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Ruzvelt yeniden muntazam ihtiyat ordu.u
nu tesis eden ıef erber edilebilir talim gör-

" mü4 ukerler miktanna 75 bin kiJi daha 
iliveıini tazammun eyliyen kanunu imza- ı 
Jamntır ... 

Türk - Yunan ·muahedesi imzalandı 
A tinalılar Başvekilimizi Zit Türkiye 

alkışları ile karşıla ıl'Br 

Gece verilen · resmi ziyafet çok parlak· oldu -
iki memleket· dostluğu bir daha belirtildi 

Hatay 
Davası 

Antakyadan bir görünÜf 

Hatay· Seçimi 
Haziran içiiıde bitecek 
Temmuz içinde de müstakil Hatay 
mahalli meclisi kurulmuş olacak 



SAYPA' :% 
··---~---

.EAZAN MASAL, BAZAN MIS~L 

Sarığın boynuna dolansın 
Dün b ir arkadatımla kahvenin pençere kenarındaki bir masa· 

ıında otururken yanımıza tanımadığımız yobazımsı birisi geldi. 
Selam11z, aabahaız oturdu. Bir aralık mübııhaaemize de ittirake 
yeltenen bu adamın eılı:i tabur imamlarından, yani o zamanın din 
ve ilim terbiyecilerinden olduğunu anladJd Bozmadık hatta ta· 
burlardaki bir çok hizmetinden bahis yavelerini de dinledik! Bu 
adamın hali bana harbi umumideki taburumun İmammı hatırtat
tı ve arkadaaıma bir vak'aaını anlattım. Sütunum maaal, miaal 
değil mi? Bu°rada da söyli1eyİm : 

- Harbi unıuıui bida1etinde Bula1ır istibki~rındayız. Ne
rede' ise muharebe1e ıireceiiz. O sırada Padi,.Jı Rqat ordu1a 
selam gÖrıdermif.. Kumandan taburu topladı uaulüyle tebliğ etti 
ve imama hitaben sen de bic dua oku dedit Aldı imam : 

Bat tarafları yüksek aeale ve hep Allahümmeler, ortaları gayet 
hafif ve belirsiz keluneler, nihayetleri de uzun ve keskin aminler
le kartftk bir dua okudu! ... Ne aaklt1a1ım.. Hepimiz de ona UJ'•· 
rak Amin di1e bağtrdtk. imam bir araltk iti Türkçe1e çevirerek 
paditahın sıhhatinden, ordu ve donanmaJi hümaJ'Unun galebe
sinden, aaakiri ,.hanenin nuaretinden tutturarak dÜflllanlara geç.
ti : cDüşmanlannıı'& olan lriiffarın donanma ve orduyu tahanele
rini, aaakiri nuaret nıe•11n bümayunlarını kahreyle yarabbi de
mesin mil_,,. 

Hemen binbqı herifin ciibbeainden çektiği gibi yere dütürdü 
ve bu iti de kendisi yaptı 1. Ve çadtrlarumza döndük .. 

Arkad&flatm çoğu bilhuaa yüzbatı Necip Kadri (Halen gftle
raldir) imamın tatırdığına hükmettiler. Aksini iddia eden ben 
Necip Kadri ile babae tutuftum. Eaki yazı ile Ye sulüa olarak (Sa
rığm boynuna dolansın) ibaresini yazdım ve bunu harekeliyerdı: 
apğıdaki tekle soktuk. : 

{Sare yegake büveyninehu düvvela neavenü) .. 
Hocayı çağırtttk. Şu badisi oku d• bize manssını ve~. Zira Ne

cip Kadri ile ihtilafımız var dedik 1. 
Hoca aldı harekelerden dolayı. aynen okudu. Fakat bucada iki 

·kelime bocanın imdadına yetitti. Biri (Düvvela)ki devlet kelicne
ıine, diğeri de {neavenü) ki nüavan kelimesine benziyordu ve 
bunlar kafi idil. imamın terceıaeai tu oldu! .. (lttam ve Hırittiyan 
devlet reislerinin ydı:diğerinin nliavanlanm almalan caizdır) de
di, kesti attı! .. Necip Kadri tattı. Ben hocam harekeleri kaldırır
sak (Sarığın boJ'Duna dol•nsuı) diye de okunW' değil-mi deyince 
iti anladı ve bana dC&firl billiLI• basarak gitti.! 

Çok ,ald1r timdi artık bu yobazludan eaer kalma.ılt. I 
H.OK. 

... 
-- ....... ,.. . .. ,. ,.. .. T'llC! 1 

1

' $EHiR HABERLERi 
ünkü Şehir Meclisinde 

938 Yılı Belediye varidat bütçesi 
1,221001 lira olarak kabul edildi 
Bütçe 

et 
müzakeresi esnasında 
fiatinin pahalılığı 

izahat veren reis, 
sebeplerini anlattı 

Seltir meclisittin dün ak:ıamki cel-/kabul edilen maddeİer şöyledirı 1 lira, tanzifat resmi 1 25000, tenvirat 
llCSİnde 9 38 yılı bütçesinin müzake- Bina vergisinden 105000 lira, ka- 88000, tente - aaçak vergiai 4100. 
resine geçilmi~ ve 938 yılı varidat zanç vergisinden 42500 lira, intaat meydanlar i,gal resmi 10000, lev
bütçeııi, riyasetin teklifinden 36265 ruhsatiyelerinden 6000 lira, lubiyat ha yazıları resmi [ 64)0, hayvan ahm 
lira faztaai.yle, 1221001 lira olarak resmi 8500, numara resmi 445, fen- satımı resmi 60000, otobüsler hau
kabul ed<lmi11tir. .nt tathirat 60, kazan - motör - inbik !atı 40000 lira ki varidat bUtçe•i ye-

Meclise relıJ Or. Behçet Uz riya- ruh!llltiyeleri 1100, damga, vezin ve kQnu yukarıdaki rakamla.rla 1 mil
set ediyordu . Zaptı sabık okunaralı: muayene re~mi 300, kontur to re'- yon 221 ,001 liraya baliğ olmuştur. 
kabul edildıkten 90nra meclise sevk mi 380 O dell61i re reımi 1 3600. ka- Varidat bütçesi fasıl fasıl kahul 
edil,.n bazı e vrak karara bağlanmıi- ra vesaiti nakliye resmi 20350, deniz edildikten sonra heyeti umumiyesi 
tır. Bunlar arıı sında zabıt" memurla- Va3<t (.,ı reami 300 şerefiye resmi reye konulmuş ve 22 reyle kabul 
nndan 21 lbrahim, 19 R.efik. 49Maz- 1500, yeniden y.aptırılıın kaldırım ve edilmi,tlr. Varidat bütçesinin müza
lum, 50 Hiıaeyinle hesap i~leri kad- lağımların nısıf inııa murafı 7500. keresi esnaııında Karşıyaka ôzaaı B. 
rosundan Sa Ji Sarac;oğlunun nam- menha sulan resmi 2400, mevaddı Lütfünün mezbaha resmi haklı:ında
zetlik mı.iddetlerini bitirerek memur müşt.aile istihlak resmi 45800, hari- lı:i bir sualine belediye reisi Dr. Bel~
olarak İstihdamları tasdilı: edilmiştir . ta harcı 200 hafta tatôlı ruhaatiyest cet Uz ifU kar,ılığı vermi!ftir ı 
Asker olan belediye Karşıyaka eu- 10500, beleclıye i!Anlan ücreti 2000, - Hllkümetimizin et fiatini ucuz
hesi mudüril Karniye 240 lira tahsi- vergi cezalarından 4';00. belediye !atma tesebbüıüne, Hallan menfaa
ııat verılmi~ir. Güzel aanatlar akade- mektumatından 4500, belediye para ti bakımından fzmir Belediyesi de 
miai mimart ktamından mezun Ha- cezaları 21100, imtiyazh şirlı:etler- iştirak ediyor. Her eeyden evvel 
!it F ebminin bilahara belediye hiz- den belediye hiuesi 10000, fazla me- eunu söyliyebilirim ki lzmitde et ff
metinde istihdam edilmek üzere bir hu.tattan istirdat faslı 1000, beledi- ati, letanbuldan daha ucuzdur. lz
aene Avrupada tahsil ettirilmesi ka- ye akaratı ıcarı 11500. arsa aa.ttt be- mir belediyesi mezbahayı alınca nigo 

..-----,.--------~,.---,....,,,..--------- bul edilmit ve 1200 lira tahsiaat ka- delinden 52000, köhne en-a ve en- işlerinde ve diğer v~lyetlerde yllz-

1 
Bir kolleksiyon bul ed<lml~ir 937 yılı masraf büt- kaz bedelinden 3200, banyolar ha- de on bee tenz:il!t yapmıı. fakat bu

ceslnin muhtelif Ea.sıllanndan 29761 aılatından 1650, mezbahanın aa.fi nu n müsbet bir neticesi görlllmemlı, 
hazırlanacak lira münakale yapılmasına dair bütçe karı 193042, sular hıiaılatı 22000. et fiatlerinde en baait bir ucuzlama 

Göztafı f iatinde 
ihtikar oar 

Göz lafı perakende fiatlerinde ba- Anlı: r da ve Polony•nın Hodz encümeni milZhıı.ta ı da kabul edil- Karşıyaka tramvayları h&stlatı 15)0, temin edilmemittir. 
:ı:< kimselerin ihtikar yaptılı:l .. n te•bit ııehrinde teşhir edilmelı: uzere zen- miştir . kabir bedeli ve cenaze naklıyesinden Biz et fiatinin ucuzlıyacaı\ınİ bll-
edilmi11tir. Bu gibiler ehemmiyetle gin bir pamuk kollekııiyonu hazır- VARiDAT BOTÇESI : 12300, darülaceze h3sılatı 6500, sek, mezbaha ilcretinl daha da in-
ttdc.ıp edilecektir Son günlerde ıı:oz tanma .. ve bunun için bir lı:omiıyon umum< evlerden hastalığa tedabir dirmek İsteriz . Netekim tetkikat ya-
lap fiatleri 18-22 kuruııa kadar yülı:- teşki lı ziraat vekaletinden vil-'yete .~unu mı.itealı:.iı;ı v~rid"~ . bütçest karşı[ıil;ı 3800, hasıldtı müteferrika- p~y.oruz, b_u _husu~_takl mütalaaml.Zl 

E
ltllmiştir. Halbuki ziraat bank431 bildirilmietir. Z ı r1 ;ıt müdıirlüil;ü bu muzakecatına geçılmlş ve butçe, be- dan 27409 lıra ... bılılhara bıld<recegız . 

i ooperatif ortaklarına göz: ta~ını 14 ite memur edilmi~ir . Hazırlanacalt ledıye muhaoebe müdurü B. Sami ta- • Meclis ~tçe encüme~i.nin 38265 Bunu ~üteakip meclis, faaliyet~nl 
. urutdan aa.tmaktaclı.r. kollekaiyonda villiyette yeti~n pa- rafından . m~e ~de olrnııarak lıra fazlasıyle kabul etbgt maddeler o.n beş gun ~zatmıya karar vermı~-

--=-- muk cinsleri bu!una-:aktır . lzmir fu- kabul edilit,ıştır. Rıyaaet tarafından de şunlardır : tır. Cuma gunll saat 16.30 da [çti-
Dr. Hirch annda teşhir edılmek üzere de bir teldıf edilen varidat lı:ıamında aynen Cumrük ıııhrak l1ioo.?ai 200,000 ma edecektir._ 

lı:ollekaiyon hazırlanacaktır. 
lzmir baroeunun davetini kabul --=-- K k il •• d 

ecıen lstanbul hukuk fak.iilte ı ordi- B h fı l k "h iZ O eJlll e 
narylla Profe•örü Dr. Hirch'in pa- ir a ta ı ı racat ----
zartesl günü vereceği ı.onferaıua w- Sehrimiz ticaret oc1ast tarafından Diin muoaf fak bir 
:yük ehemmiyet verilmelı:tedir. Kon· hazırlanan raporda son hafta ihraca- M hk k 
feranaa bütün vatandaşlar Öavetlı- tt şöyle gösterilmiştir : mcisamere oerildi a eme ·ararını yaralandı 

J Dinamitle ~ir suçlu --0--

Balık aolarken 

Cllr. Ve saat 17 de Hallı:evi Mlonunda 1446 ton üzüm, 50 ton incir, 61 23 N k haft .. be- d 1 Evvelki gün Karaburun kazaoına 
verilecektir. ton hurda, 17 ton pamuk, 292 ton t' I d .'aanlı:çocu t t7 ıdm~~ ~ İn eyİnCe ••• ba~!ı Parlak köyil civarında müessif 
~;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jjijPalamut, 390 ton zeytin yağı, 215 1

1~. ed u";_a lşab~ s~ e 
1~l ~ bir kaza olmuştur. Koyün bet kilo-

1 , 1_ .. . "'ü 304 L " 260 eıın e guze ır mus;ım ~re verı mı>- f • d ._ . Bad bU'-U 
t n cevız ımtu"' , ton .. uspe, t' M . k kal bal kt ( . d metre mesa esın eıu em " ual' '-evı' koHşesı' ton nohut, 20 ton deri. 100 ton çav- ,'.r. uAaame~e c;ol al il ıd. nf_ı: Sarar ı oe salonda '!ahilinde dinamitle balık avlıyan Ha-

fl4 R. d 497 ih ed t , , ız ve memmn <onso o• arı ~ ~ 1.1 d ' . , 1. _,.. ada 1. an, ton arpa raç ı mıitıc. ti'[ _,_ b 1 rd .JÜ.şerek bayıldı ı , ınamıtt ateş ıyec..,.ı aır e ın· 
.. 
___________ _. ve ı er arıuın·~ u unuyo u . aı d ._, d ' · 1 • "I • vü 

--=-- K il ·ıt k ı bel d tl"I · b- eoa ınamıt er ıotıa etmlf ve cu-
1 - latanbul tiniveraitesi Ticaret Zehı"rlenerek ö/-1.r.. .. ._ 0b~J _':".!"el .~~ alve 

1 elı:rı u- dunun muhtelif yerlerinden aiıtr au-
h lı:ulı: rd' .. .. p f .. M. au yuı< ır ne:zas;cet e 1<Ar~ı ayara yec ,_ ala 

H~ --L o ınacfı dayuıu2 M ro etor936 Y De [ d , llarında 1 , . ._ göatermişlerdir. Müsamerenin en RÜ- öldü•meMı<ten suçlu ve mevkuf Ah- ret!;_ yarli ._~mlı~tır~-• . . d le 
ıroc;n tara n n ayıa pa- v et emtryo ame e""- l ._.____ ., ed"I bi 1 -• met oğlu uatafanın devam etmekte LAV& ı l<OY u v.,.,. ıçın e yer re 

· " ü 1 7 d · · 1 ed Sam' ' 1 d u da -Lta ze ıuunı, tem 1 1 en r pany"' [ teda • alt 1 zartesı gun saat e evımız aa o- en ı ıım n e oo.r a m, rana ız , ,_., o.. . '--· ile , • olan muhakemesi neticelenmit ve yuvar anmış ve vı ına a ınmıt-
da Y . d . . < ._ ._ ı ·I d ,. . • bal. 'nd ud opereti -· ou operetin .....,, ro rın t nun c enı enız tıcacet nuı<ur<u- ou un U1<U ıçın aa evı e mevc d .,_ ._ _ B B Şen..- Bed' _..._ h t' .__ _ t fh' t ır. 
d • 1 b' lı: E ·•• • 1 • dan b' · • h e vazırc a_. n. n . ,..,.t, ıa, -" ceza eye ı, ...... annt e ım e -

na ogru• mevzu u ır on ecıı.ns <ıaç tıte en araam ınnı yan 1 N''--I N I' ' Ü '-li I'-- la.r '- · t ' 
verı eceıı:tır. o ra .. aeçm 've permengınat ıçm.,.. • . f' '- 1 lard ' • uz a a 

--=--

........ y~·;a~·;·····ı 
Listesi 

Kırşehir V ' Yo!~ ıt fd.J/,etzedele-: 
tine ian.e lı.ile . i : 

Lira K.E • 
• 

TuC"kuvaz Barl utüs~ir ve 61 zo5 
mu.stahdemuu.nden S 
TiJcc.qr Yuda Alkoloı rtbra ve 15 
ın.ahdumlan 
Feyzi Arpac< 50 
Raluni Filibell ve k.ırdeılerl 200 
A . M. Ba.muymuıı. 7 
Şerbetçi Nıyau 5 
&er!f Riza HaleflP<i 50 
Doktor Hüseyin Cutll 5 
Şarl Baladur 20 
B. A. Gomel ve oliceli" 30 
B . A. Cooıel dilllw.ll Roberto 20 
PoUti 
Y ako ""k.enazi Hıılefler! 10 
Bir hayır sever tarafu:ıdıın 15 
Zahire simsa.n Isa.le Rodltl 5 
C. H. P. Sek.reled ZUhtu 5 
Kavaf Cemil Ati... 10 

• 

Dişçi H. Raif B~rçm 1 • 
Camcı Mustafa 5 
Kundııracaı Rasim Duygun 5 
Dr. Cevdet Fuat Öeyar 10 
Elbiseci Ahmet Ho.rndl ve al- 10 
lesi efradı 
Polltl Limited şirketinden 

• Terzi Mehmet !Jru 
Nuri Çolako~lu v ortağ< 
Huroavatçı Yako M. Ardltl 

25 
2 

25 
3 

J.ın Antepli çorap ve far>ela 12 9'J: 
~lölyesi 4çilerinden 
lngilız general koruolo;lu- 10 
ğuruian 

• Hanri Van Der Zoo 50 
Edvar Alioti 10 
J K. Papadunitriyo 15 
Yu.suf Çağlıyilll 1 
Kavaf esnafının atalaruıd.t 21 0!.l • toplayıp verdU<lerl g 
Kavaf Mgıhta.rlarmın arala- 3 0$"1 
rında toplayıp vetdJı:terl • 
Kahveci Hamza Atalay 8 : 
0.-na.ıı ve Ahmet Tafart Uca- 50 ~ 
rethaned i 
Kemerde baiıç<van Ali 1 
Gtimrll.k önimde paçacı ru..et 10 İ 
Kunduracı Kul h AJunet ()z.. 1 • 
men 1 
Kö.oelecl esnafı tdrafuıdm 38 7~ 
Mustafa SdAu Beşllcçioğlu ve 10 C~ 

~letl İ 
Dilsiz, Sağır ve Kbrler lru- 3 • 
ruınu b~ru Albeı:t R Karıl- ; 
nıona 

M . hınet AU Bayralctaroğlu 10 
R<fııt • • 5 
Cemal Ata.kar, S . Pelin, H. 10 
Bak.ar 
A . Pelın 
rnı.,em.ecı Kuao. 

3 
1 

• 

Çulluoğlu hanı ku.odw:act 
esnaf< 

18 55= 
• • • • • Abdunalınwt demir mağll- 10 

zasında H!lseyin ve lbrahlın 
Mttte4<ait Yakup Sağol 

• • • 5 : 
Zahlro borıw.ı.nda H(beyin 
Canlikaya 

2 :;o: 

El'lıl.iecl y u.suf Çı.lı:urel 10 
k.ın konsolosluğundan 10 
HaUıruığa çarşısuıda kantar- 10 
cılar ve tart< bidl~ınden 
Dr. ZililL 10 
Huber Giudici 10 
S.-bzeci Klıım ! 
li'ahr..ttin Aykkol 1 
Melıınet ve Hu..eylıı Eğeli ve 50 
Derviş Demlroğlu 
Şemoel ve oğlu Ne.>lm Vll
leıWa. 

3 

Felemenk koo.rı<>loolu!undıın 10 
Hernumn ~ !00 

• • • • • • • • • • • • • 

Yekthı tın O~ ••••...•.•.•.•••.....••••• ,,,.'tf!. .... ~··· .1 ı. , la ._ 1 • . ına ve e .. ' reıı: a 1<1ş top ... - mış ır. T } d 
2 1 · ı k -<laca t' Za 11 _.. · • d h ta maıta mu va raı< o mut ır, Karara gi>re euçlu on ııekız yıl al(u - zmıre ge ece aeyy""' an- ır. v ı aaam veca ıçın e as no- _ / it 

tikiteleri göstennek İtinde tereiıman- ye kaldırılmı-da biraz aonra haya- Çı k. ----- _, l . hapse mahlı:O.m edilmekte. ancak. eıı- Bir işçi afır yaralandı B. Sa a ettin 
!ık tmeC Üzere evimiz liaan bilen ta gözlerini yummuştur, Adliye tah- e ırge mü.caae esı babt rouhaffefeden İatifade edilerek r'---(t t 1 da ."l ı'f LL La. Emniyet müdürü Bay Salah.ettin 

1 · . b" '- • •-- k"k Ik '-"""'" ı uz aam muee ı oar '"' genç ?n.mıze ır r<U~• . açmaga .... rar ı ata e oymu,tur. Vilılyetin hazı yerlerinde çelı:irge cezası 13 ııene ağır hapie tebdil edil- diııe olmuıtur. Ali Oaman ilminde Aslan Korkud dün akııam ödemi~ 
vermıttır. Kura on ıkı konferanstır. --=-- 1törüldilğünden derhal icap eden mekte idi. bir amele, arkadaşla.rmdan Ahmedi gitmiıtir. Ödemişte emniyet iıılertn1 

latelı:lile~in isimlerini yazdırmak. üze- Pamuk tohumları ted_b<rler alınmı, ve çekırğe mücade- Suçlu L:aran ayakta dinledikten biçakla ağır surette yaralamış ve gözden geçirecelı:tic. 
re.her ııun saat 15 den l 6e kadar e vi- leaı çılmı~tır . Menemen. Bayındır, _L la ._ ba lı'- tahkikata başlanmıttır. 

·· ti · C ,_ .. lü t f" T ..L_ 1 ><._. _ __ • T ' , ___ la . I '-ü aonra ranatsız naraı< ygm "' ge-
mıze muracaa erı . eçen sene ı<Oy ye e ~a.en ve- o ....... ı, vuemıe. ıre ıı<aZa rıy e"" - , . Yarah derhal haataneye kaldınla-

3 - 26/ 4/ 938 perşembe günü rilip bt!Ahara istirdat edilmit olan çUlı: Çiğli köyünde çelı:irğe mücadele- çırmlf ve mahlı:eme ııalonunda yer- rak tedavi altına alınmııtıc. Ahmedin 
evimiz lı:öycüler lı:omiteıi ve kitap- akala pamulı: tohumlan. ziraat vekA- si yap&l cak ve telı:ıirine meydan ve- !ere yuvarlanmıştır. Suçlu derhal yarası ağır olduğu için dlln ifadesi 
earay komitesinin haftalık toplantısı !etinin verdiği emir üzerine paraaı.z rilmiyecektôr. Vi!Ayet bu i~i ehemmi- hıuıtaneye bldırılarak tedavi altına teabit edilememiıtir. 

HiLAL ECZANESiNDEN 
BiLDiRiLiYOR: 
Sa1gı değer yurddatlarımız, 

Alkol fiatlerinde yapılan tea
zili.t dolayıaiyle biz Hilll cer 
zanesi kolon1alanm1"&da ayol 
tenzilib yapmıf bulunmakta
yız, gerek açtk ve gerekse ka· 
pah tifelerde satılan kolon-
1alarımızm stoku bitmit ol
duğundan bir ma1ıa 938 dett 
itibaren tenzilatlı satıp bat' 
lamıt bulunacağız. 

vardır. olarak çiftçiye tevzi edilecektir. yetle ta.kip etmektedir. alınmıetıc. 

Bir kö ylii bofaldu 

BUGÜN TAYYARE SiNEMASI 
28 NiSAN 938 PERŞEMBEDEN iTiBAREN SiNEMA ALEMiNiN EN BOYOK ZAFERi 

Menemenin Seyrek köyünde lbra
him oğlu Abdurrahman, gece vakti 
Bağlı mevkiinda dofa.tırken lcaran
lıkta gözü karararak dolap kuyuauna 
dilşmÜf ve bo!lulmul!tur. 

2 BOYOK FiLiM BiRDEN 

SON-ATA 
•• 

KROTZER 
BETHOVENIN MUSiKiSiYLE BEZENMiŞ MUHTEŞEM 

AŞK VE HEYECAN FiLMi 
AYRICA ı 

ISPA N Y OL 

--0--

Bahar bayramı 
Mayıs bahar bayramı bu sene 

pazar gllnüne raatlanuştır. O giln 
mektepliler baharın güzel lı.avaaın· 
dan istifade için kırlara yayılacak. 
ve istifadeli bir gün geçireceklerdir. 

Saym mütterilerimiz. 
Kokulanmıza çok dikkat et

menizi rica ederiz. Kolonya• 
cılık üzerinde ilmi eaaalar ve 
ciddi etüdler ile uğrqan Hi
lal eczanesi size haber veri-

Yeni Mısır kabineaini ~!:ı!!~~!: :t::dv:i=: 

Yine eski bafoekil bırakılmamıtttr, .. ,et biı' 

kardı" ıraflet size bir ıün Kemal K. 
Aktq kolonyaları 1erine bat' 

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ka teJlere el uzattırmıt ol..,. 

