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Scnt,~1 1 
Demir Muhafızlar icin HAKKl OCAKO(;LU , 

ABONE ŞERAiTi menfa yeri 
DEVAM MODDETI 'Iürkiye için 

Senelik..... ...... . 1400 
Altı aylık •.•.. ••• •. . .•.. 750 

Hariç için 

2900 
1650 

Bükret 28 ( ö.R)- Demir muhafızların 
~flerinden tevkif edilen 157 kişiye küçük 
Valanaiya, Tranauluvanya ve Bokovinada 
bazı manastırlar bir &ene müddetle mecbu-L TELEFON: 2697 ri ikamet mahalli olarak gösterilmi'tir--' 

FlATl ( 5 ) KURUŞTIJR Cünıhuriyetln ııe c...'ilmhuriyet e.erl•i1' l>ekçw, ıabahlon çıka,. alycm gazetedi1' YENl ASIR Matbaasında baa1lm11tır 
-™ 

Türk - Yunan Dostluğu daimidir 
Daimi 
dostluk ... 

Atinadan selen babttleri okudukça 
niçin neyecanlanıyonu? 

Zelzele 
Feliketi 

. Yer sarsıntısı 
devam ediyor 

Halk, B. C. Bayarı görülme
miş tez~hürle alkı.şlayor · 

Hatay 
Meclisi 

ilk toplantısını Tem 
muzda yapacak 

Jstanbul 28 ( Husuai) - Ha 
ayda müntehiplcrin mensup b 
lundu]darı cemaatlere göre inti 
abat defterlerine byıtlann 
untazam bir surette yapılması 

e
0

min için ça)ı§malar hararetle d 

Ankara 28 (Hususi)- Kırşeliri 

Niçin manevi varlığunu:ı kabartan • 
bir hudutsm se~ duyuyon12? Bu 
heyecan.. bu budubuı sevinç.. bir 
ıöaterif, bir alayİJ değildir. Onda ta
rihi aydınlatan bÜyÜk bir alevin 19ağı 

nrdD'. Ve biz o ~ıkla koskoca bir 
tarihin dehlizlerinde dol~ıyor, dünle 
bugünün bir m ayeteıini yapabiJ!-

1~avalisinde zelzele hafif devamda 
• pır: Şiddetli yağmurlar başladığın 
. !lan açıkta kalan binlerce yurdda 

. Başvekil ve. T. R. Aras öğle yeme
· ğini Majeste Kralla beraber yediler 

yorw:. 

On sekiz &ene e'\ı-vel, imansız 
bir mücadele içinde boğazlatan 
iki milletin bir gün gelip te yer 
yüzünün en çok ıeviten, en" çok 
birbirini anbyan ve kaynatan iki 
anilleti · olacaklarmdan bahac
dilmit olsaydı bu büyük rüyaya 
lc:im inanırdı?. 

. ~ın çadırlara yerleştirilmesi içi~ 
hükümetçe acil tedbirler alınıyor. 

Her tarafdan yardımlar devam , 
~trnektedir. 

fstanbul memurları aylıkların
dan yüzde ikiyi Kırşellir felak.et
~edelerine terke karar vermişler 
dir. 

. Atina 28 (Hususi) - Bat vekil 
B. CeJal Bayar ve Hariciye vekili Di. 
Araı bu :aabah meraaimle meçhul 
uker abidesine çelenk koym04lardır. 1 

Merasimde Atina elçimiz, Yunan 
hükümeti erkim ve binlerce halle ha

Yıllarca yalnız dütmanlık, yal
ıuz kin duygulariyle beslenmit 
olan inaanlarm, bir gün elele ve
ren, kalpleri aynı heyecanla çar
pan insanlar haline gelecekleri id
dia edilıeydi buna kim inanırdı? 

latikbali görme kudreti olanlar 
için fUur yolu bu olduğu halde 
gözleri kör eden bir taassupla ha
kikate varmak imkansızdı. Asır
larca aynı topraklar üzerinde yan· 
)ana yafıyan, dütüncelerinde, 
duygularında, zevklerinde tayanı 
l.ayret bir yakınlı:K mevcut olan 
10RK.Yunan milletlerinin, birbi
rine kem sözle bakmala'l'ı kadar 
aayri tabii bir ey tasavvur edile· 
mezdi. 

Yirminci aınn en büyük dihiai, 
tarihin en büyilk taafiyeaini yap
mağa muvaffak olduktan aonra 
bu taıfiyeyi yalnız askerlik, ve ıi
yaaet aahaıına münbuır bırakma
dı. Dünyayı dehasının hayranı kı
lan büyijk adam cbeter kondük
törü» olarak aııl yaratıcıhk kud· 
retini milletimizin fUUrunu · itle
mekte aöıterdi. Evet.. en büyük 
taafiyeyi 9uurlarda yarattı. 

TORK - Yunan dostluğu böyle 
asil bir ruhtan, kuvvetli bir iman
dan doğdu. Ona hayat veren un
aurlar milletlerimizin öz varlıkla
rında en büyük hazine olarak sak. 
ladıkları fUUr unsurlarıdır. 

lttif akımız kimseye kartı değil
dir. 
Kantımızda bizi enditeye dütü

ren muayyen bir dütman bile yok-

Diğer şehirlerimizdeki memur 
larımızın da bu harekete imtisal 
bıecekferi umulmaktadır. -Ankara 28 (A.A) - Kırşehir 
belediye reisi, Kırşehir C. H. P. 
'başkam, Kırşehir çocuk esirgem 
turumu başkanı imzalariyle aşa 
~ıclaki telgraf alınmıştır. 

Vilayetimiz mıntakasında yer· 
<Jarsıntısı dolayısiy]e Kır.şehir hal-
1<ınm maruz kaldığı acı felaketler 
-:len mütevellid kederlerimize İşti
rak ve sızlayan kalplerimizi teseJli 
~e maddi yardımlarır,n da ibzal et
mekte olan kurumların ve bütün 
yurddaşların gösterdikleri büyü 
3lakadan dolayı Kırşehir halkı pek 
büyük sevinç duymuş ve büyük 
'llilletimizin yiice Atamızın "Varlı 
~ına dayanarak bu elemli giinleri 
de atlatacağına emin olacağınıl 
Anadolu Ajansından dilemiştir. 

Ankara 28 (A.A) - Macarisjl 
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

zır bulunmuıtur. 

· .Bqvekilimiz « Y &JUın Türkiye, 
Y &fUln Atatürk » seıleriyle karıı
talun14 ve çok alkı41aiıin11hr. 

. Atina 28 (Hususi) - 8. Celal 
Bayar ve Dt. Tevfik Rilflil Araa bu 
gÜn kral tarahndan kabul edihniJler
dir. Yunan bqvekilinin de huzurile 
vuku bulan mülakat çok samimi ol
muıtur. 

Batvekil ve hariciye vekilimiz öğ-

Sovyet 
Rusya Çinde.va
ziyet bozulursa 
harbe iştirak mi 

edecek? 

tur. Zira bütün milletlerle dost ge. : .,.., 
~i?m~ az_mindeyi_z. Şu halde .~ki Çin.de ölüm taburlarına mensup Kadın Askerler .. 
tntlletın bırleımesı ancak bugun- R kt b 
d t h · · · k" 1 h"d. oma 28 (ö.R) - Uzak far an tekrar ortaya çıkmqtır. Esasen u en a mını ım anıız o an a ıse. l .. . · · kt 
lere, bilinmiyen dütmanlara kar· ge ~n h~r~ere ıgb-e Çı~ı°~~~~n ~~berSoaradİ 11!'~_te:ar :ime be
fı mütterek varhğımızı korumak, ~~dıyeSoti rlan. ı ~•de .. duahıı;• 1-..1 - dudlf. undavye~~ ~ . liogkustanlerul
devamh bir Ih h • · d · • D' e vyet enn çın e mu e c:ue cnemmıyet vvet e 
•-· f ds~ ava~ı ıçml e ıdn bulunmağa karar verdikleri rivayeti - SONU 5 iNCi' SAHiFEDE -
xı,a ımızı aıma emnıyet a tın a ------- -----m=-..;... ___ ..._ __ _,,-=,,..,..- ----

_lngiliz -Fransız tutmalc içindir. 

Görüşmelerine başlandı 

Yunan· kralı GEORGE 

Bir adam 
Karısını ve üvey 
kızını yaraladı' 

Cinayet 
1 Dul olan üvey kızı 
ile birodadayatmak 
meselesinden oldu 
Dün öğleden sonra aaat on 

dört sularında Tepecikte Su
rinç sokağında bir cinayet ol
mu9, bir adam e9ini ve üvey 
kızını jilet bıçağiyle ağır su
rette yaralıyarak ,kaçmıthr. 

Suçlu Fuat elli yatlarında 
bir adamdır, itıizdir ve Su-

1 rinç ıokağında on yedi sayılı 
evde ikamet etmektedir. Ay
ni evde Fuadm ihtiyar eti Bn. 

ı Salihe ile üvey kızı Zeliha da 
' oturmaktadır: 

Zeliha dul 'bir kadındü ·ve · 
. bu evin biricik odaamda üvey 

babasiyle üvey anasının yanı 1 

1 batındaki yatakta yatmak 
1 mecburiyetindedir. hal 

senelerden beri bu fekilde 
devam etmektedir. · -

Genç kadın evvelki gece 
uyandığı zaman hayret için
de kalıyor. Yakınında kar91-
laftığı çehre üvey babaııİıın· 
dır ve bu çehre genç kadına 
hiç te iyi 9eyler anlatmıt de
iildir. 
Zeliha bu sırada üvey anne- ~ 

ıini uyandırıyor. Uyanan Bn. 
Saliha, üvey kıziyle ayni oda-

le yemeğini laahn 90fnaİnda yemif
lerdir. 

Alqam, elçiliğimizde bir ziyafet 
·verilmiıtir. 

Ziyafette Yunan hükümeti erkini 
Balkan müttefiklerimizin elçi]eri ha
Zil bulunuyorlardı. 

Ziyafeti neteli bir ıuvare takip et
ti. 8. Celil Bayar, gösterilen kabul 
tezahüratından çok mütehauia ve 
müteheyyi~ olduiımu gazetecileri
mize söyledi. 

Atina 28 ( Huıuai) - Baıvekilin 
Atinayı ziyareti münasebetiyle bu· 
raya gelen Türk matbuat heyeti bu 
gün aaat 11,30 da meçhul asker lbi· 
desine çelenk koydular. 

B.Atlee 
B. Çemberla yni 
Avrupayı bir f ela-

1 kete sürüklemekle 
itham ediyor 

am ediyor. Hatay da reylerin v 
i1mesine Mayııın ikinci haftasın 
a başlaİıacakhr. • 
· Kırk· ôzaaı olacak ol~n Hnta 

ec1isinin önümüzdeki temmuzda 
i)k toplantısını yapacağı tahmin 
<Jiliyor. . · 
. Scc;im .faaliyeti bütün intihabat 
~.airderinde hararetlidir. Her inti 
'1ap daireainde ikişer intihap şube 
19i ve birer büro kurulmuştur. Şu
belere ve bürolara beynelmilel ko 
ınii.syon azasından birer kişi riya 

r
et edecek, cemaatlerden birer ki
i de bulunacaktır. 
İntihabata hile ve feaad karışır-

1"8 cemaat müme98illeri itiraz ede
bileceklerdir. . 

İntihabatın Cenevrede kabul 
ilen intihap talimatnamesi da 

ilinde eükOnet içinde icrasını ih 
al edenler muvakkaten tevkif olu 
acaklardır. 
Seçimin m bir eerheati için 

if8pı}maeı için mmetler cemiyeti 
in kontrol heyetinin Azami gay 

reti gösterec~ği umulmaktadır. 
Bununla beraber entrikalı ha 

Jeketlerin arka~ı henüz alınını 
~c1'ildir. 

.. 

lngiliz harbiye nasırı Hore Be/İfanın Romadan tayyare ile dönüfii .• 
Londra 28 (ö.R) - Bqvekil B. cereyan eden ve 16 Nisan tarihinde 

Neville Çemberlain avam kamara- lngiliz ve ltalya arasında bir an)qma 
sı reisine meclisin tasvibine arz edil- imza.aile neticelenen müzakerelerl 
melr üzere ,u karar ıuretini tevdi et- tasvip eder.:. Bu karar sureti bqhca 
.m.tir: c Avam bmarası Romada - SONU 4 VNCV SAHiFEDE. 

Tirandaki düğün 
Nikih töreni nasıl oldu? 

TVRK ve Yunan milletleri İn· 
&anlık ve tarih kar91ıında yarat
tıkları eıerin güzelliğine, büyüklü· 
iüne o kadar inanmıtlardır ki kar
fıhklı her aevıi tezahüründen en 
büyük ıaadeti duymaktadırlar. 
8a9vekilimizin Yunanistanı ·z.i
)"areti münasebetile Garbi Trak
Ya, Şarki Makedonya ve Ta. 
salya halkının ~tina kapıları
na varıncaya kadar içli bir 
samimiyet arzeden tezahüra
hnda biz ancak değİfen bir zih
niyetin, değiten bir ruhun fuur 
llkialerini buluyoruz. Ve ona da
!•narak Celal Bayarm kuvvetle 
~f ade ettikleri gibi, asırların mer· 
11ametaiz nisyanı içinde erimiyen, 
r~pran~ıyan daimi bir dostlukla 
QJrletrnıf bulunduğumuza inanı· 

Fransız Başvekili ve Hariciye nazırı :lıy~:~anın mahzurların• Kraliçe bir Müslüman kadınları gibi 
- SONU iKiNCi SAHlFEDE - Ü l l k 

)oruz. 
. Bir zamanlar, Balkanları bir ih

;rlal, bir furi~ ocağı halinde bu
lı:Undurmak i&tiyen yabancı eller 

alplerimize düsmanlık duyguları 
-.ııamaktan ze~k alırlardı. Mek
~~!~rimizde, mabedlerimizde bu 

0 tü propagandanın izleri yer bul-
t:,uttu. Şi'!ldi harici tesirlerden 

rtulduk. Niçin a_evi~tiğimizi, ni-
- SONU 2 INCJ SAYFADA -

ŞEVKET BiLGiN 

şereflerine ziyafetler veriliyor ---- yüz ~ü vua i e apamıştı 
.. ~ PARIS, 28 (ö.R) - Gazeteler batvekili sir Nevil Chamberlain Tir~ 

4
28 (A.A) - Dün nikah 

· · ,, ~ $~: gÜnÜn en mühim hadiaeai olarak tarafından verilen bir öğle ziyaf e- meruıminden aonra kral sarayda da 
.. \ ~ bay Daladiye ile hariciye nazırı ti takip etmif ve öğleden ıonra ye- muazzam bir ziyafet venniftir. Zi

