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Alman Papasları yemin 

edecekler 
BERLIN 26 (ö.R) -Almanyada papaa 

lann B. Hitlere sadakat yemini vermelerin 
karar verilmiştir. Yemin vermiyen papasla 
azJedileceklerdir. 

·-----' FIA TI ( S ) KURUŞTIJR Cümhuriyetin "e Cümhurlyet esemam beJcrlsi, 3abahlan ~,Juı,. dyast gautedii YENi ASIR Matbaasında baaılmqtır 
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Hatayda Seçim dün filen başladı 
Başvekilimiz Atinada 

Dost ve müttefik Yunan milletinin 
misafiri olarak alkışlanmaktadır 

Ati na 
Ziyareti ' 

IST ANBUL, 26 ( Hususi ) -
Batvekil bay Celil Bayar, harici
ye vekili doktor Tevfik Rüttü 
Aras yarın (Bugün) Atinada bu-
lunacaklardır; Batvekil, Garbi 
Tralcyada ve tarki Makedonya
da, geçtiği bütün istasyonlarda 
halk tarafından co9kun tezahürat 

l\alkan Antantı~ ~ensup ola.n ile kartılanmıttır. 
müttefik devletler rıcalı arasında hıç 
bir temas tasavvur edilemez ki, Bal-1 Selinik, 26 (Hususi) - Türki
hnları istikrara,. sulh~ ~ük~na ka-1 ye batvekili ile hariciye vekili bu
vu§turan kuvvetlı eamımıyetın t.e~- 1 gün lıtanbuldan ~hrimize gel
hürüne vesile olmasın .. : Bunun ıçm- 1 mitlerdir. istasyon, Türk • Yunan 
tlir ki, bqvekilimizin Atina ziyareti, 1 bayrakları ile donatılm19h. Doıt 
bütün Balkanlarda büyük alaka ve ve müttefik memleketin mümes-
&empati ile takip edilmektedir. l sillerini hararetle selamlamak için 1 

Baıvekil B. Celal Bayar 

Bu alaka ve aem1?3tinin Balka!1 ' on binlerce kiti istasyonu doldur- lar taraf andan Selanik garında 
Antantına daha genış ufuklar .a~~~ı oıuftu. B'-tün tehir Türk - Yunan kartılanmıttır. 
muhakkaktır. Balkanlılar, bırlıgın bayrakları ile donanmıttır. Gaze- 1 
rni?asını ve ~u.bi~likt~n do~an ku~- teler. bu mü!1asebetle Yunan mil- ATINA, 26 (Husus) - Batve-
vetın azametını layı)u]e hıssetmış- letinın Türlcıye hakkında derin kil ve Hariciye vekilimizi kartıla
lenfü. . dostluk duygularını bildiren ya- mak için bütün Atina tehri bat-

Türkiye - Yunanıstan, Balkan zılar netrediyorlar. tan hafa donanmıthr. B. Celil Ba-
Antantı içinde, birlik bağlarını en yar yarın kral tarafından kabul 
faz1a derinleştinneie muvaffak ol- SELANIK, 26 (Huıusi) -Tür- edilecektir. Bu münasebetle de sa-
mutlarchr. Milletlerimizin şuursuzca kiye batvelrili bay Celil Bayar rayda resmi bir ziyafet verilecek
bir dü§manlık zihniyetini kökünden ,umumi -.ali 'Ye ulıı:eri kumandan- tir. 
kopararak onun yerine hisaiyatımıza 1 --!'-'~_,,r=-,_,=,_ ___ 

en uygun düten candan bir dostluau y - t 
,...ı ikame ettitini biliyoru1. Tari- er sarsın ısı 
hin belki en hQy6k bir mucize olarak 
kaydedeceii bu hAdiıe bugün ·artık 
ayni camiaya menıup insanların bir
birlerini .evmeei ve sayması kadar 
tabit bir feY olmuştur. Bu suretle 
milletlerin hayatında dostlukların, 
bilhassa büyük ve devamlı dostluk
ların bir tesadüf eaeri olmakdan zi
yade bir fUUr ve geni~ anlayıı eseri 
olduğunu meydana koymoo bulunu
yoruz. ltimad edebiliriz ki bu örnek 
medent inaanhğa en büyük hediye

Kırşehir köylerinde 
hala devam ediyor 

mizdir. 
Türkiye • Yunaniıtan · doatluk 

bağlarım mütemadiyen sıkılaştırarak 
Clıı politiblan bakımından daima tek 

Kızı/ayın · yardım . kolları felaket 
görmüş yurddaşlara giyecek, yiye
cek ve mesken temin ediyorlar 

devlet manzaruı veriyorlar. Beynel- lstanbul 26 (Hususi) - Buaün nakdi yardımlar gelmektedir. 
milel münaeebetler sahasında, büyük KU)ehirden gelen telgraf haberlerine Milletin bu feliket karfaaında gös
k.üçük bütün meselelerde Türk-Yu- göre zelzele mıntakumda 1anınb tenliği yü~ tefkat ve hamiyet eae
nan görÜfÜ daima ayrılmaz bir vah- fuıla ile devam ebnektedir. Halk, ri göğüs kabartacak mahiyettedir. 
det arzetmiftir. hili büyük korku içindedir. 

Balkan Antantı konseyinin Anka- Ankar 26 (H · ") Dahil" B • 
Ja toplantısından iıtifade edilerek pa- -1...!!L.e.• a ) L~~lere- ·• dü~ye ır 

_..ı·1e • T" k' y · v~me ıe en DIWCI' gore n-• rafe cuı n yem ur ıye - unanıı· idi .._1 __ _ıı __ Al.:--- k"" .. ele d 

Türk anası 
tan .. . muahede . A ta t NnmUU1RUU1 ~ oyun a-

mutemmım sı n n ha u_• T il k""...::_.ı_ de 
'L d" ı· tb"k' k"ll · · "h on ııutl, atar yu o,,. ..... ~ aor ıya ın ta ı ı şc ı erını tasrı b" ı.:.• • ..ld .. w .. teal)t ed"lm" t" 
etmek suretile Türk - Yunan birliği- Z11._~mm 0_,~~ında dı L--teı 11!._ ır. 

,_ c:lah k t)" b · h ·· · eueıe mmtaaaa e11~ 1U1pı-ne ÇOK a uvve ı ır uvıyyet lan balk k"' lerin • • .ı-:e.:-tirmek 
ltazandınnı§tır. Başvekilimiz Atina- • • oy yewmı ~-. Bir 
.la iote bu muahedeyi, bu kıymetli istiyorlar. .. batında üç 

doğurdu 
vesikayı imza edecektir. Kızda~ Y~ .kollan feliket-

Türk - Yunan ittifakı, bütün hü- zedelere yıyecek, ll1DD eıyuı, çadır yavru 
lc.ümlerile iki büyük ve asil milletin dağıtmakta, halkın enclİte ve heyeca
hayat ve mukadderatını birleştirmio- nım teskine ça~~· ,. 
tir. Yunanistanın büyük devlet ada- Yurdun her kote1inden feliketze
ını Bay Metaksasın geçen sene mem- deler İçin Kmlay umumi merkezine 

leketimizi ziyaretinde söyledikleri ------------
eözJer hala kulağımızdadır. Müşterek 
hudutlarımız artık bizi ayırmıyor, 
birleştiriyor. Hayati menfaatlerimiz 
hiseiyatımız arasındaki beraberlik, 
insanlığa en büyük medeniyeti ve- --0--

Güz el l•kenJaundan güul bir göriinüı 
--~-~----

Yardım 
listesi 

Kqebir ve Y ozpt hareketi anı 
f elekebedeleri için aç.ı.n iane lia
teai dün kabamnfbr. Evvelki günkü 
liste 1098 lira 75 kuruttu. Din bir 
~ vatandatlar 'H miiesıeaeler 
memuplan KwlaJ cemiyetine bat 
'YUl'U'ak tam 2724 lira 35 kant ya

bnnlflardll'. Bu suretle iane listesi 
J~kfınu 3823 lira on kurup balii 
olmuttur. 

Dünkü liate tudur : Lira Kr. 
Çivi fabrikuı 35 
Beneberit Cemiyeti 50 
lzmir n ha valisi tof örleri 200 
Yün menauc:at ve itçileri 91 05i 
Sıhhat n içtimai mua nnet di- 5 
rektörü Dr. B. Cev8et Sara-
racoğlu. 

Cevdet Şarman. 
bmail Hakin "Ye ottağı 

Doktor Ounan Nmi 5ma 
Davit N. Arditi 
Fransız ceneral konsolosu 
Cay da Cbaylara 
Dr. B. Bahtiyar Tara 
Dr. Milat örel 

2 
20 
10 
10 
10 

2 
25 

Bayan Fatma 2 
bmir PolİI memurlan 200 
Halitbey okulu S. 4. dan 896 1 6 
aaydı Faruk C11tin 
Berber lbrahim öz Kalyon 5 
Aliiyeli B. Cevdet 15 
Abidin otlu Hüanü 1 O 
ikbal tirketi direktörü Huan 6 
Fehmi Serter 
Tacir Eaat Akdmnan 16 
Tacir J. Taranto ·ıre mahdum- 10 
lan. 
Mevkii Müatalakem Komutam l O 
T"üm general Rulln Aktoiu 
Şehit Fethi öğıencileri tara- 6 
fından 

Tacir Bohor S. Aluralri 
Celil Amasya 

HüaeJin luet Ako.man ve 
Mehmet Fevzi Se,.relı 
Bayan Ummiihandan 
Bayan Mabmureden 

10 
5 

50 

2 

Jozef N. Struaodan 5 
Sabri Süle,manoviç mleue- 30 

SONU 3 ONCO SAHiFEDE-
- -

lskenderunda seçimi Y u
nanlı aza idare ediyor 
Türk Mümessilleri Kontrol Heyetindeki 

Halepli tercemanlara itiraz ettiler 
IST ANBUL, 26 (HUSUSi) - otelinde heyetin mesai bürosu fa. 

Bu.ün Hatayda seçim bilfiil hat- aliyete batlamıtbr. 
lamıttır. lakenderunda seçimi bey- Buraya Milletler Cemiyeti bay. 
nelmilel komisyonda Yunanlı ha raiı çekilmif, otele sirİP çıkmalı 
bay Dimitri Stef ano ile lıviçreli yasak edilmittir. Yalnız sekreter• 
bay Alber idare etmektedir. likten -.eaikuı olanlar otele gir .. 

Yalnız kontrol heyetinin terce- bilmektedirler. 
manlıklanna Halepten •etirilen Seçim münasebetiyle faaliyete 
dört kitinin tayin edilmesine Türk ıeçmit bulunan mütahauıs mali. 
mümessilleri itirazda bulunmut- keme Yunanlı bay Aristidi Koka
lardır. sın riyasetinde Noneçli Yansea 

Kontrol heyetinin merkezi hali- ve laveçli Piyer Burniyeden mU. 
ne ifrai edilen Antakya Turizm te9ekkil bulunmaktadır. 

Milli ıiireı taiımınu.z 

Çoban Mehmet 
Alman ve Danimarka 
şampiyonlarını yendi 

ISTANBUL 26 (Husu.O - E.-ıletinin olimpiyat ıalibi Y&f&I', dl
tonyadald Avrupa Greko - Rumen zindeki yarası yüzünden maalesef. 
,.Uret f&lllpiyonaamda kendi ıilı- -SONU tJCtJNCtJ SAHIFEDE-i 

Doğum, ölüm Vak'aları 

Nüfus kütüğüne derhal 
kaydedilecektir 

. 
ihmale sebebi yet verenl~r hakkında ıiddetli 

takibat yapılması emredilmiştir ren iki karde, millet oluşumuz gö- Manevraları 
nüllerimizde müşterek vatanlanmız Vali B. Fazli Gül~. lzmir nüfua 
için ayni sevgiyi yaratmıştır. Türk - Ma11ıs İçinde daireainde lıılerin daha ulim yürü-
Yunan toprakları, Türk- Yunan mil- J meai, muamelenin ıüratle nüfus k6-
lctlerinin müşterek vatanları olmak b ) tiiklerine aeçirilmeai için alakadarla-
değerini kazanmı!llhr. Bu güzel birli- aş ay o r ra bazı emirler venniııtir. Yapılan tet-
ltin yarını daha parlak olacağına ka- ISTANBUL, 26 (Humai) • kiklerde yedi ıenedenberi lzmir nU-
niiz. iki milJetin müşterek sevgisin- Mayı•ın ilk haltaından iti- fus daircainde doğum, ölüm ve bo-
den ve azminden yarın ekonomi ve bmen büyük bir bahm ma- Bir batında iki, üç çocuk. dilnyaya edilmiştir. Bn. Gülbahar hundan bir pnma muamelelerinin ilmühaber 
lültür sahalarına yayılacak birlikler nevralmına baflanacaktır. getiren babayiğit analar zamanımız- müddet evvel evlerır~işti ve ilk doğu- dosye]erine yerlettirildiği, fakat 
doğacağına şüphe etmiyoruz. Birli- ilk yapılacak manevra Si- da azalmakla beraber, memleketi- mu idi. Kendisi Karşıyaka bahçcle- üzerlerinde hiç bir muamele yapı]-
iimiz, ayni zamanda, Balkan antantı livri ile MmmOTa Ereğli•İ mi%de bu gibi hldiaclere ıık ıık te· rinde çalı!ırdı. Bu kuvvetli Türk ka- madığı anlaşılmııhr. Bunlardan ek.-
içinde zaten mevcut olan ahenk mıntakaaı maınJa olacaktır. sadUf edilmektedir. Netekim evvelki dını bir bahnda biri oğlan olmak Hriıi için kUtüklerine İpret edileme-
\re muhadeneti en kuvvetli şekle Top, torpil, allf tatbikatı gÜn memleket haıtaneeinde ~le üzere ilç çocuk doturmuıtur. mittir. 
irca edecek mahiyettedir. Nitekim yapdacalr 0 • maneoralOT ha- bir doiwn vakaıı olmuıtur. iki kız ve bir erkek çocuğun OçUnCln Valimlzln emriyle nüfu• müdürli 
Antant devletleri Türk-Yunan mü- ~rana lraJar allr--.lıtir. Boatan)ıda .&l karakol eokalln- de ıihhatleri milkemmeldir 'Ye hep- B. Hayri, her gtln aabahlan ve ak.-
tenımim muahedesini daha parafe Hava lıarJv.ll...unis billwı. da oturan bahçıvan Baymat bnaa el de yapmaktadır. tamlan birer saat çahplarak doeye-
ldildiği gün tasvip ve takdir etmio-

1 

aa bahar maneoralarında 61- Bn. CflD:.hann dolum~.. Bu babdyar anayla baliayi biz (le imdeki vukuat ilmthaberlerlnin kU-
- SONU 2 iNCi SAYFADA - yülr bir meolıi alooalılard.,. ...x... w.. memleket baatan..lni ı......_ a...L..ll. eder;-vrularinin una &nlr- t6klere u- memurlanın 
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SAYFA :2 

Kızıtay merkezinde : 

F eliketZedelere 
' . 

Yardıma koşanlar ara
sında gördüklerim 

Rif)erlaj ya,,- : A. BtLGEr 

... _ .......... ,.~ ,., il 

YENi ASii". = --..... ---- = 

ŞEHiR HABERlERi . ~:~:~eti 
iki• bu··yu··k • 1 

ilk Okullar insan BASTARA'Fl 1 i NCi SAHiFEDE 
!erdir. Türk-Yunan Antant kordi)·.:ı· 
lı nıu•I Balk. n Antantına yolu ıııc;ıttış· 

Zelzele felaketzedele- sa yeni muat.edemlzi" d~ ~ı1ca;. 
G •• ı ) H t • h )( • d Antantının hayatında yenı hır rne 

rine yardım ediyorlar uze ya ı ve a unıye ma a esın e- haleteşkil edeceğinekanaatirnizvar· 

0.- bet "--t gila4ıllle tü
tünde ç•lıfA• Himerim ..... Ala
met, altı çocuğunun boğazından 
k ı elı: aywdıia e1mz bet ....... 
Kmla,. cr:mi,-c:ti ' ._ ... 

Kiltür direktörliCüftn ilkokul- ki evlerini hastane emrine terk ettiler dır. 
1 lara gönderdiği tamim biitiin ..dı:- Tiimre - Yun niatan - Yu~v· 

teplerimizde tesirini göstermittir. Bu evler tapuya bağlandı. Bu hayrrse- ra ve Romanya, kendi aralanndaf,; 

edene. dLetlıe lıi. ... al..iıdiR• U 
.. ·ad d u __ -'- d~ um e .... ~ 1Kf _,,_... 

nerek 41=• ... elibleeeralt .. 

runm. 
H - ia _....._ A• • ' nk-

> --- 4 kak lıi. iJi - • f i Lir nıtewlq 
n• 'ir Lir aile iN'"•• •i' ,-. 
bir~. L.ıliAyle La-1 

lay c:emi,-c:ti bıı iduı ık k ı t-J 
tua. .._de~ b
nıifl °"'*' ... Y" •• yek ... ı 
Fabl a.da ole- bir..._ bfual 
var. 

Öğle tatilinde. itinden izin ata-; 
rak çıbmf, Gazi balvarmdan Ke-
--.ltma kader gel • f .. Cemi,.e- 1 ICeiçôJr f' andı 

Mini mim yavn.ılanmuı: Edi.ket faal;y~~ ve ~örüş birliğini rnuhte 1 

muotakaaında p.-alanndan. mek- Ver/erin adlarını ebedileştirmek Üzere vesilelerle göstermişlerdir. Müsbet 
tıı:plerindea uzak kıalaa yanuların b • k 't /,e h / ak bi.r tetekl<ül olan BalU.n Antantının 
ubnbuu bütiiııa 'ddeti,te daya- ır f a azır anac melaneti, eağ{amlığı her fırsatta te· 
rak ke.di ....ı..n:.ra yani- para- Çıkrıkçı Ahmet ve eşi Bn. Azize maddi varlıklarını böyle bfr hayir yid edilmiştir. Bunun içindir ki, b~ 
.. topl•m•c ba,•·-fludır. lzmir isminde bir aile, Cüzelyalı tramvay işine tahoio etmeleri büyüle bir mem- Atinada kafi olarak imza edılece 
ııaelıt•ı lerinde bqlıyıan bu loeye- caddesindeki iki evleciyle Hatuniye nuniyet ve ıühan hiNl uyandırmıı- olan Türkiye- Yunanistan mu~e
caalt yanltm lu.reketiain verialeri mahalleoi.ndeki bir enerini. vefatla- tu. Bu evi.er hususi ldaıe emrinde si.ni. Şefimizin bic nutuklannda ,şa· 
peyderpey anlatdacakbr. Şehit randan son.-. intikal muamelesi ik- k•lecak Ye hüsnü mubafua edile- ret ettikleri Wf>i, Batlı:.an Aotaııtın~ 
Fedıi B.llk okulu öğrencileri dün mal edilmek üzere Memleket hasta- cektir. daha zengin hedefe ulaştıracak rn~ 
ilk hamlede kendi aralarında top- . . terk lm. lenf Bu ·1e- Vilayet daimi encümeni. bu il<i hiyette gÖmleCteyiz. Bu -d ha-
ladddan 650 lalrut zelzele fdi.ket- n~sı emnne e aş ' · . aı hayırperver vatandaflll adlaftnt elı&- di.eden duyduğumuz derin aeviııc· 
__ _._.__.__ .. d--"---'- .• K nın çocuktan yoktu ve lzmırde çok d"I tinn" _._. • Kül ,, __ ..ı__ ün n-tk .. f"lc'--· · · L:-: ..... (e -..... can .,........,.. uzere ı- . . h ~ ı eş ""' ıçın. tUI_. .. n m a- te Dil an mütte • tC"<tmtztn ....--
ulaya cöndCl'lll.İflenlir. Diğer ıyıc=rperver tanınmı · . sip bir yerine tafdan veya pinnçden beraber olduklarından emin bulunu· 
melı:tcpkcin yardımlannt da yaza- 8 . Ahmet ve gerek eşı Bn. bir kitabe talikine ve bu kitabe üze- yoruz ... 

