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Bir Tren parçalandı 

P~RI~ 25 (ö.R) -Lizyö şehrini tavaf 
etmege gıdcn cHacıları> nakleden bir tren 
Bordo - Paris ekspresi tarafından ezilerek 
parçalanmış ve 1 O metre kadar sürüklen
miştir. 6 ölü ve 1 O yaralı vardır. 
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Hepimizin yüreğini 
Yakmıştn·. 
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KOTa gün dostu 
Kızılaya yardım 
Vicdan borcudur 

ılimiz Atinaya hareket etti 
Türkiye -Yunanistan muahedesi 
• 

Bu ziyaret esnasında merasimle imza edilecek 
Başvekilin seyahat hakkında mühim beyanatı 

ı 

ISTıANBUL, 25 ( Humn) -
Kuıehirde :.ıelzele hala, lakat laa-
lil •araıntılar halinde devam - et
"mektedir. 

Y eraltından gelmekte olan gÜ· 
rültüler heniJz dinmemiıtir. 

VnirJerate len lakültea Ordl-
naryü• prole•örlerinden bay Ha. 
mit Na/izin ba,kanlığında giden 
jeoloji heyeti zel:ule mıntalıa•ın· 
da yer •ar•ınlııının malı~ni ve 
çöküntülerin ha~ metre derinli· 
ğinde vulıubulduğıınu tetlıik et-

Ankara toplanbımda parafe edilmi, 
olan Türk • Yunan mualıedeıinin 
imza meruimi de Atinada meraıim
le yapılacaktır. 

Ltanhul 25 (A.A) - Bqvekil 
B. Celil Bayar Anadolu Ajansına 
ıu beyanatta bulunmu,tur: 

Pazartesi günü (Bugün) müttefik 
Yunanistan hükümetinin güzide re
lıi Eksellnı general Metaktuın dos
tane ziyaretini iade ve ayni zamanda 
J\nkarada parafe edilerek metni neı
redilmiJ olan yeni Türkiye - Yuna
nittan muahedesini kat'i olarak imza 
etmek üzere hariciye vekili arkada
ımıla birlikte Atinaya hareket edi-

var 

l •• 

GUNEŞ 
Mu haf ızgücünü . 

3 - 2 yendi 
Förs Viyana da 
Perayı 5 - O 
Mağlup etti 

ANKARA, 25 (Humri) -
Dün yapılan Giineı - Mahala 
gücü maçı heyecanlı oldu ..•.. 
Ma,ı Güneş 2 - 3 kazandı. 

fSTANBUL, 25 (Ha11U•i) -
Fir.t Viyana dün Pera ile 

1 

lımıılaıtı.. Peralılar Viyana
lılara O • 5 yenildiler. 

: ISTANBUL, 25 (Hu•uıi) • 
, Eıtonyada yapılmakta olan 

Avrupa Greko ·Rumen gii-
, reı f'l111Pİyomuı müsabakala
rında Hü.eyin, YafQT, Ya
nıl Ar•lan, ve Mer.inli Ah
met yenildiler. 

TEKIRDAGLI KARA ALi
Yi TUŞLA YENDi 
ISTANBUL, 24 (Ha11U•i) -

·

1 Tekirdağlı - Kara Ali iddialı 
gürefİ çolı heyecanlı oldu •• 
Tekirdağlı, Kara Aliyi ikin· 
ci devrenin bitmeıine bir da
kika kala ve 29 uncu dakika
da lafla yendi . 

F elôket yerin~ giden Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kaya 

mektedirler. Toprak yarılllarının 
en büyüğiJ allmıf kilometredir ve 
Kamte~den bQflamaktadır. Arnavut kralınin düğüne ha~alanan kız lıardeıleri 

--------------------------------- TiRAN, 2 S(A.A) - Kral Zo. 

Felaketzede kardeşlere 

lzmir yardıma koşuyor 

sonun konteı Apponyi ile izdivaci 
9enlikleri bug\in batlamıt olup Uç 
gün devam edecektir. Dün ak,am• 
dan itibaren kralın aarayında bat
vekilin, hükümet erkanının ve 
mUlkt ve aıkeri ricalin huzuruyle 
bir kabul reımi yapılmıthr. Saat 
23 te kral ile beyaz bir rop ge)"
mit olan ve batında pırlantadan 
bir taç bulunan müıta.kbel kraliçe 
aalona dahil olmutlardır. Kendile
rini kralın aileıi efradı takip edi .. 
yordu. Kabul reami büyük bir te.. 
taret içinde geç vakite kadar d~ 
vam etmittir. 

izdivacın teıidi meraaimi hu
ıuıi ve ıamimi mahiyette olacak· 
hr. Ecnel>i heyetlerin Tiranda ka-
- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

Valinin 
lzmir halkına 
beyannamesi 

Sayın vatandat: 
Memleketimizin bir köteıin

deki acıklı felaketi filpheıiz 
duydunuz. Bu f ellkete hedef 
olan vatanda,ların ıstırabı
na ortak olmak her teyden 
evvel hepimize düten vatan
datlık borcudur. Bu vazifeyi 
yerine getirmek için aize hiç 
bir teklifte bulunmıyoruz. 
Yalnız alakanızı göıtermek 
için ne vermek lazımıa bunu 
kendi elinizle Kızılaya ver
menizi diler ve saygılarımızı 
ıunanz. 

C.H.P. batkanı 
ilbay F. Güleç 
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Felaketin 
Acısı 

ALAŞEHIRDE 938 ~ uar! Şehi: :eclisi topıan~ı :~:~~1:~~:~ 
Evkaf ıdaresı Duvar ılanları talımat- ~· ~ .,_. fer•PıkAr1! 

• •· •• h' h lk k (: k • " f J «oeterecelt yukaek vıcdanlı vatanda 'azar sabahı saat Ht buçukta gırmen bütün fC tr a lnt ar• ~Qr mtmarı arzınaa J Jı ... 
B' •+·ne :istasyonunda biyük tımızda Lalduk. Halkevi gençleri • • k b 1 d •ıd• ara r~st yacagız. .. 'nele du· 
!ti ••• ,. hL tı.!nmıfb ........ muiilralmyle Ye ..... yeietfal ro- brr pavyon yaptırıyor namesı a u e 1 ı ~laket ;::'1k ==-din-
~lk Wr t• ilıa b'eniyle Ala~ aderi,le Is "rtileri eeliml•ddar. 938 yılı fuan hazaddt1arma dlcm- lep ..I!~ mku ![ 

8 
•• de _.Dl'! .-lıİre-

. ...iri__.! .a.ı •• - 'LL.:l!l_ I 'rlil · --L. •• F namrme .razueauu ,,..._.-
bil'9 ıiılr C CSWL :r--ırcmsm zmı en Y- IU• miyetJe devam ecfifmdctedir. llU • klerd' V ' ef'd' ( 
Kadın erkek ceaç ibti1ar yüz- zel ka.rtıladıtar ve gezdirdiler. A.- k ·t · · d"n akpmki toplantı- Şehir meclisi, din akpm saat 17 alametlerden beher metre murabl:ia- cc ar. e ıgctırm t ır OOLU 

lerce l~li, .k.. akaa •ac~a la,ehir, Ma~iaa vila~e~ini.n e~ ve: •= e~ ~irmalarm İzmir fua- de A~ukat B. Münür Birsel'in .~~- ~'!dan sencvt 25 lira, . daha büyijk HAKK~ OCAK 
dol11wor1ar aaz1ı la.lil cofkun ıçıft- rimli, zengm ve tarıhı bır ko,esı t' ·.,.· akler' müzakere edil- lcanlıgmda top1annq ve dıvar alan- alanlardan seneYt 50 lira almacakbr. z h 

_,, , '--''b' .:ıı_ nna sure ı ıi'.ır ı la _1!_ .. L-'---l . . l'-!--! f l _ __. __ ,L •1a 
ler ...... mahm•iui-nU ne,e(İ ofdup İçin laerkaiıı 1'&I lDac: ora- • bazı k radar alınmqtır. O lflWDab\imelmt 1'llDl.l etml,hr. .uw;I •tru yer ere ...-~ ilan- e ra 
lcahlcah.lan içiae s-.ay~ardL ya k-.ı ~Lir ... ~ ..-cllr: m~:kJ idar:ai hmir fuannda 1 S Cectea celeede ~ıtLül~a ~un- Wdaa eerıe'ff 15 ~a. bir 1Mt

0

re mu-
Şak •e güzel ba1anlar gülerek, Ala,etnr yandıgı gattdenhen az ,b. I' fil daimi bir paviyon in~ dukdan sonra, tarıfe encumenmde Tabb.ndan daha büyiik olan tllnlar- K d .L 

eif• wJıc. Al•tehire sidi1.,.!.. çok imar gördü. . ~~ :;:.r ~u paviyonun ,planları hazırlanan davar ilanları tAlimatna- dan 30 lira, üçüncü smıf yerlere asi- en isini RtlÇlrlD'I 
Ata,mm:... Gönül arzu ediyor ki, Alafelur ed·· '~_ .. kar .. _ t lııntasında teclkik mesi madde madde okunmuştur. lacak ilanlardan senevt 10 lifh. biT -1efı·Lalının elı·n .Jen 

d belecl. . art-L •~-ı b' -'- un~u oma~ op T 1· .. af' ler be- LL_._..ı __ bü' ~~L !la_ı_ aı R cıı Dirwlar ı. ıyeaı ı& p1a11 ı ır Çmafma 1 ediLn' EYkaf üdmii B Esad a ımatnameye aore, 11 meb'e mumooaauww yUI(; u .... r- ' 
Bu .eme peikuzma aüren koca bir ile mcNlena tehircilik .çerçivesi içi: ISe ezf~ .v\ t erm~,,tir EVkaf pavi- lediye edmerıi wafmdan tayin dan 25 lim .ı.n.caktu. tUUll /ıurtııltlu. 

l<ıt mey.o.ima ..nliği ~l~ ne girmit ol~~n: Bunu da kı~etlt o:u,. 
1 =k :ı:ari 1 

t~mda olacalc- edilecek yerlere, masrafı sahibi~e ait Bu illn~~m ~ ve talik mu- M•ememde Cemil kmı .,.,.. 
d.a~=-~~~-:,r. ız:- l~~~=~Lut~~rdar~'!z.'iikıekf1 ;~. ~~k &zere :.:.1::.~~ıyke r~~~~ ~-=~ ülln,. ~alda l9Çhr ıM•":: 
ran c~-~=---~~_. ... ı :1'e e (Onlf ea .rececı Yunanistan paviyonu inp.atı "-'- ucınc:r metro k B uq u: . .,. ... ebd~l ~7~- fanın muhakemeeiae clün ~ ... 
.üren ftl~ır 7wn.aıt1p ı e az 1 ta unda ·kınat edilmi, olacaktır. ruş ücret almaca tır. u ücret aegarı tının t ı i aynca ücreto ar. zada batlanmıftll'. Lçtraa ...-
seliyona.. OOŞONOOKLERlMIZ~ y ~ ;,.riJ'OllU ManiA paYi- bir .ıiin içi.dir. OtaıWWer içine lcoaulacak •e hele- Zehra badi.eyi t171e anlabalfl"' 

Onlar, bir bahar sabalunda kır • . . 1 aa cewnetinde adde.. cür.d bir Belediyenin clMmt ilan yedmae diyece tayin edilecek kttadak1 iıı.- _ &i•• çahfl'7Wdwn. .... , 
çiçd&rini ~Y• ~kele- - 1 AlatdHı'ı teple Te te.u~ ı yoau balinde ~ Bu pa-~ edilecek daimi ttldiımlar :ta au- '-dan Lafta.da SO kun11 altaac:a'kbr. te önüme Mustafa çdrtı.. J-1 
l:.dder .an .- hat.caya kadar bir hale getirmek lizımdır. Şehrı ,~ Y • ; çell • rede ücrete tabidir Bu tarife tehir medieinde lcabal l _.. ePn cWi a. -·· 
.-çmak istiyart.z ... _ . dait~lr~ ~at itf~i bozar. vıy°'!ı. ~na-~E=edil; KAiıt, muka~a· ve saire üzerine edilmittV. Mec4ie ~ tıiml if;- 'd': ;~ar.ha .~.,,,,..°' 

SaatS .. (T~wc&~ ~eıu} ~k 2.-. Hükiiotet.k011agını me~-ı~ yazılan ~a y,.,ıılan reaim. yazı ıve tnalanna •w ıedıeoeltiır. Birden hatınma geldi. Keneli~ 
nnmtazw "" eglence14 Itır ,.ekıWe hk rçmde Te ~r dlflnda degıl tir. . . . idaresi ta- , diml8 •Kwtanraa ...,. IMr ~ 
l.-ir~·yn~ı.l.SdeLrt11•- tel-ria iç~ Ye laalkm aruaada ra~=~hanrlan- Köy muallim okulunda ~4--Ve•~,. ... 
it.lala ,.&m.nm 4a .w.lttan yepmelc Jeıamdıır. .. KültW pıadttlılki .. r••·- .............. . 
aoara büliha ~ Al-.dtire 3 - Her ~- en-el Alefdairi 1 nHf .,~ ~ •fbr da ikmal edilmek a. ...._ •iiıt•••t: cP.W. ; 

• .. •· '!-1
• ·~ ........ "·~____,;· !o_~· .. Ye ~~-• ~.bftlflllr- =.:- ...... Çı·ft hayvanlan ve zı·raat .. 1u , ...... ""i' ~ MımN: 99.••ıı;~ _,_ •. ...a pt1 _. me9tAOU•. • • itim C'ut ciıli ....... f'.u& ...... 

~--'hirııııı.tik~ 4-1.tuyea.._S...._lrall.. H b b ufa ••~ara Ham-=_...,.. 
F-'-t Sd&r,. •ıliii' ·• sa· llis ._.. w iiıstii.h cemit .., iki at il ti • 1 ~ 

~L·ı~ıwww~ı'• ~....ı.aillÇlll.ir .... •w; ' u u e en a lftlVOr Birarabkarabaraatl.lc V• 
ı . IZı • ~ . -.ı:svı 5 - M.fd"ri t.tiem çecçifteİ Kon&rol memur- , . ı..,....-. aiirad.lrımPI&•= 
seaçleri ·""'- • ! lwı catblr- içine almak.. \ Lt ... ~ ... , .... .:;: 
._ . çw -. AJ.~ire v...m.- 1 ıd· Kız - Kadın talebe sayısı artıyor r1nc1en brtut.y•• re1uı1 Trenın ............. ytfUI• tan ve ıadalrırtnnan ber aeae ,üz- an ge ' ....... badillndea pçee ..... 
.sa···ı·h !. . lerce a,L'.retç.i gel'-' Sarıkız ve bat • . Kızılçullu köy mUlliın clkulunclalft) c;avuo öiretmenleria<lerslenle iti- tafa k09M'ak yetlfİI, 1a.,_..-o 

l>i,. • ı Pıt• b:wwwliler, A.allnn Ha.,...._ ile hirç. ay um.ele- Anbrada ac;alea hWu ı:z• köy çocukw11un yetittirlmceiae de- • bir zwan idade #iltirailded te- aizıinlainclen 7•bl•dı • 
......... araamle Ala,elaire dairu t"inc1e i1k bahu bayramtarı yapar- lcu~n~ 3:.mal ~ mem~ 'h • varn edı1melctedfr. K6y yaYralannm nııldd, ..çat~ ..._. 6ü- Bu nrada arabacı $erif Ali ,.
yel a'-7a ba,ı.d.a.. . . lardı. Bunlan ya,atmak ve ihya beşı staı gMmC:k ~zere . fzmır .;:t kısa bir zaman içinde elde ettikleri yilk bir memnuniyetle takip edilmek- ti..- Mulltafa ile m&catldef' 

"eııeli Mr hmlr1i1er trenı Manı- etmek Alaşehiri tereflendirir. catı. kontrot daır~sı cmnne ven ş- istifade şayanı dikkattir. Talebe, ken- tedlr. Oku1un de~erlt direktörü, ~ bafladı. 8ea ~ k~, WI ..... 
aa .alyeti imdada ;çlade wnel ve 6 - Alatdair ~leceıar_. feani,. lerdır. BB. Hayrı Pozan, Muammer diaini oku1a ve den1erine vermiştir. lebenia vakitlerini istifadeli pgir- Mwıt.fa ,w.e yedfl'i. Fak.a ~ 
eifeacell bir .bahar ~. ceP.~ modern ve temiz Lir ule cetümek öktem, Semai Boyan, t~et.Paru ~e Kadın lbırauna cb1m edenler y~nnt melıeri için icap edea tedWrlert al- de Şerif A.tl ı1>eM llell.emı•e l'6' 
yapıJ•, Mameaftlft ~·imli •tdie'i suretiyle belediye kendisine bir Abdurrahman Çınar şehrımı~ gc - sekize baliğ olmuştur. Köy lci.ilan ve mutadır. Spor iş1erine ehemmiyet tir.- eTime talim etti. __.d 
........ Liitfi X...darm bir çok m~- çek Ymitı1at temia edebilir. rek vwfeye başlanu.şlar?.ır. .u. me- kadınlan, pek yabnda kBylerlne verllmekt.edir. Davaa•aa aoma 4idema ~ ............... ..... ..... * muclar üç aylık ıtaj müddetmı ·~- edindikleri bWer'8 dönecekler Ye Ziraat~ a1'aiıli taha&- llwıtafa, zeı..,. bııç.ırı•i"' 
ı ........ "ı• we •an"• A• 1 '· e aWip p&e. .... te- mirde geçitd&ten sonra :muhtelıf yeni bir ruhla evlerine sanlacaldar- aatla, eiitmenler kurau idıı fenni~ iddia etmiftir. • 
................. lüs: çat.. nezzilltrelliniaısiratiad~ Yeinti-- merkezlerdekontr.ol memurlulJ~ma dır. .raa.t ~ı. trakt&- ve diler maki- Dıim'mım r•itt..lm • vr 
' 

1 

n .... ,. Se'*lia.. ..... -= ·-Ye~ teıtkı1i.bmı· tayin eddcce'ldenlir. Kay c;ocaklerı • lmy kizl-iein neler satın.ılınmaiaf:ntta..Ufbr.. - z•m ih ••.. teıit ~ 
'A' ı '' k \ 1 Me .. > ' r• a. p.tecateri ••e'=•d .. 'Çok • • ., r•e 4iıier f t'*7iai.a .., __ __ 
•• =w .-. .•• I': ••sıdk -= , •. ~rJ..cı.-.. ~.~ Bor.o. bütçuı Aydında çocuk Karşıyaka ~talik e.ınaiıtit • 
.... J O ıl lliır kadife ....... Wtal ... içinde .Aletdlttre hir ıkı B rsanm 938 yılı bütçeei buRin = 
aM •• 

1 5 

•; ':-•f"*•ba lıewa:ıcüla m.: ..... ~'Stip e.liline ticaret oda.. ~li.mde müzakere haftası Halkevintie konfe- B Abidin Oktay 
ı 1 la W ...ı, f+i bca 8 n f• Ç9lt ,,_· • •e w eıilik ..ı akbr. d ·ı cc\: !Kft'k · • tkt Ad :eli- l k l • 
C 1r.-1a 98 lw \ ~tli .... S. P. el ~ e .. n.d tail : 

1 ~ A,:dm Z4 (H•-O - A,,-.nn rans ar Ve onaer er Gazetemiz muftaırrirleriadea 8 
.. L- • 11» .,, Lıitta. etane gon er ec . ...lltelif yerferWe çocak haftası ... __ .ın. 

"PW• w * • _, :lrle Karfıyaka HalkeYiııde 28 Hiaan Abidin Oktay Garbi .-e Orta~ 
D 1 11 • ' •• AS.ımire u 1.. ı · r Dört müfetti• --"Ji *tdif uz tah:-rı, eeitz r, Cartamba gfhıl alqamı ... t 8.30- hada eeait bic tetkik eey.hat.iae ç#· 

hdw ar-,...__ iki ta- naruıye ge ı '0 T ga·. ••wl .e ......_ m" ••met- da !hay doktor f'ikret T.tı.bı tara. mlfbr. Arhd.,uncz ~ yer1er· 
nfrd.H .......,.. sil * w .Aılbra ~yom.ı Harbiye takı- Kültür bakanlığı orta tedrisat mü- melde, ~nf n, edcek ı•ıtan laalc: fından nüfua davası ve çocuğm den •t•nt••em•n re,pcNtajlaruU ~· 
~ ji- (&.ir ';19 "'•.' ' - C... .kpna tcnrimize Re1ecek fetti~eri rnuhtetif vilayetlerin te~t- LIJill IMır ~ m aiai ,.,..,k. ıoıyal ~-~ ... 4 Ma,.1 .Salı sfl· derecektir . 
.... • • ıialaW). ,M ı ı w.- .e ilci ~ ppacakteır. Ankara pm- lerioe ba,lamışlar&r. Pazar guni bM'hr. Dilll iil••• - ,..laız nil akf&Dlı saat 21 de Bar Kemli ---o---
, ' ' Wr ... h• ı ~ el- piyo•-- fdwi+•izdc ppacaiı şehrimize dört müfettiı gelmiştir. ,..... ~-!"' .. - dm*-.l>a: K~ •afıadaa Mabanuap- Ka.a hıraızJılı 
...ı e,I Wr it d celılw. mmçl.a biyiik bir ehem "rıct ..eri- B .. Besim Ye B. N~ett_in dün ~ri- lo1ar Yerilmıftir. Gece de ffalceyı ret ,l,akkında birer konferam ye- . JttJ1: * Jiyor. Genç Harbiyeliler lzmirde ha- maz okuftannda:tcfti~ba~amıt- temlil ~ ~ter~.,...un rilm:ddir. Çqmede B. K.~ ~r•O' 

Saat l l de Mafdıir Utu7amma :raret1e karşılanaca1dardtr. 1 Iardir. aonn ,..,..,.. ...ı .a-muttur• Yine ICartı:raka Halkevinde 8 tıic Ye .. ~~ ~d ;• 
Maya P.mr s"al aat 17 de dek- mala t,.ıhıbie ~ • • ,4Jl 

Seanslar: 1-3-5-7-9DA 

BU AKŞAM 

TAYYARE 
SiNEMASJNDA 

SENENiN EN BÜYÜK 
Mumafakıy«i en mefhur 

TÜRKÇE SÖZLO 
TÜRKÇE ŞARKILI 

BOYOK ŞARK OPERETi OLAN 

ARŞIN 
MAL 
Filmi. baıladı Artiıtlerılen: 
Hazınt, Muammer, Malurrat 

HaliJ.nin if tirakile: 
MARMARA 

Filiıa StidyNfllNla T41r~y. 
adaplw etlilıai,ıir 

Daıu,MadW,Şarh,N.,~ 

AYRICA 
Miki ve Joumal 

tor Bay Filai •e Ba7 Ferit Hilml Za1m ol4• Ha.an •e e.ç&. ~. 
taraflarından bir konıer verle-~ ft. aıliyere ~· 
ceklr • 

11 ~ .. ç.,..m..-ı...... Kumar 
mı Mı1ııt 21 dıe and f!f La1 Siler- Kar.anti....U Num~ Ke111.ı ~" 
W ıF aik •afiı•ll• - im"'H'- 'Ye Nevzad iaimlerinde üç arkadat ar 
aoeıyu ,._m.n Lef:L-clc ıWr lllli- kambil k~cliyle kumar oy.-k~ 
,.ı.._._ ... ..,.11-ı ...... _ ~ı ... ur 
-- 7 • -at:lll". yaka1amruı1ar ve ac11iyeye ver--
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T.esekkiirlerini ve ı · .. 

Feliketzedelere yardım 
Hükümet 

otuz 
ilk 

bin 
yardım olarak 
lira ayırdı 

ANKARA, 25 (A.A) - B. Mil- uğrıyanlara yapılacak yardım için tahassüsü ve tezahürünü ~ükran
ıet Meclisi bugün Fikret Silayın kafi gelip gelmiyeceğini aormu•- la karfılarken zarara uğrıyan va
bqkanhiında toplanmıtbr. Mec- tur. tandaşlarımızın ihtiyaçlarına yar
liı divanı muhasebat 1937 yılı büt- iç i,leri bakanı ve Parti genel dım olmak üzere her tafata kendi· 
çelerlnde münakale yapılması ve sekreteri B. Şükrü Kaya karşılık liğinden alınan te.ebbüslerle top. 
bazı etyanın gümrük re.minden olarak demi,tir ki : lanmakta olan ianelerin Kızılay 
muafiyetleri hakkında alınm19 ka- -- Bu ilk yardımdır. Jhtiyaç genel merkezine gönderilmek üze
rarların tasdikine ait kanun layi- mikdan tahakkuk ettikten wnra re mahallin Kızılay şubelerine ve
haları ile Türk gayri mübadille- hükümet kendisine düfen vazife- rilmeaini de rica ederim. 
rine tahıiı edilen malların vergi· yi yapacaktır. Arkadatlarımız ve Her felaket ve kazalarda oldu
lerine ve tıkan kanununa ek ka- milletimiz de görecektir iri ihti- ğu gibi Kızılay merkezinin bu de
nun layihaları müzakere ve ka- yaç karfılanacaktır. Bu ihtiyacın fa da bütün te,kilatım seferber 
bul edilmittir. timdiden tayin edilerek ona göre ederek felaketzedelerin imdadı-

lzmir telefon tesisatının satm bir tahsisat kabul edilmesinin da- na koştuğunu teşekkürlerle arze
ıılınmasına ait mukavelenin tasdi- ha muvafık olacağı yolunda ileri derim. 

saadet dileklerini 
bildiriyorlar 

Ankara 24 (A.A) - Riyue
ticümhur umumi katipliğin
den: 

23 Niaan bayramı münasebeti
le yurdun içinden ve dışından 
Reisicürnhur AT ATORK ' e 
sayın hallan yüksek hislerini 
ve heyecanlannı bildiren birçok 
telgraflar gelmektedir. Bundan 
pek mütehaasia olan Atatürk te
'ekkür lerinin ve saadet dilek
lerinin iletilmesine Anadolu 

.. ajansını n:ıem_u.r e~~ftİr. 