Ç 1 Ç E K E E R I • ~ven~~:--1~-~~;~tl~r. : t:1;k:k'obi...°t:: ç: 
- --- ..-.- 7 - ... lonyalanmızın mahiyetini ve 
ISPANYOLCA SöZLO. ISPANYOLCA ŞARKILI berallerin nlahetlnl utırmq J,ulun- eLemmiyetini kend iliiindea 

SENENiN EN GOZEL OPERETi......... m•lct..dır. ·tebarüz ettiren vesikalar ol-
IUVETEN PARAMOUNT JOURN~ lntil-bat neticesinde vücuda ıı• maktadır. 
SEANSLAR ı SONATA ı 2.30 - 5.30- 9. DA.. ISPANYOI.; len hükümet putllerlnin koııliaronu Aldanmam'&ı elbet iatenıe-

4 ve 7.30 DA CUMARTESi PAZAR 12.30 DA Sonata ile bqlar eald vaziyetini muhafaza etmekte- l~y~iz_aa_;y;.ı•n•mü-· ';.tec_i.le.ri•nı•i•z. _ _ ,1 
dir. 
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Amerika 
----o--

Zelzele dola yısıle 
tazıyelerım 1 Ankarada iki ze]zele ol-Türk ve Yunan Başvekilleri beyanatta bulundular ... 

Celal Bayar, " Türk- Yunan dostluğu 
daimidir, daimi kalacaktır,, dedi 

Ankarn ~İ~1.!~dl Amerika duyardım devam ediyor 
maslahatgiizarı hnrici ·e vekaletine 
bir mektup göndererek Amerika ha
riciye nazırı ve mezun bulunanAmc
rikan büvük elçisi namma Kırşehiı 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE SEUNtK GARINDA: direktörü bildiriyor: zc.lzclcsinden doln ·ı tezi •ede bulun-
bnzaladılar. Müteakıben Hariciye Atina 27 (A.A) - llafvekil Ce- Hududu geçtiğimiz dakikadaııbcri muştur. 
nezaretinde Ba,vekil B. Metaksası lil Bayar ile hariciye vekili Rüştü 

1 

daima arlan dostluk heyecanının lspanJ ol maslahatgüzarı da hnri
ayaret e~tiler. ö~le yemeğini sefa- Aras Selanikteı.1 g~rken .iki me~- ıan!i~~ gö.ste.ri lcr~. ~asında imdi ci c ~ekal~tinc g?l~re~ ~iik~m-tinin 
rethanemizde yediler. leket bayraklarıle ıuslenmJ! olnn ıa- Selamge gırdık. Kuçuk tevakkuftnn tccs ur tnzıyetlerını bıldırmıştir. 

MUAHEDE iMZALANDI: tuyonda vali ve belediye reiıl, ukeri istifade ederek seyahatimiz hakkında H 
Atina 27 (Huıusi) - Yeni Tür- ve aivil yüksek memurlar, üniveni- tafsilat veriyorum: a Va . 

kiye - Yunani&tan muahedesi bugün le talebesi ve aradaki dostluğa ve it- Türkiye Baevekiline ve hariciye 
aaat 4 de Yunan hariciye nezaretinde tifaka kar41 duyguıunu hararetle iz- vekiline yapılan hüsnü kabul tıuav
merasimle imzalandı. har eden kalabalık bir halk kütleıi vur edilmiyecek derecede candandır. 

Bu münasebetle çok samimi SÖZ· tarafından kar,ılanmı•lardır. Samimidir ve büyüktür. Hat üzerin-
ler teati edildi. Alqam B ... vekil ve Bayan Celal Bayara buketler tak- de en küçük köy biJe dost memleket 

Seferleri tarif esi 
hazırlandı 

Hariciye vekilimiz ,erefine verilen dim edilmi, ve ukeri muzika iki bafvekilini selamlamak icin her tür- 1 t } ı 27 (o·· R) l 1 f 
• ' f k 1 k ld 1 k · 'ili l l ı·· 'b lm ih ' b" 5 nn >U • - ıava se er-resmı zıya et ço para o u. meme elin mı mar• arını ça · u tertı atı a 1', genç, tıyar u- l · · · · l • t 'f h 1 • • 1 'k .. . . . . erı ıcın yem )ır arı e azır anm111tır. 

Zıyafete kor dip omatı davet mı,tır. tun sakm]t-rı ıJe saatlerce ıatnsyonda B · ·· \ k [ · 32 1'.<. 

_ _I!,_• b l rd C 1-1 B ih . kı f . bekled'~· . k lb' d k ı una .gorc ı n ora - zmır ıra . 
.uumlf u unuyo u. e a ayar tıram taamı tc tıı ıgı trem a m en opan Ank \d '30 ı t b ı Ad 

Bunu bir ıuvare takip etti. Ziya· ettikten ıonra guetecileri kabul ede- «Zito» yaıaınn sesleriyle bayraklar135 ı8~n -; 1 n~a · '3i İn ~ A~ıı 
fette Türk - Yunan doıtluğunun rek Elenlerin kralına büyük •efinin SAllıyarak teayi ctmiıtir. Büyiil·çc 1 ' 3s

4 
al~ u -, l'nkıtn ' zınır - n-

Balk d 1 l . daki b ""11 1· k h . . l n.a ıra o aca ır. an ev et erı arum ag ı ı- ae amlannı ve kardes ve dost Tür er ıatasyonda ıae ukeri kıtn ar se- 1 h 1 A 

iı gijnden güne kuvvetlendirdi~ te· milletinin asil Elen milletiue kar,1 lim resmini yaparken muz:ikalarda t . a at 
barüz ettirildi. aamimi duygulannıgetirdiğini beyım Türk ve Yunan martlarını çalım~. 

B. Celal Bayar ve Dr. Araa yann etmiştir. Bayar trenden inerek askerin önün- M l 
meçhul asker abidesine çelenk koyı· Celil Bayar ve Rü•tii Araa Ati- den g~tikten sonra zabitlerin ve artta çoğa mıştır 

· caklar v~ Ja:al tarafından kabul edi- naya kad~ yol üzerinde a~4la~arak yüksek mem~rl~r ile eşrafı.~ elleri_ni( ~nkara 27 <_A.A_) .- Aldığımız 
tKeklerdır. aeyahatlerıne devam etmışlerdır. ııkarak kendılcnne le-tekkür etmıı- malumata göre ı~tntıstık \lmum mii-
Yımn alqam elçi~iz B. Ru!en Atina 27 (A.A) - Atina aiansı tir. Jdürliiği.i 1938 senesi f\lart ayı harici 

'f.4re! tarafından bir zıyafet v~rıle- f>ildi~.iy~r: . . ~ . Serez~e. bu merasimi'? ~n güzelle-
1
ticnret istatistiklerini tamaınlamı~tır. 

cektır. Turkıye Bnfvckilı B. Celal Bayar rınden bırı cereyan etmıştır. Bermu-
1 
Alınan neticelere göre. 

~q.~e~il ve hariciye .. v~kili c~~~- ile ~ariciy~ ve~li Tevfik Rü~!'i Aru, tat marslar ihtiramla dinlendikt~ı~ J 1 ?38 Mi'lrt ayındaki ithal: t kıy-
teaı gunü karadan Selanık tarıkı ıle maıyetlenndekı zevatı ve Turk dev· ıonra avukat Y anko lkonomıdı meh 1 2 ve ihracat kıymeti de 9 5 
lstanbula döneceklerdir. let adamlarının beraberinde gelen Türkçe yazmış olduğu bir nut' ~ 1 cokl ~1il) on lira) a baliğ olmustuı. Bu 

ZITO ELLAS: Yunanistanm Ankara elçisi B. Rafa- samimi bir eda ile okumuş ve bun- miktarlar 1937 M.ırt ayına nazaran 
Atina 27 (Hususi) .- Başvekil eli hamil olan hususi tren snbnhleyin dan cok mütehassis olan b~vekili- ithalatta 3 milyon lira nrtl'ı ihracatln 

B. Celal Baya~ 9 Mayısta Belgradı Elen arazisine girmiş ve saat 23/15 miz: ise 100 bin lira noksanlık ~ö.,termek
ziyaret edeceğınl aöylemi§tir. de Selaniğe vararak istasyonda Ma- --Size çok teşekkür ederim.Bu nut- tedir. lhracutn naznrnn ithalat fn7lası 

Türkiye Ba,vekiline bütün yolda kedonya genel valisi namına Kirinis, kunuzu bütün Türkiye gazeteleri si- 2, 5 mil) on liradır. 
hallan tezahüratı coşkun olmu,tur. Türkiyenin Atina elçisi B. RuJen zin ifadenizi muhafaza ederek neşre- *---
8. Bayarın Grekçe (Zito.Ellaa) diye Eşref Unaydm ve Ba-tvekil General deceklerdir. B Ruzve/t 
baiırm14 olması halkı bır kat daha Metaksasın hariciye hususi kalem eli- Demi~ ve ayrıc1t bir nutuk söyli- • 
cotlurmutlur. rektörü B. Andrulis tarafından kar- yerek hissiyatım bütün ahaliye teb- Maliyeciler programm 

Selanik 27 (Hususi) - B. Celfıl ,ılanmıAtır. liğ etmiııtir. tatbikinde yardım 
Bayar buradan ayrılırken beyanatın~ Muhterem misafirleri hamil olan Yarın saat 11 de Atinadayız. edeceklermis 
da (gösterilen candan tezahürata te- hususi tren ce.rsamba sabahı Atina- SEREZDEKI MERASiM: V · 27 (A A) • R 1 

r ederim. Bu tezahüratta mem- ya varacaktı;. Selanik 27 (A.A) - Başvekile bnsıngtobn · b -1 uz.kv~lt, 
hakk dairi uh bL- • •• •• •• • mal uata e}anatta u unara · 6 

m ın m a uet ve Devlet makamları ve halk Türk refakat eden genel dırektorumuz bıf- b'" .. k r . . . f 
tluygulannızı duymaktayım. Paktı devlet adamlarına samimi bir hüsnü diriyor: duyuk ndı~ ~yecıh.' t'be~ana •ıcı tlara ıbı~-
.__ __ la • • 'k' k 1 k S d B . . . nn en ı ıne ıta n azı an 11 
~ ymca aevıncım ı ı at o aca - kabul hutrlamaktadır. Şehir daha erez e qvek1hmıze yapılan kt pd A 'k b J d ~ 
t ) d d• • · • · · 'dd lak me u a merı anın u un ugu 
ır e ı. ,ımdıden Turk ve Elen bayraklarıyle meraaım cı en par olmuştur. Is- ·· k"I · tt k t I .. 

Y l rin• b · t .. 1 · · ı d l . J muş u vazıye en ur u ması ıçm uııan guete e m \ı zıyue aus cnmıttır. tuyon a lop anan bın erce halk na- h 1 'k . d~ k lk 
münasebetiyle memleketimiz bak- TORK GAZETECILERt ı mına Avukat Yanko lkonomidi ta- azır anab·~· t~ a 

1 ~ ınnd1.~ pr?~~-
landaki hararetli nesriyah · <fevam ~ A TINADA: 1

1 
rafından Türkçe söylenen nutku ~ı- mı~dın tda'tl 

1 ıkn e 1·~r _ıın e 1
1 ~lcd:gın.ın 

_..ı• • • • l . . vaa e ı me te o ougun\l )1 ırmış-
c:u~yor. . . ~tına 27 (A.A) - Atma ajanşı ve husuaı~et erını aynen muhafaza tir. 

lstanbul 27 (1 elefonla) - Mua- bddıriyor: ederek venyorum. 
)\edenin imzasındaıl sonra Y unnn Türk gazetecileri heyeti bu &abah Muhterem Ba4vekil, ---· Rumen elçisi ba§vckili general Mctaksas Ye Ba - Atinaya varını§ ve istaayonda başda işbu beyanatta bulunmak şerefi 
vekilimiz ~· Cel~I Bayar g~zetecileri harici matbuat direktörü B. Sef eria- bana isabet etti. Siroz ahali i mem- PARIS, 27 ( ö.R) _ yeni Ru
kabul etmıslerdır. Ev":ela. general dis ve gazeteciler birliği reisi B. Zn-

1 
nuniyetle ve ihtiramatı mahsusa ile men elçisi, bugün Italyan kralı ve 

Mctaksa Türk }tazet~c~lerıne hitap rifis olduğu halde Elen meslekdasları 1 dost ve müttefikimiz bulunan Tür- Habeşistan imparatoruna itime t-
ederek şunları soylemıştır · tarafından karşılanmıştır. j kiye hükümelinin Başvekilini istik- namesini merasimle takdim etmis-

- Siz muhterem Türk gazeteci- Türk gazetecilerinin mümessille- bal ediyor. Türk milletinin reisi Tür· tiı. · 
lerini aramızda görmekle bahtiya- ri matbuat ve turizm mü tesaı·ı B.

1 

kiyenin banisi bulunan Büyük Ke- *----
nm. Aram~z?a bu!ımduğunuz müd- Nikolidiıi ziyaret etmi lerdir. mal Atatürkün rehb .. r ve ilkaalı ile Demir Muhafız/arın 
detçe kendını.zı. evınizde hissetmeni- ELEN GAZETELERiNİN 1 ne.il ve iktisab eylediRi ternkkiyalı • ., • 
zl, memleketımze dönünce de Türk DOST NEŞRiYATI: fevkaliidesine bilcümle Yunnn mille- bır !Şl daha 
milletine Yunan milletinin hararetli Atina 27 (A.A) - Atina ajansı ti ltemali dikkat ve itina ve ehemmi- BOKREŞ, 27 (ö.R) - Elde 
h!ss! atını. bildir?1enizi isterim. O bildiriyor: A .. .. ıY~.tl?. takip ~diyor.,Zira Türk-:V~m~~ edilen ":e~i~alar ?emir r:ıuhafı7 •• 
hıssıyat kı a} nı zamanda burada BB. Celal Bnyar ve Rustu Arasın hukümetlerı beynınden her ıkı hu- lar parhsmın e kı ba~vekıl Doka-
kendinizde duyuyor~unuz. ziyaretlerinden büyük memnuniyet' kümetin rüsasıııın gayret ve hiiş~ü nın katillerine mükafat verdiğini 

Milletinızin •üksek mukadderatı- ve sevinç ile bahseden gazeteler Elen: niyeti ile husule gelmiş olan ittifak tesbit etmiştir. 
m yüksek dahiyane bir şekilde tan- milletinin dost ve müttefik devlet ve münaaebah hasene ciddi ve ha
zim eden Türkiyenin büyük ~efi adamlarım cok samimi bir heyecan kikidir. Ve adeta itikad kabilindedir. 
:A.tatürke hürmetkar tazimlerimi si- ve derin dostluk tezahürleri ile kar- Yunan milleti bilhassa Makedonya 
~in tava utunuzla bildirmek i te- şılayacağını bildirmektedir. ahalisi büyük Türk milletinin evsaf 
rim. Başvekil Celal Bayarm Anadolu ve fazilet mütemayizesine vakıf ve 

Hata 
Davası General MetaksAsdan sonra Yu- Ajansına ve Atina Ajansına verdiği 

1 
agahtır. Türkiye ile Yunan milletle

nan gazetecilerine hitap eden Bas- beyanatlarım tefsir eden gazeteler 
1 
ri arasında vücuda gelmiş olan itti

vekil B. Celal Bavar da unları söy- balkan antantı cerçevesi dahilinde fak ciddi ve hakiki münnsebatı hase-
ı~miştir : yeni Türk - Elen anlasmasının bü-1nenin idamesini Cet"abı haktan dua intihabatın neticesin-

- Türk - Yun n dostluğu daimi- yük ehemmiyetini tebarüz ettirmek-' ve temenni etmekteyiz. d 
dir, daimi kalacaktır. Çünkü kuvveti te. Bayar ve Arasın yüksek şahsiyet- Yaşasın Türk milleti. en en1in bulunuyoruz 
her iki milletin esas menfaatlerinden lerini kaydeylemekte ve iki hüküme- Yaşasın büyük Kemal Atatürk. --o-
ıılmaktadır. Bu dostluk milJetlerin tin takip ettiği büyiik ~serin maııa!'ı- Selanik 27 (A.A) - Basvekile BAŞT ARAF/ l ıNCI SAHiFEDE 
yaşaması için lazım ~elen her tiirHi m tamamiyle müdrik olan Elen mil- refaket eden genel direktörümüz bil- \'e geç istiklaline kavuşacaktır. 
~vsnfı haizdir lctinin Türkiye basvekilini ve harici-ldiriyor: Bugiin değilse>: rarın ona, bu neti~ 

Biz de devlet adamı olarak bu ye vekilini büyük heyecanla l<arşı]a- Başvekil Celil Bayar, Serezdc ce mukadderdir. 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Bugün tchrimizde hafif olarak 
iki zelzele kaydedilmiştir. 

ANKARA, 27 (Telefonla) - it Bankası merkezi Kırfehir fe
laketzedeleri için bugün Kızılaya iki bin lira vermi,tir. Her 1a
raftft yardım faaliyeti de'\'Am etmektedir. 
ZONGULDAK, 27 (A.A) - Kırtehirde felakete uğrıyan yunl

d~tlarm~ıza yardım için vali .ve ~arti batkanının batkanlığmdo 
~ır .komııyon toplannııttır. Şımdıye kftda yapılan tcberrü iki bin 
hrayı bnlmuttur. Yardımlu halkın ve mücue!telerin geniş ve he-
yecanlı alakası ile devanı etmektedir. · 

ANKARA, 27 (A.A) - Bugün saat 12.45 tc ehrimizde hafif 
bit' zcl:r.ele olmu~tur. 

Çoban Mehmet yenildi · 
Bırincılikten ikinciliğe düştü 

. AN~R~: 27 (Telefonla) - Estonyada yapılan Avrupa ~am
pıyonlugu gure, müsabakalarına bugün devam edilmi~tir. 

Şimdiye kadar birinci vaz.iyette olan Çoban Mehmet bugü ı 
Estonyah rakibiyle yaptığı güre~te tutla mağlup olmu~tur. 

Bu suretle Çoban Mehmet ağır sıklette ikinciliğe düfmÜştür. 
Çoban yarın lsveçli Bicar ile gürefecektir. 
TALLIN, 27 (A.A) - Avrupa güre' birincilikleri müsabn.kn

amda Çoban hariç olmak üzere Türk gürefçileri tasfiyeye uğru.
mıttır. Muıtaf a hastalandığından hiç güreşmemia ve Mer. inli 
de gakatlanarak güre•i bırakmıştır. 
Cobım ııfır puvanla timdilik ba~ta gelmekte ve ondım sonra 

Estony h Kotkas bir fena puvanla ikinci, lsveçli Hihan 3 fena 
puvanla üçüncü ve Letonyalı Bitas yine 3 fena puvanla dördüm·ü 
gelmektedir. 

Ağır ıklet ~ampiyonluk müsabakalarına bu dört giireşçi :un
smda d,.vam olunacaktır. 

A e "hastaııelere has
ta bakıcı yetiştirilecek 

-~----

ANKARA. 27 (Telefonla) - Milli müdafaa encümeni askeri 
hMtant>f er İç.İn yelittirilecek hemşireler hakkındalci kanun layi
ha~mı müzakere etmi~tjr. 

Devlet memurları aylıklarını tevhit ve tedavülüne ait kanunun 
Milli müdafaa kısmına askeri hasta bakıcı hemsirelerin ilave:;İ 
için ek bir kanun layihası hazırlanmaktadır. · 

Subay rütbelerinde teğmen tabirinin üst teğmene, as teğnı n 
tabirinin teğmene, ve yar subay tabirinin de as teğmene tadili 
hakkında bir kanun lfıyihaaı hazırlanmaktadır. 

ltalyan anlaşmasını A. 
kamarası alkışladı 

ROMA, 27 (Ö.R) - Diin llk~nm Avam Kamarasında B. Çcm
berlayu lngiliz • ltalyan anlaşmasının akdini resmen meclise bil
ditıni~ ve bütün meclis tarafından bu tebliğ alkıslarla karsılan
mıştır. Diğer taraftan malıye nazırı bay John Si~on da 93S-939 
büı~esini meclis;e takdim ederken bu anlaşmadan bahsetmiş 'e 
lnglli?. harici siya etinin takip ettiği gayenin beynelmilel müna· 
ı.eodlerın ıslahmdnn ve bunun mantıki neticesi olarak silah ya
rış111m e.zaltılmasmdan ib.:ıret olduğunu bildirmiştir. Anlaşmanm 
imzası. dahn geniş bir mahiyet nhnca, silahlanma yarışının azal
tılmasına yol çnck olan klfü,ik siyaset istikametinde yapılm ııı· 
nd1md,r. lngiliz umumi efknrınm fikrince lngiliz - İtalyan a· fı· 
mcsınm genişlemesi gecikmiyecektir. 

o• detlerle müzakere 
cek mi. 

PRAG, 27 (ö.R) - Südetlerin reisi bay Haynlaynm resrnetı 
nnt>von~I • sosyalizme bnğhhğım bildirmesi son zamanlarda b.ı 
parti ifc birleşen Hıristiyan - Sosyalist ve çiftçi partilerini heye
caHa diişürmüştür. Hıristiyan · Sosyalist partisinin yeniden tc\'· 
kili ihtimalinden bahsediliyor. 

PRAG, 27 (ö.R) - B. Haynlaynın nutkuna rağmen Alml"n 
p rtisi ile mlizakere ihtimali kalkmamıstır. Hükümet dünkü ir.ti
maında bay Haynlaynın nutku hakkmda müzakereye giri~me
meğe, f nkat partisinin snlahiyetli mümessilleriyle miiznkcreyi lrn
bule karar "ermi tir. B. Hayıılayn bizzat parlamentoya menst1p 
olml\dığmdan miimessillerinin iıynn veya nıeburnn meclisindeki 
parti azaları arasından seçilmesi .şarttır. · do tluğun taalisine çalı mağı birinci yacağmı ve Yunanistandaki ikamet- avukat lkonomidinin nutkuna verdi- Binneunleyh Fransadan beklediği-

~re~de~nel ve v~ifu bilmdi~~ kri~naundakendilerinim4afi~~~~vap~Yunan~prehluınayak-mizbutoprak~r~erindenmüst~- -~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
General Metaksasm büyük !'lefi· verliğinin ve bağlılığının en güzel te- laşbkdan beri müttefik ve necip mil- lekecilik zihniyetini ilmesi, ecim 

miz hakkındakı temenniyatı beni zahürleriyle ihata e liyeceğini yaz- letin hakkımda gösterdiği iyi kabul- iı:lerinin tam ve knt'i bir serbesti için-
fevkalad • mütehassıs etmiştir maktadır. den, misafirperverlikten çok müte- de cereyanına fırsat vermesidir. 

Kendilerine arzı şükran ederim. YUNAN TOPRAKLARINDAN hassis ve müteheyyiç olduğuııu söy- Akdenizde büyük menfaatleri olan 
Kardeş büyük milletin büyük refi GEÇERKEN: lemiş ve büyük §ef Atatürk hakkın- Frnnsn Türkiyenin dostluğuna değer 
Majeste Krala da hürmet ve tazimle- Selanik 27 (A.A) - Başvekile da izhar edilen güzel hislerden dolayı vermek mevkiindedir. Çünkü bu 
Timi arzetmck benim için sereftir refakat eden Anadolu ajansı genel duyduğu minneti ifade etmiştir. dostluk onn her halde çok seyler ka-

Batvekil sözü Türk Yunan mü- zandırır. 

Gözlere zevk ve nefe .. Kalplere ebedi bir saadet veren 
TAMARA 

Her gönülde yafıyacak nağmeler .. Her dudakta 
tekrarlanacak ahenkler 

HUDUT KAHRAMANLARI 
Eti ıörülmiyen bir heyecan... Zevkine doyulmıyan bir 

Kabadayılık nümuneıi 
MtKı TORKÇE FOKS Jurnal.. ........... .. 

· Hepıi bugün L A L E Sinemaıında ... 

naaebatma intikal ettirerek bunun Bizce Ti.irk - Fransız dostluğunun 
kıymet ve ehmmiyelini bir kere qa- mukadderatı Hatayda cereyan ede
ha kaydettikten ıonra milletlerimi- cek intihobntın tarzımı baRh bulunu
zin mukadderatım birbirine bağla- vor. 
maktaki isabeti tebarüz ettirmiştir. Hata da cçim ııerbestisi temin 

Sözüne nihayet verirken Celil edilirse davamızın zaferle netice]e
Bayar haımetlu Yunan kralına yük- occeği şüphesizdir. 
ıek tazim duygularım sarahatle ifade Dileğimiz dostlarımızdan aamimi
etmiı ve kıymetli dostu büyük gene- yet ve dürüıtidir. Dost dediğimiz 
ral Metakaaıın tahıı ve bütün Yunan milletlerden bunu beklemek ve iste· 
milletinin aaadeti hakkıııda samimi nck de hakkımızdır. 
temennilerde bWunanutw. . HAKKI OCAKOOLU 

Perşembe •• •• akşanıı gunu 

'f ango Balosu 
Tango kralı EDVAR BIY ANKONUN idaresindeki büyük orke 
tra ile 28 nisan perşembe günü "ktamı FUAR gazinosunda 
Tango balosu verilecektir ...... . 
Çok neteli olacağı fÜphcsiz bulunan bu balonun ikramiyeleri ve 
sürprizleri çok zengindir. 

Şimdiden maaalarını:z,ı angaje ediniz 
~- ili • SEV PW b&CD',,-QJ5EJ JQ Fll8'; 
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33- benden bir hizmet istiyorsunuz, değilse, biz kendisini tedhit etmit· 

reddedecek değilim. sek ıen masum olduğunu bildiğin 
- Ayna k~dının bu gece kolo- Emniyet direktörü ilave etti: halde bir kadının ıuçlu meTkiinde 

nel Pennvitz nezdinde misafir ol- - Matmazel gayri ihtiyari ola- görünmesine müsaade mi edecek· 
duiunu da biliyoraunuz. Irak bu hadiseye kanthnız. Hiç ol- sin? Doğrusunu söyle .. Suç orlağın 

- Şüphe mi var? Servisi ben I mazaa 9ahit ttfatiyle .. Rolüntizü kimdir? 
yaptım. ciddiyetle yapmanızı iıterim. Müt- - ..... . 