Azize ltay ta gijderini yumdukları rine iki merhumun adlarını yazdı.r
~çin fera4 ve intib.I muamelderi.nin mıya karar vermiştir. Deha evvel bu 
ıkmıı.line teşebbüs edılmiııti.r. Bu ha- şekilde hlbede bulunanların adlan 
vırsever iruanLı.nn diınyada mevcut da ayni şekilde ebedileştin1ocelc.tir. 

-o---

Ecnebi mekteplerde 
Türkçe 

ŞEVK.ET BILGiN 

Kız kaçırma 
tin kapıMnda rudadtğı bir ada-ı 
ma vezneyi -.nt&fo. Hemen ~~a- _ Efendi oğlum, dedi.. Şu ı:el-
rı ç.tlmuf .. l,aıe ... lnda keediaır- zele fe!iketzedelerine belki de Başvd<aktten gelen bi.r tamimde, 
le ka'lılaft-.. Vcznedat"ııt oda- ı ardımı olur Şunu lütfen kabul ecnebi meltır:plerinde diier dersler-

'--'' f'Ji-~-•-J L-- '-- 1 y ' sına g....._ WMML abı& """T -ıbuyurun .. Ne yapalım, daba ço- den muvaffak olduitu ,halde Tiirkçe 

•• • 
encumenı Vilayet 

Torbalının Havuı:başı. köy;incle 
oturan Şuayip oRfu Ham.it Y ıı1çaıtın 
hemşiresinin bı:t e... Eminellin M
met tarafından kaı;t.nldıit haber ıJıo· 
mtf, takip edilerdc Tiıenin Soba!' 
köründe yalcalanm.ıttır. Suçlu adli
yeye venlmiftic. 

l'tlfll uzaltt ı .. . ğ. yek ki.. deninde muvaffak olamıyan ve im- Al• "" • f lnciraltı -Zelzele o1mu,, onlara gettde- v d d' • tihandıı. iyi not almıyan talebeler için ve ıaga gazıno arını · dedi.. ezne ar cevap ver t • 
nnve '"battmbtdırdı. S...t- -Birkı.wutbileot.abi:ü.miçin huau•<.lc.ur~lar ~tın~a.r~ . _Tü~~ ihale etmiştir 

• el d-•..L.-L.- ..kbu H aynidu-.. Çek tetekkiir ederiz. der lerınm ıleı-let.lmeaı bi.ldmlmıştır. ._. .. n ECZ• ...,..,
1
,.......,,.. 

yel1tl - e -.ı•nna&'ll :nı ~-ı D mi '-1 b F •t d Bu gibi talebeleı- 11ruf ııeçebilecek- v·ı· 1 1 d Al " nde t al - --~-- nu...u. """"" nın:.<-. aaa oelu A• ede tullbdten o, btr a acu<, ayan alma 1 e e lerd" , ı ayetc;e ncira tın a ve iaga mi ncir tına muntuıım ...,..,.._ BtLOUUUYOR: 
42 _..,.._ L-ltl : ık-uf01n.klan büyüle bir zen duy- ıc. pfajfarında birer gazino ve munta• ler yapacalctır. d l 

- ...... ..._ -• · 1 ka -"- Sa••ı deier yurd llf uunıs, - l:UMD'll belmu•ıa, ded· . Da-· duna. Şöyle anlat.yordu : zam vıiı yeri yapı masına rar ve- l< •• ' 938 '=' ( Alkol fiaderinde yaptlan teli-,__ da 0 '-- Rll'İrdim .. Bu 1cad·- _ Fd"'-et baherini du-.-.. ·lı:. r Uarı ri dili-ini bildirmiştik . Vilayet daimt Bergamıı.dttl ilim evi lıışaati da l t na ua -·- wı; ·--r- zilat dolayniyfe biz Hi a ec-
ayırabildim.. Amma, yardım kabul edip etıniye- F h l ki k .1 .1 . t " encümeni bu plaj ve gazinolan mü- iltmal editmi~. me~ vlllyetçe zan--' kolon•-'anmızda a-' . uar azır ı arı ço terıemış ır . t hh"d" "h I . . 1 . lak .. ka 1 lliın • bina eaa ,aı ı--

Ku:ılay veznedarı düfÜ~Ü, bu cekleriııi bilıni)'Orduk. .s~den uAkak Belediye reisi F u r islerini her gün e ı ;ne. ~ a ~ et~ı.şed~r- ek stdım hal temını ~~ ~ı~b.I'. i bi e~:_,_.~k· tenzitab yapaııf bulunmakta-
aiizlerin albada gnleaen asıl ma· ot... kocaın basta ve ihtiyar. - b" t t k" t kted·. C muame esı e ma ı er er sının tenvın ıçm lYU8 r .,..,..... yı7 gerek .,.,k ve gerekse ka-

·ı h' b . • d. al' . d .. _.__ ... 1 ızza a ıp e me ır. eçen sene . ta ba la k h . t•• .. d' tın al ..,, ..., 
nayı ye &a1 ıca ın rengını it- fAm v ının avetinı ........ u ar ...... p . . . d 1 . ınşaa ş naca ve azıran ayına mo oru ve ınamoeu sa ınauıı- patı ,

1
• __ 1 __ _.e satılan 1colon-

d O b
• _ I dl H . . • 'f • d arıs ser~ısın e yapı an zıya oyun- ,__ J • l k 11. . Be k , k .,...cn:ıı 

fGıı i. , tr feJ' soy eme am- epımızt vazı eye çagırıyor u. l b 1 . fu d tat """ar ınşa.at tamam anaca tır. tır. ım evı rgama ermesme no - .. -•--tzttt atoku bitmit o&-
L __ • I --'-l" d arı u sene zmır arın a aynen - K·· f la b . lar-'- . , . ._ __ L. ,cu11cnn 

ma, ocv.ım ıus. una11U1& ıgıma a Ala oğlum biz Kıı:ılayı tanırız b"k ed"I k . B . . l k .k or ez vapur rı u yaz mevsı- sansız o ""' yeb~w:ıı:c&.tir. dugun-dan bir ma ... tl 938 den b" be -Le.. d . b k.. ı ı ece tır. u sergının e e trı ,. 
ır se P ,_,.,_ En kara !ünümüz e, ev~, U: : ve ziya i>lerine ait pi.intan celp edil- D Hı•rch p d ih"baren tenzilatlı aatlfll bat" 

!ıız kaldıcımn: zaman bn:e eltm miştir. Mütahassıslar üzerinde ui?raş- f eynı•r en lamıt btılanıu:aitz . 
• .BUl BAŞ~ ~E j-tam~fb- Un tur muyuz o kara maktadır. • Sayın mlifterileri iz. 

Cemiyet Le• ..teyw.. Mak- günlen.. · _ __,__ - Kolmluunn:a çok dikkat et-
ndiaııı, ıc., ... feliketzeddeııi A••a, yard1&un Z&mllllt değil- G . l . 1 . ı· u·· k" h. l d menizi rica ederi&. K.olonp-
içillelmf mteolan hnı•ak Ye iç- di. Elde, avuçta bir fC'Jler yok lci. ôçmen ışerı zmtre geıyor ç ışi ze ıren i cılılı:üzerindeit.ie&adrve 
leriwle tipik olnalan a~ no- ~parası ~iriktirmiftik. Su tirke- Göçmen evleri inşaatı ilerlemiştir. ciddi etüdler ile •KrllfllD Hi-
td ........ • • • bnden ~el·!". elncaldardı. Memur Sonu Mayıs yı ortalarında alınacak- Bir konferans verecek Bunlardan biri dan lal eczaneli Hu haber ..-eri-

Saat-Lir aalan.. lçenye Otl bU' celmedı. Bizım kOtllfllDUtl çocu- tır. lskin müdürü Dr. Ziya Fuat dün öldıA yor lı:i : Hiç bir Pil Ye ..-et-
Yllfl ..... --lf --••r .,_ " ı· · d ......: · -'--d--'~-n lstanbul üniversite i hukuk fakül- U ...,. k-'--1·-•za L-Llt'de ,_ı.:: .. 

w , .......-, esmer ..... yaY- ga va uun avrnm °""" wua T rbal ·d k - 1 · ""' .,..,. -- ..... ...._ 
ra cinlL Elnııde bir de lı:umbaraM sonra bana : dolm kıy~. gı r~f· lthoçmen ere tevzlı tesi ticaret hukuku ordinaryüs pro- Dün Çorakkapıda Hanbey soka- btrakılmaaıft r, taJ'd bir 
var. Sim Ayala cöderindeki bakt- - Sucuya sonra Yerirainiı:, ,u : ~ e uzere çı t ayvam aatm a - fesörü Dr. Hirch, Halkevinin vaki Rtnda 22 sayıh evde bir zehirlenme gaflet aize bir CÜll Kemal K. 
flD.t ıe edan tizerinde topladııparayı aıcağı S1cağına Kudaya cö- .. ! ... ~·................................... olan devetini kabul ederek pazartesi hadisesi olmuştur. Bu evde oturan Aldat kolonyalan yeriae bat" 
"" mlb ~ : - - verin dedi. leri alika uyandırmıyacak mı? günü lzmir vapurile şehrimize gele- berber B. Hasanın eşi Bn. Ayşe, kı- ka fCYlere el uıratbl'tmf ol,.._ 

- lçi..de(riei alm, la.imbara71 Utandım doiruw bu sözden.... Yukanda da itaret ettiğim gibi, cektir. Beynelmilel hukuk aleminde zt Bn. fııtma ve oğlu Fakih, satın al- sa çok - oluruz. çiilı-
lade edin... Z.mnna çocukları biı:e ı.,k göate- bu büyük felaket, bili istisna mil- m~ruf bir sima olan profesör pazar- dılcla.rı peynirden yedikten ııonra te- idi ~a kokulu bWa ko-

Veznednr tela-ar durakladı, tele- riyorlar. !etimizin bütün fertlerini sar .. ıt tesi p;ünü saat on yedide Halkevi sa- semmüm alaimi göstermişlerdir. looyalanmmn iyetini ve 
rar difiadi ftl aö,.tedi: Vuifeaiai gören bu ihtiyar lı:a- ve harekete getirmistir. Ancak ba- !onunda cYeni deniz ticaret hukuna Derhal doktora lııra.U eYo davet ehemmiyetini kendiliğindell 

- Yanum, dedi. Bu kumbara- dm da, bir çok zengialerden da- reketin fiili neticeİerini görmek, doğru» mevzulu bir konferan• ve- edilmiş: fakat dokuz yaşındaki Fa- tebarüz ettiren Yeaikalar ol-
yı açamayız biz .. M~la ha zengin, daha ileri bir cemiyet- mütahede etmek lazımdır. Met- recektir. Bu konferansta şehrimiz- kih zehirlenme neticesi 6lmiittür. maktadır. 
it Bankaıına gidin, Ol'ada açam- çi değil midir? hur sözdür : deki hukultçular, hakim ve avukatlar Oii(er zehirlenenler derhal hat1taneyo Aldn an.tzı eıı.et iatenae-
lar .. lçindelı:ial bize getirir, malı:- - «Acıyan verir.at ve bütün münevverler bulunabile- ltaldınlmaılardır. Bunların ~atlar1 yn aaytn atifterilerimi&. 
buz mukabilinde ted' edeniniz. NAÇiZ YARDIM . Adnan Bilget cektir. kurtarılmıotır. !·---------~~ 

Akıllı çocuk yüriidil. Yirmi da- Kızılay cemiyetinde oturur- , 
kika sonra dünlifünde anıcunda kea, maunın üzerinde duran bir 
165 kurut ve elinde bot bir 1aı- kağıt gözüme ilifti. Muhteviyah-
bara vardı. Paraları uzattı : na göz gezdirdim. Emniyet mü-

- Alınız!. dürü bay Sali.hettinin imzasını ta-
Delikanlıya sordum : flYOr ve : 
-Adın ne çocuğum? j - dzmir poliı memurlarının 
- F anık Ç~n:· 1 KtrfChir kazazedelerine gönde-
- Mektebe gıdıyor muıun?. lrilmek üzere aralannda topladı-
- Halit bey mektebi (A 4) aı- ğı 200 liranın naçiı: bir yardım 

nıfındayım .. Numaram 896.. olarak lı:abulünü» yalvarıyordu. 
- Nerede oturuyorsurmz? Doğnuu ya.. Polia memurları· 
- Değirmendait ikinci OUDa- mn naçiz olmaktan ziyade cidden 

niye mahallesi Telgrafçı sokağın- ulri olan bu yardımını mü,ahede 
da 34 numarada. .• Bu kumbarayı ederken ~vineceğime üzüldüm ... 
iki ay eYVel alaııttım .• Toplanan Ozii.l.mem tmıdan ileri geliyor ı 
parayı cetirdim. Mektepten izin Yurdun bir köteai büyük bir fe-
iated~ miiau.de ettiler. llketin elemi içinde Çlf'Pmıp du-

Delikanlı veznednrın uzattığı nıyor. Türk milleti yazife ba,ına 
makbuzu alU'lı:ea aordu : daYet edilince yudıma ko,an 

- Ba,ka para verenler var mı? ulaa kadrosu içinde heyecan göı-
- Var. çoc~ğ~m.. termiyen, alaka göıtermiyen tek 
- Benım gıbı talebelerden de ferdimiz yok... Hepimiz bu acıyı 

verenler Yar mı? kapıfırcasma paylatmıt gibiyiz. 
Hele bu sonuncu aual pek ho- Gece, gündüz demiyerek bizim 

fUma gitti. huzurumuz için ayda kırk liraya 
çailf&ll polis memurları mütevazi 

Bllt OÇONCOSO kazançlanrulan, ailelerinin ekme-
lbtiyar, yetmiflik, orta boyla, iinden aytrdıldarı bir kaçar kuru

lauta bir lı:adın .. Cemi.Fet binuı- "' dedaa.I Kazdaya teslim ediyor
DID lı:orid...ada natlad-. O, içe- lar_ 
ri girmdrte tereddüt ediyonla. .. - A3. m&llflı memarfar, ilk olad 
Sonlu odacıya ı raYnılan, az kan.nan esnaf( bir 

- Para alıyorl-.f. burada bç aerbest medelı: adamı, bir bç 
mı? uat1si mieaseae Ye ticarelh..-

- EYet, içeri cirinb. derhal w-uifelerini yapıyorlu. Öy-
- Çok ,akür buldw.. Sabala- le tahınja edilir ki, bu yardımcı 

taa beri c-iyet IHe11mı bulun- lı:adrOOUD dıtında da yardım mey
ca akla kara,.. wçti• Beni ene- kiinde bulunanlar, yardım elini 
illi ~ diapenaer bi- uzatnıağa vaziyetleri müsait olan
nasına gönderdiler. Meğer yudıt- lar vardır Ye vutacaldıırdır. 
•lf- Ne ise, puaf'I kim alı,...? Damlaaltlı Bayan Fatma ile, 

- içeride Yez-.lar n.r.. kumbaruuıdalı:i varını uzatan kü-
Girdi içeri •• AYUCUttda aaktadı- çülı: Fanıkun hareketleri bir tq

fı iki liraya, belki de utanarak vik sadaııa olamaz nu? Fedakar 
, uzattı ı polis memurlarının ııüzel hareket-

BU AKŞAM 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 

SENENiN EN BÜYÜK 
Mamafakıyeti en meşhur 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
TÜRKÇE ŞARKILI 

BÜYÜK ŞARK OPERETi OLAN 

ARŞIN 
MAL ALAN 
Filmi boşladı Artistlerden: 
Hazım, Muammer, Mahmut 

Halidenin İftirakile: 
MARMARA 

Filim SM.dyoıunda Türkçeye 
adapte edilmiştir 

Dana, Musiki, Şarkı, Neş'e 
AYRICA 

Miki ve Journal 



Dahiliye ekili 
C. H. P. Kamutay grubunda1 

Zelzele felaketi yüzünden açıkta 
kalan yurddaşlar için Hükümetin 

aldığı tedbirleri izah etti 

Yardım 
istesi 

- BAŞT ARAF! 1 iNCi SAHiFEDE -

Hocazade bay Ahmet 
Şark sanayi Türk Anonim 
,irketi 

150 
500 

Türkmen Anonim tirkeli 100 
ltalyan general konsolosu 1 O 
Alınan general Jc:onsolosu 1 O 
Kunduracı lzzet 4 
Nafi:ıı Must.ıfa ve aıle efradı 50 
Aliaia nahiyesi halkından na- 37 60 
biye müdürü •e C.H.P. başkanı 
Belçika general konaoloau 1 O 
Amerikan general konaoloıu 1 O 
Karaosman zade B. lbrahim 1 O 
Dr. Llitfi Sabri Serinken 1 O 
M. ve J. T11ranto ve kum- 50 
panyası 

1 

Muııafa Diner 1 O 
Yün menıucat fabrikası ( di- 1 00 
kif ücreti olarak) 

[ Dr. A. K•mal Tonay 20 
Elektrik tirketi 500 
Forbes: tirkıeti 300 

Kırşehirde resmi daireler boşaltıldı. Devlet memur
ları çadırlar içinde vazife görmektedirler 

2724 35 Ankara 26 (A.A) - C. H. p_ Büyük Millet Meclİ•İ 2 - Küçük köylerin bir araya getirilerek asri ve me-
1 

Yekün ............. . 
eubu bugün .. ıs Nisan 1938» Antalya mebusu Dr. deni bütün ihtiyacını cami köyler tesisi için etüdler 

1
. 

• J.;emal Tuncanın reisliğinde toplandı. Son günlerde yaptırılmakta bulunduğunu; 1 span ya bankasz-
kıqehir ve havalisinde vukua gelen hareketi arzdan 3 - Felakete maruz kalan köyler için 500,000 lira.-
- büyük zararlar görmüş ve evlerini kaybederek ça- itle tahsisat .istenı:ceği~! ye kanun liyıhasının meclise! paraları * altında kalm14 olan köylerimiz halkı hakkında kış derhal takdım edılecegını; n ın 

elmeden hükümetçe ne ll'ibi tedbirler alındığına dair .~ - Köylı;,r t~essüı edin~~e ka~ar Kızılaya ~~ili Salamanka 26 (Ö.R) - Akd .. niz 

81 b R ıh K la K h. b mudafaa vekaletınden ve dıırer muesseselerden gon- h·ı· d 1. k . aya me usu as an n ve ırşe ır me usu d .1 .h . k'f' d I I k l t · d'lm' ısa ı ın e . asyona ısı uvvetlerın cf'-. M ic:I ö d k d l f d ·1 erı en ı tıyaca a ı ça ır ar a amp ar esıs e ı ısı 
ü ec z eı ve ar a aş arı tara ın an verı erı · b I d • k I hh. . .b t t db. l · ı ouba doğru ileri hareketi devam et-
r üzerine açılan müzakerede, takrir sahiplerinin ı u un_ ugunu ve amp ~ın 51 1 ınzı. a 1 e. . ır en k d' B 1 d ·· Alk 1 d ı-ı· 

· l' - • d' 1 d'kd k'' ·· 1 B ı. ·ı alındıgını · bu kamplardakı halkımızın 184elerının de, me te ır. un ar un a a e ı-muta aaıarı ın en ı en sonra ursuye ge en aş veı-.ı . ._ .. . . . 1 · 1 T bl k 
___ ,_,ı• D h'li k·ı· B ş··k ·· K f l'k l h lanzım edıldıgını beyan ettı. j :ıerayı gcçmış er ve orre an a ya-
T9Klll ve a ı ye ve ı ı . u ru aya, e a e sa a· ı . · · k. · 1 d N ı· 1 

1 telkild r . 1 tt kd ra bugu··n açık- Hükümetin bu beyanatı, grup heyetı umumıyesınce ınıne varmıs ar ır. a•yona ıst er 
yapı an e l ana 1 aı1 son ' 1 . 1 . 'fak! . 1 d 1 c·· h . ·1 . k "k . . lu an bu köyler halkının kı~ gelmeden evvel birer büyük memnunıyet e ve ıttı a taav1p o un u. um urıvetçı erın ter ettı lerı bır 

çatı atı7na irmelerinin hükümetimizce esaslı mukar-1 Ankara 26 (TELEFON) - Zel~~le mıntakasınd!-~ çok malzemeleri toplamaktadırlar. 
rerattan bu~unduğ~nu. beyan edere.l .. _ hük!imetin bu 1 bu akıama kada~ gelen ha~rl~re .. g~~e .. sarsıntılar hala! JJu arada bir ?to~~r içinde (~panya 
huauata aldığı tedbırlerı şu suretle hulasa ettı: \dev.anı e'!':':.ktedır. ~u v~zıy.~t~. goz .. o~une alab~ak1 Kır- 1 bankasının Kastılıon ~ubesıne aıt 

ı _ Feliket mıntakasında yaptırılacak yeni köyle- 1 şehır valilıJ!'ı Kır,ehırdekı bulun. hu~umet ına ar~nı ı olup dii\er bir merkeu nakledilmek 
rln teaisinckn evvel ileride halkımızın bir daha bu gibi bosaltmıslır. Devlet memurları ,ımdı ça~ırlarda vazıfe istenen J il milvon Peseta hulun
feW..etlere maruz _kalmaması için _jeoloji~ ta~kik":~ın görm~kted.irle~-. .Fela~~t .mınta.~asır,ıa y~mıden 2500. ça- ınustur. 
1aptırılmakta oldugunu ve bu tedkikat netıcesıne gore dır gonderılmıştır. Mu.lkıye mu~ettışlerı zelzele tahrıba-
kay mahallerinin tayin edileceğini; tı etrafında ve mahallınde tedkıkat yapmaktadırlar. 

