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DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik.... ..... . .. 1400 
Altı aylık ···~ ······ · ··· 750 

Hariç içır 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

- FlATI ( 5 ) KURUŞTUR 
--~~~-==ı:=~- -------··-

• 
~iimhuriyetin ve <.:ümhuriyet e!erinin be1cçi!i, şabahları çıkar .stya!i gazetedir 

Zelzele devam ediyor 
Feliket bölgesiriden boyuna acı haberler.geliyor 

Kırşehirde yeniden 14 köy tama-
men 7 O köy kısmen harap oldu 

Sovyetlerin yeni Ankara 
elcisi 

t 

ANKARA 22 (A.A) - Yeni Sovyet 
büyük elçisi B. T erentiyef bu sabah saat 11 
de B. M. Meclisi reisi B. Abdülhalik Ren
dayı ve saat 1 1 ,30 da da Başvekil B. Celil) 
Bayan ziyaret etmiş ve Başvekil ile yarım 
8aat süren bir görüşmede bulunmuştur~ 

' 
YENi ASIR Matbaasında buıhmttır .. 

iz mir Limanı Sımdıye kadar yıkilan binaların sayısının 10,000 i geçtiği 
ve maddi zararın 3 milyon olduğu söyl.tniyor 

KlZILA y FELAKETZEDE KARDEŞLERiMiZE y ARDIM EDİYOR Modern bir liman olacak 
""" -- IST ANBUL, 22 (Huıuai) - Zebele mıntakasından felaketli Çok mevsok bir kaynaktan el- - . · 

11 

18 Sene E h .. .. k ve acıklı haberler gelmekte devam ediyor. Sarsıntılar faaılalar- de ettiğimiz malimata göre Hm.. B k·1 . n u y.u )~devam ediyor. Kırtehir ~.ivarıoda Çiçek daiı ~aaında ye· . sat vekaleti lıtaahel limaniyİe bir- aşve 1 ' 
.. nı<len zelzeleler oldu. 14 koy daha tamamen, 70 koy de kısmen likte lzmir limanının da hir an ön- • 

Evvel V •f harap oldu. ce modernize edilerek ihtiyaca Bug··0 Jst bu) a Z 1 e Köylülerin ekıeri&i daha evvelki ıaraıntılardan korkarak kır- cevap verecek hir hale ifraiım U 8 D • 
lara çekilmit alduklanndan nüfuaça zayiat nisbeten azdır. Bu derpif etmektedir. Bu lt.uauata ali- d b ki • 

Bügün Türk milleti 
Milli hakimiyete 

Vatandaş ıztırabını 
dindirn1cktir 

ıon saraıntıda 17 öii; ve bef yaralı tesbit edilmittir. Kır,elıir kadarlara icap eden talimat veril- 8 e enıyor 
. -SONU OÇONCO SAHiFEDE- - SONU 5 tNCI SAHiFEDE - · Sal .. •• At• 

-------------- ı gunu ınaya 

Ç k h ft d •• b ) d hareket edecek 
-o- l 1ı!:r~;:i;ah":.:~;;;7:~!~ı~:~ ocu a ası un aş a 1, ISTANBUL, 22 (Ha .. ,.i}-

Milli hakimiyet, on sekiz yıl evvel kinJe bir fecaat göueriyor.. 1 Salı pnii Atinaya ~Jee.I 

kavuşmuştu 

bugün Türk ulusunun öz malı ol- Son gelen haberler, on bin- 1 olan bafvelıilimi2 B. Celil 
lnuotur. Jen faz.la yurddaa aileainin B k ti 1 ı ' Ba7t1T, yarın (Bagiin) lıtan-