. ~ bay Bonnenin Londra ziyaretine niden hatlıyan müzakereleri Fran- yafett~ı:' so~~ kral ve kraliçe maiy. ~(~~~· 
' l İ sütunlar doluıu yazı tahsis etmek. ıız ba1vckil ve hariciye nazırınm y~tlerı ~le bulıkte Draca hareket: ~t

f: p, tedirler. Lonradan gelen haberle- kral ve kraliçeye misafir olacak- ~ıtlerdır. ~ayını o~da kralın vıl- ""«·"""'~·· 
F V re göre Fr~~sız batvekil ve harici- ları Vindsor 9atosuna gitmelerine liaınd~ geçıreceklerdir. 

f ye nazırı dun aktam Fransa ıefa- imkan vermek üzere erkenden ke- Paru 28 (ö.R) - Arnavutluk 
·: rethaneıinde yemek yemitler ve ailmittir. BB. Daladiye ve Bonne kralı Zogonun kontes Ceraldina 

Franıa sefiri bay Korbinle birlik- Kral George VI ve kraliçe Eliza- Aponi ile evlenme meraaimi bakkın
te lngiliz - Fransız müzakereleri bet tarafından verilen ziyafette da gelen tafsilata göre evlenme mu
programında yer alan meseleleri hazır bulunacaklar ve bu geceyi ka-Yelesi kralın bürosunda saat 11 de 
ilk elden tetkik etmeğe batlamıt· Vindaor sarayında geçirecekler- İmza edilmittir. 
lardır. dir. Yeni kraliçe beyaz saten robu için-

Bu sabah ıaat 10.30 da BB. Da· Yarın sabah Londraya avdet de çok güzeldi. Bqmcfa portakal çi-
ladiye 'Ye Bonne Dovning Streette edecek olan Fransız batvekili ve ~den bir taç nrdı ve kendisi 
on numaralı binada lqiliz b-.ve· hariciye nazırı Franaa sefiri Bay bir müılüman kadını gibi -yuaJ altm
kil ve hariciye nazıriyle müzake- Korbinle birlikte yine Dovninı da idi. Nikah memwu vaziffl8ini, ra· 
reye batlamıtlardır. Bunu lnci'iz - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - - SONU 2 iNCi SAHiFEDE - Arncwallulı Kralı Zoıo 

-
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Daimi 
dostluk ... 

'"~~!'!'m--~ .......... .. 

~~a ,~ $EHiR ~HABE-RLERi, 
karşı mücadele ._ .... _____ .....-= .... ~- ~!1111!1!!!!!!!!.;_~-----------J,, 

BASTARAFI, ıNcı SAHiFEDE eşr ten H t J d ç.in dost olduğumuzu biliyoruz. En Sovyet.ler Birliğine Çarlık ~usya- as an e er 
tabii tartlar içinde vücud bulan mdan mıra~ olarak 246,000 kor kal- • • 
'dostluklar bile devamlı olabilınek mıştt. Bu mtktarm hemen yansından Tah/ıye/erıne karar 
için kalplerde yerleımeie muh- fazlaamı, trahomadan, glokomdan ·ı J h kk -' ! ••ı •• k 1 
taçtırlar. TORK - Yunan dostlu- ve göz bebeği hastalıklarmdan kör rJerı en er a ınaa o um va a arı 
ğunun bariz vasfa iki millet arasın- olanlar t~kit eylemekte idi. Bu kör- Adliye vekaletinden ~u tamim 
da yabanctlık duygusu barakma- lük vak'alannm yüzde 60 kadarmın gelmittir : 
mıt olmaaıdar. Bir Yuıianh TORK da profilaktik ve ttbbi yardım yok- clt eıa.11 üzerine kurulmut olan 
topcağında yabalicı değildir. Ken- lu((undan ileri gelmiş olduğu tesbit yeni ceza eyferinden cezalannt En 
di eYindedir. Nasal ki bir TORK edilmiQ bulunuyordu. çekmekte olan mahkümlaran ta
y unao toP"aklannda yaba.ocı ola- Bugün Sovyetler Birliğinde göz 1 lepleri üzerine, hükmü veren mah
maz. Davamızın birliği, menfaat- hastahklarma karşı şiddetli bir mü- kemenin reisi tarafından metru
lerimizin birliği bundan ıonra bir cadele yapılmaktadır. Bu mücadele- ten tahliyelerine karar veciletek 

mühim nihai hadisesi olması 
itiba~ile vukuat1 tesbit edilecektir 

tarih. bir medeniyet birliği yaratı- nin neticesi olarak, mesela Cuva,- mer'iyet kanununun betinci mad- Hastanelerde Taki olan ölüm tasrih etmek kanuni bir vazifedir 
yor .. Bu birlik içinde.en büyükte- lar Muhtar Cümhuriyetinde trahom desi mucibince vekalete gönderil- vak'alarının teıbiti hakkında Sıh- Bu vazifenin ifasında ilımal v~ 
r~.f .~na hayat Yerenlttindir. En vakalannm miktarı, 20 sene içinde meJde ol~. mq~ten tahliye ka- b~t ~eklletinden ~i~ tam~m gel- müaama.ha. ali.kadarlar aleyhine 
buyuk zeTk te oau yatamak ve ya- yedide bir niabetine inmi~tir Son bet rarlarma mutealhk evrak arasın- m19ltr. Bunda demlayor kı : l" eti ü t l d' B' 
tatmak saadetine mazhar olanla- sene zarfmda BaQkırlar . Muhtar da mahkumun, Türk ceza kanu- - «Vefat vukuunda tube •ef- amleae ub ıyh .'!" ••• ı e zek'? ır.d ınatel~ 

d 
" ·· ·· 11 dd · d I • ' T Y tt o um Ta aaın a a ı· 

rın ır. Cümhuriyetinde trahom hastaları nunun on uçuncu ma eaan e ya- erı veya nöbetçi tabibi yahut • • 
ŞEVKET BiLGiN iki buçuk misli, Mordav ve Mariis- zıla ?~üncü v~ya ~ördüncil ~evre ui~tanlar tarafından vef~t keyfi- m::':::~e ~~~;~l ~flenn b~e

--=-- ler Cümhuriyetinde de iki mislt azal- ,eraıbn hangı tarıhte kondugunu yetinin tesbiti, tarih ve ıaatiyle y ---~· ta 
1 1 

e 
41 ıtanm •'Z-

mcştır. yeni ceza evine girdiği tarihte ce- tabelasına kaydı lüzumu tasrih ~·-~ c~~ m~~yene etmel~ ve 

Bir adam 
Karısını ve üvey 
kızını yaraladı 
~ 

- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAfftf'EDE • 

Dün öğle vakti bayan Sali
ha. üvey kızı Zeliha ile bir
likte verdikltti bir kararı f u
ada açıyorlar. Bu karar fÖf· 
ledir ı 

cBu evden çıkacaklar, iki 
odalı bir ev ~tacaklar, genç 
kadın bir odada, karı koca 
da ayrı bir odada yatacaklar. 
Bu karar ihtiyar"f"uadı ku

durtuyor ve kendi kendisine 
söyleniyor : 

- Şüphe ha! .• Benden fÜp
he ettiniz ha!.. 
Yazık size .• O benim kczlm

dır. 
Bayan Saliha İfİ idare et

mek iıtiyor. Bu kararın, oda
ntn 11kıtık olmasmdan ileri 
geldiğini anlatmak istiyor. 
Fakat Fuat kudu~muttur ••••• 

Eline geçirdiği jilet baçapt 
delice bir hiddetle öz eti ba
yan Salihanm ıuratına indi
riyor Ye yaralayOI". 
Hiddetini · bir ttirla alemi

Jatr. Bu defa da üvey kazı ba
yan Zelihayı ağır surette ya
ralayor ve kaçıyor. 
Y arablar hutaneye kaldırıl· 
mıfbr. Zelibanın yara.at ağır, 
Salihanınld niıbeten hafiftir. 
Suçlu aranmaktadır. 

So ti B
. 

1 
.... d h"l 

1 
ı::oo zumın ne kadarını çekip ne ka- ed"ld''"'" hald b b 1 . olum badaaeaını tıbben ta.adık et-

vye er tr ıgm e a en · ' d . ... •. •. . ı ıgı e azan u uıu e rıa- • 
göz muayenehanesi mevcuttur. Göz arı ge.r~ kaldıgmı ve '!çuncü dev- yet edilmemekte olduğu, ahiren mıt bulunmaları lazımdır. 
hasta it klan hastahaneleri ile klinik- re ,eraıtane ..konmut ıse cezasın- zuhur eden bir vefat hadisesi mü- Mevtin hakikaten vukubulmut 
leri.ndeki yataklarm adedi 12.500 tad ne ka~~~ıdn~. b~.devrede ve ne ınaaebetiyle anlaşılm19ta.r. ölüm olduğu bu tekilde tayin, teıbit ve 
dür. Cöz doktorlnrmm bilgilerini ha a~ı.n~ d or İncu ak1evr~d: ..... ~ hukuki, içtimai ve tıbbi bakımdan tabeliıma kayıt ve imza edilme
fazlalaştmıbilmeleri için hususi bir 1 t an~hı •t er ekça 

1
1,!Br d geçırA ıgını en büyük nihai bir hadise olmak dikçe ceıedin kaldırılmaması eaa-

k l bek . ·ı "il' c·· asrı etme azım ar. yrıca İtibar· l A b h" tl k • d'l urs ar şe esı ı e ayrıca mt ı um- t tabi" . k •1 ıy e anını, ıe ep ve ma ıye- ıma mu a ıurette rıayet e 1 me-
huriyetlerde trahomla mücadele teş- d~-~nbt •Y_C.kıalne arar •eı:kı - tini vuzuh ve kat'iyyetle te.bit ve ıcni ehemmiretle bildiririm.• 

. .. ıgı -.. ı e gen an cezası mı - -~~~"'-"=== =--======---==xa ____ __,,cc:~oc....---
kılatmda çalışacaklara mahsus kura- danm göıtere "k d ( .. _ K h• ı · A k ( 
lar tertip edilmiş bulunmaktadır. zum rörüldü~nd::'i,u':.'dan ~on;a ısa ızmet 1 t oşu arı 

Sovyet ilmi araştlrmalar Enstitü- gönderilecek tahliye itlerine ait Mı l l B h f, k t • l~~· .. ~öz dokt?rluğu sahaa~n~a çok enak zikredilen ıuçların elden- emur arın. maaş arı u a ta ço zeuk f 
buyufc t~ra~~tler ~yd~tmışttr:.ı:-r~- metİ Ye maJıkUmİJetİnİ fJİ halle nasıl verılecek? olacak 
hom ve ıhtalatlan ıle goz bebe~ı ıltt- geçirdiiini natak olan baplıhane DahT .. • • 
hapları muhtelif metodlarla tedavi k • ba d •· ı · 1 ıye vekaletinden gelen hır Yara~ ve ıslah encümeninin at ko-om11yonu aıaz t.uınm a gon- tana• d d T k. 
olunmaktadır. Yakanda vefat etmtı derilmesi iıtenir.• un K enh.•JOr 1 :b. l _._ tuları neticelendiği lçin bu hafta hu-
bir f(.lbım gözünden alınan suyun -=-- . 1~L-1 ıaa 1

1znıe~- ti.d l 
0 araa suıi idarenin beşinci hafta at kotu-

h 
.. .. 

1 
h 11 an atma a manaar an maaa.. '- .. 1 '-t K ( f--'---

astanın gozune aşı anma11 uau· H b• ı·ı I I I d k T ıan Y3PI acaıt ır. oıu ara ~ 
sunda Sovyet Profesörlerinden Ftla- ar ıye 1 er :ıme;W" Okan 'i:'a ye e b ıub~y hayvan kaydedilmiştir. Bu itibarla 
tov'un usulü, bilhassa geni~ bir tat- B Ü 1. he.· uı° ~.çı ~~·h:k~ ıu ty·~'?'t- neticeler dana de~loik olacakhr. 
bik sahaın bulmaktadır. ug n ge ıyor d ·~t~b 1 aya 1 1 ludukı ları dm- Pazar günü yapılacak beş koıu-

A .__ . b" en a ı aren menıup o arı a- da .. .. h dik& k d lkl 
nıuıra şampıyonu genç Har ıye irelerde maatlaranm tam olarak . n uçu an P oşusu ur. n-

çocuklan bu akşam lzmirin misafiri verilmesi ve f&yet bu m tlar h •• cı k? uda ~er alacak olan Andran 
olacaklar ve üc gönlerini aramızda, 1·z old ki ••tbe aal d o. Budm 6S kılo, Sada 58 kilo, Mahmu-
l 

. u arı ru maat aran an 55 k'I Şe .. 51 k'l Q· k 
zmır sporcularmm sıcak muhitinde az olduğu takdirde yalmz .aradaki re . ı o, ngun t o, ..,,ımşe 
~eçireceld~rdir. Disiplin çocuklam~ı~ farkın vekalet bütçesinden veril- 50 kılo. Cüze( Derbend 48 kilo ile 
otede~berı .maruf olan ıpor kabıh- meıi icap etmekte olduğu halde ko,a~kt~~· . 