Coban Mehmei • 

Fransa - Italya arasında Çekoslovakya ite !~:;~~~~~~a!~~~;~d~1~!~k~ .. .. ) fh d ? Polonya arasın- :::t~~ neticede tasfiyeye uğra· 
goruş~e er ne sa a a e dakz hadise mu~::inli Ahmet le Elimine ol-

1 İran 16 ( Ö. R) - ltalya haricı~ 
yr ıiazırı kont Ciano Tiran - Drac 
arasında yapılan yeni volun acılı,ın
da hazır hulunmustur. Ru yol lıal
yan ınali Yardın1iyle ba .. arılmıstır. 

-Arnavutluk basvekili bir nutuk •Öy
liyerek yenı .<osenin hiikümet mer
kezini Arnavutluğun baslıca limanı
na ,.e 1..:enubi /\rnavutluğa en hayır
lı sekilde birle~tirerek memleketin 
ekonomik inkisafına hizmet edeceii-i-

--<>- Çoban Mehmet, Danimarkalı 
Prag 26 (ö.R) - Bir Leh askeri ıme,hur güretçi Larseni tufla ye»

balonunun Çekoslovak vaya inmesi le dikten sonra Avrupa güre• ~ampi
çıkan hadise hallenilmistir. Lehli ba- yonluğuna en kuvvetli namzet 
!onlar rüzgar tarafından sürüklene- bulunan Alman ~ampiyonunu da 
rek Çekoslovak arazısıne inmei(e yenmitlir. 
mecbur kaldıklarını hildirdiklerindrıı Saim, Yusuf, Arslan sayı hesa-
malzemc ile birlikte Lchistana dön- biyle mağlup aayılmı~lardır. 
mekıe serl~sı hırakılmıslardır. Küçüle Hüseyin, Letonyalı ra-

11i söylemistir. 
Roma 26 (Ö.R} - Parisden bil

dirildiğine göre Kont C'ianonun Ar

ölüm Doğum, 
Vak'aları 

navutluğa hareketi dolavısile F'ran- BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
sız - ltalvan müzakerelerinin bir harekete getirmiştir. Bu suretle do
m.ıddct İçin duraklamasından istifa- ğum, ölüm ve bo~anma vukuatı .za
d.- t'derek H. \a7ırı B. Bonn"t ta- manında tescil edilecek v.- muamele
rafından Parise davet edilen Roma de intizam temin edilecektir. 
maslahatııüzan B B!ondel miizake- üfus dairesinde nüfus muamele
relerdeıı simdive kadar elde edilen )erinin ,.,. tezkerelerinin yenile~mesi 
neticeleri bildirmistir. B. Daladier işi de tesri edilmiştir. Bu gibi mua-
1 .ondra sevah~ti arifesinde ltalya ile meleler en kısa bir 7aman içinde ik
müzakerelerin son va>İvetini öi!ren- mal edilecektir 

lcibini tuşla yenmiftİr. 

--=--
Brontford memleketi
mize gelmek isti yor 
lstanbul 26 (Hususi} - lngılterc 

!ikinin en kuvvetli takımlarından 
olan Brentford lik madarı bittikten 
sonra orta Avrupada turneye çıka
caktır. Bu miinaseb.-tle lngiliz pro
fesvonelleri memleketimize l(elmek 
arzusunu izhar ed.-rek federasyona 
müracaatta bulunmuslardır. Br .. nt 
ford'un müracaati tetkik edilecek
tir. 

meP:e lüzum gotmüstü. Fransız mas- -----------------·-----------
lahatgüzarı hiikümetin veni talimatı 

Dün Paris ve Londr.ada 

Yeni bir kanun 
- --- ------- ------ -- -- -

Hakimlerin maaşlarına 
esaslı zamlar yapılacak 

ANKl\RA, 26 (Telefonla) - Adliye kadrolarında bazı deği
tiklikler yapılmasına dair hükümet Kamulaya bir kanun teklifin
de bulunmuttur. Yeni kanun layihaSJ kadrodaki maasların tezyi
dini İstihdaf etmektedir. 

Vekaletteki-umum müdürlerin maa,ları yüz liraya çıkartıl
makta hakimlere de esaslı zamlar yapılmaktadır. 

Fransa ekonomik planı 
istihsale büyük ehemmi yet verilecek 

PARIS, 26 (ö.R) - Bay Daladiye tatbik edilecek olan ekon.?· 
mik planın bilhassa milli istihsali yükseltmeğe matuf olduğunu 
söylemiştir. Batyekilin ifadesine göre ekonominin hemen her n
hasında bu İstihsal diğer memleketlerden geri kalmıstır. Fransı.' 
ticaret blançosunun ve devlet bütçesinin lam müvaze~esi anca!. 
daha fazla çalı,makla mümkün olacaktır. Bunun haricinde seli\
met yolu yoktur. Hükümetin tasavvur ettiği tedbirler para ser
bestisi ve üç taraflı para anlaşması ile Frangın müdafaası kadro• 
~unda knlmaktadır. Zira mali ve ekonomik vaziyetin ıslahı İçin 
Franıadan çekilmiş olan sermayelerin geri gelmesi ve tedavülden 
çekilmi, olan sermayelerin yine tedavül sahasına girmesi elzem
dir. Bu mahatla hükümetin göz önünde tuttuğu tedbirler ,unlar
dır : Mali vaziyetin daha salim bir ,ekle sokulması, bütçe mliva
Z<"nesini iade için İ•tihsale yük olmıyacak bir vergi gayreti sarfı, 
istihsal alet "e makinalarmın yenilenmesi, devlet hesabına büyük 
nafıa isleri, küçük esnafa yardım, harap ve köhne evlerin yıkıl
ması ve venilerinin yapılması maksadiyle bir plan, endüstri ve ti
carete verilen kredilerin artması, müstemleke servetlerinin kıy
metlndirilıne•i, Fransa İçin hakiki bir milli endüstri olan turiz
min kolayla,tırılma•ı vesaire ... 

Bu esaslar dahilinde hazırlanacak olan kanun emirnameleri 3 
may .. tarihinden itibren birbirini takip edecektir . 

Uzak Şarktaki harp 
Gittikçe Çinliler lehine inkişaf ediyor 

PARIS, 26 (ö.R) - Havas ajansının bildirdiğine göre Japon
ya Krup fabrikaları tarafından Çine silah satılmasını protesto et
mit ve bunun komünizme karşı Japonya, Almanya ve ltalya ara
aında İnlla edilen pakta uygun olmadığını bildirmiştir. Diğer ta
raftan f'vvelce Çin kuvvetlerini «Kızı ilam diye göstermekte olan 
Alman fl'azetelerinin bu tabiri kullanmaktan vaz geçtikleri dik
hılle şayandır. 

PARIS, 26 (ö.R) - Çin harbi gittikçe Çinlilerin lehine ,ekil 
almaktadır. Şansi vilayetinde Çinliler üç mevki itgal etmişlerdir. 
Cenupta Japonların ileri hareketini durdurarak zaptettikleri 
mevkileri geri almışlardır. Yalnız Hankiang Japonların elinde 
kalmıf•a d11 burada muhasara altındadırlar ve pek mühim harp 
malzemesi kaybetmitlerdir. Çinliler timdi Hi-Sien simalinde Bu
sey mevkiini zaptetmeğe çalıfıyorlar. Burada da 2000 kişilik bir 
Japon garnizonu vardır. 

Ana ve 
1,5 

babadan mahrum 
cocuk • milyon 

-----·--- - ----
CENEVRE, 26 (A.A) - içtimai meseleler komisyonu çocuıc

ların ailel~r nezdinde yerlettirilmesi meselesini tetkik etmi,+' -
Çin mümeuili doktor Hoo, halihazırdaki karıtıklıklar n. 

sinde on beş ya~ından küçük olmak üzere bir buçuk milyon ço
cuğun ana \'e babalar ve aile ocaklarından mahrum kalmıs ol
duklarını beyan etmi,tir. Çin makamları bu hale bir çare b~lma
ğa uğra,maktadırlar. 

Ciano 

ile Romaya c:fönmüs olacağından 
Kont Ciano Tirandan avdet eder et
mez Fransız - ltalyan müzakerelerine 
devam edilecektir. 

Asilerin savleti önünde 
mühim görüşmeler oldu Amerikanınbüyükharp 

f spanyol Cümhuriyetçileri müthiş 
bir mukavemet gösteriyorlar 

PMis 26 (Ö.R) - Hariciye nazırı rad Heinlaın tarafından sövlencn 
B. Bonnet dün akşam Romadan ay- program nutkuyla ortaya çıkım va
rılarak bu sabah saat 9.1 O da Parise ziyeti izah etmiştir. Hiç şüphesiz bu 
gelen Fransa maslahatgiizarı B. izahatı tamamlamak ve icap eden ta
Blondeli kabul etmiştir. B. Blondel limatı kendisine vermek üzere Lord 
hariciye nazırına ltalvan hükümeti- Halifaks lngilterenin Praı:: sefirini de 
nİn temenni .. dılen anlaşmayı nasıl Lonı;lraya dııvrt etmiştir. 
tasavvur ettiği hakkında izahat ver- Bundan anlasılıvor ki F raıısız 'e 

Parıs 26 (ö.R) - ispanyada nas- detli bir hücumda bulunmuşlardır. miş ve B. Bonnet müzakerelerin de- fngiliz basvekilleri ve hariciye nazır
yonalist hücumu fasılasız devam et- Kuvvetli topçu ve tayyare himayesi vamı hakkında kendisine talimat ları arasınd~ki müzakerelerde Cekos
mekl .. beraber hem cüınhuriyetçile- altında bunlar Alyagocla hükümetçi vermistir. Bu görüsmeve müsteniden lovakya meselesi çok miihim bir 
rin şidd .. tli mukavemeti, hem de ha- mevzilerini zorlamağa muvaffak ol- B. Bonnet yarın Londıada lngili~ mevki tutacaktır . 
vuların muhalefeti sebebile yavasla- muşlarsa da cümhuriyetçilerin mu- ba9vekil ve hariciye nazırına ltaly~ Bu ehemmiyet b.-lki de iki hükii
mıştır. Cümhuriyet kaynağından ge- kavemetini kıramamışlardır. ispanya ile müzakerelerin cerevanı hakkında met arasında Mali meseleler, F ran'17 
len bir telgrafa göre Ebre nehrinin nasyonalistleri Akdeniz sahilinde izahat verebilcçektir. lııgiliz münasebetleri ve askeri i•bir
,imalinde Trempin garbında şiddetli gördükleri mukavemet karşısında Bu sirada Londrada Lord Halifaks liği hakkında yapılacak müzakerele
muhareb.-ler olmussa da vaziyeti de- Muzam cephesini sarmak için hü- Fransa •efiri B. Koriycni kabul ede- rin ehemmiyeti derecesinde büyük 
jıiştirmemiştir :-\asyonalistlerin bü- cumlarının sahasını deii;istirdiklerini rck Fransız başvekili ve hariciye na- olacaktır. Cekoslovak gazetelerinin 
tün gayreti T ola mevziinin .arkına itiraf ediyorlar zırile yapılacak müzakereler hakkın- ve bilhas•a Çek gazet .. l .. rinin Hein-
toplanmıştır. Asiler Fransız hudu- da görüşmüştür. !aynin beyanatına karşı aldıkları 
duna doğru kendilerine bir yol açma- Pdrİs 26 (ö.R) - «Berliner Zci- Lord Halifak• diğer tarafdan mil- müttehid vaziyet lngiliz umumi ef-
jta çalı"1yorlar. Fakat mevkilerini lung Am Mitıag• gazetesine verdi- Jetler cemiyeti genci sekreteri B. karı üzerinde tesir yapmaktan hali 
aağlam bir ~.-kilde miidafaa eden ği bevanatıa General F ranko demiş- Avenolu da kabul etmı~ ve kendisile kalmamıştır. Hatta Heinlayn parti
rümhuriHlçiler 701 tepesini zaptet- tir k'· •Nasyonalist ispanyanın Al- milletin cemiyeti meclisinin 9 Ma- •İne mensup olmıyan Alman gazcte
mişlerdir. Hükümetçılerin mevzile- manya hakkındaki •empatisi bilhaasa ya. devruinin ne şartlarla açılaca~ı- leri de bu neşriy11ta İ•tirak etmekte
rini çrvirmeğ" çalışan bir nasyona- canlıdır. iki memleket birlikte hare- nı müzakere ehniştir. Malumdur ki dirler. Bütün bu gazelelrr Südet Al
liat kuvveti apansız cümhuriyetçile- ket ettikçe daima büyük İşler başar- Habe4 meıelHi hakkındaki lnıtiliz manlarının Führer tarafından ileri 
rin otomatik •ilahlarının çapraz ate~İ mışlardır. Ekonomik balc.ımdan Al- teklifi bu celsede tetkik olunacaktır. aürülen şartların Çekoslovakyayı iki
altına alınmış ve çok aİ(ır zayiat 'e- manya ve fspanya birbirini tamam- . ihayct Celı.oslovakyanın Londra ye bölmek ve Alman yaya tabi üçün
rerek ka~mı,lardır. lamaktadır. Komünizme kartı mü- sefiri de: bu aabah Pragdan Londraya cü derecede bir devlet haline indir-

Ebere nehrinin cenubunda iıe cadeleleri ıebebile de iki Teiim era- dönmii• ve Lord Halifalı.ı ile goru..,. melt ııaye11ini takip ettiğini kayd .. ı-
Montalbo11 .. mıntaka•ında asiler ;id- ••nd~ bir mulc"'arelM'l vardır ıt •ek Südet Almaıı ııoırtial ı&l•i B. Kon· ıııclı.te birletivorlu. - --

manevraları başlayor 
-------~-~ -

VAŞiNGTON, 26 (A.A) - Harbiye nazırı, Amerika tarihin
de en büyük hava manevralarının Amerikanın cenubi ~arkisinde 
l ila 20 mayıs 938 arasında 200 muharebe tayyaresinin ve 3000 
znbit ve askerin i~tirakiyle yapılacağını söylemi~tir. 

Manevralar esnasında Amerika sahillerinin Asyalılar ve Av
rup..Iılr tarafından ayni zamanda taarruza uğradığı farzoluna· 
caktır. Tayyare kuvvetlerine verilecek vazife Baltimor ile Nev
york devletinin fİmali arasındaki mıntakasının müdafaasıd;r. 

•• .. 
akşan11 Pe1şembe gunu 

~Tango Balosu 
ango kralı EDVAR BIY AN KONUN idaresind.,ki büyük orkes

tra ile 28 nisan per~embe günü ak.amı FUAR gazinosunda 
ango balosu verilecektir ...... . 
ok ne.eli olacağı fÜphesiz bulunan bu balonun ikramiyeleri ve 

aürprizleri çok zengindir. 

Şimdiden masalarınızı angaje ediniz 
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S 1 D ~ •ıd• ' K u R ş UNA DİZİLEN Manisa 25 (Hususi) - Bayan 

Uç U e gl lr Hayrünniaa Kırdarın batkanlı~ 

e ... "''""""" """"""""""" altında bir kaç hafta evvel tefek• 
•H1-~0/N/-,,7~P/~ i Büyük bir casus- (Mahmure Belkis adını' taşıyan bir kül eden birkoriıite 300 fakir ço-
~/-/<//A/""-~~~. cuğu tepeden tırnağa kadar geJ' :·································E S luk romanından ~ir~f>ve bu büyük bayram ,u. 

Büyük Zabıta Romanı 
-3-

: NAKLED~N: : E yapraklar ı.n. giliz kadınının esrarengiz hayatı)•' nünde;Y,okıUI ·~oc~aı:ı•aevindU-. 
• : ••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• mittir. MezkQr.Jiomiteniıi tete'bbii· 
E Nahide Orbay : ' - # sü ve bu hayırlı neticeyi alınaıi 

laı:ıaıı:ııııımızı?2:z:ıın:1;1=zııı•n::ı:ı::m~·'/,; ~••••••••••••••••••••••••••••••••: . ·-. -. 3 J - - ·-Pardon Kolonel.o Müsude - Ne suçum, ne de ıuç ortağım halkı minnettar bırakmıtlır. 
Zenci bize bir mendil gösterdi nasıl geldiklerini anlattıktan son· , . .. .. . . ederseniz matmazel otele dönmeyip var dedi. • Çocuk haftaıı münaıe~etiyle 

ve onu holde ıokak kapısının ya- ra devam etti: • Emnıyet dırektoru suali~ ar- yan odada beklesinler. Kendiıinin Frank! yeise dü,meden devam et- a~ne~a~a. çocuklara her ııun t~r· .. 
nında bulduğunu ıöyledi. _ itte bu sırada, kağıt sepetin-, kasmıTalamd~ıatı.b~~am e~ı\ ifadesine tekrar baıvurmamız muh- ti: bıy.jvı ~lım~er1car~adz ol~rak g~ Mendilin köteıinde itlen mit bir de yırtılmı• bir takım kağıtlar gör- . - ":°ı ıırıı:ı.ız ır sıma!ı 0 one- temeldir. Ben bu sözleri Groener - Croener doiruyu söyleyiniz. terı me te, a evın. e m samere< 
trJ» marksı vardı. Bu markayı gö- düm. Bunlar, doktor Jason tara- im nezdınde gormekten hıç. hayret muvaceheıinde dinlemek isterim. Zira ıize irimin yardım ettiğini de ler devam etmektedır. 
rünce derhal onun doktor Jaaona fından Amberson adına muhtelif duymadınız mı? Şu Groenen tanıdı- - Matmazeli suçlu ile muvacehe biliyoruz. · 
ait olabileceğini dütündüm. Dok· tarihlerde imzalanmıf. ıen~~~di. ğınızı inkar edece~ değilsiniz ya·:· mi edeceksiniz? - Tarafınizdan yapılan bütün Seferihisarda tor da bunu itirf etti. Aksam ce- Amberoon parasını ııtedıgı za- Kolonel Pennvıtz ve Hennıngs - Evet Kolonel... tahminler uydurmadır. 
ketinin cebinde imit. Ceket cebin- man Jason derhal ödemeğe haz.'.r ~!arını çevirmi~ler, Sy~ilin verece- - Peki ... Bayan Bellı:is sizi rahat- - Hiçte öyle değil. .. Suç ortağı- ualkevı· raalı·yetı" 
de bulunan mendilin katlanmıt ol- olduğunu bu senetlerde taahhut ıı-ı cevabı heyecanla. be~l~yorlardı. O siz ediyoruz. Fakat ne yapalım ... nızı isticvap ettik ve 0 herfeyi itiraf flj Tı 
ması lazım gelmez mi? Halbuki ediyordu. bu suale hayret etmıs gıbı cevap ver· Formalitenin tamamen yerini bul- etti. Seferihisar 25 (Hususi) - llç& 
utak onu bulduğu zaman burutuk Masters, masanın üstüne senet di: ması lazım. Biraz benim odamda - Suç ortağım yok ki... mizde bu sene açılan Halken fa• 
bir halde idi. Muhakkak ki ıslak- parçaları ile mendili havi büyük - Metrdoteli niçin tanıyayım? bekleyiniz. _ Var ve bir kadındır... aliyetlerine ciddi bir tekilde deo 
lığını kurutmak için burutturul· zarfı koydu. . - Gayet basit matmazel... Palas Sybil çıkınca Frank! Pennvitze Emniyet direktörünün cür'etkir vam etmektedir. Çartamba giin.G 
muttu. ~akınız, odanın içinde ha- - ı,te B.Vilson, dedi. Hep:ıı otelinde yaptığım tahkikata nazaran döndü: ittihamı Rudolfu titretti. Kolonel receai Halkevi röıterit kolu tar .. 
la hafif bir ~ter ko~uau du~luyo~. bura~a... . . . .. . 1 sizin hizmetinizde yalnız o bulunu- - Kolonel Groenerin ikinci sor- Pennvitz Frankla dikkatle baktı ve ~ından «Devrim y~lcuları» ,PiJesl 
Bu suretle cınayetın nasıl ıtlenmıt l Muddeıumu~~· b~ mud~et vı- 1 yordu. gusunu bizzat yapmaklığıma müaa- içinden: «$u Frank! ne kurnaz de- ıle .Mahçupla.r lamındeld bır pero 
old~ğu~u da anl~ıt olduk .. ister· d~lı •.andalyeaı uz~rm~e. aaga sola - Bay direktör, sunu size söyle· ade eder misiniz? di. Bu kabil vaziyetlerde en iyi olan del~ komed_ı m~va~f":1'ıyeül bir 
senız aıze bunu da ızah edeyım:. dondu. ~uauy~r, go~len ıle de ara-

1 
meliyim lci bana bugün burada mev· _ İstediğiniz gibi yapınız... kta.ik usule beıvuruyor.» !.ekılde. temaıl edılmıttır. Gençler 

- Evet .. Fakat daha evvel soy- sıra benı tetkik edıyordu. zubahs ettiğiniz adam bir başkası vıı· Polis müdürü odaya getirilen Franklin sözleri 24 il ırtm tı uzerlerıne aldıkları rollerde m11-
leyiniz, mendilde hala eter koku- Bı;okıtları ~ar~ısında batımı eğ-ı ya bir zenci servis ya;abilir. Bunlar· Groenere ,unu :öyledi: Heyecanına güçlükle h:kt.. o~u: vaffa~ olınutlardır. V:e. bini~ 
ıu var mı? me?ım ve soze batlama1tnı bek- dan hic birine ehemmivet vermiyece- - Groener, inkinn ne kadar bey- Ve alikaaızlıkla cevap verdi: Seferıhasarlıları!1.takdırınl topta. 