~9~~Y~n~~ile~e:.cl~~~~~~e~~:~ .:=-~~=~=·ıN~U~b:;;O::::~::~::r~::::";:::~:;· H~l:;;';:::;;:'i_h=~~~~ıı _...........,_a ___ yr amınız u u o sun yavru ar• ~~u";W~~~Jr~..:IF~ 
~~~~~~n~~ B .. -~~---------~~~~~~~~~~~~~~ 
hir varlık yaratmak azim ve kararile ~ ugun 
ite bqlamış, ulus işlerinde mi1li ira-
deyi hakim kılmıştır. 

Bu karar l;üriin dünyanın Türk 
lllusunu esarete mahkum eylediği 
bir dakikada verilmiştir. 

MiJH ihtil8lin başında bulunan 
A. T ATORK ulu1Umuzurı bitmek tü
ltenmek bilmiyen hayatiyetine ina
l'larak miJJetin başına geçmiş, karan:.' 
lıklan yaran nüfuzlu görüşleri, ciha
nı hayretlere düşüren dehasile kud
tetli ve kuvvetli bir varlık yaratma
~a muvaffak olmuştur. 

On sekiz acne evvel istihfaf edi
len ihtilôl hareketi, muzaffer olun
ca bütün milletler onun önünde hür
illetle eğilmişler, baş döndürücü sür. 
-tle atılan ve hcciefine ulaştırılan in
~lap hamleleri karşısında takdirle
rini izhardan nefislerini meneyleme
lllişlerdir. 

Türk milletnin doğuda ve batıda 
haiz bulunduğu nüfuz milli iradenin 
ltuvvetinin doğurduğu bir varlıktır. 

Milli birlik ve bütünlük esasına 
dayanan rejimimiz ulusumuzun her 

Viyanada Yahudi aleyhtarlığı 

Cebir ve tazyik en 
şiddetli dereceyi buldu 

Cümhuriyet mey
danında tören var 

• 

Çocuk 
Hstanesinin te
meli de bugiin · 

atılıyor 
o 

Karşıyaka çocuk 
yurdunun ·açılış 

merasimi de 
yapılıyÔr 

imtihan hazırlıkları başladı 

friin biraz daha kuvvetini artırmakta z • h d 'l . J iJ/kl • ' 
"sırların ihmallerini yıllara sığdırarak engın ya u ı er ma ve m erını 

''S 

19 Mayıs hareket günü 
çok parlak olacaktır 

Erkek lisesi de 150 atletin iştirkile 
bir spor günü hazırlıyor 'lılusumuza mesud bir istikbal ve re- f k J k k ., b J d l 

fah hazırlamaktadır. er eaere açmaga aş a ı er 
23 Nisan, ağızlara vurulan kilit- PARIS 22 (ö.R) - Viyanadan muttur. Zengin yahudiler mallari-

lcri parçalamış, cehaletin doğurduğu bildirildiğine göre bu ,ehirde yn- nın büyük bir kısmını terkederek 
~ranlıkları nura gark etmiş, başarıl- budiler aleyhindeki cebir ve taz- memleketi terketmeie çalıtıy~r
l'tıaz sanılan islerin iman kuvveti, yik en tiddetli bir dereceyi bul· - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -
ll'ıilli irade kudretile nasıl elde dile-

Orta olıullar w liaelerde lmtl- risat müf ettitleri de bazir buluna .. 
han ha:ıı:ırlıklanna hatlanmı9br. caktır. Kültür bakanlığınca, imti
Bu aene liseler 'YO orta okullar bi- hanlarda bulunacak müfettİf}eiiq 
telnleme imtihanlarında, orta ted- - SONU 5 iNCi SAHiFEDE...,. 

~;k~~n:ı i:r;~:r~~~en bir mesainin Bu·· kreş komplosu 
~!:ı~:~:~a ;;~ta:d:~ıı!:k:;!~~ . Çekoslovakyada 
tin başlangıcıdır. 

23 Nisan iman kaynaKıdır. 
Gelecek nesiller 23 Nisanın ma-

1\asını tahlil etmek istedikleri zaman 
bu günün büyüklü~ünü çok kolay
~ltla takdir eyliyeceklerdir. 

Türk milleti yurtta milli iradenin 
hakim kılındığı günü çocuklarına 
~Yram günü yapmıştır. 

Bu günün küçükleri, yarının bü
)\ikleridir. Yavrularımız bayram 
hptıkları giinün manasını kavrıya
""k yetişeceklerine şüphe etmiyo-
1'\Q. 

Yavrularımızın kalbindeki inan ve 
~Ven kuvveti daima ve her yıl 23 
nıısandan hız alacaktır. 

'] Bu gün sokakları neşeli cıvıltıları 
1 c dolduran ATA TORK devrinin 
t:cukları 23 Nisanın ayni zamanda 

kçileridir. 
23 Nisanı biz yarattık. Fakat onu 

11eaik1en nesile lil:Ötürecek olanlar ço 
- SONU 2 illet SAYFADA -

HAKKI OCAKOOLU 

Ankara 22 (Hususi) - 23 Niaan 

D h•ı • dl• çocuk ve ulusal egemenlik bayrami a ı ıye ve a ıye nazır- bugün öğleden sonra yurdun her ta-
rafında kutlanmağa başlandı. Mek-• b t tepler öğleden sonraki dere aaatler~ 

Yehı eyana 1 ni bu bayramın konferans, müsame-
re ve eğlencelerine haıretmJ~lerdlr. 

Alman işçileri arasında · 
başgösteren ihtilif 

·~ BOKREŞ, 22 (A.A) - Rador Bayram münasebetile biiyüklere t&- Pras:t 22 (ö.R) - B. Heinlein'in 
·~ ajansı ~eblii ediyor : • • zim telgrafları gelmeğe başladı . riyaseti ~1.bnda bulunan Alman .. ~~-
> , Demır muhafızların faalıyetı IZMIRDE BAYRAM: det partısı Çckoalovakyadald butun 
i~ hakkında dahiliye ve adliye na- Alman işçilerini D. A . G. (Ooyçe 

. , , . . . ·' .. ~ zırları tarafından verilen izahatı 23 Nisan çocuk bayramı, dün öğ- Arbayter Gezel§Bft) adını taşiyan 
, · ~· > < ~:' : :l müteakip nazırlar mecl~ıi yirmi leden sonra saat 13 de başlamış ve nuyonal-soayalist .endikalan içine 
Iİlf;? .<1 nisanda fU kararı ve~ıt~i~ =. oehirdeki r~~mi .. miieueselerle, ma~a- ~~~ğe ~lışıltak~~ır. ~lman pa~-

~ ' 't · J 1 - Kordeanunun bırbınnı mü- zalar ve dukkanlar bayraklanmızla tılermın Sudet partieıle bırleşmelerı
:.ı<:·:', · : teakip kurduğu Arkanj Miael de- ıUılenmiıtir. Resmt devair dön öile- ne rağmen loçilerin ekserisi naayonal 

, ,~~ mir muhafızlar ve her fCY vatan den sonra tatil yapmı~. mektepler de -10ıyaliıt nizamı albna Rİrmeğe mu
için tqekküllerinin ilgası hakkın· tatilden istifade etmiılerdir. bvemet gl)stermektedirler. Mesela 
daki kanun ahkimma tevfikan tu- Çocuk bayramının parlak gcçmeal Alman hıriatiyan • 1<>1yaliat partisi 
fiye edilecektir• için parti tarafından zengin bir prOft" Süde't partisile hlr)eıtiği halde hırı• 

2 - Dahiliye nazırı devletin ram hazırlanmİştır. Hafta içinde ço- tlyan - .Öıyalist eendikalan lstiklal
emniyeti için tehlik~li olacak bir cuklarin vakitlerini neıeJi geçlnnele- lerinl muhafaza etmeğe ve kendi 
harekette bulunan veya bayle bir ri vo bilhall8 rencide edilmemeleri mutemetlerine ıiyuete bnpnama
lt.areketo lefebbUa ~- plualar temin edilecek: her elle. cocUhnun 61 laV~l.~ etmele karar vermieler-

Rumen batHlıiJi Ptdril ~iron - SONU ı1 OllCO MlllPBDB - - SONU 1 Bla• IAllD'mm _._ ;;_ IOlllJ. 4 ~ sAJIWBDE - ........ 



SAYFA :Z 

Bergamalılar 
22-28Mayıs büy · e .. 
mesine hazırlanıyorlar 

23 MSAN (.;lJMARTESI 19 
.... > E 

$EHiR HABER 18Sene 

ZIDtr arşıy Bügün Türk milleli 

Mani.sa Milli hakimiyete 
kavuşmuştu 

Oikili"e çıkan 1500 lng·ııı·z seyyahı -o- Sivrisinek mu·· cadeles· --o-- tJ ' Telefon hattı BASTARAFı ı ıNcı sAn11ı 
Bergamdaki harabeleri gezmişlerdir Maniıa ile telefon muhaveresi- devam etmektedı·r cuklarımızchr. .. 
•- 22 'H..mi' Halle ni daimi surette, untazam bir te- • 

1 

Asil Türk milleti ... Bu ~ ~·ama ' -, - -~ MAHSULAT k"ld t . . . . ede t t"ba ratmış olmı:ının manevi zevkile 
avel Te ricuı üzerine va- HaYalann bugünlerde ziraate 1 e emın çm teep n er 1 t ··w .. • 8 zdar. 

z ay Failı Güleç ile Berga- müsait ir vaziyet alması ~lık 1 alınmıtbr. Manisa~ın ticar_i bir Sıhhat ve içtimai muavenet ve-! 1 - Karfıyakanın iklim teraiti- kadar ı-;ogsun kabarsa yme -i 
.. ,.. selen IBerpma: ı bar Ra'lnni ımahıulleri canlandırdığı gibi yaz merkez o~urı M!msa • ıfzmır ~- kafeti Mani• mmtakuı sıtma f ne- nazaran on günde bir motorin- Bayram yap... Bu bayraın ,eli 9 
Balaban tarafmclaa Camrtesi cü- ekitlerini de hızlandırmıtbr~ lıaverele~mm ~ün . .her _ıaatt~- mücadele heyeti reisi doktOI' Şev- lenme yapılması tamamiyle ilmi- hakkındır. Onu canla ba~la 
ai cec::eA Hatb:Yiiıde Tıürk ahlak V•Luz bu sene ot çok olacaktır. d~ yapıl~as~n.a ıhtıy~ç hısa~tttr-lket öcenin nezareti altında ola-ldir. Ve bu müddet aüfre DC4vüne- rattın. Bayramın kutlu olsun. IJ 

'Ye ideti etrafmda mühim ve isti- Ot toprağın has evladı aildujun- mıt. ':e bır. tah devrenın faaltyete {ak Kartıyakada sivri sinek mü- 1 masından sivri sinek ıürfesinin bi- Asil Türk çocukları ... Çok ,.et 
f .. ~ ~ lmnfeırw :rerilmittir. dan üveyi evladı olan maluutü ye- geçırılmesı kararla,mı~~ır. inşaata 1 cade1eıine büyük ehemmiyetle de- 1 yolojik vaaıfları nazarı itibara J ve bahtiyarsınız ki ulusum~. 
~ lbir laalk !kitlesi tar.:fmdaa tiftirmek ıiçin mutlaka otla müca- ı d~hal b _ lanecak, ha~ıranda iz- lvam edilmektedir. almmak suretiyle tayin edilmi9tir 1 şerefli bir günü sizin bayramı 
dilıileneat..ke.fswlbuit.Uaa1- dele etmek lizımdır lmır-Manııa muhveresı bath1aca-ı Bay doktor Şevket Ögenin ayni D"k""l dd 1 . , B .. JA '- b"" ··kter 

• v "b · M · 1 · k · o u en ma e mazot o mayıp u gune ayı~ uyu 
Lde laer- b.la ..ıhyaLileceği Lir Döll.ER gdı gı ı l . atı:ıııa, k zl mtaır bmellr ezbın- zamanda Kartıyakada bütün mek- motorindir ve mazottan daha ha- nuz gün Türk yurdu dünyaoıtl 
~ ...... we cı9k • tEE ıbr Bergama aaun durağı faaliyet- en yo u ıyere ' n u a er,tep talebelerini birer birer muaye- h 1 d D"kü"l L~ "kd b" lmesud en müreffeh bir 

,a .. ır ESi. • • zaman oa··*-1..:ilecektir Bittabi d ek d 1 k . l • • a ı ır. o en 111r nu ar ır 1 ' 
naLOL tedir. ıBuradaki Esek :ve Bey-gir ay- ·UfCH" • • • ne e er a a vazıyet erını ilet- .. t . d ~ "b" b olacaktır. l1 

F..de.i l'tıCe Halkmain mutat -cafarm bir lktnna' saf at mevsimi •Ankara m &Yere9ı de lzmır yo. kik etmektedir. Şimdiye kadar üç jgau enim yaz f gı 1 ~ı ı Net ~ 1 HAKKI OCAKoôL 
aile toplantııında llbaynmz 'Bay olduğu için nahiyelere gönderil- luyle ~apılacaktır. . . . ilk mektep talebesi muayene edil- , gram 0 ~ayıp az a ır. azarı 
Fazlı Giileçıteb 'u• .,tur. Halk- miftir. Yetipea. IC.stır ıve cins atlar ı l~mır telefon ~ebeken gıttikçe miftir. Aldığımız bir habere göre olarak hır me~e .~ur~a .ıatha 
evi kolan taıJmlaa hazırlanan ite yarar bir· ale ge1mit bulmı- genl§le~ Ye iyi randman ver- Boıtanlı köyünde bu muayene da- :;!...: SO .gra~ dokul~esı mutattır.. Kumarbaz/ar 
caz orkestra, saz ayrı ayrı bir maktadır. Hatta bunlardan mü- ' mektedır. ha umumi olacak we bütün Bostan- ~at teşkılat bu mıkdarı 70-ıoo 1 , . ait ol-' 
~L k ·· ilik ...ı__ • l k"" ı··ı · d . ·ı grama çıkarmı•tır * Karşıyakada Zekıye , a,ı-L .. cuıen ve ,euze tqıyoruu. m kıunmı dalar çekmektedir ı oy u erı muayene en geçırı e- 'I" • k k d k F eria,ıw~eıı· 

Milli kıyafetlerle Zeybek oylDI- SEYYAHLAR. zı·raat ve'·alet'"t cektir. 1 Her lağım çukurunun kaç met- a ve eAul.mar ?.Y~~yank l 0~ 
._ _ _ı ___ ,, __ L- • • • K 8 .. re murabbaı th d ld - met ve ı suçustu ya a a 
~ ... -llHlll" U11 gece,-ı 'Defe 'IÇm e illir 'baft ı, ·• defa ~r oylecc Kaqıyakada ve Boıtan- i • • • sa ın _ a o ugunu d 

. .pçllıi7D1'11L Bayiik •Alom1 dolda- . Sk ıt • d a ıeIBO 1 ı T a1ı ı . h • lıda ı.aıtma mücadelesine ihtiyaç tesbıte mkan olmadıgından umu- ' ır. ~ 
raa aileler aralanada .demokrat 8 e esm en dm~· 18 seyy tl 1 nı eş e rı olup olmathiı anlaftlacakbr. Şev- miyetle her lağım çukuru sathını . ~ ~-· • .. -'-l . . er.gamaya g . • u ••re e . E • . . .. .. IA rr//AfZ"'F'U7i7:"/777J7.7..ZZZJ't:TJJ ....... 1 
V•••ın• lfOl"mCIL e ayn liır ıevınç 1 b:mir.in UO Jcilometrelik yoluna p .amukh:runızdan bir ket Ögenm Karftyakanm üç mek- • . vnı vazıyetı~e gore muta aa . ,, • 
d~.• idi~.. • .mıAcabil.28 kilometrelik 'bir yolcu- ılcolellalyon 9tinder·Hecek ~ebind~ yaptıiı muayeneden aldı- edılerek - 3 - 8 ~etre murabbaı , Ha/kevı kollell 

'Sevgılı 'Valılennı salona gırer- Juk vvclır. Ancak Dikili iıkele.in- . ... . gı netıceler aıtma mücadelesine olarak beaap edılmekte ve ona T' 
J.en ve çıkarken ticWetle aHaflaL- de /azla laı1Jk bufuomadığından ktısad_ ve Zıraat ve'kalet~erı salo~- ihtiyaç gösterecek bir vaziyet göre mf>torin dökülmektedir. 1 ~T~iı"Zl'1.m~31a•d-....-
4-. çOk güçlük çekilmiatir • .21 aci &'Ü· Iannda b~re~ meşher ~y~ana geh- mevcut olmadığı .merkezindedir. 2 - IC.apıle.rm arlcuına konu- 1 - 24/ 4/ 9J8 Pazar gii"'~~ 

'KF.RMES nü 1zmir.aen relen trüz kadar aey- r~e~techr. !ktısad \•ekaletı salo~un- Sivri ıinek mücadelenne gelince lan cetveller halkın tetkikine mah.117 de evimiz salonunda a~ 
Berpıma Teaa'IU,.eleri .tefti§ et- ıah F.r.anaanuı .eıı w-iibek tabaka- ~.1 ~eşherm ihr~t ma~ôe1erı _çe- bu hususta aldığımız malfımata ıuı değildir. Bu cetveller mücade- 1 olan dördüncü 'l'esim sergisiniıll ili'", 

~ek~e bulun~ valim~z. Kermes l 6ma menaap kimseler ol~, :J>rofc- şıdlı hır şe1~~1de re'Kl~m ~ılecektı_~· göre ~~r!ıyak9: !ıtma n_ıüca~ele le reisi ~e tube d.o~torun~n tefti' ma törenine evimi~in bütün ~ 
~Jte ile b .. cece ıa......-k im- sörler., .doktorlar., büyük tüccarlar :Y. :ıca Zıra t ıvwletmd.e .ae böy- ,ubesının mesaıaı tamamıyle ılmı maksadıyle evlerı zıyaretı esnaıın· davetlidir. .. 
kanını bulmuttur. Yapılacak ııolan ve ile eri b nma.ktit.dır. Seyyah- l~ bır meŞher meydana getırılmekte- esaslara i&tinat edilmek auretile da memurun mesaisini kontrol 2 _ 23; 41938 tesi' .. pıJ 
ifler iki madde ıüzerinde takip e- lar.a elden ge b "" ·· •ardnnlar 1 dır. ekalet, bu meşherde teşhir ve mua11r medeni memleketlerde edebilmesi içindir. ti 4d k .. zcuO~Odar8 kl'lilt' 
d:ı-:. . D!! •• .D- -LI , ~·im k .. ·ıa t" • kla l .. d-" il . d 3 D'"k"I . . san e aragoz tVe .~ ~ ...:...ı: --.....lir. 10Utün ~~ammı ar 22. rap1lm&lrta i tiyen ere yemek ve ı ı e uzere ı ya ımız pamu - yapı an muca cıe usu enn en - o u en motorın tamamıy- ... k ··w t . B V hbi ı:. ....... 

~ 1 t" t t" 1 • a bi (1 k • "' fh ( k bu L !!1- f d v bük" •• • Si tur Çe ogre menı • C -"" '28 .M.fll Kermesi .için lıllZD'lan- ı&hralıat için 1ia1kevi salonu açık nnm ıcare ıpıerın en r .o e sı- mu em o ara ve uusuıta ywı;- e parasız ır. e umetçe temm . l t""· 
11udwul1r.. bulundurulmaktadır. j yon meydana getirilerek gönderil- sek srhhat ve içtimai muavenet ve- edilmi,tir. tarafından 23 Nısan mevzu "~ 

mes1ni bildirmiştir. kaletinin direktifleri dairesinde 4 - Bayraklıdan Bostanlıya fe.ra~ v~ sonr~ da_.~nava;~ 
Ha11attan yaprıaklar • 1 --=-- layıkı veçhile cereyan etmektedir. kadar olan aahada sıtma te kilatı temsıl _ e?ılecektır. Butun yu °' • V E T kilat Ant lo ·· ·ı · · · f d •· ' - davethdır. ,.. .............. -.................................. A'IZ nSftİ.WSÜ. ~ .. omo Jl ı mırun ıc".p· t~ra ın an mucadele yapıldıgına l oı !" 

O 
• d 1 .. . larma gore 'hareket etmektedır. göre bu &abada bulunan bütün ev- 3 - Sosyal yarclım ko uın n u sız e tanırsınızı; musameresı B!-1. faaliyet fU suretle hulasa edile- lerin motorinleme iti parasız ola- 1 rafından teşkil edilen fak.i~ k ~ 

• C"mhuriyet Kız erutitüsü son bılır: rak yapılmaktadır. çalıtıtmnak kolu menfoatıne 1,/9'8 
----------------------- sınıf öğrcnc.iltıri,daildan ôerı yılı • • temsil .kolu tarafından 151 ,;ıe' 
Yazan: NIVAZI ll.HAMJ ket e terbiye kaidelerini çiğneyip 1 sonunda ay~lmaları mü.naseb~ti~e Yenı telgraf bınası 1 Faaliyet raporu p_azart~İ gü~ü ~I Tırtıllar 

&eç.cn bu zıı.vallınm üstünde .. 1 duygularını ıfaCle eClebılmelt ı~ın Telgrafhane binası ittihaz edi- v·ıA . 1 ık faal" Si temsıl edılecektir. ,,. 
Enm~~tleria ile:zeVk- lerim ıdakib arca dı Emi~~= bir müıaaıere bazır.lamıtlardır. len bonanın büyük salonu ihtiya· hazı ıtyetı".. 8 tbaı ayl 

1 tıyet rRaporu 4 - Evimizde nakıt ku~•~ 
lle :Jr!'-- --.!la ~ · Yarın ge t 20 d K -· r anmaga şanmış ır. apor K d ~ı# ~ __ 
....-~wn aea eye ınazır ir 1 . ıbizzat aba.mm bile memnun .. .. ce saa e ız en • ..1- ca cevap vcnncdiği için 200,000 k . . . . mıştır. ursa evam etmCA. iif' 

laradlııaneae,.im. Son A~ i- olanuyacağı çirkia lırda!tlerin fa- tU&u ıalonlannda verilecek .olan lira aariiyle bir ~poıta ve telgraf ~~I ı~da ·~~al c:dılere~ Oahılıyc ve- lerin Halkevi 11ekretet'.liğine _. 
pal~an aheaen a- ili Olan e1ikanhnm maattecaaüf 'lllÜsatnereye bir çok g&ziae zevat binuı inta ettirilecektir. Telgraf- 8 etme gondenlecektır. caatleri. il 
~ llÇİnde bfaı.ra.. ...iki Pi9iinCle bir de übek mekb;pfer- dave~lidir. Müsamereye .. i.stikl~l ~aneye 7cni bazı makineler de Vilay~~i~. ahval~ umumiye rap~- 5 _ 23/ 4/ 938 cumarte1i ti" .. 
ıtn.-,.....nhlk.-ar. ~Y- ar aen irinin ırozeti wardı. marfıyle bat~an~c~, muzık, bır ılive edilecektir. runda Kultur, Nafıa, Zabıta, Aıayıı fraat 15 de ilk okul ttalebClerinetıııı" 
ılııcılle eılq.... Salnllataaberi kim lEn buit .. . et mefhum h perde omedı, hır pıyea ve ayrılık -=-- ve diğer işlere esaslı bir yer verilmiş- göz oynatılacaktır 
:ı:r"7e.u:~=·t.~ ör-~~ _ılı .buza~_;.: ~ark1&ı bunu tal<ip edecektir. iftihar diploması tir. ____ 6 - lzmirde g~lece~ _se~ 

lf 1-: yem t&IQJ~ -:'yor llci iÇki ae Lır usulle açılir. :v k i .. • P. Beynelmilel 'P.raı aergiaine · ti- . - antikiteleri göstermek ışrnde -:: 
c*mw. llmmalla aihe 1~1 Bir eh :ruvar.ladlktan ıon- :ı a a onan ufurükca rak -.:len ("'" • ) .. '! Hızh gıtmek ,aaak l L etmek üzere evimiz li ......... lada ~~J'or. 1Hmilft .... çetidi n. l,t'lm' lk" . _ . QI • ~ıanf. :mueeaeaeıane .. .. .. _ ..... . . . man ıır. • • • ın*..,.. 
WMJ•·~ .. ;.ae ıılle llıiir ·ilandr -· '!"! 1 ~ ıveıı;uzam d~- ~ oglu ulır ıisminde bır ?'rag aergı ıdareaı tarafından bir Otobusunu hızlı surdugu ıı.çan hır len gençlerımıze bır kurs a& ~ 
'Yar. Orıalıkta~ku1ak1an rahatsız ~k«Auftil'd En~ lb1r teca~u: adam, Ayşe ve Naciye isminde iki ıftilıar diplomaıı tevcih edildiği şoför belediyece on lira para cezasına rar vermiştir. Kurs on ;ki kon~ı.-~ 
eden bir all'e9aa ok ıpllİ. I z~ ark'1t!ın r~:J~! ,~~ Pb~ndç~smı kızın yıl8rilarma bc&arak üfürükçü· haber' almmlfbr. Ozim kurumu çarpbrılmıştır. Belediye ~bir içinde tır. isteklilerin iaimleı:ini y~ 

• IOR'ıCC r. ~111uı&11HUn ır ır ıve l""k d - ~--'L· _...ı·ı • ka L:::...~L bir ::.ı. ·· "-ı· 1 d ııs e......-Bırden baf1ar aikildi. 'Kapının herkes i indir. u yap ı~ı ı.awıt <UUI mış ve ya - p~~)'~U uvyvn. raguet eor-, naK ıye vasıtalarmm normal hıila :iizcre her gün ~aat en il 

sertçe kapa11hnasiyle gözler o ta- B b ç ··L- ti" n.ii.f" lanRUitır. muftür. gitmelerini t~in etmi~tir. 1 evimize müracaatleri. 
f 'ld" . a asının sonı:e we uzu var , .,. 

~-a ~1 ı. yen~~·~ ~~~ ıdır4 .Belki!~- Ne .razık o "ibretli •n 
~ 18mıc nUf'ITVll•..-:aı. ı •un& -~--( L_'L _ • n._ _ 
._, .. ·L .. lı 'Ti .. d .._.. ve ınır.uz u uauıaJ'll ı, ... ,atımn 
uır ouaya cırer gıuı aı erın e uır mah ı·· k h · d 
uh

-n_k su une 'ÇO as11 avranmıf, 
t arn v..-dı. Pardeaülerini • kendisinden en küçük" vuıfları b'-
mtn!lanaa :anualardı. Devam etti- 1 

ler: ' · le lrnlkMmnftır. Oocuiuna her tür-
uEyi eğlendik değil mi.? Ama l~ kıymetin !ahsında olduğunu tel

bu defa Apostol bizi ıgözlemedi. ID caememı, ... Ne yazık ki ualeti 
H ı aa vardı ya. :Geçen fer fahu .. ta tCUJlanıuım 'en büyük ızevk 