Başvekil 
Tebriklere cevap 

• 
verı.yor 

Ankara 2S (A.A) - Başvekil B. ld hakkındaki kanun layihası "e sürülen bir mütalaaya kar11ı da iç 
-\dananın incirli köyünde Aydm İfleri bakanı demittir ki : 
qiretinden lbrahim oğlu Hacı Ali - Kızılay teşkilatı var kuvve
Ku,un ölüm cezasına çarpılması tiyle zelzele sahasında çalışmak
ı...uıusundaki mazbata tasvip edil- tadır. ihtiyaç henüz teshit edilmiş 
dikten aonra çocuklatın umumi si· değildir. Tahakkuk ettiği vakit 
nemalara ve tiyatrolara ginneleri- hükümet mecliste lazım gelen tah
nin yasak edilmesi hakkındaki sisatl istiyecektir. 

KONY ADA YARDIM Celal Bayar. Hakimiyeti Milliye bay-
F AALtYETi ramı vesilesivle gönderilen tebrik 

KONYA, 25 (A.A) - Kır~ehir telgraflarına ayrı ayrı cevap vermek 
ve Yozgat çevresindeki zelzele fe- ı imkansızlığı karşısında mukabil teb
laketi vilayet dahilinde büyük bir riklerinin iblağına Anadolu Ajansını 
teessür uyandırmıştır. Belediyeleı- tavsit buyurmuşlardır. 

kanun teklifinin müzakeresine ge- Bu izahatı ·müteakip kanun ka-
çilmi~ ve teklif talep üzerine tc:- bul ~dilmiştir. 

ile Halkevlerinden Kır.~hire --=--
umumi teessüre terceman olan M d 
telgraflar çekilmi~tir. Diğer taraf· JSJr a 

kik olunmak için tekrar Adliye B. Millet Meclisi çarşamba gü- tan felaketzedelere yardım için 
her taraf ta teberrü kaydına hafencümenine verilmi4tir. nü toplanacaktır. 

Yine bugünkü toplantıda Kır
tehir havalisindeki hareketh•.rl
dan tarar görenlere yapılacak 
yardıma ait kanun layihası da mü
zakere ve kabul edilmistir. 

Bu kanun ile 937 maİi yılı dü
yunu umumiye bütçesinin 265 in
ci faslından 30 bin lira indirHerek 
Maliye bütçesinde zelzeleden za
rar görenlere yapılacak yardım 
pamı ile açılan fasla fevkalade 
tahalıat olarak konulmaktadır. 

Kanunun müzakeresi sırasın-
da ıöz alan Mazhar Müfit Kansu 
(Denizli) - Bu paranın zararn 

Çekoslovakya 

PARTiNiN BiR TAM1Mi 
ANKARA, 25 (A.A) - Dahili· 

ye vekili ve Parti genel sekreteri 
bay Şükrü Kaya Kır~ehir zelzele
si münasebetiyle um•r-i müfettiş
liklere, valilikle, e ve · • .uti te~ki
latına atağıdaki tamimi gönder
miştir ı 
Vatanın her bucağından ve hal

kımızdan hükümete ve Partiye 
Kır~ehir ve Yozgat köylerinin ujI
radığı acıya i'tirak telgrafları gel
mektedir. <<Hepimiz birimiz için» 
diyen milli •ianmızın bu yüksek 

lanmıfhr. 

ANKARADA ZELZELE 
ANKARA, 25 (A.A) - Bu sa

bah saat 5.30 da Ankarada hafif 
bir zelzele olmuttur. 

Kıraehir ve Kösker civarında 
ı:elzel~ bu gece de· ~iddetli sarsın~ 
tılar ve yeraltı gürültüleriyle de
vam etmis ve sabah saat 9.15 te 
dört saniye devam eden çok •İd
detli bir sarsıntı daha olmu.tur .. 
Binalarda yeni hasar vardır. Köş
ker ve civar köylerde sarsıntılar 
devam ediyor. 

vahim bir vaziyet karşısındadır 

"Heinlein, partisinin hakimiyetini ve 
devlet içinde devlet kurmak istiyor,, 

Prag, 26 (ö.R) - Çekoslovak gaze

teleri bay Heinleinin taleplerini reddet
m•kte birleşiyorlar. Sağ cenahtan «Na
rodıkl Norrivb şöyle yazıyor : 

cBu talepler ana yasamızın temelın
dcn değişmesi mahiyetindedir. B. Hein
leln diyor ki <Almanlar kendi akibetle
nnl tayin hakkından a:;Ja vaz geçmiyor
lar. Şu halde bu müddeiyat Çekoslo\'ak
yıının Almanla mış mıntakasını devlet
ten ayıracak hareketin ilk merhalesidir .. 
Bu müddeiyatı biz kabulü imkansız te
lakki ederiz. Çekoslovak milleti için 
bunlar bir müzakere esa~ı bile olamaz.» 

Hitler eski lspanyol diktatörü Primo Dö Riveranın Berlini ziya· 
ret eden kızı Piber Primo Dö Rivera ile görüşüyor 

Yeni kabinenin 
şekli malum değil 

Kahire ·zs (ö.R) - Kabinenin 
yeni şekli henüz malum olmamıştır. 
Salahiyetli kaynaklardan Basvekil 
Mehmet Mahmut paşanın başlıca 
güçlükleri bertaraf ettiği söyleniyor
sa da hala bazı engeller vardır. Buse
beple me~ruti Liberal partisi reisile 
diğer partilerin anlaşması henüz tam 
olarak. tahakkuk etmemiştir. Fakat• 
gecikmiyeceği ümid ediliyor. ~eni 
kabinedeki değişiklik bilhassa bazı 
nazırların yerleri arasında becayiş 

mahiyetinde olacaktır. 
--=--

Hor Belişe 
Londraya döndü 

Londra 2S (ö.R) - Dün ö~deden 
sonra Parısten hareket eden ha:rbiye 
nazırı Sir Hoare Belisha dün öğleden 
sonra Croydon tayyare limanına va
sıl olmustur. 

--=--
Bir şef tevkil 

edildi 
Parıs 25 (Ö.R) - Tunus askeri 

mahkemesi istintak hakiminin emri
le Pariste bulunan yeni Destur şef
lerinden Habari bey Nada tevkif edil
miştir. Bu zat Tun usta kanlı hadise
lere sebep olan nümayişlerin müseb
biplerinden biri sanılmaktadır. Mu~ 
hakeme edilmek üzere T unusa ~ön
derilecektir. 

----=--
Bir reisicümhur 
Riga 25 ( ö.R) - B. Kostantin 

Pesi reisicümhur seçilmiştir. Memle
ket bayram yapmaktadır. 

Japonlar şimdi şimale atıldı. 

Çinliler Şanside üç 
mevki zaptetmişlerdir 
LONDRA, 25 ( ö.R) - Çin kaynağından bildirildiğine göre 

T ayer - Şuangın •imalinde yeni bir hücumda bulunan Çin kuv
vetleri Japonları •İmale atmağa muvaffak olmu~lardır ve onları 
tazyikleri altında tutuyorlar. Japonlar Tayer - Şuangın tiınalin
de ayrı ayrı istikametten gelen iki kolla hücuma geçmişler ve bu 
aevkülccn mevkiini tekrar ele geçirmek iıtemi,lerdi. Bu mınta· 
ka gon derece şiddetli bir mücadelenin merkezi halindedir. Çinli· 
ler bir aralık nazik mevkie dütmüşlerdi. Fakat aldıkları takviye 
kuvvetleri ıayeıinde muvaffakıyetle hücum etmitler ve Japon 
hattını ihate edebilmişlerdir. Çinliler timdi daha ~imalde Hi-Sien 
istikametinde hücum ettikleri gibi Şansi vilayetinde de üç mevlci 
zaptetmi,lerdir. 

Fransız başvekiliLondraya gidiyor 

Görüşmeler sonunda 
tebliğ neşrolunaccik 

PARIS, 25 (ö.R) - Ba,vekil hay Daladiye ve hariciye nazırı 
hay Bonnet perşembe ve cuma günleri Londrada bulunacaklar· 
dır. Bu maksatla çartamba akfamı Pariaten hareket edeceklerdir. 
Per,embe günü öğleyin bay Çemberlaynin misafiri olarak onun
la birHkte yemek yeyecekler ve aktam Vindsor sarayına giderel< 
ak9am yemeğinde kral ve kraliçenin misafiri olacaklar ve geceyi 
de •aloda geçireceklerdir. 

Cuma günü öğleyin F oraynofiste fereflerine verilecek bir ziya
fette hazır bulunduktan sonra Fransız başvekil ve hariciye na
zırı öğleden sonra Parise avdet için hareket edeceklerdir. Böy
lece perfembe günü öğleden sonra ve cuma aahahı iki hükümet 
arasındaki siyasi görüşmelere tahsis edilecektir. Bu müzakerele· 
ri resmi bir tebliğ takip- edecektir. 

M. Cemiyeti sekreteri londrada 

Habeş imparatorunun 
mali vaziyeti fenalaşmış 

LONDRA, 25 (Ö.R) - M. Cemiyeti genel sekreteri B. Avenol 
Londraya gelmiftir. Konseyin önümüzdeki 9 mayıs celsesi hak
kında lngiliz liükümetiyle görüşecektir. Bilhassa Negüsün bir 
deleaaayon aıöndermek 'karariyle ortaya çıkar) mesele üzerinde 
konu,ulacaktır. Diğer taraftan mali vaziyeti berbat olan ve satm 
aldığı köşkü satan Haile Selaseye lngiliz hükümetinin tahtisat 
bağlaması muhtemeldir. · 

F eliketzedelere 
lzmirlilerin yardımı 

hararetle devam ediyor 
Kırşehir ve Yozgad bölgelerinde mını kutlamak için Boluva gelmi~ 

bir felaket halini· alan yer sarsıntısı- olan civar kaza. nahiye ve köyler 
nın bir çok köyleri harap etmiş olma- halkının istirakile Halkevinde vapı
sı bütün memlekette derin bir tees- lan toplantıda Kızılav -ubesi , asıta
si.ir ve yardım alakası uyandırmıştır. siyle felakt-tzede: karde~lerirr 
İzmir bu sahada kendisine düsen va- lu halkınm teessürleri bildiriloıgı gi
zifeyi yapmaktadır. bi bu felaketzedelere liizumlu yar

Haber aldığımıza göre, Yün ve pa- dımları lemin etmek maksadile bir 
nıuk mensucat Limited sirketi fela- de komite tcskil edilmistir. 
ketzedelere bin lira para vardımı ile Bolu Kızılay kunım~na yardımc 
birlikte 1000 metre pamuk bezi ve olmak üzere teskil edilen bu faal ko· 
bunu diktirmek jçin iycap eden ücre- mite derhal don gömlek, corap ve za· 
ti vermistir. Yiin ve pamuk mensu- hire ve para yardımı gibi gönülden 
cat Limitedin bu yardımı Kızılay şu- kopan her tiirlü muaveneti kabul et· 

«Pandalni Lişt gazeteııi ~Asla» ser
llivhıu.ıı altında diyor ki : Bay Heinleinin 
cezri beyanatta bulunacağı malumdu .... 
fakat cezri kelimesi şimdi hafif kalıyor .. 
Çekoslovakya Almanlarının 1918 den· 
J>eri zülum ve tazyık altında oldukJan 
l<ldiaııı sıyast bir latifeden ibarettir. Bay 

Helnlein Çekoslovakyayı büyük Alman
::yanın aleti yapmak istiyor. Buna bizim 
vereceğimiz ce\Jap sudur : Asla.» vaziyet ihdM ediyor ki Çekoslovak hü- dir. Mesele bu yaziyellen nasıl kurtula- --------------- besince teşekkür 'e takdirle karsı- meğe baslamıstır. 

Soııyalist «Nazetİ> şu serlavhayı kul
lanıyor : Heinlein maskeyi attı. V e ila
ve ediyor : Südet şefinin beyanatı dahili 
ve harici bakımdan o kadar vahim bir 

kümeti en vahim bir vaziyet karsısında- cağımızı tayinden ibarettir. Daima Al- bir Avrupa meselesi olduğunu tamamiy- lanmıştır. Komite bundan maada bu mınta· 
dır. manlarla anlaşmak lazım olduğu söyle- le isbat eylemektedir. Südec Almanları lzmir \'e havalisi şoförleri de ken- kalara kereste gönderilmesi hususu-

«Pondelmi Linonİ> gazetesi şunlan nirdi. Heinleinin sözleri bunu kolaylaştı- Çeklerin İstediklerini sarih surette orta· di aralarında 200 lira toplıyarak fe- nu da temine uğraşmaktadır. Köylii
yaı:ıyor : Artık nutukların sırası değil- rarnaz. O §İmdilik ııarkta, sonra kim bilir ya koymuslardır. istedikleri haklarından laketzede karde~1ere gönderilmek 

1 

lerimiz kerestelerin ormandan fabri
~-~~~~-~~~-~~-~~-~~~-~~~-~~~~~~~ daha nerede kend~ini~ part~inin isU~ başka bir şey deiildir. Südet Al~~nlaıı üzere Kızılaya vermişlerdi~ Bu yük- kalara ıneccanen naklini Üzerlerine 
B11•"1t":IMD•m•1t1U///J!Y'ZZ/.////'~YX7"'~Y$'7!~7i?ZA ııai bir vaziyete geçeıek hakimiyetlerini j Karlisbacl toplantılarında sarih bir va- sek hamiyet ve İnsani şefkat eserin- aldıkları gibi fabrikalar da bunların 

Edvar Be iı.tiyor. Devlet içinde devlet kurmak isti· ziyet vücuda getirmekle anlaşma köp- den dolayı kendilerini takdir ederiz. ayni surette parasız biçilmesini üzer-

lya ngo yor. Bu imkansızdır.» rüsünün direkl~rinden birini kurmuşlar- ]erine almışlardır. 
BERLIN. 25 (A.A) - Sabah gaze- dır. Şimdi köprüyü tam olarak inşa için KARŞIYAKALILARIN YARDIMI 

teleri Heinleinin dün Karlisbadda Südet ott>ki direği kurmak Çeklere düşer. ---------------. 
Almanlarının bir toplantısında okuduğu LONDRA. 2S (AA) - Gazeteler K k c H p k 1 1ı

1 

Yardım listesı· 

Fuar gazinosunda ha
aretli alkışlar topluyor 

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

Her aktam saat 19 dan gece yarısına kadar enfes bir müzik, 
neteli dans havaları tzmir!ilere zevk ve nefe veriyor 

PAZAR günü saat 17 den 19 a 
kadar TEDANSAN 

ar~ı:ra -;ı • . . teş i atı ve 
program nutku ile me<ıgul olmaktadır.. Heinleinin nutku ve Südet Almanlarının 

Halkevi sosyal yardım komitesi tara-
Montag diyor .iti : talepleriyle meşgul o1maktadır. 

c fından Kırşehir ve Yozgat zelzelesin-
Çarşamba günü Londrada toplanacak Taymis gazetesi diyor ki : 

de felakete uğrayan kardeşlerimize 
devlet adamları ve Pragdaki mesul :ıe- - Bu talepler tahminleri tecavüz 

• Kır~ehir ve Yozgat hareketi 
• arzı f eliketzedeleri için İane ve
' renlerin listesidir. 

ilk yardım olmak üze-re 470 lira topvat Avuliturya ile Almanyayı birleştir- etmektedir. Maamafih şurasını nazarı 
ı: !anarak Kırsehir ba~.kanhğına telgraf mek ıuretiyle bay Hitlerin meydana ge- dikbte almak icap eyler k; bu talepler 

h l havalesi olarak oönderilmis.tir. Ha- · Malzemei i:vaiyeci tirdiği mikyasta Avrupa ııulhunu istiyor· asgari hadlerden ziyade azami ad eri "' "' 
lar ise Heinlein taleplerine dayanan bir göstermektedir. Sonra bu taleplerin bir miyctli Karşıyakalıları ve bu i~te 11 

Hasan Özçelikay 
plan vilcuda getirmekten daha Iyi bir seçim nutkunda ileri sürülmüş olduğunu Önayak olan Parti ve Halkevi teşki- Tüccar Bohor Ko-
~urette hareket edemezler. Avrupa sul- da unutmamak lazımdır. Bu taleplerin latını takdir ederiz. hen 

Lira 

10 

25 
hunu etnik kuvvetlerin hürriyetinden da- bir kr!!mının Çekoslovak hükümeti tara- BOLULULARIN YARDIMI ! Güzelyalı otohüsle-
ha iyi olarak hiç bir ıe.r garanti ede- fından reddedileceği muhakkaktır. Bii-

1 
ri namına Hüseyin 8 

Bolu, 24 (A.A) - Kırşehir ve Avukat Ekrem Uray 5 me:ı. tün mesele bu nutka verilecek ehemmi-
F olkişer Beobahter diyor ki ı yete bağlıdır. Heinleinin ileri sürdüğü se
- Çekoılovakyadald milliyetler me- kia: noktanın bir müzakere esası teşkil 

seleıııf fıer halde bu devl"tln dahilt hlr eyleme1i pek muhtemeldir. Bu 11ekiz güç
lşl mahiyetini mUhlm aurette tecavüz et· IUleri thtiva dmektedir. 

Yozl:(at havalisindeki vatandaşları- Yün mensucat Türk 
mızın yer deprenmesi yüzünden ma- Anonim ,irketi 1000 
ruz kaldıkları büyük felaket vilaye- Yardım ve l<arde•-

1 lik Cemiyeti timiz halkı aras111dA büyiik bir te- _, 50 

K. 

75 i 

1 

mektedir. Bütün diJnyenın ıon :ıamanlaı- Oeyll TelKraf, bu nutkun her halde 
da bu meae-le kaıpaında duyduiları all- irÜnün en mühiın hadisesi olduğunu kay
ka bll meHlenln hutal~lı: lnu• ı3neren de1lemelcltıdir. 

essür uyandırmıstır. , 
Dün milli hakimiyetin ilanının l 8' ıı..1 ;;;.;; -·-.. ~----'------1_09__,;;Ş....__7 .... S___, 

inci vıl aönümünü ve cocuk bayra- 1 
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BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
Büyük Reiaicümhurumuz Aw 

türkün Yunanlıların hatmetlli ~U.-

"fj{iyak 'bi;"~~;~;:"~ (Mahmure Belkis adını taşıyan bir :ı:!s:ı:n':dı:=;;.:t~:ı:r:~~ 

b R : NAKLEDEN : yapraklar :. f ngılız kadınının esrarengtz ayatt mimi rabıtalarını bizzat ifade fır_.. Büyük Za ıta omanı ~ : ~ ..................................... _ , tınt ı bulmaktan çok sevinç duyınek· 
3 • A.T h • J o b • ~ •-- ZZ'Z71- ayım. ·ı...I - - : ı•a ıue r ay · • 0 ', _.......,....,.,.....,, .. __ T"" ki y · · "fakı ... . : 31 1 bulunan bu adam üzerinde tifre lattı. Sybil nazarlari"._I~ _kocuın- ur Y~ - ~~ıtan ıttı . dett ••••m•••••••••-lll : ......... ••••••··~····~···.:··~··· kodunun kopyeıi bulunmuttur. dan ne cevap verecegını ıonnuf m:miek~ ~. menf~tlenn 

Arhk sual falan sormağa hacet rının bu ağarmıt vazıye.tı yu~une _ Ge<:e aerviııinızden batka bir ıeyle Casusun cüretkarane hareketini gibi idi. Eğer doğruyu söylese der· do.ıran ve ~.mılletin lıialerin~ ':::: 
yoktu. bir olgunluk ve sempatı verıyor- meşgul olmadım . ne vakıt yaptığını bilmek lstiyo- hal tevkif edileceği muhkkaktı. mıyle tekabul eden mesud bir t'I 

Facianın bütün teferrüab acılık du. _ Bu palavralan borak ... Hangi hü- ruz. Bu adamın bu geceki vaziye- Rudolfun gözleri kendi ,ahadetİn· adır. Bunun ilk defa olarak en b 
ve acıklılık ile meydanda idi. Am· Sonradan anladım, b~ ~dfm kumet hesabına çalı:ıayorsun} Fran•anın tinde hiç nazarı dikkati celbede- den korkmaması icap ettiiini ona tahaldruk sahasına intika,!!:!i.~ 
benonun odası, bir kaç saat evv~l kuvvetli bir. b~ukçu. ~egıldı . .:: mı, lngilterenin mi} cek birtcY hisaettiniz mi? anlabn~ttı. de bir ~m olduğunu -:;- _..ı.lr 
ayrıldığım sıradaki Yaziyette idı. kat kuvvetlı bır p~rtı~ın adad" _ Palas oteli prtronunun. - Anormal, fevkalade sayıla- Kalbı çarparak kocasının verdi- fU dakikada blı- lmt daha behUJU-
Kaaanın kapuı açıktı. idi. Müdd«:.iu~':'mı bır _aene 1.r Metrdotelin bu inatçı vaziyeti kolone· cak hiç birtey hi11etmedim. ii cevabı dinledi: duyuyonım. 
Yere bir takım kağıt ablmıfh. hıuta oldugu ıçın ona vekalet edl- , !in haddinden fazla canını sıkmağa ba,- - Ben yanınızda değilken de - Kolonel, hakikat namına fU• iki ıunıleket ıırumdald ~ 
Havada hala bir eter kokusu yordu. . . . larn ıştL . Frankl bunu hiasederek kolone· onu gördünüz değil mi? nu söylemeliyim ki mabnazel bu münasebetlerini tanzim etmek -

vardı. - · . . ~endısıne taraftar.partı _ıazete~ le tunları söyledi : . 1 -. _Evet .. büronuzdan bir daki· oda~a yalnız kalmamıttır. ~Uçü_k 1932 ~nesi İç~ ~aad ..-eldli ola-
yere atılı ki.gıtlara bakmak ı~ın lerı o:ıu boyuna ~eklam edıyorlar I _ Kolonel •İze hu•u•i bir JCY •oyle- , ka ıçın çıkmı,tınız. O da sofrayı kabıneden sonra çekmeceyı bır rak Atinaya gıtmi§tim. Hüldlınet bv 

ba,ımı eğdiğim zaman doktor dı. Agırcezaya _bız":at ç1!<ardı. !'~- , rnek i•terim. !hazırlamağa gelmitti. daha yoklamak niyetiyle buraya fırsattan istifade ederek beni daha 0 

Ambersonu halının üzerinde gör- •İ kuvvetli, talakatı yerın~~ '~'· \ Kolonel Metrdoteli dı~arı çıkarttı içe· -Telefon odasından dönü.Üm· gelmi,tim. zaman Yunan bükümeti ricaliyle an
düm. Yazı masası ile koltuk ara- Şatafatlı davalarda kendın• gos- , ride yalnız kalınca Frankl: 

1
Rumca musikili neşriyat. Matmazel Belkıs te bu kapıdan tant kordial muahedesi üzerinde t..

sında Ye sırt üstü )'abyordu. Bo- termek ister, maznunlara karşı j _ Kolonel bu adamın ağzından bir de onu ıizin yanınızda görmüt- göründü. Beni burada görünce Ö- ati! efkil"a memur etmif ve ben de 
iazında bir perde kordonunun il- a~~l~ti~ ti':'~ali sanki yaln.ız ken· şey alamıyacağı;ı:. Onu ş~hitlerle taıırt- 1

1 
tüm. Size hiç bir.ey söylemedi mi? zür diledi; . bunu memnuniyetle üzerime alnıll' 

miği vardı. dıaı ımı' gıbı kahraman hır tavır ı malı: lazımdır. dedi - Hayır .. Bir hizmetçi ne diye - Pekı bınbatı... tım. Müıterek hudutlarunızm g.,.0-
Zavalhyı boğarak öldürmütler· takı:ıırd ı . 