Kızını ağır surette 
Bir Baba 

yetlera fzmcr sporculanna bir çok bu gihilere bazı kıt'alarca. yar ıu- Oçuncu k~şuda Romans 68 kılo, 
Eşrefpa~da Tokaydın sokağmda şeyle~ öğret,ebilecektir. baylık maatlarmın verildiği anla- Ku~yar 64 Jc.clo, Zavada 60 kilo, öz.. 

müessif bir hadise olmuştur. Bu so· Mtsaftr t~kım ilk maçam yarın şılmıtlar. demır 52 ~ılo: Veregata 48 kilo. 

yaraladı 

kakta oturan kundur cı Şerif Gü- Abancalda ya~cak, ikinci maçta Verilmit olan yar aubayhk ma- Flor~a ~7 ~ılo ıle ko~cakttr. . 
venç, *on yedi yaşmdaki kızı Emine- karşı.sında Üçok u bulacaktır. M;sa- atlarının ethaa zimemi beıabma Dorduncu koşuda Sunener 63k.ılo, 
nin bir talebe i.le alakadar olduğunu firlere şimdiden hot geldiniz, deriz. alınarak tahsilinin temini ve bu Növis 60 kilo, Oandl )7 ki~o. Spring 
ve beraberce talebe çaymna giderek ı -=-- ı g-ibilere tesviye olunan maatat Port 54 kilo, T umru 5 2 kilo ile ko-
~ezdiRini haber almış, hiddete kapı- /zmir komiıyoncula- ' mikdarmı mübeyyin cetvellerin şac ktar. 
larak kızmı eline geçirdiği çapa ile 1 , vekalete gönderilmesi tebliğ edil- --=--
başından ağır surette yaralamıştır. rtnın r erem mücadele mittit'. Bu gibilere : s d•k •• •• d 

Yaralı Emine derhal hastaneye cemiyetine teberrüü .'A~ Ve~aletl~ ve Diyanet itleri ey 1 OYllD e 
lcaldmlmıştar. Hadisenin tahkikatma . reaabklerındekı memurlardan ln- B • 
müddei umumi muavini B. Cevat el lzmır ko?'is~oncuları ~erem mü- ıa hizmete tabi olarak yedek su- rr SO yguncu 
koymuştur. cad:Ie c~nuyetme ~ 00 lıra teberru bay .okuluna ._,vkolunanlarm mc-- yakalandı 
!!!!lll•ı--------•••• etmışlerdır . Komtsvoncularumzm murıyet ve maatlara mikdarları 

göstermiş olduk.lan bu yerinde şet- hakktnda alakadar makamlar Evvelki gece Seydilcöyünde bir 
Tirandaki düg" Ün Halkevi köşesi kat eseri cidden takdire ,ayandır. tarafmdan doğrudan doğruya ye-- soygunculuk hadiseıi olmuı ve faili --=-- dek ıob•y okulu komutanlığma yakalanmıştır. Seydiköyünde bak-

--o- Kuşburnu dalyanında malumat yerilmeai. lcal Zaimin dükUnmı gece vakti 
BASTARAFI ı iNCi SAHiFEDE 1 - lstanbul üniversitesi Ticaret b • . t 8) Verilmit olan bu malumat- &oymakta olan aabıkalalardan Cemal. 
h taaz olan mebu edisi • huk.ulcu ordinaryüs profesörü Bay ı~ ına ye tan ıonra maqları artmıt olanla- bekçilerin ve zabatanm haber almaat 

8: ekil" gönlü ~ m ..:.er:. Hirsch tarafından 2/ 4/938 pazartesi Çamaltt tuzla11 dvarmda Ku,bur- ran keza yedek ıubay okulu komu- üzerine ıuçüıtil yakalanmıttlr. 
':'~ Y 1 • • •aç. m v günü saat 17 de evimiz salonunda nu dalyanmda bir cinayet i~lendiğini tanltğma malumat verilmesinin Yapılan tahkik.atta bu düklcln(n 
amut muhtelif maddeleri ~- «Yeni deniz ticaret hukuk.una doğ- dilnkü sayımtzda haber vermittik.Bu uıul ittihazı bildirilir. 8 Mart tarihinde tekrar ayni. aoygun-
tan 1eE la~ ve kontea ~ .IMr ru• mevzulu bir konferans verile- cinayeti itliyen Rizeli Ahmet oğlu ---=-- cu tarafından aoyuldui{u anlatılmıı-
ıes ~ Teb dıy~ mukaYeleya un- celctir. Osmandır. Ali Osman, kendi memle- M h ı •h t br. 25 Martta da Seydiköy lıtaayon 
~ettiler: 101 ~ t~ mesud hi- 2 - lzmire gelecek seyyahlara ketlisi Ahmet oğlu Ahmedi aec~ a SU 1 raca 1 ldoesinl 11oyanm sabtkalt Cemal ol-
due ahaliye ,müjdClendı. Ve halk ta- antilCiteleri göstermek işinde tercU- vakti biçalda karnından a~ır surette Bu mahsul senesi üzüm rekolte.o duğu anfattlmıt ve cürmünil tama-
~ ~~ı. ~ ÜÇ .1oz manltk e~e~ üze~ evimiz lisan bi- yaralamıf ve kaçmışhr. sinir• 33000 tonu .ihraç edilmiı, elde me~ it~ra.f etmiıtir. Suçlu adliyeye 
kardeti asken umforma ile merasun- len gençlerımcze bır kurs açmağa ka- Yaralı memleket haatanCBİne 'te- 3000 ton üzüm kalmtibr. Kalan kı- venlmıştıc. 
de hazar bulundular. Saray ..&onu rar vermiştir. Kura on iki konferana- tirilerek tedavi altma almmıftar. Suç- SJ.m da satılmaktadır. iiiiiiiiöiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__,;;;;;o;;-...;.;;;;;;....-;;;;;;;;;;;;;;; 

ki1çük geldiğinden davetlilere busu- tar. isteklilerin isimlqini yaulırmalc lu hadiacyi milteakip kaçtığt için Elde incir yok.tur. 29000 ton incir •••••••-••-••• 
ıi olar~ bazarlanan bir holde ziya- üzere her gün ~t 15 ten 18 e kadar aranmaktaaır. · · ihraç edilmiştir. Müstahsil elinde ka- HiLAL ECZANESiNDEN 
f~ verildi. ~. tarafından çeiİz Y9:' halkevine müracaatleri. Bu cinayetin, eıki bir husumet lan üç milyon kilo tütünden üçde BiLDiRiLiYOR: 
rilerek evlendll'llen 14 AmaYUt lıazl 3 - 29/4/938 cuma günü aaat fÜZÜnden işlendi~i zan edilmektedir .. ikisi satışa ealih değildir. 16 bin ton Sa1gı değer yurddqlanmız, 
ve kocaları da ziyafette hazır bulwt- 16 da Dil. Tarih, Edebiyat komitesi- AWcadar makam hadiseye el koy- pamu~ i.hraç edilmiştir. Pamuk mah- Alkol fiatlerinde yapılan ten-
d.ılar.. nin yönkurul toplanh11 vardır. muştur. sulü dahilt istihWd actmtttır. zilat dolay11iyle biz Hilll ec.. 

BUGÜN TAYYARE S 1 NEMA s · ı 
28 NiSAN 938 PERŞEMBEDEN ITtBAREN SiNEMA ALEMiNiN EN BOYOK ZAFERi 

2 BOYOK FiLiM BiRDEN 

SONATA 
•• • 

K R o .r z· ER" 
BETHOVENIN MUSl~ISIYLE BEZENMiŞ MUHTEŞEM 

AŞK VE HEYECAN FiLMi . 
AYRICA ı 

zaneai kolonyalarımızda aJDl 
tenzilatı yapmıt bulunmakta
JlZ, gttek açık ~e gttelue ka
palı titelerde satılan koloa
yalarımızın ıtoku bitmit ol· 
duğundan bir mayıa 938 den 
itibaren tenzilatlı a&bf& bat
lamıt bulunacağız. 
Sayın mütterilerimiz. 
Kokularımıza çok dikkat et

menizi rica ederiz. Kolonya· 
cıhk üzerinde ilmi eıaalar ve 
ciddi etüdler ile uğr&f&D Hi
lal eıczaneai ıize haber yfJl"i.. 
yor ki ı Hiç bir tekil Ye auret
te kolrulanmızı taklide imkan 
btrakılmamıfbr, pyet bir 
gaflet aize bir 11n Kemal K. 
Aldat kolonyaları yerine bat
ka teflere el uzathnmt olur-

~-· .. ··varch"m··· ...... 
.. . . 
• . . . . . 

• 
1 

Börelı:çi Ahmet 
Roben ve Eli 
Bakkal A.m 

s 

Yeni Knaflar ÇMi&&ında 

terzi Aki Emin 

• 
Lir l{r •• 

• 1 • .. 
1 : .. 
1 : . 
5 : • 

" . . 
• Bensiyon Alkaranati 5 : 

ömer T uaalı 5 : .. 
Jak Elezaraki 5 E 
Süleyman Adamoğlu tO E 
Ali Haydar Nazlı 30 E 
r.k~tva Nazir 20 : • 

• Hwuıi mubuebe bafk&tibi 5 E 
Hilmi Koman : 
Elektrik ıiıketincle Ekrem 50~ .. 
Cenç oifan : .. 
T emk pqa bam.ama mülteci- S : .. 
n baran Kadriye : .. 
Tevfikpap hamamı müstah- 3 :: .. 
d.imini :: 

• ödem.it fstidil mektebi S. 2 1 so: .. 
de 316 No. Muatala Ka,... E 
F. Sulan Limited firketinden 7S : .. 
hmir Temiil Kontu.-an aaa:u- %6 : .. 
na F. Sulan Umitetten :: .. 
l.Utik tNnirciaC Durak Riza l : 
Duilaa Vittaf 5 :: 

" Haydu Dündac S :: .. 
• Jak ve oflu Ange Stddem 2 ~ .. 

Necati Börekçioğlu l O : .. 
Hilmi Selvili ve Haaan Keces- 50 : .. 
leci lcollektiE fİrketİ : 
Baran"Saniye iğneci sobiuad• sol .. 
Fdemenk tütün tirked 100 ~ 
Felemenk tütüa Prbtf eli- l O 
rektöril C. De. Croot 
Felemenk lÜtÜD tfteti cUrek- S 
tör llWHİaİ Mw:. ~ 
Kavala.it Serit Ywuf ıc.. 200 
rqöaotlu 
Omer M.ııla.....-ena Apa,.dm 50 

• Norveç lıı:onsolotu Aohına t O 
bonlena 
Haskira Am.to 
s.bci .-e oğlu Bakıırca S.
libettin s.larct 
Mühendis Oyef 

10 
5 

10 
Jozef N. BemnayOt" Birader- l O 
leri 

• laa Levi Mahdumfan 5 

.. .. 
• • • .. • • .. .. .. .. .. .. .. 

H. Filipuçi Rejiyo l O " .. 
Lüviz c. Lldıer Mordtıa 2 : · .. 
Jojef F. Conıel 2 : .. 
Onbqt oi(u Melunet CeT- 100 : 
dd ve ı~• 5 .. 
Fen:uh Ca..rmas l ! • 
tpekçl Salih 1 : 
SUleyman Ery--. tütüacl 3 ., ? • 
Joul ve Jak ~r 5 : 
Y orcancd.r esaalmdllft s JS: 
Dr. Fabii lftlı; 5 E .. 
Dr. CeW Yubı t : .. 
Dr. Haaan Yuuf e...... 3 : .. 
Dr. l1111ai1 Zira 2 : .. 
Ki.am Namiağa olt• l O : · .. 
Ç. J. Jiro ve ~ 200 : .. 
Fimik incir firketi l 00 : • 

• Türk ecza deposu DMloa Z5 : 
lngiliz georal konsoloeu km 1 z s.ı: • 
ve oğlu : • Struco Krispia t O : .. 
Bwnan laelkmtn .-«ip bele- ZOO S 
diye reis .-ek.ili Eth-. elle : .. 
öz ödemitJi Hiianü .-e eti %! ' .. 
Leman ve F ab.ri = 
Halit bey oblu öiftacleri 6 35; • 
lbrabim Hilmi .-e HÜleyin t S S • 
Avni : ,. 
y ..r. biraderleri ı o : • 
Nicir Uzmııkol t " 
Ahmet ve Aasn Us 10 ~ • 
bm.ir Kantaralar Tartı f.m. t O : • 
nİyd birUii : 
Kanliçah lbnbim bCIF ı oo a 
Avner &n.c:.oiN ' 5 : 
Halda Türeciin .-e türeüa l 00 : 
Notrü Nesim 3 90: 
Kahveci Servet 
Dr. Rilat Halim Pala 
Hilmi .-e Mittaat Akça lk.ar
detfer. 
Y anto F. Azari 
Şimoil Alaznıki oflu Releil 
M.rki Alunld 
Abdulla.la ömer MidilW 
Hlfn Menemenl'°ifu 
Jak Tı.>puıı: 
Emeal Topcu 
çekoalovak,.a konsolow 
P. Filnes ve türeU• 
Yuda Karasu 

• 2 : 

s = .. 
ıo : • .. • 
ı sa: • s .. 
z i 

%5 • : s : 
% : 

" ı 

ıo 

30 
ıo 

• • • • • .. 
= • 
= • ---= Y elula 1 77' ı.f: 

......................................... 
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Hitler için husus• 
yemek listesi ISPANYOL 

ÇIÇEKEERI 
sa çok memnun oluna, çGn- ---o-

1 1 
biı 

idi bafka kokular bizim ko- Berfin 28 (A.A) - ta yaf~ ~ 

ogru5unu isterseniz, 

ISPANYOLCA SöZLO- ISPANYOLCA ŞARKILI 
SENENiN EN GOZEL OPERETi......... . •• 
iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL'. •• 
SEANSLAR ı SONATA ı 2.30-5.30-9. DA' .. ISPANYOL 

4 Ye 7.30 DA CUMMTESI PAZAR 12.30 DA Sonata ile batlar 

lonyalanmı•ıa mahiyetini ye çok hususi nebati yemekler bet • 
eh---1 -&1-l k d0 t•"' ·nc1 ·· d ·ı · · B 1 B Hitlec•ıı auıuuJcrun en 1111 en gon era mıotır. un ar · k Ua-
tebariiz ettiren yeaiblar ol- hazır bulunacağı ziyafetlerde u 
maktaAlar. mlacakttr. H"tler 

Aldeamanazi elbet iıtemo- Malum olduğu veçhile B. 
1
d·ei 

yiz MlJlD müfterilerimlz. tamamile ak.ilünnebatttr. Ken 
1 

.. ___________ _. hatta sütlü şevler dahi ye~ 

dir 



29 NiSAN CUMA 1938 

Tül-k -Yunan dostluğu da~ 
imidir ve daimi kalacaktır 

Bahriye 
Nazırı izahat 

aldı 
PARIS, 28 (ö.R) - Fransada 

gemi in9aat sendikaaı reisi bahri
ye nazırı bay Chapedelaine'i ziya
ret ederek inşaat tezgahlarının va· 
ziyetini ve ekonomik kalkınma 
itine ne suretle ittirak edebilecek-
lerini izah etmittir. 

, R. Mraksa "menfaat ve hissiyat gibi çiftn hamle üze- likBhtr1;;:d;ı ~:ı::;çe::ınek r:' • • . . üzere geniş bir bahri intaat prog-

~AHIFE 3 
zıaı 

SON HABE.R 
.. · 

Çekoslovakya 
lngiltereden soruyor: 

''ihtiyaç 
den 

\ 

halinde müttefik1er1tniz-
ne bekleyebiliriz?,, 

• 

rİD~ urulmuş eserimizi iftiharla seyrede bılırız" dedı ramını hükümetin tasvibine arzet-
mek niyetinde olduğunu bildir- Paris, 28 (Ö.R) - Londradan ne geçecek tek vasıta Fransa ve 

Atina 28 (A.A) - Başvekil Ce- ıazimkar sulh devletleri de bundan mittir. gelen mevauk haberlere göre Çe- lngiltere arasındaki birliği sık& 
W Bayara refakat eden Anadolu bilhassa memnun olurlar. Hele ark) • koslovak hükümeti Londraya in- olarak muhafaza etmektir. Zira 
Ajansı hususi muhabiri bildiriyor: Akdeniz hususunda Yunanistan ve Prens PoJun gilizce ve Fransızca olarak hazır- bu iki memleketin taahhütleri ay .. 