bahtit az vermittik.» Dinliyenler- o~dugunu ve. şa~~~. etı:~fın~a tak
de hayret iihin rtta. 'Her - 1ii d~~ ve ~ygı le örülmut ~.ır hale 
nezaket kaı"de!'I · · · w • gormek ııterse anca'k muktesep 

:ıerını ~ıgneyap ,ge- ....ı... 1_....ı_ • d'l-LiJ -· . 
çen bu soy.suz yarac1ilı'1ar buraya ıuı:atıan.a. ın e ı cu.ı ecegını an-
nereHen düpnüf1erdi? '.Maaalann 
arasından yollarına devam ettiler. Oku~~ anm bu tip içmeaen 
Fincan devirdiler, masalara çarp- de lbe lıd1r. 
tılar. Nihayet bir yere oturdular. Onu nerede tanıraınız7 ffer yer-
F.alcat kü lddarı itmedi: de pr.tnz idtüıılük iddia eder. Dü-

«Gar•n kör müsün Liz reel ik. şünür · fU eh'.AfuıBa'kiler .bir gün 
Yoksa tanımadın .mı?» ona mulıtaç olaca"klardır. ep ara-

Zavallı gar.son el pençe di:van mızda, aynı toprakta yürüdüğü. 
durdu. müz, aynı havadan teneffüs ettiği-

crNaaıl ömıed" bayım. Emir- miz.Jıalde kendisi ihramın tcpesin-
eriniz? » dedir. Etrıifmaıilcilerin lkannca 

Garson i~tedikler· i getirdi. Or- kaaar kıymetleri yoktur. 
talık durulau. akat yüzlerdeki Bir toplanbda müda.f aa ettiği
durgunlılk, kaybOlmamıftı. Biraz oiz fikir onun zaranna mı? Öyle 
ıonra para vermek için garsonu ise dinle_yiniz. lezTir dolabıJ>atı-
~mı. Ve :yavlllfÇ& Nrdum: zdadöneceklir. 

- 1"-.ıır ımum? Ne mutlu o 'babaya, feref ve ni-
. ~-- iPJdi. SeraDlamı!Lefin- fuzunu baaama'k ~anmak a1nuun 
~ Wl I •z ddlikten IHlll"& iL.na teri yüzüniln aJa ile bzanm11 ıbir 

• ~ı: 1 aileye .ne mutlu 1d çocWaann.: 
- ~ ....... uhiA.iilir. hayatın lötılbınClui Geri venn~ 
llelki ~ kmhLa (fMla !Wqey tir. Ne mutla cd&ra iö yama aile

iiliııte 1db&aalcm 11n+ıhpa pr'Mlla terinin teref 've hapıyetlerini em

• ' vaa- -'-11Wttwwwt&ir-~ 'tedreilealderi 'körpe di
~ ~ lhsl·=sflb. ••- .. p.nı. n:&liteyi er f(!Yden ü.t
• ı ın 9ilanıti .......,_ Yw bu tiiB tutaln"1me.in enllN,iklrıımet 
r' di · lliir L,wrA h ma- oMuim- ~lef(inılıflerdir • 
._ llıe.9':'iia "m..A ~ lllCmta- lJCıaaca, t«rf ve haualiyette, niiha: 
aık .. .......... iİİlim.. a- ve atü!ar ela niiheDk tapım uıaık -!'! ·~ • 14N!l.m-tiir(ü p'lııiyetle~f,'ve~ 
... 1 • • ..... ....__ - --IJlll k =-•-- ,. ! .. __ ._ -~'.!'1-- ~! 
~ • 9 a -P -r- . ...-. ~~lf._ VUumnm UlllUlmC'elllll 
ııtıaa ınaa olan ve en küçük neza- reaebilniis-olmilara ae'IBldla.. . 
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Fransanın ita yaye teklifiı 
iki devlet arasındaki -anlaşmanın 
bir an evvel yapılması isteniyor 

PARIS, 22 (ö.R) - Roma Inııiltere ile yapbğı anlatma ile yan centilmen anla,maaını tehak
Franaız maılahatırüzarının B. Ci- Roma hükümetinin büyük mesele- kuk ettirecek şekilde müzakerele
ano ile mütaaavver müzaker~lere !ere kartı hareket hattı teabit edil- rin ıür'atle cereyan etmesi müm
ıriritmeai imkanını verecek talimat miş olduğundan Kont Ciano ile kündür. Fakat Kont Ciano yakın· 
Ke d'Orse tarafından B. Blondele bay Blondel arasındaki muha~~re- da Arnavutluk kralı Zogonun ev-

.. d ·ı • t' Bu talimat bir an- lerde bu hareket hattının degıfe- lenme merasiminde hazır bulun-
gl on erı m~t ~r •. 'bt" t kt d' bileceğini zannettirecek hiç bir mak üzere Tirana gideceğinden 
atma proJetını ı ıva e me e "· b k B d F ·· · 
Şimdilik arzu edilen ,ey iki mem .• ıekep Y? .tur. .uf ~. r":!z m;k-ıFranaız ve ltalyan müzakerecile-

. . za eresının vazı eıını m ım m • rinin önünde pek az zaman var-
leketı alakadar eden umumı me- yasta kolaylastıracaktır. .. 
aeleler üzerinde bir anlatma yap· Di'er taraf°tan bellidir ki heri dır, fakat bu .kısa muddet zarfın-ı 

ah k 'k h. k' g dan hem Parıs ve hem de Roma-
ınaktır. D a le nı ma ıyette ı şeyden evvel ltalya ve Fransa ara- . t'kl · C t'\ 

· ·· k · d dah . h . ııın temennı et ı erı en ı men meaelelerın muza ereıı e a sında emnıyet ve dostluk avasını J • • ' 
sonra yapılacak müzakerelere ta- iade etmek gayesi takip edildiğine 

1 

anlaşmasının tehakkuku ıhtımal 
lik edilecektir. Uzun tetkiklerle eöre bay Blondel müzakereleri ba- dahilinde gör_ülmektedir. Anla,. 
ııkı münakataların mahıulii olan sitleştirmek vazifesine memur j ~":nın yazıl~ ~ır dekl~_rasy~n te~
lnııiliz • ltalyan anla,ması Fransa edilmi,tir. Cenevrede Milletler ce-ılını alması ıçın bu muddetın . kı
•e Italya arasındaki müzakereler miyeti konseyinin müzakereleri fayet edeceği Fransız mahafılle-ı 
1çin de model vazifesini görebilir. ba,lamazdan evvel Fransız-ltal- rinde ümit edilmektedir. 

- - ------- -~-------------
_LONDRA KONUŞMALARINDA 
Fransa ve ltalya arasında yapılacak 

anlaşma da görüşülecek 

' 

Başvekil 
Bugün lstanbul
da bekleniyor 

• BAŞTARAFI 1 INCi SAHiFEDE -

aat vekili de tetkiklerde bu
lunmak için buraya gelecek
tir. 

Bafvekilimize, beı gün de
vam edecek olan bu ıeyahati 
eına•ında Milli müdafaa ve
kili general Kôzım lJzalp ve
kalet edecektir. 

YILDIZ KONFERANSI 
HAKKIN DA 
BELGRAD. 22 ( A.A) -

Yıldız konleranu hakkmda 
Samuprava gazeteıi fÖyle 
yazmaktadır : 

Türklerin, Elenlerin, Ru
menlerin ve Yugoılavların 
cemaatleri hakkında ıükônet 
ııe emniyetle miizakered e bu
lunmak ve müşterek ocakla
rının planını tesbit etmek 
üzere tek emelle ayni çatı al
tında toplanmaları takdire 
fayan bir manzara arzetmek
tedir. 

Gazete bundan ıanra dört 
müttefik memleket matbua
tı mümeııillerinin ıulh fik
riyle ve daha sıkı bfr if birli
ği tesiıi arzuauyle hareket et
tiklerini kaydetmektedir. 

--=--

En büyük 

Vazife 
\1atanda~ ıztırahını 

diııdirme-ktir 
PARIS, 22 (ö.R) - Ba~vekil draya yapacakları seyahat müna- le fimdi daha emniyette gibidir

Bay Daladiye ile hariciye nazırı sebetiyle 'unu kaydediyor : lngi- ler. B. Musaolininin son nutkun
bay Bonnet ııelecek hafta ortala· liz • Fransız tesanüdünün teyiJi dan anlafıldığına göre ltalya bu 
nna doğru Londraya giderek lngi- diğer memeketlere karfı bir nü- noktada lngiltereyi tatmin etmek BAŞTARAFI 1 lNCl SAHiFEDE 

h · · 1 d Id ı ı ı ı k olduklarını bildiriyor. Bu elemli 11s batvekili ve arıcıye nazırı i c mayiş eği ir. ngi tere ve ta ya isiyece tir. . b.. .. dd l .b. 
s3rütmelerine batlıyacaklardır.. arasında meydana gelen ve Fran- Fakat bilha11a silahlanma me- vazı1e!te. utun y~r aş ar. gı 1 

1 ·ıt Fransayı alakadar sa ile ltalya arasında da meydana selesi iki ba•vekilin dikkatini cel- lzmırlılerın de derınden derıne te-
nııı ere ve • .. d d ki .. h . d 0 v·· 

eden bütün itleri kavrıyacak olan getirilmesine çalıtılan anlaşmalar bedecektir. Hatta « Daily Mail » earu; , uy u .~~· sııpb·~''.~k ır .. ;n 
bu konutmalarda ltalya ve Fran- hiç bir suretle Almanyanın aley- gezetesi mÜfterek bir silahlanma ya.z. ıgımız gı 1 en uyu vazı ~
aa araıındakl münasebetleri alı\· hinde değildir. Roma· Berlin mih- programı yapılacağından bile bah- mı_z vat~ndaf utı~abına ş~urlu b~r 
kadar eden meaelelerin bazı ta- veri bir realitedir. Bütün mesele sederek bunun en iyi ~artlar la tat-1 a_laka go::e!mektır. Bu ta~a, ":' 11• 
rafları da tetkik edilecektir. Bu bu dört Avrupa devleti arasında biki için tedbir alınacağını iddia , lı 0.~~· / ıgı!"ızın .

1
en . . at·İ· nı:o· 

itibarla 0 ıırada Roma ve Londra bir if birliği için en iyi imkanları ediyor. Yakında iki memleket ekti· j~t' ır.d ~mı!, vı~ı .~k''?J, .1 
''[ e· 

muhavereleri birbirile münasebet- yaratmaktan ibarettir. perleri milli müdafaa için lüzum- a ~u e er;:., ı"fu 1 
1 ~ya~ arı-

li olacaktır. Bu üç taraflı temasın INGIUZ GAZETELERiNiN lu ilk maddelerin miittereken sa- na d ••den ,:• 1 
• 

0 mk . uzere 
bilhaua üç büyük devletin garbi NEŞRiY A Ti tın alınması meaelesini tetkik ede- yar 1~ ?n çe ınmıyece tır. 
Akdeniz vaziyeti itibariyle çok PARIS, 22 (Ö.R) - Fransa cekler ve Mant denizinin iki tara-! lzmı~lıl~~.... . .. _k 
verimli netice vereceiii tahmin ha.vekil ve hariciye nazırı gele- fındaki teknik tetkikler için de 1 B_ug~~~u dmıllı b~yra'!'ın bb-Y'! 
«diln1ektedlr. Bu ıebeple umumi cek hafta ortasında Londraya ha- Fransa ve lngiltere birbirine mun- •hevıncı ıçın 

1
e ~Y'?' •kevıncek 1.zım 

F 1 1 ·· k k t d ki d. J ·ı· t h b ki d. A eyecanımız a ıftıra etme ıate-kanaat ranaız. ta yan muza e- re e e ece er ır. ngı ız gaze e- tazaman a er verece er ır. Y· d.kl . h ld b. . h . 
relerinin çok müıait sartlar içinde !erinin tahminlerine göre Roma rıca erkanıharbiyeler arasında bir 1 

1erı f· .,e ~ 'jtın ır~ın ve j,_"" 
)>a9ladıiı merkezindedir. Eğer ile imza edilen anla,ma hakkında konferans mutasavverdir. ;an kz ~ 1 ~ e. u~. a;.'":.a .!u.~ a-
pnnedildiii ııibi bu müzakereler lnngiltere Fransaya günü gününe Nevyorktan alınan ıon habeı· an ar ~~ e~ımızı k u~nunuz .• 
Milletler cemiyeti konseyinin do- mallımat vermif olduğu için mü- ler bazı tayyare tiplerinin ve bil- He: ~ırımız, ~u ~e ır. ~du~~
ku:ı mayuta Cenevrede toplana· zakerecilerin vazifesi kolaylafa- haua me,hur uçan istihkam tay- muz ak ar -;:vgı d azınkm~ en ır 
c:ak olan ceheıinden evvel bir ne- caktır. yareıiyle bazı avcı tayyare tiple- farçacı ız d?' e ;r•e k f an yaf· 
ticeye erene vaziyet bir kat da. lspanyol meselesi ehemmiyetle rinin lngiltereye ıatılması hakkın- tr çotut ın7ce k yı 1 an yuva. 
ha iyi olacaktır. Zira Habe' meıe- tetkik edilecektir. Umumiyetle bu da Amerikanın müsait cevap ve- ar ça u yapı aca tır. 
)eıi etrafında konseyde yapılacak hususta nikbin görünülmektedir .. l'eceği tahmin edilmektedir. Jstanbu}un 
müzakere münaıebetiyle timdiden iyi haber alan lngiliz mahafili lnııilterede silahlanma faali-
bazı entrikalar kendini ırö•termek- 1tatyan gönüllülerinin filen tspan- yetinin daha hızlı cereyan etmesi- Terk osu 
tedir. yadan geri alınacağını ümit edi- ni istiyen teşekküller bu maksatlll 

«Tempı>r gazetesi de bay Dala- yorlar. Hatta son zamana kadar metingler tertibine karar vermif
diye ve Bonnet'nin yakında Lon- bundan şüphe eden liberaller bi- lerdir. 

İstanbul, 22 (Hususi) - lstanbul 
Su idaresi t<osİsatını bir misli ıı;e
nişletiyor. 72 m<olre irtifaında büyük 
bir baca yapılıyor. Bu tevsiat ve ye
ni tesisat kamilen beton oluyor. Bu 
tesisat biter bitmez lstanbula daha 
fazla su verilecekitr. 

- - -- - - - ---- --- -- ----- ------ - -

Zıraat Vekili tetkik 
• • 

gezısıne çıkacak 
ANKARA, 22 {Telefon) - Ziraat vekili bay Faik Kurdoğlu 

yakında memleket İ<;İnde bir tetkik seyahatine çıkacaktır, 
ISTANBUL, 22 (Telefon) - Nafıa vekaleti ile Elektrik fir

keti araıında cereyım eden müzakereler bir müddet evvel dur
muftu. Şirket, bozuk . tebekenin ıalahına yanatmadığı gibi veci· 
helerini de yerine ıtetırmediğinden bugün Nafıa vekaleti namına 
bir heyet tirketin bütün muamelatını kontrol altına almıttır. Bu 
heyetin müıaadeıi olmadan •irket hiç bir masraf yapamıyacaktır. 

fT/A ~ 

·Edvar B.iyango 
Fuar gazinosunda ha
raretli alkışlar topluyor 

Tango kralı Edvar Biyango ve arkadaş
ları büyük fedakarlıklarla İzmire geti
rilmiştir. Buna rağmen fiatler ucuzdur 

Her aktam saat 19 dan ııece yarmna kadar enfes bir müzik, 
neşeli danı havaları lzmirlilere zevk ve neşe veriyor 

PAZAR günü saat 11 den 19 a 
kadar TEDANSAN 

Roma'nın 

2691 inci yıldönümü 
Roma 21 (A.A)- Roma ~ehri

nin kuruluşunun 2691 inci vıldönü
mü bu RÜn bütün ltalyada kutlulan· 
mıştır. Mussolinı bu münasebetle 
1250 diploma dağıtmış ve nutkunda 
ikinci ltalyan İmparatorluğunun bü
tün sahalarda silahların himayesi al
tında sulhu ve işi temin evliveağini 
söylem istir. 

• 

Bolu da . 
Köy Sıhhat Koruyu. 

culuğu kurumu 
BOLU, 22 (A.A) - Bugün 

umumi meclis salonunda köy sıh
hat koruyuculuğu kurumu ilbaym 
bir söyleviyle açılmıttır. Kursa 
yirmi bet ilk mektep mezunu ka-

A / man • Macar biliyetli genç i'tirak etmiftir. ilk 

T • l ders operatör bay Taki tarafından 
ıcaret an aşması verifmistir. Kursta muvaffak oları-

BUDAPEŞTE, 22 (ö.R) - Al- 1lar derhal köylere tayin edilecek
manya ve Macaristan arasındaki terdir. Vilayetin kazalarında da 
ticari anlatmayı eski Macar • A- gıhhat koruma kursları açılmıtlır. 
vuıturya anlatmasının hükümle- Hükümet tabipleri bu kursları ida
rine ve antluıtan ileri gelen yenil ı·e etmektedir. Köylü bu kurıun 
vaziyete uydurmak üzere Alman· faidelerini takdir etmekte ve ala
ya ve Macaristan arasında ticari ka göstermektedir. Kursa devam 
müzakereler batlamıt ve bir Ma- edenlerin çoğunu köylü gençleri 
car delegasyonu Berline gitmittir. tetkil etmektedir. 

lngiliz Harbiye Nazırı 
Roma ya geldi Mussolini ile görüştü 
ROMA 22 (ö.R) - lnııili:ı: harbl70 na:ıırı Lord Hore Belit• ııel

mittlr. Derhal bay Muuolini tarafından kabul edilecek ve bu ak
tam kont Ciano tarafından ,erefine bir :ııiyafet verilecektir. Yarın· 
ki c;umartetl ıünil lnciliz nazırı ltal7an erkaniyle görütecek ve pa· 
zarteıl aabahı Romaclım ayrılacakhr. 

Başvekil B. Ce a ı Bayaı~ 
Dün Ankaradan hareket etti 

ANKARA, 22 (A.A) - Bşvekil Celal Bayar ve Hariciye veki• 
li Rü,tü Aras bu ak<am saat 19 u 15 dakika geçe hususi trenla 
lstanbula hareket etmislerdir. 

Ba,vekil ve hariciye ' vekilimiz latanbulda iki gün kalacak ve 
pazartesi ak,amı hususi trenle Atinaya hareket edeceklerdir. 

istasyonda B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Renda, bütün vekil 
!er, riyaseticümhur bıt~yaveri ve hususi kalem müdürü, ecnebi 
büyük elçileri ve orta elçileri ve daha pek çok zevat ba,vekil ve 
hariciye vekilini te,yi etmitlerdir. 

Hariciye umum müdürlerinden Memhet Cevat Açıkalın, Bas
vekalet hususi kalem müdürü Baki Sedes, Hariciye hususi kalem 
müdürü Refik Amir Kocamaz ve Ajans umum müdürü Muvaffak 
Menemencioğlu batvekilin maiyetinde bulunacaklardır. 

ANKARA, 22 (A.A) - Moskova büyük elçimiz Zekai Apay
dın ile Berlin büyük elçimiz Hamdi Arpağ bugün baavekil Celil 
Bayarı ziyaret ederek kendisiyle uzun müddet görüşmüşlerdir. 

F eliketzedelere 
Birçok vilayetlerde yar
dım içtimaları yapılıyor 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Bugün saat 16 da Ankarada kı
sa fasılalarla ve hafif olarak iki zelzele daha olmu,tur. Zelzel<o 
mıntakasında bu gece yeni sarsıntı kaydedilmemiştir. 

Son vaziyete göre Kösler mıntakaıının 16 köyii hariç olmak 
üzere Niğde, Ankara, Kayseri, Yozgat, Çorum ve Kırşehir vila
yetlerinde 2356 ev yıkılmıştır. 

DOST T AZIYETLERI 
ANKARA, 22 (A.A) - Son yer depremi dolayısiyle lngiltere 

büyük elçisi Sir Persi Loren ile iç İfleri bakanı ve C. H. P. genel 
selaeteri B. Şükrü Kaya arasında aşağıdaki telgraflar teati edil
miştir : 

B. ŞOKRO KAYA . 
Ankara ve Kırtehir civarındaki zelzele tahribatı haberini bü

yük bir ıstırap duyaıak öğrendim. Beklenmedik bir şekilde ae;ı 
bir mateme maruz kalan felaketzedeler ile bunların ailelerine 
kar'ı duyduğum dl'riıı alakayı ekselansınıza arzetmek isterim. 

PERSiLOREN 
Sir PERSl LOREI\/ 

lngiltere Büyük Elçiıi 
Is tan bul 

Memleketimiz hakkında duyduğunuz alakadan dolayı derin 
tefekkürlerimi arzedcrim. 

ŞVKRV KAYA 
ANKARA, 22 (A.A) - Kır,ehir zelzeleıi dolayısiyle Arnll• 

vutluk hariciye nazırı ile doktor Tevfik Rüttü Aras arasında aıa-
ğıdaki telııraflar teati olunmuştur : . 

Eksel anı Tevfik Rü,tü Araa ... Hariciye vekili 
Ankara 

Kır,ehir mıntakauııı harap eden zelzele felaketi haberinden 
deıin bir ıurette müteellim olan Arnavut hükümeti felaketzede
ler hakkında teeHÜrünü ve dost memleketin uğradığı acıya işti
rakini ekselansınıza arzeder. 

EKREM LIBOHOVA 
Ekselinı Ekrem Bey Libohova 

Tiran ... 
Kır.ehir zelzeleıi münasebetiyle ekselansınızın taziyetlerini 

beyan etmek üzere gönderdiği telııraftan fevkalade mütehassis 
olarak en hararetli tesekkürlerimin kabulünü rica ederim. 

DR. T. RVŞTV ARAS 
YARDIMLAR 

Kütahya 22 (A.A) - Bugün Halkevinde valinin ba,kanh
ğında yapılan toplantıda Kır,ehir ve Yozgat felaketzedelerine 
yapılacak yardımın •ekli hakkında konutmalar yapılmış ve · · 
yetin her yerinde bu gayeye sarfedilmek üzere hemen faal,, ~ 
geçilmesi kararlaştırı lmı,tır. 

ANKARA, 22 (A.A) - Hareketi arz sahasında açıkta kalan 
fel~ketzedelerin barııımaları için Kızılay tarafından Kır~ehir vi
layetine yeni 300 ve Yozgat vilayetine de 100 çadır gönderil
mittir. 

Bundan batka Kızı \ay Şekiler ve Şefaatli istasyonlarındaki h:
naların hasara uğraması yüzünden açıkta kalmıt olan inhisarlar 
ve buğday servis memurları için de lüzumu kadar çadır gönde-
riltJti,tir. ı 

Zelzele devam ediyor 
- BAŞT ARAF! 1 lNCı SAHiFEDE -

romla.kasında yıkıl11n evlerin sayısı 1500 den fazladır. Harap 
olan köyler icinde Safale, Tepecik, Kilimli, Kızıl Osmanlı, Kö
mür kale, Niyf'roğlır, Acikbaklı, Anlan, Kızıl çalı, Kaleucu, Kara 
oğlan, Himmet Ufağı, Hüyük Abdi köyleri de vardır. 

Zelzele mıntakasıııda yıkılan evlerin kat'i sayısı henüz tesbit 
edilmemittir. Yıkılım bina sayısını 10 bin kadar tahmin edenler 
vardır. Fakat bunu teyit edecek malümat yoktur. 

Maddi zararı bazı gazeteler üç milyon, bazı gazeteler de bir 
milyon olarak tahmin ~diyorlar. Bu hususta da kat'i rakkam ma
lüm değildir. 

Zelzele mıntakasındaki gazete muhabirlerinin tesbit ettikleri 
acıklı blanço ,udur : 130 ölü, 91 ağır yaralı, 50 kayıp, 340 hasara 
ugrıyan köy, 36 tamamen harap olan köy, 4000 yıkılan ev, 2000 
kısmen yıkılan ev, bin duvarları çatlıyan binalar, 2500 ölen muh· 
telif cins hayvan .. 

Son dakikada kayıp vatanda,ların bir çoğu bulunmuttur. 
Kızılayın yardımları da devam etmektedir. 

--~/////'.ı?'I/'/%///7///fl//T////l'T//h"/ıTTIV/J'./. -.L 
Çinin gizli sefahat evlerinin iç yüzünü gösteren filim 

KOSJ VA RA 
Çin - Japon casusları 

• HUDUT KAHVESi 
Hudut tanımıyan • Korku bilmiyen · Dünyaya sığmıyan 

casuslar filmi 
Renkli Miki ve Türkçe FOKS Jurnal Hepsi bugün 
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r·aii;a·;;·ı;;··~~~~;:·· (Mahmure Belkis adını taşıyan bı·r· lar. Diğer bazıları da Yabudilet 
:: /uk romanın _ıan aleyhindeki tazyikin Viyana kd,. N :" ...... •• ............ "... ....... a~ dar ıiıtematik bir tekilde olına t 

Büyük Zabıta ~omanı 
1-

a NAKLEDEN : ~ i. , yaprt;ık/ar ,. JngiJjz kadtDIDID esrare • h t ) ğı B~rline iltica etme~tedirl:;dilt : . ..................................... _ ngız 3 ya 1 Vıyanadan gelenlerın v 
E Nahide Orbay E ' · ,, leri malumata bakılırİa Avu•tut 