1 
k d" . . d , _ Emirberim Metrdotelin iki ı bana söz söylesin? Kolonel arkadatının cevabın- tisi fumulünü Yunan h~ 

ı: E"er suç u en ı partısın eni • 1 k ld • y ak! • d t kr l k"' d T' ki h""kü" • t-uı . ~ . d • .' . d" O k k saat kadar afagıda yanız a ıgı· - azı masama y aftıgını ve an sonra e ar suçu mev nn e ür ye u metı namına 
Y .... korkun,.. hir sekil almı• olursa ı ı enısır ı. nu urtarma '--- . . . .. h 1· b" . ld • .. t k d h"t tti" _J be im O kit '--•U-uz~ .. · • " . . · i,·i 1 . b d nı wuıa temın etmıttır. ya fup e ı ır vazıyet a ıgını gor- o uran a ına ı ap .e ı euen n 0 llflum. va ...,..... 

gözlerı dıtarı fırlamıt, agzı açık ıç~n kanw:ı ue er_:~1e ba.f vurur u. I _ Güzel.. Fakat bu kadarı yet- dünüz mü? - Matmazel Belkıa .. Şu halde muz Bulgariatanın da ı,tirakiyle tr 
'--im b Eger partıden degı se ır masumu · l b" H I · · b" · · k b b d h" b" f k ı- d •• T~--'...ı~e .,.... '' · • . k k" d" mez ... Kolonel bu gece senın e ır- - ayır... ftnı ıtirınce çı tı. u gece ura a ıç ır ev a a e· hakkuk mevkime konması UrlUI 

Ba t ürl k ld dm mahkum ettırme · ten çe ınmez ı . ı · • . · l"k h' d" · . • _..._ - tımı eeaa e a ır 1 • • • • d lıkte yemek yeyen kadını ıatıcvap - Ya odamda... ı ıssebne ınız... ve Yunanıstan hükümetlen taraı• .. 
Gözlerim komiserin nazarları Do~toı: Jason.ıse .onu~ P

1 
a~tı~ındikeıı etmek iste~im. Oda Palu otelinde -Bir b°' fİfeyi almağa gelmit- - Hiç bir fevkaladelik... dan derpi• edilerek görüıülmiit ot.ıı 

il k l t degıldı. Komıserın soz erını • d ı· b k" · E · t ""d""rü d bl t bi '""' T . ._ı.ı. e &rfl atı. . l h" lm oturuyor. Metr ote ın u gece ı tı. mnıye mu u e zza r bu muahede az zaman sonra --
- O benim çok ya~ın ve çok katle ~n er ırd~a_vır a ı,tı. vaziyetinden •üphelenip •üphelen- - Size hlç bir fey sormadı mı? kaç sual sormak müsaadesini al- ye ve Yunanistan araamda aktediJdl· 

candan dostumdu. dedı. D d" e;:mt e ın~. tf. mediğini kendiıindef\< sormakta - Sorsaydı bu hareketini bir dı: Yugoslavya birliğini yapan Ba1kaJJ 
Maatresı c •· E d erae ~va~ı..e ı. b fayda vardır sanırım. küstahlık sayacakhm. - Matmazel, dedi. Burada ıer· müttefikimizin müteveffa kahraJD811 
- Fakat, dedi. Bu yakın dost- -. v ~ ze~cı u~b aıı-1 !-f- nn;.,.,, h ütün kulak kesilmit- - Sizden ayrıldıktan bir kaç visin oturduğunuz otelin Metrdo- kralı Aleka dr diğer Ballran 111iit-

luğunuz onun bu feci ölümüne ma- ka kimae yo t1!. ihayan m erkso- •· dakika aonra dönüsümde sizi bu· teli tarafından yapılmıt olmasına t ,.,_, __ ,_ Ran ' L-·-
6
•1ii kfa· 

· l tı nun Boıtona ımt an verme t.- . . . . . . · . . lb tt h t tti" I eruwnız omanyanın _. 
nı o amamıt r. k . .•. . b " ~··~..!Ze l Belkısı mı ıstıc- rada bulmuftum. Nıçın buraya gır- e e e ayre e n z. b iki • K l ·ı llıil tülden sonra 

Telefonu açarak bir numara çe- olan :~ı".~nlycla.nına gıttıgıru ıze vap etmek i.tiyorsunuz? jmittiniz? - Niçin hayret edeyim... '-t ~culdı arof.' ~ gAta:w.ıru ziwa..-1 
' dl bu usaı< soy e ' · E b" b 1 Ç k d b" · · M z· b d ilk d f ö "' an a ,e ıınız ' '-" vır · A ' k d d . . r · · Saat - vet ın Afi... - o sa e ır..,y ıçın.. ano- - ıra u a amı e a g r· eticesinde Balkan miaalnmn OOll• 

- ~llo .. Allo .. Ben MastKera .. 
8 30

":J' : 1 •~ j •zın 1 ·~·~· K _ - Sahalı sekizde kend•sini \ li sigaralarını aramak için ... Za- mÜf değilsiniz elbette... n gibi bir teklmUI bu ille sulh arı· 
Bay Vılaon orada mı .. Evet.. en- · a . 0 < or 

3
ason geAmmı•b. · a sorgudan geçireceğim. lten sizi de burada zannediyordum. - Şunu size söyliyeyim ki sof. maaı t t · ~-;•tir' Bu ..:n. 

d • · 1 ö ·· y • Ali Bay pıyı zeocı acmı,. asonu erso- 1 .. . k I d . h" . latmuınt e vıç c:uu.,. . a-ısıy e ıı rutcceııım.. 0
•• d - .. tü .. S ak Kolonel soze karı,tı: - Bınbası Herzenle arsı aa· ramız a servıs yapan ızmetçıye T"" ki y . t mda bir 

Vllson .• Siz misiniz .• Ben Mas~er- kundo ~~~n\go ~mu~. onra Uf "t - Sek ize kadar beklemeğe ne,madan önce.burada yalnız m; idl- bakmak adetim değildir. Sonra bir 1ra.': d:; 'i:. W:~~~ 'b:iı:ıru ede-
s~m. Doktor Ambenonun evin .e- ~ 'jı" ~ e er~ h~·~n~~~yd ~~~ hacet .. . Matmazel henüz burada· niz? polis hafiyesi değilim ki bana yak· ek ıa: ~e ıJ:ec1em1z Ball•ıı"' 
~z. Doktor Jason~ bura~a getı~- ~'lduk uıusu a 

1 
e 

1 
' og dır. Yakıt kaybetmiyelim. Sybilin gözleri kocasınınkHerle !atanların çehrelerini veya ruhla· ;:..d 0 artıı?"~~~ . .m~.. . . örünilt 

dık .. Evet .. Onu gormek ıster mı- uE d:. d"""ii - Hal<kınız var Kolonel.. Sor- : kartılastı. Onun kolonelin yanın- rını okumağa çahtayım. a d u_ unb'~~k;~ 'tan aııd 
siniz, peki .. Sizi burada bekliyo- ve onk ug zamaSnkgekcekyarı; guyu hemen yapalım . . 1 da sessiz durmakta olduğunu gör· - Şüphesiz... dve artlz~ya.kmegelr tmır -•~ 0 lb .,..... 
ruz sına çeyre varmıf. o a apıa 1 H . . . d b I kt d"" N l b" k . k BiTMEDi oa ugu ı a e eıue ve ıu ..-.• 1 h ld k" I kt "ki · k ennıngs ıtıraz a u unaca ı. ı u. azar arı ır aç sanıye artı· - -

1
. "kamı k __ ı.. b" rl , __ ı,. 

Telefonu kapattı.. Odadaki po- açı< ve o e ı e e rı erı yanı M ""d h l . . b"" b""tü .. h ler -- - ıti zm ço ~~ ır ese oıar-
lise döndü bulmus. Kapıyı kapantlf. Elektrik- u ad a eaı.?ın d '!.s .. u n kfUP ge..,. s e h d d tehariiıc etmektedir. Bu muahede 

- Hastane adamlarına ha- leri ıö;.dürmü,. Amberaonun od .. - ' ut7aKn ,•raca,gını. U$kUnlekre vazd :y,: urıye u u u mevcut antant kordialin tatbiki .... 
d k ıd • .. ·· f ı. . o one ayaga a mı,, o a. .ıı 

ber veriniz. Ceıedi götürebilirler. sm a •• ı. o u~unu _gcn•nce e en- k k. killerini tasrih eden yeni ve kıyıneuo 
Polis rıktı. 1 disinin daha yatm~m•t olduğuna 'tnın aBoısını aBçarlı~· . B" h- . bir vesika olacaktır. , 

.- h .. 1 • k C - ayan e "ıs... ıraz za , • _ı 
Maaters ve Simpson yanyana u.tmr.tmıa, apıyı vu:?::u-. evap d · · · '1 ı Balkan müttefiklerimiz Y-. •. met e er mısmız. _ a. 

bir divan üstüne oturdular , alı:.r.ı:ı.:;ınca acın ı+. On sanıye son-! S b"l k 1 ı· - d na K • • • • Türk- Yunan muahedesine ittılahr • ' k . 'ı f • D' "' f J O ODC JD meıaı O aat • • 
Tek kelime bile k ~nu,madan ra meı- ~ze ~e e on ettı . . ı~er ta- girdi. Küçük avuçları arasında omısyon reısının 111 ederek onu tasvip ve takdir etın1'" 

susuyorlardı !raftan Arııbersonuı' mı.ıavını veya- dT · kt K !erdir lfte bütün bu sebepler ile .ı\d-
Ben de blr koltuğa gömülmüf- hut ortağı o\an do'<~or Jim Larka ben ~ ınb· 11 b ocaaını ve m:a F 1 b naya 

0

ikinci defa olarak zivarete gl-
tüm ha~er vr.··mii. Biz b:.ıraya geldilli· atın -~ .. ır yabancıyı yanınalouklr• t beyan atı derken hep aynı" sarsılmaz do.ti~ . ı . d 1 • L 1 d. mut gorunce eyecanını zor a e e ara a --, -.._,_, 

Zavallı doktorun kızı Mari Am- 1 mız zaman o..:<0r ar>< ı ~e~e .~n zaptetti. habercisi obnalı: ~ref ve .._... 
benon ile . anneıini düfünüyor- ra.nıba~ında bulduk. Lark _olumun XIV FASIL duyarım. 
dum. ılri saat kadar evvel , tahmıne~ sa· MUVACEJiE Şam (M.H) - Suriye hudut ko- timdilik sonuncudur. Çünkü bildi· ---:-•---

Ana ve kız evde yoktular. a~ 9.3~ da vukubulmuş oldugunu Peruıvitz söze ba,ladı: misyonu itlerini bitirmit ve komia- ğiniz gibi hükümetimiz ahiren Su- Jngİlterede 
Mari Boatonda üniversiteninlsoyledı. Matmazel sizi nahot bir for- yonun TORK azası Türkiyeye av· riye - Türkiye dostluk muahedesi· 

son. imtihanlarıı;ıı ~er.iyordu. An- -BiTMEDi- malite ile kartıla,tırmağa mecbur det etmittir. TORK komisyoı_ıu n! lağvetmitt.ir •. Omit ~eri~ ki ye- /spanya me1ele1init1 
neıı de yanına gıtmı•tı. . olduğuma müteesıifim. Fakat da-

1
Halepten hareket eder~en ko~ıa- nı yapılıı:cak ıttıfak yazıyetı hazıra tk "k. 

Amberson da beraber ııdecek- H •ti ha evvelce söylediğim gibi bu gece I yon batkanı bay lzzettın Çagar nazarı dıkkate alınarak hemhudut te 1 l 
ti, fakat ıon dakikada bu seya- } er evimde çok vahim, ve fevkalade Suriye gazetecilerine Afağıdaki olan Suriye ve Türkiye arasındaki Londra 24 (A.A) - Jspan1~ 
hatin~en Yazg~mif, karısını yal- feyler olm':'ftur. B1! cinayetin faili beyana~ta bulunmutturı • dost!uk ~.ağlar~nı !ruvv~tl~ndire-ıva:ı:i~eti f_evkalade kon~eransı ltb: 
nız gondermlfti. bu gece bıze servıs yapan Palas Komıayon reisi demittir kı: cektir. Gosterdıklerı aamımıyet ve fak ıle hır karar suretı kabul et 

Acaba Jim bu faciayı telgrafla! Rom ada Papayı oteli Metrdotelidir. Size ıoracağı-ı1:Aziz kom,umuz Suriye Cümhu· lütuftan dolayı gerek Fransa, ~e· mittir. Bu karar suretine nazar•" 
onlara bildirmit mi idi? mız suallere tam bir dürüstlükle ıriyetinin en güzel tehirlerinden bi- rek Suriye hükümetine ve Surıye liberal ve amele fırkaları murııf( 

Hastanenin beyaz ceketli adam- ; • t t • k cevap vermenizi rica ederim. Bu I ri olan Halepteki ikametim müd· matbuatına kartı tetekkürlerimi hasları hükümetin CümhuriyelÇ 
ları se~':~ il.~ içeri girdiler. Cesedi '.Ztyare e mıyece suretle ~a~e~etin~z zaten kendijdetin~e üzerimde pek tatlı intı~a· tekr~ bildiri.rim.ıt lapanya!a ~ar!ı.hatt~ ~~reketiııl: 
alıp gotürduler. l Roma 21 Nisan menfaatınızın de ıcabıdır. lar hasıl olmuftur. Türklye-Surıye Tiırk komıayonu azasından ve . ne oldugu bıldırılmeaı ~çın ıarard 

Vilson geldiii zaman Maaters Sybil muhakeme edilmekte ol- ! hududu hakkında elde edilen ne- Türkiye ziraat baytar itleri umum bulunmağı taahhüt edıyor. 
ona vaziyeti 'öyle huli.aa etti: { H "tler 3 Mayısta Romayı ziyaret duğu hissini hasıl etmi,ti. Kartı·jticelerden son derece memnunum. müdürü olan bay Sabri Okutman Sendikalar murahhasları.ı.paıı-

- Saat 11 .33 te do~torun zen- edec:ktir. Papa üç gün evvel 30 Ni- sın~a duran üç ad~m her !.eyi ~n!a- ı T~kler ~e ~ra~~ızlar ~a~ınd.a ~a d~ demittir ki ı «Ben, Bey~la: yap- yaya doğrudan doğruya bır ~taj'; 
ci ufağı polis merkezıne telefon l sanda Kastel Gandolfodaki yazlık ma~a k_arar vermıf olan uç hakım l mutekabıl bır ıtımat zıhnıyetı h~· tıg~m son .seyahatt~n _çok ıatifade ~ım~a bul~nulma.11 . maks~dıf 1 etti. Derhal 17 numaralı zabıta ı.k . h ·d - · d B Hit- vazıyetınde bulunuyorlardı. Koca- 1 sıl olmaktadır. Franaız hükümetı· ettım. Surıye ve Türkıye arasında uzerınde hır tazyık ıcra ediııne-1 b·1· · "k" ·· d 11 ametga ına gı eceg ın en · b k • t d · d · · · · · k 1 1 k · · b" fi k · 1 · 1 ak d"l l · · t d"" 1 k -- • otomo ı ı ıle ı ı memur gon er-

1 
l . k b 1 . k . K t l G aına a maga cesare e emıyor u. İ nın ıtımızı o ay attırma ıçın ıtara ı ıt en an atması te 1 • mese esını re unyon ar o-·-

dim. Bunlar saat 11.36 da buraya! en a u etmıyece . tır . as e ~n- Vaziyetinin fecaatini tahmin et-ıgöatermit olduğu büyük himmet mittir.Bu ittifaka bilahara Irak ve ne sevketmeği taahhüt eylemekt&
geldiler ve doktor Ambersonu öl- dolfo Romadan .2~kılometre mesa e- mekte idi. Zavallı adamın vicdanı I ve hüsnü niyete mütetekkiriz. Bu Iran da dahil olacaklardır. Hatır· dider. 
müt buldular. Telefonla beni ça-ıde 300 metre ırtıfa~adır : Papa ıı-e- ile mücadele halinde olduiu mu· ı hüınü niyet iki Cümhuriyet arasın- !ayınız ki bu ittifakın temelleri Konferans enternasyonal ına:f1 

ğırdılar. Ben de Simpsonla gel- çen sene de çok vah~m .bı~ hastalık- hakkaktı. Onun nazarında dahi 1 da_ evveld~nberi mevcut olan dost; Bağdatta aktolunan baytar kon· tereı;ınüm etm~k ~uretiyle meıal • 
dim. Odanın vaziyetini timdi ol-' tan sonra buraya çekılmıştı . bir casuı telakki edildiğine fÜpheılugun netıcelerindendir. Gerek i.lı gresinde atılmıttır. iki ay evvel nehıtam vermıttır. 
duğu gibi bulduk. Yalnız masa Bu suretle Romayı ziyaret eden yoktu. içinde biricik ümit fU idi: jkomiser kont Dö Martel, gerek yapılan bu toplanbda Surlye-Lüb· 
ile koltuk arasında ve yerde dok- her Hıriııtiyan devlet adamının ayni Rudolf bütün fahit olduiu vazi· j Halepteki mümessili M. Davitin nan - Türkiye ve Irak delegeleri l..I /k • k H i 
tor Amberson yatıyordu. Biraz ev- zamanda Vatikanda Papayı ziyaret yetlerden sonra hüsnü niyel\mdenlbize ~öst~r~i~le~i hürmet ve ~iti· bulunmutlardır .. ittifakın, ismini na eVl OŞeS 
vel cesedini kaldırdılar. Zabıta fo- e.tmesini iycap ettiren protokol me- kendisini muhayyel bir ölüme sev·ıfat hıalerı ıçımızde pek samımi aöylediiim hükiimetler tarafından ;.;ııı;z;;•mm11;.1•1U•••-•.,. 
toğrafçıaı resim aldı. Camları ban- selesi mevzuubahs olmıyacaktır. Pa- kedenlerden intikam almak mak-

1 
duygular bırakmıftır.» yakında tıudikl bekleniyor. Her 

3 
.... t 

K b• d" l h k ••· d •• 1 - 26/ 4/ 9 8 Salı akfllMI ....-
1 yo ebneğe gitti. opyelerini ıraz panın o-aybubetinde bu adetin Vati- sa ıy e are ete geçtıgım en fUP·ı TORK komisyon reisi, bundan halde eyi neticeler vereceğine ka- 3 A ko ıı 

k · k K b" " h d H" lm b f- · 20, O da evimiz salonunda r sonra mer eze getırece . ısa ır k k 1 . . d . t e e emez. ıç o azıa u acıa- sonra demiftir ki: .cBu toplantımız niimrit k · 
tetkikten sonra, Simpıonla bera· a.~1~ se ~ete~ :rını .he d21!.f ~~ e .;:- dan evvel Rudolfla ba9bata kal- __ _ _ tarafından bir konser verilece tır. 
ber bu cinayetin bir hırsızlık mak- mH~ 

1
° upKo ml~k ıKgı"l~rı egı 'b'·. .. yk mayı ne kadar arzu ederdi. Hey- - - 2 - lzmire gelecek seyYahia~ 

. lm ld - . . ıt er ato 1 1 ısasının en uyu h k" h"d" 1 . b" ld ..... Ü r· . d d .. "' .. antikiteleri «Östermek i•inde tere sadıyle yapı ., o ugu netıcesıne . . .' . at l a ıse erın ır yı ırıw s • ıran a ugun var ., . b' 
vardık. Katil, kasayı karıfhrmıf, reısın~ zıya~et e~eden de Romada ratiyle ilerlemit olması buna im- manlık etmek üzere evimiz lisan le ı· 
altüst etmit. Maamafih bu it alel- kalabılecektır .. Dı~er t~raftan şura.s~ kan bırakmamıfh. Taliine boyun len gençlerimize bir kurs açmai!a a· 
ade bir hırsız ifi değil. Çünkü pa- şayanı kayddır kı Vatıkan meh~~ılı eğmekten korkmıyordu. Biricik rar vermiştir . Kurs on iki konfera~ı-
ralara ve mücevherlere el sürme- Papanın üçüncü Rayş devlet reısıle endiıeıi Rudolfun kendi aıkındaıı BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE ROMA, 25 (A.A) - Dük Dö tır . isteklilerin isimlerini kaydetbf' 
mif. Bunları size telefonda söyle- bir müla)<atı ihti.mali~i ne teyid ne lfüph~ etmesiydi. Gözl~riyİ~ ona !bul v~ iskan etmenin i~~~sızlığı Bergam Arnavutluk kralının izdi- mek üzere her gün s:ıat 15 den 15 e 
mittim Bay Vilson. Şimdi tekrar de tekzıp etmemıslerdır. bu hakikati anlatmak ıatedi. Hey- ıebebıyle kral ecnebi hukumet ve vaç merasiminde hazır bulunmak kadar evimize müracaatleri. -
ettig- im vaziyetin izahında bir hata · hat aralarındaki üç metrelik me-

1 saraylarına resmi hiç bir davetna• üzere dün Bendenerey vapuruyle . · - --. 

ı 
ime göndermemistir. Yalnız ltalya . . . . ~IS?'"...ilf?17"/7'1'(?7.ZT/-- d 

olmaması içindir. A ıafe doldurulmaz bir uçurum ya- , y . t h.""kü ti • .. Brendızıden hareket etmı,tır. Goztepe e Ce e Ş h ld k . ve unanıs an u me erı mus-
Müddeiumumi muavini olan ratmıftı. u a e susma , sonuna ı :-.; 

Vilson, fitmanca, ortadan dah:ı mıttı. Şu halde susmak, sonuna tesna olup bunlardan ltalya ken- ROMA 25 (ÖR) - Hariciye !:'! t ( k 
kısa boylu, küçük ayaklı, küçük Satılık ev kadar mücadele etmekten batka disini te'.1's!leykont ~iano~ me- nazırıko~tCian~Arnavutlukkra· sa ı ı ev d . 
elli bir adamdı. Sol elinin serçe çare yoktu. mur etrnıttır. unanıstan ıae orta ı z d""" ·· il d f · t h"" G""zt ped Tramvay cad eaı 

1 b . k I .1 d b D .. d ı ogonun ugun n e atıs u- o e e b""f"n 
parmağında taslı bir yüzük vardı . ikinci Kordonda 189 numardıı Pennvitz Frank! ile giz i ır aç e çı er en ay epaıtraaı gon er- kilin . . ·ı t k .. b üzerinde çok havadar ve u u 
K d ' ı b" · • k ı k f ı b. ·· t t" tt"kt nra ilk sualini mittir. Dig" er bütün hükümetleri b ehtıTn! temaı he mket utmze~eti' u konforu haı"z 831 numaralı ev ravatına a pır anta ır ıgne ta · c;ayet ıağ am ve on or u ır ev soz .ea 1 ~ 1 en so Am 

1 
k k" d" 

1 
I t sa a ırana are e e ıt r.. y . A ır) 

mıfh. Kırk bet yafında olrnıuıno acele satılıktır. Taliplerin görmek tevcıh ettı: . avut u ta 1 ıp omat arı em· • 1 satılıktır. htiyenler ( enı s 
rağmen saçları ağarmağa ba,la .lzere İçindekilere, pazarlık içm •-Matmazel bu akt~ ~ız.e !er- sil edecektir. l\)lyB kralı Vikt~l ~a ~~a~nı temı~ e:ece~. ?dan matbauma veya eve müracaat 
mıftı. le bafmuharririmiz Hakkı Ocak· vıı yapan Metrdotel bır gızlı tıfre Emanueli Dük Ö ergam teınaı · o ergam a ren ızı en ederek izahat alahilirler.sov~ 

Çirkin bir adamdı. Fakat saçta. , iiluna müracaatleri. kodunu çalmıttır. Halen mevkuf edecektir. hareket etmiıtlr. _va;u;ıaı.u277/:2;ı::rz 
1 1 

-

' 

-

• 
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Kadın vücudundaki kusur Son 
Kadınların kendi vücut biçin.lerine d 
' karşı kayıtsızlıkları eseridir o a 

1 

t 
f 

1 

• 

.. 
' 1 
1 

• j 

Birinci şekıl - Göğsüı , kol ve 
omuzların biçimi ve süplesi için ya
pılacak hareket - Bacaklar biti•ik. 
Eller omuzda, dirsekler kalkık. Ne
fes alarak elleri yukarı kaldırın ve 
nefeı vererek elleri tekrar omuzdaki 
yerl~rine indirin.Bu hareket ağır ağır 
yirmi dakika tekrarlanacaktır. 

' ikinci eekil - Bacakların kuvvet
lenmeei hareketi. 

E'''Fii&;;·;;;y~·f~ii;;·t·~y~;.:h;;ddi;;d;;~·f~;i;;··;:;;·~;;··~~y~·k~;k~t~; 
:mıdır? S 
; Hiç tereddüt etmeyiniz ki çehresinin bütün ahenktar hatlarına: 
:rağmen güzelliğini kaybettiren bu kusur kendi ihmalinin eseridir.: 
S Diyeceksiniz ki hangi kadın çirkinlefmek ister? ! 
: insan iradesi, bugün güzellik ve sıhhati muhafaza hususunda en: 
:mühim un•urdur. Kadınların vücut formlarını biraz jimnastik, bi-l 
:raz spor yaparak muhafaza etmeleri pek güzel kabilken kilo al-: 
:mal arı ya tenbelliklerinden, yahut ta cesaretsizliklerindendir. Her: 
:iki halde de kusur meydandadır. E 
; Beyaz perdede, hayranlıkla seyrettiğiniz vücutlar hiç bir mu-l 
:cizenin eseri değildirler. Her kadın onlar kadar güzel, onlar ka-: 
:dar biçimli bir vücuda sahip olabilir. E 
: Bunun en basit yolu rehavetten silkinmek, vücudun yağlanma-: 
• • 
:maaına büyük bir itina göatermektir. : 
; Su halde bayanlar burada yapacağımız tavsiyeleri iyice dinle-i . . . 
:yiniz : : 
: Sabah uykudan uyanınca yatak odanızın pençerelerini açınız.: 
llçeriye girecek olan bol ve taze havayı teneffüs ederek size bui 
:dersimizde gösterdiğimiz idmanı yapınız. Burada gördüğünüz fe-: 
:killere uygun olarak bir ekzersiz yapmak ne fazla kuvvete, ne de: 
:meharete ihtiyaç göstermez. Her kes bunları kolaylıkla tatbik ede-: 
:bilir. E 
E Bu çok basit ve kısa ders vücudun bütün adale ve mafaallarınıE 
ibirden harekete geçirecek surette tertip olunmustur. Figürlerinl 
:hep•İni, her •ahalı muntazamen yapacak olurıanız' estetik kanun-E 
:1arına çok uygun bir netice alacağınıza emin olabilirsiniz. Silueti-E 
~nizin bütün hatları incelecek, •urada burada yığın yığın kusurlar~ 
:tedricen zail olacaktır. Bu fizik kültür esnasında hayati bir ehem-: 
Emiyeti olan bol bol nefes almayı unutmayınız. Gövdenin her ge-: 
Erinmesinde, kolların uzanmasında göğüs genitlediği için bilhassa: 
lbu sırada bol bo! nefes alınız. E 
E Y ıll!!ınlığı, &ıkılganlığı, cesaretaizliği bir tarafa bırakarak haya-i 
atın, sıhhatin, ne~cnin ve güzelliğin hareketle kaim olduğunu hiçS 
;unutmıyMak kofunm:.. Dansediniz bayanlar... Vücudunuzdaki; 
;yağları yakmak iç:n kuvvet Hrfediniz ... Sıhhatiniz bunu icap edi-E 
:yor ... Güzelliğiniz buna bağlı bulunuyor ... Vücudunuza gıpta ve: 
~hayranlıkla seyrettiğiniz vücut güzelliğini, suplesi vermek, ,ahmi~ 
:atomlarda.n ari bir vücuda sahip olmak için tavsiyelerimizi ya-: 
• • 
:pınız.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

geri uzatacaksınız. Kollarınızı kal
dırırken nefes alacak ve gövdenızi 
yine resimdeki şekilde yere kadar 
eğerek nef.,,. vereceksiniz. 