- Kendiıiyle konuttunuz mu? ıtefikimiz olan bir memleketin te· Frank! suçlunun yanına yaldat-
- cMatmazel fampanya iıti- baası ııfatiyle vicdanınız da size tı. Omuzlarından tutarak ıarıtı: 

yorlar mı» diyecek kadar.. ıbunu böyle emreder. - Söyle ... 
Bir dakika sükut oldu. Frankl ı Bir itaret üzerine Sybilin ince Gronerin dudaklarından bir ke.-

ayaiiyle kolonelin ayağını iterek 1 bileklerine kelepçeler geçirildi. lime çıkmıyordu. 
«timdi ıoracaiım ıuale dikkat e-ıGenç kadın soğuk maddenin te- Frankl cebinden tabancasını 
diniz» demek istiyordu. Emniyet masiyle titredi. çıkararak masa üzerine koyduı 
direkt&rü ~iraz daha öne eğilerek Kolonel ıevimli bir tebe11ümle - Söyle .. Y okıa divanıharbe 
ıon darbesini indirmeie te,ebbüs,kcndisine cesaret vermekte idi. canlı gitmiyeceksin ... 
etti: - Matmazel oturunuz. Sözle- Bu sırada telefon çaldı. Kolonel 

- Az önce tarafımızdan iıtic·lırimizi teyit etmekle iktifa ediniz. Rudolfa dönerek: 
vap edilen Bayan Belkis sizin ka· - Siz bakınız dedi. Bizi kim-
dar ketum davranmadı. O berJeyİ, "k se rahatsız etmesin ... 
birlikte nasıl çalı,tığınızı tam::ı· 
men itiraf etti. 24 kolonelin bürosuna girerken !::r 

-Bu kadının itirafları beni hiç gözlerini Sybile dikti. Onun bilek- Rudolf telefon kabinesine geç-
UıHendirmez. !erindeki kelepçeleri görünce hay- ti: · 

- Ya size ait bulunuyorsa?. rete düftü. Bu kadmın itiraflarda -Allo ... Kolonel Yon Pennvitz 
- Acaba aervisimde kusur mu bulunarak tevkif edilmi, olması ile görütmek istiyorum. 

aörmütler? mümkün müydü? - Ben binbatı Herzen .. Kolo-
Hayır ... itirafları caauıluiu- Kolonel suçluya hitap etti: nel meşguldur. 

nuza aittir. --Groner itte ıuç ortağınız kar· - Burası tifre aeksiyonu .•. Y:üz-
24, Franklin tahmin edeceği gi· fınızda bulunuyor. O da sizin gibi batı Karveg .. Umumi karargahtan 

bi ~u kabil iıtic~ap,1~ın varaca~ı tevkif edilmittir. Divanı harbe kolonele gelen bir telgrafı açtım. 
netıcelerl pek eyı bılıyordu. O hır sevkiniz gecikmiyecektir. Suçunu· Polis müdüriyetince el konulan 
müptedi veya bir kor.kak değildi zu itiraf ediniz.. caıuıluk vakaaına aittir. Karar· 
ki kelime oyunları kartısında yıl- - Madam ki her,eyi biliyor- gahtan gelmif yeni haberler var
ıınlığa dütsün.. ~~' S~bilin ne sunuz benden yeni birfey öğrene- dır. Villaya göndereyim mi 1 
olursa olsun kendısıne ıhanet et- cck değilsiniz. - Müstacelen gönderiniz. 
miye~eğin~w~ani idi. Frankl!n kur. - Matmazel Belkis tifre kodu-
mak ııtedıgı tuzağı çok eyı anla- nu çalarak size vermek hususun· XV FASIL 
mıfh. Derha! cevı;s:p verdi: . da yardımda bulunduğunu itiraf ZANNETMiYORUM KOLONEI .. 

Bay dırektor, Bayan Belkıs etmİftİr. Emniyet direktörü bütün gayre.-
ltiraflarda bulunmupa fÜpbe edi- Tam bu sırada 24 ün gözleri tine, tehditlerine rağmen 24 ün 
lemez ~ tev~if edilmittir. Benim- Sybilin ayaklarına dikildi. Sybil ağzından bir kelime alamamıştı. 
le blrh~e dıvanı harp huzurunaıayağını üç defa sallıyarak, kendi Beklenen tifrenin gelmesi üzerine 
çıkınc~. ıt~aml~ının aaıltız oldu- itaretleri mucibince böyle bir iti· suçlu koridora, Sybil de yandaki 
lunu ıoyl~yecegım. . rafta bulunmadığını, burada oy- odaya götürüldü. 

Gronerın cevabı Franklı tatmm nanılan komediyi ihıas etti. Umumi karargahın telgrafı fU 
etmedi. Sabırsızl~narak.hay~ır~ı: 24 hissiyatında aldanmadığını mealde idi: 
• Bayan !Jellcis tev~ıf edı~ıt- anlayınca cesaretini topladı. Göz- «Harbiye nezareti mukabil ca· 

tir. ~~ç ortaıımız oldugunu ıtıraf ı lerini kaldırarak kolone1c dikti. ausluk te,kilatı ,efliiine.11) 
etmıttır. Hiç cevap vermedi. 

b
.-:-. Bahtsız kadın böyle uçma Kolonel sabıraızlanmıth: VIY ANA 
~r ıtır~fta ~ul~~Ufsa ~uh~kak _ Cevap veriniz .. 

k_ı ~e~hıt e~~lmıttır. Belkı telkınle· _ •.... «Alman kararıihı gizli servis 
rınızın tesırı ~ltın~a kalmıttır .. ı~-, Emniyet direktörü yerinden kal· tefllği atideki haberleri ~önder· 
lememit oldugu bır suçu ona ıb- karak tehdı'tka" r b. ta ld mittir:,. 

f . lil le • • b k b' 1 ır vır a ı. 
:.. ettıre ıdme. ıçın aff aka ırbtey - Groner cevap verecek misi- -BITMEDl--

YTIJr e emıyorum. at en niz yoka =:---
ki ne sizden ne de adaletinizden 1 24 sad:~~ omuzlarını kaldırdı. B / d c:9 
z~e kadar kor~ı!?rum, onun f rankl büsbütün kızmıab: e gra r uarı 
böyle u!durma bı~ ıtirafta bulun- - Domuz kafalı herif . .'. Bütün Bel d 27 ( .. R) - E 
mıyacagını s6ylerım. l . . . , gra O. nternas--

24 Ü k" ö l · F nkl geceyı burada senınle mı geçıre- yonal Belgrad fuatı nİS'lnUl 30 unda 
LJ"f" ün azıtm ard ~• z erı .. ra. ın ıceğiz?Bu kadının itirafları doğru merasimle açılacaktır 
u o un yu ma ıgını eoıtenyor- · 
du. Frankl ayaia kalktı. Polis mli- ı - -
fettitlerinden birine ıuçluyu dıta-' 
rı çıkarmasını emretti.. I 

Oç kiti odada yalnız kalınca 
kolonel tunları söyledi: 

- Frank) planınız muvaffak 
olmadı. Bayan Belkisin uydurma 
itiraflarından bahsettiğiniz zaman 
herifin tatırarak bazı itiraflarda! 
bulunacağını zannetmittim. J 

- Çok inatçı adam .. Fakat iti-ı 
miz daha bitmedi. i ~".,,-"ili 

- Şu halde ıonuna kadar gide.1 
lim. Bayan Belkisle onu muvacehe 1 w&fli, . .,._.,,~~?"·JI 
edelim.. l 

Bayan Belkiae bu niyetimizi 
açacağın. 

Kolonel, İçerideki odadan Sybi. 
li çağırdı: 

- Matmazel, dedi. Bu feci da- 1 

kikalarda hize yardım etm k is-

tediğinize kaniim. Balılıerir Çoculr Eıirgeme kurumunun geydirJiği lakir çocuklar 
- Elbette kolonel.. Fakat bu 

yardımı naaıl yapabilirim.. Bal k · 2S (H ") Balk '- · ı k ed" 500 w d B k b. . ı esır, usuaı - l e- me~ ven me t ır. çocuga era 

Büyük Millet Meclisinde 

Bir ölüm cezası kararı 
tasdik olundu 

ANKARA, 27 (A.A) - B. M. Meclisi buıün Refet Canitezin 
ba,kanlığmda toplanmıttır. 

Müzakereye batlanırken Bolu mebusluğuna seçilmit olan Os
man Göktürkün öldüğüne dair batvekilet teikeresl okunmut ve 
bir dakika ıükut edilmek suretiyle hatırası taziz edilmittir. 

Bunu müteakip ruznameye geçilerek Ezinenin Carksız köyün
den Ömer oilu Ali Osman Koçun ölüm cezaıma çarpılmasına ve 
1931 mali yılı müvazenel umumiye kanununun 21 inci maddesi 
hakkında liıtenin tefsire ait mazbatalar tasvip edilmittir. 

Devlet demiryolları ve limanları itletme umum müdürlüiünün 
937 yılı bütçesinin muhtelif tertiplerine 1,360.000 lira, Posta 
Telgraf ve Telefon umum mUdilrliijiinün 937 yılı bütçesinin kırk 
sekizinci faslına da 150 bin liranın munzam tahsisat olarak ko
nulması hakkındaki kanunlar da kabul edilmittir. 

Devlet meteoroloji itleri umum müdürlüiü hizmetlerinde kul· 
)anılmak üzere ıatın alınacak telab muhabere •• llit ve cihaz· 
lan için 300 bin liralık taahhüde alri9ilmeai huıuauna aal&hiyet 
veren kanun layihası ile sıhhat ve içtimai muavenet Tekaletl tet
kilat ve memurin kanununa ek kanun layihası da 8. M. Meclisi· · 
nin bugünkü toplantısında birinci müzakereleri yapılan kanun· 
lar arasında bulunmakta idi. 

8. M. Meclisi cuma g\inli toplanacaktır. 

Italyada hazırlık var 

B. Hitler görülmemiş bir 
şekilde istikbal edilecek 

BARt, 27 ( ö.R) - Alman devlet reisi bay Hitlerin Romayı 
:ziyareti münasebetiyle biiyük hazırlıklar yapılmaktadır. Bu te
zahürler arasında genç f afist tetkilitı da bir aeçit resmi yapa· 
caktır. Bu geçide 52 bin fatist İftİrak edecektir. 

Askeri toplantının maksadı, Muaaolininin ıenç f qiıt çocukla• 
rını Führere göstermektir. 

Bu ziyaretten bahseden Nevyork T aymiı gazeteıl, seyahatin 
mühim olduğunu tebarüz ettirmekte ve Alman - Jtalyan mihveri• 
nin sağlamlığından bahsetmektedir. 

Tan sazetesi de Führerin ziyareti münasebetiyle Romada ya• 
pılmakta olan hazırlıkların muazzam olduğunu, bu hazırlıkların 
ltalyanm tarihinde değil, timdiye kadar hiç ıörülmemit bir ha· 
dise olduğunu yazmaktadır. 

Japon tayyareleri 
Çinliler üzerine arsenikli tuz paketleri 

ve zehirli gaz bombaları atıyorlar 
LONDRA, 27 (ö.R) - Çin umumi karargihından selen ha· 

berlere göre Japon topçuları 21 nisanda Laotanı ve Yen - Çen 
ıivil ahaliıinden 400 kiti gazlardan zehlrlenmittir. Çinli bir nS. 
betçi zehirli tuz nakleden birisini yakalamı,tır. Nankine 5 mil 
mesafeden gelen bu adam diğer 7 kitinin zehirli tuz yiikleriyle 
Çin hatlarını geçebildiklerini ıöylemittir. Ayni gün Japon tay
yareleri Çin mevzilerine arsenik tuzunu ihtiva ettiji atılan ze
hirli tu% paketleri atmıtlardır. Göle düten bu tuzlar bütün balık· 
ları zehirlemittir. 21 nisanda Japonların adamları tarafından Çin 
askerlerine zehirli sigaralar sablmıt ve bir çok askerler bayleco 
zehirlenerek tiddetli bat ağrılarından ıonra kan kusmutlardır •• 
Hankeu, 27 ( ö.R) - Ecnebi muhabirlerine beyanatta hulunan 
Çin bat kumandanı Çinliler ve Japonlar araıında en mUhim 
ikinci muharebenin yakında Li • Sieng yakınında yapılacalını 
tahmin etmittir. Japonlar ıon Tayer - Şuang hezimetinden tonra 
zevahiri kurtarmak istiyeceklerdir. Fakat Çin kumandanhlınan 
Çin kuvvetlerine itimadı vardır Ye Tayer .. Şuans zaferinin Hl
Şienıı te tekrar edileceiine kanaati vardır. Burada Çin batarya· 
ları Japon mevkilerini tiddetle bombardıman etmektecHrı.. 

Arnavut Kralı 

Balayını Adiryatik kıyı
lannda geçirecektir 

TiRAN, 27 (Ö.R) - Kral Zogonun düğünil saat 8.30 da aara• 
yın büyük salonunda yapılmıttır. Kral Müslüman, Kraliçe Kato
lik olduğu için dint meraıim yapılmaı\ııttır. Kralın .-bitleri Kont 
Ciano ile eni.teıi ve Paris aefiri prena Habip idi. Kraliçenin tahit
leri de Vaıiıi kont Appooi lo Macariıtanın Pariı sefiri di. 

Bu merasimden sonra camilerde ve kiliselerde kral ve kraliçe 
için dualar yapılmıttır. Bu dini ayinlerde kor diplomatik hazır 

lngiliz 
Hava Nazırını 

avam kamarası 
da beyanatı 

LONDRA, 27 ( ö.R) - H 
nazırı avam kamarasında 
natta bulunarak Kanadaya bir 
ııiliz hava delegıyonunun fÖ 
rilmesiyle takip edilen gay 
sadece tayyare imali huım 
Kanada endüstrisinin ne der 
kadar kudret keabedebilece 
tayinden ibaret olduiunu bil 
mittir. Amerika ya ıiden del 
yon ise Amerikan endUıtrlıiain 
ıiltere hesabına tayyare yapm 
Te lnailtereye aabnası husuıu 
müzakereye giri,mittir. 

'Almanya 
Sergiye iştirak 

edemiyor 
Vatinl'ton 27 (A.A) -Alm 

ya büyük elçiıl Dikof bariciJ• 
zırını ziyaret ederek Almanya 
939 beynelmilel Nevyork erıiıl 
lttirak edemiyeceiini çünJdl 
nun mühim mikdarda ecnebi 
viz tedarikine mütevakkıf bul 
dujunu bildirmittir. Diier 
tan Alman büyük elçiıl Heli 
ıazı aalltı hakkında da Am«i 
nın ne dütündüğünü öğrenmek 
temi,tir. 

Holanda 
Sefiri eri bir kon~ 

rans yapacaklar 
Lahl 27 (ö.R) - Hollanda h 

ciye nazırı Londra, Berlin, Paria 
Brüksel aefirlerini 13 mayııta Lal 
de bir konferanaa davet etm 
Hollanda sefirlerinin böyle bir kon 
ransa iştiraki ilk olarak vultu 
caktar. 

Leh 
Almanları tek b 

parti oluyorlar 
Berll 27 ( ö.R) - Lehistan 

Alman akalliyetleri bir parti · 
de birlefmeie karar vermitle 
Lehistan Almanları V arıova hü 
metine göre 700000,Berline stfüc 
milyon kişidir. 
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bulunmuttur. leket arasında bir doetluk de 
BELGRAD, 27 (ö.R) - Arna'nlt kralınan evlenme merasimi ni açhiını yazmaktadır. 

bugün saat 11.5 ta Tiranda yapılmıtbr. Bu münuebetle mükel· Ingiliz matbuabna •6re bu 
lef bir ziyafet verilmittir. Bu ziyafette, kral, kraliçe, vekiller he- fatma büyük Britanya adalan 
beti iza'1, husuai heyetler hazır bulunmuttur. rihinde yeni bir fasıl açmakta 

Kral, balayını Adriyatik kıyısındaki tatoda l"OÇİrecektir. Dü- Gazetelerin bilhaHa memnunİJ 
jün ,enlikleri bu akp.m bitecektir. )erini mucip olan cihet bu ani Metrd ~ t !;m . ızc s~r~s yap~n sir Çocuk Esirgeme Kurumu 23 Ni- ı~vazımı verilmi~. 1200 çocuk mua-

d •w • • ~t~ f,ı rey.· na.5ı e e g~ır- san Çocuk bayramında 507 fakir yene edilmio ve fakirlerin ilacı para- I R L A N D A D ıgını ı ıra etmıyor. uç ortagmı ·ı · · 
·· 1 · K d" · · · · f yavru aiydirmi•t"r G k sız verı mıştır. aoy eJllıyor. en ııını ıtira a mec- ~ ~ ı . cçen çocu .. . 

bur etmek j,.' b" d ı·ı k d bayramından bu "'Üne kadar Ku- Çocuk balosu, musamcreler verıl-
3'ın ır e ı arsısın a ft • •• b ·· k ·· bak ·ı "lk 

- manın beklenenden daha aenİf "' 

A tümullü olmuıdır.lki memleke 
araaında muallakta kalan yeı .. 
mesele Uluıter, yani timall lr 

bulundurmak istiyoruz. Si~i tek- rum tarafından bir yılda ~ivdirilen mkış,I gurl beuzl ç~cu mudsa .. 881le 1 
• 

len tevkif edecegw i . o u ta e erı ara~ın a guze °ya%1 

8 . . z. . . . çocukların sayısı 1O15 dır. Bundan ve aüzel resim müsabakası yapılmıt 
- em tevkif mı edecekaınız? ba k h ı Id w ·b· 150 k. "' 

Y ı l · ş a er yı o ugu gı ı ımse· ve kazananlara hedi ·eler verilmif-- an lf an amaymız matma- . 
zel. .. Bu uydurma bir tevkif ola- sız okul talebesine her gürı sıcak ye- tir. lngiltere ile yeni an-

danın cenubi lrlanda ile birlet 
ıi meselesidir. Fakat gazeteler 
nun münhasıran Uhuter ile Ei 
ali.kadar eden bir meıele old 
iunda ittifak göstermektedir. 

cak Kend" . h ..,. "t' f . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• •••• • ••••••••••••• 1 k 1 d · ısıne erfeJ ı ı ıra ettı- • 
iiniz} söyli~-:ceğiz. Bunun masal A ı IJtZ777..G'Y7 Z[...7Y.7Jt"ZT"L7..?Y.Z.d aşma eyı arşı anma ı Londra 26 (A.A) - 1916 ıell 
o~dugunu ~ılır?ruz. Fakat onun ce e OZ epe e si paıkalyalarında lrlandada 1 
agzından bır ıtıraf koparmak için ) k Londra 26 {A.A) - lngiltere de ümit olunduğuna göre ileride giliz idaresine karfı yapılan kaal 
her ça!eye .~~.· ~rmağa mecbu- Satılık ev satı 1 ev ile lrlanda anlatması büyük Bri- daha eyi bir anlatma yolunda da İsyanın bastırılması üzerine lrlaıı 
ruz. Eger kuçuk b~r teref kaygısı Göztepede Tramvay caddesi tanya mahafilinde çok müsait bir timdiki muahede mühim bir mer· danın mütavaatına bir nitane ol 
tafıyorsa.masum ~ır kadının hak- ikinci Kordonda 189 numarıhı • üzerinde çok havadar ve bütün tekilde kartılandıiı halde lrlanda hale tetkil eylemektedir. mak üzere o zaman Dö Val~ra ta 
sız yere ıtham edılmeaini istemi- ~ayet sağlam ve konforlu bir ev k f ha' 831 b heyeti murahhaaası mahafili bu rafından lngiliz kuvvetlerı ku 
yecektir l on oru ız numara ev 1 ak k k L d (AA) B 1 d ·ı d .. b .... b · . . ace e satılıktır. Taliplerin görmek ']satılıktır. lıtiyenler (Yeni AıD') an atm tan pe memnun •özü - on ra 26 . - ütün n• man anına verı en ~.r ~~u 

- Kolonel bu komedının pek ;.!zere içindekilere, pazarlık için tbau :::.it memektedir. Bunun sebebi de lr· giliz gazeteleri dün ak9am imza· vekil Çemberlayn bugun ıkı m 
can sıkıcı birfey olduğunu, bu ite <le ba,muharririmiz Hakkı Ocak-, :a ki.= ;li,ill;.:., m acaa llandanın hiç dejilıe timdilik ikiye lanan Inailiz-lrlanda anla9ma11n- leket ara11ndaki doıtluju ~ebariiıl 
~~rıttırılmamayı tercih ettiğimi n•luna müracaatleri. 1 ere a 'ı ayrılmıt olarak kalacajıdır. Bu- dan dolayı memnuniyet söster- ettirmek için Dö Valeraya ıade et• 
ıtıraf ederim. Fakat madam ki nunla beraber lrlanda mahafilin- melde ve bu anlatmanın iki mem·lmiıtir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
.•.....•.•.........•............. , ................................................. . 

Mişel nihayet yatak odasına gitti 
Antipte 

Oiık ve Diıııe:ı V ındaorun kirab
dıklan Kore pto3u altı hektarlık ara•• 

Olüm saati çalmıştJ. Bu oda, Bizans imparatoruna 
mezar olacaktı. Cellatlara hareket işareti verildi 

bi r zisi ıçinde küçüL: bir prenslii(i andı.· 
nyor. Eskı lngilıx kralmm yeni yu
vasını Kot Dazürü"n en güze! birer 
kö~si olan Antıbe, J uan Le Pene ve 

Cünbuf ae.lonunun i.hengi kıvl:\- namda kal.. - Hepmiz tamdlm mııını•? 
mında idi. Fettan kadın itveli bir hareketle Dedi. Upklu: 

lınparator üçüncü Mı,el sarbot imparatorun boynuna sarıldı. - Evet. . 'Tamamı><. . 0?.diler. 
olmağa balamıftı. - Şimdi .. Şimdi geliyorum.. Yalnaz Sebutiyano yok. Bır.&'< eY·· 

Etkarina .. Bu geceden itlbuen Diyerek bir çıplak çevikliği ile vel Hıriıtidi ile beraberd•. BeU<i 
kocası olan Vasile kaV\lfmuf ol- odadan dıtan fırladı. bahçeye çıkmıftar. 

nıhayet her tıırafa IM~lıyan daracı!.: 
bir yol, Koren ş.ltoıunun bmcık yo

luduı. 

JB M!LYONLUlr Sil SATO : 

manan sevinci içinde idi. Hıristidi ile muhafız kumanda- Bahçede cariyeleri nrl,ot ktlt· 
lmparatonan kız kardeti Telcla nına: kahaları geliyordu. s;, P ~eruv• ve L .. dy Burton 

iaebuhaberdenbirazüzülmiif,fa- - Haydi.. VakıtbuvakcL.em- Teosya, Sebastiy non n LUU·j192l a»neimd·• Mc•. R gen•ondan 
kat Etkarina ile olan ııkı dostlu- rini Yerdi. hakkak bahçedeki filr'l.p fıçalum- Myrtl r vıll.bını satın almı~tı . M<s 
ğunu dütiinerek Vasilden bualKI- Koridorun yarım karanlığı için·· dan birinin yilnm·~ yOlnııttığ.na 

0

Rogeooon, Amerıka gaı:etecıler lı.ralt Dük ve~ Vind'°" 
tün uzakl&fmıyacağma.. . Açıkta de Koldiyoıun üniformaımı gey- hükmetti. \Hear t'in ba~lıc~ m-! ai arkada0lan 
kalmıyacağı.na guvenmitti. mit olarak Seb-.stiyanoyu tanaya- Kızdı. arasmdı olduiıundan miıhım bic aı ç.olınmıştı . Sic Ponı~~uv~ Burton 

Vasil az içiyor, çok içmit gOrii- madı. -Bııı akr<1-m cınun aan f·""ap İçi- matbu t grubunu ,d,ıreye ç.ı~rılmıo· ~ık.'.ly·•tte bulunmmu1tu·. 
nüyor, hareket zamanını bekliyor- Onu bizzat roubıı.fu kumand•m tidir, dedi. Yıvın emtim 'wt et-

1 tı Vıll>vı yıkarak ar .ı:tsini genişlet-
du. Teoşya i~ hiç ~çmemit dene- zannediyordu. miyenlerin. cezasını ~örecek . ı' ti. Burad.-, balıkçıl3rın bu kayalık 
cek kadar az ıçmıfb. Yanından geçerken kulagm.:1. Bu tehdıt alto ufagı tıtı.-efü p'>cçasına ve,dıldecı Kore ısmını ta· 

MA Y!ST A YERLEŞECEKLER ı 

SAHl 1i 

Göçmen işleri 
• BAŞT ARAf1 1 tNCI SAHiFEDE • 

Hayllan teuziatuıda bcıı~ 
miıılrülôtla karfdtqdmlflır" 

Çunlru gOçr.ıenlerden elu~i# 
çift hayuanı olarak ölriizii 
tercih ettikleri halde, b 'r ftt .. 
aım göçmenler de çift ftaı. · 
uana olarak kendilerine af. 
uerilmuini utemi,lerdar. Bit
tabi iatelderi yerine gr:tiftl,. 
miflir. · 
Göçmenler, çilt hayuanı teo. 
ziatından •onaaı; bj, aeuin 
duynıuflar ue lıertte1t ite 6ta,. 
lam&fiardar. 9R ydı içinde 
get..,. göçmenler btr sene ilft 
malıaaUerini idrôlr edince 
kemlı geçimlerini tentin et 
mif olacaklardır. 