••••mm•~fZi'.iil•••••rz.;r...~r~=s : ................................. : - 29 - - Aktam Von Pennvitzin vil Şi d' k l J" • d , yadaki Yahudilerin vaziyeti da: 
Kapıyı çaldılar. Kimseye fenalık yapmadığım lasına gitti. • len~k mi ı 0.?~e !n.evın en ge- nacak bir haldedir. Malların 
Gecenin bu geç vaktinde ıelen için ıakin olmağa çalışıyordum. - Bir fİfe 'ampanyayı f imdi - Odaıı nerede 7 At bım arpı gos ~trı~ız .. 

11 
d hiç bir mahkeme hükmü oloıalct• 

M d B. l h 1- ku h 1 b k 1 . . çı atı ennvı zın TI asın an ahr d'I h ti~ kim olabilirdi ki.. uum um. ınaena ey ıKOr m sen azır a a ~a ım. - Betıncı katta 46 numara.. gelen kirli ka I .. d" P I' zın m um e ı en ve aya dl 
içimden söylene söylene, okuya yoktu. - Bll§üstüne KoloneL - Bize yol göster.. (erden biri k· )· k gb.ı~er 1b. ? ~·· k!lzanmaları menolunan Y ah~ 

okuya kapıyı açtım. iki kiti ıör· Sorulacak suallere fatırmadan Emirber dıprı çıkarken kolon&- · altınd ak ır ı1 tp d r
1 

an b. mkın dükklncılar Belediyeye ve De_A.S ... 
dilin. cevap verebilirdim. lin •u aözleri duyuluyordu: Metrdotelin odasında &raftır .. '-~g"' ıt ha "ıd amN.arh a 0 uf kır aç te kartı teahhfitlerinl yerine ı~-

1 F k l · ld ... ş M d t d . IUl u u. ı ayet za er azan.. ... • d hn1..n-e-lki•i de iriyarı yapı ı ve ıert su· a at mese enın ne o ugunu - u etr ole a ını tatıyan malar netıce vemıedi Frankl ve dıklarını .. t b" t h Ü I mege ve aynı zaman a ~.--~ 
rath idiler. bana söylemiyorlardı. hımbıl kendisine gitm~ini emre .. poli• memurları odad~ ,.ıkmak kagı"' ti d~osket~~n ırttte :ss !° e tin emriyle kapalı duran ınaid_. 

ilk b k b ı . ·ı ı· M d"l' il • l . ~• ... . d k!ı__ k d k .. .. y arı ıre ore uza . .c.mnıyet l ı_! 1 d ı.ıd :ı. .... ,..oı a ıtla un arın ııvı po ıı en ı ım e erme nası geçmı•- uecegım a uuıya a ar pe gu- uzere bulunuyorlardı ki kapıcı ko- müdürü 24 d" k d arının .ura arını a u eme .... 
oldukları anlatılıyordu. ti. zel bekliyebilirdi. tarak geldi. Metrdotelin otele B I e on.ere ıor uı bur tutulmaktadular. 

- Ne iıtiyonunuz7 Sonra, biraz evvel onu aldığım Sybil c.evap vermedi. 24 ün al- döndüğünü, timdi odasına çıkaca- - un ar ... nedır7 . ilhaktan eYVel takıitle otoa'°' 
Diye sordum. zaman sanki suya batırmıt gibi 11- dığı kağıtları bir dakika evvel ğını haber verdi. Oyn~dıgı~ rakamlar •. Rulet bıl ıatın almıf olan yabudiler _,. 
iki kitiden önde duranı: alktı. emin bir yerde saklamakta. istical Emniyet direktörü: oyununa aıt bır martingale mt'- yonal • •oıyaliıtler tarafında.o ...U· 
- Doktor Robert Juon ıiz mi- Marsters ağır ağır söze batla- ettiğini ıınlamıftı. - Çok .&la ... Burada onu bek- raklıyı"! .. '. Rdere edilmit olmasına rai:t: 

siniz 'dedi. dı: 1 Hennings te konutmıyor. Mut- liyoruz. - K.afı .... ~esa~ınız. görillmüt bu otomobillerin tak.itini 
- Evet.. - Siz, bu o.kfam doktor Am- tasıl düşünüyordu. Şef in şifre a- Bir kaç dakika sonra 24 odası- demek~r. ~ızı takıp edıniz. mekten kurtulmamıtlardır. IJhdo 
içeri girdiler. 1 benonun yanında idiniz. Dokto· 

1 nahtarını ~imdi emniyette görme- nın kapısını açtı. Polislerle kartt· 24 curmu metlaut halinde yaka- tan beri ari müe11eıeler tarafıoı 
Sanki kendi evlerine giriyorlar- run evine ("ittiğiniz zaman ıaat se-: sinden müsterih olması pek tabii laftı. iki poliı onu kollanndan tu- lan~ıt bulunuyordu. Otele dönün- da~ it.ten çıkarılan yahudi meııa~ 
mıf gibi serbest ve laübali hareket kiz buç:.ıkfu. Oradan kaçta çıktı- i~i. F a~a~ He_!1nings için. böyle dü- tarken F ranld: ce tıfre kodunu ıak_~am~ğa ~akit 1 ve. •fçılerin. adedi 80.000 tafııoi.d 
ediyorlardı. nız?_ . ı~unmege ımkan yoktu. Şıfre kodu- - Groner, yakalandın, dedi. bulama~ıf, '~?~~ ~~naııp hır ye. ed~lmektedır. Bu zavallıların bit 

önden siren adam odanın orta- Dılım tutuldu. nun bir yabancı tarafından kop- - Anlamıyorum .. Ne oluyoru7.. re koyabılecegı u?1ıdı!Je mutfakta çogu açlıktan ölmeğe mahJdİ°' 
ıında ıağa sola bir4ey ara,tuır gi· Derha l cevap ve~·ebilirdim. Fa· yes~ alın~tf ol~~ğ~na . k~ni idi. Beni ne diye tevkif ediyorsunuz? bırakm_ıftı .. !'f.~nnıngsın telefo.~u bulu~uyorla.r. Bu .•ebep~~ ~~udf 
bi bakınırken arkadan gelen de kat h u sua! aklımı batımdan a l- Bu ıhanetın delılı kendı elınde bu- - Avusturyanın düsmanları le- Fra'?1<~ın butun hesaplarını altust ahalı arasında bır çok umıtıııUk 
ıırtını kapadığı kapanın kanadına mışt1 . Doktor Amebrsana ne ol-

1 
lunuyordu. Karısı bu ihanetin bir hinde casusluktan... ' etmı~tı. hid~ıeleri kaydedilmektedir .. 

dayadı ve gözlerini bana dikti. mu~tu? Esasen bu gece Amebrson-
1 

timsali idi. . -Aldanıyorsunuz mösyö .. Ben . * . .Yı~a~ad~ çıkan vaziyet oka~ 
Kendimi zor tuttum. un halinde gördüğüm bazı deği- ! Telefonun zili duyuldu. Kane- altı aydanberi palas otelinin Metr- Hennmgş emniyet direktöriyle l muthıfbr kı nasyonal - sosyalı.I 
Güler yüzlü gibi görünmeğe ça- ~iklikler beni fÜphelendirmişti. peye yerleşmit olan Pennvitz ye- doteHyim. Bugüne kadar ne hiz- mahaveresinden sonra kolonelin oto~iteleri bile yahudilere yapılaJt 

lıtarak ıordum: Hele ayrılırken kasasını açıp t a rinden kımıldamadı bile... metimde ne de harekatımda siki- oda~ı~a döndü. Pennvitzi yeniden ceb.ır ve t~zyikten hisıl olan v.s\.ı 
- Siz kimsiniz? Hırsız mm- benim kend•sinde olan borç senet- j -Herzen yine ne var? Bir 'bal<- yeti mucip olacak birsey yoktur Sybılı sıkıştırmağa çalıtırken gör- / yetı kaygıyle kartılamağa baf':i 

naz? lerimi bana uze!srken: sanız.. Ben mi caşuı;luk yapm~şım ... Bun: dü. Bu sahneye artık tahammülü mıtlar~ır. Viyananın naayorı 
Odamın ortasındaki adam: - Azizim .. Al bunları .. Ne oluı· 1 - P eki kolonel.. dan daha büyük hata olamaz.. yoktu. Sybilin de bu mülhit ve ii· ıosyalııt Belediye reiıl hüküoı';' 
- 'Ben, dedi. Sivil taharri ko- ne olmaz. Başıma b ir kaza falan Hennings yandaki odaya g eçti. - S:mdi anlarız .. Şunun üstünü renç komediden mütihf bir ıstırap tarafından yahudi meselesi kat f 

miıeii Masters'im. gelir de ölün.em tıonra bu senetler Telefonu eline aldı. Ve ' u kelime· aray;nız.. çek mekte olduğuna şüphe ede- surette halledilinceye kadar 'l/,.r. 
Bunu söyledikten sonra da ce- benim m?ra::ç· ' ar·!Ylm el:ne düşer. leri d uydu: Metrdotelin elhiscJeri büyük bir mezdi. Onun içindeki isyanı daha ~ı~sız !ahudilerin barınabilmeleri 

ketinin iç tarafındaki polis itare· Senin başını ağr.tırlar. f - Burası em~iyet d irektörlü- dil:kat)e elden geçirildi. 24 çırıl- eyi anlamıt olsaydı muhakkak ki ı ı~ın Vıyananın harici mahalle~.,. 
tini gösterdi. Demesi büsbütün şüphelerimi ğü ... Kolonel Pennvitzle görüşmek çı;>lak yatağının kenarrnda otur- bu daltikadaki acısı hu kadar kuv. rın~e depolar tesiı etmek fikrtll" 
~u~ falan.~tle~e~iiim için müs- a rtırmı!t1 . . İstiyorum. • . muş~. Ittiham ed ilecek hiç bir ha- v~t.li. olmıyacaktı. Hennings ken .. f dedır. 

tenhtım. Musterıhtım ama.. Ne- Komıaer Mastersm: - Ben kolonelın mcsat arka- ı·eketı olmıyan bir adam itimadile dısını zapte muktedir olamıyara.k *---
deme tuhaf bir hiıae kapıldım. - Doktor Amhersonun yanın- dafı binba~ı Herzen ... Bana söy- otur.uyordı•. Frankl adamlarına Kolonele hitap etti: ' ç k l k J,ı 
Geçmit günleri dütündüm. Acaba dan kaçta ayrıldınız? sualine: l liyebilirsiniz. Metrdoteli \ elbiseleri verilmesini - Kolonel sizinle hususi 

8 
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eskiden itlemif oldu~um bir kaba- - T ahminen on bire çeyrek - Ç?k eyi .. Çok eyi.. Bons~- emretti. rÜ\ımek isterim. 
0 

-

hat falan var mı dıye hafızamı kala.. suvar bınba,ı .•• Bu gece oraya gı- - Geyininiz.. P ennvitz hayretle binbafı Alman . ·ı . ın· 
kurcalıyordum. öyle ya .. Poliı bu lf Cevabını verdim. ;den Palas otelinin Metrdoteli hala _ Mersi .•. Şimd' d d yüzüne baktı. Sybili helinde nı~ 1 iŞÇi erı aras 

b ' • d' 1· H lb ki b" l . . d 1- f .. 1 ... ? ı o amı a ara- n ya d b •h ·ı·...t.f saatte enım evıme ne ıye ge ır- - a u ıraz evve evınıze ora a mı, ut en soy er mısınız ~ yınız ... Onzaman ban d h . kalamış, bıre:kmağa yanatmak · _ a asgösteren ı tı u 
Cli? Belki otomobilimle hızlı gitti- yeni dönmüı1 olduğunuzu söyle..! - Şimdi buradan gitmİf .. l Sı- itimat edecek, ini:r. a a a eyı temiyordu. ıs 1 ~ 
ğim için numarasını almıslar, ad· mit tinaz. ,rası gelmişken size birşey haber Od dk h" . Pek i H .. 

1 
• . d --o- E. 

reaimi öirenmitler, para · cezası j - Evet .. Fa1 e-.t do!.ctordan ay- vereceğim. b -
1 

dank ıGzı ara 1 ve ıç bırfCy d" - 1. . erzen, soy eyınız e' BASTARAFI l iNCi SAHIFED 
k eki · b ... 1 · ld ~ 1 · d"" d" f y · 'f ı_ d d'" u ama ı · ece kolonel Pennvit ın ıyeyım .. esm rın za ıt tutmaga ae mı•- rı ıgım zt-m:ın a ev :-ı~ on u- enı şı re .KO umuzu usman z' ·ıı d }ı' . • K 

1 :ıt • T • ın vı asın a ızmet tt . d - ·ı - o onel h .. •. .. •- . d ' s· d'k ' h ld D A G 1~ 1---ler dedim. Dedim ama.. Böyle ği"m zı::•.:ı::.n aras1 nch•ki Eüddet na- casusları elde etmeğe çalıtıyorlar. . , e mız egı . . . ususı gorutme~ 'tı· ı r. ım ı ı a e . . . senaur-
f k ı . . h ı l ı . , . _ . . . • B mı . terım, demıttım ları içinde top] Alın ·~iter u a para ceza arı ıçın za ıt tut- 1 s ı v~ n..;.& ece~ ec.~ rı:,, g mı &ıze ıspat u gece villada hizmet gören Metr- E t .. .. Oh ' J anan an ı 

mağa gece yarısından sonra mı ge- ede~;l"rim. ı c!otelin göz hap.sine alınmasını ko- = p:k· mByo.. . - . ": . 60,0~0 dir. Hıristiyan :. Sosyalitt 
linirdi. 1 Dol.tol" Amher~cmfo.n ayrılınca, !ond de sizden rica ediyor. Bu ' I I . ı ..•. . u. ada?Iın. elıne ke- :-:-Şımdıkı tel~fondan bahsede.. sendıkularmda 40,000 İKİ vardır -vo 

Söyledim ya, ıuçum, kabahatim Kirkvud caddesinde Con Dikson adamın çok mühim bazı kağıtların 1 ~~çe e~~ geçırınız .. Şımdı mutfağa ~etı~··· Çok vahım feyler mevzuu- Alman i~i)erinin mühim ekseriyeti'" 
olmadıiı için bunların bu tekilde adında biı- hastama g =tim. ı hi.mili olması pek muhtemeldir. l gı pecl~~ız.. a stır. ni teşkil eden diğer kısmı da 8osyaf ... 
geli,lerine bir ıebep arıyor ve bu- 1 Orada yarım S<l'"1.t kadar kaldım. Yeniden bir fCyler öğrenirsenb: 1 k Ala er mu.tf ~k dairesine ineli. ~~~~vi~ d~ğTuldu. Sybilden yi- demokrat sendikalarına lcayıtlıdırlar: 
lamıyordum. j Sonra umumi h ~!ımeye gittim. 1 bize hemen telefon ediniz. r. K• ar kırlı tabaklar arasın- ne ozur dıledı. Esasen Alman sendikalar kon~ 

Onlar iıe, fÜpheli bakıtlarla be- Burada, saat on birde vazifesi bi-J - Peki binba1ı .. Ben aynı ada· da ;turhl~t1aı: ka~ oynırorlardı. - ~h zavallı Belkisim ... Dai- için yapılan intihapta alınan reylerd• 
ni •Üzüyorlardı. Kapıyı çaldıkları 1 ten bir hastabakıcı hemsire vardı. mı nezaret albnda tutmak fikrin- k ;an ıçcrıye gırer gırmez hay- ma vazıfe •... Daima vazife .. Rahat bu sendikaların karşılıklı kuvvetini 
zaman soyunmak üzere idim. Ce- Onunla b irlikte bir otomobil Turu 'deydim. Telefonu açıfımın sebebi 1 ır I ~ r . . olmağa imkan yok ki... göstermiştir. D. A. G. bir vekAlel 
ketimi, gömleğimi çıkarmıttım. J yaptık. Duglas lokantasında ye- 1 size şüphelerimi bildirmek içindi.] - E 

0 ~s ... ~epınız aya~a kalkı- Kolonel ayağa Jtalktı. Yakasım Hıristiyan sosyalistler 2 vekalet ~· 
Sırtımda bir ıpor fanilası, vardı. 1 mele yedik. Gece yansını bir çey- 1 icap eden fCYİ vakıt kaybet.eme· mz. k:m 0 kadıkça kunıe dı· ilikledi. Henningıi takip etti: sosyal - demokratlar 6 vekaler ka-
Pantalonum henüz bacaklarımda rek geçe bu kad1m evine bıraktım den yapacağımtza emin olabilirıi- f&rg·çı ·~~ca · Afç~~a·ı nerede? - Azizim .. Beni bir kaç dakika zanmışlardır. 
ve pabuçlarım ayaklanmda idi.

1

1 
ve kendim de evime geldim. niz. , ·d~~an ır adam egılerek cevap j rahat bırakarak bu itlerle bizzat Siyasi safhada da B. Heinlein da-

Komiıer Maıteraı Komiserin bakı~ları, masanın ve~.B • b . .. mefgul olamaz mısınız, dedi. ha az mukavemetle karşılaşmantak" 
- Yeni mi ıelmi~tin~z, d~. 1 üzerinde ~~r~n ıiyah mCfİnden el Xlll FASIL enım ay dırektor.. -BiTMEDi- t~dır. f-!ıris.tiyan -. aosyalist J>?rtisf: 
- Evet.. Daha yırmı dakika çantama ılı,tı. 24 YAKAYI ELE VERiYOR nın Heınleın partısile birleşmış ol 

bile. o.lmadı .• ~~ ziy~~etinizin se- ! - Doktor Amebraona gittiği- . . .. .. F d M 
1 

m~sma rağmen katolikler!e B. 1-feiıı-
bebmı anlıyabılır mıyım? l niz zaman bu çanta ymınızda mı ı . Emnıyet dırek_t~ J:ler ~oktor fansa a a "ı vazı•yet lem arasındaki münasebetler şeker-

- Tabii .. Evveli. fÖyle bir otu· idi, dedi. Sıgmund Frankl ahızeyı yerme ko- renk gitmektedir. Katolik partisinİf1 
ralım .• Size bazı sualler aoracil· - Evet .. Çünlci.i Amebrsondan yar koylll8:z ~vust~a -. Alman gazetelerinden cDoyçe Pres» Kato· 
fım. gonra ve dediğim gibi hast b aınırı konnserı Şleııngerın verme- V • lik ileri gelenlerinin Heinlein rnatbıJ• 

Bir an oldu ki isyan edecek, bu Diksona gidecektim. am ay ğe hazırlandığı izahatı dinledi: .1. enı pYO je gizli hazır/anı )'Or atında uğradıkları hücumlardan ıl· 
adamları, memur olmaları~ rağ- 1 _ Çantanızda b ir eter fİşesi - Bay direktör aldığım haber· kayet etmektedir. Bu ~azeteler bıJP· 
men bu saygısız hareketl~rınden var mı? 'ler çok ~evsu~tur. Alman ~~şlek- !'aria, 22 (ö.R.) _Maliye nazın B. Mar .. ndo malı" -··ı"yet'ın ları bolşeviklerin müttefikleri ol· 
dolayı kapı dıtarı edecektım. Be·f _ Ee..n var. lafım Huseenın bana verdıgı ma· lih k k k r- ·- ınalcla itham etmektedirler. 

k ~ kk 1 1 l "'~ ı · .. 1 l l h ıı w 

1 ve e ono~ı alkınma için projelerini gizli olarak hazırla-
reket adogu Oan ı ığımı e imden hı- - BiTMEDi- ı · umı· abt~ gore npgiliz erin. en te li- mng~ ~evam edıyor. Bat vekil bu proı" elerin bir mayıstan evvel - -= 
ra ma ım. muzlarımı silkerek * ı-ce 1 ır casusu a aa otelınde Met- k d d"I c d 
kanepeye oturdum. Bir sigara.yak- rdotcl bulunmaktadır. Bu adamın en ısıne arze 1 mesini i•temittir. Bundan sonra bu eıaı dahilin- ezayı•r e 

B Hk k / h k de hazırlanacak kanun emimamelen· reı'ıı'cu'"mh . tım. U res omp OSU aki i adı Groner'air. Kendisini zedilecektir. urun ırnzaıına ar-
Muters bir iskemle çekti ve gel- ' nezaret altında tutmak faydalıdır. B 

di tam kartıma oturdu. Frankl polis letkilitına derhal u projenin mahiyeti hakkında hiç bir haber elde edil.mit ol-
T d hd. k h D h ·ı · dl• mamakla beraber hükümetin meclisten elde ett'... . li.h' avrın a te ıt yo tu ama ani a l l ye Ve a l ye icap eden emirleri verdi. Bu Gro- . ııı ıenıt aa ıye. 

nezaket te yoktu. [ ner denilen adamın muk11bil gizli tı!' .es~ab_ı mu~ibe liyihasına dayanarak fU tahminler yapılabilir 
Fransız memur/arttı 

proteato iatif aıı Pancar gibi llumızı auratından nazır arının yeni tetkilit tefi Von Pennvitzin evin- ~ırıncı ~ır emırname FTanıa devlet bankasının hazineye yapaca: 
hiuiyatını anlamak imkinaızdı. beyanatı deki bir ziyafete bizzat hizmet et- ıı.~? m.~J-: franklık avans hakkında olacaktır. İkinci emirname Pariı 22 (Ö.:) - C,ezayifdeki 
Cebinden bir mendil çıkararak meyi üzerine almıt olması da fÜp- ?11. ı mu a aa programının finansmanı içindir. Bu da bir takım 
b d o ıstikrazlar yoluyl l kt k. b l k Fransız belediye reiılcr"ınden bir çO'" ana göster i: · helerini artırmıfb. Metrdotelin va- · . .. e .. o ac~ ır ı. ı;ın ann fe il ve mahiyeti henüı; 

- B~, .•izin mi? • fJ-;tST ARAF! ~ IN_CI SAHIFED~ kitaiz Villidan .kaybolması, binba. tetkıkt~tı~. Oçh~~ emımame ıatihıali arttumak makıadiyle ha· ğu yerlilerden mahdud bir kısma,, ... 
Mendıh aldım. Köteaınde cJ » 1 ıçın mecburi hır ıkamet mahallı ,ı Herzenin ~pheleri onun hak- zı ~ergı erın ta ıfınt- aittir. Nihayet dördüncü nokta ekonominin tandaılık hakkını veren Violet r-

markası vardı. Bu mendil, Amber- ı tayin etmeğe aalaruyettardir. landaki ittihamları bir icat daha ul·~-~ hakkında olup bu da çok genit bir programa dayanacaktır. nununu protesto için istifa etnıi e!'" 
•~>nun kızı M~~i~in yıl~tı hedi~e- 3 - Adl~!e .ve ~illi müdafaa ağırlattıracak mahiyette idi. ~~~met acel~ hareket ederek akıi tesirlere ıehep olmamak için dir. Belediye reisleri delegelerin•~ 
11 olarak verdıaı mendıllerden bıri 1 nazırları mucrımlerı mahkum et- _ Azı"z"ım Şle·ı·nger dedı". Ka _ butun bu tedbırleri çok sıkı bir surette tetkik etmektedir. Bu mü· Parisi ziyaretleri neticesi olarak ukist ·· 
"d' • Y :ıakereler bazı hfell t f d ) falarını 0 eri almıtlardır.Zira h u ı ı. tirmek için adliye nezdinde taki- bedecek vaktimiz yoktur. Şimdi . ma er ara an an yan ıt tefsir edilerek alına- • 

- Bunu nerede buldunuz? bntta bulunmağa mezundurlar .. müfettişlerimle birlikte Palas ote· cak tedbırler ~a~ı~da hükümet erkanı araaında fikir ayrılıkla- metin vatanperverlik ve ulus.ev~~ .. 
Diye . ! ordu.m. Dahiliye ve ~dliye nazırları bi). • line gideceğim. Groner orada de- rından bahsedı!mıt~n. Bu haberin hiç bir esaıa istinat etmediği ik ruhuyla üzerine aldığı çok sıu~ 

. !<omıaer, bıraz sertçe cevap ver- h~Ha elde cdılen evr-:k~an geniş 1 ğilse odaaında araştırmalar yapa- ve yapılan tefsırlenn yanlı, olduğu re.men beyan edilmektedir. vazifeyi bir kat daha güçleştirme 
dı . hır ~susluk febeke.sının mevcut cağım. Şüphe uyandıracak hirfcy -~----------"-!!~~--""!'--.... ~~~""!""""-!!~ ......... istememişlerdir. b'I 
~ · S':1al ~ormak hakkı sizin de- cl?ugu ~nlaşıldığını tebarüz ettir- bulursak kendisini derhal levkjf ı rz:rz:ıt./.7.7YAT.J2ZZZ71.JUY.nmım• -·~ Paris 22 (Ö.R) - Tunustanda~: 
e:ıl~ benım ... dır. Demek b~ mendilin mıtlerdır. !edeceğiz. Aksi tal<dirde pek ya- Ace e Go."ztepede N dirildiğine göre Fransız kuman_ d 
sızın oldugunu kabul edıyoraunuz. Kordennuya bir dosyanın tet- kından takip edeceğiz. 48 saatr lığının emrile Mandia mahaUesın e 

Evet.. . . k!~~nd~n bu har~ke~in poliı mü- , varmaz onu elimize düfürceğimiz- Satılık f 1 k dün sabah askeri kıtaların yardınt• 
Bu akşam y~nı?ızda mı ıdı? durıyetınde emmyetı umumiyede den eminim. ev Sa ) 1 ev ı ile bir polis hareketi yap~lm~ı ~e ş~~i 

. Evet.. Ceketımın ınendil ce- ve büyu.'k erkanıharbiyede muha- ' Gözt---1- Tramvay cad_ı __ 
1
• ı' heli 48 şahıs tevkif edılmı~tır. . 

b k 1 