Başvekil CClal Bayar, Yunan - Türkiye bu mıntakada sulhun resa- lanmı• bir dosya göndermit ve ni olmasa da sempatileri birbiı i1 
Türk muahedesinin imzasından son- net buluşunu daima sevinçle karşı- Jd •• •• •• bunu lngiliz ve Fransız na7trları· nin tamamiyle aynidir. 
ra Yunan matbuatına aşağıdaki be- larlar. Çünkü bir ıulh havası içinde . YI ODUmU na tevdi etmittir. Bu dosyada tu «Daily Ekapreas» lngiJterenin 
)'anatta hulunm"uştÜr : · . Elen • Türk birliği daha süratli :ve Bel d 28 (A A) N "b' h "'k" noktalar izah edilmektedir · ortagw ı olan Fransanın kuvvetini · d h b' · · M gra . - aı ı u u- · · Muhterem Yunan matbuatı, kıy· a a tamam ır semere verır. om- p l d ~ k k 1 - Çekoslovak hükümeti bay kaydediyor : Fransa hudutlarına 
metli siyasi bir vesika imzaladığımt- leketimizde nasıl ebediyen payidar heme! p~ens .. 0.~.m .. ogu~unun :•r Hanylayn taraftarı olan nasyonal !ekiz milyon asker gönderebilir .. 

t ı k ıh d.. d d k t'• şıncı yıl donumu bu gun mera~ım-
u samimi eurctte kaniim. mzamı o aca sa su un unya a a a ı . . . Sosyalistlerin taleplerini ne dere- Majino Siman Arme istihkam hat. 
koyduktan sonra çok büyük bir dev- olarak hüküm sürmesini hararetle le tesbıt -~dılecektır. cede tatmine mütemayildir. tını gaçecek dünyada hiç bir km. -
._ kad d"l k T'" k ili t' · b"' ··k f' Bu munasebctle Pravda gazetesi xt adamı olan ar aşım Ekselans ı eyere ur m e mm uyu ~e ı . . .. .. 2 - Prag hükümeti Bohemya- vet yoktur. Franaız - ltalyan hu 
general Metaksasa söylediklerimi bu- Atntürkün sıhhatine, dost ve mütte- baş yazısın~a. n.aıbı hukumet p~ens daki Nazi nümayi~leri ve bunların dudu da heman ayni derece '<! 

,ada tekrar edersem hakiki duygula- fik Türkiyenin itila ve refahına, ai- P~lu~~.:~nç~ığını ~am~?1.nı~ ~· lı~- inkifafı hakkında ne düfünür? kuvvetli tetkilat altındadır w · •. 
nm olduğu Rihi tebarüz eder. Ken- zin ve nazik zevcenizin saadetlerine, ra u um :ırı. 0 an ;rıncı ıyerı~ 3 - ihtiyaç halinde müttefik. ha kolay müdafaa edilebilir. ( ..!l 
•.ı T"' k' h . . k'l' . b"t" yanında geçırmış oldugunu ,.Jıcmmı· I . d b ki 7 h . . d .. . aisine: ur ıye arıcıve ve ı ının ve u un J k d ek d' erın en ne e er. e gerısı ün yanın en mu 

ı . f' l . . . d . k d h' . yete ııy etm te ır. M k 1 l ,_ K l « Tebrik ederim. Her iki memle- >mısa ır erımızın saa etme a e lmı YUGOSLAVYA ISLAM üza ereci er üzerinde kuvvet- mem eKetidir. öy üler toprağı •. :-
kete gerçekten büyük hizmet edil- kaldırırım. ô . 1i bir tesir yaptığı anlafılan do&ya- na ile elciyorlar. Bu toprak ıon ka· 
mi tir. Birbirimizi tebrik etmeğe la- BAŞVEKIL1MIZtN NUTKU CEMAA Tt REtSU 1: nm bu kısmında bir harp çıkması l'lftna kadar müdafaa edilecek· 
yıkız. lmzaladığımız bu muahede Atina, 28 (A.A) - Dün ak- . Belscrad 28 .<~.A) - 'iya~~in hususunda mevcut olan çok ciddi tir.» 
balkanlarda esasen ·teessüs etmi§ famki ziyafette Yunan batvekili bık ~a~rnam~k ıle S~ra}:b.osn~ y~k- tehlikeden bahsedilmektedir. Umumiyetle ba~vt!kilin etr~fan-
olan sulhun emniyetini Büyük dost- general Metaksasın nutkuna Tür- se ıs m ma emesı reısı ·c ım 1 Londra 28 (ÖR) - Bu sabah- d 1 l .. h be 1 D r 

kiye hatvekili Celal Bayar fU mu· Spaho Yugoslavyadaki islam cema- kt' lngı'lı'z,gazete.lerı·ne go"re Ç•k Ma olan aran ı~ı a ~. a aÇn «k ey ı )uğun ve ittifakın yeni bir tezahürü . . r~. · d'I . · F h · .. ey » gazeteııne gore e oalc•-
oJdukdan baaka bu hududu da aşa- kabelede bulunmuştur : atı reıs ıgme tayın e 1 mıştır. 'e ım meselesiyle lngiliz - Fransız aske- k 1 · b l ·· k 

"' :ıt • Ba Ba bakan Spaho münakalat nazın Mt>hmet • . b" 1·~· . . . l . . va mese esı aş ıca muza ere 
rak umumı sulha da hızmet edecek- • . Y • • • h k d 'd' rı tf ır ıgı meselesımn hır eştırıl- mevzuudur. Nihayet <eNevs Chro-
• f 'k" 'h . . · y b k"l' B M t k . Ekselansınızın gerek tahsım ~ Spa onun ar eşı ır. me · ı h" de b' t ··ı d . tır. şte bu fı ır ve zı n·ıyetlc ellen- . unan. aşve ı ı . e a sa~ . • sı . e ın ır emayu var ır. nıcle>> şunları yazıyor : 

Jlızi hürmet ve muhabbetle sıkıycı verici pek az şey mevcut bulunduğu jrek arkadaşım Araı hakkında A k «Tımes» \IUnları yazmaktadır : 0 .. b'l l"d' ı_· Ç k l 
nam.> - kanaatindeyjm. Biz Elenler ve Türk-ıço~ dost~ne aö~lerin.c:_.kar~~ .~uy- . merİ a nl n Frc.nsa Londraya kuvvetli bir ekip vak aun:~ar' ıh~: t:ra;:_~z hal~~d~ 

Dedim. ler menfaat ve hissiyattan mürckkeo dugum fukranı ıstedıgım gıbı ıfa· gönderdi. Müzalcerelerde verile- F y y S ş t• kt d 
• 

1 d h d b "tt fk l B h • b .. f · k k I d . d . d. ransız - ovve pa ının yıu ım Hakiki duygum ve düşünüşüm çifte temel üzerine sağlam surette 1 e usu~un a u mu. e ~ .mem. C: a rı ye U ces l ce arar ar an zıya e teatı e ı- h .. k.. . b.. . k . 
b l k . d'l . .. k . . . 'f kette asıl Yunan mılletinın btzı ' lecek fikirlerden hasıl olacak te· u umlerı ta ık edılece ve lngıl· 

s)udur. içinde u unma la çok biiyük t~sıs e ı mış m~~t:re eserlı~ızı ı - kabulde gösterdiği fevkalade sn- Vaşington 28 (A.A) - R~isi sirlerin ehemmiyeti olacaktır. Zi- tere de Fransa tarafından olaca1" 
~evk ve heyecan duyduğum memle- tıharla seyredebılırız. Dost ugurnuz · · t" h~lA t · · it d l cümhur B. Ruzvelt 1939 senesınc F p k b' h tır Ancak böyle sarih bir beyanat '- .. d k' h" 1. k' l'k I d d mımıye ın a a esırı a ın a o a- ra rnnsa raga ar,ı ır mua e· · 
s:etınız e ı teza urata ~e ınce: 8e ız sene ı ınyııtı esnasın a ur- k k l' b 1 kt ık t k' ait bahriye bütçesini tasvip etmiştir. d ·ı h wl d F k l .1 · vapılırsa tehlikenin önü alınabilir 

M"b '~.. 'f d d b'I' . d f 1 1 k . . ra e ıme u ma a a ın ı çe ı- e ı e ag ı ır. a at ngı ter~nın ~ . 
u aıagasız ı a e e e ı ırım ki ma an aza asan uvvetının emrey- B l b b k ı·. t Bu bütçe 456 milyon 866 bin dolara . . h d -·ıd· A k ( · .1 E~ J ı· ti ı "Jt 

L d . "k k l l d... h' k' . l yorum. ununa era er ra t}e vazıyetı u egı ır nca ngı. ger natyona sosya 1s er ngı c-
,.,u ka ar biı~.u ve a pden gelen e ıgı v_e ı~rnet .ve ıyasetın ° gun- hükümetinin bize ibzal eylediği baliğ bulunmakta olup bilhassa iki tere Milletler cemiy~ti azasıdır ve renin hu i'e ltarı~mıyaca~mı zan-
coş~un tezahurata ve candan. kabule la~tı~dıgı muteakıp me.rhaleler katet- lütufkar misafirperverlikten do- zırhlı, iki kruvazör, sekiz torpido ortA Avrupa meselesine alakası1.- nederlerse o zaman en fena ihli· 
tahıt olunmamıştır. Ve ben ~lk defo mıstır. Başlangıç. teşkıl .ede~ _ı 930 layı ekselansınızın şahsında ken- muhribi, altı tahtelbahir, bir mayn Iıkla karşılıyamaz. Bu sebeple or- mallerden korkulabilir. 
görüyorum. Bunu memleketıme gö- paktı 1933 paktıle genısletılmış ve ·d"ıaı'ne bu"'tu"n kalb.ımle tesekkür et-1 tnrayıcı aemisi ve bir çok tali dizü- t A d k' h ts l k • L.h 1 · f'k · l ·ı •· .. · l k · l b" · ] El T" k 1 • ,., n vrupa a ı osnu uz u se ı era gazetenın ı rınce ngı .. 
turecegım, mem e etıme an ataca- ır sene sonra ımza anan en- ur mek ve bütün Elen milletine de tamları İnşaat tezgahlarına konulma- b 1 • • t t · v "k" t ft lt!re ve Frans"nın Avrupad"kı' ha-ıc.. O l d h' .. h · h A t t C d' 1 · b .. d ı ep erını ya lf ırmaga ı ı ara an ... ... 

··Icr · · k d k h ı "} · ·ı ,, l h ça ııı aca hr. « aı y e e$?rap >) 
"ım. nar · a ıç şup eslZ eyeca~ n an e or ıa eı ugun yarıma a- güzel memleketinin topraklarma sı İçin muktezi tahsisatı ihti\•a el· ı ı 1 k D ·1 T ı h reketi burada durmamalıdır. 
nıma ve ıu anıma )ştıra e ece • mızı ayır ı go nesı 1 e Kap ıyan mu • girdiğimiz andan itibaren ve sa· mektedir. ta en müstacel meselenin Çekoslo- Merkezi ve şarki avrupada faal 
.lerd~r. Türk • Yunan dostluğu dai- te em _bina~ın Ba~a~ antantının tc-' mimi tükranlarımı arzetmek iste· Bütçe iki zırhlı ile iiç tayyare ge- 1 vak meselesi olduğunu yazıyor... bir siyaaet takip edilmeli, Türki .. 
ID ır. e daimt 'kalacakur. Cünkü mellcrındekı en muhım unsurlardan rim. Bunca aeneden sonra bütün misi, kırk üç torpido muhribi ve on Vaziyet o kadar tehditkar bir te· ye, Yunanistan, Yugoslavya vu 
kuvvetini her iki memleketin esas biri olmuştur. Yunanistan, Türki}e, Yunaniatana ve asil Yunan mille- altı tahtelbahirin ikmalini de derpiş kilde inkitıaf etmistir ki bu husus- Romanya ile sıkı bir it birliği te .. 
menfaatlerinden alıyor. Çünkü mem Romanya ve Yugoslavya hu tarihten I tine Türk milletinin kardetçe ıe- ~tmcktedir. ta ısrar et~ek zaittir. Harbin önü- min olunmalıdır. 
l~e~~m~~~m~w~e~d~-bcri~cirulli~~r~~~~~m~l~~ınınYu~n~~nı~r~a~~ Bu~~efi~nm~lis~~hri~en-------------~-------~-------~ 
rnak ıçın lazım gelen her turlu evsa- tehassıs bulunan ve tam ve mueuır • daıma daha yuksek gormek ıate- cümenınde muzakere edılmekte olan j H İller ı · diye 
fı haizdirl:r. Bir ~.evlet a~amı ola~a~ b~r ahenk g~stere~ sıkı. ve ~u:':.:ct!i ı~iğ.i aa~deti ~~suıundaki dil~kl~- bahri silahlanma projesinden mii8- ge l yor 
bu dostlugun mutemadıyen tealısı- hır blok teşkıl etmışlerdır. Bırlıgıını· rını getırmek uzere memlekebmın takil olan bütçedir. 
ne çalı~mağı birinci derecede emel, zi canlandıran zihniyetin yeni birı·bir murahhası olarak Elen toprak- .......................................... Yahudı·ıerden bı· n kı";şıo 
~vk ve vazife bileceğiz. bürhanı olarak güzel hükümet mer- ,larında tekrar bulunmakta müte· Böyle bir hava içinde Türk Elen 

Kıymetli arkada~ım general Me- kezin ize yaptJğım ve hatırasını kal-; vellit bu anda duyduğum derin he- Entente Cordialei memleketleri-
takaasın büyük şefim hak.kındaki te- bimde daima canlı olarak aakladı~ım,yccanı gizlemek benim için çok mizi birbirine çeken bu derece tevkı·f edı·ıdı· 
menniyab bizi her zamanki gibi fev- ziyaretlerimde bana karşı yapılan zor olur. yakınlık ve benzerliklerin tesiri 
kalade mütehassis ve minnettar et- heyecanlı tczahiirleri de kaydetme- 1 Memleketimiz miinaıebetleri- altında tabii inkitafını takip et-
miştir. Kendilerine arzı şiikran ede- liyim. nin nüvesini tetkil eden nisbeten mekten bafka bir fey yapamazdı. 
rim. YENi MUAHEDE iLE kısa bir maziye göz atarsak bu Pek güzel ifade buyurduğunuz gi-1 

Yunan milletinin büyük ve birleş- ATILAN MOHtM ADIM: 
1 
münasebetlerin bu derece sağlam, bi Türk - Elen birliği yolunda bir 1 

tirici şefi haşmetlu kral hazretlerine B. Başkan, 1 samimi, çözülmez bir dereceye bu yeni mühim merhale daha tetkil 
hürmetle tazimlerimi arzetmek be- Elen - Türk birli~i yolunda mü-ıkadar sür'atle iritmesi önünde he- eden bugün imzaladığımız mua-