Göçmenlere teuı;i edi(me'4 
iiure uilôyet içinde 750 göç
men eui infO ettirilmif*fr. 8tt 
150 göçmen eui Torbatıncn 
Yeni köyu ile Koycu, Bıırgoı
ma Ç011darlı.1, 11e Alio.ğ.111 rıa• 
hiyesindedir, Buralarda &le. 
ta birer modern lröy iP. (. 
muıtur. lnfQat bittiği için 6ıtı 
eıılerin muuakkat lurbut nııJo 
amelelerine ba,lanacolr, 41' 
ğe .. noluanları da ilmıaf. edıı 
lince bu eıılerin kat' i f; a.bo:ıi 
muet'fteleleri yapılacak "' 
ma}'a aonlarıncla göçmenlere 
uerllmif olacaktır. -----Bu geceki Taziyeti kendiıinin eğildi. Teoıyanm hıç tak ya gehne>< ş<vacak hır ~to yaptırdı. 1928 sene- ~;htC} 1500 sterime Davıd Veille 

idare ettiğin~ bi~diği ~çi~ ayık o}- .. - Hertey ba><ır .. lfini ı~ tabiati o.l~uğunu bılirlerdı · jsind İn,aata ln;landı, Sato 38 mıl- kiral~nmıştı Mumınleyh bu yaz mev- r:- [ k J l 
ma.k mecburıyetın~e ıdı. Anre~a- ronnez heme? odadan ~ak .. Sem Se leruoc çıkilrmadılaır. yona mal oldu. Mua~zam bir park simi için de kir vı y~nilemi~ ;.., de re d etzeae er için 
kl ıle Hayıı;ana r~hnceı Onlar bır- b~çe~e bek~ıyonım .. D.~t el.. Teoıya: . , 1 içinde fevL:alıide ıtin:ı. ıle yapıhn ş.ı- Dük ve Düşes Vindsorun arzuların· Her taraftan yardım 
az s~ıı: Bızanı ımparatocluk tah- Elın btremeaın .: Saade~ız ve - Hepımz, dedı. lmı.:ı"-ır .~~un ,tonun dahili de 0 nisbette guzel ve dm h berdar olunca mukavelenin • • 
tı uzennde kopacak fırtınadan kurtulu9umu:ıı ıı&terecegm meha- Yatak odaımın kapısının onune muhteşemd 'r Birincı L::ıtta sek.iz bü- feshine ve .,.tonun eski lngiliz kra· haberlerı gelryor 
h~beraiz kendilerini içkiye Yer- ret Ye ~evikliğine bağlı.. ridecekainiz. içeriden çıkaca~ o-:yuk oda ve'.,;,kiz b•nyo salonu vat'- ima icar edilmesine razı olmuştur. BAŞTARAFI 1 fNCI SAHlFEDE 
mıtlerdl. Demı9tl. lan muhafız kumandam. Koldı1ı»- d o L o . . tak od la o· k v· d K .. . y d \L .,, ••• ..._ 1 t rt 1 aab- L V 'I Seb • d . d b' ah hü d ek • • ık 1 h. u"' ve uşesm ya a rına u ın sor ore ptosunu uç sene geçtı. ar ımuı .,..111 .,..., 
"ldil~rilparl a ~·h~u':' d aulr asıdal kt' aaHtıydano, ~nbueı:,-d ır k sa cum edec ve ed11e1ımöçld' ar· ,merbut olan hıınyo nlonundaki hıın- içm 500 bin frangs isticar etmiştir. mikdara baliğ olacağı • 
., meaı aa&ln a em Yer • çe ı. a1 ut Uf&g•n .... a çe - maaına mey an verm en ure- 'f 1 da l B O ·k · M "- lan .. _ _.1il' M • A.1 

ı
. d B y il ti'w' b _L be"-' d h-'-"- ten k • · ı yo ma~ı a tın n yapı mıştır. u u ve zevce•• ayıl oaş gıcın<.1<> .,.. ıyor. er•ın, Taraıa, aCJ 1De memnun u. u ceco as e ıı:ı u an uu e ....... a mu- ce 11D1z. ._ 1 d ı ._ .. la ._ b _.. ı ki rd K L • l • fı 

f k l'd 'lt'f t ,. I h f '-----d y I K ld' Gör' w• • • • iik' ., • • ,,.~nyonun son zaman ar a xr parça- .. atı o ra .. ur='> yer eşece e ır. na, ar• ,.omıte en miiftere t 
artı eY a a e ı ı a rustennea a ı:ıı ... ......., anı an o ıyoa eceııımz 19ın m ••••• tııın· . çal luu dil 

artık feykali.de aaatlerinl J'&f&dt- olmadığı içindi. Hıri.tidi, Teoa,.a- di,.e kadar gördüğünüz mük$fat- . ES-- ARENGIZ - Gt'RE:°luN rlar(~AJ ... K 
ima emin olduğu kısa ömrilnün ya meseleyi anlatmak için biraz !arın üıtünde olacakt•r, h ' h al' • : :-- .1:~ 

l "tfil 'dl d ki d Al -~•- fe ar ue 011 ı.ının agra ...,, son u ı • ura a ı. tı u.,.... . I l leltilı t' ti lr t 
Oçilncii Mitel bilmiyordu ki ölii- Fakat, vaktin gecikmekte oldu- Oçüncü Mit !in yatak od ının :.. z;, e ;!netİ.!1'1ıt ~ · 

mo giden V aıil değil .. Kendi idi. iunu gören T eoaya, onun a&.ı: ıöy- önünde sağlı aoll.u y~ ttldu Mı•. d "-t0 _n 
111 011 

.1 r-• ı · d b km d h f ku d ~ z ay .... ramunun yaruımura 
O •. Ü M 1 }\ eS~ı~nl~ b-e1 ~n ıra lll l. .,:..',~ 1 m;n <1.nuuı:ı çt .uma T • ı z •• • h kf)ftlluf ile fimdiden açdaft 

çuBenc 'f!'_ ı - mırı ·~ seNı e: T Kıyor ard ıt. • ay yare ) e Ufl ten iane de/terine tebe,.,.w~ hıt 
,. - n artı .. yatacaırım .. dedi, - Haydı.. e duru1ocaunuz uman atun, Koldıyoau.,., elb•- duta &.--• •• ı 

.Siz burada eilencelerini:ı:e devanı dedi. selerini geymif kapı yoldatlart ""f'am-rır. 
ediniz. Hariıtidi, Seı.aatiyanoyu İmpa· Sebaıtiyano olduğun bilm.iyor- Brı·sagoya hareket ettı• 
Ayağa kalktı. rator üçüncü Mitelin yatak oda· lardı. 
Çok içtlfl iç n a1alda dutamıı.dı, ama ıurükledi. Hariıtidi erteyi dütimm 'f, fa- Beşizlerin 

babası 
1e1tdeledi. Teoaya da koridorun nihayetin- kat telitmdan bu ciheti madat- ZORIH 22 NlSAN · ...... . .. 

Teosya kotarak koluna girdi. de duran Uf&lı:lara dojiru yürüdü. lanrm habe.- vermemİfU. Greta Garbo nerededi T 
- Miı1aade ede-neniz Hatmet- G6zlerl ile Sebaııtiy!lDoyu &rı'l.ı:lı. Bütün sinema meraklıları vo 1 .. 

-p ... Sisi J'&tak odanıza kadar Göremedi. -Bl'fMJEDI- Yeçli büyük artistin preatifkirlan 
Vasll ile beraber gödirelim. Karahanın karısı bunu öğrenmek istiyorlar. 

- Ha1ır •• lıtemez .. Vuil bura- I •ıt d Filhakika dün Stokbolmdan bw 
;:!;~:a.· Beni , .. 1a111 _, g&lar. ngı ere e Dansöz tayyare ite esrarengiz bir kadının eşhur Dr. Dafoe 

yi şiddetle 
suçlamaktadır 

T eosya ve Mltel ciinb t aalo- Zürihe geldiği haber verilmittir ••• 
nunun kapıaına doğru ilerledıler. Silahlanma işi için Semyonova tıveçli bir gazet'!Ci ıiyahiar geyin-
Uçiincil Mıtel durdu. • 'l k v.r.k k b • ..J mit olan bu kadını tanımıt ve bat-

Arkuma balcta. yenı oergr er onuyor ı u se ır yeruen ti kendisi1le gorü9meğo de mu-
- Sabaha kadar eö.len 'n.. de- BAıTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE düşerek bir kemiği vaffak olmuf .. Guetenin iddiasa- N w-Y rk ZJ Nı••ıı 

D na bakıhraa bu kıı.dm kendisi.ne 
dl. Sabahleyin yine r&ütürib:. ra emittlr ki ı kırıldı unları söylenı1t 1 

Ve sonra yine Teoa1ana kolun- 30 Mil1ona ,.aklatan açığın i .. 
da aalondan çıkh. tikrazlarla de/ıil mali realmlerle Rus yanın buyük b"l"t arti•tlecfo- - .. E~et ben Greta ~yum... Km ıdalt me~hur l>e~ledn baba91. 

yatak odası uzak deg tdl. kapatılması lazımdll'. d~n. Semı.-;?nova'n_ın hır kaza .. geçir- Tabltmı, ~erakl.ı muh~b~rler ta.ı:a- Greta Gorbo olan OHv:a ~io.n~e, ~ızbrınıı mürel ... 
T eoıya etrafına seri b r nazar Sir Con Sa:rmen beynelmilel dığı ve yuksek bır yerden du~erek fmdan tacız eddmekaızm geçır- bılik va.zıfeaım uzerıne !mı~ olan 

atfetti. münasebetler bir rfin iyilettiğl bir kemiği L:mlclağı haber verilmeL:te- mek ,iıtiy~ Ziıriht~n Lurano- lıveçli artiıti andıracak bir kadın Dr. Dafoe hakkında bir anket acı.1-
Koridorun yan karanlıiı içinde takdirde biikümetin askeri mu- dit. Artiııt. bu hafta Moskovada ya gıdec~r~~· Bunu .kmueye sliy- çtkmam19tır. 5aylendiğine rllıre maaını müddei umumililtten iatemll!" 

muhafız kumandanı Koldiyoaun raflan k11maiı ümit ettiğini fakat Pu~klnln bir eıterinl temsil edecekti. lememenızı rıca ederun. Garbo Luganoda b&fına relecek- tir. , 
profili ye arbamdakl sırmalı Gnl- timdllik tela-ar ıllahlanma pllnı- Tcı:lavisinln bir kaç y süreceği bu bviçreli muhabir Gretaya Yel· leri tahmin ederek Bellinaone de M. Dionne'nin dav-'••Rı takİfJ ed<.'fl 
formasını cördil. nın tatbikine devam edilmeal il- mllddet zarfında sahneye çtk .. mıya- diği sözü tutmaktanıa okurlarmm trenden inmlt ve Bri.aroda Erlcı Ottava avuL:atlarından Hanri J..k. 

Y anmda da aaddt uf&ğt Hıristi- zım geldiğini turib ebnlftir. ı:aW da ilAve edilmektedir. merakını ~tmin etmeyi tercih ede- Maria Römmm kötküne mi.aflr Dafoenin halka ho~ goriınmei: içôo 
di vardı. Ma.terib olarak yoluna Na:ıar bet senelik tekrar silah- Semyonova, Sovyetler birliğinin rek haberı etr fa yaymlfbr. olmuftur. Zannedlldiğine röre bu be~izlerin aıhhatlerini teh!lkeıre dit· 
devaıd ·etti. lanma planına ait rakkamların eski Ankara elçisi Kıırahanın kari~ı Greta Ziirilaten Gotar Elupresl ziyaret Römarkın cOç yoldat .. ad- ıllrdüğünil iddia etmi~tir. Şilı:>yet 

Yatak odasına girdıl«. ehemmiyeti hakkında kat'I bir9ey idi. Ve tehrimize de gelmiqtl. «Dey- ile hareket etmitlir. Bir Zürib ı:a· lı filmi üzerinde bazı artistik Ye mevzuları şunlardır: 
Oçüncü Mitel, aoyuo adan söyliyemiyeceğinl yalnız bu pla- !i Herald• gazetesinin yazdtlhna göre zewi Luganodakl muhab!Tine teknik meselelerin halli için yapıl- Dr. Dafoe çocukla<1n .~na dılJ,,r( 

kendini karyola11na attı. nın her halde bir buçuk milyar fn. artist, Karahan tevk.lf edildikten ton-ıGretanm trenden iner lruqez ta- mı9tır. Bu eser Hollyvoodda fllmo olan f'ransızcad n evvel lngili..ı:ce 
Soluyarakı r llz liraatna mal olacağını be1an ra, kendisini kurta.rmaL: için, ondan kibini emretmi9tir. Tren ıaat 22 çekilecek, b&f rolü Greta Garbo öğrenmelerini mecburi i:ılmı~tı•. 
- Teoıya .. Teoıy ., dedi. Ya· etmittir. boşanmı@tır. de Luganoya relmit ise de içinden deruhte edecektir. Lüzumsuz koskoca bi.r personeü 

-iiiiiiiiiİİİİiiiiiiiiiiiİİİİiiliii~~İİİİİiiiiiii.;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiilİİİİİ,~--ıKı~ym~ık~l~ar;,ddtan:;-bb:i:ir'."t;ta;:n:ea;ıli:kk'en=:dİİl~peıı~rl~g~ibl bir ~ ~ -lıaJ'fd)e -=-Acalp-feY·· Dedl - & im tıJ. muhafaza için ~izleri~ aervet.lerin-
kendine harekete reldl. Kıynuk rördil. runçtıın çıkan peri kmna nebd•r da den muazzam hır kı mı ııraf edılmıt-MASALLARI HALK 

Evvel Zaman 
birden bir peri kızı oldu. Kız yemekleri pİfinll. OrtaLii ıG- benziyor. tir. . . . h _L 

E • k ,,,_ k'lA- d b' L..l K . Bu muracaat ıızerıne meı ur duıL" 
Yın ÜÇ111< ı ..... n a ıra.ı: uu • pijrdü. ıırnuu doyunlu. Saraya dOndiliU zaman ıı.ldı hi1I k"I · ht d 

ııur V~lf. Onunla ~z.el bir Y«; Tebar eski nziyetlne ıı:ireaıii il· peri krnncla '?'lın•ttL ~':;~n sorguya çe ı metı mu em 
mek p19ırdl. Oı;talığı aıldı, aüpGrdil nda odWtCU onu kolımdua yek•bıda. Adamlar . Klübenln ki- BABAN iN lTHAMLARl 
ve aktam fakır oduncunun cele- _Dur lazun. dedi Korkma. min olduğunu aordunlu. 
ceğl saate yakın tekrar kıymık "-- inmu' in 'c·ınm~-'- .,_:_., - Fakir bir oduncu babanın.. 

ki d ...,., • ....... .,. •• - Olivi.. Dionne'nin ithamlann 

içinde fe ine ıılr i. , • .. . onu söyle m•.Lm ki L - -•- e-'--'· Dediler. Oduncuyu çqırttı. Un la d 1 h 1 _. Od ld l - .,. ...,...... .. .._ ge ce on n a şu suret Ü ıUa •••-••'r . . uncu ge ır U;-n y~ınegın bana iyilik y&p1yoraun, ne olduiunu - Senin kazın var mı? •• DedL t lı: kab'ld' . 
pıfmı9, ortalığın temızlenmıt oldu- da bana anletm•hınn Oduncu 1 e me . ı . ır · 

Yazan: METiN ORBAY' 

üç turunçlar 
• 

-7-

ğunu rliriince hayret etti. · • • <ı:Be,ızlerm na ve babasını balı.1m 
H iL..•-· tt ıı. od Peri kut, batından ııeçenlerl bir - Allah baiıflara bir tane nr .. yuvaaından uzakla•tırmak. ir•n her a ...... ı o, aa ı5ı un parası bir • "" 

ile biraz et, zerzevat falan almıt• oduncuya anlattı. Dedl , türlil •uikastlara teşebbiıı edilmiştir. 
kendi kendine yemek pltlrmek Oduncu çok müı-lr oldu. - o.nu ııetır •• Yalandan bir ııöro- Zavallı ana ve babanın yavrulanm 
için eYine relmiftİ. - Hemen ridip tabuıleye haber ~ Bir menlmıı nr. Halletmek ırörmelerine ve onlarla görütmelen-

H« halde komtulardan falan venıyim dedi. Fakat peri km, mini .iatiyorum.. • ne müıaaade olunmamaktadır. Baktm 
biri ııelmif bu itleri c&müt ola- oldu. Peri km h•rb•I flthudeye niba- yuvasının alt katında geçenlerde bir 

Harem ağulllln bir te1deıı ha- maia bqladı. Nihayet bir ıQnı cak diye dütilndil. Ertesi rilnii yl- - Hayır beLacığma.. deci. Bunun yet söylemenin zamanı celditlnl an- yangın başgöaterdiRi halde tahkilı:at 
beri yoktu. GilYerdnl ald' Ye sara- - Bu aelri1I kesin.. Gizil.na ne oduna •itti. daha umanı v•. Şimdi - ııayler- laah. yapılmamıştır. Çocuk.tarın dadılaru,_ 
yın cümle kap11ınm mermer mer- rllnnealn emrini Yerdi, AkflUll dlndülil zaman iae bir - belki phnde lnanmu. EIMtte S.....ya ırlttlil aman .. hudenin dan Kler Trambley ve Jaklın Nodo 
dlvenlerinln ,.anında kesti. Selnyl keatll•. Sara, baltacı- ııfin evYel setfrdlğl etle zenoYabn beni bir ırün röriir, tanır .. O zaman ellerine aenlclı. bil& sebep yol verilmiştir. Dr. Dafoe 

GiiYercinin kenmm ııJdllt yerde ları aiacın ııövdealnl yardılar. levkalıldo nefis bir surette pi- ben ona anlatınnı. M.ceraauu battan llOR& kadar an- betizlerin turistlere gösterilme!line 
birden bir filiz biati oldu. Külhana atarak yaktılar. tlrllmlf Ye aynı zamanda evin ic;l- Oduncu daı lattı. mubalagalı bir ehemmiyet verm·,lc-

Bu filiz çabuk büyüdil. H« rece Fakir bir adamcağız sarayın 5- nln yine tertlplenmlf olduğunu - Peki evlidım.. Sen nuıl ist""" Şahzade bir taraftan çlnglne lıa- tedir. Geçen R'iin çocuklar "t tli ol· 
bir karıt yükseliyordu. Adeta bü- nünden seçerken aelvi alacınm •örd.IL ııen a,le ol.un.. rüana f- halde hlddetlenmlt diler dukları halde te~hir aalonun3. indiı il-
yücek bir ıelvi oldu. yarılmasından basıl olan kıymık- - Bunlan 1apan acep kimdi? Dedi. t.raftan aeYriHalnl buldufu için de m(,lerdir. Dr. Beıizlerle de~ıl, hılkın 

Bu selvi, tahzade merdiv den lan rördil. Diye merak etti ye erte.( ııGnü Aradan bir zaman ııeçtl. aevinmlttL merakile alakad,.rdır.• 
inip çıktıkça eğiliyor, a1aklarına Onlan yakmak için topladı. oduna rld« ribl erin bir kenarın- Şahzade bir rtn avdan d&ıUJlll'- Çlnglne lwÜİna ı Ontaryoda zengin bir F oıı ·~ ın\I 
kapamrcasma &ilrtilnilyordu. Heybesine koydu ye yattı. Sabah- da gizi-dl. du. YoluocluncununldGL.lnln&ıll- - Kn.lcatır mı btersiu kırk.,,.... easea ~i Di nne'nın -ıvuk ~, Hmrl 
Şaha.de ilk önce buna hayret leyin kalkhiı zaman odun kesmek Bira. IODt& nrayın önllndoın top- no c1i1ftf1. Geçerken penı:e~ede peri ta ına.. Dedt Jakm butun m3.•nfını v~rrrı ~y; k11-

etti. Fıı.k.t ıonra M>tua canı atktl- ve ••tına!.: icin dap ııittl. WLiı kuım" nan:aı.nndan blrlAdecı 1azuu ır.kdil. -BlTMEDI- lıul trui>tır . 
• 
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~~:.;:;o~~;~:............. Çeklerden ne 
Saat 12.30 da karııık plak ncşıi)'atı. İstiyorlar? • 

Esrarını 12 . .5 0 plfı.k : Türk musikisi n halk ~atkı-
1 13 15 _ı h·ı· h .• h 1 1 Prag 26 (A.A) - 21 Niıanda 
ı~~3o d h:~k::.~~e:en~;:: 8•

1

~11;
1• milli Çekoılovak meclisi azalarıni 

u a ı 

6.45 trcniy.le Moskovadan Raso- sözüne de'' m etti: - 47 - .. . ( H "k t B ) ın ı P kabul eden Bene Prag hükümetİ· 
d K . f s·· 1 · · d "" l "" k <Jereı: ı me ayur ' • Si ak P ı· · · ·ı fa gidiyor um. ompartıman az- - oz ~rımm ogru uguna a- • nın ov opo ııt partııı ı e ıı.n• 

la kalabalık değildi. Ben de bir ni olmanız için ziyaretime geliniz! Santa. l 1onika ormanı yanında du- uıbm~tır. Kadında ıu, yıdnız aarı . la41mak iatedig""ini bildirmitti. Mo~ 
O P k · d l "" ·· ·· ·· ·· ·· Akşam ne,,rıy tı · yer bulup oturabildim. Yol arka- Hatta istenen iz şimdi beraber gi- ru) orum. sean ar gaz.masun a, saç arının 1 ıgı gorunuyor • uçu • • · . . . ıenyor Hlinka taro.fından idare 

kik - k l d ı· B · k .. k .. d h h~ ı· h t · 0 lmek .... --rır b: .. adımlar,a yu··ru·· ._,o,..lar Bu ihti0 y ı a. 3 o el plakla dam mu!ııknı, 19. 15 d•t n.. • • a•larımı tet etmege oyu . e ım.. enım os um e mu te- e aya eserı ıezı ... eu ' "" ' J • • ar er- . . . . e ı en uu partının re mi organı 
, T • • • ' •• k k bo ~ k 1 · k lağı k k, Am rilm t!> t kr h H te turt musıkuıı '\·e halk tarkıl JJ (Mak- b .. . • .. 
tlum. .. f~~ bır ~ere?eyı hayatı gor~~~. - ~~_Jestran1~ 8

gu daeaden u ~ll et e d-'~1;'_-~ .ua b. a e-k bule Ç ar ,e rkadnşJarı) , 20•00 de d'?gun bRe1ıakılcu~hur öyle zanne-
Vakıt ak amdı .. Fakat henuz or- ınız !.. Gıdelım .. O zaman gorur- tumar ge ıyor. ura ~ ans ara .. o- us ' yanın wu tw.aın ıı.e ır çe11re . 

0 
ıyor &f ı ı bır basmakale net· 

k il k 1 •• •• •• •• •• im hk kar M D .,d. ea t yan '1e erapçn neşnyat, 2 .1 5 te d ek Be • k 
lık adama ı ı ararmamıttı. aünüz. .. nunun otuz uçuncu gunu yapı - asır ısı aryon avı ır. d f .,_ .1 21 00 

L C D re er neıe cevap verme te e 

d h A K d. k d. d.. .. ~ b ad Se l . dört ' ft ~ T'. ha al d'• .. ra yo onu.: temsı • • ..on enıru : r. ·• 1 •• 1 k d fi lar a enüz yanmamı,tı. n- en ı en ıme uşunmege aş- t ır. nem C§mt§ çı , - ayyare v anıyo·, onuyor ve M H S 21 IS .. d 1 ezcum e toY e yazma ta ır. 

fıl n ı•ıktan ta arruf etmeğe ça- ladım: liyerek, ıigara dumanı içinde kaim ben de hali Sunset Bu1vann albn, )'l- kuz er 
2
cz
2
e
0
1

•
0 

d • . te hatub ylo ~2°2n Slova 1 r ile Çekler aruındakl 
T c· 1 1 d d 0 1 k b0 1 d d ed0 ı--'- . kı ı v Stri0 

• kı cır eııtJn5.I, . e aıan! a er erı, • Ü b 1 d d·1~ 1 lı ıyorlardı. « ıtsem nası o ur, e ım. n 1- bo ır sa onun ortuın ar. an$ ı- aıwavı vrı ışını, yns tın r- 1 c. k. m nate et er e ta ı at yapı m ı 

h h l l .. b' d d b l • il ki ed• J te ) ann ı program. 1· ld• w • • • • mh d Yol arkadaşlarımın emen e- ip ara ragmen ız e ere ey erı yor. mızı ve)'~ ışı annı aeyr ıyorum. azım ıe ıgını reıııcü ur 
men hepsi eyi ve bot İn5anlardı. nasıl kahrmıt? Yoksa herif atıyor Arkamda deniz, önümde, Los An- Tayyarenin kanadı Holivudu kaplı- ISTANBUL RADYO"U· hiaaetmittir. Biz de arada bir an· 
Yani sizin anlıyacağınız neteli ve mu?. celosu., Holivudu kapayan dağ çem- . ·or. 0~ 1 . t. ~ · latma hiııl olma.ıını İıtiyoruz. Fa· 

k . 1 d 0 8 l d b 0 
• • K d t k t O 'b b0 ~ ab ··- •• g e neşnya ı. :C t b 1 1 1 ~n ımse er ı. un ar an ır111 artımız a o uran ıran a a- bert var. zaman garı U' u m gogsu- S t 12 30 d l"kl .. L ik. • a u an &fmanın cesaret e yapı • 

k 1 . h k r d d k k ·T· d B b ·· kt w h0 d 0 Art k aa . P a il tura muıı ısı, h kk · · · 1 
p aaız, uzun ~aç 1 ııya dce--~~.. am b J. il ıgu :.ı;or u. ··icİ··-~- Şimdi bunu anlıyorum; bu çem- mu •• ıgını I~ ıyorum. l ya- 12.50 de havadie, 13.0S le çocuk hay- maıınıd~e a 9.ı•!'n~t erı···? 

ir adamdı .. Fak~t papagb e~ı ı. n~n ae epks~~ o ar.k neye gul udg~- herden hiçbir ,ey çakmıyor. Holivud, nn, penc.erelerımin alhnda, cenubi ramı ,e haftası münasebetiyle çocuk eeir- arz
1
u e ıyo~1 z. •.z1ım kılle ı ı~ız 

Münevver bır ımseye enzıyor- nu sorma uzere ı en tU e ma og- "açın" den hi .. bir -yin ne paranın, ne Kalifomiya kolleı'i rugbicilerinin acı- ,_ C:.-h .• h ıı. . an atma ı e .. erı ece temınat 
Y ..,.... , geme ıs.urumu namına ~ remıru a 11evı p dak• •- . . . • 

du. . . rıyan ve kolıuza. ''eren uzun bıyık- ümidin, ne kalplerin kaçmadığı bir lerile uyanmıyacak mıyım? Şedid göeterit kolu tarnf ından bir temsil, ~aı ı ••rtaaıyecılenn elınde 
· ~Bunun yan~~d~ da çızmeh, rea- lı adam bana d~~erek: . .. prcnalilc, bir otartidir. ~çh Key Franaiale ıülruti Vallia hır oyuncak olmamalıdır. 