1kinci Kor donda 189 numar4u ~ ~ f k b k k ı 1 geçı· ıne oymuttum.. . . birleri bulunduğu anlatılmı~tır. Bir c;eyrek saat sonra emnı"yet üzerinde çok havadar ve bütün 1 tü en ve İr ço ama ar e e L-} 

M t d l 1 d ld T - '!'ayet sağlam ve konforlu bir ev 'l . . o·.. ft yni gaoo l as ers m en ı ı e ım en a ı. Diğer bazı evrak ile de ecnebi di ekt"' - .. b P la ı · 1 l konforu haiz 831 numarab ev j rı mı§hr. ıgcr tara an a o · d - b. .. h r orunun ara ası a s ote.· ı.cc e sah ıktır. Taliplerin görmek zarfında şehirde diğer 70 kimse tev· 
. lder~m e agj' d ır sBçun fUp e- teJekküller1e bu hareket araaın- önünde durmuttu. Frankl kapıcıy<> ·•zere içindekilere, pazarlık için ~tılıktır. lstiyenler (Yeni Aau) kif cdilmi•tir. Bunlardan bazıların .. ın 

ıı 0 
ugunu an a ım. u nasıl bir da irtibat tesis edilmif olduğu tes-

1 
&ordu: ie başmuharririmiz Hakkı Ocak. matbaasına veya eve müracaat t y ı f ·ı it 

auçtu? bit edilmiştir. - Metrdotel Groncr nerede? Nederek izahat alabilirler. üzerinde kamnlar ve muhte i sı a -
<">ğluna müracaatleri. ~-••lliıiııııllıiiiiiıiiiıiiıiııı1m••lll far vardı. 
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Aşk ölür .. Fakat vazife yaşar .. 

Soğuklar hala 
şiddetlidir 

Almanlar 
BelçikaJa bir mesele 

f .... "ii·A··o··y··o··· .. i . . ..............••..•........•............ : 

ANKARA RADYOSU: 
mi çıkarmak istiyorlar Öğle neşriyatı : 

PARIS, 22 (Ö.R) _ Hava& Sat 13.30 da karışık pt•k neşriyatL 
ajanaı Berlinden istihbar ediyor : 13.50 de plak: türk musiki ive halk şnr· 

Ağrı, ( Huauıi ) - Merkez ve Umumi harpten sonra Almanya- kıl ım, 14. 15 te dahili ve harici haLerler. 
mülhakatta kıo hala hüküm sürüyor. dan Belçikaya geçen Eupen feh- Akşam neşriyatı : 
Su anda kar ve bora ortaltiı kas'ıp rinde bir kaç hafta evvel nasyo- Snat 1 8. 3 Oda muhtelif plak neşriya tı. 
kavurmakta harmana çevirmektedir. nal - ıoıyaliatlecin bir çalkanh te- 18. 35 Çocuklara karagöz (küçük Ali), 
Soğuk sıfırın altında 25 - 30 dur. tebbüıü görülmilt ve hatta hükü- 19 .. 15 Tur~ musikisi ve halk ıark.ıları, 

Yalnız büyük şehirlerle değil köy- met erki.nandan bazılarının kabul (Hıkmet Rıza ve arkadaşl n) , ?0.00 de 
ferle blle yollanmtz kapalt ve adeta mer9:~imine İftirak etmek iıteaıi- ~at aya~ ~7 arapça neşriyat. 2Q : 1 S te 

'f' ı • • · • mahsur bir halde bulunuyoruz On yen uç Alman muhtarı a ledil- turk musıkısı ve halk ıarkdarı (Servet 
l emeli CİD8 yet 0 3 D btr 8ŞkJD Zlf afi Otzden Saadet yolu 0• onbet günde hattA ayda bir poı~mız ~itti. Na~yonal • ıoıyaliıt partiıi-f Adnan ve arkad.a~lan), 21.00 de konfe· 

" • bin mUtkllAtla gelebiliyor. Bu yüz- nan resmı gazetesi olan «VcUklte'ransı Çocuk eıırgeme kurumu namına 
da Sadece felaket degv ıl şeamet de Vardır.. den gazetelerimizi çok geç okuya- ~ah!erıt gaz.eteıine göre bu (Dr. Muzaffer Sezer), 21.1~ te stüdyo 

t _ biliyoruz. hadııemn Belçıkada bir Alman .al~n orkeatraat, 22.00 de aıanı haber• 
liıristicfinin .acele etmekte halda gibi Teosyaya ihanet etmemifti. lbu gece kurulan tuzağın yalnız im- Havaların bu kadar 80 .. k 't meselesi çıkarması ihtimali Yar- l~rı, 22 . l S te yarmlti program ve istik· 

'tardı. Fakat bu eski fahiteye icarı• kal- paro.torun değil kendinin hayatı için ıine raRmen ktzak 8lemerr:e g~~~ drr. Bu gazete böyle bir meselenin lal maqı . 
• imparator iade Vasili deiil. Vaall binde daima Yanmtf olan qlo son de bir tuzak olduğunu seziyordu. de devam ediyor. Alaşker kaza _ alabileceği ,eklin vereceği netice- ISTANB~L RADYOSU: 
ile -'&kala olanlari da burada bu ge- dakikada İmparatorun ,abama kartı Teosyarun elinde ilet olmadığı ne dan on beş kişilik bir kafile baya·~- lerin tahmini mümkün olmadığmı öğle netrıyatı: 
te Wdürtmek için emir vermlt ~- itliyeceğtcinayet hiui ile çarpıtıyor- maliimdu. rile ve kazaklarla tehri.mizo ziya~ete fakat 1918. ~e Eupeni Almanya- .. . .. 
il Ye bu ite aın a)'ft adamlar tahsis du. imparatoru öldürdükten sonra g ld'I y I' . B B h tt' U dan almak ıçın yapılmıt olan pi&- Saat 12.30 da PIWa turk musıkm 
~ipek mUmktndU. Yani Bizanala idi. kendisinin de öldürülmiyeceğini kim z el b 'er. t ~~tz . · f'u~ ~nı:a '01 ~ - biıit karikatariinün yeniden tetki- l 2.50 de havadiı, 13.0.S te pl&kla tür• 

'reo.ya. '°" de.,..,.. kendisine O bu gece, birazdan Bizaıuın mu- temin ederdi? M.e. fı~ lnu uH lakm~ıad tr .er edr!ld1 ~1 ' · ki ihtiyacanın bi.aıl olabileceğini muıikiıi, f 3.30 da muhtelif pl&k neşri· 
.... _,_ ı.J-..1... --•-~ ka • "ld . • , "' .. ... , . . . ısa ır er a evın e tzaZ ı ı er ka dedi or yatı . 
._... olan adamlannan ~- &aua ddea unpar torunu o ürecektı. Bazanıta adet böyle degtl mı ıdı.. ve geceyi geçirdikten aonra Alaıkere Y Y • Ak. . 
~~ baihhima daha çok güvendiği Vakıa buna mukabil aevgiliıini Mazide ve Bizan.a tarihinde geç- döndüler. Alman vada demir s va76 n~n~atı~ f . 
uiyavloaa yapılacak iti anlatmıfb. kazanacaktt. Kazanacaktı amma itle- mit buna benzer ne kadar örnekler * · aat · a on eranı: 23 Nıaao 
Muhafız kumandanı Mifell aldü- diği cinayet bütün hayahnca yürek- vardı. N k kıt/ığı çocuk ha.ftaaı ve bayramı ınünasebetiylt 

~.Onlar da bu iti gören katili den çıkmayacaktı. Bu tuzağa bile bile ve gözU bağlı eVrO optan BERLIN, 22 (A.A) _Demir çocu~ esırgeme kurumu mımına doktoı 
~· ı·--LJ---1• B ka l • im "' kab 1 lar-'- d" kt• k ( i I • .. , Fethı Erden (Çocuk haftası ve bayramı) 

tz •.J~vı. u n ı ışe vuıta o agı u o ~mı ufece ı. g•• J ı· ıt ı ı ev enn onUndekı parmak- l6 '4S t E ...•. h lk . .. . le 1 
Muvaffak olamazlarsa lr.açacak- ettiğine bu anda nadimdi. Muhafız kumandanının kafasında OÇmen er ge ıyor ltklarm yerine çimentodan, tuğla- ··r· f, de eb~ınonu .1 a19evıısc

0

1•.t~r1 ıt do u 
L_ • Teredcf'"d '• ' b dand "' " b' 1-"I 1 h" 1 1d d h t d'k'I' f'd l "' 8 

n an ır temaı ' ' P 11
" a o.n• -.ıruı. 1 ' u u ttte un '· anı ır a!Qu ame aaı o u. Edirne 22 (Hususi muhabı'rı'mız' - an ve ya u 1 1 1 1 an ardan muıiki i 19 30 d le f • O · · 

ı __ ı: • G • dönm' -'- C" b" 1 d _._ __ _. 1 • 'ti .. d • 1 b . • ·. a on eranı. nıversı· 
Yalnız Huiatidinin KaJ •• nnpara- en CfL, un Uf 18. o~un an GKaeuen ça gı den) - Bulgari.stanm Nevrokop ka- çı er. vuc'! a s:et~rme'< ~~ urı- te namına Doçent Münir Sarpyener 

toru aldarmelı: itinin neden doğTu- Artık bunu da yapamazdı. ve tukı aealen arasında aarh04 ol- sabası halkından ve TUrk arkından yetin~ t.evht etmıtbr. Dahıhye ne- (kemik haıtalıld rından rafiti . k • 

~ doiruya kendilerine. v~i~eyi~ Bir kadın.. .Bir kahpe y~zü~- m\14 oLan üçüncü Miıelin kahkaha- J 20 hane göçmen p6 zar günü Kapu- zaretımn ~ir ~mimi dört •e?~ pl~- 1 milderde yaptığı tahribat ve 0:~:: k;. 
de Yani KoldiJON venldlgane bır den yalnız ken~ı hayatın~ ~ıl, bır ları duyuluyordu. kaleden gelmitler ve Hükümeti.n n~~·~ komıaerı ~la? bay G~ru~gın \runma çareleri), 19.SS te borsa haberle-
ttlrkl aldı ermemittL vatanm. ~ bizanım tarihmı de le- Salona girmek •• imparatora: • • gönderdi~i kamyonlarla efyalarile ~~:;;onu:ıh.ICl'ık~ayet bır a~·ıri, 20.00 de Necmeddin Riu ve arka· 

Herif eneli. ~. IOl\l'a da keleyecekti. - Hatmetmeap.. Bu gece ıızm birlikte Edirneye getirllerek göçmen oı I ta[ı me ~ ar mub~faza- daıları tarafından türk mu.ikili ve halk 
llck.iralecektl Ya qla.. hayatınıza kud edecekler. Etrafınız- konuk evino misafir edi.lmi.,lerdir. it ekİekİ o mıyan tün demır par- tarkılan, 20..tS hava ,.poru, 20.'46 de 
~ enel öldürülse ve Atldar çabuk geçerler •• Yerlerini da olanlar ıizin doıtlanna; değil, Bu göçmenler takan idareainin tayin dma tı darı !ıkma~al v~ onlara h~r- ömer Riza tarafından Arapça eöylev .. 

a......_ . · _ vazifeye ter-kederler Vazifesine iha dU•"'anlannwlır ava emır tacır ecane ıatmaga 21 oo d a ı ·'-
""llVMOl'U onun yerine Teosyamn • " - ~:- .., • ede<:eği mürettep mıntakalarma sev- d t t • ld iu b'ld' k · e e ma ve ar.udatfarı tarafın-
'clamlan baldualar ne olurdu nnki .. net eden bır kum~~an çabuk geçen ~!e baiınnak İltedi. ked.ilerek yerleıtirilecektir. t:~: eB mıt 0 

, İ nub 1 ır~e -ıdan türk muaikiıi ve halle tarkılan (asat 
• . qktan sonra ebedı bir ıztırap ve azap Böyle yapması neye yarardı. 'f . • u ta~ır ~r u demırl~layan), 21.45 te orkestra, 22. J > te ajans ._!!em: T::J: zıy=e un- yqayacak mıydı'? imparator bunun minuını anla- Edirne Bisiklet ~es:ıhat ıana~ı iç~~alatan fabri- 1haberferi, 22.30 da plakla sololar, opec• 

lanı th:.et 0 • 111;:~ d'l g~ Temeli cinavet olan bir qlan zi- mıyacak kadar aarhoıtu. d~ ara •atma 1 ta Ut edecekler .. ve operet parçaları, 22.SO de aon haLer· 
ihanet • ~an alü.en dı? f.Ema giden kanlı yol, kavuşacağı Anlasa bile elinden bir teY gel- yarışları .. ~~·........... ler ve ertesi günün programı . 

• ~ıyecegi ~e m • m ~ . saadeti feli.ket ve fe9.11letle söndür- mezdi. Sarayda kendilerini müdafaa Edime 22 (Huıuıi) _ Pazar A l ••••••t•••ı••k••••n••••ı•• .. •• AVRUPA ISTASYONLARI: 
ffuutidı, Sebaatayano ıle birlı de miyecek miydi? edecek. koruyacak kimıe yoktu. .. ü halk • • t rt' tt"''i S6 ki Ce e Sa 1 ) eV er HAFiF KONSERLER: 

laraya girdiği zaman lfte huni.an dü- Bunları neden evvelce dü,ünme- Yani Koldiyoıun gözlerinde bir- f:.:etrelikebhikle~ ;:r~tı agEdirne: lzmir T• ...... Ik Se•~t· "'l 7.10 Berfin kı dalgaaı, hafta sonn 
tGnü ordu • • d b' l ktı ...... -:ra ' ı.t1 an og u ma- k · ( 6 1 S d ) 12 ı s B y . • . mı,ti. en ır çu e ça • Havaa yolu üzerinde yapıldı. halleti Hacı Ali k "' d 35 N 1 1 onaen, . evamı • . erlin 

Biran evvel Teoıy !'. Ör~lmek, Neden kendini bir çılgın gibi bu Balo4ları, dü,ünceli, tereddüdlü Yarıta kulüplerle mekteplerden 3 odalı b' t.,; ag;; a 'kt 0
• 1u 1 kıııa d lgası neşeli plaklar 13 Beılin kı· 

Ona bahçede geçen h ' eyı haber büyüleyici kadının bogucu kollan bakı,lan sertleşti. lO ki . · d' B tan kad he 'le ku ır mu ve ıhar m~ ar av. u aa. d lgası: Hafif musiki ( 14. 15 keza), 
•ennek de 'ati ord ,. gır ı. at sona ar ye- ı mpanya suyunu vı ev de 1 7 15 V . 

ı Y u. arasına atmı tı. Kendi lcendine: canla geçen bu yarıtta Edirneıpor· ayn' ah U kakta 61 63 : · arıova: Benatzlcı, ve Stol2un 
Saray koridorlarında kapı roldaı- Askerleri uzakta idiler. - Niçin .. Niçin o ma&m ... Diye dan Nazmi birinci Zihni ikinci sayı~ ':vı::. el ve .'fı f' ti t 1 ~e lesederinden konser. 17.45 Berfin kısa 

'-1 aetak uda.sız dolapyorlarcft. O timdi bur da sarayın muhafız düıündü.Yapacak bundan bqka ,ey, ve Liseden Zeki ü~Uncü geldiler.' Arz ede İenı h ıa e ;a 
11 tarcİ \dalgası. lı •onu konıeıi, 16.1 > Bertin kı· 

Biraz lStede Yani Koldayos, arka- kumandam d "'il. Teosyamn bir eairi bq vuracak bundan ba4ka çare yok- Bölgenin 8 haftalık •eri biıiklet ikametu~: Ü ane t ed:.t~ a 1 ~ dalgaaı nC1eli pl&k ".'uıikiıi. 16.SO Ber-
llrlda ıll'1D&lı kumandan elbiıe1i, be- bir kölesi gibi idi. tu. Bu uiurda ölecek oluraa.m hiç de- yarı~ halkevinin daha evvel hazır- S 5 m ~ac;: ~:ııer· ,lın kısa dalgası : Hafıf muaıki konseri, 
tinde labncı, diltUnceli bir halde du- Kendi adamlarmdan birinin bile ğilıe imparatorumu ~lama feda et- lamıt olduğu bu yar&f dolayıaiyle ' ' · ( ) 19 Pe,tc r~dyo ~rlceıtruı, 20 Berfin kıA 
l"U7ordu. &araya girmeıine izin verilmemi4ti. memit. adımı Bizans tarihine lanetle bir hafta geri bırakıldı. s t ı k 1 dalgası, cglencelı program 20.20 Prag ı 
. ŞGphetlz bu anda, biraz sonra iş- Etrafı her> cinayeti i,liyecek ol n- kaydettirmemit olurum... Y arı9ta birinci, ikinci, üçUncü a l 1 1 Salon orkcstr~sı ~ <?e~ eser.terinden) · 2 1. 
lıyeceğl cinayeti düşünmekte idi. larfa dolu ic!i. Diye söylendi ve yerinden ftrladı. gelenlere halkevi mükafatlar ver- Baamahane, Dibek aokağınd ı 20 Ostrava bır fılımı nakıl 22. IS Peşte 

Koldiyoa, Haristidinin zannettiği Düşündükçe h3yali genifliyor ve - BlTMEDt - di. ve hilen (Tan oteli) olarak kul orkestra (Mozart, Çeykovski, Elgar, 
- --·• lamlan 12 numaralı bina satılık ' Harun, Viner) 22.>S Varıova: Koro 

Otobu .. s rekabetı• - tır. Aslen büyük bir ev halind ,musikisi 23.30 Val'fOVa hafıf gece mu· 
lup mevkii yilkaekçe, dirsekte, sikisi. 24. 15 te Peşte Çigan orkestrası. 

.. 
lzmir Limanı Çocuk haftası başladı 

k 1 hava ve gün~li, manzaraı 1 OPERALAR. OPERETI..E.R: 
BASTA.RAFI 1 iNCi SAHiFEDE ne afŞI :aç.le, mahallesi temiz, her taraf 9.30 Beılin kısa d lga ı: Opera ve 

k 
mittir. operetlerden şarkılar. 

Bayramınız utlu olsun yavrular! Denizbank umum müdürlüğü, E~irne 22 (~uıuıi) - Devlet y= b;;aaı iflenmif penbe taı 1 RESiTALLER: 
izmir limanı hakkında bir lngiliz demır~o!ları Edırn.e • l~tanbul ar~- r raah ~açumaaınlar. Bi 1 18 Peşte Piyano - Keman sonatları, 

lıASTARAFI l iNCI SAHiFEDE C'.ocuk bayramı münasebetiyle 23 mühendis grubunun hazırlayarak •1.nda •tlıyen otobüılerm rekabetı: inci kordonda Gümrük kartı.a 118.15 Varşova: Şarkı resitali 18.55 Oa-
neşesini kıracak sebepleri ortadan ve 24 Nisan ~i.inlerinde her TUrk ço- gönderdiği avan projeleri tetkik m 0 ,tadan kald1.r~ak ~zere ~enı da yeni Maliye tubeıi ikinci katın 1 trava: Gitar konseıi. 19. 15 Varşova Vir· 
kaldırmağa c;alışacaktır. cu~u kültürparka hiç bir ücret öde- ettİrmİftİr. Avan projeler daha tedbırler almak ü~ere~ı~. Dı.ier hesap mütahuıuı Muzaff tiioz gitar mu ilci i 20. Peıte Çigan or· 

Bu gÜn saat onda Cümhuriyet meden girecek ve oyun yerlerinden ziyade lzmir limanını umumi ba- bazı ;yerlerde oldug_u gibı Edarne müracaat. D. 3 
1 
kestrası re fakatiyle Macar şarkıları. 

meydanında, basmahane meydanın- istifade edecektir. kımdan tetkik etmek ıuretiyle ha· 0lıtanbul araaan~~ d~ m~ntu:~ tZMIR MEMLEKET HASTA- ,, DANS MUSiKiSi: 
da .. ı p . ı d ... · · b d'l" 'h · toray ıeferlerı ıhdaı edılecektar. ı o B ı· . ' Eşrefpaşa, Guzelya ı, azaryerı Bu gün karada ve denizde işllyen zır an ıgı ıçm u:ı ta ı ata 1 ta- ld • 'd l ak b IUl:'~t DAHIU HASTALIK- er ın kıaa dalgası 16.45 Berlın 
(T. . . k C H p 1 • .. t 'l akk 'ht' arenm yem en a m üzere u- ne.,, k d ı . 20 20 B . 1 2 ılkılık), Kar ıya a, · · ·nan- bütün nakil vasıtalarından çocuklar yaç goı en en r am, 1 ıyacm l d "' b 1 Ed' I LAR MOTAHAS.SIS ısa a gası . · ratı ova 1. Yar-
larmda ilk okul gençli~i tarafından parasız olarak istifade edeceklerdir çok üzerindedir. lzmir limananan un buru u odtork~y ar f u:ne • a- D O K T O R 1 şova 21 . 30 Beri in kısa dalgası 23.40 
a" 1 1 ·ı ekt" . • umumi harpten evvelki vaziyetiy- tan u araım a ı meıa eyı 7-8 ıa- Peşte. 

oyc:vme~u:~~:cme;d?nın~ yapıla- ~:=i~~;:~t~: ~~:~r~~b:r ~~~~:= ~e k~ler;de elde ~t~eii mttem~ :!t;:~Tdde k:!~~i:;!!:~~~ ~ilet Ütw c 1 laA 1 Yır~ın e:lı.s,'l,AUQ'oil.>f!llHU-!!lls•u11L·•Haı:ıHr«l!IU!llK!IU!aKll!tHA!mVl-
cak törene Şehit F ethı, Gazı. Dumlu meleri, kendilerini rencide etmeme- m ~f& t°azarı 1 

•• 
1 

ara t •rark .y.. KtMUölNDEN · 
Pı~ar, ülkü, S~k~rya. istiklal, Yu~~f leri temin edilmiştir. ~.~. epo ar ona gore yap ırı aca - K1rkla reıı· nde Tereke No. 3 . 
Rıza okullarl ıştırak edecek ve mus- D" ·· ıı:.ıed Fi I'- • d y . 1. . d . ~-l'hl' • M ·nc1e k- .. d tahk . b d t fı d un OK en sonra a lllevm e ena ıman yerın e yenıden ba- -» ı ımn enı re oyun en 
İsfkl:~ mevkı .. r0 os~t'r ra n an çocuklara karagÖz oyunu gösteril- ZI tetkiklere lüzum görülmektedir. Yeni mektepler Muayenehanesini ikinci bey - Can Ali oğlu Hüaeyinin tereketinin 

1 a marşı oy enece 1 
• .. miştir. Bu gün de ıaat 14-18 arasında Bu kııımda denizin ıu ıeviyeıi, / ler sokağında fınn karı .. mda25 tesbiti Celal oğlu Hasan tarafından 

Cümhuriyet marşını muteakip h lk . d ki k .. vapurların kolayca ıığmacag .. ı yer- yapı ıyor numaraya naldeylemiıtir. istenme.ile terekesi tesbit ecfilmi§tir 
h-. • k . ku a evın e çocu ara aragoz oyunu K ki 1. 22 (H ") Şeh TELEFON 3956 l M' ' ~rtı ve çocu esırgeme rumu d H k b la d ler kömür depoları benzin ve ır are ı uıu11 - • : üteveffada alacağı olanlarla borç-
ad k B Ek Onan ta var ır. er es u oyun rı seyre e- ' ' ' 'd 'd 1 ak h lk ı EVi G" T dd · 1 b l ına avu at. '.. rem . ra- bilir. mazot depoları, ıu teıiıatı, gemi- ra.mı e.y~nı en yapı ac. • •. evı oztepe ramvay ca eaı u u unanların ilin tarihinden itiha-
ftndan kısa hır soylev v~rıl~~k, bu- ilk k ll 

1 
k 

11 
d k terin ihtiyaçlarını kar91hyacak bınaıı ıçm hazırlaklar bıtmı9ttr.ln· No. 1O18 TELEFON 2545 ren bi ray içinde alacak ve borçlarını 

nu öğrenciler mümessıllerının 23 . ? u ar a orta 0 u ar 8 çoc~. kantinler limanın yeni yerinde ya- şaat faaliyetine bupnlerde batla- - Salihli Sulh mahkemesine müracaat· 
Nisan çocuk bayramı hakkındaki. vehlerme, yavruları tarafından mu- I __ ,__.. nılacaktır. Ve bu ıuretle Kırklareli IZMIR BELEDiYESiNDEN: ı ka- ttirm' ele · , __ . akt. d . . I . d'J • . B U pı &CAKıır. B' . . . a , .. e r1 &Kal t ar e mı-
8Öz.leri ve şiirleri takip edecektir. aamere er tertıp e 1 mıştır. u R n ı · · · ı· • · 'k' ·ı güzel bir bina daha kazanmıt ola- ın yırmı lıra dört kuru9 bedeli rucılan ne ttah d t -''-

H dd 
. k t 16 d L • k zmıruı yem ımanı ıçm ı ı mı - k k 'fi' B I d k' d .. 1 "' sen ve ne e era.;eye 

ahanın devaml mü eta~ıce o~- aaa a ~um; eaırgeme urumu yon liraya ihtiyaç göıterilmitse ca tır. eşı ı uca yo un a es ı a~ •· izafetle takip edemiyecekleri kanunu 
feranşlar, müsamereler ve~ılece.ktır. tarafından K rşiyakada kurulan ço~ de, bu mikdar fazla görülmüştür. cez~ binaı!nda yaptu:ıtac~ ~ute-1 medeninin 534,561 ve 569 uncu 
lialk kürsilerinde halk hatıplerı ta- culc yurdunun açılma töreni yapıla- Çünkü antrepQ ve diğer bazı tesi· YENi MEKTEPLER ferrık. tamırat. ~at mühen~ıslak~en. maddelerine tevfikan ilan olunur. 
t~fından çocuk mevzuu etrafında c~ktır. Törene valimiz B. Fazli GUleç satı ayrıca, liman projelerine bağ- Kırklareli 22 (Huıuıi) - lstu- bedela ~ukabılmde ted~ık edı!e-1 1340 (S4l) 
~levler verilecektir. rıvaset edecektir. la ayn bir proje ile gümrükler ge.o yon yolund• yapıl~aaı karar~atb- cek ketıf ve tar.~n~mesı veçhıle l ~ ;-•,, 

3:4 h ) kJ nel müdürlüğü yapacaktır. Yeni ~·~an. on dershanelı ılk okul banası 10/5/9~ Sa~ ~unu aa~t on ~ibda • makbuzu veya banka teminat mek-Jm tJ han 3Zlf 1 arı baş) adı liman itleri etüd edilirk~n, Aydan ıçın ıcap eden hazırlıklar y~pıl- ~~ ekaıltm~ ı&e ihale eddec~ktar. lı-ı tubu ile söylenen gün ve saatte en-