-. Hayır .. Esasen bulunması1ı;a ledıı;n. 1 ğimi sizin anlamış olinanız iycap hude olduğunu anladınız zannede- - Ne erkek ne de kadın bir suç mıtlardır. Seferihıa~ •ençlerinl 
da ımki.n yok. Koku, ka~~lı bıq Nihayet batladı. ederdi. Hizmetcilerle gevezelik et· rim. Sucunuz meydanda ... Müphem ortağım oktur. bu ~uvaff~ıyetlerınden dola,1 
odada uzun zaman kalabılır. Fıı.-' - Doktor Jason .. Ne cevap ve-, k d . d "'ld' E . · · 1 ·1 k ku Y • • tebnk ederız. 
k b

. d'ld f ı ek .. ? d' d me a etım e~ı ır. mır venrım, cevap ara ya anızı rtaramauııuz. - Şu halde ıifre kodu gökten 
at ır men ı e yarım aatten az- rec aınız. ıye sor u. ih' f .. "!" B h' et Ş'fr kod .. · d b 1 d B · enb'll liniz' d" • -:---

la kalmaz - Bu, bana aeytanca kurulınut dızmle ırnb gorub'ur.f d~~a brızmb .ı e_ı_ı_._u uzennk ~. uk~~d~· Fuakaı- z ı e e e uftil... B AT .,-U 
- Pekit& .. devam ediniz. bir tuzak .. dedi~. e en ~r aza~ ır am oşam • a- z'. m"11Kum etme ı~ın ~·. ır. . at .- Hiç b~ z~.an. bir tlfre. kod~ • ıTat zman 
M • k lktı y K. . t f d ? zan bır vale d~ambr, hazan da Metr- bız funa kanaat ettık kı sız bu ı,de elime geçmıa degildır. S<Syledilden-

asterakayagda ad ı· tıazı Ama- - B~lmmı'nyoruarma ınŞau" nph. eıı'z Anı doteldir. yalnız değilsiniz. Bir suç ortağınız da niz bana bir hayaklen ~ka bir ıeye Beledl yenin yani otobde· 
aasının ar asm an o a, · m- - 1 1 .. • • ,. d larlnl teeellUm için 
bersonun koltuğunu masanın ya- benonun k ... tili tarafından olacak. Kolon~! Sy~ilin füanındaki kat ı- var ır. . _ benzemiyor. 
nına çekti. - Kimden ,üpheniz var ... Anı- yete, halinde"! vek~~ bak~ onu~ - Suçum yok ki ortag~ olsun... Emniyet direktörü suçlunun inadı A~manya.ya ~itti . 

Dirseklerini koltuğun arkasına bersonu öldüren ve bu cinayetten 1 cevaplarındakı t~b~ılıktPn mutees~ır - İsrara hacet yok .. '. ~ıfre .kod~- karşısında omuzlannı kaldırdı. Fakat ~ledıye otobüs ıervıal ~fi B. 
dayadı: sizi meaul tutmak isti yen kim ola- olmu•tu. Kanaa~ı".ı a~ıkca meycl."na ".u. yalnız elde ~d~mezdınız. Sıze .~ı- bu kabil suçluları isticvap etmeğe ça- ~aıl Uzman A.lmanyaya Buınıı;t fab. 

_ itte .. Dedi, doktor Amber- bilir? vurmaktan kendını menned2med1: rısı. y~dım etmıstır. Onun adını •oy- lışt~ı için hiç usanmadan bir başka rıkaaına beledıye tarafından !{önde. 
son bu koltukta oturuyordu. Katil -Kimseden tüphe etmiyorum. j - Frankl, matmazelin söyledikle- leyını:>:. . . sual ıordu: rilmiştir. 
arkasına geçti. Avucunda etere Bir dü,manım olduğunu da zan-

1 
ri çok tabii seyler ... İtiraf ederim ki -. Ben şifre kod~ ~lınad?,11. Kım- - Groener Palas otelinde 123 8. Nail Alman yada Buanig fabrı. 

bulanmıt mendilini saklıyordu. netm.~yorum. Doktor Amebrsonun 1 ben de otelde veya lokant...da ba!".a •~nm yardımına da ıhtıyaç gostenne- numarayı i4gal eden kadını tanır- kasından mübayaa edilen beledlyo-
Bir elile doktorun boynundan ya· da dutmanı yoktu. ıhizmet edenlere pek bakmam ... Ser- dım. mısıtnız? nin yeni otobüslerinin teselliimiln4 
kaladı. öbür elile de eterli mendili Amberaon benim en eyi dostum 

1 

visi yapan çok l!'Üzel bir kadınsa o - inkar etmekle kendinize dıtha -Evet ... Bir artisttir zannederim. nezaret edecektir. Dün lzmir vapur~ 
burnuna dayadı. Mücadelenin idi. ba•ka. .. Bayan Belkisin iyzahatı ki- fazla kötülük etmia oluyorsunuz. - Onu da tanımadığınızı iddia ve lıtanbul yolu ile Almanyaya ha• 
uzun sürmediğini tah~!n ediyo- -. Eve.t~·; T~ .. sizden alacakla- 1 fi derecede bizi tenvir ettiğinde:' Cüm~ü.nüz ne .k~dar a~r olurs.a ol- edecek değilsiniz sanırım. reket etmiştir. 
rum. Amberson kendını kaybet- rını ıstedıgı gune kadar .. Ondan kendisini daha fazla rahatsız etmı- sun sızınle te~rıki mesaı edenlerı bul- - Buna ne lüzum ıvar? T~uyo- . . ---=:---
ti~ten ıonra katil ~rdelrden biri· sonra ona di,itman oldunuz.. ı yerek Metrdotelin sorr.ımına devam ~amıza yardım ederseniz mahkeme: rum. Bir Metrdotelin kendisine bir 
nın kordonunu çekıp kopardı. Ye - Hayır.. Amberson benden edelim. nın hakkınızda daha n;1erhametli çay veya bir kokteyl ıın;1arhyan her Torbalıda bir yara. 

lanma vak' aaı onunla doktoru bağdu. Amberao- para falan .istemedi. B.ilakiı ken-, _ Peki Kolonel... davranmasını ümid edebilirsiniz. hangi bir kadın mÜfterİyi tanıdığı 
nun artık cesedi yere, kanepenin disinde olan borç senetlerimi ha- _ Bayan Belkis artık gidebilir· Frank! Metrdotele bakıyor birce- kadar 
önüne yuvarlanırken katil kuaya,na k.endi arzusu i.le i~~~ eti ... -· sidz. ' vap bekllyordu. O sadece: ' ··• - .. DEVAM EDECEK- Tepeköyünde berberlik eden HU• 
ko4tu, aradıklarını buldu, aldı ve Vılson nlaylı bır gulu~le guldu: .eyin oğlu Mehmet ve eıi Meıgulo, 
kaçtı. 1 - Bu suretle size kar~ı olan ayni mahallede oturan Bn. Ayııeyıı 

Komiser, bu izahattan sonra ye- sarsılmaz dos•luğun'ı ispat etmek Ma nı· sa halkı Halkapınar hakaret ettikleri için adliyeye veriJ.. 
rine otururken müddeiumumi mu- değil mi? mitlerdir. 
avini Vilaon da onun bu ıözlerini - Evet.. 'fr Tepeköy mahallesınde m~ 
batiyle tasvip etmitti. Müdde;umıır.ıı zarfı aldı. Kağıt- Kaynag" l yanında seyyar saatçi Ahmet oğlu Ekrem. 

Maotera oturduğu yerden ilave ları çıkardı. Parçalarmı yanyana Durmuş oğlu lımaili bacağından b&. 
etti: ıaetirdi. F ı"' k t d J h ee ee k çakla yaralamıı ve yakalanmıştır. 

- Mendili de, fÜpheaiz katil te- - Bu senetlerin biri 10 ilk Te~· e a e ze e ere u lJ u Kurulan mahallenin --=--
litla kaçarken cebinden dütmü•- rin 1924 tarihli ... Yani 12 sene ev- J ç 
tür. vel imzalanmıs. •• 1 .. d d d k yıktırılması kararlaftt ekoslovakya 

Komiser bu izahatı verirken ben - Ondan d",,,ha eskileri var, de- O çu e yar ım e ece T k ,_ H ''-epeci civarınaa, a .... apınar au M•ll •k 
derin bir ümitsizlik içinde, mendi- dim. ilk senedin tarihi 1922 dir. V ) b k J d b• J şirketine ait ıu kaynaklarından biraz t i t haat 
!imin cebimden nasıl olup ta düt' Yani üniversiteye girdiğim tarih. a ı"nı"n a a ıg" 10 a Jf top antt meclı'sı"nde 

O d d · z • ::ı uzak bir tepede yeni bir mahalle ku-
tüğünü ve onu zenci U!ağın holde· zaman 18 yasın a i ım. anne-
hem de Etere bulanını' bir halde derim 21 ya~ımdan evvel imzala- Manisa 26 (Hususi) - Manisa miyen bir şiddetli sarsıntısı ile büyük rulmduşturk. Bu mVahallede ,k,a1n~lizaı: Prag 25 (A.A) -Hükümet nez. 

ıb ıd • d · d d" 1 · k b' d f f ı·k • · · yon ayo tur. esuyunıı;ırenmesı d' d • ah ıı·b' I'"' 't nası u ucunu Ü!Ünıiyor um. ıgım senet erın anunen ır e- vilayeti, büyük bir acia doğuran or· e a ete ugrıyan ve gece yarısı çatı· h. h lkı • ı Ic bakı da ın e •ar cen m ı ır ıırmı em-
Bulunduğumuz odanınkap11ı ve ğeri yoktur. ta Anadoludaki müthiş zelzele fela- ları başlarına yıkılan yurddaşların ve ş~ ır a. nın. ıag 1 mı~ .. n ıil eden nazır Jazek milli iktıaat 

pençereleri kapalı idi. içeride at· -BiTMEDi- keti ile her vilayet gibi alakadar ol- iniltilerine Manisalıların her kesden te~lı~.e geçırmesı muhtemel gorul- meclisinde bir nutuk aöyli1•elJ 
cak ve bunaltıcı bir hava vardı. 7.rV///////////////// mağı muztarip yurddaşların imdadı- evvel koşacağının muhakkak oldu· muştur. Çekolovakyadald bazı teknik 

lpı'yo0lirıdleur.in ve Vilsonun yüzleri ter- LJa/keVl ko••şesı' na ko~maii:ı mukaddes bir vazife bil- ğunu tebarüz ettirerek vatandaşları Bu evler, suyun himaye mıntaka- gruplarının bir kültür hattl arul 
.l7. ı mi.~tir. zelzele felaketzedelerine yardıma sında bulunduğu için sıhhati umumi- muhtariyeti teaiıi için yaptıklari 

Miiddeiumumi, ceketinin üst ce· Ur/.TU/////////TJ"/./.T/J"/J•/. Dün partide alakadar rüesayi me- çağırmıştır. ye noktaaıqdan yıktırılmasına karar tetebbüılere itiraz etmittir. Naz1r 
binden mendilini çıkardı. Yüzün- J _ 23 Nisan çocuk bayramı mü- murin, tesekküller mümessilleri ve Vali ve parti başkam Bay Lütfü verilmiş; vilayetin de taavibi üzerine demittir ki: 
de ve enaeıindeki terleri sildi. nasebetiyle kağıt içinde üzüm ve leb- tüccarlar vali doktor 8. Lütfü Kır- Kırdarın bu çok samimi hitap ve da- belediye keyfiyeti alakadarlara bil- Yeni muhtar ciizütamlar ihdası 

Onun bu hareke~ini görünce lebi hediye etmek suretiyle çocukla- darın başkanlığı altında bir toplantı veti derhal beklenen alaka ile karşı· dirmiştir. Esasen bu inşaat yaptın• için yapılacak her milnakata deY· 
derhal hatırladım. Bırkaç saat ev- rımızı sevindiren üzüm kurumuna yapmıslardır. lanmış ve teberrüata başlanmıştır. lırken belediyeden müsaadesi alın- !etimizin tamamiyeti için bir teb-
vel doktor Amberson burada, ma- evimiz çok içten teşekkürlerini sun· Vali veciz bir ifade ile hadisenin Teberrüat Kızılay vasıtasile Kırşe- mamıstır. Su •irketi bu evlerin ve ar· likedir. Bir maksadı mahsusa isti• 
&asının bafına oturmuttu. Ben de mayı bir borç bilir. fecaatini anlatmı•, tabiatın beklen- hir ve Yozgada gönderilecektir. eaların bedellerini ödeyecek ve yık· nat eden muhtariyet &hnekli bir 
kar,mnda oturuyordum. Senetler 2 - İstanbul üniversitesi ticaret tırılacaktır. hal teklinde bütün yapıcı eleman· 
mesele!.ini konutuyorduk. Bir ara- hukuk ordinaryüs profesörü 8. Hir- Aydında Halkevı• Tem• Vaktile belediyeden tezkere ala- !arı toplıyan ulüvvücenaba miia-
lık ay~ga kalktı. Kasasını açtı. Sve- sch tarafından 2 Mayıs 938 pazartesi rak inşa.at yapanların hem ev hem de tenit rejiyonalizm ile mukabele et• 
!'~tlebı çıkdardı. Hdl~ •~caf oldu~ günü saat 17 de evimiz salonunda arsa bedelleri, tezkere almıyanlarm melidir. 
l~~n d eı:ı: te lm~n ~,!mı da mı4,Ayu- yeni .:Ticaret hukuna doğru~ mev- • ı K ı fa al. t• yalnız arsa bedelleri ödenecektir. Hatip hüldimetin ekalliyete kal" 
bum e 1 erler! },1 ıyor um._ m- zulu bir konferans vereceklerdir. Si o unun ıye 1 Keyfiyet su şirketine de bildirilmi,- fi takip ettiii demokratik .ı,.aaet-

erson aend~I~ erı 
1
.anda u.zd~ttıSgı za- 3 - lzmire gelecek seyyahlara tir. ten inhiraf etmiyeceiinl ve mev· 

man men ı ım e ım e ı ı. enet- ik' I . .. k .. d .. d' t' · t d'I k 1 L. ı . . 
1 . I ak . . d'I' . ant ıte erı ııosterme ışın e tercu- T hk'k t ·· b al · t cu ıye ı ıapa e ı ece o an u.... 
en " m ıçın men ı ımı yazı ma- 1 k k . . . I' b. . . ah' ıb'a a g~:~.b uhr a~a ını""" aızlıkları tetkik etmeii kabul ede-
ııasının üzerine bıraktığımı hatır- man 1 etme . tizere .evımız ısan ;- ıçın ıç ır ev ... nı i ru satıye a rnış • . . t . t . t' J k tt• 
!adım. Fakat hol d·'sür . ti len gençlerımıze bır i<urs açmaga d ··ıd· ceaını emın e mıt ır. eze ne ce 

e u memı' m. k · · K . ._. k f egı ır. olarak töyle demittir: Buna emindim. · arar vermıştır. ura on ı .. ı on e-

* 
ranstır. isteklilerin i•imlerini yazdır- • - , Bu devleti ekalliyetlerle birlikte 
mak üzere her gün saat ıs den ıs e Beledı ye enciimen ı kurmak istiyoruz. çunkü taarrıııı:· 

Başımı kaldırarak müddeiumu- '<.adar evimize müracaatleri. BelcT .. · d" ... led dan masun olan hudutlar onlarıo · b kt eoıye encumem un og en d 
ınıye a ım. 4 - 27 4 938 Car~amba günü . D 8 h U • b ka da hudutlarıdır. Şeref onların • 

Onu Profl'lden ao"ru"yord sonra reıs r. e çet z un aş n· f'd' Ak b . I d ••-= • • um. saat 18 de Sosyal yardım, ve saat 17 . . . tere ı ır. ı etı on arın a ,..... 
Bir kaç dakika sonra beni sor- '1e Halk dersanelcri ve kurslar ko- lığında topl.anmı,tır. Şehır meclısı beti olmalıdır. 

•uya çekecekti encümenlerı de çalı•malarına devam • · nitelerinin haftalık toplantıları var· • 
Masum olduğuma onu ikna ede· 

bilecek mi idim. dır... ------
etmiştir. 

Aleyhimdeki delillere rağmen A ı 
ve hakiki katilin .eytanca hareket ce e 
!erinin kurbanı olduğuma inana- Aydın 25 (Hususi) - Aydın rolünde bat öğretmen Sadi, Yekta 
cak mı idi? S t J k Halkevi temsil kolu gençleri çocuk rolünde bat öğretmen bay Muhar-

.Q;ıı;;ı;;Q'oL. • LL/ .L.4UZJM. 