Bu har .. keti her öacak üz rinde al
tışar defo y~p:ıcak•ınız. 

B~sinci sekil - Bacakların si.iplesi 
için: A vaklar biti~ik ve eller kalça
dadır. Vücut dik. Bir dizinizi 

:::.:ze bu hafta bir 
tiabahlık, bir çay, bir 
suvare, bir sokak el
bisesi örnegı ver
mekteyiz. 

Son haftanın en 
yükaek kreaayonla
rı olan bu modelle
rin bayanlarımızı 
tatmin edeceğine 
kani iz. 

Suvare elbiseleri, 
İpekli ve benekli 
modeller çok moda
dır. 
Gördüğünüz öğle 

apnu elbiseıi, kendi
sine uygun f&pkuı 
ile hakikaten nefis 
bir modeldir. Oze- t ff."' 
rindeki noktalı adap- !tf ~~ 
taayonlar kumafa r"' -
uygun bir renk ve ı 
cinsten kareli kumattan intihap edilecektir. 

* 

, 

SAHiFE 5 

4 güzel 
Yenilik· 

Sabahlık, suvare 
çay ve sokak 
elbiselerinde göze 

~ ~ -çarpan yenilikler 

, 1 

.. 

Bisiklet koşuları 
Ayakdasınız. Elleriniz yana açık 

ve ayaldarınız yapışıktır. Topukla
nnızı kaldırmadan dizlerinizi bükü
nüz. Kollarınızı vücudunuzun geri
sine doğru İterek nefes veriniz ve 
kalkınız. 

Ciltteki ıivilceleri kaybetmek 
için en iyi çare, ııcak alkolle kom
pres yapmaktır. Her sivilce ayrı 
ayrı tedavi edilmelidir. Dikkat 
edilecek bir nokta da, en atağı iki 
hafta müddetle, yalnız sebze ye
mektir. 

7 inci haf tanın 100 kilometrelik ko. 

Bu hareketi on iki defa yapacak-
ıınız. 

Üçüncü şekil - Kalçaları incelt
mek ve sırta biçim vermek için ya- • 
pılacak hareket: Yüzü koyun yere 
yatacaksınız. Kollarınızı kavuştura
caksınız. Bacaklarınızı şekilde gör
düğünüz gibi münavebe ile kaldırıp 
indireceksiniz ve başınızı her hare
kette ııeriye doğru kalkık tutacaksı- ! 
nız. J 

Bunu yirmi defa yapınız. 
Dördüncü sekil - Bacaklar ve 

büstün süp)esini temin eden hare
ket: Tek diziniz üzerine oturacak, 
diğ,.r bac.-Jiınızı ~ekilde olduP,u l!!ibi 

1 
1 
1 
1 
1 

' ... 

I 
I 

I 

' 

bükerek mümkün olduğu kadar yu
' karıya kaldırırken öbir ayağınızın 
topuğunu kaldıracaksınız. 

Her iki bacakla bu hareketi yirmi
şer defa yapınız. 

Altıncı şekil - Fazla yağlan erit
mek hareketi: Ayakdasınız, bacakla
rınız ayrık ve gerııin. Elleriniz kalça
da. Vücudunuzu eağa sola eğeceksi
niz. Sola eğerken sol elinizi ve sağa 
eğerken de sağ elinizi baldırınıza ka
dar uzatacaksınız. Eğerken nefes ala
cak, kalkarken ne.fes vereceksiniz. 

Bu hareket yirmi defa yapıla
caktır. 

·~· • 

A k nk 1 11 d k. - 1 k ,···········································s * çı re .a ı a~ a ı yag e e- 1: • 
leri!'i çık~rmak için, ~~keleri, ~oz ~ Küçük Tavsiyeler s Güzel ellere ma~.ik olm_ak isti-
halınde bıkarbonat do audle ogu· :,., 1 , 1 , 1111 ,

11111111111111111111111111111
,: yorsanız bunları gunde bır kaç 

nuz. Halıyı bu halde 48 saat hı- * defa bir iki damla gliserinle oğuf
raktıktan sonra üzerinden ya elek-, Madeni etyadaki küf lekelerini turunuz. Ellerinizin rutubetli ol
tı-ik aspiratörünü geçiriniz. Ya- çıkarmak için de, lekeli yerlere mamaaı da tarttır. Bunun için de 
hut ta temiz bir fırça ile le!,~li ye- amonyak sürünüz. Sonra lekeli ellerinizi, ıabah ak,am, bir mik-
ri süpürünüz. etyayı sudan geçirip kurutunuz .• dar bakla unu ile oğufturunuz. * Daha ıonra da podüıüedle siliniz. * 

Batka bir usul daha Odun tozu- * Zaiflememek iıtiyoraaniz, ye-
ııu bir torbaya koyup benzinin içi- Cildinizin daima taravetli ol- mek araımda su içmeyiniz. Ha-
lle batırınız. Sonra bu ıslak tozu masını iatiyoraanız, kahve içmeyi- mur iti ve ekmek ıribl ,eyleri faz
lekeli yerin üzerine ıerpiniz. Ya- niz. Hardal, biber, sirke ıibi teY- la mikduda yemekten ..Jonmız •• 
tını saat bıraktıktan ıonra halıyı lerle farap ve diğer içkileri kul- Şlımanlamak için de bunan akal· 
•lipürge ile süpürünüz. }anmaktan sakınınız. nl yapuaınıa tablL 

şusu dün lzmir - Çeşme 
şösesı üzerinde yapıldı 

Son Moda 
Hasır şapkalar 

Bisiklet federasyonu tarafından 
tertip edilen 8 haftalık Bisiklet ko
şularının 100 kilometrelik 7 inclai 
pazar günü lzmir - Çeşme yolu üze
rinde yapıldı. Şehrimizin muhtelif 
kulüplerine mensup bisikletçilerin iı
tlrak ettikleri bu koşu da zevkli ve 
heyecanlı geçti. 

Yalnız gidiıte Urla yakınlarında 
birinci sınıf bisikletçilerimizden Ci
hat Parlaksoy 75 kilometrelik koşu-

Solda ı Kenarları kıvrık 
mavi çiçekli ve siyah ıarin

tolan (T onkinols) bi:r 
hasır fapka •• 

Ostte ı Bu ıene pek re
vaçta olacağı •nlatılan si

yah renkli hasırdan ori-· 
jinal bir f8pka .. 

• daki oanesızlığa uğrıyarak yine ko
§Udan hariç kalmak mecburiyetindd 
kalmıştır. Cihat bir taşa çarparak ye
re yuvarlanmı§ ve bisikleti kırılarak 
kendisi de yüzünden ve muhtelif 
yerlerinden hafifçe yaralanmıştll'. 

Kendisi derhal Urla eczahanesine 
nakledilerek ilk tedaviei yapılmış ve 
bil&hara memleket hastanesine geti
rilerek tedavisi tamamlanmıştır. 

Koşu neticesi ıudur: 
Birinci Alsancaktan Bayram Adı

var Rekor 3 saat 32 dakika. 
ikinci Ateppordan Sal&hettin Ka

ragöz Rekor 3 saat 42 dakika. 
Üçüncü Alsancaktan Muotafa Can• 

daş Rekor 3 saat 5 5 dakika. 
Dördüncü Alsancaktan lsmall 

Gocar Rekor 4 eaat 2 dakika. 
Beşinci Alsancaktan Nihat Düz

giden. 
Altıncı Doğanspordan Ahmet öz. 

polat. 
Ve diğer bisikletçiler aıra ve muh

telif derecelerle koşuyu bitirdiler. 
8 inci haftanın son 125 kilometrelilı. 
ko§USU yine lzmir-Çeşme fOSClf Üze
rinde yapılacak ve eıcaklar dolayisllo 
koşuya aabah eaat 7 ,30 da başlana-
~tır. · 
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O .. Eski ve korkunç bir katildi 
uşağın da kalbini aşkın en Buna rağmen bu haydut 

kaba hisleri bile incelten törpüsü yontn1uştu 

. ........ 

Asiler 
Cepheyi yaramadı 

Hükümetçiler asileri 
gaf il avladılar 

-0-

Barselon 25 ( ö.R)- Pirene mi'n
tak sında ilerin lleri hareketine 
rağmen 46 met cümhuriyet fırkasi 
Volbanada mulcavemet etmektedir. 
Bu ftrka dağhlc mmtak.aya dayan-
m kta ve bol malzemeye malik bu
lunmaktadır. Franko kuvvetleri bu 
fırkllnm İşgal etti~t m vkileri çevi-
rerek hududa uzanmışlarsa da cUm-

Muhafız kumandana Yani Kol- de ve bir in evvel askerlerinin no .•. Dedi. hurivet kuvvetleri, tecrid edilmiş va-
diyoı, boğazından bOğuk bir bı- batına kOfmak ve onluı ahp bu- Bu akpm yapbğcn bu it tim~i- ziyetlerine rağmen, Barselon He te
rıltı çıkararak bir müddet. •• Kua raya tekru dönmek emeli ile ar- ye kadar gördüğ .. n bütün itleran masa devam ediyotlıu. Bir tarafdan 
bir müddet a11ldııı parmakh~ta kumdan gelen tehlikenip farkcn- üstünde.. Bunu Teosyaya anlata- hududa dayanan bu kuvvetler mu-
sallandı.. da bile değildi. cağtm .. Senden çok memnun ola- kabil taarrm:da bile bulunuyorlar. Bu 

Sonra airtüıtü yere yuvarlandı. Nerede kaldı ki onu önünde, cak ye öyle zannediyorum ki bu hür.umlardan birinde asiler gafil av-
. ~ebaatiyano.. Dıtuıdan kilitle- ı:olu üatün~~. d~ 'bü~~ bir teh- gördüğün itle onun gözüne ada- lı:tnr-r k intİ'zarusız Lir şekilde çeld.1-

dıgı kapıyı. aç~.. ilke ~k!~ıgmı bıle b~lıın.. me.ICtllı ginnit olacaltaın .• Şaraba nıeRe merbur ~ilmi,lerdir. 
Yere aertlmıt olan kumandana Hırıatıdı soluk aoluga parmak- gelince artık hakkettin.. Fakat M t lba tal d ( Eb. 

v•ld' 1 ki k .. ·· ld.... ' ona n mm casın a re 
egıO '· f . "ek U ku 1 ajınm on;ne ge _:f~ ~aman şimdi değil •• Bir saat sonra •• Çün- ~çqubunda ) Bn mevkiin cenubu 

lndu~ son n~ ead·~°' venn ze- • mtan ~~1d'.!er e ca5nb~ti~tır va· kü bu bir saat içinde yapılacak şat".ki inde Afya~ada Nasyonalistle-
re 0 ugunu gor u.. zıye te gor u ve c as yanoyu 1 • l 1 • ki ·h .. · .. L • 

Bu eaki ve kaf41'lanmıt katil, da bıçağına kumandanın yarasın- ace e ıt ~ var. r nn V ıptı arı ucum cumnurıvet 
vazifesini çabuk görmüt olmanm dan çıkarmıf. kanlarım elbiıesioe Seba.stıyano, şarabı ne kada cephesini varamamıştır. Asiler Al
vah~i zevki içinde, Koldiyosun silmek İster vaziyette gördü. ç?l- sevene Teosyayı da çok ~e- Y ~a civarında .~lı hattında bir çı
tam kalbine sapladığı bıçağım ya- Kurnaz ve plô.nmı kafasmda ta- vıyordu. . • 1 ~ttntt teşkil etmişlerse de cephe esas 
radan çekti. · sarlanııt olan Htristidi derhal ka- &asen o. kendım ta~a~a Teos- ıtıb tile deği memiş gihiclir. Hiicu-

Bu bıçak bu gece ona, daha pi yoldaşma : yamn .d':r~u!den V~llb. mun anili~İ hir arjl(ık ,ciimhuriyetçİ-
batka ve kanla itler görmekte ya- - Dur.. Demiftİ.. Oniformayı Htr;:::.~Tn : .. .. d leri {!afi! .avlamış i ede bunlar ken-
rıyacaktı. kirletme .•• Bize lazım... - ..,. eosyamn gozune a a- dılerini çabuk toplamışlardır ve Al-

Bıçağı, Koldiyoaun elbiselerine Sebastiyano, Hıriıtidiyi cöriin- makıllı airmit olaaakım. yaga civarında şon der'T<=e şiddetll 
ıilmek, üzerindeki kan lekelerini ce, kamaaa ellnde onun yüzüne müjdesi ona bu anda bir fıçı ~- biı: rnufmvemette bulunuy~rlar. 
temizlemek için bir harekette bu- b~kh. raptan daha fazla makbule geçti. 
lunacağı sırada arkaıından bir Bu bakışta hem (Vazifemi yap- Bir .. köpek sadaka~ ile. ha?ımı- B r elon 25 (Ö.R) - Cuernika-
ses duydu ı tua. Nasıl.. Beğendin mi?) Hem na bagla olan bu eskı katil. ıptenınm NMyonalist tayyareleri tarafın-
~ Dur Sebaatiyano •• Kum nda- de (Bu akp.m vaadettiğin gibi bol kazıktan lturtulmut haydut Ufağın }d n bomb rdıman v~ ~hrip edilme

nm üniformasını kirletme •. Onun p.rabı hak ettim) manaH vardı. da kalbini., tkm en kaba hisleri 1 şıµin yıl dönümü münasehetiyle 
bize lüzuı:ı:ıu .var... . . . . Bunu Hıriatidi anladı. incelten törpü Ü yontmuftu. Bask hükümet <"eisi demiştir ki:Bask 

Bunu soylıyen, Hın ttdt Otyav- - Yaman damsm Sebaatiya- - BiTMEDi - milleti için Cuernika hak, adalet ve 
Ioıtu.. .gafletin timsali kaim ktadır~ Böyle 

Sebastiyanonun ortadan kay- Fransız kabine konseyinde cinayetlere tevessül eden bir düşman 
!_>oldu~nu g~dükten ~onr ilk asla mağlup edemez. Gerçi bir müd-
andakı hayreti çabuk zaıl olmuş, det malzerıe üstünfu~üne güvenerek 

sarhot olduğu kadar.da.z~ki olan Harı•cAı sı·yaset. e go··r··ş., boyle hir hayal beslivebilir. Fakat 
kapı yoldatınan vazıyebm kavrı- Cuernika nih t :zaferin bizim için 
yarak kendiıini pençereden at- t' ı·d · 
mak suretiyle Koldiyosun yolunu 1 • ı 1 ım a 

1 ır._ ----==---
keameğe gittiğini aro.aaııfh. me erın mevzuu o muştur 

Belki vaktinde yetitemez veya- v: p apen 
hut yalnız bqma kumandanla b~ • 

edemez. en~~i •• iç!nde Koldiyo- Roma 25 (Ö.R} .._. p risten bil- nket müs İt netice Yerememi tir köşküne c, ek.'ili yor 
ıun pqıne Ufm~ftü. · v dirildiğine ~öre eski halk cephe i na- F ran nm bu güııkii milli iradt 210 'J. 

Bahçede Koldıyos, kapıya dog- zırlanndan B. Fevrier tar fmdah bir .1 f L ( I O k~. .. .1 Paris 25 (Ö.R) - Ankara eefir-
b • k ._. k d mı yon ramdır. usur mı yon t:Jı!.' • • • • • • I 

ru ütün uvvetı7ae o'uyor u. . . . d 1. ) Halb k' b 'kab'l b" uı;ırıe tavını tçın ıahmmç yapı mtş 
H • 'd' 'lk ö f b sıya i ıçtım ıra u t un mu ı utçe 1 Al 1ıc· v· f . 

ıruti ı ı nce etra ma a- nistler hakkınd k ll 1 1 . f o n manyanm es ı ıyar.a se ın 
kmdı u m an ısan u:;- m sra vekunu ve hemen hemen bu- Von Pcıpenin diploın si kacyerinden 

S b• t" .. d' tim d h zır bulun n sosy il t ve na muadı'l ol n fevk"'la"'de maar0 f ve- ·ı k"ld'" • Sa '--e aa ıyanoyu goreme ı. .. . . . " .. "' "' . tamamı e çe ı ı~ı ve r mmtaıu.ı-
Uzaktan, cariyelerin neşeli ve k.o~u~ıs~lerı l~tZdırmış, ?ur~I r g:ı- ktinu bir May gelince 90 milyarı smdaki V lerhongen malikanesinde 

sarhof kahkahaları aksediyordu. rultul~ ~ır ş:blde çefdıp gtt~:şle~dı~. bulmilktadır.Vergi alınabilecek mad- kalacağı öğrenilmektedir. Sanıldığı~ 
Acaba Sebastiyanoyu bu kah- Bu hudısenm ho.lk ceph mm msı- de hacminin artması ve milli iradm na göre hu karar Von Papenin sekre

kahalar ve tarap koku u o tarafa camını bozacak. mahiyette olduğu clah iyi bir şekilde d:ı~ılabilmesi için terinin tevkifi üzerine verilmiştir. 
mı çekmitti?. zannedilmektedır. .11.. . d k·... t l Bu tevkif hadisesi hiç bir tekzibe uğ-.. .. • • • mı ı ıra ye "ununun ar mnsı e -

Eger oyle ıse Koldıyoa içm d' ramacnıştır. 
önünde hiç bir tehlike yoktu ve Pnris 25 (Ö.R) - Bu sahah har- zem ır. , . . . __ __ 
biraz sonra da saf'aym etrafı ag.. bive nezaretinde B. Datadier' nin ri- B. aşvekıl bu ıtıb. rla .h. aşta. tunzme • b "r "h k 

( k h d d venı ı cı an re oru kerler tarafmdan kuş blmıt olA- yaseti altmd!i toplanan kabine kon- ven ece e emmt}'et uzerm c ur- ı 1 

caktı. seyİ bilh ssa konomik mesele ile muş ve hunun derin tesirini göster- Moskova 2) ( A .A) - Halter 
itte bu ihtimal Hıriıtidiye her meşgul olmuştur. 1-lükümet erkanı miştir. Bir rekor senesi olan 1929 da şampiyonlnnndan Hotinski iki el ile 

ürlü tedbiri unutturdu. B. Daladier tar fındah teklif edilen milli ekonominin bu ~ubesi tarafın- 1 22 buçuk kilogram kaldırmak su-
~Oft~ğunun ~~ili. olmastndan planı ittifakla kabul etmislerdir. 3 dan temin edilen vari.dat hütün dün- retife yan i{ır si~letler sınıfuun ye~i 

çekmmıyerek segirtb. M t "t'b d"I k b" ya altın maddelerinin istihsal yeku- bir Sovyet ve Cthan rekorunu tesıs E" K ld' k' d"ld'V' • ayıs an ı ı aren neşre ı ece ır . . 

f 
gker 0 1~~~ ta •.Pd~. 1 ıkgınHm sıra kanun emimameleı-i hazırlan- nunu geçmiııti. B. Daladier turizmin etmıştır. 

ar ma varnCAK, gerı onere ı- · k' f · • h''k" · ._.,-.,.,...,,,=-==-~...,......,,..,,=-~~~~ 
• "d" ·ı k 1 k t mıatır Başvek

0

ıl ~azetec"ılere şu be- ın ıu• ı ıçm u umetm tasavvur et- • · ~-d·ı· · .. .. k rıstı ı ı e artı AfAC8. o una onu, " · "' .... """ . . . rının "" ı ıne. ış statu une ve e ono-

Fransız -
Müzakereleri bir müddet için durdu 

PARIS, 25 (ö.R) - Kont Cfano Fransa ma&labatgüzarı baJ, 
Blondeli tekrar kabul etmeden Tirana hareket ettiğinden Fran~ 
ıız - ltalyan milzakerelerlndekl bu zaruri tevakkuftan ietif ade 
ederek bay Blondel müzakerelerin vaziyeti hakkında hariciye 
nazırı bay Bonnet'ye izahat ve tafaillt vermek üzere Pariae ha· 
reket etmittir. Burada az müddet kalarak huiciye nezaretinin 
yeni talimatiyle Romaya dönecektir. 

Hayfa kampında mev· 
kuflar açlık grevi yaptı 

HAYFA, 2S (A.A) - Akki kampında mevkuf bulunan 224 
uap lehindeki tahrikat devam etmekte olup dün Jeniden bir t&
kım hidiaeler vukuuna sebebiyet vennittir. Mevkuflann karduı 
Hayfa tacirlerini vatandqlannan temadi edip gitmekte olan 
mevkufiyetlerini protesto etmek için dilkkinlannı kapamağa ik· 
na etmeğe çalr,mıtlardır. Zabıta nümayitçileri dağıbnak için 
müdahale etmek mecburiyetinde kalmıfbr. Kamptaki mevkuflar 
açhk grevini btrakmıt lar ise de üç güne kadar aet"beıt bıralalma
dtkları takdirde tekrar greY yapmak tehdidini aavunnuflardrr •• 

Bundan batka tedhitçilerin faaliyeti Filistinin her tarafmda 
müteferrit suiltaıtlar ~eklinde deYam etmektedir. Çeteler kasaba· 
lara fidyei necata bağlamakta ve vergi talep etmektedirler. Kasa
balar a.hatisi bu talepleri redde ceaaret edememektedirler. 

Akka nuntakaaa kasa.baluından birinde üç kiti öldüriilmüttür. 

Kofu)'a giren cinı atlarm sahipleri 

Dördüncü hafta· koşularında 

Bahtiyar Handikap ko· 
şusunda zafer kazandı 

Bu koşunun ganyanı 14 lira, plasesı 
yedi buçuk lira verdi 

~ 
~,: ,., 

ağzmı açtırmadan camm cehen- yanatta bulunmuştur.: tıgı tedbırlerden ve bır turızm karb mik kalkınma p(anma ait olacaktır. 
neme yollamağ azmetmİftİ ve « Milli iatih lin arbnlması Fran- ihdasından bahsetmi,tir. Bu akşam at beşte toplanan kon- KofU ıalıasında ba.harın gilzeUiğinden i•tilade edenler 
bunun için de .. kotarken eline kı- sa için bir ha}•at meselesidir. FranStz- .. Hükümetin tedbirleri 3 ~ayıstan seyinde bu tedbirler reisicümhurun BA$TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE yan Üç atı girdi. Şönener rahatça biı 
omdan aıyırdıgı kamasını almıştı. far milli iradı arbrmamn bir acil va- ıtıbaren merhale merhale emımame- tasvibine arzedilmi~ ir. Ayni konsey- ( · d kı ak '---- 'nc·ı·.ı:.· N·· · 'k. ·ı·"' · ldı Goı 

H l 
•~· • • , . .. . en arasın a sı şar Kaz:anamıyan rı ı ıKı ve ovın ı mcı ıgı a . 

• • a bu~~.Yanı. Koldıyos, kendı- zife olduğunu takdir etmelidirler. lerle tatbik edilecektir. Bunların ilki He hancı ıyaset de görü~melerin Bahtiyann bu yarışta kazanmak için çen senenin namağl11p şampiyonu 
anı verdıgı endıte heyecana için- Gerçi bu çetin bir iştir. Yapılmış olan vergi tedbirlerine, gümrük tarifele- mevzuu olmuştur. _ koşuyu (Mete) ederek götürmesi IA- Dandi de üçüncü geldi. Dandi galiba 

~---------~----••••••••••••~tıKulag"'ına~· ld' tutk~ıu"rd'' Erteı'ıabah~-~m~iprdu.~~~Ba~~v~~~zfurmu~~~~~o~kW .,. • oır ses ge ı. az u. ı ts"' I .. .. _ _.. .. k k la I Lfa '-' l . ._ __ .. ıı .. 

r 
_ Atçıbafı .. Atçıbatı.. vercin yine dala kondu. usu c Rore startta mute~t1Uıren one oıuyu o y ur; ra~ı~ erme ~o~ 
A.Aı sesin geldigvi tarafa b t _ Aarıbatı Aarıbatı... dedi fırlıyordu . Bu tarz rakıplenle Bah~ dmyor. Yok.sa Dandıyı Reçmek 

ı A"f\' a ını TY ' T:r • • d .. 1 b' k b"' ··k b" ·· d led onrll ı kadırdı. Kimseyi göremedi. Sade- Şahzadem uyuyor mu? t.ıyar arasın a guze ır . ara y~ptı. ~ uyu ır muca e en s .• 
fce ağacm üstünde bir güvercin - Uyuyor. Sahtiyan Yılmaz il takıp cdıyor, bır baı veya burun farkla olabıfar. 

lvardı. - Uyusun uyuıun •• Yutağı gül- bunlann arkasından da Aldervi.t ve Dördüncü ko,u: (Bumava koftl"' 
Gideceği aarada yine: (erle dolıun. Çingene kızı da. t.ıyu- Can geliyordu. ikinci turda Bahti- su) 

1 
_ Atçıbaşı.. Atçıbafı.. yor mu 7 yardan baııka l>ütün atlar hemen bir- Üç yaşmdaki haliak.an erke~ ;~ 

1 d 
Diye aes duydu. ~u ıefer böyle - Uyuyor. v l~tiler. ~htiyar, Start~ aldı~ avan- dişi taylara m~haustu. lkrarn~~i. 