ı f4pkalı hırı ı oturuyordu. Bı- - Y anandakı ıle ne dıye muna- Holivud her -yi _ayni umanda Berinin kar4ıaında yemek yemiyecek Ak.. · . t . Demı·r 
~LI 0 d0 f k ••b d 0 d - 0 ld0 k d 0 ? d d 0 0 d ı· ' ,.- ,nm ne5rıya ı . muhaLt""lQT ,. .uuı. ı ı, a at mu ~n 11• .egı 1• a a .. e ıyoraun • e ı. ,nun e 1 he:m parayı veren, hem de bu parayı miyim? Loretta Yungla Con Bolun Saat 18.30 da Çocuk ha) ramı ,.e haf- Ti "" 
Belkı de hayvanat bahçesının bek- oldugunu anlamadın mı. .. ften· ·e -'-- t-kiıa·tıan el'-nn" de tu- "Trok" da danı ettiklerini görmiye- tft •• b 1• ı k · 1_ feşkı·ı~tı . . . E . . .. .. . .. . e. aınn: .....,. - ıe .. 61 muna~e c ıJ t: çocu ~sırgeme xuru· u 
'""Haydı. imde hır çakı vardı. Çakı Bu aoz1er uzerıne •oyle hır etra- b. · · · A • · c·'- · · ? G 1--· ''Ki ktöb· " ,_ · ş·· :ır • • • • • _ T tan rr avuç ınaana aıttır. ynı m- t:l'i mıyım. eceııerı over :mu namına Konferans: Doktor Ah uk- BASTARAFI l iNCi SAHJFED·.,. 
ile hır elmayı dılım dıhm dogrı- fıma baktım. O zaman hertey ka- I • • k ti · le L --L-- ün .n.,li kumar aalonlanna gın· ·p rU (ma . ki b k I f d .. d.ı::. 

b d·ı· l . d f d k . V d k·t . aan ar amema 4ır e eny uenauco. o- mn "e OJ un çocu arının a ım ar tara ın an memurlara ıon 
yor ve u ı ım erı, yanan a otur- ama an ettı. agon a ı enn J k tal ki .. 1 . b lar otelleri Françeaka Gal'in kamıakanfık yü- ve terbiyeıı") 18 1 S t Jile] d - ·ı . 1 b. . kü'I d 
ınaktaolanelaizbiradamayediri- hepaidedeliydi .. Birgardiyanre-ı? an an, uperı,laar 1

' •1 . d' ·· ·· y Luıg .. 1 ··zı · · iJc• • 191;' · ~.P bal ~ns;u ~~1f.o.an ır 11r er eelea• 
ycrdu. Adamın her iki eli de yok- fakatinde gidiyorlardı. Benimle tkıyatrolanl d' kul yumGc~. nd,l~kerlzı enakı~ zunD u,A unk. ---~~ 'ııuı:e . 14?. ~mı, ~l~kı, 19.5' le hspor mhuhsahıa ~ e2r0ı:OO ıdef çırılm~ttır. Bunda demir muhafız• 

Z i l b .. k • B. .. k l d ontro e er er. un e ı er v a on me m uauı e erım gormıye-ıV"' ı • . J te oısa a er erı, . e ların ıt batana gelince jandarma· 
tu. ava ı enuz ço gençtı. ır muna ata yapan uzun ıaç ı a, .. ks kf f kat ·r t lazut- cek miyim? Artık tatsız meyvalar Sadi }looşes ,.e arkada,Jan tarafmd d 1 k d b·· .. 
i malulüne benziyordu.insan ona mütemadiyen gülen kıranta adam yu e ır, a ' ~e~ ~, e. . . . • . .. . . . . an an nazır ~ra • .ar utün me-

- b·ı k d d h A . k I d d 1. d. 8 . muı da pahalı oldugu açın hıçbu-tj;y yemıyecek, kokusuz. çıçelder kokla- turk muıikisı ve halk oarkılan, 20.45 te murları murakabeaı altına alar -
m ga 1 e ıyamıyor u. a, atta o auz a.. e ıy ı. ıraz d w• kt-..ı· y··'---k .. k, H ı· d --L- kadın h 20 48 d ö R' 'h ·ı" ı hk • Fak b I . d l"k l k d h d'kk d' k l h egl§meme eaır. un.ac ucr .er mı ca o ıvu un nmauz - ava raporu, . e mer aza tara- 1 tı a ma emesıne ıevkedeceil 
d a~ fh i ... d.' e El an .. ne .. i" k~A·b. \ r e •rce d ~ suz~n . a· yemlemelerden bqka bir .ey değil- lariyle ka,.aınıyacak mıyım? Demek fından arapça eöylev. 21.00 de Radife bildirilmekte ve bu tehditle me

~ l a lf J a ı ı ı .d k"!'a ;;rı o~I e ;: ~ ,•.r .? •f 7:. ~ bmf ı~ın_ı, uze;ın· dir. yıldızlar n~riyat ajanlannm, fe- Holivudun kuvvetinden hiçbir •ey Neydik c arkadaşlan tarafmdan türk murların bu tetekkülle İf birli il 
ır elzl z: el ye}d·o~ ~ . ı.b. akvla ı- kett• e ı Uıom ebgı kul un ug~nu kari- deral vergiJ~n devlet -vergilerinin, anlamadım, öyle mi? Zehirlenmeyi musikisi "Ve haJk tarkılan C.aat ayan)• istenmekte idi. 

nın e erı o ma ıgı açın ıyı ı ve e ım. zun ıyı ı, resmı ,ap a ı . ' hlan d lan ..ı_ h. __ _ı• --•--ı..ı 21..fS te orke t a 22 15 t • h b _ BVKREŞ 2 (A A) B · • ı· k 1 1 · · · 1 1 d'l. d·ı· k · yerli narhlann her qya nar nın, amer mw;L ııacuıyor, ~an- 8 r • · e •ıaruı a er , 7 • _ ugün-
çızme ı omşusu e ma arı ınce ın· yanı fU e ma arı ı ım ı ım esıp . 1_ d beled"'". . kal . • dondurd Jeri 22 30 d· plakla ıoloJar 0 kü I D • uh f k" 
ce doğrıyor ve çakıaının ucuna ha- kolıuza veren adam bu deliler ka- '8J'kı hocalannın, gangaterlenn, nen- mı ar ıgmı, bum u- ' · 

1 22 
"O d ' hpbera ve aazete er emır m a ız tq ı-

d!' · k · v b gw unu duyuyorum Dönüp ere- operet parça arı, . J e •on a erler, litının kanune f h · d nr hrıyor onu ağzına koyuyordu Bu filesinin gardiyanı imi~ . uerıne omıayon vennege mec ur • penc . .. .. - n eı ın en ao 
manz ra insanın çok rikkatin~ do. Ben bu adamların deİi oldukla- olduklnn mutavusıtlann, havadan nin kanadını açmı~a .çalışıyorum. ve erte~ gunun programı. da feaatçı ~e devletin "Ye milletin 
kunuyordu. rını öörenince irimde bir korku geçinenlerin, kendilerine en paha.lı Arkam.. ..ızda. her teY .•ım•.ıyahbr. Saat- mb e

1
nfaatl ... erıne. muzır hareket.lerd.e 

• ~ dö kil lik b hızla AVRUPA JSTASYONLARI: d b d Bunl rın karşısında da siyah ı duymağa batladım. öyle ya üstü- fıatlerle satılan lüksün, hatta kerıdı- rt yuz ometre ır , gece- . u un ugunu ıa at e en yenı veu-
aaketli kıranta bir adam oturu- me çullanıp beni öldürürlerıe ben lerine zorla kabul ettirilen ve muka- nin karanlığı içinde Nevyorka uçan 1_ 

13
· 
1 
S Roınn ~ısıl dalgası, . ıenfomk kalar netretmektedir. 

' 1 · · b bl f'.. d · • • be · 1 ·h · r d. dan .. kü 111.oııser, 21. 1S Bukreo, aenfonık konser, -~ 
yor ve mütemadiyen gülümsiyor- ne yapabilirdim .. Oıtelik kanunen bılinde para a nan Ö un aımı 4•- v~ .. nı zora sı ~ 1 ıyar. ~~ P (Rumen filharmonisi) , ı ı .30 Bclgrat. pnrçaJan, 20. 15 Uypzigı Verdinin cOl· 
du. Belki de ben gelmeden önce hunlara, hiç bir mesuliyet le te~ kandırlar. Her alta ayda bir defa oto- goturen bu demır kafe!m ıçrnde Senfonik konseı. · heUo~ opeıası, 20. 3.5 Bükreı: Vagnedn 

o bir fey konUfU,Yorlardr. rettüp etmiyordu. mobil, her sene ev değiştirmek, her mahpuıum. . . cValkyre> operası, 22 Roma, Bari: Ver• 
Beni en ziyade kolsuz adam ala- Ben bunları zihnimde geçırır- gale, her partide yeni elbise yapbr- 1933 sen~esınd~ ~ubulıın hır. zel- HAFJF KONSERLER : dinin cBoccanegrn operası. 22 MilAno 
dar etti. Onun bu halinin &ebep- ken o zamana kadar dikkatimi mak, bütün ianelere para vermelc.., :ıele cenubı Kahfomıyayı, Holivud 7 10 B r k d 

1 
h fif .k. Torino, Mari Bonanın cTeJadi Ragno) 

lerini, vaziyetini öğrenmek için celbetmemiş olan ve benim sol te.-
1 
bin bir tantaja boyun eğmek mecbu- mıntı.k mı, Long Beyk p)ajlannı ( 

8 
j 
5 

d er ın) 1
:; 

30
a :an

81
' 

8 
m;; 1

' opereti. 
içimde ıonsuz bir merak vardı. F&- rafımda oturan aiyab saçh bir de- ri,Jetindedirler. tahrip etti. Bu fer eti müteakip hü- kl . 9e4v:mGı .' · ik~:era10çoc30u pkr· ODA MUSiKiSi : 

w b 1 d ı· · k d "" ı - .. zd . • • • f..;!! t b '• ··k fl ----1. • ı Drı, . ~ ıtar mus t!!ı, . e.s e-at aonnagı uygun umuyor um. anın yava yavat ça ıye ogru Aldıgı parenın yu e yırnwıını ırume uyu ma!ra ar Yapcucan. ıe- i b d ( 8 30 d b 
1 

k 
1 1 1 

15.30 Paıie MonJia), oda muailıi5I 
Yavat yava, yolcularl ahbap ola- uz.andığını ve çakıyı eline aldığını muhafaza edebilen bir yıldız hasi! olog) alimlerinden müteşekkil bir 

1

1 pnn. 
0
M' ·d . 

1
8

2
"
1 

aşkıydara 1~~~ a ar- konseri, 22.30 Br tislava : Triyo konıeıl 
1 1 b k 1 d f '- • 1 • • . . . bk "t l 1 tt b 'T Ier d a an on ına • a ar, p HX neş· ve nası o sa u o suz a amın MKettım. yılmakt , kendılennı ihtiyar omı e op a ı ' 'e u ım e ara- . . ) 12 15 R 6 d 1 n fif (Mendeluohn) , 

ceraunı öğrenecektim. Vücudumdan bir ürperme do- deninde geçindirebilecek parayla zinin vaziyeti hakkında uzun tetkik- rı) a~ı .' • • oma ~ a gası, 8 

içlerinde en konutkan görünen lattığanı hissettim. Bir and l'erim-1 Holivuddan aynlanlı:ra iu~ pyanı lerde bulundular ve neticede bir ra- ~u~ıkı k~n~erı, l 3. Berlın Juııa. dalgası, RESJT ALI..ERı 
bıyıklı ve çizmeli adama ıualler den fırladım •• Uzun sakallı delinin hayret bir mahluk nazariyle balol- por hazırlnyarak hükümete verdiler. 

1 
~f·~-~usıkı ~~nserr, ( 14· 1 S keza)• 13· 10.15 Berlin lc.uıa dalgası, Alm n "il• 

ormağa batladım. Fakat hu adam üzerine çullanarak elinden çakıyı maktadır. Hükümet onlr..ra bir hayh para verdi p . u ret ~la ( 14·30 dev~mı). 13· IS Holanda prkıları, 16.30 ayni prog1am1 

Ler nedense bana pek ıo ... k lmag'" a ba•ladım y ı..ıızı h im k h e bilh hakkınd t k an" Mondıal, konser naklı, l .f ke7a, 17.15 Roma kJ11a dalgası: Hallı: •arlu]aıi 
1 d. gu ce- D r . dd 1 . k t d. llu ar, m~ ur o a UIUIUn- v d aua re.~ 1 ha g~y~ e- 17.45 Berlin kıaa dalgası iı •onu komıeri JI 

·apHar1bvke~ hı. d b t ek~' şı I et e md'! 
1
a"..em

1 
eh et ı- 1 da gö terdikleri uzunun, feda ettik- tum ha~nıb.nma mı ta ed etti. ku ra

1
- l S. 5 0 devamı, 18 Peıt: koro konseri hl 7. 2 0

1 
Brat1ia9JaVv~ hallı: ~rkılan ve oper

1
et 

a u ı u ııra a en atta o u- .yor, or o aııca, lf erıy e er a.- leri varbklıı.rının arkalarında baktık- por ıç ır zaman mey ana çı an - . .' ava arı, ıyana pıyano refakatly e 
:ran fapkasız, uzun ıaçlı - 'u papa.· rafımı ısırıyordu. ud• t! b ı~ -- • mamı' olmakla bereber bazı kimse- 18.05 Ostravu, ıuikeri bando mueıki, viyoloruıel koruıeri, 19.45 Belırat hallı 

b • d ı·f k e· b d .k b. d b . l mevc ıye ın, UU'ml er •eyın , 18 .30 B I" 1t d l ır. ·· ük ·kı ~ enzıyen - a am a a ar_ıttı. • . ı~ . u pat!rtı ~ ı en w ır en .ı~~ esiridirler. Artık geriye dönemiyor~ ler onun ihfore.. ettiği korkunç ikibe- · er ın ısa a g.•eı, . uç musı ıarlulan, 20 Florans. Napoli muhtelif 
Bılmem nasıl oldu. O bana hı tap bırunnın hem gerıye dogru çektıgı- lar, bu boı lük ve göz lu.mqtıncı ti biliyorlar. parçul 11

• l 9.2.0 Laypzıg .pıyano, sopran, earkılar, 20. 1 S Peşte Macar §atluJan 21 
etti .• Derken turadan buradan ko- ni duydum. Baktım: Bu, uzun bı- l 1 L-=.t.-..... He lıte bu hakikat · kem n konscrı, 20 Bcrlın kısa dalgası, Belgrat haJk earluları, 22. 30 Oettava 

.... b 1 dk 1 ~f d ki d. d ,ey er on an laı'llllf uag-.uu.g..u. - • ukeri bando 20 20 flo N r LJk kı1 J nutmaga ata ı • ı..a araaın a yı ı gar ayan ı: . et w lar dii§enler bil bu Küreiarzın içinde vasi çatlaklar ve • . · rant, ~po 1• no .tar n. 22.30 Floran•, Napo 1 
nl rm bulunduğu yerde ev buh- - Bu adamın üzerine ne diye T- re ~ryan. ! d ~ e mağaralar vanlır ki, bunlar bazan yı- or1'~tıa kon,erı, 20.30 Roma, Barı, ka· Orkeatra J'eltıkatiyle ıarln konseri, 22.,0 

ranı olup olmadığım sordum. çullanıyoraun? diye hağırmağa 1 U:u~ kahr°':11~i:r.:ı!'i::ffüg ;t- kılarak ıianilc: ıaHanblar ve arzın üze- r~ı~ plak mwıilci9i. 21 Viy~nrı ~afif ~u- Pıng: Yuaıoelav tarlulan, 23.35 BrUno 
Konutkan bir tavırla cev p ver- b tladı. Bu adamcağızın kendi 1. • .. . . rind ··kü· ı··ı t lid . ..ı• 1 sıkı, 21.30 Flor 08• Napolı. hafif musild Piyano ltoruı~ıi (Dvorak O,Jubnn). 

, tiklen havayı tcneffüıle iktifa et- e ço n u er ev euıyor ar. it · 23 15 Oe Jak lı: • ' 
di: . çakııı. Hem. ~u ad.am deli değil.. mektedirler Dünyada bir tek yer -.ardır ki, bura- 2;~~rıp . R d trava kp o2n3se:ı.O 

- Hayır dedi. Bızde ev buhra- itte fU üç kı'ı benım hastalarım.. . · . da b tlakl d •. ·· b' k ok · rng: a yo or estrau, ·"' DANS MUSlKJSI: 
f 1 k, . b. .k. • . .b. k 11 l 1 Holivud her ,eyı tonlarca ce.are- I uça ar an uçu ır te n - v· h ff 'kj k . 

1 a en yo .. Bız ır malı anede Halbukı bu ıenın ı• ı a ı ı, a e - •• 'dad •. nr·'· .. . tad biribirlerini katederek çapra la- ıyıına D 
1 musı oneen. 18.02 Bükreş, 19. IS keza, 19.10 Oı· 

turuyoruz. O.de bir yolcu .• Biz ondan çakıunı ü,a::.b ~ ":,~el ·ta, enerpyı. ?u;- 4ıyorlar. Küreeiarzın b kt zbir OPERALAR, OPERETI.ER: travn, 23. f 5 Flor ne, NapoJi, 23.30 U· 
Tafsilat istedim: rica etmi9tik .• Bu onun kendi ça- m a, on an ır ü s ummanı ıçın e .. ah im ah~d uı 18.30 Romn kısa dalgaeı, Lirik opera )pzig. 
- Bari, dedim. Başınızı soka- kıaı .. Sende hiç ıık1lma, arlanma oogmnkta, ve nihayet bo• birer ilke- gun m ktvo ay~ ı:n ~· . ~----==-

__ ,_ b' d ., k ? leti dı".J\"ya fırlatmaktadır. Bu no a Puıfikte, K.alifomıya B k D R G 1 
UlH ır o anız var mı. yo mu. -:r-· saıı·ıı · d ·ki ·1 ıkt Sa • 

Güldü: Bu arada altımdaki ıakalh herif Şimdi alqamın sa.at altısıdır. T y- ta M e~ en b mı adç beİ tun ~- an o ı oma ene 
- Biraz yukarılara çıktın, de· te dile geldi: yuem bir saat aonra hareket ediyor. on a 11ısın u unma -

di. Tek odayı ne yapayım? Hiz-j - Bana ne diye vuruyor, çakı· Hala Santa Monikada, Anita Lua,. dır. w aı· ı · H t• t ı t 
metçi odalarını, ahırı, ve diğer u- mı ne diye alıyorsunuz? Bu benim lngiliz müataluili Alekaandr Kordo Eğ~ un er yan.ı~~yo~laraa, bel- eye } op an JSJ 
f k tefek yerleri aaymamak artilejkendi mahm .• Yokıa aiz de deli e Avusturyalı danaöz Tilli Lo '1 °? mi yok yıl, belki yuz hın yıl! be~-
henim dokuz odam var. misiniz? Şu halde bekçi: Sen bek- b raher plajd yun. ki ge ~~ .aene. veya hemen §ırndı, (Banko Dl Romadan gönderllml tir) 

- Benimle alay mı ediyorsu- çiliğini bil, bu adamı muhafaza Anita Lfıa'a dönüyor ve fÖyl di- cenubb. alif~rmy~ın hu kıamı k~r- Banko Di Romanın genel heyet toplantıaı 24 mart 1938 tarihin· 
nuz? Yoka sizin bulunduğunuz et! Bu ıenin delilerden daha teh- JOrum: ~ç ır 4Ckikle çokecek ve bu çır- de yapılmı,tır. 
bir Sovhoz olmaıın? likeli bir deli.. - Holivudda senaryocu olarak kin yerler~e ummana kant~~~· idare heyeti raporu, bankanın mütemadi teve11üünü ve itleri-

- Hayır, dedi, huraaı Sovhoz Bekçi: ang ie edildiğinizdenberi, bir roman Sonra Puıfık tekrar heybetlı ıukU- nin büyük inl<itafını tebarüz ettirmektedir. Filhakika 937 yılı 
değil benim öz malımdır. Bu be- - Allah bilir, dedi, belld bu da yazmadınız, hiçbir •ey yapmadınız. tun ka~~caktır. .~algalann ara- zarfında biri Milino Merkez Garı dahilinde olmak üzere 1talya-
nim huıusi kötkümdür. inanını- hakikaten bir delidir. Fakat bu Anita Lua mahzun bir tavula gÜ- ıından hıçbır ~Y denızın aathına çık- da 14, Habetiatanda 7, .. e Bağdadda bir, ceman 22 yeni fUbe aç-
>:or~a!1ız gelip beni ziyaret edebi-: benim delilerimden değil.. Ben lümaiyerek cevap veriyor: ~yacak ve Holivud, ~faaneai, töhre: tığını öğreniyoruz. 
lıraımz ! .. Ben zaman zaman ıuva- , ona karıtmam ki.. - Ne yapmamı iıtiyqrıunuz7 Bu- t~ yıldı~, ıervetlerı ,.~ esrarı yenı Geçen yıl zarfındaki it harekatı hakikat~n he1betli rakkamlar· 
reler tertip ediyorum. Kötkümde Altımdaki ıakallı n af dileme- ruı öyle tatlı ki, inaan vaktin geçti- bar Atlantidden U.ka hır fCY olmı- la hüliıa edilmektedir ki, bu aeçen her hanri bir yıl zarfında 
fidciyeli havuzlar, ıenfonik orkes- ğe bafladım: jlıii fark bile etmiyor. Güzel bir Hiın yacaktır. . · elde edilen terakkilerin çok üsttindedir. 
tre.lar var .. Danslar falan gırla gi· ·- Beni mazur göriin, dedim. ar, her hafta para alıyorum, Pui- - SON - Bu ıuretle cari heıaplar ve taaarruf mevduatı heaaplan 1936 
der. Ben aizi de deli zannetmittim.. fiki aeyrediyorum. = yılında Lit. 982.348.882,83 iken Lit. 278.978.405.89 bir fazlalık· 

Hayret etmekten kendimi ala- Ben ataiıdan alınca sakallı at.- _Evet, diyorum. Holivud hepi- Aydında la Lit. 1.261.327.288.72 e ıeçmittir • • 
madım, sordum: dam daha yükaekten çıkmağa haf- nizin kuvvetini, enerjiaini aldı. Bura- Muhabirler alacaklı bakiyeler Lit. 2.245.674.371.57 (1936) den 

- P«:ki ~i~ ~i~ıiniz? Yokıa bir ladı: . . ya giren çok iyi veya çok fena her Çocuh haf tası Lit. 550.611.485.55 bir fazlalıkla Lit. 2.796.285.837.12 e ı~· 
.derebeyı mıaınız. Zanla ış olur mu, dedı .• Her- •ey derhal masaedilir yoğrulur veni- mittir. 