Göztepede 
satılık ev 

Roma • Lizbon 
arasında hava 

hattı Vaziyetim, hayatım, şerefim, a 1 1 eV haftası münasebetiyle «Kavga ao- rem, çok muvaffak olmutlardır .. 
her ~eyim bu inda bu kısa boylu tkinci Kordonda 189 numarıtıılnu» piyesini oynamıtlardır. Tem- Yeğen Se':im rol~nde ~ğretmen Göztepede Tramvay caddesi LtZBON, 26 (ö.R) - ispanya 
adamın, komiserin sözlerini ve gayet sağlam ve konforlu bir ev silde avukat Sükiiti rolünde dit bayan Perıhan, hızmetçı Fatma üzerinde çok havadar ve bütün ve Fa.tan geçmek suretiyle Roına 
· hl b 1 konforu haiz 831 numaralı ev b' h h ttı te-ıza arını üyi;k bir soğukkanlı- ~.cele satılıktır. Taliplerin görmek I doktoru bay Veyıel Kültür, eahabı rolünde bayan Cemile ıahneye Lizbon arasında ır ava a 
lık ve sükunetle dinli yen müddei- üzere içindekilere, pazarlık için emlaktan Ali bey rolünde bay Ha- ilk defa olarak çıkmalarına rağ- satılıktır. htiyenler (Yeni Asır) ıis edilmia ve bu da İtalyan • Por• 
umumi muavininin elinde idi. de başmuharririmiz Hakkı Ocak-' mit, Hürmüz hanım rolünde öğ- men hiç rolleri yadırgamamıtlar- matbaasına veya eve müracaat tekiz do~tluk tezhüratına vesile 

Maatera, oturduğu yerde. evime oilluna müracaatleri. 1 retmen bayan Seyyide, baro reisi dır. ~edieılrrıieiiikrliziah:i:ia:it:ia:Zliabiiiliirzliieıiır.İlllllmmı:ı:ııail'olmuttur. 

, 
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PiÇ KURUSU 
- 176 -· Yazan: Kemalettin Şükrü 

Çekoslovakyada galeyan 
Gazeteler Südet Şefinin nutkunu 

küstahca telakki ediyorlar 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köpeği öldürene sürükletirler Yeni bir emri vaki mi hazırlanıyor? 
PRAG, 26 (A.A~ - Bütün p-

Htrİsfidi muhafız kumandanını öldüren Sebastiyanoya zete~eı:müttefikanSüdetlerinkon- " ... ;· ~.'4· . 
t • • gr_e•.ın•.':' arkası~da Almanyanın ~"f:.~ '! 

O··ıu··yu·· sırtlamasın\ emretti. Sebastıyano ıse bu elın• !formektedir. · 
Sag cenahın organı olan Pon· 

ı"şlere bı•r tu••rtÜ akıl erdiremiyordu delini gazete~i, ba1 Haynla~ın 
nutkunu takbıh etmekte ve ezcum-

Hıriabdi, aanki kafasındaitl pli-ı - itte oldu. Bir don ve bir 1 - Tamam .. Kr.lıncınt d':l beltne le .c;yle demektedir : 
nı tatbik için bir in d tünür gibi gömlek kaldım. tak ... Bu nutuk ba1 Ha1nla1mn tim-
bir tavtr aldı. Şimdi ne olacak? Sebaıtiyano, ku.rnand<1.nm. kı- diye kadar söylemit olduğu nu-

Vaziyet cidden n&'Cilı.-ti. _ Kumandanı ds aor.. lıncını unutmuttu. tukların en küatahçaııdır. Bütün 
Vakitte dardı. Sebasti,ano avurt dolusu bir Hıriatidinin ihwı iı~et>in°' on1.1 çekler ve bütün Si vaklar aiyaal 
Hıriatidl. bütün cabilliıli içinde kahkaha kopardı. ds beline takh. 1 akideleri ne olun!l olsun asla di-

bir çok ai1asi fınldaitlara. ci a- ş· d' rbk 1 d D d' - Ömrümde kılınç kullanm11- yeceklerdir. 
k ld ,. 1 1 .od - ım ı a an a ım ·• e ı.. _. D d' y I" 1 M k . • • fk" 1 yellere arıtnııt o u8 u ç n s eta F 1 ö 1 • h • [ O t .. ım.. e ı.. a a!Eım o uıraa ne ya- er ezın na.fırı e arı o an 

• . b" d d aza• yemege ace.yo<. s • ? M d 'N . 
pıfmıt ır a am ı. t f b ';.ıı.cagım.. or anı ovıny yınıyor ı 

Bu aktam burada impaıratoru ara 1N1 e~ ~p;rım - Elbette lazım olacak .. N ya· B y Ha1nlaynın taleplerini Çe-
öldüreceklerdl. - e an ın 1acağımı v r mı .. imparatoru aen koılovait milletinin kabul ebneai·· 

Yine bu akt&Ol burada impara- -. ~ol~iyo•~.soyacağ•m • Eli.<- öldüreceksin •. Hem de bu kılınçla. ine ımki.n yoktur. Südet Almanla-
tor, V aaill öldünneğe karar ver- ıelerını gıyeı:egım. "e hu ıt.ktam - Va:ı: geç bu itten, Htriıtidi .. ı rı liderinin nutkunda herhangi bi .. 
mitti. ~nun .. yap c~gı r~lü ben oyruyaca .. Ben ömrümde kılınçla adam öl- müzakere icraama eııaa olacak 

Bir taraftan Oçitncü Mitelin, di- gım oyle degıl mı dünnüt adam değihm .. Bu itte 1 makul bir teklife teıadüf etmedik 
ğer taraftan Vasll ve Teoııyanın - Tamam .. Ben '"'"a yaı-oa.n aonra bir sakatlık yapum:• Gıı.:ı:etele in ea tiddetli tenkit
idare ettikleri bu kartılıklt ölüm adamııın diyorum d anlamıyo... - Gözünü sçaraan yap '-.Um. !eri bay Haynlayntn nutkunur> Çe-
pli.nlarını iki .kifi... Bir Hıriıqidi aun ••• f!~ydı ... Şıın~ı ~e~e~liğin aı- Haydı . Şimdi.. öldürdüğün ku- koa~ovaky~ın ha.c!c~ ıirıı;a~tinirıı ın~'t::, gun~~~':.eı:: 
ve bir Sebastıyano bozmuflardı. ra11 degrl.. Anladıgın gıf.., Ç l>uk mandanın ölüıliniı de aıırtlll.. yemden gozden geçınlmeaını ta-

y asili öldürecek aeyiıti.. hareket et. Düt önüme.. lep eden kıamına tevcih edi!mit- ~"'ta aı:er~~an 
S.1lai Sebastiyano oldlamıüttü. Sebasti1ano, mulı fız lrum!l.P- - Bu leti ban ne drıre t~t•lt· tir. Si1asi mütahitlerin ekaeriıi: Al 

0 ~v t 
imparatoru öldlirecek Koldi10•· danı Y ni Koldiyoıun elbiııeleri- yorsun.? 1 - S det Almanlarla meakiin .ı "'.a~.an mi eoel "" 

· d V" d Tii · ' h d dar tahd' d" k g•ttlKCÇ<> "ev en-
tu.K. ld ' d H • 'd' . "- nı aoy u. ucu u eıaaen onun - - Köpeği öldürene aiirulı:letir- af~aztı.n~n ku Lu_,. ının . '-abı. , ı ldeJ'- melı: fatıdodm• göı.-

o ıyoau a ırııtı 1 Y•ne.,.,.. cuduna u1gun olduğundlltl aırma- ler .. Derler •• Bilmi1or muıurı .. Bu- ıye ımn aou !faJ'l"l"' 1 o u- ._ -~ 
b · '·ldiirtm" til • teanedeoır. 
astıya~o1a 0 Uf • lı üniforması bedenine tam ge '· nun hikmetini de 101tra ıt.nl. atn • gu .. 
Şimdı ne olacaktı? _itte oldu .. Dedi. _ BiTMEDi _ 2 - B 1 Haynlaynın Südetler . Almany"'"" ye -

v · et•- T L '----' ~- fırkasının nazi te-kkülü olarak "' hır eo.ul va-az•J' ucn eGayanın ruoı=n 

3 
T- , • , 

oktu. 6 yaşında ç l 'k kralının tanınma•• talel!tinin gayri kabil ı.:. yapmalı: totedo-
y Cümbüt ıalonuna gi 'P ona ha- e l olduğu mütali.asmdadırlar. ci de ~leri oürütu · 
ber vermek imkanaızdı. S ' l ' l ' ., • k b 1 Zira bl'iyle bir hal Çelcoalovak- yoc ~eo•rn. h.c Çek 

Hari• kadın ıon emrini 11'e•mit ınema ar ıs l yegenı ayı . yanın bir kıamıru kayıt ve farbı:ı: ... h:c ~(ovalı: yeri. 
• • • ' H'tl • t" b' l tm- '- t bb " t<ı..Hnt flt,.krndde• ve ımp ratorun yanına gıırmıttı. Dunyttnın en •htiyd< dktiris( hiç M I Çel"! K 1 l d ı eru:me a • u """ e,e uıu- · 

Oradan ancak kanlı İfİn yapıl- şuphesiz ki 63 )'aşmda olal!ık' tek- A d eş lllK• " ~ c . rd ~» '.nA• Yd~.- er ne yol açmak olur. dır . 
• 1 • ., k • . n ny.. iHnecLnm ye~em •\ uya s· ..... - h r· ı b H i 

ma•ı emrını verme& u:ı:ere çı a- rar ııa.hneye çtkıın [no-llu: arti•t• Me- H f ld · b. ka •r-ı ma a ı Y aya aynın 
kt bel La d " dyt ' • esrdrengıı: '' gu.ett~ Y" metalıbine Almanya tarafından 

ca ı. v u . bol t 
Halbuki bu it gôrecek ol n Bundan elli ıld aene evvel 11 a- muş ur. müzaheret edılip edilmemekte ol- vadald Alman ekalliyeti hakkın- B. Haynlaynın talebi ile Çelıı:o 

Koldlyoau Hırlatldi öldıiırtmüttü.. d h km 1 M t [ Nevyorktan verilen bu lıaber,hem duğunu ıuale tayan görmektedir- ds muvakkaten bir anlatma yap- lovakyanın harici ıiyaaetl arıu•t•-
lyi mi yapmıttı? j'; " ııa d nere çı •i 

0 "r ttA d:' Amerikayı, hem Avruf)dyı tela~ ler. Bu mahafil diyor ki : mağa muvafakat edece~! milıtall- da sıkı bir münasebet vardı . 
Doğru mu hareket etmitti? yaş<n a ;rrupanl.ınt' ve( ıal ., n- "ermiştir. Şa1et böyl0 !ae SUdet Almanla- aaındadırlar. Salahiyettar mahafil B. Ha 

yanın en merınur ar'" ı o arat .,.nın- . . 1 • be 1 'I 1 b l • 1 kah'!' k f 1 
Bumı bu Anda kendi de bilmi- m•şt<c. En son ohrak 1C) 1 2 d •~h- Haytfıld t~yya~ecıd.r N ve ııece1 n n t"!esekt' eaı tm'"!'e m

1 
ı e r m - MI Uphid tNlerü, ~! dGöbe~"lıtl ıı; a1rnıdn ror::_~~muı _._.• dı ,__. 

Yordu k d - gün tayyareaıne btnerek evyorc~u ye ı 11ııı.p e •f o ur. çen er e ren.....-g e ... , emıt oma ı5ını .... 7 an etmc:ıue .... er~ 
. • neye çı mı, ve on ~n 8 ora tıy.ıtro ld ğu tk bl f •- h z· b Çek Ortada bir tehlıke vardı. Bu teb. l t d l 1 . . havalanmıştır. Gidece~i yer, Nev- o u nu un r ılll'asını alır- ıra u program oslov 1" 

likeyi Vatll ve Teoıya bilmiyor- ıaya ın. -ın çe u mıştır . yorktan tayyare ile on dakika aüıen YENi BiR EMRi VAKi Ml? !atmaktadırlar. Mumalle:rlı bu fık-!devletinin hatta mevcudi1etint bi-
lardı . Bır tıy~tro muduru, bup;un 63 ya- Brentvuttur. Yanında da 45litre ben- Berlin, 26 (A.A) - Havas aja - raıınd t61le demlt idi ı le tehlikeye ilka edecektir. 

Tam muvaffak olunacak bir at· şf •.nda bul
1
u.n>kn 'dhtıv_ard" Jı.;Ta bi.ıyük zin almı~tı. Binaenaleyh yold~ k~l- 11 muhabirinden ı Siyuet yalnu: ııevkülceni bir Ayni mahafil Paria ve LondL"a 

rada ma'°lı}p olmak ihtim.ı.!ı Hı- lır sJıut '"' u r tr p;ornıu ~ ve onu k l t ' ı kt Alman gneteleri Çekoslo..-ak. ilim deiil aTni zamanda tabl1eYi tarafından Prag hlilriimetine 11-
ıs k ' . r· 1 • - d m& 1 \ ıma 1 yo ur. 1 l ristidlyl acele b r karara ae\<ket- te nr ;ır '"" ÇC'vıtm <"" .:e .w et et- F ,__ d . .. t , l l yaya kartı tıpkı Hit er ve Şutnig bir ilimdir. Ve Almanya hareke- pı mıt olan itidal veaa1uının 1-

., al<dt, an an uç gun geç ·~· "' ·· d B d d • · f • d b H mitti- mı,tır . el k d . d 1 • h ,__ 1 arasın a retteıga en e yapılan te geçmek içın muvafık lnı yanı eaın e ay aynlaynın gO.teL"-
f •- d K d 1 d 1 b l e n •9ın en ltr i\ner " mnHm•~- •· ·· 1 •f · d A ' ld " d 'k l ' d d ffte, muba ı:ı: &uman anının ., ın >U ıvett s~vınerek ca u gonıtnıe e,. arı eaın e vuatur1a ugari muhatara aczeden a..ai inli- mıt o ugu ra ı a ıTID en ırı 

ölüıil kartiaanda bu aadık ufak etmış ve oynıya.ca~ı es~rm tecrube- tırB k .h . 1. k 'd d •. 1 aleyhinde yapılmıt olan netriyah hap etmelidir. hayrete dütmutlerdir. 
d • " d 1 ' . ıt azd 1 tıma ı p-~ ""'' ~l(I - h 1 • b 1 Ec b. _L f' I Alma s· . " --L . 1 Süd 1 • bunları iltün .. ror u. erme h~~lamışt<r. Mehel Lıw. ken- d. O . . b k k atır atan ne,rıyata Af amıttır. . ne ı mDDa ı nTanın ıyası mu,....ıt er et erın me- • 

Kaybedecek vaktl de yoktu. dısine verilen ihtiy , rolünde her '.<- . n~ı"- u;ın Bu ~Y•P c~. esraren- Gazetelerin B. Haynlaynın prog- Çekoslovakyaya kartı hattı hare- talibi ile Macariatanda Çe 1.~ 
Nerode iae Teoı1a hare et em- halde makiyaj yapmağa mecbut ol- gız fooÖ uyo~. ugun on ır;:~v?re r.ınıı hakkındaki mütalaalarına ketinl henüz teablt etmemit oldu- aleyhinde yapılmıt olan n · a-

rini verecekti. mıyacaktte. v" . po ıs . memuru n rıvo atağıdaitl baflıklar kabilinden ğu miitalauındadır. Bu mahafil rifler arasında bir münasebet göc-
Sebutı1ano1a ı * Hayfıldı ara~aga çıkmış.~ı.r .. Bu~dan muazzam batlıklar koymutlardırı Alman1anın, Alman1a1a komtu mektedirler. Dün Macariıtanda 
- SoTW' bakalım timdi.. ı'lk başka, bu gıbı h?llerd~ ~uyuk bır rol «Praga IOR bir ihtar• Artık biç olan memleketlerdeki Alman 50 bin iti Trianon muahedesini 
Dedi •• Sebastl1ano, f&tl<:ın tat- /rlandanın oynıyan, Amerıkal~ ı:ı:cı . gençler deı bir teniye ıuretl mümkün delil- ekalli1etlerine ait olan Nui aki- ve Sovyet Ruaya ile mevcut o 

kın kapı yoldatına baktı. seferber ~a~e gel~ı.ş~e~dtr. dlr. ,. deainde baıı:ı tadilat yapabileceii- miaakı aebebi1le Avrupa au.lh11 
Söylediklerinin manastnı ana- C'ilmhur reisi Karnecının yegenının luıvdutldr «Siyasi aaahafilde hakim olan ni tahmin etmektedirler. için tehlikeli olan Prac h" . e-

mamıttı- tar fından kaçmlcl.ı~ı veya öldür!ll- mütalaa Çekoslovakyarun timdild FRANSA VE INCIL TERE tinin siyasetini proteato e 
_ Ne dunıyMıun .• S na soyun lngıltecede!J- atikasnu kC<Jerek düii;ü zannedılmektedir. kanunu eaıuipin Avrupa aulhu için DOŞONMEöE BAŞLADI makaad1yle bir nümayİf yapmtf-

di1orum.. cEin ismiyle miıstakıl bir cümhuri- bir tehlike olduğu merkezinde- PARIS, 26 (A.A) - Südet Al- !ardır. 
- So1t1Ra1ım mı? •• Neden.. yet haline gelen lrhndanın llk cüm- ni zamanda kuvvetlı bir tair, folklor- dir ... manları meaeleainln Londrada in- Si1aıi mütahitler, Sudetl '" 
- Sormadan üstündeki elblae- hurre si eeçllmek ü:ı:eredır. Ciimhur- cu ve tarihçidır. Maamafıh aiyasi miitahitler Al- ırillz vo Framız nazırları aruında kongreai ile Budapefte nüma1ifle-

leri çıkar.. reiali~ine namzet gösterilen zat, [)r, Edebi eserlerini c Kraoibln Aoi- manyanın ecnebi memleketlerde- ,.apılacak olan &lkiiflllolerde rlnin Fransa tarafından ihdu 
Sebasti1ano, Hıriatldln n tabla- Duıı:las Hayd isminde bir profesör- bin • ismi ile imzalıyan De. Hayd ld faali1etinin pek ziyade ellatlkl ehemmiyetll bir mevzu te,kll ede- edilmit olan aiyasi Franaı:ı: astemi 

tini çok iyi bilirdi. dur. edebiyat aleminde hu iıimb tamn- olduğunu ve Praga kartı zecri ceğl haber verilmektedir. Zira ale1hine müteveccih mütterek ôir 
Onun, bu aözlerle b r maluat Bugün 7S ya&ında bulunan dok- mıştır. cGilzel dal• manaııına gelen tedbirler ittihazına kalkttmanın lngiltere ile Fransa Çekoslovak- manevra olduğunu beTan e .ı:-

gilttüğiinii aezdi. tor Hayd uzun mUddet Dublin ünl· bu İ•İm folklor edebiyatında çalc kul- çok büyii~ bir muhtara letkil et- yan.an mülki tamaml1etlnln zlmi- tedirler. • _ 
itiraz etmeden .oyundu. verttiteaindo profee6rlük etmiştir.Ay- tanılan bır aşk sözüdür. meal halınde Seriinin Çekoılovak-nldırler. .Umu~ıyetle. zannolundtt t1.a 
___ _ _ • , . . - ; -·-- g-öro lngıltere ıle Fran1a pek ya-

Yüzündekı merak ve eı:ı.dıte çiz- lettım. Fakat kabahat benım do- karıdlar.. kında Çekoslovak doku ı:,•. 

Kesik Elli 
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--:: -= = • 
YAZAN 

HANRY 

DE 
Monfredl 

gilerl kayboldu. ğil. Karınızı Hahetlerin ellerind j Güvertede aiirilldl1~ Mah- lecek biitün mea!'ı?ı:.. hrıJdxn. d' 
Biraz aonra da Mahmudıım aa- ve ölllmden kurtarmak için uğr..-,mut ve Naibin bulundukları yere kat'i bir mütte .. ek htb harekC:~ 11 

hildekl aandala atlı1arak gemiye tım. Ne o.. Onu kurtardığıma doğru geldiler. bit edeceklerdir e. 
doğru geldiğini gördU, memnun olmadığınu:ı glkiiyorum. Naip, artık Mahmudun tekrar • 

Mahmut, Fareçin mu:ı:affet ve Şüpheait öldiirillmeslni daha çok •ellne düttlliüne memnun, petfnen PRAG SEFiRi LO ORA YA 
memnun güliltiinden iti tahmin isterdiniz. Y olı:aa bura1a. yanınıza aevini1ordıı. GiDiYOR .. 
ettiği gibi ve kolay blttlğirııl anla- mı getireydım? Eğer böyle iae me- Fakat tayfalar Mahmudu zen- LONDRA, 26 (A.A) _ p C 
dı. rak etme1iniz. Onu Muavada. ka- cire vuracak yerde kendini aım- daki lngiliz efirinin Südet 'Al'. 