i 
d . ve Kasaba hattından gelen trenle- makte.dtr. Orta okul bahç.estnde tırak etmek ıateyenler yetmış alta li- cümene gel'rler. 

fASTARAFI 1 iNCi S~HIFE~E f ec~_ler ve aik:eri tekılde selam- rin ayni ıar santralda toplanmat1 ihtiyaca kafi gelecek derecede ra elli kuru§h.lk muvakkat teminat 23-29-3--6 1349 (845) 
ulunacakları viliyetlen tes ıte ıyac-..ludır. Orta okullardaki t • d'l kt' B bak d tevıi . i'ine batlanmıfbr Pek ha- - --~ - -

h.tlam19tır. aakerliie hazırlık dersleri mual- demdın le ıdece. ır.ll u ım 8:n rap bir halde bulunan C;za evi bi- ·•••••••n•••••••••••••• .. ••n••••••••••n••••" 011
"

011
•••••
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Y • d l b d "t'b l'ml • t ı bel k ... . ek a ev et emıryo arı umum mii- . \) : 
L enı era yı ı qın anı ı aren 1 erı a e ere aa erı reçıt f - dü lii"ü 1 t 'ki i ed'l k na11nın da tamarat ,. ~adilabna SiZt aJ T . • 
qazı ders kitapları değittirilecek· lini aöatermeie ba9lamıtlardır. r 1 Y e e~r•. mea~ 1 ece batlanmı br A'X. atmm edebilir E 
tir. Hareket ıUnü aaat 16 te törene ve lzmlre getirılecek ~ıcari efyft- f • YAUNIZ . "'~\ '\I 10.0~0 Kişi memnuniyetle kullanı- : 

19 MAYIS HAZIRLIK.LARI batlanacak, bir genç izci hu:ırunu ~an araba ve.alr nak!ıye masrafı ODA BOTÇESI ~:,. yor sızde muhakk k tecrübe ediniz. 
19 Mayıa hareket ve aençlik gtı· aelimlıyacak ve izci yeminini tek- fd~~~e~ v~ftla~a 1ı::.~n vk:!ta- Kırklareli 22 (Huıuıi) -Tica- ~ ~ tNKIBAZl 

llii hazırhklarma yurdun diier rarbyacak, bUyük Şefe orta okul arİJe e. a u1 1 ;mıh e ~~d 1~: ret odaaı 938 yılına ait bütçeıini O HAZIMSl~UOI 
~erlerinde olduğu gibi tehrimiz de gençliğinin bağlılaimı teyit ede- ki T~ı~o arı en k e~e n h~ u~ hazırlayarak lktısat vekaletine M t D E EKŞIUK, $1ŞKINUK 

e başlanmıthr. 19 Mayıs hareket cektir. fi 1

1 ~ ~p ya ın. a df" kmı· göndermittir Yeni yıl bütçeıine VE YANMALARIN( GiDERiR 
Riinü hrşembe giinüne rastlamak- Meraıime batlanuken vali ve ztetkg'ekelred bımlan yekrlındete rer ortatahıilça.ğındaikiçocuğunhi- AôlZDAKI TATSIZUK VE 
••dır • t k 1 l'ğ' • k ta ta kul 1·"'· • f e ı er e u unaca ar ır. • 1 T' . KOKUYU DcFEDER A.l • zmır or a o u genç ı ının omu n or . o ıenç ıgını te - .................................... ...... mayeaıy e ıcaret mekteplerınde . 

. sancak atadmda yapacağı bü- tit edeceklerdır. kadrosu içinde topiıyan erkek li- okuyabilmeleri için icap eden tah- Mtde ve barsakları alıştırmaz. 
t~ ~eçit reuni 'Ve ji!11~~tik ~- . U~E ~A YRAMI ıea~nin bafTamı ~u sene bir~k hu- ıiaat konmuttur.Bu tahaiıatm bun- 1 tihanızı ve sthhntmızı düzeltir. 

1 lerı~e 2500 talebe ıttirik ettin- lmıır erkek lıseıı Mayıı ayı ıuııyetler ta91maga namzettar. 150 dan böyle her yıl bütçeye konma· 
:ektar. Bu aene gençlik bayra· içinde büyük bir e.tletizm bayranıı atlet müsabakalara ittir ak edecek aı ve memlekete f aydah gençleri<ı MAZON isim Horoz markasına dikkat müşabih isimleri ve taklit-
•- •

1
nda kız ve erkek talebe, asker hazırlamıttır, lzmirin atletizm ha- ve ikiye ayrılarak güzel bir reka- bu suretle himayesi kare.rfa&tırıl- leri reddediniz. 

" 0 u halinde geçit resmine ittirak reketlerini yalnız kendi talebe bet günü yafıyacaklardır. mıştır. -. ....................................................................................... . 
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YalıarıJa Japon donanmaaını görüyor&:ınuz .. Her iamin yanın.fa gördüğünüz rahkamlar o tipte~i gemiden Japon donanmcuında kaç harp ıelineıi bulunduğunu göıtermelıtedir.. , 

Dünyamn bet kıtaaına dağılan re uzaklardaki müstemlekeler ve gar muharebesinden sonrn Napol- tısına dikildi. Almanya, Bismark tayyare gemisi, 48 kruvazör, 163 luk bir torpito bir yılda, 9()00 ~ 
bütün len iz -.e Okyanos sahille- bu müstemlekelerdcki menfaatler yon Bonapart denizlere hakimi- zamanında ha9metinin kemaline torpito -Ye torpitobot, ve 52 tah- luk bir kruvazör iki yılda 
rinde hükümranlığım gösteren in- hep deniz kuvvetleri ile korunur. yet iddiasından vazgeçmeğe mec- erdi. Fransa, iki müthit ihtilali ve telbahirden mütqekkildir. edilmektedir. 
ıiliz aıkeri kuvvetinin temelini lngiltere «Allah ve hakkın» dan bur edilince lngilizler, dünya yü· Sedandaki feci hezimete rağmen, Maamafih, dört seneden beri 
donanma tetkil eder. batka birtey tanımadığını söyler- zünde~i bütün devletlerin donan- yava~ yavat bir kudret olarak gö- ba9layıp hali devam eden hadise- * 
lnıilterenin kara ordusu ücretli ken, gözünün önünde duran is- ması kadar büyük bir donanmaya rünmeğe batladı. Bu suretle, Na- ler lngiltereyi yeniden ve müthit ~ 

-.e ıönüllülerden mürekkeptir. tinatgahı zırhlıların güvertelerin- sahip olmak aiyasctini takibe baf- polyondan yüz yıl ıonra umumi surette harekete getirdi. Bütün in- Japonyanın, 936 Londra -_ _w 
Son senelerde hava kuvvetlerine deki toplarıdır. lamıtlardı. harp seneleri arifesinde deniz kuv- giliz gemi tezgahlarına yeni harp anlatması hilafına, 35000 t~ 
de, deniz kuvvetleri kadar ehem- ccAllah ve hakkım» cDiev et Filhakika, lngiltere donanması vetlerinin müvazeneai değitti.. O gemileri konuldu, milyarlarla si- fazla saffı harp gemileri ,...,. 
miyet verilmeğe batlanmıttır. Mondroit» lngilizler bu tıarı ka- o zaman yine çok kuvvetli idi ve derecede ki, yalnız Amerika ile lihlanma tahsisatı verilerek yeni ğa karar vermesi ve bunu fiJell _.. 

Kara ordularının, yarım milyar bul etmitlerdir. Binaenaleyh her bütün diğer devletlerin donanma- Almanyanın deniz kuvvetleri in- bir planla ite ba9landı. Çünkü, in- zarak 41 bin tonluk geınil.d 1-;. 
tebaası olan bir imparatorluk için lngiliz ve her lngiliz hükümeti lariyle boy ölçüfebilecek bir de- giltere donanması derecesine yük- gilizler, ti «Napolyon zamanın- tımıası lnıiltere, Aınerı~-M" 
kafi olmadığı anlatıldığı için, in- de bu ••arı bir ülkü edinmittir. Bu recede bulunuyordu. Fakat, ıene- seldi. Umumi harp nihayete ereli dan beri ilk defa olarak Akdeniz- Franıada büyük akisler u,.-
giliz hükümeti akla durgunluk ve- iki kelimeyi tanır, ve lngilterede- ler geçtikçe, dünya yüzünden bir yirmi sene oldu. Bugün, lngiltere deki mevzilerinin sarsılmakta ol- mı9tır. !...I 
recek derecede çok olan askeri ki hangi hükümet iktidara gelirse çok siyasi sular akıp geçti, öyle filosu kadar Amerikanın da do- duğunu takdir ettiler. Akdenizde Japonyanın ihdas ettiği? 
tahsisatla ordusunu yeniden tensi- gelsin bu tıara hürmetkar kalır. hadiseler cereyan etti ki, yeni ve nanması umumi harpten evvelki görünen korsan tahtelbahirler Ha- Fransa, Amerika ve lngilte"! _lht' 
ka batlamıttır. Silahlanma plim lngiltereyi idare eden, ister li- bir takım kuvvetler meydana gel- müvazeneye göre zayiftir bile.. bet harbi, ispanya karıtıklıkları riyeleri arasında müzakere~~ 
için harp ilib yapan bütün fahri- beral, ister konservatör olsun bü- di. :Tarihte mühim roller oynamak lngiltere donanması 1914 yılın- ve Çin - Japon muharebeleri lngil- dedir. Japonyanın bu bar~ 
lcalar geceli gündüzlü çalıfıyorlar. tün hükümetler donanmayı müm- iddiasında olan bazı devletler or- da 9 zırhh, 108 kruvazör, üç yüz tere imparatorluğuna bir çok kor- mukabil faal cevaplar ha.,.._..; 
.Fak~t. ,yukarıd.a da, söylediği- kün '!1ertebe daha büyük ve yük- tay~ çıkt!. yirmi iki ~orpito v~. torpito~ot, ?4 k?lu t~>:ler öğretti. Bu .yü~d~ndir maktadır. Yani batta Aıneı:d-_..;ı, 

mız gıbı her feyın üstünde olan ıek bır mertebeye çıkarmayı gaye Şımallılerle cenuplular arasın- tahtelbahırden murekkeptı. Mıl- kı, lngılızler, harp gemılerının to- mak üzere üç devlette ayın~ 
deniz kuvvetlerine ehemmiyet ve- bilirler. Bu uğurda ıarfedilen pa- daki harplerden sonra Amerika Jetler cemiyetinin 936 yılına ait najım önümüzdeki yıl içinde iki de hareket edeceklerdir. _. 
rir ve ona güvenirler. lngiltere raların haddi ve heıabı yoktur. birletik cümhuriyetleri müthit netrettiği resmi istatistiklere göre, milyona çıkarmak üzere faaliyete C kr .. ) . . . taJİI' ~ 
yarım adasından binlerce kilomet- On dokuzuncu asırda, Trafal- bir kuvvet olarak lngilterenin kar- lngiltere donanması 15 zırhlı, 6 geçmit bulunuyorlar. I e1P5 b'uvtazor erı .. ıçı~nde~1-:: 
- -- - - -- -- ·--~ - -- B A d .1• ~Lı en m onun uzerı 
, • 

-

... ~·r,"l.,,. .,..,.,.,,,"",.z· ''''/'J• E-·ı - -·1 y k d d' B . . h u an a lngı ız tezgan arma kru ·· 1 · d tır - - • •~• ~, _ _,_,,...,,,_,___ ,_ gı aıacım egı .. 1 azı , e ı. u sımsıya be b. luk b d cep vazor erı e yap 

HALK MASALLARI Dedi. Ağaç eğildi. Çingene kızı ı saçların arasında bu tek beyaz kı- otutz. ter
1 

10 takont d et
931 

retnl •- br. ...s..., 
. k d fJ • • vu ınta o unm a ır. yı m- J 1 b'.yük' -~· ..-: perı ızının yanına otur u. ın ıtı ne.. d b 940 I d d d h b apon arın en u .e .... 

- Doğrul ağacım doğnıl.. Ve birden bu beyaz kılı çektiii b ~ . eı: ve . t 11 Üı ak a a akt et gato ile ayni tipten Mutu .,.... 
Deyince ağaç doiruldu. sibi kopardı. Meier bu beyaz kıl uByü ıemtlı eza a

94
°
2
nacl ıkr. ne hava tertibatı yapıbnıttl'~· 

P · k b d ı b · k 1 · · u sure e en ıeç yı ma a- • . . erı ızı ura a ya nız atına perı ızının tı ıımı ımıf. d I T I bti-l~k h ·ı müzdekı mevıimde denı% fcW 
tahzadeyi bekliye bekliye canı ıı.. Kıl kopar kopmaz kız: .a~ ngı ız er.k. "": r arp :emı:ır de tehirleri tahrip ve ulkeldf M' 
kılmı9tı. - Eyvah .. Y Aktın beni.. ~d ~~sık~ 1 1 mk'l°:~ ç.ı dar bedecek kabiliyette muaı::ıd' i" Evvel Zaman. 

Hiç değilse fU çingene kızı ile Diyerek bir ıövercin oluverdi. k il etahknı:ı .e 1 nıetm."' 1 elr~~ ı~ı adırma· niz silahları intasına inti:ı•f 
, b • k b. ak t U • tti ı ı ım e •t o acaa ar .• . . -----1111' ır~z. ~turur, . onufur, ıru T 1 çup Si • Bundan ba9ka liııiliz tezgahların- lebılır. '-~ 

geçırınm dedı. Kara kız tatınp kalmı9h. da 155000 tonluk 21 kruvazör de Japonyanm hava •emile,_....-
içinde 

Yazan : METiN ORBAY 

üç turunçlar 
-4-

. Kar~ ~ız, peri kızmın çıplak Te Şi~di ne yapacaktı. inta halindedir. Gelecek sene için- Kaga modernize edilmit~jr. f'. 
ıpek ıı~•. ymu .. k ...Uc~duna bakı- ı ~en kı~ı ona ,.Jızad~n~n. t~hre de 80 bin tonluk 50 torpito ve tor· Bu ıeminin savat tertıbatl_..:..a. 
y~. Elını korkarak TÜcuduna ıü-le~bııe ~e~rm~k tizere gıtti~nı de pitobot yapılacaktır. Yine bu la olduğu gibi sür'ati de afi'!"_.;. 
ruyor. aöylem19ti. Çınıene kızı ·bır Jna. müddet zarfında daha ,,,;W'wni tah- b J deni:ıl~;.lst': 

S · b'· l -'' ı k ık d'" .. d"' J-~ mıt r. aponyanın . 7 enın oy ene ·~ze ' pamu naz 1 Ufun u. telbahir denize indirilmit olacak- istikbalinin yeni gemilerle :--._..., 
ııbı .ak ve yumutak tenın •ar ayol. Suratının mendeburluiuna bak- hr. Eskiliie yüz tutan küçük çap- e edilmekte oldu - uıuhaP-:. 

IHdi. Bunu der demez de tabii insan mısın... Orada ne arıyor· Dıyordu. Hele saçlarına bayıl· madan kendini peri kızı diye f&h· taki bütün gemiler kıımen tamir y An k J gud iz ~ 
m t Ko d b" kırık t k d .. ek • d' B" . . . tır. ca aponya, en ... ...,. 

anasından bir temiz dayak yedi. sun. ıt 1• ynun an ır ara za eye gosterm ııte ı. ıraz ve modemlettırılmıt kısmen de I . hakk d h · ufa• 
D d. k d h d k l b lık b' • . . . . ' erı ın a arıce en ,a-Kara kız, iki gözü iki çe~me tek· e ı. çı ar 1• sonra ta za e, a a a ır maı· tamır edılmıftır. h b b .1 d akta 1.,.r. 

rar kulübeden çıktı. Yine pınar başı- Kız, peri kızı idi.. - Dur .. dedi. Senin saçlarım yelle ve fevkallde kıymetli, ipekli Şimdi mevcut olan altı tayyare a ker d'ı eHsız ~rJmaın bah~ 
Ç. k b'" 1 ·· l lb' ı ı ld' p b d me te ır. atta apon • na _gitti ve tekrar ıuya baktı. ıngene ızı oy e soy er ve tarayayım. e ıse er e ge ı. ınar a9ın a ıemisine ili.ve olarak daha bet d e 

Kara kız suya eğildiği zaman kendi aksini kendisinin zanneder· Peri kızı, yine vakit ıeçirmek abndan indi. Batını ağaca kaldır· tayyare ıemisi de yapılacakhr. de çalıtan memurlar an. h~ 
yine dünya güzeli bir insan aksi ken epey gülmüttü. için: dı. Kara kızı göriince hayrete düt· 936 yılında 81 milyon olan deniz ancak bulundukları geın~.~- I' 
ıörünce: - Ben de senin gibi bir ima- - Peki tara... tü. . ıillhlanma tahılaab 937 de 106 da malumattardırlar veb ıg.,. 111111" 

- Allah Allah.. dedi. Bunda nım, dedi. Dedi. Çingene tahzadeye ı milyona çıkarılmıt 938 de lıe Jİr· milere nakilleri he~en eın 
bir it var... - Peki oraya nasıl çıktın.. Çingene kızı o süzelim saçlari I _ Aman tahzadem.. Nerede mi milyon daha lllve edllmittir. kinıız gibi bir 9eydır. 

1 
,1.-_ 

Ve batını kaldırdığı gibi yukarı - Kolay çıktım.. istersen sen piı elleri Te kınk tarak ile tarama- kaldm. Seni bekll•e bekli•e bak BlltUn deniz tezelhları aıkerl Yeni bir torpitobot ~dall ._. 
L -k . i b 1 d ~ J • ' od • . d enı ell ua tı. de yanıma gel, bıraz oturalım. a at a ı. ne hale ıeldim. Eler biraz daha fabrikalar yeniden tamir Te ıslih m uruıt ıemısın e Y 
Ağacın üzerindeki kızı ıördü. - Geleyim amma ben ağaca Tararken saçları aruinda be- ıelmeee idin bGıhGttin kararacak edilmlt olup lnfa8ına baflanan ıe- ıslahat yapılmıttır. _ J ~ 
Şatırdı: brmanamam. yu bir Jul, tek bir ini ıördl. ft khalr ıibl olacaktım. mller çok ıUr'atle yapılmaktadır. Yukarıdaki foto'!' af, ~---" 
- Kız, sen in misin, cin mi•in.. Bunun üzerine peri lsnu Kendi lsendinea -BiTMEDi- YJne h 1a,7ecledir ki, 1200 ton- mn deni• ku~etlerıni •v-



Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka piı inç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yap lmış~ır ... 

Şarlok Holmes 
nasıl doğdu? 

Poli.e hafiyeel Şarlok Holmes 'in 
.maceralarını okumamış kimse yok
~ur d k yeridir. Hakikaten, hayal
C!61Yaoah1an bu polie hafi:yesinin hl
~elerlnde çok büyük zeıta oyunlan 
1'ardır. 

fi'; 

Atlamasına. ntladım amma. San· - Vay hmzır vay .. Diye bağı- Çok dayanıklı adammış .. Yüzü 
dığm kapa~ı yufka imis.. Benim nm patron koca suratını havaya gözü yağ içinde kaldığı halde yak
minacık eğırhğunn hile dayana· kaldırdı. iş kötülcvmitti. Şaka de- ıa,tı .. Ellerini uzatb. Beni yakalı
madı.. Ne mi oldu.. Ben, cumba- ğil bu .. Dayak.. Birden aklıma gel- yacak ve ondan sonra. da artık 
dak yağın içine düştüm.. Yağlai' di. Ellerimi zeytinyağma batır- !tim bilir .. Neler yapmıyncaktı. 
üzerime gelen patronun sur tmıı dım .. Patrona yağları fırlatt1m. 
fıtkırdı. 

Fakat, biliyor musunuz,polia hafi- Sii:, benim yerırnde olMnız ne Ben de dükkandan fırladım. So-J Patron babamı görmüş ve me-
~cal Sarlok Homes doğalı bu sene yapardınız .. ? Apdallığın sırası hiç luğu sokakta aldım. Dayak yeme-jseleyj anlatmı,.. Babam aktam 
e~U yıl oluyor: tablt, Şarlok Holmes değildi.. Bir sıs;rayıı;ta bizim ıPat- den ucuz kurtulduğuma doğrusu beni öyle temiz bir patakladı ki 
~alduten yaşamı bir adam olmadı- ronun ensesine fırladım .. Orktü... sevinmiyor değildim .. Sağa sola sormayın .. Oturacak yerlerim çü-
~na gfüc, bahsettiğimiz hik&ye kah- B~ını eğmek istedi. Kafası yağa bakmadan eve geldim.. rüdii .. Patronun sopasından ka-
t~ani Şarlok Holmeatir. girdi. j çarken babamın sopaıına tutul-

$arlok Holmea hikayelerini yazan dum. 
Konan Doyl isminde bir lngilizdir. 

nir ukert doktor olan Konan Doy), ft:ekeri ecza" olarak kul-f Toprak alhndan cıkarılan seİıir 
l 888 de bacağından yaralanıyor ve 'Y1 

, ~ 
telcaiide sevkolunuyor. /andığımız zaman/ar • Bundan iki yüz sene evvel İtalya- "mıştı. Herkulanum da bunlardnn bi-

Doktor olduğu için, bir muayene- Ha l I k f· ed' d d da, toprak altında on yccli asırlık bir ridir. 
ti ane açıyor. Fakat fazla müşteri bu- k ç ı ar ar a scd.er t" ~p .... e $ er şehrin harabeleri meydana çıkarıl- Herkulanum şhri, 79 senesinin 23 

O . . h ı_ amışının mevcu ıye ını ogrenmez- Aw . .. V .. d " 
amıyor. nun ıçın em para 1taun- d l Al d I 1 mıştı ... gustos gilnu, ezuv yanar agının 

n-:ı .. h d kt" • bir A 1 en evve , manya a tat ı şey o a- . 
aga, em e va ını .... ey e mco- ak d bal d H tt" H 11 Herkulanum isminde.ki bu şehrin şıddetli bir püskürmcsl neticesinde 

Qul olarak geçirmeğc mecburdur. r k sak ece 'd·ar baı. l ka a daç 
1 
.ar tarihte ismi vardı. Alimler '1arabe- üzerine dökülen ]avlar altında kal-

N p r hika eler· şe er amı ına a, amışı emış- . 
"e {~p1sm ~ Ookıs y bı .1~az- lerdir. ler bulunan yerlerin bu şehir olduğu- mış ve toprağa gömülmüştür. 

lnoga DA§ ayor. umuşsaruz ı ırai- ı d 1 y d w b .. k•' .... d 
11· • p ı· h f" · J""ndeki CL J k Şeker malum olduktan ve garbe nu ana 1 ar. anar agın u pus uruıun e, 
ız. oıı aıyesırou ..,aro Fk b .. 19 la b" R 1 "'}" 1 d r_1_• Pl" da l-1 l · b. d d ktor arkada~.. _ de getirildikten sonra, uzun müddet a at, ugun asır o n ır ta· oma ı a ım er en L3JU ınsu , 
o meaın ır e o ~ var "h b h" ı: I k l b lz 1 hed· · · L,_ 'k · · (flt f t L d" • d ktor olduX. .. f • CD pahalı, en kıymetli madde olmak rı te U ee ır ftCaoa nası topra a • U ze e e (S ISC8lnl tCUU a S{ltmlJ 
• c ı&en ısı o KU çın d ,__1 · · h · 1 "'d · · 

ve balon 

iyi mi, Fena mı! 
lıısanlar hazan bir şey bak.kında 

verdikleri hükümlerde aldanırlar. 
Fena diye iyiyi iyi diye fenayı alır
lar. Mesela, bir yerde şöyle bir vak'a 
olmuş: 

Bir çiftlikte iki kard~in ortaklama 
otuz, kırk atı varmış. Bir gün ağa
beysi atların birini pek zayıf görüyor, 
i~ yaramaz buluyor ve götürüp pa
zara, 100 lira kadar bir paraya satı· 
yor. 

Ertesi hafta kasabada pazar kurul. 
duğu gün de, küçük kardeşi gidiyor. 
Güzel bir at görüyor ve 200 lira v& 
rip alıyor. 

Çiftliğe getirdiği zaman i in far .. 
kına Yarıyorlar: 

Meğer küçük kardeşin aldığı at, 
bir hafat evvel, ağabeysinin fena, işe 
yaramaz diye sattığı at değil mi imişi 
Hem de bu efer ayni ah 100 lira 
fazlasına almış oluyorlarl 
••ıııc•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OZOM 
1 2 2 t Alyoti bira. 
1 2 1 A. R. üzümcü 
45 K. T~ner 
1 6 Esnaf bankası 
1 O Ş. Riza halef. 
2 Ş. Berh oy 
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"' O ı da bir dokt üzere yalnız ilaç yaparken kullanıl· tın a a.a mıı~ ve ccsaretını ayatıy e o emıştı. ~onan oy romanına or 