ROMA, 28 (ö.R) - Resmi bir tebliğ bay Hitlerin yakın ~iya
reti münasebetiyle bin yahudinin tevkif edildiğini uydurma bir 
haber olarak göateriyor. Bazı ihtiyat tedbirleri alınmı,sa da bun
lar münhasıran yahudileri istihdaf etmif değildir. 

nim için büyük bir saadettir. Bu va- him bir adım daha atmış bulunuyo- 1yecana kapılmamak iınkantıızdır. hedeyi bu dütünce ile ve bu ayni 
:zifeyi burada ve bilhassa güzel pa- ruz. Memleketlerimiz arasında 1930 . Münasebetlerimizin bariz vasfı sulh ideali ile hareket ederek ak- terebiliriz. ekselansınızın yüksek dileklerine bii-
yıtahtınızda ifa etmekt;n d~~duğum - 193~ Amuahedelerine .m~sud bir su-j o.l.a~ l>u s~ğlamlı~ samimiyet ve deylemiş bulunuyoruz. Bay Ba§bakan; tün kelbimle. i tirak ederJ, ·· '·.. · 
zevke payan yoktur. Kendısıne dai- rette ılave olunan yenı hır muahede çozulmezlık Ekıelanaınızın da çok Bay ha,kan, Milletlerimizin yarattığı bu derece aralarında yıkılmaz bir birli. .. .. \a, 
mi saadetJer diler ve şevket ve azn- dahn aktedilmiştir. Ben bu muahede- güzel ifade ettiği gibi müeyyidesi· Yeqi Türk - Elen muahedesinin mühim ve neticeli bir eserin tahak- getirmeğe muvaffak oldukları ht· 
metlerinin payidar olmasını temenni ye si:rin ve B. Arasın imzalarınızın ni kat'iyy~n insani olan çifte za· mahiyetini ve fÜ~~lün~ sarih .if~- kuk ettirmiş devlet adamlarına her sulhun en kiyasetli ve en merd kefili 
ederim. yanına im7.amı atmış olduğumdan rurette mu~terek menfaat ve kar- delerle o derece ıyı tarıf eyledınız zaman nasıp olamaz, ve gerek beninı olan milletlerimizi tebcil etmek İsle· 

Sözümü bitirirken ebedi olarak dolayı kendimi bilhassa bahtiyar ad- ftl~klı ~uygularda bulmaktadır .... ki ~u . ~uahed~den bahse~~r~~n için gerek arkadaşım Dr. Aras icin rım. 
<Jevam edeceğine emin olduğum detmekteyim. Bu muahede birliği- !ftıhar ıle seyretmekte haklı oldu- be~ım .ıç~n ekselansınızı~ bhg soz- Türk - Elen birliği yolunu teşrik ve Kadehimi Elenler kralı Majer;h 
Tiirk _Yunan dostluğu için: mizin bariz vnsfı olan sulh azmiylel

1
gurnuz bu m~~t<:feı:1 başar.'~· son lerıne ı9tırakten batka.bır f~Y kal· teyit eyliyen bu vesikanın altına ek-,ikinci Jorjun &1hhatine, dost ve müt 

«Yaşasın bu biiviik dostluğumuz> ve geçenlerde müttefik devletler ara- . 7.amanlar tarıhınm K~ydett~~ı ha- mamakta~ır.. Hak .ettilc~erı refah selinsınız gibi yüksek siyasi ehliyet tefik Yunanistanın refah ve itilasm~ 
Derim... sında vuku bulup antanhmızın son l'~rılarm .~u?akk~k kı en guzelle- ve. saadet~ mılletlerı~e c!dd.e~ te- ve vatanperverlik faziletierile son kaldırır ve ekıı;eli.nsınızın ve sevimli 

toplantısında (k' b ahed - rınden bırıdır. Yıne muhakkaktır mın edebılecek yegane amılın ol- seneler içinde yaptığı hizmetlerden bayan Metaksasın şahsi saadetlerine 1 u mu e 0 za k' l k 1 · · b ··ı d - k · b 1 dukl · · YUNAN BAŞVEK'1 LJN"1N man paraf ed'I · ti') t "d 1 1 meme et erımız u 0 mez ese- uguna anı u un arı ıçın an- dolayı vatanımın ı:ükranına hak ka- ıçenm. 
_ 1 e ı mış eyı o unan ı . l "h' d f 1 • k Ih · · "k" l k · "t 

NUTKU: noktai nazar teatilerinden doğan şu-1 iı ;.sır a;ın ;arı 1~ en meJ aat ~Iı ba hu u 1

1~hyen .ı ~ meb e etı~ı zanm .. ve birliğimizin hararetli bir Ati na 28 ( A.A) - Türl. - Eleı1 
Atina 28 (A.A) - Atina Ajansı urlu zihniyetle tasarlanmıştır. Şura·ıı\ım~ .e~s h"~ı ~rmı!k0 an ~1 

• d uh'l~r~re\~3;zmı~3;n ~k·yaıt tarafdarı olarak ismi Türk. Yunan mur.zam paktının imzasını mütea-
bildiriyor: sını kuvvetle ve tam bir hulus ile I e erımızml ı mYel ve ıyasletkıne a .11~n e . ve • l ves? a arı- münasebatı tarihinde altın harflerle kip dün Elen ba,vekili gene:-al Mc-

EI ha k·ı· B M k T"' k d t k . . k' b . h medyundur ar. anız meme et- na ı ave edılmekle ka mıyan ve yazılı kalacak olan mu"mtaz b"ır •ah- taksas Türk gazetecilerini kabul ede-en şve ı ı . eta sas ur- ay e me ısterım ı u rnetnın te - I . . . . d - ·ı f k · d" l h d · · '" 
k . ba k'I' CelAl Ba h . . d't d' . h' b. . h d f' k K' ! erımız ıçm egı , a at aynı za- entente cor ıa e mua e emızm •ı'yetı"n ı'm2ası yanıı1a ı'm·· .. mızı at- rek a•ag-ıdaki be.vanatta bulunmtıs · ıye şve ı ı a yar ve arıcı- ı e ıct ıç ır e e ı yo tur. ım- d B lk hl k b' h d · l 0 ....,. "( 

k·ı· D T fik R" .. A I l . .. 'h d W'ld' B man a a an antantı o unun ızzat ru un atamam ıyan ve ge- mak bu"yu'"k b"ır saadettır' . Sevı'ncı"m tur: ye ve ı ı r. ev uştu ras şe· se a ey une muteveccı egı ır. u d .. ah"t l d · 1 t b h d d .. bT d' 
reflerine bu akşam büyük bir ziyafet metin balkanların nazımı olan mus· og~~smda f 

1 
t 0h~dn. yalrıml a ha· "

0
1
• eten t u mdu~ le e ohgad ı ~r k•: çok büyüktür. Hususiyle ki umumi Türk matbuatının muhterem mü· 

. b . f t' 1 . , . . ·~ . mız ıçın e mesu a ıse er e u en en e cor ıa e mua e eaı ı .11 . . 1 1 ki ba,h . 
venmş v~ u .zıya e. ı ~ar ak hır ka- lıha.ne Anla~ınalar. serısınde dıger hır derece dolu olan son sekiz sene- yalnız ismi muhteviyatının ruhu- sulh davasına samimi bir hizmette J messı erını se i.m ama a tıya· 
bul ~esmı .takıp etmıştır.... . vesıka.dan ıbarettır. Ancak bu mua·ıye atılacak nazar da itminan ve- nu göstermeğe kafidir. bulunan muahedemizin imzası ufuk-lrım. Burada kendinizi bizzat kendi 
Zıyafetın aonlanna do0 ru ba k l h d lh h f h ta belı'ren ve muztarip beserı'yete t··e- memleketinizde telakki etmenizi ve ~"' . şve ı e enn~ su un. m~ a azası .. usu- ·rici mahiyettedir. Filhakika çok Türk - Elen kardef birliği Bal-

~eneral ~:taksas aşagıdakı nutku su~1dak,.1 e~e~mıy:tı yanında yuksek lkara bulutların kıt'amız üzerinde kan antantı konseyinin son toplan- rahlık getiren bir sükiinet devresine Türkiyeye dönerken Türk milletinin 
ırad etmıştır: manevı hır şumulu de vardır.Bu mu- sık sık yıkıcı kasırga tehditleri do- tısında müzakere edilen Rumen tesadüf ediyor. Cihan barııı yolun- hararetli ve '8mİmi hiasiyahnı gö-

Ba:>.) ~ş\vııt . ahede .Yur:anistan ile Türkiye. ara·!ğurduğu zamanlarda dört memle- ve Yugoslavya müttefiklerimiz ta- da ahla" adım aralarındaki antant tünnenizi dilerim. Bu mühim dakl-
~unanıs~ bCnım vası ~~~ ~!e~ sındakı ~~!arın ne ~adar .d~rın ~~ ıketin bütün müteyakkız ve yapıcı rafından hararetle tasvip olunan bir sulh kalesi olan biz halkanhların kada Türk hülcümetinin dıuhtetem 

- Turk dostlugunun hararetlı oncusu sıkı ve ıkı memleketın bırlıklerını gayretlerini bundan böyle ebedi ve bizzat Balkan antantı zihniye-ti ancak tasvibine mazhar olabilir. Ve reisine karfı olan hayranlık ve doıt
olan dost ve müttefik Türkiye hükü- her zaman daha ziyade sıklaştırmak müşterek eserleri olan Balkan an- ile tasarlanan bu yeni muahede bilhassa Türkiye ile Yunanistan Ak- luk hislerimi bildirmek iaterim. O 
metinin reisine ve ismi antantımız ta- arzularının ne kadar biiyük olduğu- tanhna aarfetmelerinden daha zİ· iki memleketin kendilerini birbi- denizde te;şriki mesaiyi ve münnsc- hükümet reisi ki, milletinizi yüksek 
rihinin her sayfasında yazılı bulunan nu bir kere daha isbat eder Bu mua- yade muhte.em bir manzara ta- rine bağhyan rabıtaları daha zi- betlerin ahenkleştirilmesini istihdaf mukadderatına götürmek yolunda 
onun güzide mesai arkadaşı harici- hede müttefiklerimi?. Romanya ve savvur olunabilir mi? Bu itte de yade ııkla9tırmıt azimlerinin bir eden her eseri daima büyük bir mem- azimkir ve kiyasetli bir elle idare et
ye vekiline en samimi ve en hararet- Yugoslavya ile tam bir mutabakat 'milletlerimizin hikmet ve kıyaseti ifadesidir. Bu bizzat kendi men- nuniyetle kartılayacaklardır. Çünkü melde ve eski ve mümtaz dostum B. 
li bir surette selamlıyarak hoş geldi- içinde tahakkuk ettirilmis olduğun- galebe çalmıfhr. Memlcketlerimiz f aatlerimiz bakımından olduğu böyle bir eser bu mıntakada olduğu Araa gibi şayanı takdir mesai arka-
n iz der. Bu selamda bütün Elen mil- dan antantı mızın dört devlet arasın- ve ayni zamanda enternaayonal 1 kadar beynelmilel sulh menfa- kadar bütün kıtamızda muvaffak d~lanna malik bulunmaktadır. 
letinin asil Türk milletine karşı duy- da biitün noktalarda mevcud geniş 5ulh için çok hayırlı bir büyük ati bakımından da tahakkuk et- sulhun taraini ihdas edecek ve bu Vasıtanızla Türkiyenin büyük •efi 
duğu kardeş sevgisini bulmanızı ricn ve samimi mesaiyi de tebarüz etti- eıer doğmuftur. Balkan antantı 

1 
tirilmit kat'i bir sulh vesikasıdır. suretle Türk - Yunan iş birliğinin Kemal Atatürke tazimlerimi arzet

ederim. rir. Yeni muahedemiz hayır alamet· ittifakları dört memleketi yeıin 1 Ve buıün bu muhabbet eserini emin ve feyizli inki,afı hususunda en mek te isterim. O büyük adam ki 
leri içinde doğmaktadır. Son zaman- yegin birbirine bağlıyan rabıtala- , Türk - Yunan birliiinin bu resroi- müsait havayı yaratacaktır. dahiyane bir surette milleti canlı 

MÜŞTEREK ESERiMİZ: larda Avrupanın üzerine çöken en- nn beliğ bir sembolünü te,kil eden ni bütün dünyaya Balkan azaları Sulhun memleketlerimize nasıl kuvvetlerini yüksek hasletlerini tan
Metud bir surette katedilmiş ve dişe havası yerine mesud bir ferahlık Yunanistan, Romanya, Yuıoa-: arasında hüküm süren tam tesanüt ebediyen payıdar olacaksa bütün zim etmi4 ve Türkiyede esaslı bir 

&engin bap.nlarla bezenmiş bir yola devresi başaöstermiıtir. Balkan an- la•:r• ••Türkiyeyi bundan böyle_se- ve ıenit ve halisane tefriki mesai· dünya üzerinde de kat'i olarak hü-1medeniyet ocaiı meydana çıkarın ... 
,,fı nazar etmek kadar mcmnunivet tantını teelcil eden devletler cribi lik .kanatları albna toplamalCtadır. nin bir miaali olarak iftiharla ı&.. küm ıürdüiünü ~örmek huausunda hr. 
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: YAZAN: 

BuA A AKTA Okurların 
• • 
i R. L. Goldman a mektupları 
• : ...••.•.•••.•..•....•....•••.•... • Z • L E N Belediyeden bir sual 

D •ıd • ' K UR ş UNA D l l ikinci Kordonda 222 numarada 

Suçlu eg~ J ır • oturmaktayım.Evimin3,5metreya-
kınında bir kereste deposu vardır. 

i"8ü'y"ü'k'bi'~"~~;~~: .. (Mahmure Belkis adını taşıyan bir Bu kereste deposunun bütün komşu· 
rL/LT,LLTZ,{7;{Z/..7..LL/.'/,,ut/,//J lara verdiği heyecan ile geçen ııeno 

Büyük Zabıta Romanı , 
·································: i luk romanından ) mıntaka belediye memuruna müra· 

NAKLEDEN: ~ t ....... l.'.~e.~.~~~~~ ........ lngiliz kadınının esrarengiz hayatı ,, ::~~~:y:ı~::d~ğ~~tıit:;::te~:;~:t. 
-5- 'A1ahide Orbay : ' . . . . . . nın mahalle aralarında mevcudiyeti 1"'' : 34 dırecek dehhnız var mı? Kolonel ehyle susmasını ıtaret b 1 d' . t 1 =cıı::zı21ı•'Zll'.A2r.ılZ::ZdEm;mı:z.aaımcz:ı~( • - - • . • . e e ıye nızama ına uygup o maya"' 