Gülerek: gele herif, az daha beni boğuyor- hayet 4<)yle böyle b~ hile gelir. Her müsamere/eri . Emiıiyon bankaıı nezdindeki me duat -.e kasa Lit. 
- Evet, dedi. Eyi ketfettiniz.; dun! Onların deli bakıtlariyle be- •e erir köpükl~ir her ~ basitle- ) Ç k b 360.989.845.42 (1936) den Lit. 31.164.532.32 bir fazlalıkla Lit. 

en bir derebeyiyim. nim normal bıı.kıtlarımı ayırt ede- · ' ' AyJın (Hususi - ocu ay- 392.154.377.74 e 1eçmi9tir. Senedat cilzdanı, hazine bonoları Li
1
t· 

- Bu &Özünüzü na•ıl tefsir ede- mcdin mi? ıır.H. lri · E f rarnı münaM:betiyle Halkevinde Ay- 1.471.052.780.56 (1936) dan Lit. 405.479.766.43 bir fazlalık a . ., s· d b·ı· . . k .. k 1· H . ıç mae cevap venmyor. tra ı d 'lk k il t 1 bel . t fı d yam. ız e ı ıraınız ı ın ı ap- - ayır, dedım, ayırt edeme- ka I k L _. L-·I ın ı 0 u arı a e en ara n an Lit. 1.876.532.546.99 e geçmi,tir. 
la 1 k . . d d d 0 s· . b k l d nJ yavaş yavq ran ı ı:m&maga ~ I · . • t k bir müsamere verilmiştir Mubabı0rler borçlu bakı0yeler Lı0 t. 1.012.400.505.06 (1936) dan 
b 

n . afoni ra kmlem de eytımı.z e kedre- bım .. 1 ızın .b~ ı arınız a o arın yor. Yanımızdan deniz boyunca liir mB uş e:_ - _] . t•klAl • 
eyı a an ama ı. anı aabı e- akıf arı gı ı bulanık .• Sonra bu .ft . lh.' I k k krun u musamereoc ısı a marşı saygı Lit. 164.772.169.70 bir fazlalıkla Lit. 1.177.172.674.76 e ıeç· 

rebeyi olduğunuzu söylemek isti-ı süpürge sakalınız da tam deli sa- ~1 lgeÇlyo~. ~·~ 0 .:der ek l • ile dinlendikten sonra (Şarkılı tab- miştir. • 
yor unuz!.. Öyle değil mi? Bugün- kalı.. ur aşmıç ır a ' mın ° una lo) ve (Okulumda 23 Nisan piyesi) Gar nti cari heıapları Lit. 260.547.067.75 (1936) dan Lıt. 
kü günde bizde derebeylerinin bu- Kendisini bana derebeyi diye lattığına göre burada «lgren» de temsil eclilmicı, talebe1er kendilerine 238.719.691.47 bir fazlalıkla Lit. 499.266.759.22 e geçınittir. S 
lunmasına imkan var mı? tanıtan deli de lafa karıfb: bir akıl hastanesi varmıf·· Buraya verilen rollerini muvaffakıyetle ba- . Ticari kabuller dahi vaai mikyaıta artmı ve Lit. 6. 775.692.S 

1 Demek ki varmıt i~te! .. ı,te - Herifin deli olup olmadığım böyle, ıık ıık deli getirirlermİf. şamıışlardır. (1936)dım LiL 107.367.919.32 fazla bir farkla Lit.114.143.612·2 

buyurunuz, beni ahmz!.. Ben bal anlamak için en eyi usul ıakalını Trenimiz oradan hareket ettik- Bundan eonra Gazi paşa okulu JfJ geçmittir. 
ibi bir derebeyiyim? .. Sizin bü- çekmektir, dedi. ten onra patakladığım adam be- mandolin grubu gece şarkısı, aile Y lnız avaller ve kefal t mukabili depolar, bir tenak~•ji 

tün inkılaplarınız bana vız geldi.. Sakallı adam : dmdad!.. Can nimle aynı kompartimanda kal- sevgi i, Norma, Mortn, yaz öğlesi delmekte ve Lit. 172.003.824.17 (1936) dan Lit. 28.450. · 
Hem izin inkılabınızdan bana kurtaran )Ok mu?» diye bağırmak malı. iatemedi. E~yalarmı aldığı gi.lşarkılarım çalmışlardır. bir nokaanhkla Lit. 143.553.439.46 e geçmektedir. #O 

0 
ne? üzereydi. Fakat bu sırada tren bi, hiç aelam vermeden çekilip] Bunu çin dansı ve monolog, ııu çi- Büyüle bir hau ıiyet ve titizlikle tanzim edilmit olan bla~ 
~en hayretle ona bakıyor, ·e t<lgren» istasyonuna gelmitti. De- gitti. çeki ri rondl, komedi, ateş ve miki Llt. 10.891.790.35 bir kul kapanmıt ve bu ıuretle Lit. 5.~· 

dogrusunu isterseniz, hiç bir~ey lilerle gardiyan burada indiler. Tabii knlma ı içil\ hiç te urer rondl n ve hnrmandalr,zeybek oyun- dahili bir ihtiyat ayrıldıktan tonra yüzde d3rt niabetinde bır te .. 
anlamıyordum .. O ıoi!ukkanlıl• le. Kondoktöriin tonradan bize an· etmedim. · 1 1,ırı ve 23 Nienn Tondi t ;,, ebniotir. ttil tevziine bnkfın vermlttir. -



TEN1A!llf 

Son hafta içinde üzüm fiatlerinde 
elli santim bir yükselme görülmüştür 

IZMIR BIR:NCJ iCRA 
MURLU.uUr DAN1 

Dosya 938-7753 

Mı:... 

Tüccardan Adile borçlu Ah
met Mitabn tapu kütüğünün 143-
ncü sahifesinde mukayyet ikinci 
kordon Şaphane sokağında (6) 
(25) (27) (23) yeni emlak numa
ralarında ve (200) ada (31) par· 
sel numaralı 1252 metre murabba
ında maa mü~temilat hanın 96 his
sede 68 hi11eıi açık artırma ıure
tile satılığa çıkarılmıttır. Şartna
mesi 15-5-938 den itibaren herke
sin görebilmesi için dairemizde 
açıktır. 

Son ekonomi haftamw teşkil ~ylemit dilik. muamele yoktur. Dahili ihtiyaçlara 'yerli cinsin !Uuhtelif nevilerlnden yine 1 - Birinci arbrma 30-5-938 
~lan 20~26/ıf/938 ta.rihleıinde her giin münhasır olan işlerde ise alelade mallar hazır ve vadeli olarak bin balyayı müte- pazartesi günü ıaat 14 te daire
tehrimi& ticaret ve zahire bonuı t.ua· için fiat 6. 5 kuruşu geçmemektedir. Maa· caviz pa~uk muamelesi cereyan etmiş mizde yapılacaktır. 

. ., ... - - : 
~~Jll ............. J~~:J'"::Jlllt:lr~•!lll ........ m:!MSllll .. ıım:: .. -..llll!lli:::rii .. 11:: 

ŞARL PRIMUS 
Avrupadan avdet etti .. , Her gün ilerliyen Avrupa boyacılılt 

ıan'atamn yepyeni terakkilerini tetkik etmittir •• 

Bayanlar! Baylar! 
Mev.im gelmi§tir. Elbiselerinizin kirlenmi, veya lekeleomiı olmuından 

endişe etmeyiniz 1 
En mllşkülpeıent gustolulan hile memnun eden yalnız 

ŞARL PRIMUS 
müessesesinde bu ihtiyacınw temin edebilirsiniz l 

İzmir ve civan saym ballanın gösterdiği büyük rağbet dolayuiyle bu' aene 
fiatler rekabet kabul etıniyeeek derecede tenzil edilmiştir. 

NOT ı 

• 

fından neıredilmiı olan gündelik. muA· mafih piyasa elveriııli olduğu kadar sağ- akala birinciler 44, yerli birinciler ise 42- 2 - Bu malin tamamının mu· MUeaseaanln hiç bir 
inelo bWtenlerine göre mezkur müddet lamdır. Geçen senenin bu haftasında no• 43.5 vadeliler 45· kuruş üzerinden satıl- hammen kıymeti (30000) liradır. ,ubesl yoktur. Yanlaş 
tçind• bor.ada tabllDlf olan , ticaret. eıya· hut muarnelcai olmanııştı . mıştı. . ·. Birinci artırmada sürülen pey 100 yere mUracaat olun-
•ının cfnt itibariyle miktar ve hafta için· Pamult piyasasında son hafta içinde de yetmit beti bulmadığı takdir-
keki aqa.rt n azami fiatleri qağıdaki ÇAVDARı terakki meyli görünür gibi olmuı ise de de en çok arhranın taahhüdü ha- manın ... 
,t\&rette toplanmıttın_ bu hal inki~af etmemiştir. Hafta başında ki kalmak tartiyle geri bırakıla- Adress BUyUk Kar-

• Yerli ihtiyaçlara münhasır kalan hafta açılış ve kapanış fiatleri 34-34.5 kuru, rak ikinci artırma 15-6-938 tari- dlçall hin elllnda 
\..._1.r1 mlltarı kabı Az Çok ~muamelatında fiatlerde geçen · haftaya arasında bulunduğu halde hafta nihaye· hine tesadüf eden Çar,amba günii C2·8 Numarada • 

. kauıday Jl98. çuvalS.87' 6.ZS )nazara1\ be~ santim kadar bir yükselme tinde de vaziyet 'aynı şekli göstermiştir. saat 14 te yapılacaktır. . ŞarJ Prı·mUS 
M. Arpa 1814 > .f.00 4.00 1 vardır. Bu da ·buğday fiatlerinin bir tesiri Jhracatçılar son hafta içinde kuvvetli 3 - Sahf peşin para iledir. Ar-
~·~ J~i~ • ~ZS 4.62S~~~~~~~~Ha~u~~~~~m~~~~ ~~~~~~~~dk~~~k~ m~ ••~•••••••••••~••••••~•••••••• 
.~~~ 2~ • . ~.00 1 aoo : ~~~~~~G~n~~~~~~~bnm~~~~~~b;~~~mm~kı~~n100de~ilih•-,-::::::::;::;.-;;:;:::::::::::::;::;:::::::::;::::::::::;~ 
'1..rdan 124 > ,,25 5.2.5 ha.zu ve gerek ·vadeli çavdarlar kamiJen mutavassıt tüc~ar kısmı mühimmi vadeli çuğu nisbetinde pey akçesini ve UM' 'M SAN: AYI• ERBABININ 
Nohut ' f6 · • 6.SO 6.50 · 4.7S kuruştan muamele görmüştü. Ge· olarak az ~o\ iş yapmışlardır. Piyasada ya milli bir bankanın temin1.t \J 
~aydar t97 » 6.7.j 4.60' çen senenin bu haftasında da Çavdar durgunluk mevcut olmakla beraber fiat• mektubunu getirmeleri lazımdır. 
~usam 258 > U.SO 15.50 fiatleri aynı •eviyede bulunmu,tu. Piya· ler kendaerini muhafaza etmektedir. 4-1,hu gayri menkul üzerinde 
8ulgur 14 ,. 9.00- 9.00 ea.da alıcı·vardır. PALAMtiT: her ha.ngi bir hak iddia edenlerin 
J(epek ı 0920 kilo ,,25 J.2S ipotek sahibi alacaklıların iddia. 
Pamuk 801balya34.0() 14 .. SO SUSAMı Hafta aatı~ı olarak yukarıda irae olu- !arını gösterir evrakı müsbitelerile 

,. ~ekirdetl J 40000kilo2.60 2.6, nan 3077 kental palamutun nevi itib~:' birlikte tarihi ilandan itibaren 20 

~
lamut J.77kental2SO.OO. 520.00 Piyuada muhtelif Ye kuvvetli alıcı..lnr riyle miktar ve fiatleri şu euretle ta!!nif gün içinde dairemize bildirmeleri 
yafı 422190 kilo 23.00 34.50 olmadı~ından fiat vaziyeti geçen ve da.· edilmi~tir: aksi halde payla,madan hariç bı-

eldrdebız 2597çuval7.50 18.00 ba evvelki ıeviyesinde yani 15.50 kuruş· Nevi Kental Az Çok rakılacaktır. Fazla malumat al. 
' ta kalmı§tır. Mübayaat tamamiyle helva Palamut tırnağı 1063 420.00 520.00 mak istiyenlerle taliplerin 938-

BUODA Y ı imalathaneleri tarafından yapılmaktadır. ~ kaba 1271 270.00 430.00 7753 numara ile dairemize mü-
Piya~ında sükunet vardır. Halihazır .. , rüfoz 203 250.00 260.00 raca'atları ilin olunur. 

Son hafta içinde borsada aatıldı~ıru vaziyet kar~ısında. Susam fiatlerinin bu .Y ~klın 3077 
JUkarıda lptetlediiima 3297 çuval bui- hali muhafaza edeceği eöylenmektedir. Geçen , hafta tırnak mallardan . 450; bugüne kadar elden c:;ıkaıılmı~ olan mik-

f .. ay tamamen yumuşak nevindendir. Sert Geçen senenin bu haftasında Susam fiati 52 O kuruş ara:o1ında fiatlerle 9 3 7 ve kaba tarın 10-12 milyon kilo arasında bulun
~. mahlllt mallar üzmne ıon haha için· 14.5 kurul! olarak müstakar göriilmü!<tÜ. mallaTda1" 2 70-415 kuru~ arasında fiat- duğu tahmin edilmektedir. 

~e boruda muamele olmamıohr. Mevru· lcrle 730 ki ceman 1667 kental palamut ÇEKfRDEKSiZ OZOM : 
iJat •• piyasaya arzedilen mallann bu BULGUR: m,uamelesi olmuştu. 
Jıaviden olması hasebiyle diğer neviler G,eçen senenin bu haftasına ait pala- Son hafta içinde boraa tarafından h~t 
~Prlne iı olmamı~tır. ' Dahili ihtiyaçlara kar11ılık yapılan mü- mut satı!!l,arı ise iki bin kentali müteca- ~ün yapılmış olan neşriyata göre çekic· 

Oeçen hafta bu~day aatı~ı· yektinu umu- bayaatta fiat malın kalitesine göre tak· viz olup tırnak mallar 35 0-460 kaba deksiz üzümün haftalık satış yekunu 
Jnlıi.51 O J çuvala balil olmuş° ve yumuşak dir edildiğinden müstakar bir piyasa yok- mallan i~.e 2 30-385 kuru1 arasında sa· 2597çuval ve 2 7 torbaya baliğ olmu~ 
'nallar ~.5-6.12.5. diğerleri lse S.75-6.25 tur. Piyasaya arzedilen mallar müşteri tılmıştı. bulunmaktadır. Mevsim l>aşından haftıl 
~UNf araaında ffatlerlo muamele görmüı- bulmaktadır. Ancak muamelat pern- Palamut piyasasında geçen haftaya sonuna kadarki satış yekunu umum ısı 
~U. Ceçen ıenenln bu haftuında bonada lcende mahiyetini tecavüz etmemektedi:. nisbetle yazılmağa değer birşey yoktur. ise 26942 t çuval olarak hesaplanmakta-

E 
bin çuvala yakı~ 1bufday satıldı§ı ve Geçen hafta satılan h~ çuval bulgur ela Piyasa normal 11afhada devam etmekte dır. 

· tlerln S. 7'-6. 7~ ·~.uruı araıında bu- aynı fiatle muamele görmi.iştii. , ve fiatlerde kuvvetli bir istikrar müşahe- · Geçen haftaki satış miktarı 5 446 çu-
nduiu anlaıılmıtiır. ' J<f;:PE.K: •' de. edilmektedir• ,·al v~ geçen sene Nisanın üçüncü hafta'3ı 

• • 1 

\ Bufday piyaaatıırun son haftaya ait Va· 'Sahsı 2032 çuvaldan ibaret bulunmuş 
~iyed aoçen haftakirıd•n daha ınüaa.it- Yukarıda hafta satııı olarak arzettiği- ZE::YTINYAôl: ıie 1936 mahsulünden 1937 senesinin 

1 tir. Mevrudatın a.zlıfi ıt.l'fJ•ında fiatler· miz miktann kaffesi kalın mal olup kilo· bugünkü tarihine kadar ise borııada üzüm 
~o tereffile meyyal blr istikrar mU,ahedo eu 3.25 kuruştan ~uamele iÖtmÜ§tÜr. Borsa neşriyatında son hafta içinde satış yekunu bu seneki eahş yekunun-
~diJmiıtlr. ltbu t•r~ffii meylinin · BnU• Geçen ~afta fiati 3.5 k~!Uf olarak tesbit ra.tladığımız zetinyağına mütedair ma· dan 161000 çuvala yakın bir fazlalık ar· 

. ,ınüzdeld hafta içinde behemehal inkl· edilmişti. . . lômatı atağıya naklen tlercediyorı.ız : zetmekte bulunduğu anlaşJnu~tır. 
•af edeceil kanaati izhar edilmektedir. Piyaıa malın kaliteııin.e göre tebeddi.il .

1 

Nevi satı!! ,ekli kilo Az Çok Borsa neşriyatına göre hafta içinde 

Bu milnasebetle satıcılar ıimdili.k mUı- .etti~nden _iki hafta fia~efi ar~sındaki Yemeklik ~a11r 5070 34.00 H.50ı' gündelik itibariyle satılan ii7.üm miktarı 
,tafni davranmaktadırl,r. Piyasa heyeti lark bu cıhete hamledılmelcted1T. Alıcı Sıra • ' 32 ( 450 32.50• 34.25 ve gündelik fiatler aşağıda gösterilmiştir.. 
1Jmumiyeıl itibariyle ıncaktır. · vardır. ' » ı; 20000 H.75 34.00 !Tarihi çuval Az Çok 

PAMUKı Sabunluk hazır 73400 32.00 33.7J 
1
20-4-938 649 7.50 18.00 

ARPAı 

Hafta muemel~Jeri kimi.len beyaz mal
Jar üzerin• cereyan 'etm:lttlr. lzmitdeki 
~toklar axalmıt ve dahilden do kuvvetli 
J>artiler gelmemekte olduiundan fiatler• 
):le buııün lı;ln terekkl .. ~eyillerl vardır. 
Jiafta ic;ind• ihracat için talep vaki ol
tnamalda beraber fiatleıdeki kuYTetli İt• 
~krar kendfnl rnuhafaH etmiıtir. 

BAKLAı 

Posalı » ' 270 30.00 30.00 21 • ,. T. 28 598 10.75 16.00 
Yukarıda hafta aatııı olarak kaydet· Yekun 420,190 ııı >• ,. 316 f2.50 16.25 

tiğimiz 801 balya pamuğun heyeti mec· Bundan maada kilosu 2 3 kuruştan 2 3 ı; > kap ah 
muaaı yerli mallardan olup akala nevi 200 kilo prina yağı sotıldığı anlaşılmı,.124 :t » Pazar 
pamuklar üz~rine bu hafta sıı.tıı yapılma- tır. 25 , > 304 14.00 16.50 
dıiı anlaıılmıttır. Geçen hafta borsada hazır · olarak 26 .. > 730 1 1.00 16. 75 

Borsa nqriyatı üzerinden haftalık pa· 32. 75-33 kuruş arasında fiatlerle 30000 Yekun 28 2597 , 
muk ıatışlan miktar, fiat ve ıab.§ şekli kilo sıra zeytinyağı aatılmıt ve geçen Bu hesaba göre son hafta ıatışı mik· 
itib~riyle a~ğıdaki ırekilde tasnif edil· senenin bu haftasına ait borıa listesinde 

1 

tan geçen haftaki satış yek\inunun nıs· 
mi§tir: zeytinyağı satışı kaydına rastlanmamıı· fından daha noksan ve geçen senenin 
Nevi eatış tekli balya Az Çok tır. . lbu haftası satışından biraz fazladır. 
Yerli birinci hazır 183 34.00 34.2.5 Piyasa vaziyeti hakkında icra ettiği- Fiat vaziyetine gelince: .bu çokluğun 

,. > vadeli 618 34.2S J.4.50 miz tahkikattan, borsa bültenlerinde 800 ,dalıa kolay anlaşılması ıçın 19. 20 ve 
Geçen sen• mallarından •tok kalma· Yekün 801 hafta görülmüş olan satışların eski mua· 2 6/ 4/9 38 tarihlerine a.İt bor~ fiatl.~ri 

lruf aibldir. H.fta içinde rekolte üzerine Geçen hafta 5 1 balyuı akala ve diğer· meleler olduğu ve son hafta fiatlerinin ayn ayrı ve numara sırasıy1e aşagtda gos· 

ilk alivr• muameleler baılamlf ve 400 leri yerli cinsin muhtelif nevilerinden ol· beş asitli mallar için 32 ve ııabunluk mal· t teriyoru.z: 
ton kadar mal ıatılmJtbr. Çuval itibariyle mak. üzere hazır ve 

1
vadeli olarak 1 .556 lar için de 31 .kuruştan ibaret bulunduğu Numara IQ-4-936 20-4-936 26-4-936 

nılktan yulca~da aasterilmiıtir. balya pamuk satılrnıı akala fiatı 38,S, 
ltbu .. tıtlar avanslı ve avanssız olarak yerü hirinci hazırlar 33-33.5, vadeliler 

iki aua iıtinat ettiıilnıittir. Yüzde elli ise 33-34.75 kuru~ arasında fiatlerle mu· 
avane verilmek suretİylc yapılan İnuame- amele gömıüt1erdi. 
ter için fiat 4.2~ liu~uı olup aaba yükıek Geçen senenin 'bu haftasında akala ve 

anlaşılmı:ıtıT. 
I• 

Zeytinyası .fiatlerimizin şu !ııraJardcı 

A'\ rupadan ileri bulunması hasebiyle ih-
racat için mübayaat yapıldığına mebni 
piyasada durgunluk vardır. Rek!)lteden 

fiatler avanssız işler ic;hıdir. Alivre mua• 
ınelelerin milııait telillt edilen bu fiat• 
lerle batlamaeı &ti için eyi ilmitler heft· 
lenmeAine eaik olmuttur. , 

Bakla mezruatt hakıtrnda da ,ayanı 
rnemnuniyct malGmat gelmek.tedir. Bu 
een• balda rekoltem;in kemiy~t ve key
fiyet itibariyle aeçen ve daha evvelki re~ 
ko1tclerden ileri ~lacağı ümitleri kuvv,.t: 

Türkiye iş Ba~kasına 
memur cllinacak· · 

Orta ,,. Orta Orta 
7 13.00 13.50 13.50 
R 13.00 14.00 14.00 
9 14.25 14.50 1-4.50 

10 . rs .oo 1 S.50 15.00 
il ı 6.25 16.75 16.50 
$u rakamların mul.::ayesesinden anlaşı· 

lacağı üzere üzüm fiatlerinde son hafta 
başında geçen haftaya niııbetle her nu
marada O. 50 santim yükseline hasıl ' ol
nnış ve bu hal hafta sonuna kadar devam 
elmiş olmakla beraber hafta ~ihayetin· 
de 1 O ve 1 1 numaralarda biraz tenez:.ı:iil 
hasıl olmuıtur. Bu numaradaki tenezzül 

lidlr. 

Bankamız aervislerind~ ~alıttırılmak üzere Liae mezunu ol
mak ve yatı otuzdan yukarı olmamak tarliyle inemur alınacaktır; 
Talip olanların tahadetnan\eleri ve hüviyet cüzdniyle ve varsa 
Talip olanların tf&hadetnanieleri ve hüviyet cüzdaniyle ve varıa 

·· bu nevi mallar üzerine i, olmadı~mda.n 
ile"ri geldiii anlaıılmıştır. 

KUMDARI: Lisana vukufu olan ve' ameli maliimab fazla olanlar tercih 
edilecektir. Talipler· araıınaa memur intihabında bankamız ser-

. Piyıuad• yazdmağa. değer fevk.al&de- best ~lacaktır. · · • , (866) . 
Hk yoktur. Muame1At pcırakendc telelli -=-==-=---.==="""°~--~=--------------_,,.=-...,,,,,~-------

~dilmektedir. Bu itibarla esaslı bir piyasa Son . moda yazlık elbiselik ku_maQları yalnız 
mevcut olmayıp malın kalitesine göre fiat _ ~ 

Verilmektedir. Geçen yılın bu haftasında ŞA K HALI ŞiRKETi ~:rakende f~lcr için 5 kurut fiat mevcut- R . 
KUMDARI --------

Dahili ihtiyaçlar için yapılan muame· 
laua oldukça haıaret vardır. lııtekli alı· 
cılar da mevcuttur. Fiatler 3,25 kurutta 
kuvvetli bir istikrar arzetmcktedi::. Ge
çen senenin bu haftuında Mısırdan üze
rine muamele olmamıştı. 

NOHUT: 

ihracat icin bu madde Ü.zerine de 4rinı.-

Mağazasında bulabilirsiniz -ADRES: 

ATA TÜRK CAD. No. 186, 
TELEFON No. 

4?942 

19 3 7 seneıi Nisanının 2 O ve 2 6 ncı 

gijnlerinde piya$& vaziyeti tu tekli arz"et
mekte idi: 
Numara 20-4-937 26-4-938 

7 10.25 11.25 
8 11.25 12.75 
q 12. 75 13.75 

1.0 16.50 17.25 
On bir numara mal olmadığından fiat 

tesbit edilmediği anlaşılmıştır. 

Şu vaziyete göre geçen '.';enenin bu sı· 
ralarında üzüm piyasasında kuvvetli bir 
ilerleme hasıl olmu~ bulunmakla beraber 
dokuz num:raya kadar olan fiatler bu se
ne geçen sene aleyhine olarak nazan dik
kati celbedecek miktarlarda yiikseklik 
arzeylemektedir. 

Piyasa vaziyetine gelince, stoklar gün• 
Jen güne azalmakla beraber talep key• 
fiveti de ni.sboten azalnuatır. Bu müne.M· 

Nazarı Dikkatine 
Menıuctrt makinaları ve tezgahları bilumum aa11ayi mdlna· 
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ve•aire .. 
<tPLA TI » markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preaeleri. 
BABCOCK VE WtLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıiıtem kompresörler. 

,. 

Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzeınelerl •• 
MARA THON markalı her cinı torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .. 
TITANIT sert maden takımlan. 
Bu ihtiyaçlarınızı a4ağıdaki adresten temin edebilirıiniz 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 .. İzmir 

Telefon : 2413 Posta Kutuau 234 
1-13 (841) '-=-..................... ._. .... _. ... _..., 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 
Senei sabık Numaraıı Cinai 
kira bedeli 
Lira K. 