Ç ı• n e aa15i11Ziıınmsıc:m .. f111" lsealenenin ağaçtakı güvercin ol- - Uyusun .. Uyuıun. Yasttgı al taıla asabıleşmeden guzel bır koşu 500 ve mesafesı de 2000 metre ... 
WWW4!>.: duğunu ~ladı. kanlara boyanım.. yapıy~~u. Cökeyler ve atlar ~r~~m Bu ko~uyu, geçen haf~ di~~:::~ 

Yazan: METiN ORBAY Güvercm : Ve böyle söyledikten ıonra es- en muhım noktası olan son duzluk- ne nazaran daha kuvvetlı ded~g .. 
- Şahzadem uyuyar mu? kisi gibi kanat vurup uçmak iste- te 8mmi gayretlerini sarfecliyorlar- Romans rakiplerinden fazla ~lo I~· 

U••ç turunçlar Dedi. di. Fakat ayaklan dala tutkaldan dı. Bir aralık dördüncülü~e dü~n şımasma rağmen yine birincı. getzdo 
- Uyuyor.. yapıtmıftı, çabaladı iıe de nafile.. Yılmaz son bir hamle ile ileri fırladı Bu suretle Romanı memleketı~ d 11 
- Uyusun •• Uyansın, yaıtıkları Atçıbatı hemen saklandığı yer- ise de Bahtiyarı geçemedi. yetişen hayvanların en iyilertn e 

- 5 giillerle donanım .. Çingene kızı den çıktı. Hazırladığı kafese gü- iki löngcr ara ile Bahtiyar birinci, oklu~unu ispat etti. .. .. a 
Masal 1 Paditah ta Gzülmüftii. da uyuyor mu? vercini koydu ve harem ağasmtı Yılmaz ((ikinci ve Aldervişde üçün- 7.avada ikinci, özdemi.r uçunc 
Dedi. Şahzade inand1. Kendi Bir tanecik oğlunun batın için - Uyuyor.. vererek phu.denin yatak odaama cü oldular. oldu. , rn· 

kendine: o da sesini çtkarmadı. - Uyusun uyanıın.. Yatıkları gönderdi. Bahtiyar kendisi Ü7:erinde ganyan Beşinci ko~u: Üç yattnclak• Y~ f/f 
- Olabilir ya •. dedi. Peri kızı Şahzade, çingene kızı ile eYlen- al kanlara bulansın.. Çingene kızı bu güvercinin hi- oynıyanfara 13 buçuk lira kazandı- kan arap ve haliakan ara~ erke. eti 

bu .• Birden na11I karardı ise yine di. Atçıbatı güvercinin bu aöz.lert• klyesinl dinlemitti. Esasen perl rarak ontan da kendisi gibi bahtivar dişi taylara mahsus olup ıkrarn•Ytre 
gün gelir de ağarır, eaki halini Kırk gün kok gece düğüıı etti- ne hayret etti. Arbk ber aabaL ıü- kızman beyaz bir güvercin halinde etti. Yılmazın plasesi de 7 buçuk lira 320 lira ve mesafesi de 1200 rnc 
bulur. ler. vercin atÇıbqıya böyle s6,U1or- uçarak gittiiini gördüiü için onu verdi. idi. . fer 

Bu ümitle çingeneyi ağaçtan i~ Mqa suratlı kaz artlk koca aara-'du. tanıdı. Üçüncü koşu: (Güzel İzmir ko- Geçen hafta bir sürpnz y~n tah• 
dinli. O canım, güzelim ipekli el- Jlll içinde hanım aultan olmuftu. l Nihayet ph:zadeye haber verdi. -Eyvah .• Şimdi bu beni ele ve- şusu) ruhun bugiin yine kazan~cagt::d· ell 

biseleri geydirdi. Maiyetindekiler Şahzadenin ise içi lam gidiyor,! Şahzade merak etmiftİ. recek. Bari ben ondan pefin hare- Dört ve daha yukarı yaştaki ha- min edenler çoktu. M~t~ k1~0 .. 
f&flll&flardı. hep kansının yine günün birinde' - O kutu tut, kafese koy da ket edeyim. Dedi. Harem ağasına (iskan lngiliz at ve kı raklarma mah- mücadele ile geçen ze.vklı bır k -~n-

Padiplun oğlunun o kadar met. eski güzelliğini alacağını ümitle yatak odama aa. giiverclnl götürüp keameaini emr- 1 su olup mesafesi 2400 metıoe ve dan sonra Akm birincı, ( .. ele.r 
1 

laettiği güzel kız bu kara kaz mı bekliyordu. 1 Emrini verdi. etti. ikramiyesi de 600 lira idi. ci ve Ferruh da üçüne.~ ge_ldı er. yoı· 
idi. Sarayın aşçıba,ıaı bir sabah er- Atçıbatı gündüzden güvercinin Koşuya memleketin en kıymetli Çifte bahiste 4/2 uzerını:r 0 

Fakat ıes çıkaramadılar. kenden kalkmış. bahçeye çıkmıt- her 2ün konduğu aia~ dalma bir. --:BiTMEDi- ve esasen bunlardan başka da olmı.- yani r 16 lira 80 kuruş aldı · 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman. 



& 

lngiltere ve Mısır Türkiyenin dış politikası 
Mahmut paşa lngiliz Türkler dürüst ve faydalı işbirliğini 

sevincle kabul ederler 
dostluğuna bağlıdır ............. : ............ büyükdevıetterkartıaındamuttak 

Londra (M.H} -Timeı Mısır- ••• Türkiye bu esas istiklalini muhafaza ebnek ister. 
Cla aeçimdenberi devam eden va- ~ dahilinde güzel Fakat, günün birinde vesayet tek· 
ıı:iyeti tetkik ederek diyor ki ı ' line girebilecek her hangi bir lttl-

Nahu pqanın mağlubiyeti sa- , dostluklar kurmuş, fakı aramadan, kendisine yardım 
dece resmi tazyika atfedilemez, ebnek iatiyenlerin, yardımını latib-

SAHiFE 7 

Kimya Harbi 
Bütün dünyada gazlar
dan korunma yenilikleri .. 
Amerikalıların gaz maskesi • 

yenı 

bununla beraber Mehmet Mahmut . · fakat hiç bir nüfuz kar etmez. Türkiye, bugün modem Am . . 
· 1 · h 1 fet 'il ti • • t fi ala erikalıların yem çıkardıkları bir tek süzgeç bulunur ve bu tek pqanın emır erme mu a e e- · it • • t • mı e enn en eyı ara arını • . 

den bazı mahalll memurların bil- a ına gırmemış ır. ak k d' d d tbik , A C M E markalı gaz maakelerı bun- süzgeç maskenin yanlarına değil, 
YAZAN rt' Onen 1 J'llr,

1
un a le;~- ebbn •. .!!:. dan evvellcl aaz maskelerine nisbet- üstüne konulurdu.Yeni Alman maı· buaa bükümet merkezinde parti ıan •un "' 

aayretiyle tehditkar hareketlere, ............. ............ ır. lekunl J'«;"' etme ip ~;_,_~I l le biraz daha büyük gözlüklü olup, lrelerind., qİJzgeçler ikileştirilmiı ve • , l T mem et erın azam ter ...... ı er • .. .. ö ü 1 ._ 1 .. 
tev-·•u"l ettikten' aörülmüttür. Jera ı ongas . lak • ~ı h' yuzun n ne ge en "''"'m anın us- reııimde görüldüğü gibi maskenin _ ., nın, par mezıy ... ere sa ıp d dah faz'- '- d ' 
Bundan b--ka nüfusun artmıt ol- 1 TORK 'ilet' tar f d tilne oğru a ıa uzama"ta ır. iki yanlarına konulmuştur. .... • o an mı 1 a ın an, o·x. lcıa la k' Am 'ka 
muı ib'bariyle intihap dairelerini 31 Mart tarihli Pari-Midi gaze- mükemmel ıurette temessül edil· ı,.e~ ım rı es 1 

• • erı n mat· Bu sayede iki büyük fayda elde 
tayin için yeni hudutların çizilme- teainde, feci hatıralarla dolu bir mit bir nevi sentezidir, denilebi- kelBe~ınddenb farklı,de~ıldhır. lı edilmektedir: 
ıi timdiye kadar iktidar meYkiin- makaleyi derin bir hayret ve bü- l'r ır e u maıu<enın ava pompa ı -S" ı "-'d • · · 1 • 'ki 1 b' 'd' _ , B 'k' . uzgeç er çogaı ıgı ıçın, ma .. 
de bulunmut olan diğer partilerin yük bir teessürle okudum. Bakınız -Türklyenin dıt politikuı tetkik 1

, ne ır çeşı 1 Vlll'<lır. u 1 ıncı çe- kelerin gu.a kartı mukavemeti çok· 
de yapmıt oldukları hareketlerden neler yazıyorı edildiği zaman, derhal batıra ge- ''.dde süzgeçle hortum araeına ufak tur. 
farklı bil'• tey de~ildir Bu sefer ya- ş· d' T" ki d Al ü 1 b' 1 d bır hava pompası konulmaktadtr. Bu • · «... ım ı ur ye e man n • en ır ıua Yar ırı h .. . .. d h 2 - Teneffüa satlu gen<ııledill:i 
Pllan ._.1'ml-de Mıaır partı'ler hm f l · ek d' Al ava pompası •UZ"'"""ın ıçın en ava-•-.- ~· Mısır luq:uek:ti Ma ut pQfa uzu atına gırm te ır. man Lozan muahedesi (24 temmuz d'"-' . . u"::,.. h k iç[n teneffüse karııı gosterdikleri mu· 
aruında timdiye kadar misli gö- 1' rin de parlak bir ati görünmekte- diplomasisinin hedeflerinden biri 1923) M ._.. '- (20 yı em 1

"
1 ıçın 1 z,....,,.en ava çe • ka ı 

rülmemit bir nefret ve mücadele ': 
1 

.
1 

M k r . . d M ak .d ak ve on) .. T" 'k'!"'thuı mek için akciğerlerin fazla yorulma- vemet aza mıştır. 
sahnelerine yol açmıthr. Mahmut ddır. ngı te~~ f~skı~d' rMa ıyetının T~' knu R o'tti'fvaka an b ayı:'t , temmuz 1936 ' ur ıye uauaun- sının önil alınmaktadır. Kaynaklar hakkında: 

. • Vafd" l oatu ve mutte ı ı ır. ıaırın ve . ur • us 1 ını ozm ır .. da tark meaeleainl kat'i surette p !arak mask · fi · O 
P•t• ıle resmı ıat er arasında- topraklarından geçen lngiliz im- Bu hedefe varmak için tavzif edi- k d ? B iiabet ompaaız o enın atı kslJen TUplarl 
ki husumete ilaveten Nahaa pa,.a- .. k 1• "d 1 k' . ., A apamıt mı ır · una m ce- 20 dolar (bizim para ile 25 lira). 
nın taraftarları ile Ahmet Mahir Pf aratolrlu~ mun.a a a~ı;-.ın .. ku a· en ım~ırld:. B.yonl Papen, 1 vuak· va'? vermek lazımdır. Şark meae- pompa)i olarak 25-30 dolar (bizim A5etilen kaynaklarında husule ge-

N--•- . 1 'd . 1 d aa&ı ng• terenın en uyu men- turyayı o urmuf o an ve ge ece le11 o zamana kadar ortaya atıldı· 'le .,7 5 1. ) d len aaz infilaklarına karşı aon za· 
wuatı pata arın ı aresı atın a f · · •-·ı tt'"' 'b' H' d' ta b f Al A k l • • para ı :1 , ıra tr. " 

b l Saidiab ler arasınd ki aabnı .te'"'' e ıgı gı 1 '~.ıs · a la manyanın n. ~ra e ~ısı ğı tekilde (Büyük Avrupa devlet. Danımarkalıların yani mantarda Almanyada Draeger fab-
u unan « , • ~ nı, Afnka ve Avu.turalya ıçın de olacak adam •. Alman mılıterletıne 1 • · T" k' .. · d tlak 1 . • · · 

çatıtmalar da vazıyetı daha mut- h • h . . h"' d" R . erının ur ıye uzerın e mu gazdan korunma elblsas rıkası tarafından a:ıagıclakı resımdıı 
kül tekle aokmuttur. ~?"·~ e ~m~!yetı aız ffak omti gelin~e, Alman tesiri altında , bir tahakkümleri) bugün mevzuubaha D , k 11 t ki . görülen muhafaza tapası imal edll· 

Mahmut koalisyonunun bu ae- mi\. uza derelerı.nlın kmduva k ıyde Türkıye, onların nazarında, yalnız olamaz. Çünkü Atatürk Tilrkiyeal anlbı~ar. a ıDarANın SYIKapıN' DarUıSTyeRnlı mişt<r. Bu tapalar eskiden kullanı· 
• • f . , j nsırı a ngı tere a ar ya ın an Bağdadın anahtarı değil - Akde- i ve dı b kundan tam bir i tike • gaz e 18C81 c . 
çımde kazandıgı za er !enı meclıa- :..lakedu etmektedir. Roma ile • d h'I' 1 . 'b • 1 ç hl tt. a Tü ki 'nk 1- ı la SYNDIKA T COMPACNIE MAD- lan Şamot taşları yerme cam pamu· 
te taraftarlar aramak luzumundan d 1 ak l nız e sa ı ı o mlll*ı ıti arıJ e - ra sa P ır. r er, ı 'ap esere- S N A/'"- fı da im • . . . 'ht' t kted"rk' bu 

_ •• k 1 ak d d Londra arasın a vıı.rı ac esas ı Okranyaya taarruz için ciddi bir rine yapılan bütün dürüst ve fay• E , .,. tara n n yapı ıttır. gu auzgeçını ı. ıva e "':e. , ı . ı . 
d~~~~nı M afat .. ~~~ .e ta:;; bir anlatma yakın Şarkın sulh ve yardımdır. ili.ve edelim ki 1936 dalı itbirliklerini memnuniyetle Dikkat edilecelt olursa elbisenin tu· suretle gaz geçırme kabilıyetı hıç bıı 
egı ır. deced~ e. uçl" ete ırı anc.. istikrarına çok mühim yardımda da Almanya Türkiyeye ihracat ya kabul ebnektedir Fakat aıla cnü lum ııefdinde olduğu görülür. mukavemete maruz kalmamak üzere 

ap.n aza a ıne 1 ay en ya mus- b 1 1 kt • ' • Eldi 1 k ilan Uze · kil --L ··le k hadd kar im 
takillerden ve yahut Saidiat Vafd- u5uNn?1u' o19a38cata ~rh.I' l'b 1 M pan deYletlerin batında geliyor-' fuz» dan bahsedildiğini itilmek k edv_en eEr lblo . nbel' rdıneb~ '- - V"'"; yu sekab'I' ~ çı ' . lı~ ve gidi 

1 d 
.. ah....-& t . k ı ... n rı ı ı era an· du ... » İstememektedirler.Yalnız bu ti.bir me t ır. senın ın e ır ı<e- geçırme ı ıyetı on mıa ı arttın· 

çı ar an muz Ç>Ç• emın ebne b G d" t · M rd M k · fı 1 B 1 "k k · · · d 
suretiyle ekaeriyet elde etmiye ça· ~ ~bstebr t udar Vıanfdgaze tc;s~ . ıa~r Fakat hayır B. Mitel Cocel, B. bile onların nefretini tahrike ki.fi- !"er vah ır. asbl enlı~ e~ral "~-~.en mldıştıedr. ·ıu ~u~etMe yadu 8'.: k'' verlımı .e 
1 _ --•~ il-· _,_,1• l'ber il d ıntı a a ın ·" a par ısının ug- V p . Alm Ank dir. Türkiye, itte bu zihniyet dal- ıuaun uaual r asttı< e au.vıye e e ı mı tır. enı ı ım arı pı• 
ıaacaın•r • .__,.Ycıu ın ı a er en d • b . tt b b d k on apenın anyanın ara I A .x. ı•-tik lzm . . . h E'E d 1 . ı· ed' · .. takill d •·t kk'I b' ra ıgı ezıme en ıı. se er en ·ı··. t • d'l • ey Al resinde bütün bü-"k devletlerle o unmuıtur. y-a "" ç e gı- rınç yerme a ı ma ene ım a •· ve mua er en mu ete ı ır . • .1 • d 1 ı ıgıne ayın e ı meıı v a • • TV • • , .. • • JO 

koal' bükümeti kurmak «aıya11 parlt er sıya•et. a .am arı manyanın Türkiye ile ticaret ya- ve bütün diğer devletlerle, husu· yitmekte ve elb18e bu çızme uzerıne lerek agırlığı 730 gramdan O gra· 

1
. 1 ıayo~ ti kendi lehine ıu~": gibi hususi_ bayata çekılmıy~ırlar, pan memleketlerin bqında gelme- siyle «Balkan Antantı• memleket- çekilmektedir. Kullanılan !Aatik ku- mıı. indirilmi tir. Süzgeçler her za• 
ıy ': vauhzıye ld' M hm çevır onlar ya dagıtılıyor ve yerlerı bat- · 'b' k • ı · T" k' · teriyle ıaölam ve samimi kültü maı en aşağıdan 96 aaat iperiti ge· man değiştirilebilecektir. 
mesı m teme ır. a ut paşa- , 1 f d I aı gı ı va ıa ar aıze, ur ıyenın " • 

d S 'd' t V fd 1 «a arı tara ın an a ınıyor, ve ya- Alm "f lh • d'"' • rel ve ekonomik münasebetler te- çinnemektedlr. Bilhassa otojen kaynaklarda vu· 
nın programın a aı ıs a çı a- b k d' . I • d .. .. 1 • « an nu uzu a na» gır ıgını 

'k' 'd ed k b' ut en ı ıç erın en çurume erı ·· 1 ek ı· b' t" • B siı ebnit fakat biç birinin tesir ve Soldaki resimde elbisenin önü açıl- kubulan kazalara mani olması c<he-
rı tetrı ı meaaı en men ece ıç d 1 . 1 1 b 1 1 d' soy em sa a ıye ını vermez. u • • 
bir cihet yoktur. Geçenlerde bir 0 ayı11y e zeva u uyor ar.» 1

• korkunç bir yalandır!. Ve bunu n~fuzu altına ~li.. g~rme~ittir. dığı zamanki vaziyetini görüyorsu- tiyle kayn":~cıla~a ~vsiye ed~riz. 
Kahire gazetesinin bildirdiği veç- yor. .. . . iıpat için Türkiye dıf politikası Eger Fransa, Türkıyenın munue- nuz. Bunlar okaııen, ıdroıen ve asetılen 
bile bütün Mısır balkı milli istik- , Bu gazeteye. ıı:ore Vafd .parti••· hakkında son zamanlarda yazdı le- ~tlerinde pek cüz'i biı; hisseye sa- Almanların yani hayvan ic;in olmak üzere dör.t tıpt~ imal edil· 
1. r uh faza Ye müdafaası kr • nın Mısır meclısınde ekallıyet de- tarımı burada kısaca hulasa ebnek hıpıe, bunun kabahatı Türklerde maskeler! mekte olup, bedellerı takrıben dokuz 
a 10 m a ' a · d" ek k d k t' d ··ı · 1 • bak k 1 k d d liyetin idameai ordu ve haYa kuv- receaıne UfCC a ar uvve ın- kafidir. egı , yenı tart ara ıntı etme Eski hayvan maskelerinde yalnız ira a ar ır. 

vetlerinin yenlden organize edil- d~n klaybetmakittolm,,~nkı b~yreti mtuul· Dıt politika huauaunda Türkiye •b~etiylle Türkiby~de ~i~~~ pli.ndal•-------------------------
meai, aıbhi tedbirlerin ıslahı ve it" cıp 0 mıya~ ır. "~ • u unu • • itina ile tetkik edilmit ve ciddi ıu- ır ro oynıya ılecegımızı anla. 
çi sınıfının korunmuı gibi bir çok ma~lıdır 1u Mısır hala feodal bır rette tatbik edilen bir plan tatbik mak iatemiyen biz Fransızlarda- Tedhişçi ' Edı·rnede 
meselelerde hemfikirdir. Reaqıi v!'2ıyettenk kuhr~ulla~ftkı~ ve gle- etmektedir. Her ,eyden önce de dır. I 
V fd 1 k 1 (>L' t' nıf topra Sa lp erının tr&CI ar "''"""""'""""'""""""'"""' """ So""'etler birlig"i lngiltere ltal• ı'clam edilmeden önce a çı arın ra ın sa anıye ı me- d 1 .. , d 1 'k b "dd ik 'd k" d • , ' • ' 

1 , de • • ,._, • ima .. ve a am arı uzerın e po ıtı a a- uzun mu et ti ar mev un e ya ve Almanya, Tlirkıyeye kartı K l • • • 
se eaın gır14tuuerı sarat z mu- k d t . . t 1 . " k 1 • d . .. .. il B arı arını ıstemıştı 
cadele, kralın izdivacı dolayıaiyle k~~~~- "j: e~ırt ıc~ fdme erıtr;ı~~- b~~cagı';' kn emı? gojn yor. "ku politikalarını tamamiyle değitlİr· 

Müsabakalar 
kendiıine kartı gösterilen sarsıl- unı·ur. a ıı.k ":k. par ıaın!n uk .mk ~dtın ~vvl ~ti_ alza arı.?ınahyu • mekle, burada ehemmiyetli bir e- Yafa 21 Nisan (P.S.) -Şimali Edime 23 (Hususi) -23 Nisan 
rnaz sadakat ve bağlılığın tecellisi decb~re. an~a on '. 1 yer temık ~ d ı tı arı •;..ı<ra ın ~~ er~ konomik it ıahaaı bulacaklarını Filiıtindeki Arap tedbitçilerinin günü Japılan atletizm bayramına 
üzerine terkedildi, fakat bu hare- eb" e ı "!'' d~ maaBı 'v""nfıdmlıyaca tın efn netef ! ıyorl; d u bmetlın eyice anlamıtlardır. Bilhassa Al- r~iıl ohlan Şeyh Farbanın lngiliz htanbul ve Edime gençleri ittirlk 
kette Vafdçılara bir çok taraftar- .ır ne.he~ ~r: az_ı ~ . çı ar ıe· zayı tara ı !'"_nazır ar an. azı!'"" manya bu hususta çok faal davra- dıva~n arbı!'da idama m~kUm etmittir. Şimdi saat dokuz. Kız 

l k d
'I . d ak! çımlerın adılane bır •eıı: ı lde yapıl- rının umumı guvene tam bır tekıl- narak Türkiyenin ekonomi haya- oldugu malumdur. Farhan ıdam kul d talebe velilerine Halk-

arını en ı enn en uz Afbr- • ·ı , .. k k d' d ah' 1 --L • ti im d'I d 1 d" k ·ı o un a ' 
ak . . . d' M b rnıyacagını ı en surer en ı par· e • ıp o an .,....aıye er o ama· tında birinci safta yer almakta ge- e ı mez en evve ort arısı ı e • d Ed' 1• . 1 t 

m netıceıını ver ı. ısırın u- t'I · · b · 1 • t' · k t M fak' bak . . , f ... , • . • . K evın e ıme ıaeaı mezun arı •· .. . d uh ld • ı erının u aeçım ere ., ıra e me- 11 ve ısırın ır ta uının cıkmedı. Fakat Almanya bu « it- bır de a gorutmeyı ıatemıttır. a· f d b' .. .1. 
gun en zıya e m taç o ugu fCY • t kl'f' d b 1 1 d 1 'd · ka d d . • •• . d l • kam .. ra ın an ırer muaamere ven l• , . . d' mesı e ı ın e u unmuf ar ır. «pqa ar ı areı .. ne rtı uy U· bırlıgı • nı her hangi bir •nüfuz• ın ar askerı ma ahn mııaaa· . , . .. 
~!:lı bır ıdare ır. Mehmet Vakıa hadisat bu temennileri teyit ğu ananevi hotnutauzluktur. lngil- tekline koymaya kalkıtırsa Al- desi üzerine hapishaneye gelmit- t·or. Gençlenmızın goatermekte 

. • ut P~ta~ın pro~r~ı ~C:. ma· etmişse de Vafdçıların seçimlere tere· Mıaır münasebetlerinde bü- manlann hatalarını anlamakta ge- ler. Ve Ferbanla kucakl-.mıtlar- oldukları muvaffakıyet deYamlı 
z.ı~ekı f~lı!.etı! sc;tefının ıhmal el· ittirak etmit. olr;ı~l~rı bazı ba~ım· yük bir değitiklik olmı,ctcağı cikmiyeceklerini iddia edebiliriz. dır. Zındancılar mabkUmun kart· bir allı:ıt toplıyor. 
tıgı bu buyük ihtiyacı dolduraca- lardan kendılerı ıçın daba eyı ol- muhtemel görülüyor. Mehmet !arını dudaklarından öpmeıını 
jını gösteriyor. Her ~alde !eni muttur. Seçim neticelerine kimse- Mahmut pafA da Nahu pata gibi fÜpheyle kartılamıtlardır. Zira Edime 24 (Hususi) - Öğleden 
l>•rl.amen!od!' k~vvetlı ve erı or- nin tüphe etmeden bakamıyacağı lngiliz dostluğunun memleketleri Hudut işi bir arap teybinin yabancı zandan- evYel Halken salonunda gürbüıı 
ganıze :Jıl~~! ~ır mubalefetın bu- malumdur. Me~liat~ Vafd partisi için kat'I lüzum old';'iu.na kani bu- cılar önünde böyle bir jestte bu- çocuk müsabakaları bölge tarafm-
lunacagı goruluyor. Nabaa paf& azaları ehemmıyehn: derecede az lunan bir nuyonalııttır. ltalyaya hal/edilmiş lunmuına ihtimal vermiyorlardı. d latanbul spor-Yavuz kulübü 
hükümetinin dıt politika sabasın· olacağı ve partinin -Nıı.has pata da ve yahut diğer her hangi bir mem· Kadınlar derhal iaticYap edildik- an d b' b k tbol Ed' 
da elde ettiği parlak muvaffakı- dahil olmak üzere- bir çok elebatı- lekete kartı yapılacak flirt tama· --o- ten sonra kadınların dudakları j:ras!n ... 