Tayfalar aandalt gemiye çekti- İnpederinizin yanında bulacak••· aıkı yakalı1arak ve kalın zencir- manlarının metalibi yiu:ünden bı· 
ler. . nı:ı:. • • le kollarını vo bacaklarını bağla- haddüı etmit olan vazi1et haklı:"'" 
Demır çoktan alının tla Na p, kendını çabuk toplamıtlı. dılar. da tifahi bir rapor vermek uzet6 
Riizgi.r yelkenleri tltirdl. Va"El1etinin ne kadar nazik ol- Ve Naip, ancak bu zaman na11l yakında Londraya gelmeıi belde-
Kara tarafından gelen bu hafif duğunun farkında değildi. bir tuzağa diltllriildüiüniin farkı- nilmektedir. 

~aip, b~ ~o:ı:ler kartı11ndıı. Faro-j barına indirdiler. rilzgl~la enginlere doğru açıldılar. ·- Sana. benim gemimin üzeri- na vardı. • • . . Diploma1i mahafıli Büyük Bri-
çın ıhanetını aezdl. Naip, eaklden kendlaine kartı Sahılde hala tilfenk aealerl, bağ- ne ayslı: baamait müaaadeainl kina Maamafih ceaaretınl bilıbiitün tanyanın bay Haynlaynın bütün 

Fakat bu ihanetin hududunu ve korku ve hürmetle hareket eden rıtmalar, fer1atlar geliyordu. verdi, dedi. Ve aen Fareç, bu mel- elinden bırakmadt. metalibinin Çekoslovakya taı·a· 
maruz kaldığı tehlikenin ne olaca- bu deniz adamlarının timdi kaba Mahmut ve Fareç 1au1ana otu- unun gemiye girmeaine ned- g6:1 - Anladım. •• dedi. Beni faka fından kabul edilmeaine muan:ı 
ğım anlıyamadı. ve sert hareketlerinden bilıbiltiln ruyorlardı. Tayfalara Nlbl getir- yumdun? Emir veriyorum. Batı bastırdınız. S6yleytnlıı:. Ne lıtl1or- olduğunu fakat Prag bükümet't tn 

- Merak etmeyiniz deYletlO enditere diltnıilttil• melerlnl emretmltlerdl. me-uda çıkarılmıt olan bu katili sunuz •• Ne kadar lstl1orsunuz? amazi fedakarlıklarda bulunmayı 
efendim, dedi. Çok geçmeden ha- Gemide hareket hazırlıiı b.,.. Anb.., kapağında!!\ bir bq derhal zencire vurun. Buna mil- Fareç, aen benim ... Ne derece zen- tani:re etmit bulunduğunu beyan 
reket edeceğiz. Birazdan niçin lamıftı. uzandı. k!fat olarak ta sana on bin Talleır gln oldupmu blllraln. etmektedir. 
beklediğimi aiz de anlıyacak ve Demir alınıyordu. Bu, aapaarı keıllmlt olan Na- vadediyorum. - Evet.. Bana yaptırdıiın kor-
bana hak verecekainiz. Fakat Al- Yelkenlerin bir kıamı açılmıttı. lbin kafa11 idi. Fareç tayfalara emir verdlı sanlık ve hırsızlık aayeıinde zen- ÇEK HAR1CIYE NAZIR.fNlN 
lah atkına olsun açıkta durmayın. Fareç, geminin kıç tarafında, Malımudu görünce deb,etlıulen - Çabuk zencir ve çeklo geti- gln oldunuz ve epey aervete • bip NUTKU .. 
Anbara &aklanın. Görmiyor musu- gözlerini kara1a çevirmlt, Mab- laf gibi dondu. Mahmut aTaia rin. ince zencir değil •• Kaim zen- oldunuz. ROMA, 26 (ö.R) - Pariıteıı 
nuz .•• Gemiye alet ediyorlar. mu dun gelmealnl bekliyordu. kalkb. clr .•• - Naııl zengin olduğum mev- bildiriliyor : « Petit Pariıie • ga· 

Filhakika aahilden bir kaç Ha- Acaba ona blrtey m~olmuttu ki Gözlerini Naibin ü:ı:er!no dikti. Mahmut, dimdik duruyM ve zuubalıa değil. Servetimin ye.rısını zeteıi Çekoslovakya hariciye n zı· 
betli gemiye doğru kurtun aık- bu kadar gecikmittl, N'albln evine Naip, bu ıert bakıtlarıa altında gözleri llo Naibi yiyecek gibi ba-,ıana verecelim. rı bay Kroftanın lngiliz - ita yan 
mıtlardı. alet verildiğini yüksele duman- titredi. kıyordu. - Nerede bu servetin T Şiiplıe- anla,ma ı ve Pariı ile Rom ara-

Tayfalar Naibi yakaladılar, itı- !ardan anladı. 1 Mahmut, alaylı bir aeıloı Ta1falar geminin bat anbartn·· ıiz Habetler timdi o ıervetlrı dibi-ı mda açı an müzak reler h ın• 
razlarına rağmen geminin orta an- Planı sezmİ'iti, -Affederaini:ı:_ dadl. Std bek- d ı:ı k.ı.ltn v<e u:run bk .ı<enclr cı• n~ darı elı:mitl~di~. - SONU S iNCi SAHiFEDE: -

L 
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Kız enstitüsü Çin Kadınları Iran milli bankası 
, •• • 
~on sınıf musameresı M 1 k ••d f d 10 senede sermayesini 15 misli 

em e et mu a aasın a artıran ve Iran iktısadiyatına istika-
mevkilerİnİ alıyorlar met vere!M kuvvetli bir müessesedir 

BU MUHAREBEDEN BiR 
KAÇ GON SONRA 

TAHRANMEKTUPLARI: 

EKONOMiK HABERLER 

banın fİmalinde petrol çıkarma 
ve boru dÖfeme imtiyazı geçen ıe
ne kendilerine verilen Amerikalı· 

Bu banka 1928 yılında açıldJ. lar İfe hatladılar. 
Atağıdaki yazılar ve fU uf ak mu- Iranın cenubunda ıon yıllarda 
kaye!e. bu bankanın nasıl muaz- çıkan petrol, benzin ve muhtelif 
zaın bır .v~l~k .?lduğunu ve ~flı madeni yağlar miktarı f<iyledir: 
hafı~.• ~.ıb.~ büyük bir eser olduıu- 1934 te 8 milyon tona yakın, 
nu _goz ~nune ~~~a~tadır. l.A.S. 1935 te 8 milyon tona yakın, 1936-
velıahdın dedıgı gıbı bu banka da 8,5 milyon ton 1937 yılımn 
lran iktıaadiyatının bir anahtarı yalnız on ayında 9.S milyon ton. 
ve mihveri makamındadır. Şimal kıımı geçen ıene biten ve 

1928 de Iran milli bankasının açılmıt olan tranı lraniyanın 
ıermayeıl 20 milyon riyal yani bir az kalan c.enup kıamının da 
b~uk milyon ~ürk li~aıı, y~llık bitirilmesine çalıtıldığı fU ıı· 
lplan~oıu 166 mılyon rıyal yanı 13 ·rada timalden ayrıca bir takım 
milyon Törk lirası olup 3 9ubeai lkollar atılmakta ve tube hatları 
vardı. lin9a olunmaktadır. 

----!!!!l!!!!!!--lll!!!!!ll!l!!!ll!J!!m------e..------!l!m-----------------~ Seydikö.yde 23 bayramı 

~ ... 
Seydiköyde 23 niıan Hakimiyeti Milliye ve Çocuk bayramları 

çok nqeli ve parlak bir tekilde geçmittir. ilk okul talebeleri bu 
münasebetle aüzel bir müsamere vermitler ve çocuklar, kendi 
bayramlannı do7arak ve tam bir nete içinde ıeçirmitlerdir. 

Çekoslovak yada galeyan 
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Kürek mahkumu! .. 
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~ RADYO E . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU 
ö~le ne•ri~·atı: 

!jaat 12.30 da karı~ık plak n•trıyatı, 
il. SO ..ı~ pfôk: Türk muıiki•İ ve halk 
tarkJarı. 1 3 15 ıe clahili 'e harici haber-

1789 senesi Mayıaının bir gece·ı Genç kadın müteesair oldu. !er, 17. 30 da halkevinden nakl•n Jnkı 
ıi, Lehistanın Lemberg fehrindc, - Size zarar verecek bir hare- lap def'i (Hikmet Bayur) 
diğer ıenelere nisbetle pek sönük 1 kette bulunmam. Fakat, buraya 
geçen panayır esnaıındaydı. Kasa- niçin geldiniz? 
ba civarında(Sen Jorj)tepesi üze- - Evi karanlık görünce kim
rine kurulmus. olan ltalyan mima- se olmadıg· ını zannettim. Saklan-

Akııtam neşrivalı' 

Saat 18.30 da karııık pliık ncıriyatı, 
riıi tarzında bir kö~kün salonunda mak iatedim. Balkona onun için 19. 15 ,. Türk musikili ve hallı. tarkıları, 
genç bir kadın oturuyordu. atladım. (Servet Adnan ve arkadaıları), 20.00 

Yüzünde derin bir yeiı ve keder - Demek sizi takip ediyorlar? de Saat ayarı ve uapça neıriyat, 20.15 
alameti görülüyordu. Birdenbire - Evet .. Bakınız!. 1 ru·· ı. ·•ı.· h Ik •- ı (C· • • •. .. .. . e rll muau~ l ,.. a. ,arat arı, ..... 
yerınden kalktı. Yazı maıaaının Dı,arıda hır gurultü vardı. Fıra-! ·ı K& ·ı 1 t b ı d k yu 
.. " d H 1 · · • · k' . . k ) b' "f 1 ma mı : ı an u ra yoıu o u cu
o~udne otur ku. b umma a_tefberı1 •· rıyı -~• ı1p ıçın. çı adrı aMn hıkr mu re· jlr.rmdan). 2 l.OO de konferanu (Dr. 
çın e fU me tu u yazmaga af il· z~s~at egeçıyor u. a üm, ge- Operatör Şevket Pek), 21.15 ıtüdyo 
dı: nıt hır nefes aldıktan sonra yavaş! ıalon orkeıtraaı. 22.00 de ajanı habH-

cSoficiğim !.. yavaf pençereye yaklaftı. Pençe- 1 · 22 ı 5 t k" 
Bu felaket zamanında ıana hi· renin pancurunu itti ve müfreze- "'· · • yann ' program. 

lap ediyorum. Ben, senin o kadar nin ne tarafa doğru gittiğini öğ- ısı At>oBUL RADYOSL, 
ıevdiğin Marila, bilsen ne kadar renmek için batını dıtarı çıkardı. 
bahtsızım!.. Bu anda hafif bir ay ıtığı adamın 

öğlf' neşriyatı: 

«Vaktiyle bana herfey saadet y~1·~nü kısmen aydınlattt ve Ma-ı Saat 12.30 da plakla ıürk musikısi, 
•e bahtiyarlık vadeder gibi gelir- rı a : A bb· ı k'" , ı 2.50 de havadis. 13.05 t• Çocuk bayra-
di. Amcamın, og" lu Adolfla birlik- mn yara ı Bir ureı< 

ahk
• 

1 
d" b ·• d mt \'c: hafta~ı münasebetiyle çocuk c!!İr· 

te beni ziyaret ettiği zamanlar ge- m umu ıye agır ı 1 ı 
E •... B" k"' k ·hk. r.•m• kurumu namına Nışant•'' Ha kevı tirdig" i tekerlemeler, bonbonlar ve ır ure ma umu · 3 

Fak h 
.h .. ld f b' d b:· ~ôıterit kolu tarafından bir tem•il. 1 . 30 

hatırında?. at er a e ena ıra am, ırı h H ı·k . 
«istiklal muharebesi batlayınca cani değil! Biraz aabredin .. Asker- mu 

1
"' P a n.srıvuı 

amcamın beni kendi malikanesine !er uzaklaştıktan ıonra kendime 
götürdüğünü tabii bilirsin. başka sığınacak bir yer arıyaca-

« Vatanseverler ordusuna ilti- ğım. Sa•t 18 30 d& Co ·uk bayramı ve haf. 
hak etmek üzere g'ıden Adolftanı Mahkum bu sözleri o kadar me- . · . ' ' ,_ • ' . .. . . tatu nıuna~ebetıylc çocuk cıırgeme &U · 

bütün sene haber alamamı•tık Ba- lanet ve cıddıyetle soylıyordu kı. k 1 · D kt lb 
Y • • .. •• • • 1 rumu namına on eranı o or ta.-

bası, pek meyus, ve pek ümitsizdi. Mania muteessır olrnaktan kendt- h" ., . 18 4, F "h h lk . ·· t · 1 d . 'h . ... nn ,.atı. . .J le atı a evı gos erıt 
Ben kendisini bir evlat sefkati ve nı a ama ı ve gayrı ı tıyarı: k 1 1 t d b. ·ı l 9 1 s t l'k , • . • • • ·o u ara ın an ır temsı , e p d. • 

muhabbetiyle teselli ediyor, elem- .- Böyle bır hareket delılık O· la dan• musikisi. 19.55 te borsa habor· 
)erini hafifletmeye çalı,ıyordum. lur, dedi. Sizi takip edenlerin eli- !eri. 20.00 de Nezih• Uyar ve arkada'·· 

«Bir ~ün Adolf _çıkageldi. Nere- ne tekrar d~ser.siniz... . !arı tarafından ıürk musiki•i v• halk .ar 
den gelıyordu?. Bıze, uzun vem<'· . -.- Hayır_. Bı~ daha benı diri kılan. 20.45 hava raporu, 20.48 de 
takkatli bir esaret hayatından dırı ele geçıremıyecekler.. . Ömer Riza tarafından arap~a •Ô} lev, 
bahsetti. Vatanın müdafaası uğ- . Genç kadın, b~. azme ~artı gıt- 21.00 de Klasik türk mu•ikısi Nuri HaM 
runda yaralandığını söyledi, al- tıkçe daha çok mutehassıs oluyor- v~ arkadaşları tarafından ( •aat ayarı), 
nındaki yarayı gösterdi. Göğsünde du: 2 1 .45 t• orke.ırn, 22 15 ıe aıan• hnb-r 
bir de liyakat madalyeai vardı. -Size nasıl yardım edebilirim? ini, 21 30 da plakla >ololar, opera v• 

Onda bl·r kahraman hal ve mezi- - Beni, sabaha kadar saklıya- 1 17 50 h b 
k d lb 

operet parça a,., -- · de son a er· 
Yeti. go'"ru··yordum. bilirsiniz, o zamana a ar e et 1 

uAmcam kendiaini göz ya.lan bir çare dü~ünebilirim. 
içinde kucakladı, öptü. Ve: Nereye gitmek istiyorsunuz? 

- Karakoviye .. - Benim asil ve necip oğlum .. 
Pek güzel hareket ettin. Bu hare- - Orada emniyet altında bu
ketinle gençlikte yaptığın yolauz· lunmıyacaksınız. Biz bile her da
lukları, delikanlılık deliliklerini kika huzur ve asayişi isyanlar, sui
affettirdin. kastlerle bozulan o tehirde otura-

madık. 
Dedi. Ve birkaç gün sonra öldü. Bir müddet sükut. Mahkum, de-

. ~K.imsesiz, iıtinataız ve tecrübe· rin derin bir seyler düşünüyor gi-
11z ?ı.r kızdım. Adolfu~. evlennıe biydi. Nihayet: 
lek_lıfıne muvafakat gostermeye _ Demek Karakovide bulun . 
mecbur kaldım. dunuz? 

«izdivaç hayatımızın ilk sene· E t - ve .. 
leri zevk ve saadetle geçti. Yazık _ Orada tesadüfen Oviçimes
ki bu pek çok devam etmedi. ilk ka i5 minde bir genç ktz tanıdınız 
günlere münhaaır kalan samimi- mı? 
yet, muhabbet az zamanda niha- Miri&., bu ismin telaffuzu üzeri-
yete erdi. ne titredi. Ve bakı~lariyle karan-

« Halbuki evleneli ancak üç sc- lığı yırtarak kendine bu suali so
ne olmuştu! Bir ıstırap ruhumu &l· ran adamın yüzünü görmeye çalış
kıyordu. Adolf, vakıt vakıt, hiç bir tı. 
ciddi ıebep göstermeden birkaç - Evet, bu kızı sahıen tanıyo-
gün ortadan kayboluyor. Nereye rum. Fakat niçin soruyorsunuz? 
gidiyor, ne yapıyor, bilmiyorum. - Acaba hu kız hala Karaku-
Kendisine sorduğum zaman gözle- vide mi? 
rini öteye beriye kaçırarak bin de- - Bir defa daha tekrar ede-
reden su getiriy9r. yim. Bana bu sualleri sormaktan 

"Bundan batka kibar alemi bizi maksadınız nedir? Söylediğiniz 
soğukça kabul ediyor, adeta biz- kızla pek yakından alakadarım ... 
den çekiniyor. Hepsi bu kadar ol- _ Ohalde ismim de sizce meç
ıa eyi... Bir kaç gündenberi Adolf hu! olmamalıdır. Ben Jan Javi
bana ecnebi bir memlekette Y•••· çim!.. 
mak teklifinde bulunuyor. Ben ise Marila birden bire : 
bu zavallı memleketime o kadar J J · · · · h ı o· 
b • 1 k" b d I k f'k - an avıç sızsınız a... ıye 
ag ıyım ı ura an ayrı ma ı • bağırdı. 

ri kalbimi yaralıyor.» c·· .. k" k b"l' - oruyorum ı, va ayı ı ı .. 
Gen~ kadın yazıyı bıraktı. Bu yorsunuz. Ben, matmazel Oviçi-

kederlı yazıların, arkadatını da k h 1 k kaıdile öldür-•. .. . d"' .. d"" B k l d mes ayı ırsız ı 
uzecegını u~un u. •f a arını a ki 'th d'lm'•tı'm Adalet 
k d . b . . .k . k me e ı am e ı ı . 

en ı sıtıra ına ıftıra ettırme te, b · h'-• tt' V herkes te .. d"k .. k f d enı ma Kum e ı. e goz yatı o turme te ne ay a b" 1 d" 
d 

? oy e zanne ıyor ... 
var ı. F k O . . k - a at, siz vıçımeı nın 

er ve ertesı !(Ünün programı. 

AVHLPA IST,\SYO'-'LARI: 
SE!\FONILCR: 

1 S. 30 Paris Mondial : !>enlonik kon· 
er, (Schubert, F ourestier, Rave), 19. 30 

Belgrat: Senfonik musiki. 20. 1 O Viyana 
•enfonik kon•er ( Haydn, Brahm•. Borı 
kit-vrez), 2 1, 30 Llypzig. Senfonik kon 

•er (Bruckner), 22. 30 Broti•lavo: s~n 
roni < Haydn). 

H!\i-"I~ KONSl:.RLl:.R: 

7. 1 O Berlin kısa dalgası. halk muıikı 
sı (8 . 15 devamı) 8.30 Paris Mondial : 
Plak. 9 . 15 keza. 9.45 keza . 10.30 ke,., 
12 kon.o:er nakli, 1 2 Bf'rlin kısa dalgası, 
arkı kahkaha. danı. 12. 15 Roma k.,a 

dalga,.. kla•ik musıki, 13 Berlin kısa dal · 
gası . Hafif mu•ikı ( 14. 15 dovamı), 1 3. 
10 Bükreş: Plak ( 14.30 keza), 13.J) 
Pari• Mondial : Konser nakli. 13. 1 S 
Hom• kısa dalga•ı. hafif muaıkı. 15 . 1 j 
Berlin kısa dalgası, yeni Alman hafif 
musıkisi, 1 7 45 Berlin kı'a dalaası, '' 10 1 

ı>u konseri. ( 111. 50 devamı), 18 Bük
rcş: Jlilca orkestra~ı . 18 Pe._tc: Orkestrtl 

kon!lcri, 19 Ü!ltrava: Köylü bandoeu, 

19. 30 Bükreş: Org ve koro. 20.05 Biik · 
re~: Mandolin orkC!trası. 20. l O U.ypzİ<: 
Sopran. Rarilon. orkestra ı, 21. '\' iyana 

~srkılı vr ejlcnceli f'eerlf'ı-df"n hafif nıu 
ıiki, 2 1 Bel~rat: Bıl} iik oı ke ıra. 2 1. 30 
Roma. Bari: Kamık konser. 21.30 Fi<,. 
rans 1apoli: Bando muzika . 2 1..f'j Bra 

lİ!elava: Orkestra. keman , tarkı 22.11 

Berlin kı~a dalgası, Alman filim musiki~i 
2 3.20 \.'iyanııı srece ınusikisa (Eğlenceli 
bahar havaları), 23.20 Bükreş• Pllık . 
23. 35 1 aypzig, hafif mu.iki. 