kahraman sokmuf... mııtır; ve gene uzun zaman hep ec- Bilirsiniz ki ltalyada büyük bir ya- Herkulanum ıchri 1738 de toprak Aydın Ga::ıİpafa okufo Mandolin takımı .. 

SatJolt Holmcs hikAyelcri, ne ro. zanelcrde satılmıştır. Zaten şekerle- nardağ vardır: Bu Vezüv yanardağı, altında bulundukdan sonra, diğ(:t oe- AYDIN, 22 (Huauat) - Gazipafa okulu talebelerinden bir kt1-

lunur olunmaz, çok beğeniliyor ve me v. ı. de garptc eskiden ancak ec- Pompey ve lstabya §ehirlerini oldu-ıhir1eri de aramıılar, nihayet 1748 de mına okulun gayretli öğretmeni Bay Hüseyin tarafından m ndolin 
kapıı kapıı gidiyor. Konan Doyl ile zahane1erin yapmağa mezun olduk- ğu gibi. daha Önceleri de bir çok ~e- yani on sene sonra, Pome~i harabe- dersleri göıterilmektedir. Çocuklar 23 nisan Çocuk haftası iç.in 
~azmakta devam ediyor ve çok para ları bir husustu!?.... hirleri alevler ve lavlar altında bırak· lcri de bulunmuştur. konser vereceklerdir. 
kazanıyor. i · · - ---- · --

Ondan sonra dok.torluğu bırakıp -----· · - • - , _ .... __________________ .. 

kendini hep polis hikaye romanları 1 1~ aa·. . ... - .. • 14 
:Y~ağa veriyor... ·2, 

---·---
Kaçakçı hileleri 

Bir memleketten bir bir memleke-,· 
et geçerken, yanlarındaki bazı kıy
l"netli eyler için gümrük vermemek 1 
taresini arayan gümrük kaçakçıları 
toktur. Öyle akla. gelmedik hilelere 
başvururlar kit 

Mesela, birinin bir gözü bakar 
körmüş. O gözünü çıkartmış, takma 
cam göz taktırmış ve bu camın içine 
kon derece kıymetli bir mücevheri 

OfUp ~eçinniş. 
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b.'~iri de ağzındaki çürük dişlerden - Yağmur yağıyor .. Sokağa çı· r, t. • 3't 
ırınin kovuğuna bir inci koymu . kamıyorum .. Arkadaşım llter bu- q .r; - Aman yarabbi .. Benim be-

Ü~crine, bir di çiye, altın kaplamış rada olsaydı şimdi evde oynar- •t 
11
a yaz tavfanım kaçını~ .. Acaba ne-

".e bu suretle gümrükten inciyi ge- dık.. · •6 .~ reye gitti. 
tırrniş. - Ilter uzakta değil, yanı ba- 6 • "1: •1 ,. ~· - Merak etme bay n .. Tav~~ 

Artık, gümrük memurları yolcu- \itnda .. Noktaları numara a1rasiyle B • 8 N mn uzo.kta değil.. Yakında. Yan-
~nn güzkrini oyup~~erini~k~~fbirerçizgi ikb~kttir, lheri b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~rinumanl nhl~irine~z~i~ 
eğiller yo 1 lursun., bağlarsanız tnvoanı bulursunuz .. 



IHIOILIL Y'AV OOD 1 

Al... işte anahtar! 
Söz verilen yere evvela ben gel- devam etti: 

dim. Gerçi sözleşilen saate daha - Evlendik. Çok mesuttum. 
yirmi dakika vardı ama, diğerleri- Dünyada karımdan batka hiç bir 
nin geleceklerinden pek te emin feyi dütünmiyordum. Oç sene bu 
değildim. Bir ti•e tarap açtırıp sevginin derinliklerinde her keA
beklemeğe batladım. On bet sene ten ve eğlenceden uzak sakin ya
aeçmi,ti aradan. O zaman ne ka- 'adık. Dördüncü sene karımın ha
dar toyduk. Tahsil hayatından ay- linde bir deği,iklik ba,göıterdi. 
nlırken birbirimizin elini ııkmıt Yavaf yavaf eski neteıini kaybet
ve tam ?n be_t ıene ıonra'. gece ıa- meğe, bir köteye çekilip ıomurt
at on bırde ııta~!on g~~ınoıunda mağa batladı. Dü,ündüm ve hak 
bulutarak, bu muddet ıçınde batı- verdim. öyleya genç bir kadın, 
mızd&n seçenleri birbirimize an- bu kadar mon~ton hayattan sıkı
latmağı kararlattırmıttık. Şarabı- 1 d O g"\endirmek için balo-

d d . k d" .. .. ır ı. nu e 
mı yu um yu um ıçer en Uf~nu- lar, çaylar verdim. Av eğlenceleri 
yordum. O.n b~f .•ene evvel verılen tertip ettim. Artık biz de K. vilaye
çocukça bır ıözü, kırkına yaklaş- t' . t · · · t'k Karı 

l d mıar h t rlam l 
ının ıoıye eııne gırmıf ı . -

mıt o gun a a ın a ı a a- . . . 
rına imkan var mıydı? Rudolfun mın, neteıı g~ne yerme gı:_ldı. Co~-

1 •• • b' ·· 't d' d kun, çılgın bır hayatın eglencele-
ııe ecegım ıraz umı e ıyor um. . 
Çünkü Rudolf bütün talebelik ha- rıne. ka~ılmıftı~. . .. 
yatında daima verdiği ıözü tutan Bır gun, aldıgım bır telgraf uze
dürüıt bir arkadas olarak kalmı.- rine mühim bir it için Pariıe kadar 
b. Her halde hay~t onu değİfti~- gitmek mecburiyetinde kaldım. 1~
memittir. Şandor ise, büıbütüıı !erimi bir an evvel bitirerek karı
batka türlü bir çocuktu. Ustalıkla mın yanına dönmek arzuıiyle ya
yalan ıöyler ve verdiği sözü pek nıyordum. Oç hafta ıüren bir ay
tutmazdı. Araııra Rudolfla, arala- rılıktan sonra evime kavuftum. 
rı açılır v.; beni bir kö~eye çeke-/ Eve gelir gelmez sırtımdan palto
rek aleyhinde bir ıürü laflar ıöy-ı mu bile cıkarmadan salona kos
lerdi. öfkesi çabuk geçer ve gene tum. Kar;m, bir koltuğa oturmu~, 
barıtmak tetebbüıünü. kendisi ya- sigara içiyordu. Beni gördü ve ye
pardı. Her feye rağmen onu gene · rinden kımıldamadı. Onun bu ha
severdik. Ne.eli ve yakı~ıklı bir 
delikanlı idi. 

Her lkiıinin de babaları zengin· 
di. Benim babam lıe tahsil mas
raflarımı temin edemiyecek kadar 

reketini hayretle kar.ıladım. Ya
nına yakla~tım. Kucaklamak İçin 
kollarımı uzattım. Elimi itti ve: 

- Bana dokunma, dedi. Seni 
sevmiyorum.. Hiç bir zaman da 

fakir olduğundan bir taraftan o- d' E t b .. 1 bak sevme ım... ve, ana guze · 
kuyor, diğer taraftan da hayatımı t H d' 1 ld p b 
k 

• x... d ın... e ıye er a ın.. aranı eıt-
azanmaga uK' asıyor um. Bu ıe- d . d' F k t k b 

b 1 ' d .. "k en esırgeme ın.. a a at u 
hepten en on arın yanın a sonu d ··ıd· S b" ·ı ı· k 1 d egı ır.. ana, ır eg ence azım-

a ıyor um. dı ... Çünkü yalnızdın ... late bense· 
Ba,imı kaldırdığım zaman kar- · • ld A. k 
d Ş d b ld Yü 

.. d nın oyuncagın o um. rtı yeter. 
tım a an oru u um. zun e B · d' b k b' · · · . d en ıım ı aa a ırını scvıyorum. 
lstırap çeken ınıanların hali var ı. B · . d · 1 d" d" . _ eynım en vuru muşa on um. 
Eski netesınden eser kalmamıftı. S "yliyecek bir tek kelime bulamı
Onu dikkatle süzüyordum. Sıhhati 0 

d K rım sük' u·netle so"zu"ne 
· d "dl K' b'I' 'b' yor um. a yerın e ı . ım ı ır ne gı ı ıe· d d' d evam e ıyor u: 

bepler onudbu hale koymuftu. Ya- _ Betaber yatadığımız zaman 
nıma otur u: · · d b k k · 'k . ıçın e ana artı ço eyı ve nazı 

• ..ıılllı.'I • ·..._-, ı . 

SAC VE BAHÇELERINiZi - PAMUh.. ·ı Aı<.Lı-..LARINIZl 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DtESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHfR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla i,ler, sarfiyatı gayet AZDI 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon .. Peftemalcılar 77 /79 Tel. 3332 , ......................................... , 

iz mir Defterdarlığından: 
Satıt No. 
1293 ikinci Karnıılina Mısırlı C. 1730 ada 2 parsel sayılı 

184 M. M. ana 
1295 Tepecik Arslanlıır S. 39/1 taj numaralı 61,75 M. 

M. Arsa 

Lira 
75 

56 

195 1298 Burnava Oc;imcü Yaka S. 8 numaralı harap ev ve 
mü~terek su kuyusu 

1300 Birinci Teper.ik Bahçe ve Altay S. 20.22.24 taj nu- 400 
maralı di;J<kiin 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 
talip çıkmadığından 21/4/938 tarihinden itibaren bir ay müddet
le pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin 23/5/938 tarihinde saat 011 

bese kadar Milli Emlek müdürlüğüne müracaatleri .. 
. 1348 (844) 

UMUM SANA Yi ERBABININ NAZARI DiKKATiNE 
Mensucat mokinaları ve tezgahları 

Bilümum •anavi makinaları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler 
vc•aİrP <ePLA TT;, marka.it pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları 

Pamuk presel,.ri. • · 
f:ABCOCK VE Vv'itCOX 
Her kuV'''°'t:r buhar 1 <!Zanlerı, 
Her nevı de,,..irler "e borular. 
i,ler sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden or.ııkları demiryclları inşaat malzemeleri .. 

MARATH ON markalı her cins torna, imalat, kalıplık celikleri, cı
va çelikleri, her türlü halitalı hal:tasrz çelikler ve ... 

TlTANIT sert maden tRkımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı 
G. D. GIRAS TiCARETHANESiNDEN TEMiN EDEBiLiR
SiNiZ: ... Pe~temdcdar Sokak No. 1333 yazıhane No. 3 - lzmir 

T~lefon : 2413 Posta kutusu 234 
1 - 13 (841) -.Rudolftan bır haber yok mu? davrandın. Onun için ben de se

Dıye ıordu. nin şerefini dü,ündüm. Çirkin de
- Yok! Dedim, belki de ıel- dikoduların önüne geçecek bir ça- ~ 

nıez ... Bu kadar zaman geçti.. re buldum. Eğer, ıen de bir reza-
Sakln fakat kat'i bir sesle: let çıkmasını arzu etmezsen ,tek· 
- Rudolf her halde gelecektir. lifimi kabul edersin. Biliyorsun ki, 

Dedi. doktor Kara!, benim en yakın bir 
Ben konutmağa batladım. akrabamdır. Kendisiyle de görüş-
- Senelerden sonra bulutup, tüm. Şimdi ben yalandan hastala

batımızdan geçenleri birbirimize nacağını, tedavi için Karalı çağı
anlatmamız pek hof olacak, Ru- racaksın. Bir kaç gün içinde ölece
dolfun ismini gazetelerde sık, aık ğim. Doktor tifodan öldüğümü bir 
ıörüyorum. Artık tanınmıt bir raporla tevsik edecek. Sonra beni 
adam oldu. hususi bir surette hazırlanmıt ve 

- Evet. hava delikleri açılmıt bir tabutun 
Yüzüne baktım, halinde bir ıa-ı içine koyarak aile mezarlığına gÖ.· 

hırsızlık vardı. Geliti güzel konu- meceksiniz. Geçen gün mezarlığı 
fuyorduk. Uzaktan Rudolfu gör- da gezdim. Etrafı yüksek duvar
düm. Bize dofru geliyordu. Çok larla çevrili ve daima kilitli duran 
sevindim. Yanımıza yaklaştığı za- büyük bir demir kapısı var. Her 
man yüksek ve neteli bir sesle bizi halde bu kapının anahtarı sende-
ıelimladı. dir. 

- Nuılıın bakalım Franz! de- - Evet! Diye kısaca cevap ver· 
di. Hiç te ihtiyarlamamışsın. dim. • 

Bu iltifat ho,uma gitti. Güldüm.! -Bütün merasim bittikten son
Ellerini oğu,turarak : j r~ anahtarı. ıevdi~im adama verir
- Haydi anlat bakalım dedi. 1 sın. O, gelıp benı oradan çıkara-

B · h d 1' I caktır. Ondan sonra da seni bir 
- enım ayatım a an atı ma- · H' k 

! 
d - h" b' h. d" 1 d daha rahatsız etmeyız. ıç mera 

~ d~gbe~ bıç kır a ıse 0 ~ad .. 1' etme. Çok uzaklara yabancı mem-
ım ı ır an anın umum mu ur . •· h b" 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BICA.K, KASIK, 

Büyük fedakarlıklarla vücuda 
getirilen fabrikamızda yerli malı 
olarak her model çatal, bıçak, ka
tık imal olunmaktadır. Avrupa 
mamulatı ayarına faik olan bu 
emsalsiz yerli malı fabrikasının 
mamulatını her yerde arayınız. 

Umumi satı• yeri : lıtanbul 
Tahtakale caddesi No. 51 

( Jak Dekalo ve Şsı.) 

IZMIR SULH HUKUK HAKIM
U<slNDEN: 

Bayram kızı Havva Süleyman oğ-
lu Zuhrap ve Fa.tmanın ve Ahmedin 
~yıan ve irsen uhdeyi tasarrufların
da bulunan Bornovada Dede soka
ğında kain 24 No. lu ve 350 lira kıy-
meti muhammeneli evin mahkeme-
ce verilen izaleyi şuyu kararına bi-

1 naen 1/6/938 Çarşamba günü saat 
; 14 de lzmir Sulh Hukuk Mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. 

Bu arttırmada tahmin olunan be
delin No 15 nisbetinde bedel verildiği 
takdirde talibine ihalesi yapılacak ak
si takdirde satış 15 gün daha uzatı
larak ikinci arttırması 16 /6/938 
Perşembe günü saat 14 de yine dai
remizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak tale-
binde bulunanlar ellerindeki •eımi 

vesaik ile birlikte yirmi gün içinde 
dairemize müracaat etmeleri lazım
dır. Aksi takdirde haklarında tapu · · • E l d' leketlere gıdecegız ve ayatta ır 

muavınıyım. v en ım ve üç ço- d h . d" . • . 
cuk babası oldum. a a gerı onmıyecegız. .. sicili malüm olmadıkça paylatmadan 

.. Karımın bu buluıunu tuhaf gor- . .. .. • hariç kalacaklardır. 
-Ş Çdoklgkuzedl. k mekle beraber, her" ikimizin de is- ölu~udne aglarlar. Ced~azd~' mMera- S t 10/5/938 ih' d 

an or a ır ıya arıstı: t"kb 1 .. d" .. k t kl'f' k b 1 ıimın en sonra eve on um. a- ar name tar ın en 
· ı a ını utunere e ı ı a u .. . b k 1 k" "k k. . 'b h k · b' · · · -Kim bilir ne maceraların var- ettim. Zaten kendisi İçin bir tehli- samın uzerıne ıra ı an uçu a- ıtı aren er esın göre ılmesı ıçın 

dır. ~e i~e aırası gel~nc=;e a~latıı·- ke de yoktu. Çünkü tabutun içinde ğıt!an k~~~mın ~evgilisinin kim ol-, açıkta ve gayri menkul evsafı da '3rt-
sın. Şımdı Rudolfu dınlıyelım. iki saatten fazla kalmıyacaktı. dugunu ogrendım. Hemen o ak- namede yazılıdır. 

Rudolf hiç nazlanmadan söze Hava delikleri de olduktan ıonra şam Parise gittim. Bir ıene sonra, Müzayedeye iıtirak etmek iste-
ba,ladı. ortada endişe edilecek bir mesele Petteye döndüm ve avukatlığa 1 yenler kıymeti muhammenenin 0/0 

Pekal~, .dedi:. Bi~~y~rum ~ay: kalmıy~~~u. •. . . . başladım. 7,5 nisbetinde pey akçası veya milli 
ret edeceksınız, ç~nku aıze şımdı Sevdı~ı e~kegın ıamını sordum. Şandorun yüzü solmuf, titriyen bir banka teminatı ibraz etmeleri Ii-
batımdan geçen bır a,k macerası- «Bunu tımdı söylemem, son gün elleriyle sigarasının külünü ıilki-
nın hikayesini anlatacağım. bir kağıda yazarak yazı masasının yordu. Birden heyecanla sordu: 

Hakikaten hayret ettim. Onun üstüne bırakacağım. Cenaze ala- _ y anahtar? Anahtarı ne 
gönül ve kadın islerinden daima yından sonra öğrenirsin!» Dedi. t 7 a 
uzak kaldığını. Çok iyi biliyor-ı Bu kadar müthit bir hikayeyi yak~~~lf soğukkanlılığını bozma
dum. O, hayretımle alakadar ol- 1 öyle soğukkanlılıkla anlatmaıına dan cevap verdi: 

zımdır. Gayri menkulün vrgi ve ıair 
kanuni mükellefiyetleri satıcıya ve 
o/o 2,5 delliliye ve ferag harçları alı
cıya ait olup ihale bedeli defaten ve 
peşinen ödenecektir. 

madı ve sözüne devam etli: !saşıyordum. Heyecandan her tara- An h ? D d" E 
T h T · b't' d' A d f · · d G" 1 · . . I - a tar mı. e ın. vet, 

2 ay ge~.:~~:~ b~~:n:ı:·ldü~Çi~: ş:;~~~y~:k~·m. ~zü::1ı;:;k~~z~ anaht8:.r.ı karımın si>.{ledii ~İma delini vermediği veya veremediği 
liğimiz yüz üıtü kalmıştı.Hem çift- olmu, gittikçe artan bir merakla verld~egSı unutdt~~: d~en Ae ahıma takdirde gayri menkul tekrar 15 giin 
likle uğrafmak hem de avukatlık dinliyordu. ge 1

' onra uşun um. n tarı müddetle arttırmaya konulup talibi-

ihaleyi müteakip müşteri ihale be-

~apmak üzere K. vilayetine aittim. Rudolf bir iki saniye sustuktan vereceğim a .. dam .. la nasıl .o. lıa .. bulu-" k k ç k d ne ihalesi yapılacak ve arada tahak-a,ra hayatını bilirsiniz, yalnızlık ıonra sözüne devam etti: taca lı . un u, ran ~ evumuz v .. ar-. 
d 1 B 1 - Ü kuk edcek ihale farkı hiç bir hükme 

oralarda hiç çekilmez. Kı•ı •öyle - Nihayet kararlas,tırılan glin ı onun il" u utacagı~ız ııun 
'- ·• 1 d' ilk 1 b ki - k d hacet kalmadan vecibesini ifa etme-PÖy e geçir ım. baharda bir geldi. Katalin öldü. Cenaze mera- e emege arar ver ım. .. . . 
I.'.~ balo~unda Katalin isminde çok 1 ıimi çok kalabalık oldu. Herkes Cebinden büyük bir anahtar çı- yen mu,terıden A tahaıl alunacaktır. 
ruzel hır kızla tanıttım. Kııa bir 

1 

derin bir keder içinde idi. Ağlı- kararak Şandora doğru uzattı ve Daha fazla malumat e.lmak lateyen
zamanda bu tanıtmadan bir atk yanlar bile vardı. Her keıi bu ka- boğuk bir ıeıleı ler dairemizin 938/1432 No. lu doı
doğdu. Hayatımda ilk defa ıev- dar büyük kedere ıürükliyen Ka- - Al. itte anahtar! - Dedi- yuma müracaatları lüzumu ll&n 
,ittim. ~talinin güzelliği idi. Bu yalancı, On ıene ııeclktlrdim ama kuıura olunur. 

Sandor merakla dinlivordu. O, dünvada zaten yalnız aü:r:ellerin bakmazsın artık!.. ... (842) 

~umbara?~· bini 

TtiRKİ:fl! 
CUMml RIYETI 

#BANKRSI 

TURAN ,. abrikaluı mamulttıd;r, Aynı ıanıanda Turan 
tuvalet eabunlarını, traş aabunu ve kremi tla gUıı:ellik kreııı• 
!erini kullanımı. Har yerde Htılmaktadır. Yalnıı toptan ıa• 
htlar için bmlrde Gaıı:i Bulvarıııda 2S numarada umum ac•n• 
telık Nef'• Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat edlnlıı:. 

Posta Kut. aa4 Teelon a.ııa•lf il 

Bornova Bağc•lık istasyonu müdür-
lüğünden: 

Cinai Mikdarı Muhammen bedeli Te111inal~ 
Tam dizel bet beyııirlik motör Bir adet 620.00 lira 48.75 lit• 
10 santim demir boru 300 metre 1150.00 lira 78.75 lir• 

1 - Cina, mikdar muhammen bedel ve teninatı yukarıda ";" 
zıh motör ve demir boru 25/4/938 pazartesi ııünü saat 15.30 " 
Burnavada Bağcılık istasyonu müdüriyetinde ayrı ayrı ektiltrııe• 
leri yapılmak üzere münakasaya konulmuttur, j 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal ıandıl 
makbuzu ile birlikte ihale ııünü mezkur müesseıede hazır bulun· 
malan. 

3 - Fenni f&rtnameler için her ııün f.urnava Bağcılık lıtaıyo• 
nu müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

9- 13-17 - 23 1170 (732). ~ 

lZMIR sıcıLı TiCARET MEMURLUöUNDAN ı . h•· 
(Mustafa Barutçuoğlu) ticaret unvaniyle lzmirde Sebılcl 

11 nında 31/18 numarada yer mahsulleri alım ve ıatımiyle ufrahıl· 
Mustafa Banıtçuoğlunun işbu ticaret unvanı ticaret k~nud~d'il 
ki!mlerine göre ılcilin 2260 numarasına kayıt ve teıcıl e ı 1 

ilan olunur. ı 
lzmlr Sicili Ticaret Menıurluiu Reıın 

mühürü ve F. Tenik lmza11 
(M6) 

1 
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insan vücudu diş-
lere muhtaçtır.Diş 
!erimizin de Rad
voline ihtiyacı oldu 

•n· ı unutma) ·n . 

uişler niçın çürür'? 
Salya dediğimiz aiız ıuddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zam•nda yemek aaatleri arasında ditleri temiz
lemeie de yarar. fakat bu temizlik kifi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve akf&ID RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

• 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEK.TEN SONRA DiŞLERiNiZi 
'FIRÇALAYINJZ. 

_Haşaratla mücadele z~JT·~nı oeldi 
Gepn - Witün lzmirlilerin 

talwlirlesiıü bunan •Whiz mar-
kalı methur Amerikan filidi ile bu 
~ yeni ve çOk ku-.vetli bir for- • 
mülle çakan FAYDA ve ems&li iliç
lan, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlannı, Ingiliz markalı kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
ir bafeı'ab öldüren ve Bumava Zi
raat eıstitiiaünün raporunu taşıyan 
«KAT AKtlLA• tozlarını kNin ve 
ucuz fiatlerle mağazamızdan lt.'<larik 
edebilininiL 9 rakbmını istiamar 
etmek iatiyenlerin mağazamızla hiç 
..... ~- &.tim yelde de ta-Jma.ta 7-1' di\c:k .. 1; r ' uz. 
bemiz yoktur. Uitfen ~ fir- TE11 r: 4 or : 3882 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeli 
Beyler Sobiw hiötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
bmirden~ 
en pk en ince Ye en 

maldJal hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