1 
•r b• lel' .ve ırd 

yetlerden sonra ';1yutuk bir hale larının intibabatta kazanamadık- miyle politik mahiyettedir. Bitta· Varşova 25 (A.A) - Muazina araaında getirdikleri bqbatları ı~esı 1 e atan u ıaeaı aruın .a 
dütmesinin aebebı .parlamentoda ları için Vafd partisinin parlamen· bi bu ancak arap ittihadı ve yahut hudud h&diseai Polonya memurları- Farbanın ağzına bıraktıkları anla- bır Vole1bol maçı !apılmıttır. Ög· 
tesirli bir muhalefetın yokluğudur. to harici propagandaya teveaaül islarn ittihadı gibi meselelerin e- nın mildahalesl ilzerine halledilmio- şılmıttır. Makıatları kocalarını leden sonra Atletızm bayramına 

Dıt politika itlerine gelince, in- edeceği zannolunuyor. Ve bu aa- bemmiyetli bir tekil alacağı güne tir. Çek hudud muhafızları tarafın- kendinden geçecek kadar tahrik ait müsabakaların finalleri va 
giltere ile ltalya arasında müzake- bada bu partinin rakipsiz bir tek· kadar varittir. O gün geldiği za- dan düşürülmüş olan Moskis balonu ederek tetçİ etmekti. Bu manevra Edime karıtık takımı ile latanbul 
reler batladığından beri Mısır için niğe malik olduğu itiraf olunmak- man vaziyetin ne tekil alacağını tekrıır Polonyaya sevkedilmiıı ve iki Fahranın kurtuna dizilmesine mi.- takımı arasında birer futbol maçı 
olduğu kadar bütün Yakın tark tadır. Mehmet Mahmut hükümeti iae kimse kestiremez. pilotu serbest bırakılmıştır. 'ni olmamı hr. yapılacaktır. 
~-,; ...... , ... .. t.~ , .. ,.iJr 4<.~ ~~ ~ ~';. . - . ... ·~ ... 

Sen onun ne diye kaçmasına mÜ·ı Mahmut kolunu biraz sertçe ir i. Naip, areçin inatçı ve sert ta· 

Kesik Elli 
ADAM 

- saade ediyorsun? çekti: ı Kadına refakat edecek olan biatini bildiği için ıarar etmedi. 
E rm Mahmut güldü. - T etekkürü bana değil, Alla-

1
adam evvelce bazırlanmıt iki atı Onu kızdırmaktan ve büabütüıı 

E: im - O yalnız değil •• dedi. Dost- ha et.. dedi. Kullar vasıtadırlar. ,yularından tutarak getirdi. aksi bir hareket Japmaaından kor• = !arımın elinde .. Allah büyük Emi- Mukadder ne .iae o olur •. Haydi, Mahmut: kuyordu. 
ne... gel.. - Haydi size uğurlar olsun. O da iti alaya vurmak istedi. 

Evde ve avluda yağma gürültü- Evin avluya çıkan kapısına le- 1 Dedikten sonra arkuına bile - Hakkın var ... dedi. Seyrel> 
sü devam ediyordu. Habetler, teı· veccüh edecekleri sırada Mahmut,bakmadan sahile doğru koftu. mek fena birteJ' değil .. Yalnız beıı. 
lim olanları da merhametsizce öl- sordu: Eminenin kendisine yalvarır gi- kaçmıyorum. Bir an evvel gibnelı 
dürmeğe batlamı,Iardı. - Buranın batka kapısı yok .bi sesiyle bir te1ler söylediğini iatemekliğim buraya yardım kuv· 

YAZAN 

Mal ve vahtet hırsı gözlerini ka- mu? 1 duydu. Bunların mi.nasını anlıya· vetleri toplamak ve getirmefı: için-
rartmıftı. - Var .. Afağıda bodrumdan · madı. Arkasına da bakmadı. Sa- dir. 

Mahmut: da arka tarafa geçilir. !bitde onu bir sandal bekliyordu. -Fena fikir değil.. Yalnız tim· 

HANRY 
DE 

Monfredl 
- Çabuk olalım, dedi. Yoksa - Avlu tehlikeli ... Oradan çı-jSandala atladı. Gemiye doğru git· dilik ıiz böyle açıkta duracağınıza 

Tatlı bir ıeıle: ide idi. bu sürü ıöz verdiği halde sizi de kalım.. ımeye basladı. anbara >naeniz fena etmit olmaz. 
- Korkma Emine .. dedi. Seni - Kocam ne oldu .. Diye sordu. öldürür. itte sadık adamlarımdan Bodruma giden merdivenden · TUZAK aınız. Bakın •. Herifler sahilde do-

boğazlamağa değil, bilakis kurtar- Nerede? Onu öldürdüler mi? biri .• Bu sana refakat edecek .. indiler .. Ve buruının su ile dolu Naip, Fareçin gemisine geldiği latıyorlar. Sizin burada olduğunu· 
mağa geldim. Çünkü sen bir gün - Hayır. O kaçtı .. Limandaki Onunla beraber buradan kaçacak- olduğunu gördüler. ızaman gemici onu alaylı bir ba- zu görür veya hissederlerse ikimi· 
bir kadının göz yatları kartııında F areçin gemisini görüyorsun J'& .. ıın. Naibin buradan kaçhğını anla- kıtla kartıladı. zin de halimiz harap olur. 
merhamete gelmit ve o kadına ı,te orada.. - Nere1e kaçacağım 1 dılar. Kaçtıktan sonra da geride 1 Naip bu istihzanın farkma var- Bu sırada Naibi gemiye getir· 
yardım etmittin. O, karısını ve adamlarını kendi - Maaavvaya gidecek, babanıı. bıraktıklarını ve Emineyi Hahe,. madı ama herifin soğuk tavrı ve mit olan sandal tekrar sahile doğ· 

Emine hayretle batını kaldırdı hallerine terkederek alçaklar gibi Naibin alçaklık ve ihanetini haber !erin eline ölüme teslim için geç. I biç acele ehnemeai nazarı dikkati- ru gemiden ayrılmıftı. 
ve bu sözleri aöyliyene baktı. kaçıyor. vereceksin. tiği yolu ıu ile kapadığını anladı- ni celbetti. Naip bunu görünce teli.ta düt-

Tanıdı. Emine debtet içinde idi ve su- Ve eğer baban Naip hakkında lar. - Haydi .. Çabuk ... dedi .. Der- tü. 
Birden benliğini bir emniyet ba· suyordu. derhal harekete geçmezse Mıaıt' Mecburen avludan geçmek icap hal yelkenleri aç.. - Sandalı niçin karaya yollı· 

vaaı aardı. Mahmuda kartı tatlı ve Mahmut devam etti: bidivi takibat yaptıracaktır. Çün- ediyordu. Fareç: yorsun, dedi. 
candan bir bakıtla baktı. - Bil ki kocan memleketini kü bu it arbk onun kulağına kadar 1 Mahmut Emineyi ıol eliyle be- ı - O kadar acelesi yok, dedi. - Tütün almağı unuhnutum. 

Zaten onun Herkül gibi vücudu ltalyanlara sattı. Seni de, kendi da gitmit olacaktır. tinden kavradığı gibi omuzuna al-' Bak .. Habetler çarpıfıyorlar. Yağ- Onun için gidiyor. 
E:ıninenin daha çok evvelden dik- hakkında bildiklerini babana aöy- Emine, gözleri ya,lı, Mahmuda dı. ima ediyorlar. Bunu uzaktan seJ'I'- Hem de gelirken dostlarımdan 
kat ve ali.kasını çekmitti. Kendini lememekliğin için burada Habef· tefekkür etmek istedi. Ve onun eli Kotarak avludan geçti. Sokağa etmek çok alaylı birtey .. Çarpıt· birini de beraber getirecek. Zan· 
bu tehlikeli anda bu adamın hima- lerin elinde ölüme terketti. kesik kolunu tuttu. Bileğinin kesik lçılı:tı. j manın sonu nasıl olacak, merak nedersem onun refakatinden aia 
Yeainde bulmanın adeta zevki icin- - Vay alçak vay.. Peki ama.. yerini öpmek istedi. Biraz uzakta tenha bir yere in· 1 ediyorum ve onu beldi7orum. de cok memnun olacaksınız. 
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Dr. Abdi Muhtarın tavsiyeleri 
ve bir Fransız seyya ın cevabı 

Geçen gün <tŞamplen» Fransız fes bir parçn vı.r. Yola çıktığımız 
transatlantik vapuru ile lzmire bir vnkıttnnberi hoşça günler ve ge-1 
sürü seyyah gelmiı;ti. içlerinden celer geçiriyoruz. Onunla da bnş
orta yaşlı biri Kemeraltından ge- başa vereceğim. 
çerken birden bire bi~ rahatsızlık _ Fakat benim tev~iyclerim ... 
duyar. - Sizin tavsiyeleriniz bena vız 

Gözüne Kemal Kamilin ecza- gelir. Onları tutmazsam ne olacak 
nesi ilişir. Hemen girer: sanki ... 

-Buralarda bir doktor var m1? - ölürsünüz .. 
Diye ıorar. Kemal Kamil, göz- - ölüm mü .. Azizim doktor ... 

lüğünün üıtünden bu yabancıya Ben ya,adığım müddetçe «ölüm)) 1 

bal<arak onun bir seyyah olduğu- yoktu-. «Ölüm» bana geldiği za
nu anlar, eczanedeki çıraklardan man ise ben yok olacağım. ölümle 
birine seslenir. ben ba,haşa ve hiç bir zaman baş-

- Mösyöyü doktor Abdi Muh- bata kalmıyece.ğımız ve müc&dele 
tara götür. etmiyeceğimiz için ortade. da me-

Mesleğinin eri olan doktor Abdi sele yoktur. 
Muhtar bu yabancı müşteriyi mua- Ve böyle söyledikten sonra, aey
yenehaneainde, yüzü koyun kapa- yah, puronun dumanlarım &a\'Ura 
narak yazılarını yazdığı tezlongu- aavura gider. 
nun üzerine uzatır. Bu olmut vakayı bizzat ıaym 

Enine boyuna tepeden brnağa doktor anlattı. Ve gülerek ilave et
kadar muayene eder. Sonra kuv- ti: 
vetli bir anjin dö Puvatrin teahisi - Bereket versin lzmirliler bu 
koyarak ıorar: ' ıeyyah gibi dfüıünmiyorlar. Yoksa 

- Sigara içer miainiz? bize ekmek kalmaz. 
- Çok .. 
- lçmiyecekainiz. 
- Pekili ..• 

~ 

1 Felaket t 
1 Hactaneye bir iş için g;tmİftİ. ı 
11 Ko··:dcrdo.n r,eçerlcen irkildi, ko-

- Sabıkanız bir rekor teşkil ediyor .. 

- De•eniu ki artık ben de adam oldum. 

Kırmızı fener 
Yatlıca bir kadın, göğaüne ya

.kuttan iri bir broş takmıftı. Küçük 
yeğeni, baktı, bu kırmızı mücev· 
her parıltıaı kendisine babasının 
otomobili geriainde, plika üstünde 
geceleri yanyana ve numarayı ay
dınlatan k~pkırmızı feneri hatır
lattı. 

· Bir müddet daha dütündükten 
r.onra teyzesinin dizlerine sokul
du: 

ğuşfo. ·clc.n birinde tanıdık birini 
görmü tü. Hemen içeriye koftu: I 

- Gecmiş olıun azizim. Seni 
bur:::dn nöreceğ. m hiç akhma gel-: 
ıı ez.'i. Dahn d~n ıeni 1.1arı'ın cici
bic; bir kızia be;aber görmüı~tüm. 

Yüzü gözi• &argılar İçinde kay
bolan ha!ta içini çekerek cevap I 
verdi: 

- Maaler.ef gören yalnız 
olmedın, karım da gördü. 

---·---
İhtiyarlık 

-

IHIOILIL Y~V OOID 
Marlen Dietrich Holivu

Esrarını an )atıyor 
-45-

dun 
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l ! Y AUNlZ ,..._ ~ ~V 10,000 Ki~l memnuniyetle ku\lani-
OZOM 1 i ~ ~·,,,, yor sizde muhakkak tecrübe ediniz. 

99 Alyoti bira. 14. 16.SO i ~~ tNKIBAZI 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neŞTİyatı: 

Gül ve Bülbül Saat 12.30 da kart§ık plak neşriyab, 
12.50 de plak: Türk musikisi ve halle 
şarkıları, 1 3. 1 5 te dahili ve harici haber
ler. 

82 K. Taner 14.25 16. j! o+ HAZIMSIZUdl 
62 Paterson 15. 1s.2s

1
: MiDE EKŞiLiK, ŞiŞKiNLiK 

24 P. Klark 16. ı 6.50 ! VE YANMALARINI GtDERIR 
21 j. Kohen 14.25 's : AôlZDAKI TATSIZLIK VE J' AZAN ı O&kar Wilde 
16 s. Bayezit 15.75 16: i.· y KOKUYU DEFEDER 

- Pazar Nüshasından mabat - Akıam neşriyatı: Mide ve baraakları alıştırmaz. 
A 

"kt ld v v • • • F . G"k k 1 304 Yekun • fc. 1 ti'h hh d" 1 • y g~ t;.P~~ a!?'agabqladıgınuı•ıttı. ercıun.u~tu_. o te a- 18.30daplakladansmusikisi, 19.15 268387 ·: f anızıveaı atınızı uzettr. 

ÇEViREN : Orhan E. Yamanlar 

Za~a~ ~ul~ul g~l agacına uçt~ .• d~. K~rmızı bunu ıtıttı v_e m~mnu- te türk musikisi ve halk şarkıları, (Hik- 268691 E 
Gögıunu hır dıkene dayadı. Bil- nıyetınden her tarafı tıtredı. So- met R.iza ve arkada§ları), 20.00 de saat . . _ .. • : MAZON laim Horoz markasına dikkat müpbih isimleri ve taklit- : 
tü · 1 v •• ~ •• y k b h h ki ÇelUrdebiz umm orta fiatlen • 1 : l · edded. · : n gecenın uzun ugunca gogsu gu aa a avasma yapra arını ayarı ve arapça nCFiyat, 20. 15 te türk • : era r ınız. ! bir d.k d ••t•••• t Ak . d d vl d k. """ .,_. .. ... .. . 1 N 7 13 50 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 

ı en e o uu. aç ı. sı sa a ag ar a ı ma.ga- musı&.ısı ve halk prluları (Cemal Kam.11 o. . 
Donuk renkli ay soğukta a4ağı ralara kadar onun lurmızılık ha- Jstımbul radyosu okuyucularından), 2 1. No. 8 14.00 

doğru eiilip onu dinledi. Bülbül ge- berini götürdü. Uyuyan çobanları OOde konferans: Çocuk neıriyatı ve ter- No. 9 14.50 
cenin uzunluiunca öttü. Diken an- rüyasından uyandırdı. Bu haber biyesindeki rolü (Ramazan Akın, mual- ıo IS.SO 
beangökaünündll'inlijinegirdi. Ha- nehrin kamıtları arasında yüzdü. lim). 21.15 tc stüdyo aalon orkestraııı, ~: 11 16.75 
Yatının kanı damarlarından çekilme- Ve oradan denize kadar taştı. 22.00 de ajanı haberleri, 22.15 te ya-
ie bqladı. Uk enel bir im blbile - Bak bak diye bağırdı. Gül nnki progyam. ZAHiRE 
bir genç kalbi arasında doian qk ağacı şimdi artık bitti. Bülbül bu- 9~~ ::~a~:day S.9375 
tarlalarını söyledi. Bir mucize oldu. na. ceva.p ve.rmedi. Çünkü o. kal.- ISTANBUL RADYOSU: b d b d k 1 1 70 ton P. Çekirdeği 
Gül aiacmm bir dahnm tl en ucun- m le ~~ ı. edn ~·1·~zunt yefdı çı- • öğle n~riyatı: 709 kental palamut 250. 
da, tulalar birbirini takip ettikçe men~er ~zerın e o uya ıy~r .u. ----

6.12S 
4 . .37S 
2.65 

S20. 

bir tomurcak t..,ekkül etmeie bat- Ögleyın talebe pençeresını açıp Saat 12.30 da plakla türk musikisi, -
ladı. 'Bu tomurcak önce solcundu .. dıtarı baktı: .. .. . _ . . ! 12.so de havadis, 13.0> teÇocuk hayra- Brezilya ilhak 
Bazan nehirler üzerinde ıöriilen ai.- y -d ol h neb~uykuk bır tal~ .• dıyes~a- 1 mı ve haftası münasebetiyle çocuk esir- ı 
ler bdu- solgundu. Sabahın ilk ıtık- g~r ı. f te ır ırmızı gu ... . ım- 1 geme kurumu namına Bakırköy balkevi f d 
L_ 1...:... .. 1- 1- du C!-L-L __ ..::-" dıye kadar hayatımda buna ben- gÖsterit kolu tarafından bir temsil. 13.30 anı ı 
-o IUllllr SOagUn • ~ auauUf h' b' ··1 .. d' N .. ı h ak 
karlatlan kadar solgundu. Ajaç dalı- zeri ıç. . ır gk~ gorme 11!'1: e gdu- da mu telif pi" n~riyatt. Roma 25 ( ö.R) - Romadaki 

daki k .. b' ze emınım ı onun atınce e B ·ı b.. ··k ı · · Ad be G nın ucun tomurca gumiif ır ay b' . . d EW'l' .. 
1
.. rezı ya uyu e çısı a rto er-. s· vl_l_I..! ._ __ _I_~~ b' uzun ır ısmı var ır. gı ıp gu a Akşam neşriyatı: 'Ta Suvalo hariciye nazırı k t c· . 

naya.. ar ,SOllHllD suya aıueuen ır k d S k d' El" d S • . . d . ' on ıa -''I .. 1 ___ ı ..:L.• id" opar ı .. ap asını gey ı. ın e aat 17.00 dr: Inkıl~p tanhı ersı: · t d k B ·ı h"k·· .... golKcıa 11auı ı. "il f .. .. . k noyu zıyare e ere rezı ya u u· 

A
w bnlbtite ::.x. •• •• dah lfU e pro esorun evıne Oftu. Üniversiteden nak.len, Mahmut Esat Boz- 1 t' . b d bö 1 R fi . . 

' 

_._g~- u-d_ ı.!._~s~n_u ~~ırd a J:>rofesörün kızı kapı önünde lcurt, 16. 30 da Çocuk bayramı haftası· mit el ı~ınk uln an H ybe . toma. sc rını 
aua auvvaua ıuuc.ı ıçın uag ı . . k . l'k d 1 a ya ra ı ve a eşıs an ımpara~ 

A
--•- ..ı.L- •--.:ı. kü' •. • .. k oturmut mavı ıpe ıp ı ıarıyor u. müna!'ebetiyle çocuk esirgeme kurumu t d' d 1,.._. ti' t l"kk• 

- uaa Gallli ....,7ı.a et çucu K'' "k k" - · d akl d k f • K . c··k I oru nez ın e sa anıye ı e a ı et-
L:t-.~ıL ... --•- ..L.L- y .__ uçu opegı e ay arı ucun a namına on erans: Fahrettın erım o • tt'•. . b'ld' . . K t c· b 
PUIUU ~ uuıa.. o.ua gül ta- t d T I b l (Ç k h ) ,,. 5 l"kl d e ıgını ı ırmıştır. on ıano u 

•• .. ___ l..LJ.ı.l _..__ _ _] ya ıyor u. a e e: ay ocu ru u, 16." te pa a ana t bt·•· k d . it l h'"k .. 
~-- tnıneUCn gün do- Ew · k b' ··ı ' .k. . 19 l 5 B • e ıgı ay etmış ve ayan u u-

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat maltinaları ve tezgahları bilümam •anayİ malıinala-
ı, T ornalar, M alıkaplCJT, Frezeler vuaire •. 

«PLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WlLCOX her kun-ette buhar kazanlan. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompreaörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryollan inpat mabemeleri •• 

MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, cı 
va çelikleri, her türlü halitalı halituız çelikler ve ..• 

TtT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirıiniz ı 

G. D. G/RAS Ticarethanesinden temin 
edebilirsiniz... Peştemalcılar sokak 

No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 
Telefon :2413 Posta Kutusu 234 

1 -13 (841) Bö 1 bulb"'l d"k d - ger sıze ırmızı ır gu ge- 1 musı ı ı, . te ~onferana, eyoglu ı . . . . . R' d J 
y ece u u ı ene a- . . b . l d d y. • • h lk . b 0 1 metının memnunıyetım ıo e ene-• . tırıraem enım e anae ecegınızı ı a evı namına ayan Nazan anışment . . . . . . . . & ı 

dadayandı.Seıınıdahafa~ .. l . t'. d' b y d 1 te (T 'h d b" "k _ 11.y.) 19 ırıoya bd~rdm~mı ~fı~en rı~ e~~ ~~;•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
1 ..zıL ltt" Çü k"' t k b' k soy emıf ınız ıye agır ı. f arı ve c e ıyatta tur guze ıgı , . . . 
a .7uaıe ı. n u ar ı ır a- d"' k "l" b d 55 b h L ~ 1 . 20 00 d V d' rnıştır. 

d 1 hl rk i
. hl d k• unyanın en ırmızı gu u ura a.. te orsa aocr en. . e c ıa 

ın a r e e ın ru arın a ı O b k Ih" · · ·· tü'" R' k d 1 f d .. _ı_ ı = h k ö r d nu u gece a mızın us ne ta- ıza ve ar a aı arı tara ın an tu~ mu-
fe vet far ııını 1 Y ıyor u. karsınız. Biz dansederken o benim sikisi ve halk oarkdarı, 20.30 da hava ç• k 

Cü.lün yapraklan°:. b~w~~kek ni- sizi nasıl sevdiğimi size anlatır. · lrnporu, 20.48 Ömer Riza tarafırdan . ıçe 
.-nhsının dudaklarını optügu zaman Kız kaslarını çattı: arapça söylev, 21.00 de Tahsin Karaku, -
kızın yüzünde gHrülen kızarıklığa - Korkarım ki elbisemle git- ve arkadaşları tarafından türk musikisi Çiçek güzelliğin canlı tablosudur. 

lzmir Defterdarlığından: 
Ada 

1 
1 
1 
2 
3 

Parsel 
7 
8 
,9 
2 
1 

Kapı No. 
199 
197 

Kıymeti Şağili 
20 Sivaslı Ali 

300 Bucalı Yunus bey 
100 Bozyakalı Rizanın deposu 
35 Florinalı Nebi 

'·· 
20 Giritli Sabunaki lbrahimin kalp 

bastığı yer 

benzer hafif penbe renkte bir kıza- miyecek eledi. Bundan batka Çam· 1 ve halk şarkıları (saat ayarı), 2 1 .4S te Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za
rıklık geldi. Diken daha henüz bül- berlaynın yeğeni bana hakiki mü- 1 orkestra, 22. 1 5 ıe ajans haberleri. 22.30 manlarımızda ruhumuza neşeler ser
bülün kalbine erİ•memfıti. Onun İçin cevherler gönderdi. Herkes te bi-ı da plakla sololar, opera ve operet par-'. per. Çiçekçilik de güzelliğe ayn rev
güliln kalbi de beyu kaldı. Çünkü lir ki bir mücevherin kıymeti birlçaları, 22.SO ele sqn hıtberlcr ve crtesi'nak verdiği için bedii sanatlar haya-
bir gUlün kalbini yalnız bir bülbül çiçeğin kıymetinden fazladır. günün programı. tına girmistir. Bu sanat şimdiye ka- 3 2 20 Giritli Huanan kalp ba.abğa 

dam ... lc:alblnln kanı kızarta bilir... Talebe kızgınlıkla: dar hep Türk olmıyan unsurlara 
Onun için a~a<; bülbü!e g~ğsün~ -Peki dedi. Söz vermittim de.. AVRUPA ISTASYONLARI: mahsus zannedilirdi. Her sahada ze-

~~acık dah!l Lir tazyıkle ıtmesı Yalnız çok nankörmüşsünüz. Gülü SENFONiLER: ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka-
lçın baiırdı : sokağa fırlattı. Yolun bozuk bir 17.15 Roma lcısa dalgası, Senfoni1'. dınlı!V bunda da muvaffak olmuş-

- Azacık daha haıbr küçük bül- yerine düten gül üzerinden tam konser. 20 Bükreş: Rumen eserlerinden tur. Tabii ve suni el ile işlenmiş ve 
bili... Azacık daha ... Yoksa giil ta- o ıırada bir araba tekerleği geçti. senfoni ve milli danslar, 2 l .30 Floranı, ! süslenmiş paketler, matem çelenkleri 
mamile teşcldclll etmeden ~n do- - ~ankör dedi kız .... Ben sa~a I ~apoli .. Senfoni~ 'k.onser. (Bocherin~. ı hazırlıynn ve belediyenin bahçe fi-
~acak. ne dedun ... Çok kabasınız, hem sız !:>avagnıno, Respıghı. Ferrc, Mulc). Mu- danlığı ile Kar§ıyakada iki çiçek 

Böylece bül~ül diken~ daha~·~- kim oluyorsun?z. ki? Yalnız bir ta- teakiben dans musikisi. l bahçesini rekabet edilmiyecek dere-
la dayandı. Dıken lcalbıne degclı. lehe ... Ben emınım ... Sen Çamber- cede ucuz veren bu kanaatkar Türk 
Ötiitü aruınaa •edit bir ıstırap laynın yeğeninin pabuçlarına gü- HAFiF KONSERLER: lçiçek müessesesini ihtiyacı olanların 
ıay~uı ititildi. latırabı pek çokru. mütten bir tol:a bile alamazsın. ! 5.45 Paris Mondial: Plôk konseri, 7. bir kere ziyaret etmesi ötedenbcri 
Şarli:ııı vabfl, daha vahfi olarak Sandalyesinden kalkıp içeri gir-

1 
ı O Berlin kısa dalga111, nqcli karı,ık pro· 'bu rniiessese ile alış veriş etmek su

yülueldl. Çanldl 8lümle kemale di. Tabbe U'?."'~le.111ırk,.n söyleni- gram (6. 15 devamı), 6.30 Paira Mondi· • retile alakadar olan zatlarca da ma-
eren, mezarda hile ölmiyen atk yord•· al : Plak. 9. 1 S Keza .. 9.15 Keza. 10.30 I" I b h k'k t · t' k de k um o an u a ı a e ış ıra e ce -
fal'kııını eiyU7ordu. - Aşk ne, budala şey ... Man- keza. 9.30 Berlin kasa dalgası, cenubi l d' 
· Bir mucise olarak te,ekkül eden tığın yarısı kadar bile fay dalı de-,1 Alman prkıları, ( 1O.30 nqcli program) · er ırBe. l d' I d · · d 

--..l. llıkl v• • • • • • e ıye ev enme aıresın e 
gül ,_.. semalarının kızı an- sıl. Çünkii hıç bır teY ıspat etmı- 12 Serim Jma dalgası, bando muzika, Ç" k · Şad" 
Pa döndl. GGI 7aprakları kırmızı yor. O yalnız yapılmıyacak s,eyleı·i 1 12.15 Yeni Alman hafif muaikiai. f 3 ha- 1 a ıçe Çl ıye .. ... ww::::ınaııawrmıs~ 

jdi ve artık gti1ün kalbi de bir ya: söyliyor. inanılacak •eyleri de ha-; fif musiki 14.15 devama. 13.1 O Bükre§. IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR-
inat kadar kırmızı oldu. kikatten çıkarıyor. Hakikaten bu Sibiceano orkestrası ( 14.25 konserin de- LUöUNDAN : 

Btilbülün 1e1I kıaılıyordu. Kü- itler hiçte pratik değil... Hem de vamı), 13.f5 Paris Mardial: Konseri Dosya No. 38/1774 
çök '4Jr kanatları titremeğe hqla- bu yafta pratik olmak her •ey ol- nakli, 14. keza, 14. 35 Roma kısa dal· ı Anadolu ıazetetinin 29 mart 
dı. Göal•l üzerine ince bir zar mak demektir. Tekrar felsefeye ga11, hafif mu.iki konseri, 16.30 Berlin °938 tarih ve 7469 sayılı nüshasının 
'eldi. Seıl kıaıldıkça kıııldı. Bo- dönüp metafizik çah,acajım. kısa dalguı, halk musikisi, 17.45 Bertin !onuncu sahifesinde Emlak ve Ey-
iazında kendini •ıkan blrfey his- Böylece odasına döndü ve kü- kısa dalgası, it sonu konseri. ( l 6. 5 O de· tam bankasına borçlu Mehmet Ali 
Jetti. tüphaneainden büyük tozlu bir ki- vamı), 16.02 Bükreı: Radyo orkeatra•ı oğlu Ahmedin 4 • 5 • 938 tarihinde 

Nihayet müzijin en tatlı son bir tap çekip okumağa batladı. ve ııarkı, 16.20 Belgrat: Büyük radyo or- ıatılacak olan gayri menkullerine 
Jı&imealnl yerebildf. Beyaz ay bu· -BITII- kestrası. 16.30 Prag : Fok orkeıtrası 1konan kıymet 2450 lira olduğu 
================:w::=::~:~==~~~;~t8.30~~~d~~~fil~ti~dep~~~2~~~ak 

l 9 Peıte Çiı;an orkesırası, f 9. 30 Paris ya:.ı:ılmıf, tashih olunur. Fazla 

lktısat Vekaleti iç ticaret umum mü· 
dürlüğünden: . 