OPERALAR. OPLRF:ru:R: 

1 PTT 

Yerlirnalı 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK, 

Büyük fedakarlıklarla vücuda 
aetirilen fabrikamızda yeril malı 
olarak her model çatal, bıçak, ka
tık İmal olunmaktadır. AVTUpa 
mamulatı ayarına faik olan bu 
emaalsiz yerli malı fabrikaıının 
mamulatını her yerde arayınız. 

Umumi aatı, yeri : lotanbul 
Tahtakale caddesi No. 51 

(Jalı: Dekalo ve Şaı.) 

Pari< hapları, nebati ııı~ddelerden 
vapılınış f!'ınniyeth nıtishil i1A.cıdır 

1 tllnf'~İ linf't, 3.4 lan«"f.İ aıncl v'°rir. 

Sancıı ve yel ve rdhat~ızlık vf'r
mez. 

lnkıbaı;;ı , hazımsızlıgJ, uyku
su1.l ~ıga, bunhırdan ınlitevellit sinir 
rahafsızlı~11a i) i gelir Evinizd(> 
bulundurunuz. 

Kutusu heı ~ erdr- 15 k ır .... ;tlur 

_.. ---'!'-... ·rsrw. MGWWWA ~ 

Göz He~inıi 
MİTAT OREL 

Adrea - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15 -17. Telefon : 3434 --- .. ---· ... --........... ,,,...., __ _ 
IZMIR MEMLEKET HASTA

NESt DAHIU HASTALIK
LAR MOTAHASSISI 

DOKTOR 

Celal Yartın 
Muayenehanesini ikinci bey -
!er sokağında fırın karşıaında25 

numaraya nakleylemistir. 
TELEFON : 3956 . 
EVi Göztl'pe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

Çiçek 
Çiçek gÜLelliğın canlı tablosudur 

Zarif bir çiçek demetı en ka•vetli La· 
manlarımızda ruhumuza neşeler ser· 
per. Çiçekçilik de güzelli~e ayrı rev· 
nak verdiği için bedii <anatlar haya
tına girmiştir. Bu sanal imdiye ka
dar hep Türk olmtyan unsurlara 
mahsus zannedilirdi . Her sahada ze
ka '"" kabiliyetini ıı:österen Türk ka· 
dınlı~ı bunda da muvaffak olmuş· 
tur. Tabii ve suni el ile islenmis ve 
süslenmiş paketler, matem çelenkleri Mektubu yırttı ve balkona çıka- d d ·· · · d b' k 

k ki • I d K"" k'" o asın a, uzerınız e ır ama ve 
b~ . p~rk~ ;r• yaİ an b1

• 1 °f un çalınmı' bir madalyon bulunduğu 

dırınG':~k a ıkn' a, yaı· ~ıfz. Bu. unu yor- halde tutulmuftunuz .. 
u. o , sa ın ve atı tı. ıraz son- E t h b · 'th d" . . 1 .•• b I .. - ve , erşey enı ı am e ı· 

ra gecenın ıerın ıgı •t ayınca U· d F k t 
,üdü. Karanlık bir kötedeki ka- yor u.R. a ad .. • bana 

- ıca e rım herteyi 
ııapeye uzandı ve uykuya daldı. d - 1 t ' . . . .. ogru an a ınız. 

18.40 Brüno: Klasik, ••kı operet mu· hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi
•ikL ... 17.15 Roma kısa dalgası. Opera danlığı ile Kar~ıyakada iki çiçek 
mu•ikısi . 20.30 Pette: Boldininin cHim· bahçesini rekabet edilmıyecek dere· 
ip isimli operası Bunu müteakip eski cede ucuz veren bu kanaatkar Türk 
ve yeni danı havaları. 20. 30 Brüno Gou· çiçek mÜe•sesesını ihtiyacı olanların 
nod'un •Fauıt.t, op~rasının birinci per- bir kere ziyaret etmesı ötedcnbe:ri 

~ı~ aya_!< sesı ıle uyandı. Goz- Mahkum, bir müddet batını iki 
lerını. aç~~g~. zama~, yarı açık pen: avucunun arasına alarak dütündü. 
ç~re~.ın onunde hır erkek hayalı Sonra anlatmağa batladı. 

desinı nakil. bu müessese ile alış ven~ etmek su· 
, r..tile alakadar olan zatlarca da ma· 

!Om olan bu hakikate istirak edecek-
gordu. 

Marila korku ile bağırdı: 
- Yabancı: 
- Rica ederim, suı ! .. dedi. Ha-

Kadınlar 

OD\ MUSiKiSi · 

• 19.10 Bükre~: Triyo konseri (Boet· 
hoven), 

1 .. rdir . 
Belediye evlenm" dair10sinde 

Çiçekçi Şadiye 

yatım tehlikededir. Yer altı maden 
Marila, eli ile yoklıyarak kapıyı 

arıyordu. Yabancıya temas edince 
az kaldı bayılıp dütecekti. Ayııı 
ıes tekrar etti. 

RlSITALl 1,R: resitali ( Cetıa ork•ıtra.iyle) 23. l S MI· 
Jlno, 'f orlno. pİy•no lcons~ri. 

- Telat etmeyiniz ... Baiırma
yınız. Korkmayını • Size fenalık 
edecek değilim .. 

Öyleyse kimsin ve ne istiyor-
aun? 

Beni aaklayınu:. Ben, timdi 
hapiahaneden kaçtım. En ufak bir 
ihtiyatsızlık beni mahvedebilir. 
M,.rhamet ediniz. 

ocaklarında 9.30 Berlin kıoa dalguı !>opran lrma 

l l k Beilke •arkı ıöyliyor. ( 1 O lı.eu ıaıkılı 
ÇQ lŞtlTl mıyaca ken•er), 11 Viyolonoel ıonatları (Hay. 

DAN.S MUSiKiSi: 

Cenevre 25 (A.A) - Beyne!- dn). 14.4} Roma kıea dalıuı, lıalk ..,,. lJ.IS Balıratı H.3} Bruno. B.4) 
milel konferans tarafından kabul kılarından 17.10 O.ırava: Halk hav•· Mlllno. Torlno. 
edilmit olan kadınların yer altı ları, 18. 30 Berlin k11a dılıuı, Çocuk 
maden ocaklarında çalıttırılmala- şarkıları 19.20 Peet• çifte piyano , .. ;. 
rına ait mukavele Türk hükümeti tali. 2 1.15 Braı!olava keman oolo (pi· 

MUHTl:J...IFı 

tarafınd'an tasdik edilerek Millet· yano refautiyle), l 1.45 Bcrlln lııoa dal· 19.10 Roma kıoa daleMtı 
ler cemiyeti umumi kitipliiine da- ıaoı. Gitar muıilrlol 22.U Pr.., piyano muoikili 11 .. rlyaı. 20.'7 Barlı 
mi Türk deleıeai tarafından tevdi koneeri, (Smetan.. Cl>opln). 21.JO Bel- m.lMiklU pro11raın. 11. IS .Bari 
•dilmi•tir. 

1 ırat lıolk J'lrlı.ıları H Roma, Bari: ... rlıı. t...\ıerlu ve tlea ,.....ıı.tıL 

Arapta 
Tllrlc .. 
R_. 

27_ NiSAN ÇA~AMBA -~~~ 

' 

TÜRKİYE 
CUMHV RiYETI 

>BIRARaBSNIASI 

TURAN tabrikaları mamulltıdır. A1nı :ıanıında Turan 
tuvalet sabunlarını, ıraş aabunu •e kremi ile gOzellilı: krıoı· 
!erini lıullınınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnn: toptan ıı· 
lıtlar için lzmirde Gazi Bulvarında 2S numarada umum acın· 
tetik Nef'i Akyazılı •• J. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Teefon 34•1f 

I 

lzmir ViJayeti Veteriner direktör-
lüğünden: . 
Aygır depoıunun Arapçıdaki 200 ve Şehitlerdeki 235 dönüıııl~~ 

çayırhklarının yalnız biçtirilmesi27 • 4 • 938 gününden itibareıı 38 
giln müddetle açık ekıiltmeye konulmu,tur. ihale günü 12-5-9 
pertembe günüdür. lı• 

Taliplerin "'raiti anlamak üzere Veteriner müdürlüğüne _ve :ıc. 
siltmeye ittirak etmek üzere 2490 sayılı kanuna röre depozıt.0 el 
çeai veya banka mektubu vesalr evrakla birlikte ihale ıünü Vıll1 
Daimi encümenine müracaatleri ilin olunur. 

27 - 28 - 29 - 30 1369 (857). , 

iz mir Defterdarlığından: 
Yunanlı aalıf 
1312 Alaancak ikinci Kordon caddealnde 422 eokl ve 162 

taj numaralı ev ödeJY 
Yukarıda ya:aılı Yunanlı evinin mülkiyeti pe9ln ve nakit ile 

1 
"fi 

me.lı ve vakıf ile olan llltlilnin alıcı tarafından k .. ilınelr. .. rti~ etııf• 
~alı sarf uaullyle 10 s{ln müddetle müzayedeye korıjlın f fi•• 
lhal11l il / 8 / 938 tarilılnde saat 15 tedlr. Taliplerin kapa 1 i"r·yli 
f'. la..J. fbü ... t 14 de kadar •e yö:ade yedi buçuk t-lnaC~) 
"'Jh 'fvki•t mödllrllljUne ..... teri. 1330 



rt NiSAN CARSAMBA. 1938 ----------....... .-. ...................... ,,....._. ..... ,,!!!!~~-~A'!lk~!:ı.~ ...... , .......... ~~----~.., ........... .,.,....,.1!'11111 ............ --...... ~~ .. ~SAHIFE-••n ... ~~·...,. ,,_. ':~'. ,."ôE~~~~:ftvANj Fratelli Sperc;M 
Insan vilcudu diş· 
lere muhtaçtır.Diş· 

!er imizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 
t!unu unutmayın .. 

Dişler niçin çürür? 
Sa11a decliiimiz ağız suddelerinin uıare.i yal
nız ,emekleri lıazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
za••nda 1emek aaatleri aruında ditleri temiz
leaaeje de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditleriaizi çürümekten kurtarmak iıtiyona
nız aabah, öğle Ye akf&ID RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmeliainiz. 

\ 

SAB,A.H VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ . 

.c·· . 1- - ' .. \\. .. . " )., ~ ' . ' '·!'. . ' •t: . • • . 

Haşaratla mücadele zarr•anı geldi 
Geçen tene bütün lzmirtilerin 

takdirlerini banan «Whiz mar
kala methm Amerikan filidi ile bu 
~ yeni ve çok kuyvetli bir fM
müUe çdo.n FAYDA Ye emsali iliç
lan, taze ve müeuir Naftalin ve pire 
tozlarına, lngiliz markalı kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlannı, ağaçlarda, radanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık veaa
ir haferah öldüren ve Bumava Zi
raat enstitüsünün raporunu tafıyan 
dCAT AKIU..A• tozlarını kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazammlan tedarik 
edehilininlz. 9 rakkamını iatiamar 
etmek iatiyealeria majazamazla hiç 
alahN yoktur. Bafka yerde de ıu-f mamıza dilckE.t buyurunuz. 
bemiz yoktur. Lütfen yukandaki fir- TELEFON: 3882 

, 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

#ft;'>&AiU 

BAQ VE BAi \-C:.LERlNlZt - PAMUK TA L .. LARINIZI 

' 

Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 
IESEL MOTöRONE akuple edilmiş POMPALARDAN istifade 

. diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
erin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR . 

Me TEVFiK BAYKENT 

Fena havalarda kendi.nlı.i 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale nğrılariyle UşUtmek

ten miilevellit bUtUn ıstıraplan dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıkhıra karşı bilhassa müessir· 
dir. 

GRl ·PIN 
KULLANINIZ. 

• ICABINDA GONDE OÇ KAŞE AUNABILIR. 
lıim Ye markaya dikkat.. T aldiderinden aakınmaa .. 

Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDEs 

An.AS LEVANTE • LINIE, A.G. KUMPANYASI 
BREMEN 

nlrfTscHE LEV ANTE · LINIE . 
URG A. G C ANYMEDES vapuru lımanımızı ı 

HAMB ' . · • olup Rotterdam. Amıtcrdam ve Haı.n· 
ACHAIA vapunı 25 nısanda bcklenı· ı. 1. I . • ""k 1 k d uurg ıman arı ıçm yu a ma ta ır. 

yor. Rotterdam. Hamburg ve Bremen DEUCALION vapuru 30/ 4/ 936 ta· 
için yük alacaktır. "h" d beki •-t ı • ""k "" ·· tı ·LU 

rı ın e enmeıı; e o up yu unu 1.11 • 

SERvtCE MARJTIME ROUMAJNE yeden sonra Burgu. V ama ve Köstence 
BUCARFSr limanlan için yük alacakttr. 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- JUNO vapuru 2/S / 9 36 tarihinde li-
nlyor. Köıtence. Calatz ve Calatz ak- manımıza gelip Rotterdam, Amaterdam 
tarmaaı cTunu limanları için yük ala· ve Hamburg limanlan için yük alacak· 
caktır. tır. 
SOCIETE COMMERCIALE BULCARE SVENSKA ORIENT LINIEN 

VARNA VfKtNCLAND motörü 28/ 4/ 1938 
BULCARIA npuru 22 nisanda bek· t .h. d b-ı-1 _Lt 1 R tt d 

arı ın o c:a. enme& e o up o er anı. 
leniyor. Burgu. Vama içtn yük alacak· Hamburg, Cdynia, Oantzİg, Danimark 

tır. ve Bal tık limanları için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MtDDEUIAVSUNJE COTLAND motörü 19/S/936 taıi-

OSLO hinde beklenmekte olup Rotterdam. 
BACHDAD vapuru 1 S mayuta bek- Hamburc. Cdynia, Dantzic, Oanimaık 

l•iyor. lekendertye, Dleppe n Nor· ve Balbk limanlan için ylik alacakbr. 
.,.eo için yUk alacaktar. SERViCE MARn'aE ROUMADf 

J0NSH0N VARREN UNES ALBA JULYA vapuru 9/S/918 ta· 
UVERPOOL rihinde beklenmekte olup Malta Mani· 

JESSMORE vapuru S mayqta belde- ya ve Cenova limanlan için yük ve yol
nl,-or. Burcu. Varna. Conatanu. Sull- cu alır. 

------IEl------.-~·------111111•- na. Calatıs Ye Bra.lla için yUk alacaktır. D&ndald hareket tarihleriyle navlun-
AMERtKAN EXPORT UNF.S lardakl deliflklilderdeo acente meadl-

Dima sabit 

7·~ 

Juvantin 

daima tabii 

saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlannda hazırlanan Jıı

vantin taç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 
olup taçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyalan kumral ve ılyah olarak lld tabii nnli 
üzerine tertip edllmlttlr. Gayet tabii ve sabit olarak tem.in edt. 
len renk yıkanmak, terlemek batt& denize sirmek auretiyle de 

Eczanelerde ve itrıyat mağazalarında ar&JIDIL 
takmu. En ciddi ve emniyetli markadar. 

No.8238 No. 8036 No.8236 
Bu fenerler DAIMON markala olup bir kutu içinde on iki renk 

ve ufak ve büyilk camiadır. DAIMON fabrikuının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkeain ucuzca ıatm alabilece
ği fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmaıma dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : 1zmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüt
nil Öz ödemitli. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 

INC. yet kabul etma. Daha fazla ta&illt l9in 
Ph tıktarmua dolru Mlert• P'RATKLLI SPBBCO vapur acentalJlı. 
EXOCHORDA vapuru 22 nl .. nda na mUracaat edllmell rica olunur. 

Pireden 8Mton ve Nevyorka hareket TELBP'ON : 4111 UU *3 4121 
.clecelctlr. f!IK-

EXCALIBUR vapuru 6 mayl8ta Pi· ''U-.2Wd-I <* EBL'4iıımı= 
reden Do.ton ve NeYyOrll hareket ede- m a ,, umumi 
.-.ı~ ROYAU! HONCROISE deniz acenteliği 

DANUBE MARmME 
BUDAPEST npuru 30 ..ı..nda bele· Ltd. 

leoiyor. Port .. S.lt ve lskenderiye için HELENtC lJNES L TD. 

,ukDUNalacaAkhr. S L _u • A THlNAf Yapunıı 26 ai.nda beki• 
•apuru mayuta De1Uenıyor. • 

T tim 1 
'

_1 _,,L I --'L nıyor. Rotterdaın, Hambarg Ye AnYelt 
una an an -w-n , ... a acaa.tu. 

1
. 

1 
. . L -•---L 

DAncllkt liareket tarlhleriyle ııav- unan an ıçm )'Ü• ...... tır. 
lunlardald deli§Udllderden acenta me- HO~DlA lapuru 30 nianch 
sullyet kabul etmez. beldenıy~r. Rotterdam. Hamburg w 

Daha fada tahUlt almak için Birin- Anvcra lımanlanndan yük çıkaracakbr. 
ol Kord da V F H V De z HELLAS vapuru 8/9 mayıs arasında 

on • · enry an r et beklenilmelttedir. Rotterdam, Hambarw 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- ,. 
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ve nnven ıman an ıçın T- a acAK.br. 
caat edtlmell rica olunur. LINEA SUD AMERiKANA 

Tel. No. 200? ve 2°?!wcw•ı m RIO VERDE motöril 23/ 23 nilall 

Ol• • v- ş .. arasında bekleniyor ve Nnyork için ynk 
ıvı e ure. alacaktır. 

LtMITIT RIO PARDO motörii 20/ 22 mayae 

V t arasında bekleniyor ve Novyork l. apur acen ası yük alacaktır. 
BlRINCl KORDON REES Gerek vapurların muvuallt talrbled. 

BINASI TIL 24.4S gerek vapur isimleri ve navlunlan hU· 
Ellerman Llneı Ltd. kında acenta bir taahhüt alhna girmez. 

LONDRA HATlı Daha fazla tafsiJAt almalı: için Blrhuıl 
CARLO, vapuru Od nl1anda Londra Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

n Hull' den gelip yUk çıkaracak ve ay- umuml deniz acentaltlı Ltd. müracaat 
nl zamanda Londra ve Hull için yük edilmesi rica olunur. 
alacalttır. TELEFON : 3171 - 4072 

POLO vapuru 29 nisanda Londra ve -----------
Hullden gelip yOlc. çıkaracak. 

OPORTO vapuru 28 nisanda Uver
pool ve SvanMadan ııdlp yUlc çıkaracak 
ve ayni zamanda Uverpool ve Gloegov 
itin ytlk alacakbr. 

LESBIAN npuru 1 7 m&TUta Uver
pool .,.. SnueaClan ıellp ,.Ok çıkaracak 

11fE GENERAL STEAM NAVICA
TION LTD. 

ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta 
Ü>ndra için yUk alacaktır. 

DEUl'SCH UV ANTE - UNIE 
ACHAIA vapura limammızda olup 

y(ik çdıarmaktadO". 
Tarih ve navlunlardakl değ~iklikler

den acenta rnesulJyet kabul etmez. 