Buluoduiu ym 

48 - 2 l>ükkan Birinci Kara Oıman ça . 
725 - 8 Kahvehane Şadırvan alb 

85 - 27 Mağaza ikinci belediye ça. 
250 - 26 Mağaza ikinci belediye ça. 
145 - 31 Mağaza ikinci belediye ça. 

' 150 - 29 Mağaza ikinci belediye ça. 
140 - 25 Mağaza Birinci belediye ça. 
25 - 37 Mağaza Acem hanı arkası 

175 - 2.4.6 Mağaza Mezarlık batı. 
60 - 89 Dükkan Keçeciler çar•••• 

150 - 79 Dükkiu )t )) 

25 - 3 Dükkan Namazgah Sebil yanı. 
65 S Oda Namazıih Sebil üıti. 
48 - 3 Dükkiu Namazılhta ... 
25 32 Dükkan » » 
30 34 Dükkin ;.; • 
40 36 Dükkan • • 
40 40 Dükkin » • 
40 - 42 Dükki.n • • 

110 - 87 ET Keçecilerde 
25 - 7 EY Tilkilikte 
50 178 Dükkan lrgatpazarı 
50 11 Ev Birinci Süleymaniye 
70 48 Dükkan Namazgahta 
25 44 Dükkan » • 
10 -25/50 Oda Kızlarağaıı hanında 

21 O 14 Mağaza Yol bedeıtanında 
140 33 Mağaza ıt » 
75 5 Mağaza Osmaniye caddeıi. 
29 --349/1 Mağua lkiçe,melik c. 
50 403 Kahvehane » :ıt 
25 264 Ev ıt » 
40 22 Ev ' Kartıyaka lkhaat ıo. 

. . 

160 12 Ev Kar91yaka Celal B. Sokaiı 
45 37 EY Kartıyaka ·Bahariye•· 

115 - 109 Dükkan Kar,ıyaka Kemalpaf& C. 
117 111 . Dükkin » )t 

1700 3 Han Kemer caddeıi. 
205 1 Kahvehane » » 
116 5/7 iki dü.kkin > • 
25 9 Dükkin , » ıt 
25 11 Dükkan • > 
60 13 Dükkan • • 
30 15 Dükkan • » 

A 

, a 
~ 

ldarei husuşiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri göa· 
terilen akar muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 26 - 4 • 938 
tarihinden itibaren IS gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıttır. 

Arttırma ~artlarını görmek ve okumak istiyen1erin her gün mu· 
basebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve kirasına talip 
olanların arttırmaya İl}tirak etmek üzere 12-5-938 tarihine müsadil 
pertembe günü sabah saat 10 da depozito makbuzlariyle birlikte 
Vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

betle fiatlcrin önümüzdeki hafta içinde 
yeni bir vaziyet arzeylemesi ihtimali ltuv
vetlidir. Şimdilik piyasa sakindir. 

UMUMt VAZIYET ı 

Mevsim icabı bilba..a zehair •• hubu· 

(865) 1368 

bat işlerinde durgunluk varsa da fiatleı 
sağlamdır. M~ruat hakkında iktisadi 
mıntakanm her tarafından memnuniyet• 
değer haberler alınmaktadır. Şayanı ka· 
yıt başkaca fevkaladelik:: yoktur. 

BDLSOKOLI.;U .-J. 



Qçek ~l!~~l~blo udur.1 
Zarif bir çiçek demeti en kasvetli 7.a-

manlarımızdn ruhumuza ne-şeler scr
~r. Çiçekçilik de gi.izelliğe avrı rev

nak verdiği İçin bedii anatlar hay. -
tına girmiştir. Bu ~;mat .,imdi ~ ka- ı 

dar hep Türk olml\ an un urlaro ' 
mahsus zannedilirdi. Her cıhnda zt -

• • t>t -
2 • q s 

CilJinisln toltrlı idil
m•me•lni i.taMnls ? 
Dünyanın her tarafın-
da aeve ıeve kullani
lan ve cildi trattan 

aonra pamuk tıihi 
yumufatan 

POKER 
TrOJ bıçaklarını 

lıallanını%. 
ka ve kabiliyetini RÖsteren Türk ka 
dınlığ1 bunda da muvaffak olmu -
tur. Tabii ve 6uni el ile işlenmi ve 
ııüslcnmiş paketler, matem çelenkleri Umum satış yeri: lstanbul Tahtakale caddeıi (51) numara 
hnzırlıyan ~ e belediyenin bahçe fi
danlığı ile Karşıyakada iki çiçek 
bahçesini rekabet edilmiyecek dere
cede ucuz veren bu kanaatkar Türk 
çiçek mües esesini ihti acı olanlann 
bir kere ziyaret etmesi ötedenberi 
bu müessese ile nlıo veriş etmek su
rctilc alakadar olan 7.atlarca da ma
lum olan bu hnkikate i tirak l"rlecek
lerdir. 

Belediye evlenme dairesinde 
Çiçekti Şadiyr 

Göz He~imi 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
.eokajı Ahenk malbaa11 yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
JS - 17. Telefon : 3434 

tZMlR MEMLEKET HASTA
NESi DAHtU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesini ikinci bey -
ler sokağında fırın karııımda25 

numaraya nakleylemittir. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFO, 1 2545 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME- , 
MURLUCUNDAN: j 

Jiumbar~ı 
~ 1 • 

bini 

-----.:..-· 

o' rtr 

İ>evlet Demiryolları Sekizinci işlet
me Müdürlüğünden: 

iLKBAHAR TREN GEZtLER1 
VCRETLERDE BVYOK TENZiLAT 

Demiryol idaresi, ıayın halkın ilkbahar mevsiminde pazar ta· 
tillerini nete ve eğlence ile geçirmeıi ve komşu tehirleri tanını••• 

, maksadiyle geçen ay yaptığı gezi trenlerinin gördüğü rağbe~terı 
cesaret alarak tren adedini arttırmak ıuretile aıağıda gö&terıl.en 
yerlere Mayıs ayı içinde aıezi trenleri tahrikine karar verilmittır: 

l MAYIS PAZAR GUNO 

8 MAYIS PAZAR GONO 

15 MAYIS PAZAR GVNO 

22 MAYIS PAZAR GVNV 

29 MAYIS PAZAR GONU 

(1ZjR • SOMA - tZMtR ) 
Baımaneden kalkıt 6.30 Somaya varıt 
11.15 .• Somadan kalkıt -7.50 Basma· 
neye varıt 22.50 
( IZMtR .. ÇAMLIK • IZMlR ) 
Alıancaktan kalkıt 7.45 Çamlıia va• 
rıt 10.35 .. Çamlıktan kalkıt 19.10 Al• 
sancağa varıt 21.55 

( öDEMtŞ • NAZiLLi . öDEMlŞ ) 
Ödemi9ten kalkıt 5.50 Nazilliye varıf 
12.35 .•• Nazilliden kalkıt 18.00 öde-
mite varıf 23.25 
( IZMtR • TiRE • IZMIR 
Alsancaktan kalkıt 7.45 Tireye varıt 
10.35 .• Tireden kalkıt 19.0Q Alıanca
ia varat 21.53 

( IZMIR ·SOMA. 1ZM1R) 
Baamaneden kalkıt 6.30 Somaya 'V9' 

rı• 11.15 .. Somadan kalkıt 17.50 Bw 
maneye varıt 22.50 

< IZMIR • ALAŞEHiR • tZMtR ) 
Basmaneden kalkıt 6.00 Alatehir• 
varıt 11.00 .. Alatehirden kalkıt 17.td 
Basmaneye varıt 22.15. 

( IZMtR • öDEMIŞ • 1ZMtR ) 
Alaıancaktan kalkıt 7 .45 ödemite 
vanf 11.00 ödemiften kalkıt 18.40 
Alsancağa varı' 21 .55 

lzmirde odunpaz.arında 5araç- j 
lar çartısında 3 numaralı mağaza
da manifatura ticaretile uğratan 
(Kazım Somer ve Necip Çelikoğ
lu) 9irketinin müddeti hitam bul
duğu 20-4-1938 tarihinden itiba
ren 4 tene temdidine mütedair be-
yanname ticaret kanunu hükümle 

' ; GiDiŞ - DöNVŞ BiLET OCRETLERI 
1 111 il 1 

SEFERlHtSAR ASLIYE MAH- rine göre ıicilin 2265 numara&ına 
KEMESINDEN: kayt v~ te~c}l. e~ildiği ilan olun~r. 

. . . lzmır ııcılı bcaret mcmurlugu 
Sefenhın.rm Çolak lbrahım ma- resmi mühürü ve F.Tenik imzası. 

hallesinden ölü Aralan veresesi ile 1 : Beyanname. 
Pertev Duru ve Seyfullah Duru ve BEYANNAME 
Mürteza Duru ve Muharrem Duru hmir birinci noterliğinden re
ve Hayriye Duru ve Doğan Duru sen yazılan 28-Nisan 934 tarihli 
aruındaki ,uyuun izalesi davasında \'e 2558 numaralı mukavele ile 
veresenin ~okluğu ve hisselerin azlı- teşkil edilen (Muharrem efendi 
iı sebebiyle qağıda yazılı gayri men- zade Kazım ve Necip) ve biliihara 
lruller kabili taksim olmadığından ta- ı.oyadı ~anunu hükümleri~e tev~i
l'afların müıtereken ıahip oldukları kan (Kazım Somer ve Necıp Çelık 
Scf rih• Çol k tb _ 'L' h U oğlu) unvam ile lzmirde odun pa· e ısarın a ı ranım ma a e- 1 N 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

.BANKASI 
· d f b "ka dd • d .. Ah zarında saraç ar çartısında 3 o. 

sın e ve . a '? ca eam e sag~ : 1u mağazada manifatura ticaretile 
md~~e~.~ıu~av~Alıev~ ~tigaledenkoll~tif~rketim~in •ı~~~~~~~~~~~~ı~~~=~~~~~~~~·~~~~~~~•~D 
arkaıı Kır Ali ve Kafab Ahmet evle- 20 Nisan 938 tarihinde müddeti 
ri ve önü yol ile çevrik üst katı üç hitam bulmu9 olmasma binaen 
oda ve bir mutbah ve bir guıulhane hitamı müdd~t tarihinden iti· 
ve alt katı bodrum ve arka kısmında b ren zikri geçen mukı\Vet,.. 
180 metre murabbaı avlu ve bir hala deki eaaalar dairesinde dl\hJ\ 

b. k •· ·ı b" dört (4) ıenc müddetle tem -ve ır ıu uyuıunu muıtemı ve ın er d"l . ld ... b 1 
lira muhammen kıymetli ev ile çar4ı ıt .e 1.mı~ 0 ugunu eyan a 
,_. d I "h d ... N I keyfıyetın tıcaret kanununun 150 
,...ın e ve ttı at çar4uın a sagı a - · · dd • "b" b ba "l Akif I G" . 1. Ca ıncı ma esı mucı ınee erayı tes-

nt og u . . • so u ırıt ı fer, cil ve ilan Afağıda imzalarımı~la 
arkası Eskıcı Mustafa dükkanları, fİrket unvanının tasdik edilmesini 
önü yol ile çevrik ve yirmi metre mu- dileriz. 
rabbaı arsa üzerine 1n4a edilmiş ve üç Şerik Necip Çelikoğlu imza~ı. J 
yüz lira muhammen kıymetli dükkan Şerik Kazım Somer imzcuı. 
ile Seferihisann lh&aniye köyü civa- Şirket firması~ 1 
rında ve Bozyer mevkiinde doğusu Genel &ayı: 5474 1 
Mehmet Sayar bağı, batısı İstelyani- Özel sayı: 6-65 
ça tarlası, kuzeyi Andon tarlası, gü~ Dairede okunup anlatılan i~bıtl 

TAZE TEMlZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet cesitleri ' ~ 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında . , neyi yol ile çevrik tapuca dört dö- 21-4-938 tarihli beyanname altm

nüm ve bil'rnesaha 2880 metre mu· daki imzalarla ~irket un\· .... nınm ı 
ra.bbaı ve içinde bir incir ağacını havi~ Izmirde Odun pazarındn W Saraç.
ft~~ ı~ m~~~ ~~cllilM~~ısınd~3~.~~aguada e·~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarla ile yine Seferihisann Tepecik ma?ıfatura tıcnretıle ı~tıgal ~de~n 
altı mevkiinde doğusu Bayraktar kı- (Kazım Somer ve Necıp Çelıkog-

. lu) ünvanlı kollektif şirllet ~erik-
21 Em!ne, batısı Pırn~ışta~ Fatm.~, leri zat ve hüviyetleri dairemizce 
kuz~yı A~navut _Cemalı bngla~_ı, gu- maruf Kazım Somer ve Necip Çe-ı 
neyı ~.oı __ ıle çevr.ı~ ve tapuca uç bu- likoğlun~n ol~p yanı~ızdn .~izzat 
çuk donum ve bıl.~esahn 3150 m~t- vazcyledılrlerınden şırket utıvem 
re ~ur~~-aı ve ıcınde 133~ çekı~-, ile şeriklerin imzaları tasdik kılm
deksız uzum asma&ını havı ve bır dı. Bin dokuz yüz otuz sekiz sene
büyük bir küçük incir ağacını havi ıi Nisan ayının yirmi birinci Per
ve 280 lira muhammen kıymetli bağ ~embe günü .. 
20141938 gününden itibaren ve 2- T.C. lzmir ikinci noteri resmi 
inci artırma olarak açık artırmaya mührü ve imzası 
çıkarılmı~tır. Son ihale 5/5/938 gü- Genel sayı: 5475 
nü saat on sekizde Seferihisar Sulh Özel sayı: 6-65 
Hakimliğinde yapılacak ve en çok 1 bu beyanname su dinin daire-
artırana ihalei katiyesi çekilecektir. miz dosyasında saklı 21-4-938 ta
Talip olanların yüzde yedi buçuk te- rihli ve 54 74 genel sayılı aslına U) -

minat akçası veya Milli bir banka gun olduğu tn&dik kılındı. Bin do
mektubu ibrazı mecburidir. Artırma kuz yüz otuz sekiz senesi Nisan 
•artnamesi ve mezat kaimesi 20/ 4/ ayının yirmi birinci per,embe gü-
938 gününden itibaren Seferihisar nü. 
Sulh Hakimliğinde açık bulundurul- T.C. lzmir ikinci noteri resmi 
makta olduğu ilan olunur. 16/4/38 mühürü ve imzası. 

1387 (864) 1380 (863) 

Ditleri içinden dıtıııdan temizliyen her kesin beğendiği ve 
doktorların tava iye ettikleri en sert, ııhhi ve sağlam . .. ... 

BRONZ 
Dit F ırçasıdır ..... . 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numaralı fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen eösterir \'C aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok sağlamdJr. 
Sahiplerini memnun eden bu fen erleri her yerde arayınız. Yalnı:t 
DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

lzmir Defterdarlığından: 
Satıt 
No. 
1311 
1313 

Güzelyalı Metre& tepe S. 6 taj numaralı ev 
Kuruçay M. Kağıthane C. 41 - 42 taj numaralı 
ev ve araa 

Lira Kr. 
100 00 
217 00 

1314 ikinci Karantina Köprü Mıs11lı C. 230 Taj numa- 159 98 
ralı 533,25 M. M. Arıa 

Yukarıda yazılı emvalin mülki1eti 15 ıün müddetle 'Ye açık 
arttırma uıulüyle müzayedeye konulmu9tur. llıalesl 12 • S • 938 
tarihinde perfeaıbe ıünll ıaat 15 tedir. Taliplerin Millt Emlik 
müdürliliüne miracaatleri. 

1374 -

lzmir - Soma 100 150 200 
lzmir - Çamhk 72 116 159 
ödemiş - Nazilli 158 246 339 
lzmir - Tire 80 129 177 
lzmir - Alaşehir 100 150 200 
J:zm; •. - ödemiş 91 145 200 

l - 1 Mayıs pazar günü lzmirden Somaya giden Gezi treni 
Kırkasac kazasının Öveçli Çamlığında yapılacak panayır vo 
çamlık eğlenceleri münasebetiyle tren Kırkağaç - Soma arasında 
kilometTc 150 de gidi' ve Dönütte duracaktır. 

2 - 8 mayıs pazar günü lzmirden çamlığa giden gezi treııl 
yolcuları Ef es harabelerini görmek isterlerse Selçukta katabilir· 
ler. 

3 - Aileleri beraberinde seyahat eden bet yatına kadar (Bet 
yaş dahil) çocuklar ücrettf'n muaftır. Daha yukarı yaştakilerden 
tam ücret alınır. 

4 - Aydın kısmı trenleri için yalnız Alsancak Ve Kemer iatu
yonlarından ve Kasaba kısmı trenleri için de yalnız Baamane Yfl 

Karşıyaka istasyonlarından cumartesi ·günleri saat 13 ten sonr• ' 
bilet satışına ba,lanır. 

5 -Daha fazla tafsilat almak için Alaancak ve Bumane gar-
larına müracaat edilmesi lazımdır. 1376 (859) 

mukl'lbllinde bQyOk bır tOb PER
LOOENT dı' macunu alabılirsınlz~ 
PfRLOOENT fenni bır tarzda hazınan
lftıf,' iyi, ldarelı ve çok hoş lezzete malik , 
olub, nefesi serinletir ve dltlerl mO
kemmel surette temizler. -·-' .lf"'9 en ~ • Pllll.OPENT· ı .e...I. c:ltt,.~~u:c. . 4. 
#~ ota.n.. ~ A:Ada..t ~ ... 

TURAN r abrikaları mamulatıdır. Aynı :r:aruaada Turarı 
Irk krem- , tu•alet ıabunlanm, t raf ıabunu •e kremi ile gt1.1• 1 

Jerini kullanınıı. Her yerde aablmaktadır. Y alnır. toptan ı•-
d ac•D"" bflar i~a lunlrde Gaıl BulYanada 25 numara • umum 

telik Netti Akyaııb •• J. C. Hemılr• mtıracaat edialı. 
Poete Kut. ••• Jeeton .... 



• 

insan vücudu ~
le•e muhtaçlı•.04 ı 

ledmizin de Rad
vo1in~ ihtiya"'t oldu 

. ınu un ı.ıtnt ıı..·ın 

Uişler niçin çürür? 
Salya dediğımiz ağız guddelet"inin uaareai yal· 
mz yemekleri hazma haztrlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek aaatleri arasında ditleri te11 ~
!emeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarm.Jı: iatiyoraa
mz .. hah, öğle 't'e akflllll RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen - bütün lznairlilerin 

takdirlerini kazanan tt WIWı: nuır
bh mqhur Amerikan fiHdi ile bu 
/-. yeni ve çok kunetli bir fM-
1 mGIJe çılmn FAYDA ve emaali ilaç
\ lari, taze ve miieuir Naftalin ve pire 
tozlannı, lngiliz markalı kimyevi 
ırfilweleri bağlar için kara boya ve 
_, yağlannı, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
lr bqerab öldüren ve Bumava Zi
~t enatitüsünün raponmu taftyan 
1·cKATAKllLA• tozlannı kesin ve 
1~cuz fiatlıırle mai•nmı:rılıın tedarik 
<....1...ı..m .... t-1- 9 ı.ı, :...: ....... ~ n~mm1 l,IH.uu._ 

~ latiyenlerin ~ızla hiç 
!"fhei yoldur. Batka yerde de ıu-tm•mıı:a dikkat buyurunuz. 
beam yoktur. Lütfen yubndald ftr- TELEFON ı 3882 

, .... __.~-------........................... llllıt. 

BAd VE BAHÇELERJNIZI - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doirudan doğruya kaytpız, ayni kaide iizet"inde 

IESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
iniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL ten't'iratları için ayni motar-

lerin dinamolan da vardtr. Mazotla i•ler, sarfiyah gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo - Telefon .. Pettemalctlar 77/79 Tel. 3332 ,, ----------
Kırkağaç maln1üdürlüğünden: 

Fabrika satışı 
Evsafı ı Zeytinyağı, pamuk ve un fabrikası : BABKUK marka 

't'e LANCAJ marka olmak üzere iki kazanı. ve çift silindirli 
KAMPAU markalı motör ... Zeytin kısmı : iki preselidir, beter al
tıtar tonluk bet adet yağ deposu vardır. Un k11mı : Halen gayri 
fail olup bet laf ve elek tertibatltdtr. Bir de adi un lafı vardır ... 
Pamuk kıımı daireıinde ev't'elce kırk çıkrık var iken halen faal 
20 çıkrık mevcuttur iki anbarlı pamuk presesi vardır. Ve her üç 
k11mın teferrüatleri, tamirhanesi, yazıhanesi, bol suyu, meaken
banesi, müteaddit depo ve ahırları olup sekiz dokuz dönümlük 
saba üzerindedir. 

Muhammen bedeli : Yirmi bin liradır. 
Yukarıda evsafı yazılı Kırkağaç kaaab3Sında kain ka.-akinle

re ait maruf fabrikayı 929 senesinde aabn alan müteveffa Halil 
Cördeain 2222 .. yılı kanunla uzablan 't'e 933 - 937 ıenelerine i .. -
bet eden taksitlerinden maa faiz tahsili icap eden 17000 liramn 
temini için bafka müracaat edecek emnU bulunmadığından ta.h
aili em't'al kanununa te...fikan 14/4/938 tarihinden itibaren yinni 
bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıt
ttr. 

Tediye teraiti ı 17000 lirası pe9İnen alınmak ve fazluı müte
akip senede 4500 liradan &f&iı olmamak iizere yedi seneye ka
dar uzatılır. isteklilerin 1500 lira teminat makbuzunu havi teklif 
mekwplarım mu't'alı:kat ihalenin muallak bulunduğu S mayıs 938 
tarihine rastlıyan perfeRlbe günii saat 16 ya kadar Kırkağaç ka
zuı idare heyetine makbuz mukabilinde vermeleri ve fabrikayı 
ıtörmdı: Ye daha fazla izahat almak istiyenlerin de mezkôı- tarihe 
kadar her gün maliye daire ine müracaat edebilecekleri ilin 
olu.o.ur. ... 24 28-1 1325. (836} 

= -
Yazın insan kendini daha 

kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZ ·iN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmlığının fena akıbetler doğunnuına 
mani olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 lıafB alınabilir 

DEUTSCHE LEVAN\ 
TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 

SAHiFE 9 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

Gı\NYMEDE.S npuru limanımızdıı 
HAMBURG, A. G. 1 R d A d H 

Ac. HAIA 2 5 I d b 'I nl o up olter •m. m.•ter om ve om• 
Vl!lpunı n san a eııı. e - • . ~ ._ ._ 

l>urg hmanlart ıçın yuııııo. e.lmflııttadır. 
y~r. Rotterdo.m, Hamburg ve Bremen DEUCALION vapuru 30 / 4 /9 36 ta. 

lçın yük alacaktır. ·L . d b '-1 '- ı '- .. · · •ıı. 
rının e e"- enme&.te o up YUll'.UO\J tan 

SERVtCE MARITlME ROUMAINE yeden sonra Burgu, Varna Ye KöttenC41 
BUCAREST limanları için yilk alacakbr. 

DUROSTOR vapuru} mayıata belcl&- JUNO vo.puru 2/5/936 tarihinde h· 
nlyor. Köatanca., Calatz ve Calatz ak· manımıza gelip Rotterdo.nı. Amtterdaıa 
tannaa cTunu llmanlan içm yuk ala- ve Hamburg limanlan için yulı: alacak,. 
ca.kıır. tır. 
SOCIETE COMMERClALE BtJLGARE SVENSKA ORIENT Uım:M 

VARNA VlKlNCLANO motöru 26/4/19}8 
BULGARi A vapuru 2 2 ru.><anda bek· •• •L . d b Lf _ 'te 1 R d t.91C'lntn e e5. enmctt o up otter am. 

!eniyor. Burgll&. V arna için yülc alacalı:· ı:.ı b Cd · O · O nim ı:lı: am urg. ynıa, antztg. a a 
tir. ve Balttlı: lim&nlacı için yUk .ı..,..lı:tı<. 
DEN NORSKlt MH>DELHAVSUMJE C011..ANO motörü 19/5/9}6 terl-

"L""' OSLO be'- hinde beklenmekte olup Rotterd...., 
BAun.uAD va(M.lru IS may..ta ,.. H L _. Cd · o · o · ___ _.. amQ\lrg. ynut.. antzıg, anunaı.-

lcoiyor, lolı:enderiye. Oleppe ve Nor- B lt-L ı· 1 • • •·L 1 •-t 
L I- __ ı. ve a ~ ıman arı tÇtn yu~ a aca~ ac. 

t'OO için ,.u,. a aca1ttı< SERViCE MARITIME ROUMAIM 
JONSHON VAR.REN LINES lJVERPOOL ALSA JULYA vo.puru 9/S/9J8 ta· 

ESSMORI!. S beki rilunde beklenmekte olup Malta Mani• 
J npuru Comayuta Sulı;- ya "" Cenovo. limanlan için yUlı: Ye pol• 

nfyor. Burgu. Yama. Mtanza, •· cu alır. 
na, Catatz ve Bre.da için y{lk o.lacalı:ttr. UA.nda.kl hareket tarihleriyle u.vlun· 

------------Sllllll _____________ AMERlKAN EXPORT UNES lardıı.ld de(:işi.kltlderden acenta me»ull• 

INC yet kabul etmet. Dalıa faıla talsUAt için 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

D~OKiôR JEMSiH,ı 
En eıkl nasırlan bıle pek kısa bir zamanda tamamen 't'O 

ldlkOndeo çıkanr. 