30 ikinci lefl'İD 1330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiye
de ,abımağa izinli bulunan müseccel ecnebi tirketlerinden Sin
ıer Dikit makinaıı kumpany.aaınm Türkiye umumi vekili haiz 
olduiu ıalahiycte binaen bu defa müracaatle -tirketin lzmir vi
layetinin Kupduı kazuiyle Aydın .ili.yeti ve mülhakatı ve De
nizli Yillyetiyle mülhakata acentabğına tirket namına yapacağı 
itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava ·eden, 
edilen ve üçüncü tahıı aıfatlariyle hazır bulunmak üzere lzmirde 
mukim Hatim Uluaojlunu tayin eylediğini bildirmit ve lazım 
selen vesaiki vermittir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere muvafık ıörülmüt 
olmakla ilin olunur. 

1366 (853) 

Zayi Gümrük makbuzları · 
lıtanbul ithalat gümrüğünün 42153 No. 23/2/938 intaç tarihli 

beyannameaine ait 37904 - 37905 yevmiye Numaralı irat ve de
pozito makbuzlarını kaybettim. Döviz itlerinde kullanılmamak 
tartiyle yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur. 

Ayaz zade OSMAN ATIF 
1363 (850) 

~ 4 ... ~.. .. • ... • • • •• 1 ,. • • • ,... • • •• • ... - • , • • - ~~, • • 

lzmir vilayeti muhasebei 
müdürlüaünden: 

hususiye 

IColonyacıl 
9/13 ıayıh a 
edilmittir. 

Sahibinin 
"lunur. 

Kazım pa4a caddeıinde Tevfik Demire ait 
arazi komisyonunca 300 lira kıymet takdir 

. ı belli olmadığından keyfiyet ilanen tebliğ 
1367 (854) 

Mardial, konser. 19. 30 Bükreı : Hafif izahat almak iıtiyenlerin doıya
plaklar. 20 Viyana: Alman sesli filim daki vaziyet raporuna müracaat
musikisi parçalan (22. 15 keza), 21 Ll· leri lazımdır. 
ypzig filhormanik takım, Sopran. Tenor, (1370) 
Alto, 21.30 Peşte koro konseri, 21.40 z ama LSD!l 

Prag: Çigan ork~trası havaları (Novak) kisi konseri. t 5. l 5 Berlin kısa dalgası, 
22.15 Prag: Koro musikisi. 22.45 Bük- (Forellen, kenteti. 
reş: Hafif rousilci nakli. 22.50 Norveçte RESiTALLER: 
neşredilecek Avrupa konserini Peıteden 17.15 Berlin k18a dalgası, Sopran, şar· 
dinleyiniz). 2 3. 15 Prag aalon orkestrası, kılan. 18. 15 Berlin kısa dalgası, Piya• 
23.30 Viyana geçe muaikili (Hamburg- no _ Viyolonıel ıııonatları (Haydn). 
tan nakil), 23.30 Prag: Plak. 18.30 Brüno, piyano refakatiyle tenor 

OPERALAR. ORERETLER: şarkılara, 19.20 Belgrat: Piyano konseri. 
13.15 Roma kısa dalgası, Lirik opera 19.SO Pe,te viyolônsel resitali, (ltalyan 

muıikiııi, 21 Belgrat: Operada verilecek ve Macar eserleri. 20.30 Bükreı. prlu
piyeain nakli, 22 Roma, Bari: Bizetnin lar, 21.40 Bratiılava: Keman konseri 
cCarmen• operası. 22 Berlin kısa dal- (Mozart), 23.10 Milano, Torino ve Ro· 
ga11, Haendclin cMeNaan ı, Milanoda ma kuıa dalgası: Şarkı resitali. 
da aynı program). 18 Peete (plakla), 21.15 Bükreı 23. 

ODA MUSiKiSi: 30 Uypzi~. Hamhurg. 23.45 Milin'> 
12. 15 Roma kısa dalga11. Oda musi- Torino. 

lktısat Vekaleti iç ticaret umum mü
dürlüğünden: 

30 ikinci tetrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiye
de ~alıtmağa izinli bulunan müseccel ecnebi tirketlerinden Sin
ger Dikit makinası kumpanyaımın Türkiye umumi vekili haiz 
olduğu salahiyete binaen bu defa müracaatle tirkctin lzmir vi
layetinin kaza ve nahiyeleri acentahiına tirket namına yapacağı 
itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edi· 
len ve üçüncü phıı ııfatlariyle hazır bulunmak üzere lzmirde 
mukim Muhtar lberi tayin e7lediğini bildirmit ve lazım gelen 
veıaiki vermittir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere muvafık sörülmü, 
olmakla ilin olunur. , .. 1365 . {852) - -
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13 
13 
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9 
1 
2 
4 

6 
8 
5 
7 

12 
14 
2 
3 
2 
7 
2 
2 

220 

2 
5 

15 
26 

22.23.24.25 

20 

16 

27 
39 

38 

245 

85 

32 
40 

201,202,203 

80 
60 
60 
20 
30 
30 
80 

35 
90 

140 
120 

Kayalarlı Zinnullah 
Kayalarlı Mümin oğlu Dizar 
Arap Hacı 
Sepetçi Tahir 
Arnavut Nuri, Mustafa, Himinet 
Şaşallı Ramazan 

» Mehtnet, Süleyman. 
Osman 
Ra,it oğlu Ali 
Destaban Abidin 
AhÇı Ramazan 
Salim karısı Hediye ve ojullari 
Ahmet, Sıtkı, Oıman 

25 Nalbant Zekeriya 
80 Kunduracı Mehmet Ali 
30 Ali oilu Muıtaf a 
15 Şatallı Karaca oğlu lımail ka

20 
25 
70 
25 
40 
60 
10 

220 
25 
10 
20 
35 

rısı Halem 
Hulusi 
Niğdeli Huan 
Şoför Hamit 
Florinah Adem 
Kürt Dabil 
Nalbant Hasan 
Süleyman oğlu Huan 
Y anyalı Elmas 
Giritli Hasan 
Sucu Recep 
Bozyakah Riza 
Abdürrahim, K:el Hasan Ye 
Komonovalı Emine. 

Yukarıda ada, parıel kapı numaraları ve f&ğilleri ve muha:n
men kıymetleri yazılı Bulgurca çiftliğinde Rumlardan kalma eb
niyelerin araaıı çiftliğe ait olmak üzere yalnız ebniyeler 15 gün 
müddetle ve açık arttırma usuliyle mülkiyetleri ıabfa çıkarılmıt
tır. lbaleai 9/5/938 tarihinde pazartesi günü •aat 15 tedir. Talip
lerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. Satıf bedeli pefİn-
dir. 1804 (848) 

Iktısat Vekaleti iç ticaret umum mü
dürlügiinden: 

.. 
30 ikinci tqrin 1330 tarihli kanun hükümlerine söre Türkiye. 

de çalıtmaia izinli bulunan müaeccel ecnebi tirketlerinden Sin
ıer Dikit makinuı kumpanyaımın Türkiye umumi ~ekili haiz 
olduğu ıalibiyete binaen bu defa müracaatle tirketin lzmir vi
layetinin Bersama ·ıe Dikili kazalariyle Manisa vilayetinin Kır
kağaç Te Soma kazaları ve Balıkesir vilayetiyle mülhakatı acen
talıiına tirket namına yapacağı itlerden doğacak davalarda bü
tün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü tahıı ııfatlariyle 
hazır bulunmak üzere lzmirde mukim Retat Oneri tayin eyledi
ğini bildirmit ve lazım gelen veıaiki vermittir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere muvafık görülmüt 
olmakla ilan olunur. 

1364 (851) 

Mersinli fidanlığı müdürlüğünden: 
Fidanlıiımız için teaiaatiyle beraber mübayaa edilecek mo

t&r, türbin ve bunlara ait malzemenin münakasası 30 nisan 1938 
cumarteai pnüne bırakılmıtbr. 

Taliplerin mal ıandığından alacakları 195 liralık teminatı mu
vakkate makbuzlariyle yevmi mezkUrda ıaat on birde fidanlıkta 
te,ekkül edecek mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları . 

1355 . ( 849.) 



IZMJR MEMLEKET HASTA
NESi DAH1Lt HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesini ikinci bey -
ler aokağında fırın karJısında25 

numaraya nakleylemiftir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztcpe Tramvay caddesi 

o 1O18 TELEFON 2545 

~şçıha. ı rnakarnalar •• 

Selanik s J.mn birincilik ma-
dalyasını kazanmıthr. 

OKSORE.NLEU VE 
GöCUS NEZLELERiNE 

lzmir vilayeti defterd<ırlığından: 
.S~lihp8:~ .veresesinin veraset vergisinden olan borçlarının te

~~nı ~ahsılı _ıçin mah~uz ':o~ bedestanı sokağında kain 28 aayılı 
dukkan yemden takdır ethrılen 1250 lira kıymet üzerinden vila
yet idare heyetinin kararı mucibince ilan tarihinden itibaren 21 
gün müddetle tekrar müzayedeye çıkarılmıflır. Taliplerin 6-5· 
938 Cuma günü •aat 15 te vilayet idare heyetine gelmeleri. 

15-20-26-3 1182 (786} 

IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuıundarr At, Tayyare, Köpekbaf, 

Dellrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avrupanın ayni tip 
memucatına fa~ktir. 

Telefon o. 2211 ve 30Q7 
T ... lgraf adresi: Bayrak lznıir 

IZMIR BELEDtYEStNDEN : olan 29·4-938 Cuma gunu azami 
- Beher metre murabbaı altı saat 15 e kadar encümene ver

JÜz kuruftan iki yüz elli sekiz li- melidirler. 
ta bedeli muhammenli Akdeniz 14-19-.22-26 1219 (765) 
maballeai Doktor Hulusi bey cad-
desinde 28 numaralı mağazanın Uç yüz seksenbcs lira altmıt ku-
önündeki belediyeye ait 43 metre ru, bede1 İ kesifli Odun pazarı arka
murabbaı yol fazlası bat katiplik- sında 1319 sayılı sokakta Belediyeye 
teki tartnamesi veçhile 29/4/938 ait köhne dükkô.n ve ev arsası üzeri
cuma günü saat on altıda açık art- ne yaptırılacak umumi heli Ba, mü
tırma ile ihale edilecektir. hendislikten tedarik edilecek proje, 

Talipler on dokuz lira elli ku- keşif ve şartnamesi veçhile 3/5/938 
rufluk muvakkat teminat makbu- Salı günü saat on albda açık eksilt
zu veya banka teminat mektubu me ile ihale edile.::ektir. İştirak etmek 
ile söylenen gün ve saatte encüme- istiyenler yirmi dokuz liralık muvak
ne gelirler. kat teminat m:ı.kbuzu veya banka 

12 - 15 - 19 - 26 1218 (754) teminat makbuzu ile söylenen gün 
1 - Bir senelik kirası on lira be- ve saatte encümene gelirler. 

deli muhammenli Fevzi pa"'a bulva- 19- 22-26--29 1309(817) 
n kuzu oglu çarşısı kısmında beledi- 1 - lki yüz doksan iki lira altmış 
yeye ait yol fazlası baş katiplikteki kuruş bedeli keşifli Hacı Ali efendi 
ıartnamesi veçhile 3/5/938 salı gü- caddesinde Lokmacı bağı yerinde 
nü saat on altıda acık artırma ile iha- yaphrılacak istinad duvan Batmü
le edilecektir. lstirak etmek istiyen- hendislikten tedarik edilecek keıif 
ler ]()()kuruşlu' muvakkat teminat ve tartnameıi veçhile 6/5/938 Cu
makbuzu ile söylenen gün ve saatte ma günü saat 16 da açık eksiltme ile 
encümene gelirler. ihale edilecektir. tıtirak etmek isti-

2 - Senelik kirası elli bes lira be- yenler yirmi iki liralık muvakkat te
deli muhammenli Kemer caddesin- minat makbuzu veya banka teminat 
de belediyeye ait 235 numaralı ba- makbuzu ile aöylenen gün ve saatte 
raka ba• kitiplikteki sartnamesi veç- encümene gelirler. 
hile 3/5/938 salı günü saat 16 da 2 - Bin üç yüz doksan üç lira 
açık artırma ile ihale edilecektir. lı- kırk dokuz kurut bedeli kC4ifli Gü
tirak etmek istiyenler dört lira yirmi zelyahda 54 sayılı sokakta yaptınla
be§ kuruJluk muvakkat teminat cak 170 metre ve 42 sayılı sokakta 
makbuzu ile aöylenen gün ve saatte yaptırılacak 100 metre boyda kana-
encümene gelirler. lizuyon bqmühendislikten bedeli 

14-19 - 26 - 29 1251 (770) mukabilinde tedarik edilecek ke4if 
Beher tonu bin on kuruttan kırk ve ..,.tnameleri veçhile 6/5/938 cu

yedi bin dokuz yüz yetmit bet lira ma günü saat 16 da açık eksiltme ile 
bedeli muhammenli 4750 ton ihale edilecektir. tıtirak etmek iati
Zonguldak Zerodis 0.10 Llve yenler yüz he! liralık muvakkat te
maden kömürü Hava gazı di- minat makbuzu veya banka teminat 
rektörlüğünden iki yüz kırk kurut mektubu ile söylenen rün ve saatte 
bedel mukabilinde tedarik edile- encümene gelirler. 
cek tartnamesi veçhile 2490 sayılı 3 - Yedi yüz kırk be! lira bedeli 
kanunun maddei mahsusasına tev- keıifli mezbaha deniz iakele9inin 
fikan kapalı zarfla eksiltme ile ıa- uuh tamiri iti bafkltiplikteld tart· 
tın alınacaktır. nameai veçhile 6/5/938 cuma tünü 

Muvakkat teminat miktarı tiç saat 16 da apk ekiiltme ile ihale edi
bin bet yüz doksan aekiz lira on lecektir .... etınel& tati,_ı.r elli 
iki kurut olup ihalesi 294938 Cu- altı liralık muvakkat tembıat malı
ma ıünü saat on altıdadır. lttirik buzu veya hanka teminat meldubu 
etmek istiyenler 2490 sayılı kanu- ile töylenen sün •• eutte mclmene 
nun tarifi dairesinde hazırlanmıt ıelirler~ 
teklif mektuolannı ihale rinü ~1 2.6_ at_ UUI (U7) 

KATRAN HAKKI EKREM 

BAö VE BAHÇELERJNiZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

IESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iatifad 
.diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratJm,ı için ayni motör
erin dinamoları da vardır. Mazotla itler, ıa~tı gayet AZDI 

M. TEVFİK BAYkENT 
Elektrik • Radyo - Telefon.. P.et~emalcılar 77 /79 Tel. 3332 
'~ ............ ;t.p~pP'-' c:w;••-.. zq Z! , n;; 

Yazın insan kendini dah: 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlıjınm fena ijcıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 lıllf~ alınabilir 

Daim on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler ldlçUklüiti ve hafifllji itibarile 

pe fazla raibet bulmuttur. Ayarlı ve altmıt metreliktlr. Dalmon 
fenerlerinin yüksek meziyeti pllleri az sarfetmealndedir. 

UMUM DEPOLARI ı l:zmlrde Sulu han civarı No. 28/9 Htl .. 
.,u öz ödemi91i. latanbulda ı Tahtakalede Jak Dekalo •e Şıı. 

TURAN 
TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş aabunu ye kremi ile glb:elJik krem· 
lerini kullanımı. Hır yerde tatılmaktadır. Yalnız toptan ıa· 
tıılar için Iımlrde Ga1i Bulvarında 25 numarada umum acea• 
telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemıiye mUracaat ediniz. 

Poela Kut. ••• Teefon a••• 
D &>: ~'W.!#SR.~ ~-.. ,,.,,.-

T ASFIYE HALtNDE BULUNAN 

"BOZKURT,, 
TORKJYE UMUM SiGORTA ŞiRKETiNDEN ı 
cBOZ KURT» Türkiye umum siıorta tirketinin hiHedarı.• 

fevkalade heyeti umumiyesi, 31 ikinci kanun 938 tarihli topl_. 
tısında tirket faaliyetinin mekz6r tarihten itibaren tatiliyle· ı~ 
rinin tasfiyesine karar vermit •e münferiden ifayı vazife edebll
mek tizere ba7 Nusret S. Ayaalı ve Bay R. Debeire'i tasfiye dlİ' 
murları olarak nasp ve tayin eylemfttir. Şirkette alacaklı oıasıta• 
rın nihayet bir sene sarfında doirudan doiruya lstanbulda, O-• 
latada, Voyvoda caddeslnCle 17 numaralı Jeneral hanında nıuldO' 
tasfiye memurlarina mtiracaat etmeleri lüzumu Ticaret kanuıtlf" 
nun 444 üncü maddesi hükümlerine tevfikan llln olunur. 

19 - 28- 3 1289 (811) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Bolvar tlrketlnln e.ld yıllar kazanç verıislnden olan borcu· 

iiun temin tahtill için mahcuz yol bedestanı aokaiında klin 31j 

~ 
Numarala fevkani oda yeniden takdir ettirilen 250 lira ve ~k 

4 No. lu oda 100 lira ve Oımanlye C. Klln 9 No.lu dükkan """ 
• ve ll No.hıı dttlıkln IS() lira kıymet üzerinden 'rillyet idare 

)'.ıt.la 1-T8 tolıru 21 sin möıldetle mlha1ed-r 
~- . allp e 11138 Cuma sin ıaat 15 te 'rillyet ı ... · 
ı-·~trıttbae 11--IO 18 3 1183 (781) 
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Oişler nıçın 

Insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş

lerimizin de Rad- 1 

voline ihtiyacı oldu· 

çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uaareıi yal
mz yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
umanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kiifi değil
dir. Diflerinizi çürümekten kurtarmak istiyoı·sa
mz aabah, öğle ve aktam RADYOUN huH,.na
rak tabiate ycrdım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEK.TEN SONRA DIŞLER1NIZI 
FIRÇALAYINIZ. 

'iri i wıwww 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
~ .... lliitiin lzmirlilerin 

talwlialwial bnn• cWhiz mar
lada ..,..._ Amerikan fiGdi ile bu 
..._ yeni ve çok kuvvetli bir for
m• çıkan FAYDA ve emsali ilaç
lan, taze ve müeuir Naftalin ve pire 
tozlariru, lngiliz markah kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki balhk vesa
ir hqerab öldüren ve Burnava Zi
raat emtitüaünün raporunu tqıyan 
cKA T AKtlLA• tozlarını kesin ve 
llCUZ fiatlerle mağazamwlan tedarik 
edebilininiz. 9 n.kkaımm istismar 
etmek iatiyenlerin mağazamızla hiç 
alikui yoktur. Baıb yerde de fU-Jmam .., di'~r.: - Clu. .;-ımUL 
L.ınıiz yoktur. Lütfen yukarıdaki fir- TELEFON: 3882 

~~ 
TAZE TEM~Z 

---
UCUZ İLAÇ 

:J 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 

, , • T • j· tl•t• '":,. "' • l '.{.' ~~~"'!~· 
• r - "•-• Y .,. ,• ~ , .. " ' .. ,... • • dt '1-"t:.•:ı;.~•.»1.~~~:I\"- . 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan İş: 

1 - Küçük Menderes ııli.lıı aabumda yapılacak büyük kavu
fUtlar, küçük kavufutlar ve fetrek tütleri intaatı, ketif bedeli 
«275954• lira 43 kuruftur. 

2 - Eksiltme 11-5-938 tarihine rutlıyan çartamba günü aaat 
15 te Nafia vekaleti sular umum müdürlüğü su ekıiltme komis

- yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - latekliler: Eksiltme fartnameai, Dukavele projesi, Bayın

dırlık itleri genel tartnamesi, fenni fartname ve projeleri 13 lira 
80 kurut mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14 788 lira 18 ku
rutluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafia au İf
lerini veya buna muadil Nafia itlerini teahhüt edip muvaffakı
yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia itlerini batarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafia vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesaiki 
ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 973 
1~18--26--4 1165 (742) 

DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

:ATLAS LEVANTE , LINIE, A.G. 

F ratelli Sperco 
Vapur acentas1 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. CANYMEDES vapuru limanımızda 
:ACHAIA vapuru 2S nisanda beklenl- olup Rotterdam, Amsterdam ve Ham-

d
f'} t\ yor. Rotterdaın, Hamburg ve Bremen burg limanları için yük almaktadır. 
~ 1 .!_. ıÇtn yük alacaktır. DEUCALION vapuru 30/4/938 ta-. t\e ? . .p.RVIGE MARITIME ROUMAINE rihinde beklenmekte olup yükünü tahtı-
• BUCA.REST yeden ıonra Burgaa, V ama ve Köatence '\t\ ! DUROSTOR vapuru 3 mayısta belde- limanları için yük alacaktır. • r \ t JUNO vapuru Z/5/936 tarihinde ll-

mammıza g ıp ottel' am, miler am 
\ 

ıılyor. Kgıtence, Galatz ve Galatz ak- eı· R d A d ' 

~ 
tarınaıı cTuna> limanlan için yük ala- H b ı· ı · · ··k ı le _,_ ve am urg ıman an ıçın yu a aca 
e-.tır. b 

SOCIETE COMMER~~RE l'.SVENSKA ORIENT LINIEN 

Çünkü ASPiRiN seneler.• 
denberi-h~~Sıl ... ~~··ı·~~ gmMdar,na ve a(irılara karı• 

t • '~b' ... 'IA...,,..,-d~ estn şaşmaz ır ı aç Ot uQunu """ .. .. .... 
isbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 
__..~ ~ .... .,EB.., 

emin olmak için lütfen •,mar: 
.. • ~ o& 

kastna dikkat ediniz:. 
f/} 

www•··-
KREM BALSAMIN 

I 

Kumral, sarııın, esmer her tene tevafuk eden yeglne sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen iıale 

eder. Yarım asırdan beri kibar mahfeJlerin takdir ile kullandıkları 

sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem B alsamin dört şekilde takdim edilirı 

1 - Krem Balsamiu yağla gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündllz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

In2iliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu Iatanbul 

Süt makinaları 
Dünyanın en büyük fabrikaaı 

mamulatın dandır. 