oJacakbr. lzmirdc Hilal eczanesi 
kolruculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
Alemini pprtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

.---..---..,--=- ..... 

,,..-... --.,, -

Kamili · işindeki cı_d > ..... , kolon
yalarını lzmirlilcrc sorunuz. 
Yakın ve benzer İlimlere aldanma
manız için fİfeler üzerinde Kemal 
Kimil ad1n1 2örmelisiniz. 

az= _ 5 === 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından meni:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sa.;-Iam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağıaıı elbiseler için bu mamulih tercih ediı 

ffm SATIŞ YERLERi .. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
• 

Turgutlu Belediyesinden: 
Belecliyenia 938 aeoeeinde ialimal edeceii deEter 'Ye aair ey. 

rak pazarlalda tabettirilecektir. 
Pazarlık 26 niaan 938 salı cün« öileden sonra saat ikidedir. 
Talipleria mezkUr ıün Ye aaatte Beledi7ede LulHmalan. 

(~ 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
E~i,,:z 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk alrmhğının fena akıbetler dojurmaaına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 luq. al111abilir 

DEUfSCHE LEVAN\ 
TE· LINIE 
G. m. b. H. 

SARIFE 9 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE G ANYMEDES vapuru limanımızda 

HAMBURG, A. G. olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham· 
ACHAIA vapuru 25 ni5anda beklenl- burg limanları için yük almaktadır. 

yor. Rotterdllı'n, Hamburg ve Bremen DEUCALION vapuru 30/4/936 ta· 
içln yük alocaktır. rihinde beklenmekte olup yükünü tahli-
SERVtCE MARITIME ROUMAINE yeden sonra Burgu, Varna ve Köıtence 

BUCA.REST limanları için yük alacaktır. 
DUROSTOR vapuru 3 mayıata bekle- JUNO vapuru 2/ 5/936 tarihinde li-

Dİyor. Köatonce, Galatz vo Galatz ak- manımıza 1ıclip Rotterdam, Amıterdam 
tarması cTunn limanlan için yük ala- va Hamburg limanlan için yük alacalt-
caktır. br. 
SOCIETE COMMERCIALE BULCARE 

VARNA SVENSKA ORIENT UNIEN 
BULGARJA vapuru 22 nisanda bek- VIKINCLAND motöril 28/.f/1936 

leniyor. Burgu, Varna için yük alacak- tarihinde beklenmekte olup Rotterdarn, 
tır. Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danimark 
DEN NORSKE M!DDELHA VSUNJE ve Baltık limanları için yük alacakhr, 

OSLO COTI..AND mot&rU 19/5/938 tari-
BACHDAD vapuru 1 S mayısta bek- hinde beklenmekte olup Rotterdam, 

}eniyor. lekenderiye, Oieppe vo Nor• Hamburı, Gdynia, Dantzig. Danimark 
veç için yUk alacaktır. ve Baltık limanları için yük alacakbr. 

JONSHON V ARREN UNF.S SF.RVlCE MARmME ROUlılAIN 
UVER.POOL Al..BA JULYA vapuru 9/S/938 ta· 

JESSMORE vapuru 5 ma)'llta beki~ rilıinde beltlenmekte olup Malta Manil
niyor. Burgu, Varna, Conıtanza, Sull· ya ve Cenova limanlan İçÜa yük vo yol· 

'&il!!m--m::m _______________ _. .... na. Calatz ve Braila için yük alacakbr. 

~ • • AMEIUKAN EXPORT UNES 

cu alar . 
ll1ndald hareket tarihleriyle navlun. 

lardaJd dellflldiklerdeıı acenta mesull
yet kabul etmez. Daha fazla Wsillt l9ln 
l'RATgLLI SPDCO vapur acentalılı
na mUraeaat edilmul rica olunur . 

Saçları dökülenlere Komo1en Kanzuk .,... aktarması dotna ae1er1er •NC. 

\' 
) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmeıine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvr.tlendirir ve besler. Komojeıı uçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini boımaz, IAtif bir rayihau vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler ild pilli ve Uç yGz metrellktlr ... 

Kayışlı ve askıları vardır: Ayrlıdar, tuleyi yakmlqbnr, uuk18f" 
rır. Zabıtan ve polislere, belcçilere, avcılara tavıiye ederiz. 

Her tar.ltJ tuvalet ç.,;tleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
Bl,lk S8lepçiotlu BAŞDURAK 

Hanı fCartiııncla 

EXOCHORDA vapuru 22 nlaanda 
PlreCien Boeton ve Nevyorka hareket 
.Mlecekdr. • T~Ul'ON : 4111 4142 !883 4221 

EXCAUBUR vapuru 6 ma)'llta Pl· 
reden Bottoa ve Nenorka hareket ede- _.,.B:!~IN!_. ... ____ .. 
cektjr. 

STE RO'X M..E HONGROISE 
DANUBE MARmME 

BUDAREST vapuru 10 nisanda bele~ 
leniyor. Port - Sait ve l.ltenderl)-e için 
yÜlc alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
DUNA vapuru .5 may .. ta belclenlyor. HELENlC UNES LTD. 

Tuna limanları için yük alacaktır. ATHlNAI vapuru 26 niuıada bek~ .. 
IlAndakl hareket tarihleriyle ııav· nlyor. Rottcrdam, Hamburıı ve Anvera 

lunlardakl dekl~\kllklerden acenta me- limanlan ıçm yi.ik alacaktır. 
ıruliyPt kabul etmez. 

Daha fazla talsUAt almak Jçln Bb:ln- HOUANDlA npuıu 30 niaandı 
el Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
ve Co. n. v. Vapur acentalı~ına mUra- Anvera limanlarından yük çıkaracaktır. 
caat edilmesi rlca olunur. HELLAS vapuru 8/9 mayıs araamda 

Tel. No. 2007 ve 2008. beklenilmektedir. Rotterdam. Hıunburg 
-~ 1 

- • n~.· . 1 ve Anvera limanlan lçhı yük alacübr. 

Olivi Ve Şiire. ru~N~JJDm=~!..n 
LıMfT!T aruında bekleniyor ve Nevyorlc için yük 

V. apur acentası alacaktır . 
RIO PARDO motörU 20/22 mayı1 

BiRiNCi KORDON REES arumda bekleniyor ve Novyork için 
BINASI TIL. 2441 yUlt alacaktır. 
Ellerman Llneı Ltd. LONDRA HATl't Gerek vapurların muvasallt talrhlerl, 

gerek vapur lslmlerl va navlunlan hak
J\.SSYR1AN vapuru mart nihayetlndı kında acenta blr taahhüt altına girmez. 

Uverpool ve Svanaeadan gelip yUk ~· Daha fazla tafsillt almak için Blrlncl 
karacakbr. IC.ordonda 166 numarada (UllDAL) 

:rRENTINO vapuru 5 nisanda Kelip wnumt deniz acentalılı Ltd. müracaat 
Londra. ve Hull için yUli alacakbr. edl1meıll rica olu.nur. 

FLAMINIAN VAPURU lJ nlaanCla TELEFON: 3171_4012 

Llverpool ve Svanseadan gelip yUk çİ- -----------karacaktar. 
CARLO vapuru 2 O nlu.nda gel1p yttk 

çıkaracak ve a.yDI umanö.a Londra ve 
Hull lç1n yttk alacaktır. 

DOKTOR 
Ali Agah Dinel 

J"HE GENERAL STIM Na't'lgadone 
Co. L TD. Fran1ur butane.i Coc:Uk held 

ADJtrfANT vapuru mart nihayetin- mi Avrupa tetkik ıeyabatindell 
do Londra için yük alacakbr. dönmüıtlir. 

DEUTSCHE LEY ANTE UN&E Hutalarınİ eskisi gibi Be,.ler 
DELOS vapuru 24 martta gelip yUk ıokaiında 84 numaralı muayene-

çıkaracak. hanesinde kabul eder. 
Tarih va navlunlardakl deRiflkllkler- Muayenehane Telefon 3452 

den acenta mesulJytt kabul etmes. Evinin Telefonu 3053 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her Ud otelin m6ıteciri Tilrkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dflr. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ese 
hallnna kendlılnl aevdlrmlttir. 

Otellerinde mlaaflr kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Blrcolı huaal79tlerlne lllveten fiatler mUtbit ucuzdur. 
latanhalcla Mitin Ese ve lzm.lrliler bu otellerde buluıurlar. 

lzmir Dekerdarlığından: ' 
bmlr Kirim dahilinde klln 900 lira bocleU mub••menli eaki 

Geclia Dabuuaa •• bba lira bedeli mulaammenU K.rd•iz Voli 
mehalll• puarldt mlddetl &arfıacla da talip ç•lnn•mlf Olclujun. 
4'ao l/l/938 tarihine miaaClif puarteli sin& ... t OD befte alale
f..t lora edilmek Gure 16/4/938 tariblnd• itibaren itbu dalyan 
ve Voli malaall.n yeniden atak arttırmaya çıkanlmı9tır. Şartna. 
M• ta"G,~ btaDbul ve Ankara Defterdarlıklariyle lamir 
delt.clar puuas ...tlir. lıti7enlerin lDuanen itin Te 
aaatte t-•·ta maY•kk•te akçelerinin teelimini bari maldtu ve
J& tılmlaat mektuplarirle defterdarlakta komiayona müracaat&..L 

119 - 21 - 23 - 26 1290 (815) 
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Milletler Cemiyeti konsey içtimaı 
Toplantı tarihi yaklaştıkça dedikodu ve rivayetler de artıyor 

Habeşin ilhakını tasdik işi "ispanyada Alman kurmayı 
Konseyde bazı güçlükler doğuracak F rankistlerin Fransız 
ispanya davası da pürüz _ü görünüyor hareketlerini idare 

Paris 22 ( ö.R ) - lıpanyarun 
Londra sefareti kendi mesuliyeti al-

1 tında n~redilen bazı haberler ver
miltir. Buna göre yedi nisandanberi 
lıpanyadaki Alman erkanı harbiyesi 
~imali ispanyada Fransa hududunda-

! ki harel·etleri bizzat Miıu·o ebneğe 
karar vermiştir. Hava kumandanla
rından general Volk ile 'i 4 üncü Al
man kolordusu kın!l&ı'J<lanı general 
Hemahel Berlindeı ı layyare ile, ma
iyetlerinde 5 zabit oldbğu halde, is
panyaya hareket etmi,lerdir. 15 Ni
sanda 63 zabit Y mıker1 tayyarelerile 
Münihten hareket etmiJlerdir. Bun-

,".'.'•~l!l!. ludan 52 ıi Sevil limanına inmq?ır 
ve oradan Malagaya aibnitlerdir. 
Bunlara verilen vazife Almariaya 
~l yeni bir taUnız huirlamaktır. 

Milletler cemiyeti bincuının görünii,ü Roma 22 (ö.R) - lıpanyada 
PARIS, 22 (ö.R) - Milletler .üzere İngiltere timdiden bu me- taarruz meaeleainin tetkiki vesile~ Nuyonaliat kaynağından bildiri1di

cemiyeti konseyinin dokuz maJlı ıelede vaziyet almıt bulunmakta-:siyle Barıelon bükümeti tarafın- iine göre Cümhuriyetç.iler Tortom 
içtima tarihinin yakfatmaıı üzeri- . dır. Eğer Meclisin to"planmaaından . dan yapılmıttır. Nihayet üçüncü şehrini kahramanca müdafaa etmek· 
ne Cenevreden selen haberler da- evvel Franıız - ltalyan anla9maıı'j bir manevra da Habet ilhPkı tanı- tedirler. Şehir Ebre nehrinin sol aa.· 
ha ziyade ııklatmaktadır. · ı da elde edilmit olursa ve . böyle- nacak olursa Sovyet Ruıyanın ınil· lhilinde olduğundan Naayonaliıtler 

hududundaki 
edecekmiş 

1 ı. 

,. ,.. 

" fi 

Londradan haber alındığın• gö- ce Fransa da lngilterenin teklifle-!letler cemiyetinden çekileceği ha· ,sadece ıark sahilinde olan bir Uç 
re lnailiz bükilmeti lı_ıgilterenin irine müzaherette bubınabilirae il- . berinin ortaya çıkarılması ve bu 

1 
evi ifgal etmitlerdir. Ebre nehri Tor

diğer devletlerle birlikte imza et- bakın tanınmaıına ısrarla muhalif ' suretle demokrat memleketler üze- 1 tosa tehrinden 90 - 100 metre genİ§
tiii muabedelerle büyük harp ge-

1 
olan ıon devletlerin de bu kat'i rinde bir tesir yapılmak iıtennıe- liiindedir. Nehir üzerinde evveke 

milerinin azami hacmi hakkında' taıfiyeye engel olmağa çalıtmak- ıidir. Fakat bu manevra de hal- meYCut olan iki köprü cümhuriyet 
vazedilmit olan kayıt ve tahditler- ' tan vaz geçmeleri çok muhtemel- yan gazetelerine göre ifl~sa ~ah- kuvvetleri tarafından uçurulmu,tur. 
den inhiraf etmek niyetini bildi- ! dir. Şu takdirde ltalya ile umumi kumdur. Sovyet Rusyanın Mı!~et- iki ordu uumda mitralyöz ve tü-
ren bir tebliği Milletler Cemiyeti l barıtma ve uzlatma davaıının du- ler Cemiyetinde bulunması dıgerjfenk at~i ekaik olmamakta ve bir- , 

1 
..,
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ıekreterliiine söndermittir. Bu 
1 

yulmaıı arbk gecikmiyecektir. ~e~let!er için o kadar ağır b~r yük 1 birini daimi olarak gözetlemektedir- ftWU AVA s ıcıııı.uı 
notada ima edilen muahedeler ) ROMA, 22 (ö.R) -. halyan ımıt kı bunla~ bu memlek.e~~ C~- ·~. Zannedilçfiğine göre Tortoaa ve ~ ...... f\VvvETLEI\. 
tunlardır ı lngiliz • Alman deniz gazeteleri Cenevrede Mılletler ce- nevreden çekılerek orada ıyı ıt go- 1 ahalisi civar tepelere sıiırumtlardır. . . . . . 
anlAAmaaı s--en sene t 7 temmuz ! miyeti konseyinde Habet ilhakı- rülmeıine imkan bırakmasını V b adan h" daki h b l•panyaJa •on harp vazıyetını gösteren harıta 

-.,. ' "'3' • ı . b"I" l e ur te ır sınırın ar ı 
da imza edilen Inıiliz. Sovvet de- nın tasdiki için lngiltere tarafın- memnunıyetle kartılıya ı ır er- ı-ı.: tın kt uh be • la •!-d ·ıe · har k t" de _..ı_ c.ı.!_ liat ta • fr·-. . ·" ı .. b. d • cuuP e e e ve m are nın a - ye'-Uııı e ı rı e e ıne vam eue- ~ naayona yyaresı ..... 
nız anl&4maaı ve nihayet 25 mart dan yapılan tefebbus aley ın e ı mıf.. cağı neticeye göre ıehre dönmek fır- rek ileri müfrezelerini Benikartonun aa hududuna yakın P.ueıtardayı dili\ 
1936 da Londrada imza edilen de- bir çok manevralar seziyorlar. Bi- Her halde sağ cenah Fransız t beki kted' le b kad ·ı 1 t • f Be · bombard tm" 1 rd" Bir çolıi 
niz muahedesi. 'ı rinci manevra ıabık Negüıün Ce- gazeteleri bu hususta sarih yazı- 18 SınOı N VeAmZelYETır r · kartcenu mıv· a ar ı er e mıb• ır ·d kü~.ı- kim 1 ~ldanürü. ~l ~.' e ır · l ını•-

1 o ınarozun az cenu un a - se er o mu• ve yara an "' . 
nevreye bir delegasvon gönderece- yor ar : P · 22 (Ö R) 1 dah'li "k b" Akd · · k 1 "d" B kü' 1 t AL 11 • d b" ol& NEGUSUN MORACAATI ~- . b"ld' "d" B k E k t . b Ch m· ans . - ıpanya ı çu ır enız ıı e esı ır. u - tır. s aayon mqı,ıa esm e ır ç. 
gım 1 ırmes~ ır ·. unun bp"el. d" 

0 
h «1 !'~. » gazde esbı neD aly d" a . 1 harbı hakkında vaziyette hiç bir te- çük limanla birlikte Nasyonalistler binalar da yanmı,tır. Bir martıınc5ı 

PARIS, 22 (ö.R) - Sabık Ne- kadar ehemmıyetı olnuya ı ır ı .. , er aın m, ne e ay a a ıyemn L • ..Jd'"I kt N . l . . d" Akd . .. . d 60 k"I . ah . _..ı ·1ın· • 7 ..... 9 .. 
.. • • - · . l k k M C · d d ki d k ı· · ucu u yo ur. aayonanıat enn ge- tını ı enız uzerm e ı o- trenı t np cuı ••tır. o u ve Y~ guı Umldınl keımıt degıldır. Ha- Fakat f&fı aca no ta . emıye- u e. arı ucun a vatan e ımcıı- 1 Ar d d K 11 .1A --L"} h"'km k edirl lı d 

11 
k" . d k bolm t 

be • . .. · l kr · b A 1 · ki b b h k"k t nera an a or uıu aıte o vı a- metre N.DI e u etme t er. ra var ır. ışı e ay u~ ur. 
r v~~~~ ~rec~~eyetı ~ne $e e~ı ~ ~~~,m~~~ a ~u aı~e~I-----------------------------------------~ 

ıönderileceiini bildirdiği Habet meçhul bir Habe' hariciye nazırı tansız olan kimıelerin hatırı için · : 
deleguyonu Hahet meseleıinden vaııtasiyle sabık Negüse cevap !Avrupa ıulhunu tehlikeye dütür- 1 ş t J J k •• vd • ••t •• •• ,. 
doğan ihtilafın kat'i tekilde halli- vermesi ve bu cevabı Milletler ce- ;mek niyetinde olmadıklarını ve an ung UQ an go e yı go uru yo 
ni iıtiyen ve aittikçe say111 artan 1 miyetiyle alakadar gazetelerde hal ya ile bir anlatmayı sulhun ko-, 
Devletlere kartı bir mukavemet ' netretmesidir. lrunmaıı için elzem bir ~art telik-

merkezl olacaktır. Malüm olduğu ikinci manevra l•panyaya karı• ki ettiklerini yazmaktadır. Japon 1 ar' son ma ğ lô bi y eti erinin acı• 
lngiliz Avam Kamarasında · sını çıkarmağa uğraşıyorlar ;l 

ROMA, 22 (ö.R) - Uzak prk 
hareketleri hakkında alman ha-

1 tal yan anlaşması hakkındaki miina-ı~=~=~=n~:'~i~::~~rı;d~:~ı~u:a~ 
arruz muvaffakıyetli olmuttur .• 

k ı h •• k •• &. • ı k Çinliler bu muharebede kırk bin 
aşa ara u um et manı o mıyaca kitilik zayiata uğramıtlar ve mii-

ROMA, 22 ( ö.R)- Londradan 
bildiriliyor : lngiliz - ltalyan an
latması münasebetiyle Avam Ka. 
marasında yapılacak müzakereler 
uzunsürecek ve hükümet müna· 
katanın genişlemesine mani ol
mak için hiç bir tetebbüıte bulun· 
mıyacaktır. Müzakerelerin bir kaç 
celse devam etmesi muhtemeldir. 
Batvekil bay Cbamberlain netice
de zafer kazanacağından emin ol· 
duğu için müzakerelerin derin
letmesine bizzat imkin hazulı
yacaktır. Muhafazakar mahafil
de tahmin edildiğine göre Ka- ~ 
maranın neticede vereceği rey ıir 
Neville Chamberlain için büyük 
bir muvaffakıyet teklinde olacak
tır. 

BELGRAD, 22 (A.A) - bal
yan - lngiliz itilafı hakkında tef. 
ıirlerde bulunan Zagrepte münte
fİr Novosti gazetesi fÖyle yaz
maktadır. 

hiın bir merkez olan Li - Şien ,eh
rini terketmitlerdir. 

Japonya harbiye nazırı Çindeki 
harp cephe!erini teftitten sonra 
Tokyoya avdet etmittir. Gazeteci. 
lere beyanatında Çin deki aef erin 
kaydettiği terakkilerden mem
nun olduğunu ve mücadelenin 
Çan - Kay - Şek rejimi kat'i ola
rak iıkat edilinceye kadar devam 
edeceğini söylemittir. Harbiye na
zırı. b~gün mütahedelerini batve
kil prens Konoye bild5recektir. 

KANLI HARPLER OLUYOR 
HANKOV, 21 (A.A) - Çin 

tebliği ı 
Şantungun cenubunda Linyi

de muharebe yeniden tiddetlen
mittir. Japon ve Çin taarruz ve 
mukabil taarruzları birbirini ta
kip etmektedir. Dünden beri va· 
ziyet ciddi bir ıafhaya girmittir .• 
Maamafih Çin kuvvetleri Japon· 
ların müthit taarruzlarına ve tid-

Bu İfte biz lngilizlerin hareke- detli bombardımanlarına kartı ,, "' ıt, 
tini hiç bir veçhile güçlettirme- Jngiliz _ ltalyan anla,masının Romadahi imza mera•imi kahramanca mukavemet göıter- . . - Ja~ 
dik. Bilakis Akdeniz havzaıının ı · mektedir. imkanını buluyorlar. Halbuki eıaa ldetlı hır muharebe ol?'uftur. .

9 
.. 

mühim bir kısmını alakadar eden tı.~amı~.olan P~lonya m~tb!18:h bu i~ iddia ettikleri ~ibi cihana ta· Dütmanın Yisiden • Tsaoavang ol~n Tsimpu cephesinde Ç!nliler pon~ar on bet bin kit• kaybetını 
nıeselc:leri timdi diğer meselelerin ~n Dort!er m11akı p.roıeıının ye- mıl ıulhun gay~le.rınden b~mbaf- mıntakaıında harekatta bulunma- Tıınaı_ı cenubun~a yoll~rı hır çok lerdır. vekil 
hal~edıldiği tekilde yalnız biz hal- nıden d~gmaıına tahıl ?lmak kor- ka olan. gayelerını de tenkıt eyle- ıına mini olmak ve Linyi ile mu· yerlerınden tahrıp etmıf oldukl~- Tokyo, 21 (A.~) -: Bat zi el 
lettık. Fransanın da Roma ile mü· kuıunu ızhar etmektedır. mektedır. · vaaala temin etmesinin önüne nndan Japonlar buralarda ıevkı .. prens Konoye Çındekı va Yd 
nase~etic:ri?i ~~llederken eskiden Bilha11a ~ükümetin or~anı olan Bu gaze~e halyan h~ümetini geçmek için ıür'atle Çin t~iye yat yapamıyorlar:. Japon_ları~ Şan· ~a~~ında kabi~e erka~ı ai::n,; 
oldugu gıbı bızımle metgul olma- Polıka ebroına gazeteaı, Italyan Avrupada muhayyel dort devlet kuvvetleri aönderilmektedir. Ja. tung cenubuna gonderdıklerı tak- ıhtilaf bulunduguı:ıa .daır 0 

ama hacet yoktur. ıiyaıeti hakkında müıtehziyane grubu içinde hakem rolü oynamak ponlar taarruzlarını bilhaaıa Lin~ vlye kıt'atı dört seçme fırkadır. yiaları tekzip etınıttır. 
V ARŞOV A, 22 (A.A) - Havaı bir tenkit netretmektedir. Bu aa- istemekle muaheze ettikten ıonra yiye kartı yapmağı tercih edece- Cepheden alınan son maluma- ) Ç"nlilerı 

ajanıı muhabirinden : zete ltalyan ıiyaaetini Ud yüzlti- Civaya benzetilmesi kabil olan io benziyorlar. Çünkü bu mınt~- ta göre Çinliler Hopei Honan hat- . Şan.g~ay, ~1 (A.A - ,. ~urette 
lngiti:ı. - ltalyan itilafının imza- lükle muaheze etmekte olduiu ıi· ltal7an ıl1uetiain dCSnekliklerinl kada IJİ yollar mevcut olduiuo- bnda Nahlo ve Tıinıfeni geri al· Lıngyının zıya~na resmı 

ıı haberini bir nebze ihtirazla kar· bi bu alyuetin ltalyan ueteleri· aa dll'. • 