Parlı faktılteainden diplomalı 

oı, tablplert 
Memldtd hastanesi d4 tabibl 

Muzaffer Eroğo.1 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her giln ıabah 

saat dokmdan batlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numarala muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türlriyenin en eaki otelclıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idareaiyle bütün Eae 
halkına kendiaini aevdirmittir . 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi e.lerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok huAUiyetlerine iliYeten fiatler mütlıit ucmclur • 
lıtanbulda batan E.e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

Bornova Ziraat mektebinden: Ts·;;yiô'öiyeniza;ii iLAN 
ı _ Mektebimiz meyva bahçeleri için biri eo, diğeri 120 tonluk ~ ödemiş Ziraat bankasından: 

Elektrik - Radyo - Telefon •. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

'----------------------------· 
ola.ak üzere iki adet kirsir haYUZ inta•• 22/4/938 tarihinden itiba- V E U C U Z D U R ödemit Beydai nalaiyainden Hiani Be,dajm T. C. Ziraat ban. 
ren açak duiltmeye koaulmuttur. Muhammen bedeli 3223 lira 67 kuma olan rehinli borcunu, yapal..a ihbara rajaaea lclemediiinclen 
~tur. ilk leminah 241 lira 78 kuruftur. Bu ite ait fUlname Te Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz banka clepolanacla bulanaa 193 balyada (I0878) kilo bba •• a,.. 
lcetif en.kını sörmek iıtiyenler her sün mektebe mtiracaatleri. WIWlllll SA TJŞ YERLERi WWIWll tinci ani, ye 34 balyada (1700) kilo kal ..... e.tG lnnk 938 maN.-

2 - Taliplerin ilk teminabnı aaalaandıiına tealim Te mukabilin· nmnnm llllllRllll Hl ifleamit titilaleri açık artbnuya Çlbnlmatbr. 13 Ma,.. 938 cu-
cle alacakları makbuzla ebiltme tünü olan 7 /6/938 cumartai sil- Birinci Kordonda 186 numarada ma slail Mat on hette -.aJdrat iJaale, we 28 mayu 938 cumarte.ı 
lal aaat oa da mekteple aatm alma komisyonunda hazar hulunmala- ,- kat'I illale (...t ...ta) öd-itte T. C. Ziraat vnlr•N W... 
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Di!Sl 14 , • 
SAYrA: 10 YENIASIR 

Fransız Nazırları bugün Londrada 
Bu • • 

zıya retten cıkacak 
' 

neticeler alaka ile bekleniyor .A 

sıyası 

Loıid a ak·müza ereler el He yerde harp hazırlığı var 
Nazırları Fransız arkadaş- Sovyetler topraklarını çiğnetmemek lngiliz 

larına ne teklif edecekler için tedbirler alıyorlar 

PARIS, f2 (P.S.) - cParis-So- ğun doldurulması kalıyordu .. Bu MOSKOVA, 22 (P. S.) - SoY· 
in razeteai cHitler açığa çıkarıl- da taburlar, alaylar ve fırkalar gi- yet1erin mukadderatım idare ed~ıı 
mıt olan binlerce eski zabiti niçin bi idare.i daha uzun ve daha de- tefler nezdinde bugün milli mü· 

lngiliz Hariciye Nazırı Lord Halifakı Londradan Bir Manzara yeniden orduya davet etti?» ıer- rin teknik bıı- malumata ihtiyaç dafaaya tealliık eden itler bütün 
Par'is 26 (Ö.R) - Londradan bildirildiğine göre ya-ı SlYASt BiR lMTlHAN: livhaıı altında fU satırları yazı- göıteren yüksek rütbeli subaylar- enditelerin üstünde yer almıfb~·· 

ıın ak_pm Parisdcn ~~giliz payı.tahtına hareke~ edec.ek Bun.~mla beraber lng~J~z diplomatik . mah.fellerind.c yor ı la erkinıharbiye subaylarının bu- Komünist partisi merkezinin bıt 
olan Fransız başvckılı ve harıcıyc nazırının zıyaretm- 1 ltalya ıle anlaşmanın 8.tısı hakkında daıma bıraz endı- «Bu larda Alma ordus l d .b • H lb k. b.. mayıs münasebetiyle 'Yerdiği pa• 
den çıkacak ne!iceler büyük bir alaka ile beklenmek- se verdır. Fransız - ltalyan müzakereleriyle ]ngiliz • sona! • • n !'1· unmasın anı arettı. a u ı u- 1 b ·· t kt d' Mar~ 
tedir. Görüşülecek mevzulardan biri, tabiatile, lspan- l Jtalyan anlaşmasının bir imtihan geçireceği tahmin cdi- 0 ?n çok in! olan ınkıtafı teknık yük harbi müteakip bunların ço- roı8v unu.1 f

0~. ermk. ~ ır. 
ya meseleıidir. Jngilizler ispanyanın tahliyeıi husun- liyor. B. Hitlerin B. Mussoliniyi ziyaretinden çıkacak hır problemı meydana koymut bu- ğu açığa çıkarılmış bulunuyordu. ta Moror k . ı~or .. ı • . h rp 
da şimdi ltalya üzerinde bir nevi tazyik hakkını kazan- neticeler hakkında büyük bir emniyet yoktur. lunuyordu ı Silah altına çağırılan cBerlinden Paris ve Praga ge- ~ «. e~ e etımız uzerme . ata 
mış olduklarından dolayı memnundurlar. ~ün~ü yap- Nihayet lngi!iz başve~i!inin ve ~ariciye nazırmın büyük kitleleri talim 'Ye idare için len haberlere göre Alman harbi- afetı .çokerse kor~unç tahrı~a. 
tıklan anlaşma ltalyanlan ispanyadan çekilmege sevk Fransız başvekıl ve harıcıye nazırı ıle muhakkak ko- İcap eden muallim kadroyu nere- f h t ... aebebıyet verecektır. Bunun 1çııı 
~in imkanlar doğurmuştur. Cüçlük halinde mühim nu§acaklan bir mevzu da Holandadır. Son üç_ aydan· den ve nu l b I alı? yeknez1 arebı .•.. akrp .~~ •tnrab açlıga dü,manı kendi toprağında tepele· 
bir siyasi meseJe açılabilecektir. beri Almanyanın Holandaya yaptığı teklifleri Ingiltere 1 um çı arı an uyu rut e ı su ay ar- mek arazimizi çiğnetmemek içbı 

ALMRŞAINYVAAZNllYNETISIPANYAYA muBntaza
1 

man habt;rHaım1 akdtadır. B" f1 k ·ı . l cBubg~a~.iks~ranlakr Alm!n ord~- dan hizmet görebilecek halde hazı~lıklı bulunmalıyız. Fenlandi-
KA : un arın gayesı o an ayı • ıtara ı vesı esıy e • ıunun uyu msan aynagma rag· olanların hepıini yeniden vazife· k .. f • d Karadenize kadar 
Almanyanm ispanyaya karşı vaziyeti nyni halde Alman nüfuz ve idaresi altında bir müdafa.'.I sistemine men harbe hazır olmadığı ve da- ye davet etmek suretiyle bu me· ra t. dr t edn en l b So"V· 

değildir. lngiliz kabinesi Alman teknisyenlerinin Is- sokmaktır. ha uzun müddet hazır olamıyaca· sele e bir are bulmustur Bunlar- ım ı a .e .en !mır ar• OJ!lnca 1 
panyada kalmasını ve yerleşmesini menetmenin güç Halbuki lngilizlcrin tasarladıkları bundPn bamb8ş· ... f · 1 d Y ~ • • •• . yetler ıatıhkam daıreıı maret• 
olacağım tahmin etmektedir. lngilizlerin maksadı Is- kabir şeydir. Onlar Holandayı bir Fransız - lnHiliz mü- IJI ne ıc~ıme 'Yarıyor ar ı. dan cenubı Amerıkaya hıcret et- Malefskinin riyaıetinde tahkima· 
panya dahili harbinden sonraki vaziyet için Fransayı dafaa sistemine katmak, yahut BeJçık~ bitaraflık s~ste- . d-~~ıkatte Alm~n erkim har· mit olan üç binden fazla subay ta geceli gündüzlü bir çalışma ile 
müşterek bir ~iyasi plana razı etmektir . mine ilave !tme~ fikrin~~dirler. Bunun için f!olanda-,· hı~es!~~n kartılathııı ~roble~.za!1 Almanyaya dönmek için yola çık- devam olunmaktadır. Sovyetlerde 

INGlLtZ PLANI : nın bazı vaadlerı mukabılınde bu memle~ete hır !akım edıldıgı kadar gemt degıldı. mıtlardır. Eski Alman kolonile- yeni topçu mektepleri açılmıttır. 
!ngiliz h~kümetinin bir ka~ }~ündenberi !?e~_gul ol- emniyet garantileri vermek. ~<:<1P edec7ktır ... lngılte~e, !Unutmamak lazımdır ki general rinde servet aramağa gitmiş olan Hava ve kimya harbine kartı pa• 

dugu bu plan hakkında tafsılat vermek guçtur. Bu-ıHolandaıun da Fransız - lnRılız - Belçıka mudafaa aıs- ı Von Seckt'in 1920 den 1932 ıene- .. l k. b d b ·· .f uk • . d" ·ı 011 nunla beraber müphem bir surette Balear nda1arının temine kntılmasmı temin için sarfedilen gayretlere il- . . yuz erce es ı s~ ayın . a ugun- ~ı m avemet ı~ın .Ye. ı m! Y • 
bitaraf bir hale Hrağı projesinden bahsedilmektedir. tihakını istiyecektir. sın~ kadar devam eden eıkı. Rayt· )erde hareketlerı heklenıyor. azası olan Ouovıakımın yem reı: 
Keza ecnebf muhariplerin lspanynyı terk etmeleri için ÇEKOSLOV AKY A MESELE.Si: verı bir kadro ordusundan ıbaret- Sulh halinde bir milyon yüz bin si Gortenin Oaaoviakimin vazifeıı 
bitaraflar tıırafından yapılacak bir kontrol da bnhs .. Çekos.lovakya)'.a. gelince1 .?u devletin bir fedcra~ ı ti. Bu orduda her nefer bir yedek ki,ilik bir ordunun ke.drosunu ta- hu mücadeleyi mu-yaffakıyetle 
mevzuudur. Cumhurıyet şeklim almak uzere parçalanması fikrı subay, her yedek ıubay bir subay marnlamak arzusuyle vukubulan idare edecek mütahauıslar kad· 
. Bununla bera~r ·~~j)jz nazır1~r!nın F~a~sız ~rka- Lond~ada iyi yer k~:mmı~tır. . . • 1vuifesini görebilecek surette ye- bu davette timdilik 1914 ıenesin- rosunu mütemadiyen genişletmek 
daşlannıı Alman ıle muzakereye Rınşmek ıhtımalınden c TımC8> gazetesının makalcıı de bunu ıspnt cdıyor. • . ·ı k ·d· H" l • lik d "h • 1 .1,. h I d ld ... ·· l • • G iıı 
bahsetmelerine ihtimal verilmiyor. lngiliz hüküinetinin Ancak J-leinlein tarafından eon yapılan beyanat vazi- tıfh~ı ... me te 1 1• ~ ıt ere• •. gen.ç e. 1 hyat ar~n 11 a 8 .tına avet- 0 • ugu~u soy emıtbr. • or,en 
fikrince siyasi bakımdan Almanya ile şimdilik yapıla- yeti güçleştirmiştir. . . . tet~ılatının askerı tetekkull~rı de l~rı dereceıınde endıte edec~~ dıyor kı : cTankların ~ılotları ~U 
cak bir ~y yoktur. lngiliz _ Italyan ve Fransız - ltalyan Nihayet milletler cemıyetı mcselesınde Habe~ meee- 1 kıt alara kumanda edecek hır çok hır hal yokıa da Fransaya harıcı paratutçularımız amatorler deg 
gerginliklerinin gevşemesi sayesinde vakit kazanmak lesi için Fran~anın kendisine iltihak edeceğini in- tefler yetitirmi9ti. tehlike kartısında birliği koru· hakiki muharipler olmak mecblJ'f 
mtimkUn olacağı kanaati vardır. Dokuz aya kadar in- giltere ümid etmektedir. Ancak Fransanın. ~u husuat~- cYalnız daha nazik bir bo9lu- mak lüzumunu göstermektedir.» riyetindedirler.ıt 
gilterenin silahlanması, tahmine göre, öyle muazzam ki vaziyeti Fransız - ltalyan miiz~kerelen!lın alacagı 
bir niıbet alınış olacaktır ki o vakit bizzat Almanya şekle ba~lıdır. 9 Mayısdan evvel hır prensıp anlaşması 
müzakere teklifinde bulunacaktır. Bu sebeple, hal) a elde edilirse F ransanın lngiliz tezine müzahareti güç- Al ı • ı • F •• •• 
tarafından rahat kalındıkça, beklemek müraccahtır. l lük teşkil etrniyecektir. . manya, ngı ız .. ransız goruşme-

Ingiltere - ltalya anlaşması lerini kendi aleyhinde görüyor 

1 
BERLIN, 26 (ö.R) - Fransız raya bir lngiliz heyetinin relmesi ketlerin gittikçe çoğalan talepler}· 

A h d k. . 1. v • • e müzakereleri ve Amerika ya lngi- üzerine Amerikan askeri makam- ni kar,ılamak üzere daha geıUf vrupa a vasın a } gergın ıgı JZa Jiz hava heyetinin gitmesi Alman- ları bu meseleyi tetkik etmektedir- mikyasta inşaatta bulunabilecek· 
yada fena karşılanmaktadır. ler. Tahmin edildiğine göre lngil- ferini ümit eylemektedirler. Aıke-

d k h • tt •• •• ı •• «Deutache Algemeine» gazeteıi tere pek ağır olan ve uçan kaleler ri mahafiller iıe fabrikaların b~· e ece ma ıye e goru uyor Londra görüşmelerinin hakiki ismi verilen tayyareler satın al- yütülmeai ve mütahaaaıs itçil~rıl1 
ROMA 26 (ö R) ı .

1
. makıadımn Almanya aleyhinde maktan ise vasati tonajda bom- çoğaltılması lazım geldiğine. ıta• 

, . - ngı ız, gazete- ' ld ... n· w t ft t t kt d' l Fakat bu hır za· 1 . h b' . H r h ,o ugunu yazıyor. ıger ara an hardıman tayyareleri almağı ter- re e me e ır er. 
en ar ıye nazırı sır orc Be ıe anın ı lngilitere Amerikadan tayyare sa· • . • . man meselesidir. Siyasi bakımdarı 

Londraya avdeti münasebetiyle Roma- t larak h k t• • d h cıh edecektır. lngıltere Amerıkan I 'it . K dad n mu""baya· 
• 1 m a ava uvve ını a a l • d d h .. , ngı erenın ana a 

yn yaptığı ziyaretın, resmi mahiyeti ol- h l · arttırm k . t• d d. A avcı tayyare erın en a a sur at- tt b 1 kt me faatı• vardır· . ız ı a nıye ın e ır. me- 1• 1 . l'k ,d a a u unma a n 
mamasına rağmen ltalya.n - Jngiliz an- rikanın da hu suretle lngiltereye wı a~~ı tayyare ~rıne ma ı • oı u- Çünkü Avrupada muhasamat bat· 
Jaşmıunnın kıymetJenmesıne yardım etti- d m etm · B 1. d t .. ıu ıçın bu nevı tayyarelerı ıatın 1 d ... t kd' d bu mleket 111· yar ı esı er ın e eeuur a ıgı a ır e me 
ğini kaydediyorlar. Bu ımln manın hn- uyandırmaktadır. almak iıtemeıine imkan verilme- gilterenin faaliyetini birden bire 
yarlı neticeleri bütün Kazcteler taraf mdan mekte fakat Amerikanın bir kaç felce uğratacak bir bitaraflık ka• 
sempati ile kaydedilmektedir. AMERiKA YA GiDEN !NGI- aydan heri seri halinde inta ettiği nunu tatbik etmek mecburiyeti~ 

. Anti faşist cNe~s Chr~nic~e~ gaı.et~i LIZ HEYET! sür'atli deniz tayyarelerinden ıa- de kalmıyacaktır. lngiliz heye!•· 
bıle ynJnız. Akdenız ve.zıyetının dcğıl, tın almak istiyeceği kuvvetle tah· nin bütün bu meseleleri tetkık 
~ü.tün Avrupa v~i~ruıetin.in bu. anlaşm~da~ VAŞiNGTON, 26 (A.A) - A- min edilmektedir. Amerikan ıa- ederek neticeyi bir raporla Loııd: 
ıstıfade edecegını tasdık edıvor. Çunku merikadan tayyare satın almak nayi mahafilleri Amerikan ordu ra hükümetine bildirmesi muhte 
bu sayede Avrupa siyasi havasındaki ' •mkA 1 t k •• h b h • • • bA 1 Jd• .. v. d v b. k ı an arını arat arma uzere u- ve a rıyesının ve ecne ı meme- me ır. 
gergınlıgın azal ıgı ır va ıadır. 

Liberal gazetesinin fikrince Roma an-
cc cTimes> gazetesi şunları ilfıve etmek- aelerini ödememeleri yüzünden hô.sıl olan F 

}aşmasının neticesi bundan ibaret kalsa n 
tedir : müşkül malt vaziyeti tetkik etmiştir. Fa- ransanı bile ehemmiyetten hali değildir. Zim 

«lngiliz • halyan anlaşması tahakkuk kat Sovyct delegesi, komitenin fiili bir 
siyasi hnva, ölçülemiyecek bir ;ey olmak- k • 

eder etmez bay Daladiye tarafından Ital- 1• • ..,0··rmedigvini ve vazifesini ynpmadıgv ını "" ["' Afrı·ka Ja l in beraber, psikolojik bakımdan beyne!- y C> 1ı:1ıma ı aı 
milel münasebetler üzerinde en ziyade ya ile müzakere teıebbüsünde bulunul- ileri sürerek Sovyet hüküm etinin bu tnrt- l k f • • n 
tesiri olan bir htıdisedir. Diğer müzakere- ı· ması Fransız başvekilinin bir şef için lü- lar içinde masrafa iştiraki kafi olarak mÜsfem e e erınl 
lerin hilfıfına olarak lngiliz _ ltnlyan gö-

1
zumlu olan sür'atli karar mezi~etini is- reddettiğini söylemi§tir. idaresi 

rüşmelcri bir diplomasi ve ısevkülceyş pat eder. Buna bakarak yem Fransız Münııkıı.ıa1ar Uç saat devam etmi~, ROMA, 26 (Ö.R) - Pariste~ 
düellosu mahiyetinde olmamıştır. Jki ta- ,kabinesinin yalnız ltalyn ile değil, ayni Jtolya, Almanya, lngiltere ve Fransa bildirildiğine göre fransanın. r· 
rnfm gösterdiği i.; i niyet bunu mümkün 1 zamanda Almanya ile uzlnımağa var delegeleri hüküm etlerinden aldıkları ta- mali Afrikadaki arazisine ait lf e• 
kılmış ve ilk defa olarak Jngiltere ltalya- i kuvvetiyle çalışacağını tahmin etmek limata müeteniden Sovyetlerin obstrukıi· rin tek elden idaresini dahiliye na· 
nın tam pnrtiyesini (müsavi vaziyetini) lmümkündür.» yonuna Tnğmen komitenin faaliyetine de- zırı bay Sarraut yerine artık de~~ 
tasdik etmiştir. Bu partiye vaziyeti an-1 Londrada beynelmilel münasebetler vam edebilmesi için masraf hisselerini let nazırı bay Chautemps teını t 
lavmanın devamlı olmasını temin eden: bakımından hüküm ıüren yeni ruhu te- muntazamen ödemeie devam edccckle- edecektir. Bu itlerin bay Sarrauıı 
bir unsurdur. yit eden diier bir hldise de karışmazlık rini haber vermişlerdir. Bu karar karış- tarafından tedvirinden nıf~n~u 

komitesinin dün akşnmld içtimamda ken- maılık komiteılni lnhililden ve karış- olmıyan müstemlek~ maha k 1 la·. 
FRANSIZ - JNGILIZ ANLAŞMASI dini aöıtermiıtir. T&Ji komite bazı dev- mazlık aiyuetlnl de resmt ifllatan kur- deiitikliki nıemnunıyetl'e rtı 

lnai)ia • F ranaız müzakereleıiu ıelin-, Jetlerin komite mauaflanna Jetirak Jm. tllrmıttır. ıınıılardır. 