111 r/,. •••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • - Kolonel •.. Gerçı elımde delıl ettı: ... .. , · ""ıin '• 
Vilıon sordu: hayrete dütüren bir teklifte bulun· «ltiliil devlet~erı hızmetince ca· yok .. Fakat yaptığım muhakeme - Azizim Frarıkl durunuz de- cagdını aoylemlışftık. Aldıg ~ ctıevk*P'I 

. d B · ·· · · · ih • 11.aualuk eden bır avcı 6-1 ak,amı b . . k d" G d" Du H· ki ta epoya te e on ve su tesısa o-- Amberıon bu senetlerı tam u. enı unıvenıtenın zarı sını· . enı 'u netıceye sev e ıyor: ro- ı. runuz... atıramı yo ıya· ld • d d' l dı~ 
on dört sene sakiadıktan sonra on· fında okutacağını, sonra da tıp fa. ulsviçre sınırını geçerehhF e~~~IT· ner tifre kodunu çekmecenizden yım. Bu gece burada bulunanlar· ~~d' ~:;:? ~nB en ışey\y~l; ~a 
lan öldürüleceği saatten evvel size kültesine göndereceğini söyledi ve «şene gel~cek, orada h e

1
n 111bn_e yalnız başına alamazdı. Harbiye dan fÜphe etmekte haklısınız .•. baı . ırı1 edıştı. ~,cevap e eyı aca· 

• . fak · · · t d' «bazı vesıhalar verece o an ır · d b" k ld d b" lık t 1 f k b" • ıza e er mır ne diye ıade etti? muva atımı ıs e ı. .. '"lak" l h nezaretın en ır opye e e e e- ır ara e e on a meıme geç- M hali d k" d • 'bi ke-
Cevap verdimı - Derhal cevap vermeyiniz .• ! «duşman ca.uıuna mu . 1 0 aca • bilmit olması da imkansızdı. Bi· mittim. Farzedelim ki Bayan Bel· a • e ~asın .a 1 ag _gı ~•~ 
- Size bu senetlerin hikayesi· dedi. Dü,ününüz .. Tatınınız .. Bir «lır. Avcı saat .onda Sıyah ha~tal risi ona bu vesikayı vermif, kopye kiı bu bir dakikalık ayrılıktan İs· reste yıgını hır tehlike kaynagı olar&A 

ni anlatmama ve Ambersonun be- kaç hafta ıonra gelerek kararınızı «loha?ta.ına. gırereh suç ortagını etmesi için icap eden zamanı ha· tifade etmiştir. Fakat çekmeceyi kalması _muv~fık mıdır) a· mi 
pim neden çok samimi bir dostum bildiriniz. «behlıyecehtır. Bu !ahsın ~r?ner zırlamıttır. nasıl açmıttır. Ben çekmeceyi ki- . Beledıyemızden bunu sorab ır • 
olduğunu izaha müsaade eder mİ· Birkaç hafta sonra gittim, gör· «olması muhtemeldı~ .. Her ıhı "bca· Hennings: litlernittim. yız~ 
ıiniz? düm ve bana ikraz suretiyle yapa· ıusun yakalanma.•• ıçın !erti at - Muhakemeniz doğru. Ben de - Emin misiniz? M. Cevdet Onbatıoilu 

Müddeiumumi, bu cinayet itin· cağı yardımı kabul edeceğimi ve 1 «al!nma~ıd~r .. Netı~e. umumı harar· böyle düşündüm. Fakat matmazel - Tamamen ..• Şu halde bu 
de ba,tan sona kadar bana kartı 'kendisine olan borcumu da doktor 1 «gaha bıldırılmelıdır.'11 Belkisin bu hadisede alakasını dü- adamın çekmeceyi açması için ya· 
çok zalim davrandı. Hatta timdi çıktıktan sonra ve çalıfmağa bat· ı ak d ,ünebilmek için onun ilkönce fÜp- nında bir maymuncuk olması la· 
bile benim masumiyetimden fÜP- l~dıktan sonra ödiyeceğimi bildir· Kdolko~elkvib~şınıbki!d•r:r T tu: heli bir kadın olması lazımdır. Vi- zırndır. icap ederıe anyabiliriz. 
be ettiğini zannediyorum. Evvelce dım. !var a 1 t~. me a 1

•• ••• as a yanadaki ikameti esnasında me· Farzedelim ki böylece çekmece-
de söyledimdi ya.. Bir masumu Güldü. · mH bu_gun.:

1
• . murlarının nazan dikkatini celbet· den aldığı brotürü Metrdotele ver· 

mahkum ettirmek, elektrikli san· - Madam ki, dedi, yapacağım ennıngs 1

1 
abe e~ı: t mit midir? Etmemişse nasıl kabul mittir. Sonra brotür çekmeceye 

Zelzele 
Felaketi 

dalyada idama göndermek onun yardımı bir ikraz teklinde kabul l - Kolone ~ a tam saa 0b'!" edebiliriz ki alelade bir dansöz bu nasıl girmi•ti? Groner elindeki 
• . b" ki. 1 "d" M bn k. tı" k·t· D d'"" dan evvel Feldkır-nde buluna ı· K 1 1· . . f" ld T BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ıçın ır re am yo u ı ı. aama· e e ıs yonun, pe a a.. e ıgm • . . . ".- .. .. r gece o one ın evıne mısa ır o u maymuncukla çekmeceyi açarak 
fih Vilson bu akf8ID sözlerimi kea- ııibi olsun. . \ lı~ız. Suçluyu bırlıkte gotürme ı· diye şifre kodunu çalmıya yardım broşürü yerine koymutaa aynı su- tan hariciye nazırı B. Dö Kanya, 
meden beni dinledi. . ":' e bu sur~~l.e ona, _!>enım ta~· yız. etsin? retle brotürü bizzat çalmıf olduğu. Irak hariciye nazın B. Tevfik E!I!-

- Ben, dedim, doktor Amber- sı.lıme sar.fettıgı harçlıga '?ukabıl Evet derhal yola çıkalım.. Pennvitz: nu da kabul etmek lazımdır. Ben süveydi, Suriye hariciye nazın B. 
ıonu ilk defa 1922 yılının baharın· bır senet ımzalıyarak verdım. Frank! sordu: - Dahası var .. Ben bu kadını mabnazel Belkisin bir dakika bile Saadallah Cabri, Afganistan hari-
da tanıdım. O zaman on yedi ya· * - Kimler gidecek? davetten önce bütün hayatını tel· ciye nazırı B. Feyz Muhammed yanından ayrılmadım. Yalnız bro· 
tında idim. Orta tahsilimi yeni bi· . Vila?~· sözümü k~_sme~en ~ni - Groner ve biz.. kik ettirdim. Şüphe edilecek en türün kaybolduğu anlatılınca &fa- han, Mısır hariciye nazıtı B. Ab-
tirmiştim. Fakir bir mahallede, b~- ?ınled~gı ıçın . ıoyledıklerıme - Güzel.. Fakat ben sizin ye- küçük bir hareketi bile olmadığını ğı inmiştim. Dönüşte binbatı Her· del Fettah Yehia, lran hariciye na-
ıit bir evde oturuyorduk. Zengm ınandıgını zannedıyordum. rinizde olsam bayan Belkisi de teıbit ettim zenle matmazel Belkisi burada zın vekili B. Adle ve lskenderun 
Cleğildik. Babam ölmüttü. Annem Müddeiumumi gözlerini kapa· götürürüm. Polis müdürü: buldum. Binbaşı fÜpheyi celbede- sancağı seçim komisyonu ikinci 
bir dikitçinin yanında çalıtıyordu. mıt d~~ünü!o~, sarıki yalanımı tut· Emniyet direktörünün teklifi - Sözlerinize inanıyorum. fa· cek birtey gördü mü? Onun teha· reisi B. Secretan Kırşehir zelzelesi 

Ben güçlü kuvvetli idim. Mek- mak ıçın hır ıp ucu arıyordu. Rudolf Henningsi titretti. Sybilin kat kurnaz tedbirli bir casus izini deli büyük ehemmiyeti haizdir. dolayısiyle hariciye vekili Tevfik 
lehin futbol takımının kaptanı Batını kaldırdı. . vahim bir tehlikeye maruz oldu- belli etmez .. Son darbesini vura- Hennings tereddütsüz cevap Rüştü Arasa taziye telgrafları 
idim. - Kaç zamandanbe~ı doktor· ı ğunu hiuediyordu. Kendisini tu· cağı güne kadar onu terefli insan· verdi: çekmişler ve hariciye vekaleti ve-

1922 Mayısında anneme bir oto· luk yapıyorsunuz .. dc:dı. ı tamıyarak itirazda bulundu: lar arasında görebiliriz. Ben kati· - Kolonel ben büroya girdik· kili Şükrü Saraçoğlu bu telgraflara 
mobil çarptı. Hastaneye kaldınldı - Alt.ı senedenb~rı. - Bayan Belkisi rahatsız etmi· yetle Bayan Belkisin bu hadisede ten bir kaç dakika sonra Bayan cevaben cümhuriyet hükümetinin 
ve orada öldü. Doktor Ambersonu - 10btısas':':'ı~ nedır? ye ne lüzum var? eli vardır demek istemiyorum. fa· Belkis göründü. Burada bir saniye teşekkürlerini bildirmiştir. 
itte bu hastanede tanıdım. O, bas- - Kph~atoı:ıım. d 

1 
KolonQ' · kat madam ki bir tesadüf onu va· bile yalnız kalmadı. Bunu katiyet· Ankara 28 (A.A) - Afganis-

tanenin bat operatörü idi. Anne· - a. ı~enız nere. e · en de aynı suali soracak· him bir hadiseye tahit mevkiine le beyan edebilirim. tan başvekili Muhammed Haşim 
mi kurtarmak için çok çalıttı. Bü· - Buıldıng cadesınd~, doktor 1 tım. Bayan Belkisin Feldkirşene dütürmüştür. Birlikte olmasında Frank!: han ve Suriye başvekili Cemil 
yük harpte lngiliz ordusunun dok- · Taylor ve doktor Oberhılle bera· getirilmesinde bir fayda görmiyo· zarar değil fayda vardır. Groner - Verdiğiniz izahat matmaze· Mardam bey Kırşehir zelzelesi do-
toru sıfatiyle Fransada bulunmuş, ı ber çalı~ıyoruz. rum. Bu kadın belki mühim bir bu işi yalnız yapmamıştır. Bir suç !in suça ittirakine ihtimal bırak· layısiyle başvekil Celal Bayara ta-
r;engin ve cömert diyorlardı. Pek - Ortak mısınız? tahit olabilir. ortağı vardır. Emirberiniz bu iti mıyor. Maamafih ben yine kendi- ziye telgrafları çekmişler ve bal" 
aç olan düfmanları onun bu bol - Hay!r .. Sadece masrafı or· Frank! manidar bir tarzda mu· yapamaz. Bir dakika için farzedi- sinin Feldkirtene getirilmesine ta· vekalet vekili Şükrü Kaya bu tel· 
keseden yaptığı cömertlikleri zen· tadan verıyoruz. kabele etti: niz ki matmazel Belkis Gronerin raftarım. Şayet bu hadiseye ta- graflara cevaben cümhuriyet hü· 
gin bir kadınla evlenıni' olmasına - N;rede oturuyorsunuz? - Yalnız o kadar mı zannedi· suç ortağı olsun .. Sizin bir kaç da· mamen yabancı ise lsviçreden ge- kümelinin teşekkürlerini bildir-
atfediyorlardı. Bahsettikleri kadın - Lınkolen bulvarında yoraunuz kolonel... kikalık gaybubetinizden istifade lecek olan caıuı onu tanımıyacak· miştir. 
doktorun ikinci kar111 idi. Harpten ! - Evli rniıiniz? _ Evet 0 kadar ... Bayan Bel- ederek çekmeceden tifre kodunu tır. 
birkaç ay evvel ilk karısı ölmüt- -Hayır:·· - kisten şüphe etmemize hak ver· çalmıt ve Gronere vermit olsun .. c B "ft ·T· r · A b 1 - latesınden mesul oldt• ı• nuz 
u. u çı e o um acılaaı k miri ekr· kimseler var mı? 

sonu epeyce sarsmıt o aca e • K" k 
seriya sinirli olduğunu söylerlerdi. - ım~em yo :· . . ? 

Ben, tedavi paruını istiyecek - Utagınız .. Hızmetçınız. . 
zannettim Annemin vakıa banka- - Yok.. Apartımanımı mobıl· 
da yüz d~lar kadar parası vardı. yesi ile kiraladım. Servisi de ver· 
Ama bu ancak cenaze masrafını , diğim paraya dahil olduğu ıçın 

Ağrı zabıtası 
-BiTMEDi-

Bergama da 
Kermes haftasında 
panayır kurulacak 

---:-:---

B.Atlee 
B. Çemberla yni 
Avrupayı bir f ela· 
kete sürüklemekle kartılardı. Yanına gittiğim za· ; hiz~etçiye ih~iyacım olmıyor. 1 A zılı bı·r katı·ıı· yakala 

man : Vılson ayaga kalkmıyor. • • Bergama ( Hususi ) _ Sıhhat 

_ Doktor, dedim. Borcumuzu d ~a~ eliniktı iki parmağı ile alt .., f f k ld meclisinin verdiği karara göre müd- itham ediyor 
ıize derhal ödiyecek vaziyette de- u B aııın~ ·~ .• "ld' mu va a o u det bittiği için banyo dairesi yapmı· 
ğilim. Fakat it bulduium ve para ana ogru egı 1

• • mag·a yan oteller kapatılmıştır. Bu yüzden BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDB 
kazandığım zaman ne kadarsa ve- .. - Dok~o~ Jason, dedı. Bu son 1 yatak sıkıntısı başgöstermiştir. Fa- hatiplerin iJtirak edeceği uzun mü· 
ririm. Bir müddet yüzüme baka· dort sene ıçınde ~ber~ona olan 1 kat belediye yerli ve ecnebt misafir· n-ı..···ya meydan verecektir. Muha· 

b k h t d tta b Katli 15 seneye mahkOmdu. Hapishanede Jandar· h .......,.. rak sustu. Sonra: orcunuza artı ıç e ıya u- lere usuat yerler temin etmektedir. lefet reislerinin söyliyecekleri nu· 
lundunuz mu? j mayı öldürerek kaçmı,tı. & senedir yeraltı Ot ıı b t 'k •--- d b klara b küın • b -•· - Yavrum, dedi. Sizi bunun için . · . • . . e er u azyı ıu•qıaın a an· tu rağmen Ü .. et ezicı ir --