MIE.LE Ekremözlerin imal kudreti 
YOZDE YOZDOR 

MIELE Ekremözlerin otomatik yağ
la tertibatı vardır. 

MtELE Ekremözlerin bütün ak.sanu 
paslanmaz nevindendir. 

MIELE Ekremözlerin bilUınum Zi
raat mektepleri kabul ve tav
siye etmektedirler. 

MtELE Ekremözlerin en asd ve di
ğer markalardan daha ucuz• 
dur. 

AYNI F ABRtlCANIN 

BULGARIA vapuru 22 nisanda bek- VIKINGLANO motörii 26/4/1938 

teni Bu V . . -·"'- l __ 1_ tarihinde beklenmekte olup Rottet-dam, yor. rgu, arna ıçm y ....... a acatL· 
t
• Hamburg, Cdynia. Oantzig, D...U.arlıı 
ır. 

vo Baltık limanları için yük alacaktu. 
DEN NORSKE MtDDELHAVSUNJE COTI..ANO motörü 19/S/936 tarl· 

· OSLO BAOHDAD 1.. L -'-. binde beklenmekte olup Rottcrdam, 
vapuru J mayııta oe& H b Cd · O · O · -1-

ı--a..·or. l.kend....&.. Di N • am urg, ynıa. antz:.ag. ammam 
'C'M9' .... .,,.e, eppe vo or B ıL•-ı· 1 .. ,,,_ -'---•-L--,_._ ,.,_ -•---L ve a ua; unan an IÇlll yum; .. ~. 

Vef .,,.u )'U& -~tff'. SERViCE MAIUTIME ROUMAIM 
JONSHON v ARltEN UNF.S UVERPOOL ALBA JULYA vapuru 9/S/916 ta-

J~ 5 ma bekle- rilünde beldenmelte olup Malta Matail-
npunı yuta c ı· nl . . ··"1- l s.. n •• - ,, Co--L--L-- 11 __ 11 ya ve enova ıma an ıçm. yua. ve yo. 

n'7or. ""°1'aa. v ama. oımuı;uı, ..,.. - l 
Gal 

cu a ır. 
~ Brada lçbı yak alacal.tır. llAndaki hareket tarihleriyle navlun-

EXPORT UNF.S tNC. lardaki değ~kliklerden acenta mesuli-

Ph tıktarma9l dolna tef_._ yet kabul etmez. Daha fada t.afsilAt için 

EXOCHORDA vapuru 22 nlaanda FRATELLI SPERCO vapur acentalılı
PlreClen Bo.ton ve Nevyodta lıueltet na müracaat edilmeai rica.olunur. 

1 eCleoektir. TELEFON : 4111 '142 2663 4221 

EXCAUBUR vapuru 6 maJ'llta Pi- &. - "".ffe'4!iP 

reClen Boeton .. N~oıb lıareket ede- "Umdal,, umumi 
eektlr. 

STE aovAU HONGROISE deniz acenteliği 
DARWE IUJlRllE 

BUDAPEST np11n1 JO oa..ada W- Ltd 
leoiyor. Pod - Salt Ye lakenderiye için • 
,tık alacaktır. IEl..ENlC lJNES Lm. 

DUNA npuru S maynta beld~. A 11-ftNAl t'a&*N Z6 ainada IMS!e 

Tuna Uman.lan~ ,«k aleı.oakm. aıiFOC'. Roaer-dw. H.mb.c n A.rert 
llAndakl llareket tarthlerl,Ie nu- tem.atan içia r-i& .t.cabc. 

lunlardald d~tlldllderden aceııta me- HOl..LANOtA •apunı ~ at.eda 
sultyet kabul etmez. beldeai10I'. Rottttdaın. HıunbVc ve 

Daha fazla tafslllt almak fçhı Btrfn- Aa.vera limaalanadaa .rik ç&araealı:tar, 
ol Kordonda V. 1!'. Henry Van Del' Zee be~~ 619 ma,.. .;n-.ta 
ve Co. n. v. Vapur acentahğuıa mflra- A 1. -~·1 ~ ambmg 
caat edilmesi rlca olunur. ve nven uuıuuan tÇat yük alacak.ar. ı 

Tet No. 2001 ve 2oos. UNEA SUD AMERtlCANA 1 
iiCIM"."""'-~ ...-W.'*~"i.Mf; RtO VERDE motörii Z3/H nüıa,. 

Olı•Vl, v ş .. ara11nda bddeniror ve NeVToıi. içıin yü e ure. al&eaktw. 
LıMİTET RIO PAROO motörii 20/ZZ ·v t arasanda hddenivM n No-ort ca· . ap.ur acen 2sı ,.ak .ıae-..... , ., ... 

BiRiNCi KORDON REES Gerek vapurların muvasaJ.At tairhl 
BiN.AS! 11.L 2443 gerek vapur isimleri ve navlunlut hak 
Ellerman Llnes Ltd. kında acenta blr ta.ahhü.t alb.oa glrma., 

LONDRA HA'ITI Daha fada tafsillt almak için Blrind 
CARLO, vapuru lkl nisanda Lonclra Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

ve Hull' den gelip yilk çıkaraw ve ay- umumi deniz acentalığt Ltd. müracaat 
nl zamanda Londra ve Hull için yiik edilmesi rica olunur. 1 

alacakbr, TELEFON: 3171 - 4072 
POLO vapuru 29 nisanda Londra ve 

Hullden gelip yük çıkaraaak.. 
OPORTO vapuru 28 nisanda Llver

pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Llverpool ve Glosgov 
için yük alacakbr, 

LESBlAN npuru 1 7 mayuta Uver
pool ve Svameac:lan gelip yük ~aracalt 

nlE GENF.RAL STEAM NAVICA
ndN L m. 

i\LBA TROS J vapuru 20 ma,.ısta 
l:ondra lçfn yük alacakbr. 

DEUl'SCH LEVANTE - UNIE 
ACHAtA vapuru llmammmla olup 

,.tik Çlkarmaktacbr. 
Tarih ve navlunlardakl değfşUdlkler

den acenta mesullyet kabtil etmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

.Memleket. hastanesi dış tafJibt 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalanm her gün sabah 

saat dokuzdan bafhy&l'ak 
Beyler - Numan u.de S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
.... ı~rrr~~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eıe 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lttanbulda bütün E«e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

lzmir Defterdarlığından: 
1 

lzmir Körfezi dahilinde kain 900 lira bedeli mubammenli eıki 

ızmı•r vİlayetı• defterdarlıg"' ından•. MIELE Bisikletleri Gediz Dalyanına ye bin lira bedeli muhammenli Kırdeoiz Voli 
MIELE Motoraikletleri mahalline pazarlık müddeti zarfında da talip çıkmamıt olduiun· 

lamail Hakkının alri yıllar kazanç ve veraset vergisinden bor~ MIELE Elektrik aüpürgeleri. dan 2/5/938 tarihine müaadif pazarteai günü saat on bette ihale-
cunun temini tahsili için mahcuz Ahmet ağa mahallesinde Keten IZMtR ve civarı umum aabf de- leri icra edilmek üzere 16/4/938 tarihinden itibaren itbu dalyan 
dağındaki 3 sayılı dükkan yeniden takdir ettirilen 1500 lira poau : ve Voli mahalleri yeniden açık arttırmaya çıkarılmıttır. Şartna .. 
kıymet üzerinden vilayet idare heyetinin bu baptaki kararı mu- MIŞLEN LASTiK meler taliplerine lıtanbul ve Ankara Defterdarlıklariyle lzmir 
cibince ilin tarihinden itibaren tekrar 21 gün müddetle müzaye- ACENTASINDA defterdarhğınclan paraaız verilir. latiyenlerin muayyen gün ve 
~ çıkarılmıtbr. Taliplerin 6-5-938 Cuma günü saat 15 te vi- GAZI B.ıoarı No. 11-21 aaatte teminab muYakkate akçelerinin teslimini havi makbuz.,... 

.. L.. __ _ullmL.U0 IKA.Jım.ıı:bı' tıe..Jlllii .. WMllllciı' ıa..------------L--~---------~T~el~gr~al!.!ı_!.Kaalıi~~·.:-~IZ~ll~l~R~ _ _I ya teminat mektuplariyle defterdarlıkta komisyona müracaatlerl. ---------tn '>t '>~ ~ 1'>0ft tR1S:\ 
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lngiliz Harbiye Nazırı Pariste 
Sir Hor Belişa Fransız basvekil ve harbi ye nazırı ile görüştü 

Pariste yapılan görüşmeler Südet Almanları kongresi 
Londrada başlıyacak Fransız - lngi- Südetler reisinin beyanatı büyük bir 
liz müzakeresinin ilk adımı olacak 
PARIS, 25 (ö.R) - lngiliz harbiye 

nazırı air Hora Beliaha bu oabah başve
kil ve harbiye nazırı bay DaJadiye lle 
görüşmüştür. Bu ilk temas lngilıere ocla
ıethaneainde oerefine verilen bir 2.İyafet 
~•nasında olmuııtur. Bugün BB. Daladi
ye ve Bonnet ile lngiliz harbiye nazırı 

araaında muhavereler devam ~decektir. 

LONDRA, 25 (ö.R) - lnııifa ma-
hafili harbiye nazırı Sir Horo BeHıhanın 
P omadan dönerken Pariste durmasına 
büyük bir allka göstermektedirler. Bu 
görü~me bir hafta içinde BB. Daladi}·e 
'Ve Bonnefnln Pariste lngiliz ba~vekil ve 
hariciye nazırlylo girişecekleri mühim 
müzakerelerin bir başlangıcı telakki edil
mektedir. iki hükümetin reisleri ve haıi-
ciye nazırlan beynelmilel siya!ete ait 
mühim meeeleleri gözden geçireceklr'r
dir. Dilnyanın her tarafında ve bilhas-
sa Avrupada iki memleketin müşterek 
menfaatlerini allltadar eden her hadi•e 

Fransız bafvekili ve harbiye nazırı B. Daladiye 

endişe uyandıracak mahiyettedir 
Roma 25 ( Ö. R) - Bcrlinden bildirildiğine göre Çe

koslovakyadaki Südet Almanları kongresinde bu te
şekkülün reisi olan 8. Heinlein tarafından yapılan 
beyanat Alman gazeteleri tarafından büyük bir ehem
miyetle kaydedilmektedir. Bazı gazeteler bu beyanat 
dolayısiyle Çekoslovakyada oturan üç buçuk milyon 
Almanın kendi arzularile 8. Hitlerin himayesi altımı 
girmiş olduklarını yazmakta-ı çekinmiyorlar. 

Parist'"n gelen haberlerden anlaşılıyor ki Paris gaze
teleri de Südet Almanlarının kongresini büyük bir alfı
ka ile talcip etmektedir. 8. Heinleinin Anşlus dolayı
sile 8. Hitlere tebrik telgrafı göndermiş ve kongrede 
yaptığı beyariat dikkate şayan bir hadise olarak göste
rilmektedir. Gazdeler Almanyanın Çekoslovakya za
rarına genişlemek emellerinden bahsediyorlar. 

Paris 25 (Ö.R) - Prağdan bildiriliyor: Çekoslo-

~e bunlann en baıında, her iki hüküme- 1 
tin bütiln gayretleriyle muahafa:taya ça
lıttıldarı eulh mUzakerelerinin esası ola~ 
cak.t1r. Lokamo muahedesinin Almanya 

larafından feahi Uz.erine Jngiltere ve 
F ranaa araaında yapılan askeri anlaşma 
ve 16 nlaan lngiliz - ltalyan anlaşma<ı
na 'Verilff.ek netice konU§maların belli 
batlı movz:ulan olacaiı gibi lspanyol me
eeJe.inin tufiyesi ve orta Avrupada (1-

kabilecek ihtimaller karşıaında alınacak 
vaziyet te mlizakcıe edilecektir. Fransa 
ile çok arzu ettiği iş birliğini müeuir kıl
mak için lngiltere muazzam bir ail:lhlan-

1 
vakyadaki Südet Almanlarının kongresi, ikinci günü 
olan dün, Südetlerin reisi 8. Heinleinin çok ehemmi
yetli beyanatına sahne olmuştur. 8. Konrad Heinlein 
Çekoslovakyadaki Almanların bütün fikir ve idealle
rile Almanyadaki Almanlar gibi Nazi olduklarını ve 
bütün kuvvetlerile Nasyonal - Sosyalizme iltihak et
tiklerini bildirmiş ve bu sebeple üç buçuk milyonluk 
bu Alman kütlesinin 8. Hitlerin himayesi altında bu
lunduğunu ilan etmiştir. 8. Heinlein Hodza hükümeti

ı ne hitap için tehditkar bir lisan kullanmış ve demiştir 
ki: •Cekoslovak hü1<ümeti eiier Almanya ile anlaş
mak İstiyorsa hudutları içindeki Almanları tazyikten 

lomat.ı. s •• hada Roı.rn ile bir anla?m• Roma, 25 (ö.R) - Parise hareke- vazgeçmf"si lazımdır ve esasen bu kendisi için de daha 
yapmıştır ki bu hareketin ~iyaei ehemmi· tinden e~vel lng~ltere harb.iye. nazırı ıir,hayırlı olacaktır.> 
yeti Üzerinde mar etmek zaittir. Hore Belısha fa,ost gazetecılerme şu be- TEFSiRLER DEVAM EDiYOR: 

lngiliz umumi dkarı Fransadaki mü- 'yanalla bulunmu•tur . Pario 25 (Ö.R) - Günün en mühim meselesi Çe-
temadi buhranbrı ve bunların ncticele- ~ •ltalyaya besb.elli bir memnuniyetle : ~oslovaky~d" Südet Alma~lar. kongresinde ~üdetle-
. • . . . . . . 1. rın Führerı 8. Konrad H~ınleın tarafından soylenen 

rını endııe ıle takop etmekte ıdı. Fakat geldım. Hakkımda yapılan hararet ı . - k d Al tb t t f • ) · t b"• 
ı program nut ::ı t'T. man ma ua ının c sır er1 a ıı 

yeni ka_bi.nenin tahakkuk ettirdiği p~rla- ka~ul~en anlıyorum. ki _artık i~i '."emle: J cok leh dedir. •Bcrliner Zeitung Am Hittaıı> ~a_rafın- Çekoalovak Cümhurreiai sarayının teraaında 
mento ııtıfakı Londrada mesut akı•ler ketımız arasında hıç hır gergmlık esen 1 dan ileri aürülen şu mütalaa ile hülasa edilebılır: 8. verdiği bir çay :riya/etinde 
uyandJJm•ı olup Framız nazırlarına Lon-,kalmamııtır. Gerek lngiltere gerek.e Heinleinin nutku ciddi ve modern bir sulh siyaseti- atatüsüne sahip değillerdir. Ancak idari bir muhtariy~· 
drada gÖ•terilecek emniyet ve samimiyet ltalya artık ancak oulhu düşünüyorlar ... dir. · ti olan Kantonlar vardır. Hiç şüphesiz Çekoslovak h'!• 
te bunu teyit edecektir. B. Bonnet'nin ·ı lngiliz - ltalyan mün:ısebatının gerginlik- . Ce~?slov'.'ky'.'da ise Südet olmıyan gazetelerin .~e.~- kümeti de bu Kantonların idari muhtariyeti gibi ~~r 
Fransa hariciye nezareti~e geçer geçmez ten kurtulmaaı hiç şüphesiz Avrupa I sırlerı ıse, sımdıy~ kadar uzlaşmaya en tarafdar goru- vaziyeti Çekoslovakya Almanlarına verebilirdi. Gör~· 
yaptığı bir teşebbüsün netice•i olan bu il memleketleri arasında münasebetlerin len

1 
~~etele~dedbıle ,.<:0 k '!leydhtedhır~dY,kosdlovak8gazlJ e- lüyor ki lsviçrenin misali, Çekoslovak mahfellerine go-ti 

ma gayreti oarfetrnif olduğu gibi mali iı
tilı.rarıru da luakançlılda muhafaza eımi,
tir. Diier tsraftsn Londra hükümeti dip-

. .. .. . . . . . . . te erını en zıya e muteessır e en a ıse şu ur: . 'le- re, bilakis 88. Beneş ve Hodzanın Çekoslovak devle 
zıyaret Fransız hukumetının lngıltere ıle ı normal hır tekıl almasına hızmet edecek inlein akalliyetler meselesinin kadrosunu ızeçerek atık- kadrosu içinde Almanlara azami haklar temin etme~ 
siya.etini ahenkli kılmalı: arzu.unu gö ... ve muhakkak daha başka aliıka uyandı- ca nazism himayesine ııirmiş ve vine ııkalliyetler kad- hususundaki Liberal siyasetleri olarak ileri sürülebı• 
termektedir. 1 rıcı te~ehhüslerin de vesilesi olacaktır.> rosu haricinde olarak Cekoslovakyanın harici siyase- lir. 

tinde ıı:önüllü bir tebeddül yapılmasını istemiştir. Hal- Çek mahafilinin fikrince Heinlein tarafından ileri 
buki bu talebin Cekoslovakya Almanlarının haklarile sürülen müddeiyat Çek hükümetile anlaşmak roa~sda• 
hic bir alakası yoktur. dına değil, bilakis böyle bir anlaşmayı güç ve belkı e 

Şuraoı da kaydediliyor ki Südetlerin Führeri Prag imkansız kılmak maksadına ıı:öre hesap edilmiştir. • 
hükümeti tarafından kabul edilemiyeceğini bildiği bir Londra resmi mahafilindeki intiba da Havas ajansı 
zemin üzerinde bile bile yer almıştır. 8. Heinlein Çe- tarafından şöylece hülasa ediliyor: 

lngiliz Hava s· ihlanması 
koslovakya Almanlarının Çeklerle tam hak müsavatı- 8. Heinlein tarafından ileri sürülen talepleri o. d~ 

A 
na malik olmalarını istememiş, fakat bu akalliyet için n 

Vrupanln en kuvvetli• hava ordusu- hakiki bir devlet otatüsü talebinde bulunmuştur. öyle rece ifratlı telakki edilmekte ve Prag hükümetın:_ 
ak k bunları roüzakere~e eoas tutabilmesi güç görülme,..• 

ki Çe.1<oslovakya artık tek bir devlet olm tan çı sın tedir. Bu mesele Fransız - lngiliz müzakereleri esna• 
. ve eski Avusturya - Macar imparatorlufıu gibi ikiz bir sında görüşülecektir. 

h • Al " • d 1 k devlet haline qirsin. Halbuki bu ikizliğin ne netice ver- b na Sa lp manya Sevıvesın e O a Ca diO.i tecrübe ile görülmüştür. Resmi mahafil hükümetin mütalaası hakkında u 
"" h k ç k 1 k k .. ı··• bel İşarette bulunmamakla beraber umumi kanaat •udur: Praıı: ü ümeti e os ova yayı ötürum uge, - ' ı 

ROMA, 25 (ö.R) _ Londradan bil- ' YOKLO BiR FAALiYET HAFTASI 
1 
ki de ölü~e mahkum edecek olan böyle bir planı kabul lngilterenin tezi değişmemiştir. Südetlerin talepl~l 

d'rild'"'- ö h f ,c. edemezdı. ancak Çekoslovak devleti kadrosunda kalmak şartı ~ 
' '•"'9 g re mu a azaôr gazeteler- LONDRA. 25 (ö.R) - Buraya dön- Südetlerin Führeri bu talepleri haklı gösterm.ek içi_n makul olabilir. 8. Heinleinin ileri sürdüğü bu müdd~· 

den bazdan kabinenin haftalık içtimaın- müş olan başvekil bay Neville Cham- leviçreyi misal olarak göstermiştir. Fakat bu mısal hıç iyah Çekoslovak hükümetinin reddetmesi Alman htı• 
da başvekil bay Çemberlaynin Jngiliz berlain H hariciye nazın lord Halilak- de lüzumlu telakki edilmemektedir.Zira lsviçre Alman kümelinin Pragda bir diplomatik müdahalede bulun• 
hava kuvvetlerini aür'aıli bir tekilde in- sın önlerinde yüklü bir faaliyet ha/tası lan, Fransızlar ve ltalyanlar hiç bir suretle ayrı devlet _m_a_•_ı_n_a_h_ıı_k_v_e_re_m_e_z_. _____________ _ 

lifaf ettirmek ve bUtün Avrupanın en vardır. Jngiliz - lrlanda anla§masını im· 

kuvvetli hava ordusu o1an AJman tay- za için Londraya gelmiş olan ve hay Dö 
yareciliii ıeviyesi.ne çıkarmak azmını Valeranın riyaseti altında bulunan lr1an-

bildireceğini ve bu hususta beyanatta da delega9)'onu ile konuşmalar ha~ta ge· 

bulunacağını yazıyorlar. Yakında Avam lir. Diğer taraftan ispanya 1canşmazl1k 
kamarasında da buna dair beyanatta bu- komitesinin hu akşamki içtimaına chem-
lunulacaktır. miyet verilmektedir. Lord Plymouth ln

YENlBOTÇE 

LONDRA, 25 (ö.R) - Yann kabi-

nenin taadikine arzedilecek olan yeni 
hütçenin mahi}"eti gazetelerin faraziye

lerine esas te~kil etmeğe devam ediyor. 

Bu husuata mutlak bir gizlilik muhafaza 

giHz hükümeti namına diğer delegasyon
lara bildirecektir ki tedahülde kalan mas
raf hisseleri tediye edilmiyecek olursa 
kan~mazlık komitesinin bütün faaliyeti 
yıkılmak tehlikesine maruzdur. Bu mali 
mesele halledilip te komite mesaisine de
vam edebilirse Lord Plymouth ispanya.
dan gönüllülerin geri alınması meselesi
nin, nazari olarak bütiln hükümetlerc.e 

. .,. kabu1 edilmi~ olan lngiliz planı dairesin-
' . . /de kafi olarak h•lli için bütün delegas-

/ngiltere bafVekili B. Çemberlayn ı yonlar nezdinde israr edecektir. 

edilmiş olmakla beraber umumiyetle 
merak verici bir sürpriz beklenmiyor. 

Mükelleflerin lehinde veya aleyhinde 
olarak vaziyetin pek az değifeceği tah
mın edilmf'"ktedir. Umumiyetle zannedil~ 

diğine göre maliye nazırı sir Joh Simon 
•ulh zamanında lngiltere bütçesinde gö

rülen yekünun en mühimmini teşkil ._ 
eden bu büt<;t"deki muazzam masraflan 

yeni vergilere baş vurmaksızın karşılıya· 
cakhr. Diğer tnraftan maliye nazırının 

vergi hilelerini ''c kaçakçılığını ezecek 
tedbirleri de J-: ı.:. ln: ş olacağı ümit edil-
mektedir. 

INGILIZ - lRLANDA PAK1 J 

LONDRA 25 (ö.R) - lngiliz - lr
Janda pakıının İmzası münasebetiyle 
cManchet.ter Guardiantgazetesinin Len

dra muhabiri anla~manın ana hat1annı 
fÖyle hülôsa ediyor : lrlanda hükümeti 
Ottava anla,nıa,iyle mahrum edilmiı ol
duğu İmparatorluk tercih tarifelerinden 
ve hükümlerinden artık istifade edecek· 
hr. lr1anda hükümeti buna bir muk.abc-

Ebre harbı devam ediyor 

ROMA. 25 (ö.R) - Tortosaya 
karşı harekette bulunan lıalyan kolu ku
mandanı general Berti askerlerine hita
ben fU günlük emri neşretmiştir ı c Bol
şevik ordusunun en seçme kuvvetleriyle 
çarpışarak beş hafta süren şiddetli mu· 
harebel.erden aonra T ortosa kapılıı.rına 

-. 
~· 

Tortosa şehrinin ~mal kısmından bir görüniif.. . l 
geldiniz. Zafer kazanarak üç ksaba ve !ödenmesini istemek zaıuretinde ka a" 
elli köy işgal ettiniz ve on bin eıir aldı- caktır. Bundan sonıa komite lspanyadall 
nız. Ebre muharebesi devam C'tmekte· gönü1lülerin geri alınması mese1e!liyl• 

dir. Canlannı feda ederek bu zaferinizi lmeşgul olacaktu. 
temin eden arkadaılanmzı selamlamak ı PARIS, 25 (ö.R) - Karışmazlık ko• 
üzere ıilihlarınızı kaldınnız. ltalya aizin-,mite,inin bugünkü ic;timaında Lord Pi~ .. 
le müftehirdir. Düçe sizinle müftehirdir.> mouth ispanyada karışmazlık meseletH'" 

nin bugünkü kararsız vaziyetine bir :ni" 
ROMA, 25 (ö.R) - Londradan bil- hayet vermek üzere ciddi tedbirler alın• 

dirildiğine göre karı~mazlık kongresi bu· ması mak~adiyle komite azasına müracB" 
d ""nül• 

gün bir celse yapacaktır. Gazetelerin yaz- at edecektir. Maksat ispanya an go ·r:ı 
dıklarına göre komitenin mali vaziyeti 1ülerin geri alınması hakkındaki lngı 1 

çok fenadır, zira bir çok Aza devletler plinının tatbik mevkiine konulmasıd~r:· 
'' 1 1 ld ... .. sas ıtv : ... omite masraflaıından Üzerlerine düşen Bu p A.n, ma üm o ugu uzere, e 
; hisseyi ödememişlerdir. Bu ıebeple bu- bariyle bütün aliikadar hükümet1er tara .. 

1 d .ı h"l ol• 
• Je olmak üzere vazetmİ§ olduğu munzam 

resimleri ls:aldrracaktır. Son ubelede KıTtehirde tamamiylc topraia kapahlanan bir köy l günkü toplantıda reie Lord Plymouth lmdan ( lıalya ve A manya • a 1 

toplanmıı olan bu ·. ittir~ ..biuelerjnin nıak üzere} .kabul ~dilmistir. 