Umumi depoauı lnıUlr: Kanr:uk ecr:aneıi her eczanede buluaut, 

Ciddt 't'O m ileaalr bir nasır ilacıdır. 

Pire ektarmaa dofnı ııeferfer FRATELLC SPERCO vapu• acentalığt-
EXOCHORDA vopuru 22 nlu.nd.. na mifracaat edilmesi rica olunur. 

Pireden Bo•ton ve Nevyorka horelı:et TELEFON : 41l1 4142 2663 4221 
edecektir. 

EXCALIBUR " puru 6 mayıota Pi- u d 1 
reden Booton ve Nevyorh hareket ede- U m a tt Um Um İ 

:{ w --- ;;w ; 

celt~ RoYALE HONGROISE deniz acenteliği 
DANUBE MARl'11ME 

BUOAPEST vapuru }0 nlııanda bek· Ltd • len{ycw. Port • Sait " lolı:endedye lı;la HELENIC LlNES L TD. 
yUlı: alacakt<r. 

DUNA vopuru J mo.yıota boldenlycw. , A THtNA.I vapuru 26 n Mnda belr.I.,. 
Tuna llmanlan lçln J(llt alaoalr.t<r. nıyor. Rott~rdam. Hamburg n Annn 

Illnd.a\d barelı:et tarihleriyle n&Y• limanlan lçm yiılı: alacaktır. 
lunlardakl değlflldllderden acenta me- H~DIA npuru lO nlaıında 

il t •--bul tm beldenıyor. Rotterdaru., Hambucıı ve suye .... eez. A . 
Daha fada bı&UAt alınalı: için Birin· nve,. lımanlacmdan :yUlı: çılı:acacalı:.br. 

HELLAS vapuru 6/9 mayg acuında 
ol Kordonda V. F. Henry Van Der Zee b 'I .1 ele-~· R d H •-··-e-K. enl m tg\,11r, otttt am. amı.nug 
ve Co. n. v. Vıpur acentalıl!ına mllra· A 1. 1 • · 

dilin 1 le 1 
ve nve<9 ıman an lçın yilk alo.calı:.tır. 

caat e es r a o unur. • -·- LINEA SUD AMERiKANA 
Tel N'o. 2007 "• 2008. RIO VERDE motörü 23/21 nlaan 

Olivi Ve Şüre. 
LıMIT!T 

Vapur acentası 
BiR.iNCi KORDON REES 

BINASl T[L 2443 
RUerman Unu Ltd. 

LONDRA HATl'I 
CARLO, vapuru iki nUaııda Londra 

ve Hull' den gelip ,;ık oolı:aracak n ay• 
ııl ıwnanda Londra ve Hull lçln rUk 
alacalı:tır. 

POLO vapuru 29 nisanda Londro. ve 
Hulldıın gelip yük çıkaracak. 

OPORTO vapuru 26 nloanda Uver
pool ve Snn-dan gelip yük çılı:arac&lc 
vo ayni umanda Uveq><><>I ve Clo1110" 
lı;ln ynlr. alacalı:.tı<, 

LESBlAN YaPUru 1 7 ma,..U. UYe<· 
pool ve Sva-cıan gelip yiilı: Qdtaracelt 

mE GENERAL STEAM NAVlCA-
11()1'( LTD. 

ALBATROS J npuru 20 mayuta 
Londra lı;lıı y{lk o.lacakbr. 

DElTl'SCH LEVA1'4TE • UN1E 
ACHAIA .._ linı-••da olup 

acumda bekleniyor ve Nevyorlı: için yük 
alacaktır. 

RIO PARDO motörU 20/ZZ mayıa 
araanda belr.len{yor n Novyodı: için 
y{lk alacalı:.br. 

Gerek vapurlann ınuvualAt ta1dıl..ı, 
gerek vapur l.alınlerl ve navlwılan hak
kında acenta bir taahhüt altına glnnes. 
Daha fada tabl!At almak için Blrlııııl 
Kordonda 166 numarada. (UMDAL) 
umuml deniz acentalığt Ltd. mUcaoaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı 3171 - 4072 

Paria faklllteıinden diplomalı 

Dit tabipleri 
M eml&et hastalfffl rliş tafJIM 

Mumtfer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalanıu her gOa ..bela 

saat dokuzdaa bathrat'alı: 

----------------------- .... ~. Tarih ve navlunlardald değlflldJlde,.. 

Beyler - Numan r:ade S. 21 
numaralı muayonebaneleriıado 
kabul ederler. 

~ 
J • • • • .... ... i 1 

Karahisar Maden Suy 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

den acenta ınesullyet kabul etmez. T elefoo ı 3921 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin miisteciri Türkiyenin en eski oteldsl BAY 
öMER LUTFU'diir. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eıre 
halkına kendisini se't'dinnlıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi e't'lerindelı:i rabah hu• 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine İla't'eten fiatler miithlt ucuzdur. 
lstanbulda bütiin E.e ve lzmirliler bu otellerde INluturfar. 

lzmir Vilayeti Veteriner direktör
lüğünden: 
Aycır deposunun Arapçıdald 200 't'e Şehitlerdeld 235 d&riimlüla 

çayU'hlı:larının yalnız biçtirilme i27 - 4 - 938 gün" den iti!,aren ll 
cGn müddetle açık ekailtmeye kooulmufhır. ihale elini lz.$.938 
perfembe güniidür. 

Taliplerin teraiti anlamak üzere Veteriner müdürlüğüne 't'e eJr.. 
silbneye ittirak etmek iizse 2490 saydı kanuna söre depozito ak
çesi Teya banka mekhlbu .,.e .. ir evrakla birlikte ihale ııünU Vilayet 
Daimi encümenine miiracaatleri ilan olunur. 

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



SA'\irA 10 N'E.Nl ASIR 28 NiSAN PERSEMBE 1938 ~ ... sız === 60 v zs .. 

a ist kuvvetleri zaifley r mu? 
Cu huri yetçiler dağlık mıntakada ediyorlar 

• 
sı er inli e f ediyorlar 1 2 • • il yon a 

atalonya cep 
kuvvetle i 

esinde cümhuriyet 
ağır basıyorlar 

PARIS, 27 (ö.R) - Ba111e1ondnn 
biJdiriJdiğine göre Katalonya ceph~i 
üç aftadan beri filen değişmemi~ gihi
'dir. Cümhuriyet kuwetleri ıimdi dağlık 
mmt k da t~ ettikleri me\•kilerde eıığ
] men yerleomiv olup 936 ecnesinin eon 
tc~riııinde MıuMd bnünde yaptıkları ı.ti· 

hi• burada dtı kahramanc.a muk vemctc 
112.metm~ bulunuyorlar. H tta Katalonya 
~epheııindc nailerln ~aiflemek Uzeıe ol· 
duklan hissedilmektedir. Bunlara artık 
yeni takviye kuvvetleri gelmemektedir .• 
Diğer tarnft n yaptıkları muhtelif hU· 
cumlnrda uğnıdıkl n :ı.ayitıbn cumhuriyet 
kumandanlıA'ınca yapılmıı olan ylikaek 
tahminler dereceaini bile geçtiği anlaşıl· 
maktadır. Nihayet A1mıı.n1ann bu cephe· 
deki haıeketlere nrtık iştirak etmedikleri 
hiıısedi1mektedir. 

Cumhuriyet orduau er1'tmıharbiyC5İ 
Kntalonya cepheııind olmdl tutulmu§ 
mevkileri tedafüi biı ceph h tb ola· 
rak telakki tmemckte, amwnda yapıla• 

Nasyonalist kuvvetler Vinarozda geçit resmi yapıyorlaı· .. 
geri almı~lardır. Cümhurlyet kuvvetleri- tarafından bombardıman edilmiıtir. 

nin yakmdn taarruz hareketine geçmesi 
muhtemel görülüyor. 

General Vardanın cümhuriyet cephe. 

ARAGON CEPHESiNDE 
ROMA, 27 (ö.R) - lepanyadakJ 

hareketler hakkında naıyonaliet Juıyntı• 

Japonlar Çin taarruzunu durdur ak 
• o na kuvvet celbediyorlar 

Japonların çevirmek istedikleri bir 
lıarp maneıJrası.ıı Çinliler derhal 
anladılar ve mukabil tedbir aldılar 

w'lı: bir tn rruz .için hMeket hattı eay· ei içinde bir cephe te kil etmek ııuretiyle 

mal tadır büyük bir muvaffııkıyet Juızandı~ı naıı· 
Aınd n hUdln1diğinc gCSre •oiu~a ve Mareıal Çan • Kay. Şek, karısı ve Çin ıalibiahmeri 
cUmhurlyetçllerln elddetli mukavemetine ROMA, 27 (ö.R) - Şantungta Long metre cıenubund n geçmektcdiı. Çin tıı- Japonlar Tun~odnn bir e-J ı:.te~ edil· 
r ğınen Aragon uphealnfn Akdeniz 118' Hay 'dcmlryoluna maliklyet için :y pı· arruzunu püskürtmek için Japonlar tak- diğini iddia H upurun gnyri muayyen 
hll kısmında cenuba doiru lterl hareketi lan muhrnebc Çin harbinin en mühim Tiye lut'ııtı göndermektedir. Dü;mıın bir zamana lrndar mevkuf Juılacağını be· 
devam ediyor. Burnda AlaJon ruıptedil· hareketi teklini almııbr. ÇlnJilerln ıimdl Yiheien Taoavank mıntakaıında oiddetli yan etmektedirler. 
ml§tir. Bu hıuekete kara kuvvetlerine .OAb altınd bulundurduklan kuvvet iki bir taarruza r,eçmiıtir. Muharebe bütün Bir lngi)iz topçckeıi 'ak'a mahalline 
mUuıhlr olarak deniz kuvvetlerl de fttJ• mll7on ve harp bapndan beri zaylatleri oiddetiyle devam ediyor. Kıt'atımız Ka- git~ğe hazırlanmaktndn. 
rak ctmf~tfr. de yedi yUz: bin tabmJn edilmekte<lir. 01anteih ııehriyle sarı rı~hrin ~imalinde-

SARAGOS, 2 7 (A.A) - Havae ajan-
' fiının muhabiri bildiriyor ı 

Kaatellcs eyaletinin Akdeniz cephe~ 
~ Uzeritıde Franko kıt'alan Lattoreta v~ 

Pcladô §ehlrlcrinl z.aptetmlılerdir. Fran· 
klat filo hareket esnasında orduya yer~ 

dım etmiştir. 

BiR ROMA HABERl 
ROMA, 27 (ö.R) - lııpanyada )li· 

zıllar Andor cUmhurlyetlnl İspanyaya 

Nmyonali.tlerin Vinaro.z lıasabaıma giriıleri 
Saragoııtan bildirildiğine göre Natıyo· yonnU.tler tnrafındnn iddia edilmi,ti. 

nnlist1er Akdeniz ahi1indek? tazyikleri- Fakat öyle benziyor ki bu general eim· 
nin tehlikeli bir ıekiJde eiddetlendiğini di kendi tuzağına dü;mü§tür. Zira cilm· 
ve anhile doğru hücumlarının cümhuri• huriyetçiler timdi bu cepheyi çevirmek 
yctçiler tarafından giiatcrilcn kuvvetli üzere bulunuyorlar. Böylece nasyonaliat
muluıvcmete rağmen mücuir olduğunu )erin kendi kendilerini düoürdükJeri bu 
iddia etmektedirler. vaziyet hükümet kuwetlerinin lehinde 

, bağlıyım bir k~prUyU uçurmuılnrdır. An
dor arazlalndekl kuvvetler• kumanda 
eden bir FJanıız mül&dml hldiseyl pro• 
teıto etm~ lee de cümhurlyetçUerİrl ku· 
mandam ukliııharblyeainden aldıiı bir 
emri g8atenniıtir. Bunda köprUnün uçu· 
rulmntıı kat'! olarak emredilmekte ldL 

Parie, 27 (ö.R) - Andor cümhurl· 
yeti nezdindeki Fransız yüksek komlııe· 
rl alh y Fular Andor ile ispanya araaı,n· 

daki köprünün uçurulmasını cümhuriyet . 
kuvvetleri nezdinde protesto etmiı. köp
rünün hudut teşkil etmek itibariyle yarı· 
sının Andor cümhuriyetine ve yarıaının 
lspanynya ait olduğunu, bu sebeple tah
rip cdilmeııinin licynelmilel uau1lere mu· 
vafık olmadığını bildirmiştir. 

Fakat hakikatte, bu taarruz cümhuri- olacaktır. 

yetçileıi ancak bazı ehemmiyettıiz mev• Kastcllon dün öğleden eonıa aııi tay· 
kileri terke mecbur etmi§tir ve öğleden yareleri tarafından bombardıman edil
eonra kendilerini toplıyan hükümct kuv- miı ve yirmi ev yıkılmıotır. Bazı ölü ve 
vetlcri mukabil taarruzla bu mevkileri yaralılar vardır. Civnr köyler de ruıiler 

F ansız naz rla 1 on r a 
Uç gün sürecek ola müzakerelerde 
bütün siyasi nıeseleler görüşülecek 

PARIS, 21 ( ö.R) - Günün en mü· 
him hadisesi Franan baıvekili B. Daladi· 
ye ile hariciye nazın B. Bonnet'nin Lon· 
draya hareketidir. Saat 16.'4.5 te Pariıı· 

ten hareket eden tayyare ııaat 17.'45 tc 

Londranm Krnydon t yynrc limanına in· 
miştir. Burada BB. Dal diye ve Bonnet 
Jngi)iz hariciye n zm Lord Halifaluı ve 

Fransa s !iri bay Ko~ben tnrnfmdan kar· 
fılanmı lardır. 

BB. Dalndiye ve Bonne bu kşnm 

Fransa ııcf rcthanesinde yemek yeyecek
)er ve lngiliz hükümetinin temayülleri 
hakkında, bılhaasa bu eabah yapılan 
knhir.e meclisinın kararları hakkında B. 
Korbindcn m. )um t lacaklardır. Jngiliz 

'e Fmtmz bnflvckil ve hanciye nazırları 
rnsındnki müzakerder yann ve übür 

EÜn devnm edecektir. 
Mü7..AKERE PROGRAMI 

Mli1.akerelerin programı malumdur .. 
Rcıımi olnrak diplomatik meseleler bu 
programa kaJdedilmi İse de !ilen ec.n 
;am nlarda çıkan hadisderin hepsi mü
:r:akeıc cdıleccktir. Ynni ltalyan - lngiliz 
ve ltalyan ·Fransız. miınnsebet)eriyle bu. 
nn bağlı olan lapanyol meselesinden 

Uzak şark vnziyetınc kOOnr biitün bey· 
nelmild işlere tem ıı edilecektir. E.rns 
meııde İ$e Alm ma ıle münasebetlerdir 

._ ------ a...:- ı.... ..... ,,. 111.ı ıe 

ve do)ayısiy]e buna bağlı olan Çekoslo
vakya SUdet Almnnlan meııelcsidir. 

Bunların haricinde olarak Fransız nn
zırlarını yarın Lord Halifakı nezdinde 
baılıca lngiliz nazırlariyle birleştirecek 
olan ziyafette mali meseleler ve iki mem· 
leket arasında askeri iş birliğinin takvi
yesi müzakere edilecektir. Londrndaki 
tahminlere gelince, lngiliz gazeteleri ih· 
tiyath bir lisnn kuUanmnkla ber her 
Londradnn gelen haberler de • birbirine 
zıt • bir çok tafsilat vardır. 

GAZETELER NE DiYORLAR > 
Muhabirlerden bazılarının fikrince ln 

giliz hükümeti Avrupnda yeni meııdt-leı 
çıkmasına mfıni olmak kararında oldu

r~r:m.~ZIU ğundan Çekoslovakyayı her ne f ednkar
lık bnhnsına ol~rsn olsun Almanlarla an
lnımağa sevkcdecektir. 

F'raıuız. Baavekili 8. De.ladi:ve 

Fakat ckııeriycti teşkil eden diğer mu· 
habirlerin fikrince ise lngiltere Avrupa· 
da bir yatışma arzusunda olup bu imkü
nı bertnrnf edecek hiç bir harekette bu
lunmamak arzusunda olmakla beraber 
kabul edemiyeceği bazı tavizler vardır .. 
Bunlar da güçlükleri yatıştıracak yerde 
daha vahim bir şekle eokncak tavizleı· 
dir ki, Çekoslovakyanın vaziyeti bun· 
lardan biridir. Ekseriyetin •fikrince Lon· 

dra hükUmatJ Pragın Berlinle enl~nk 

M!lııl.IHW-- ••·-·-

HANKOV, 27 (A.A) - Çin teb)iğiı Slyuan şehrini r,eri lmıştır. 

Scvkülceyıı mülahazalariy)e Çin lut'atı 
Unyiyi tahliye etinil'tir. Filhakika Ylhal· 
ene takviye kıt'atı g3ndermekte bUyilk 
mU~kUJ!t ç kcn Jeponla; asıl hedefJeri
nJn Unyl olduğu lntibaını vererek Çfo 
kuvvei külliyesini buradn tutmak ve Yih· 
deni uyıf bulundurarak muhasara ~ 
zaptctmek letJyorlarclı Bu m.ımcvıanın 

farkına ''ar n Çin orduıu kumandanhw 
diln Unylnln tahliyesini emretmi~tlr. 

Şimdi yeni hnt Llnyl şehrinin beş kilo· 

ŞANGHAY, 27 (A.A) - Ro>teı 

njanamm muhabiri bildiriyor ı 
1337 ton hacmindeki lngi]iz Tung\•o 

vapuru dUn koam Yangçe nehrinin man
aabında tevkif edilmi~tir. Japon &kerlc
ri gemiye çıkar k "apurun Çinli olan 
mUrettebaunı eüngülerlyle ynınladıkt n 
ıonra eaaı;)ı araştırmalar yapmak 6ze1e 
vapuru Curıgming adnsında\i Japon ti • 
.Une l!!evketmi~lerdir. 

Ingiliz hal 
Vergilerin arttırılma
sından memnun olm dı 

LONDRA, 27 (A.A) - Dün birdenbire vergilerin arttırılaca· 
iın" dair maliye nazırının beyanatını mevzuubahiı eden gazete
ler bunun memlekette iyi bir intiba hasıl etmediğini kaydediyor
lar. 

Taymia gazetesinin mütaı- nama göre maliye nazırı yeni bir 
milli istikraz ile memleketin kredisini zayifletmek iıteınemi9ti. .. 
Fakat dün teklif ettiği tarzı h 1 de pek b lkm botuna gitmiye· 
cektir. 

Deyli Telgraf gazetesi mükelleflere bu yeni vergilerin de yük
letilme ine kat'i bir zaruret olup olmadığında tereddüt ediyor. 

Deyli Herald 1922 den beri e:ı ğır vergileri lngilizlerin teıvi
ye ettiğini tebarüz ettiriyor. 

TOKYO, 27 (A.A) - Bu ıabahkl 
1;azeteler devlet ııiyn!etinin Çin • Jnpoj 
ihtilafını azimle neticelendiJilmeııini te• 
min edecek yold tndili hususundo ısıat 
etmekte "e diğer mese-lelerin şimdililc 
bir tarafa bırakılmaısını iııtem ktedir. 

Hoei Sinbun gazetesinin yazdığımı ı::o· 
re hükümet de biltün devletleri az c;ok 
memnun etmek ezasına ıstinat edt-n Jo.• 
pony nın ananevi eiya etinde deifüikllk 
yapmak uıruretine 'kana t getinni bu· 
lunmaktadır. 

Alman 
Gazetecileri gezi

ye çıktılar 
BelRrnd 27 (Ö.R) - iki gündüt 

şehrimizde bulunan Alman gazete 
muhabirlerinden kırk kişilik bir he
ycl bugün Sofyaya hareket etilli~ 
lerdiı. 

Gazeteciler şarki Avrupa gezisin~ 
çıkmışlardır. Belgrndda görülecek 
yerleri gezmişler, gazete idarehane• 
)erini ziyaret etmişlerdir. 

B.. T ataresko 
banka ı o muş 
Belgrad 27 ( ö.R) -Vreme R • 

tesine S{Ore, eski Rumen başvekdl 
Corc Tntarcsko Rumen kredi hail .. 
ka ı idare encümeni başkanlığın g': 
tirilmiştir. B. Tatarcsko bankaya nıt 
işler için Parise Ridecektir. 

için me,•cudiyetini tehdit etmehizin ka
bul edebileceği tavizJerin aon haddine 
kadar gitme ini temenni etmekle hera· 
her yine bay Çemberla)·n, ne Lord Ha
lifnka Çekoslovak devlet reisinden hay 
Konrad Hnnylaynın tarof ından ileri eÜ· 

ıülen tnlcpleri kabul etme ini istemek 
niyetinde değillerdir. Zirn bunlann kn· 
bulü Çt:koslovakyanın pnrç Janmnsını iç-

nerken beyan tta bulunmuştur ı mıştır. Bu mesele lngiliz • Fransız JJl~a· 
•BüyUk lngiliz milletine Fransız mil- kerelerinde büyük bir yer tutacaktır. 

:,.ı. 
Jetinin hem hürriyete. hem de aulha aık· PARIS, 27 (ö.R) - Fransız h•r.-
)a bağlı olduğunu bildirmek için Lond- ye nazırı bay Bonnet clntemational Neo• 
raya gittiğimden dol yı meEudum. Seya- Service> muhabirine beyanatında f 1•,,. 
luıtimin iki millet arasındaki miinasebet· lıız • ltalyan muhaverelerinin iyi yold'9 
lere ve dünya sulhuna hizmet edect'ğine olduğunu söylemiştir. Müzakereler etrıı• 
eminim.> fındaki müsait ha\'a elde edilecek netiel!"' 

tinabı imkansız bir Mdise yapar. 
Diğer hükümet merkezlerinden gelen 

hnbcrler de bu intibnı teyit etmektedir. 
Mceclu M<>11kovad çıkan t Pravda:ıı gn

:ı:etcsi şunları ynzıyor : 
dngiltere zaruret tesiri altında F rnn· 

an ile müzakcıeye girişmış bulunmakta
dır. Jngiliz kabinesi lngiltere 'e Fransa 
arasında bir askeri ittifak der~ccsinde 

LONDRA. 27 (ö.R) - Saat 17.30 
ela BB. Daladiye ve Bonnet buray gel· 
mişlerdir. &y Oaladiye gezetecileıe de
miştir ki : 

~Mükemmel bir seyahat yaptım. Ta)· 
ynlcmiz aaattc 325 kilometre mcıınfe ka· 
tedcrek seynhnti bir saat beş dakikada 
bitirdi. Londrada bulunduğum için mc:m· 
nunum. lngiliz nrkadaşlanmln birlikte iyi 

münasebetleri aıklaşurınak azmindedir . . i~ göıeceğimizden eminim.> 
Garbi Avrupnnın bu en bü) ük iki • JNGILIZ KABiNESiNiN JÇTIMA· 

devletinin birleşmesi hiç bir devlete 7or· JNDA. • · 
la, kendi fikirlerini kabul ettirmek mak· LONDRA, 2 7 ( ö.R) - Kabinenin 
sadiyle değildir. Fnknt Fransa '\'e lnfil· bu aabahki içtimnınd lngiliz • Framız 

tere diğer hiç bir devletin de kendi p,Ö· nnzırlnn nrasındıı yap1lııcak müzakerele. 
rÜşlerlni cebir ve §İddetle hakim kılm • rln milşterelken lınz.ırlanruı programı tes· 
ğa çalışma ını kabul etmiyeu:klerdir. vip edilmiştir. Çe!koslovakyada Südetler 

lerin hayırlı olacağı hissini verrncktedİf· 
Jngiliz eiynet mahafilleıi de Pari5·~: 

.. k ı . . . . h 'kkı11 :1 mn muza ere ennın 11etıcesı a 
çok emniyet betilcmektedirler. 

.B ouli• Paris, 2 7 ( ö.R) - Ba;\'ckıl · d 
diye ile birJıl.: te Londrayn hareketi O ı;.Q 
evvel harici) e nnzm bay Bonnet frcın:; 
nın Roma maslahatgüzarı bny Blon 1' 

ile son bir def dnhn görüşerek f ral1
9 

ltalyan muzakerelerinin devamı hakl": 
d 1. · · B ·· kereler! a ta ımat 'ermı hr. u muzn j ıal• 

şimdi muvakkaten durmuş ol~ası ~-· 
Ya hariciye n zın kont Onno Tırana 

bcı&' 
rckctinden i1eri gelmiştir. Bununla 

0
, 

. F ııız pr ber ltalya hariciye neznretı rnn 
· · · k'k• d tmcktedir. ıesının tet ı ıne cvnm e t 

1 1 l uıuuJ11 
Anlaşıldığına göre ta yan ar . d;.. 

kd. ·tercihe mahiyette bir nlaşma a ını il• 
yorlar. Fran 1 e bilakis bu anlaorns --ı 

. h ır ayeıı'"" 
PARIS, 27 (ö.R) - B. D ladiyo cdJyor. Lord Hnlün:ks Prag 5efirinden muayyen bazı mes.elelenn a 1 g 

Londrnya gitmt:k üzere trıyyareye ~ f vazlyetin lnkioafı h kkın& maJumat al- de takip etme'lıtedır. 

reisinin tııleplerile hlısıl olan vaziyet lngi
liz hükllinetini alakndar etmeie devam B. DALADlYENIN SöZLERI 