çağırtmadım. Annenizi kurtara· Ne dernek uted!gını anlamıttını. inler inde glzlenlyordu.. yo yerlerini yapmağa başlamışlar· seriyet kazanacağını ümit etmekte-
madığıma müteessirim. O, çok eyi - Hayır, dedım • Ağrı (Hususi Muhabirimizden) - hal takibata başlanmıştı. Seneler dır. dir 
bir kadındı. Onunla sizin hakkı- Ambersonun size yapmıt ol· Zabıtamızın dört beş seneden beri geçtiği halde bir türlü yakalanmıyan Çarşı boyunca umumi bir temizli- Amele parfui Lideri B. Attlee nıd-
nızda konuttu~. Bana z;ki ol~uğu· ı duğu yardımı an_c.a~ ~ir_.ikraz. ola· 

1 peşini takip etmekte olduğu azılı bir bu şerir emniyet amirimiz B. Şevket ğe başlanmıştır. yo ile yayılan bir nutuk aöyliyerek 
nuzu, çalıfmaga heveslı oldugunu· ırak kab~I edeceııı~ıı:zı s~!l;mıt. ve . şerir nihayet yakayı ele verdi. Akkoçun elde etmeğe muvaffak ol- KERMI: Roma an\Sfmasile hükümetin mil· 
zu ve bir zamanlar doktor olmak senetlerı de kendı ıstegınızle ım- 1 B . . t ' d d t" duğu bir İp ucile yakalanmıştır 22 Mayıs pazar günü ba§lıyacak !etler cemiyetini ve müıterek emnl· 
. . • . . . . • • I H lb ki d k k u yaman canının sure ı er es ı · I k 
ıstedıgınızı söyledı. Hala bu ar- 1 za amı~tınız. a u 0 tor çı • h kk d ld .. · ı· Cani gecelerini gerirmekte oldu- o an ermi haftasında Bergama pa· yet pre111ibini bir tarafa attıgını" söy· 

1 • b 1 d k ' a ın a e e ettıgım ma umatı ya- , 
zunuzda mısınız? ltıktan ve ça ıtmaga ata 1 tan ğu yeraltındaki ininde ani bir bas· naym da kurulacaktır. lemit ve bu Yaniıt aiyuetle B. Çenı· 

- Arzum vardı ama, dedim. sonra borcunuzdan bir dolarını zıyorum. .. .. . . . kına uğramı§ ve yapılan ufak bir mü· Hazırlıklar humali bir tekilde de· berlain'in Avrupayı bir fel.il.ket uçu· 
Vazgeçtim. bile ödememi5siniz. 1 lmat koylu Al'..adı~da hırı bun.d~~ sademeden sonra silahile ve diri ola· vam etmektedir. rumuna doğru sürüklediği ittihamın-

Amberson o zaman bana, beni -BiTMEDi- , altı sene evvel Huseyın adında bııını rak zabıtanın pençesine düşmüştür. ZELZELEDEN FELAKET da bulunmuıtur. 
-----....................... ------------------ . ö.ldürmüş yapılan muhake"2e neti~e· Bu azılı şeririn yakalanması için GÖRENLERE YARDIM: Bertin 28 (A.A) - lngiliz sefiri 

lngiltere - lrlanda 
Arasındaki anlaşma hakkında B. Dö 
Valera Parlamentoda izahat verdi 

sınde on beş seneye mahkum edıle- her tiirlü tedbire baş vuran ve emni- Kırşehir ve havalisindeki vatan- B. Nevi! Henderson dün alqanı 
rek hapisaneye atılmıştı. Ali hap:sa- yet amiri Şevket Akkoçu da geceli daşlara yardım için halkevinde umu· Hamburgda Alman lngiliz münasıı
nede de rahat durmamış oradaki ar· gündüzlü faaliyete sevkeden değerli mi bir toplantı yapılmış ve felaket bahna dair bir nutuk aöylemJttir. 

j kadaşlarından bir kaçını iğfal ederek valimiz B. Bürhanettin her tarafta teessürle anılmı~tır. Mumaileyh demİftİr ki: 
bir gece nöbet bekliyen jandarmamı· sevinç uyandıran bu mavaffakiyetin Kızılay idare heyeti faal bir komi- Prensip ihtil.il.flanna raiimen ikl 
zın üzerine hücum ederek silahını al- başında bulunuyor. te ile takviye edilerek faaliyete ge- memleketin sulhu muhafaza etmeğe 
mıslar ve öldürerek kaçmışlardı. Bu hususta emniyet amirimiz B. çilmiştir. ve muallakta bulunan meaeleierl 

Bu hadise muhitte büyük bir asa· Şevket Akkoç ile jandarmalarımızın Nahiye ve köylerde de teşkilat muslihane bir surette halletmeğe ça· 
biyet ve teessür uyandırmış ve der· mesaileri takdir ile karşılanmıştır. yapılmıştır. Toplanan Kızılay şubesi lıtmalan lizımdır. iki memleket ara· 

LONDRA, 28 (A.A) _ Parla· yolile merkeze gönderilmektedir. sındaki iyi an\Sfma bütün medeniye-
mentoda bir nutuk aöyliyen B. Dö 1 • ı e F --=-- tin menfaatine hadim olur. Siyasi 
Valera lnııiltere lrlanda muahe· ngı iZ - ransız /ngiliz kraliçesinin bir anlatma imkanını derpif etmek 
dena lf&inin blok halinde tasvip ·ı istiyorduk. Aramızda çıkacak bit 
edilmesini t!llep t;tmi,tir. Mumai· annesi ağır hasta muharebeden daha mülhit bir ,_eY, 
lepb bu muahedenamenin imza· . . Londra 28 (A.A) _ Kraliçenin olamaz.Bunu hatıra bile getinneme-
sından memnun olduğunu beyan BASTARAFI ı iNCi SAHiFEDE rak tetkıkı arzusundadırlar. annesi kontes Stratsmor ağır hasta- ğe ç~ıyoruz. Yegane düşündüğü-
eylemi~tir. Streete giderek müzakerelerine lngiliz kabinesinin dün ıabah dır. müz ~Y aramızda iyi bir anlatmadır. 

B. D. Valora lrlanda hüküme· devam edeceklerdir. Yarın öğle- Dovning Streette yaptığı içtimada ı ... -..-..-..-.. ---. ..... ..-==----.----
tinin hakimiyetinin lrlanda top. yin lngiliz harir.iye nazırı LORD bu meseleler tesbit edilmittir. Di· rz77/v;Gr.rz7.ZZZZZ d - Acele 
rağının heyeti mecuasına şamil Halifaks tarafından bir ziyafet ğer taraftan Avam kamarasında Öztepe e 
olup olmadığını maatteessüf bu- verilecek ve müzakerat mevzu•ı ı bay Neville Chamberlain ile Mil- ) k 
gün ıöylemek imkanına sahiıı ol· o!en bütün meselelerin tetkiki bi- 'letler cemiyeti genel sekreteri B. Satı l e V 
madıg"ını ilave ebnis.tir. terse BB. Daladiye ve Bonne öğ- Avenol arasında Milletler Cemi· Göztepede Tramvay caddesi 
Diğer taraftan B. Dö Valera mu· leden sonra Parise hareket ede- yetinin gelecek konsey içtimaına üzerinde çok havadar ve bütün ikinci Kordonda 189 numarı!ll 

ahedenamenin milli müdafaaya ceklerdir. Aksi takdirde hareket· ait bazı usul meseleleri müzakere konforu haiz 831 numaralı ev gayet sağlam ve konforlu bir eY 
müteallik maddelerinden balt5e· !erini ertesi güne talik edecekler· edilmiftir. Dün Lord Halifakı ile satılıktır. lstiyenler (Yeni Asır) acele satılıktır. Taliplerin görmek 
derek demis.tir ki : 

1

1 dir. Gerek lnniliz ve gerek Fran- yaptıg" ı aörütmeleri tamamlıyan th • üzere irindekilere, pazarlık için " • ma aaama veya eve müracaat • O ak 
Bu hükümet arazisinin Biiyük B. Dö Valera sız bükümet reisleri ve hariciye bu mülakattan sonra bay Avenol ederek izahat alabilirler. de batmuharririmiz Hakkı c • 

Britanyaya kUJı icra edile<ek.sülhareke hizmetini görme . ııe nazırları iki memleketi alakadar Londradan Parise hareket etmif- ~-v..i~rzim7.ii:iij7.iiiıZroılJlll',ıaıı1'Jtlloiluna müracaatleri. 
her hanili bir taarruz icin ;u.' müsaade ebniyecektir. eden bütün uıeselelerin tam ola· tir. 

Satılık ev 
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imparatoru nihayet öldürdüler 

&? 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

Yazan : METiN ORBA 'f 

üç turunçlar 
-8-

Haydutlar 

Holivud 
24 Nisan 

Me,hur yıl
dızlardan Si
mone Simo-

Türk Edebiyatı 

INGILTEREDE 
Çok heyecanlı bir 
hırsızlık olmuştur •. 

Londra 24 Nisan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük değeri olan~ 
beş tablo bir para ~ 
kolleksiyonu çalın-= 
mıştır. Skotland 
Y ard derhal hare-
kete geçmiştir •.• 

J 



ISPA YOL FACiASI 
General F ranko zaferin eli ucunda 
olduğuııu zannediyor.Fakat Alman
ya bu iddiaya iştirak etmemektedir 

Roma Boks kongresinde 

General Miaja büyük bir hareket hazırlıyor. Italyan

Boks komisyonu dünya şampiyon
ları listesini tesbit etmiştir . .-. 

ların ispanyadaki zayiatı 25 bini • 
geçıyor 

... 
• 

Akdeniz sahillerinde Vinalouı giren Nasyonaliatler 

ATLETiZM 

Nevyork (A.A) - Bostonda 
her yıl yapılmakta olan 24 kilo
metrelik Maraton kotusunu 2 saat 
35 dakika 34,8 saniyede Loslie 
Pavson kazanmıttır. 

Londra (A.A) - Vite ıiti sta
dında yedi mil üzerinde tertip 
edilmis olan enternasyonal yürü
yüt mÜsabakasını 50 dakika 48,2 

1 

saniyede dünya tampiyonu lneçli 
Mikaolson kazanmıflır. 

INGIL TEREDE: 

Londra (A.A) - Bu yılın en 
ehemmiyetli otomobil yarıtların
dan ikincisi 323 kilometrelik bir 
mesafe üzerinde yapılmıtlır. Bu 

f 

1 olünde yapılan son gurefler 

yarıtı Fransız kotucu Röno Oray- man 2 da. 29.8 saniye. MACARISTANDAı 
fuı 2 gaat 9 dakika 40 saniyede INGILTEREDE: Budapette (A.A) - Tanınmı' 
bitirerek birinciliği almıttır. Londra (A.A) - Vombley ha· lngiliz motosiklet kotucusu Orle 
I !inde yapılan patinaj Avrupa tam- Fomihough Cumartesi günüGyon 

Londra 28 (ö.R) - Büyük li- cBu ecnebi fırkalarının uğradığı Brunete'de nasyonalist ordusunun BOKS piyonaıında 5000 metrelik ıürat daki beton yolda rekor tesisine 
beral gazetesi cMancheıter Guar· zayiatı 25000 kadar tahmin ede- ihatası için büyük mikyasta yapı- DtJNY A ŞAMPiYONLARI: kotuıunu Avrupa tampiyonu Ros- çalıtırken 270 kilometrelik bir ıll· 
dianıı da ispanya vaziyeti hakkın· rim.Oldukça yüksek miktarda eıir lan tetebbüs. :-------- singil, •lngiltereıt, 10 da. 35.2 sa- rat altında motosiklet kayıp dev· 
da •u satırlar okunuyor: aldık ve bir çok harp malzemesi Londra 28 (ö.R) - Loit Cor- · Roma 25 (A.A) - Burada top- niyede kazanarak birinciliği al- rilmit ve Fernihoughun batı par· 

•Denizi görerek cotan general ele geçirdik. cun oğlu olan mebus binbası G. lanmıt olan boka kongreıi en e-
Franko zaferin eli ucunda olduğu- 11Dü9man mülhit miktarda harp Lloyd-George fU beyanatta bulun- hemmiyetli kararlarını son günle"r. 1 ,m_ıt .. t.ır.·------------ç•a•l•a•n•a•ra•k-ö•lm-iı•.'•tü•""r.·-----• 
nu ıöyliyor. Bu huıuata oldukça malzemesi kullanmıttır. ileri ha· muttur: !de vermittir. Yeniden tetkil edil
eyi hüküm yürütebilecek mevkide reketini durdurmağa muvaffak ol- Bir hükümet milletinin iste- mit olan dört Avrupalı ile iki A
olan Almanya bu iddiaya iştirak duğumuzdanberi de cephe gerisi diği siyaseti yapmazsa bütün par- merikalıdan mürekkep ve dünya 
etmemektedir. ahalisinin mahvına çalıtmıttır. tiler azalarının vazifesi protesto- 1 fampiyonları ile defilerden mesul 

BALKANLARDA 
«Asilerin kaynak vasıtaları hu- «Dütmanın piyadesi pek kötü- lan birlestirmektir. ispanyadaki boka komisyonu, dünya 9ampiyon-

dutsuz değildir. Naııl ki muhteris, dür. Onun rolü, tayyare kuvvetle- vaziyet böyle bir haldedir. !arı listesini teabit etmitlerdir. 

Başvekilimizin seyahati 
etrafında tefsirler ... 

fakat fakirletmit olan dostları için riyle topların arkalarında bırak- Resmi karitmazlık siyaseti bazı 1 Bu listeye göre dünya ,ampi
de öyledir. Son bet hafta içinde tıkları harabeler üzerinde ilerle- devletlerin maskeli müdahalesine yonları sıkletleri sırasiyle 9unlar· 
&siler 750 ton bomba kullanmıtlar- mekten ibarettir. Bu piyadeler ma- mani olamamıttır.Bunların lapan· dır: 
dır. Böyle bir iaraf ilanihaye telifi kineli tüfenklerle mücehhez Cüm- yadaki sevkülceyt hedefleri büyük Bonni Lenf Büyük Britanya, 
edilemez. huri yet askerleriyle kartıla~ınca Britanyamn imparatorluk menfa-: Sikate Essebar Portoriko, Lou Am-

•lıpanyol hükümeti karıfmaz· kaçıyorlar. atleriyle ticareti için bir ölüm teh- bers Birletik AmerEka, Barney 
lılıı siyuetinde en imansız dütma- «Öyle aanırım ki dütmamn ta- likesidir. 1 Ros Birletik Ameı'ika, Freddi Sto- Sofya (M.H) _ Slovo gazetesi ı Belgrada hareket edecek; oradan 
1ıını buluyor. Fakat diğer taraftan arruzu harbın bizim lehimize ola- 1ol Birleşik Amerika, Jon Hanri yazıyor: Bükreşe gidecektir. 
bir llıtünlüğü de vardır. Piyade rak bitmesini tacil etmit olacak· PORTEKiZ MOSTEMLEKE-

1 
Movia Birle~ik Amerika, Joe Luiı Hadiseler hiç bir zaman mücerret Bu ziyaretlerin sadece bir proto· 

lruYVetleri lailerinkinden daha tır. Zira milletin sineıinde inıanca LERI Birletik Amerika. k 1 b im d b b 
çoktur. . ve malzemece timdiye kadar he· Londrada çıkan muhafazakar 'ı olarak vukua gelmezler. Hadiseler, o ica ı yapı a ığı gi i esasen ~ 

V F d ld b ·· k il J 1 D ·ı E · d B TENiS birbirinden ne kadar uzak olarak vu- sıralar hiç bir taraftan tahtı tehdidd~ c... e ransa a o uğu gİ i in- nuz u anı mamıt o an muazzam « aı y xpres» gazetesın e . b I 
gilterede de ne adaletin, ne de ihtiyatların mevcut olduğunu ispat Emryo Goreıı töyle yazıyor: LEHiSTAN • ALMANYA: ima gelirlerse gelsinler, aralarında u unmıyan Balk~n antantını takvi• 
menfaatin bize tavsiye etmediği etmİftİr.» «itte seneler var ki Portekiz yine irtibat noktaları vardır ve muh- ye etmek makaadıyle vuku bulmadı• 
bu kar19mazlık ıiyaıetine kartı müstemlekelerini ancak lngiliz fi. Vartova (A.A) - Lehiıtan Al· telif zeminlerde olmakla beraber, ğı da malumdur. Bu ziyaretlerin Bal· 
kuYVetli bir cereyan belirmekte· GENERAL MIAJA !osunun hüsnü niyeti sayesinde manya tenis kartıla9malarının i- karşılıklı bir surette tesir ve akislerde kanlarda yeni bir politik hareket dev• 
Clir.ıt Berlin 28 (ö.R) • cFrankfurter muhafaza etmektedir. Kendisine kinci günü 3-1 Lehlilerin galibiye· bulunurlar Orta ve garbi Avrupada resini açtığına şüphe olmadığından 

Zeitungıı 20 Nisan nüshasında kalsa ~unları müdafaa etmeğe: tiyle neticelenmittir. ise şimdiye kadar bir çok yeni hadise- bu hareketleri ciddi bir ilgi ile takip 
ARAGON MUHAREBESi «Miajaıt serlavhalı bir makale kudretı yetemez. Ier oldu. Bu hadiselerin, son zaman- etmek l~ı.mdır: Çünkü; vukuu bek· 

Baraelon 28 (ö.R) - Muhar~ nefretmi•tir. Bunda •u satırlar cFakat ispanya harbının ba•ın YOZME la d · b• b" uk• t · · d b ı !enen hadıselerın, az veya çok, Bal· 
~- T T " • r a nı• ı ır s une ıçın e u u- k I l .1 . . d lk I 

be cephesinden gelen albay Laı"s- okunuyor: danberı· Portekizli dostlarımız Al Berlin (AA) - Enternaıyonal B Jk 1 • 1 an ara ı gısı var ır ve Ba an arın • · nan, a an ara teıır yapma arına · "kbal .. · 1 
ter Baraelonda geçirdiği birkaç lapanyanın cKızıb kumandan- manya tarafına döndüler. Peki !yüzücülük federasyonu dünya ve . k• k A la I ki Bal ıstı de oynıyacakları onemlı ro 
saat zarfında gazetecilere dikka· lan arasında sevkülceyt görüfleri öyleyse! Bizim için üzülecek bir Avrupa rekoru olarak a9ağıdaki ım landyako. tur.1. "kn hşııykorl ' ... ." bakımından da bunları göz önünde 

d :t. • 1 b b 1 _,_. k d . 1 k d" . k Al P k. d l . b. • . kan ar ı po ılı are et er onu- b 1 d k kt" le e11 erı o an fU eyanatta u un- ve azınu<ar uman aaıy e en ım fey yo tur. manya orte ız . erece erı tea ıt etmıftır: .. d k" h f h d ha I cak u un urma gere ır. 
muttur: tanıtan biri vardır: General Mi- müstemleke meselesi için pek kö- 10 metre kurbağlama Kartone muzT~· ~- a taBazaı: ~. 1? S:, 1Y~ ı·İ Bugün ortada Balkanlara verilen 

- Aragon cephesinde dört fır- aja. tü bir hal aureti olmaz.» <Fransa), 400 metre kurbağlama ~ u~l~Y~ .• ~e. 1 ı. . ~ . c a ehemmiyeti tebarüz ettiren başka 
kanın hücumuna uğramıttık! •Sİ· O dahili harp içinde asker olan Aynı makalede fUnlar da oku· Hayna (Alman) S da. 43.8 ıani· . yar, 1 ~;ıcı vızıte~ını Batını;;;; deliller de mevcuttur. Bu keyfiyet 
yah oklar», «23 Marb, cMavi ok- ve zabit rütbelerini cephede kaza- nuyor: yede, 200 metre ıerbeıt- kadınlar zıyaret etme e yapaca tır. şve karşısında çok dikkatli olmak liizım· 
lan ve «Littorioıt. Bunlar bir ara- nan sivillerden değildir.. Miaja cHitler ve Mussolini aıker ve' arasında· Van Van (Holanda) 2 Atinada, bundan bir mi.iddet evvel dır. 
ya gelince .... 83000 kitilik bir kuv- rütbesini ilk önce krallık ordusun· cephane göndererek Frankoya 1 da. 24.6 aa. 400 metre serbeıt. ka- Ankarada parafe edilen ve şimdiye Satranç tahtasına bütün pionla· 
vet tetkil ediyordu ve bundan bat- da, ıonra Cümhuriyet ordusunda yardım ettikleri bir sır değildir. ,dınlar Hvoger (Danimarka), 5 da. kadar gerek Avrupa ve gerek Balk~~ rın dizilmelerini ve oyuna başlanma 
ka top, tank ve tayyare bakımılf· kazanmıttır. Harbın ba,ında bin· Onların yardımı olmasaydı vazi-

1
8.2 ıa. 400 metre 11rt üstü kadınlar basınlarında mevzuubahs olan mu- emrinin, bizim muvafakatimiz alın· 

dan çok büyük bir kuvvete malik- batı idi. Plan genifliğini ve ener- yet bugün olduğundan bambatka Fegelon (Holanda) 5 da. 41.4 aa. temmim Türk - Yunan paktını im- maksızın, verilmesini beklemiyelim. 
ti. «Littorio» fırkaaı yalnız Italyan jik bir idareyi İspat eden iki bü- olabilirdi. Hitler ve Musıolini Ia-!4Xl00 serbest -kadınlar· Danir.ıar· zalıyacaktır. Atinada Türkiye - Yu- Oyunun cereyan tarzını yakından 
ve Almanlardan mürekkepti. Fa- yük taarruz onun eıeridir. Guada- panyol trajediıine menfaat hırsı 'ka 4 da. 29.7 aa. nanistan arasında mevcut dostluğu takip etmek için vukubulmakta olan 
kat bütün tefleri, onbaşıdan hatlı- lajarada cenahtan yakalanan nas- ta91mıyan sebeplerle iftirik ettik-1 Yalnız Avrupa rekoru olmak Ü· tebarüz ettirecek olan bu resmi zi· işlere şimdiden iştirak eylemek hl· 
yarak hep Italyandı. yonalist ordusunun hezimeti ve lerini kimse tehayyü) edemez.» zere 200 metre sırt üstü Slavh AI- yaretten sonra Türkiye Başvekili zim için daha hayırlıdır. 

Kesik Elli 
ADAM 

-' -----= • 
YAZAN~~ 

1 

gecede benim yaptığım gibi, ıen· Diyerek çekildi. kimıe bana yardım etmedi. Mu- olmaz. 
den daha az zalim olmak için eli- Anbarın kapağı Naibin üzerine kadderatın bu anda senin kendi Fakat Mahmut bu teklife itirall 
ni benim gibi cam kırığı ile keı de· kapandı. elindedir. istediğin, dilediğin yol- etti. 
miyeceğim. Sana hançerimi vere- Naip burada bu karanlık anbar- dan yürü. - Hayır •• dedi. Doğru yoldan 
ceğim. da bütün gün ve bütün gece kaldı. INGILIZ AVIZOSU ayrılmıyalım. Hakikati olduğu gi· 

Naip, duyduklarının dehteti Korku ve dehtetten çıldıracak gi· Fareçin ııemisi hafif bir rüzgar- bi ve açık ıöylemek, onu sakla· 
içinde kalmı,, ağzını bıçak açma· bi oluyordu. la ağır ağır ilerliyodu. Birden u- maktan daha eyidir. Yalan ıöyle-
dan auıuyordu. Hançer yanında idi. zaktan bir vapur al>ründü. mek mukadderatı değiftirmez. 

Kulaklarına inanamıyordu. Sağ elini keıecek olursa kurtul- Küçük bir vapur. Belki geciktirir, o kadar .• Naip ge· 
HANRY ,. Elini bizzat keımek... mak vardı. Bu vapurdan tüphelendiler. mide kalım. Sorarlarsa doğruyu 

f efrika Buna ula cesaret edemiyecek- Kesmiyecek oluna Maıavva vali- Bilhassa onun, bu deniz yolun· ıöyleriz. Yani onu mevkufen be-
DE ti .• Edemezdi. sine teslim edilecekti. O zaman da da ticaret gemilerinin takip ettiği nim Masavvaya, valiye teslim et-

No: 34 . Monfredl Mahmut, devam etti : muhakkak bir ölüm vardı. istikameti takip etmiyerek kendi meğe götürdüğümü bildiririz. 
f •• " - Jki gün ıonra Maıavvada ola· Elini birkaç defa hançere götür· üzerlerine doğru geldiğini gördük- -Peki apuı .. O bunun ~a,lan ol· 

• - Hayır. Çünkü hazinem uzuo,büyük acıya bağıtla. Mazideki cağız. Demek dü,ünmek ve hare- dü. !eri zaman bu tüpbeleri büabütün duğunu iddia~deceı'c\ir. Biz1 hay· 
zamandanberi evimde değildir. kinleri ve intikam hislerini benim ket etmek, için kırk sekiz saatin Fakat cin ruhu kendi elini kes· arttı. dutluk la itham edecektir. O hlll 
Onu çok emin bir yere sakladım. ıgibi unutmak için ne iıtiyoraun? var. Yoksa seni valiye teılim ede- meğe müsait değildi. Gelen vapur .. Müıellah bir lngi- resmen memur ve Naiptir. Onun 
Beni kurtar .. Hazinemin olduğu 1 - Benden aldığını bana iade ceğim. Valinin elinde ihanetinin Nihayet ikinci günü ıabahı kö- liz avizoau idi. sözlerine daha çok inanacaklar· 
yere beraber gideriz. etmeni istiyorum. yazılı veıikaaı olduğu gibi karın pekler gibi ulumağa.. Feryada Assob'daki ltalyan komiserinin dır. . 

- Hep bot vaadlar, kuru vaad- - Rakamla ıöyle .. istediğin ne Emine de ona herteyi anlatmıttır. batladı. koraanlık eden Fareç'i yakalamak - Varsın inansınlar. Hak hı· 
lar .. Artık sözlerine inanmıyorum. jkadardır? Biliyorsun ki zenginim. Hainlere, vatan hainlerine tatbik Mahmut, onun bu feryat ıeıleri- için Adenden iıtediği yardım avl· zimle beraber değil mi? Alla~ 
Hem ben tiıodi senin değil, Mah-I Mahmut, eli kesik olan ıağ ko- edilen cezanın ne olduiunu da ni duyunca anbarın kapağını açtı. zoıu idi. doğruların yardımcuıdır. E:,ier bı· 
mudun emri altındayım. Senin lunu uzattı: benden eyi bilirsin. Acaba elini kesecek cesaret göı- itin mahiyetini bilmedikleri ze yardım etmemit olsa idı Ayda 
hakkında karar verecek ben de- - Para istemiyorum, dedi. Bu- Mafımut bu sözlerden sonra Na· termit miydi? halde vapurun kendi aleyhlerine kartı yaptığımız taarruzda rnuvaf· 
iilim, odur. nu istiyorum. lbl alt anbara indirdi. Tıpkı ken· - Ne iatiyoraun? Neye bağırt· bir harekete geçmlt olduiunu sez. fak olamazdık. Ozülrne ve rn~.ra~ 

Naip, biraz evvel tehdit ve tah- - Olan olmut bir kerre .. ladeıl diıine yaptığı aibl onu ıai bileğin· yonun? diler. etme Fareç •• Mukadderat degıfl • 
kir ettiği Mahmuda döndü. kabil mi? den zencirledl. Zencirin diier ucu Diye ıeılendi. Nalpı Fareç, Mahmudaı rilmez .• Kaderimiz ne ise 0 olu~-
. - Sen, dedi. Benim oğlumu öl- - B~nim bir elim kesik. Senin anbardaki direk temeline bailan- - Mahmut .• Mahmut.. Diye - Naibi denize atalım •• dedi. - Evet .. AJ]ah büyüktür. Ha • 
dördün. Seni affediyorum. Çünkü iıe iki elin de sağlam •. Ben senin mıttı. ha7kırdı. Ben yapamıyacafım. AJ Onun benim ale7blmde ltalyan kın var Mahmut.. ,. 
bu cinayeti bilmiyerek itledin. Sa· paranı pulunu deiil, ıal elini lıtl- Hançerini yanina koydu. hançerini.. Elimi kendin k .. \Oe ya• komi.erine yazdılı mektup ma· Naibi anbardan güverteye ç 

' 

na o zaman yaptığım fenalığı bir yorum. Hem de onu bbzat sen, - Artık yapacaiın teyl kendin but. .. Beni öldür.. · lom. Şimdi \Oapurdakller Naibi hl· kardılar. 
babanın • .;.:..;.;.:;;;,.:.;...;;..:...ı..~~~~~~~._,,..........,'IlJ"""'~~~ 
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Yeşilli kadın 

IZMIR sıcıu TiCARET ME· 
MURLUGUNDAN: 

Alber Levi ticaret unvanile lzmir· 
de Utücüler çarşısında 24 numarada 
yün ve deri ticaretile ujiratan Albeı 
Levinin itbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hülriimlerino göre sicilin 
2262 numarasına kayıt ve teıcil edil
diii ilin olwuu:. 

1 
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~ R A D y o ~ 1 - Bir senelik kirası on lira be- E sızı ~~~ Tatmin edebilir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'• deli muhammenli Fevzi )>&4& bulva- YALINIZ _ "-~ \\lV J 0,000 Kişi memnuniyetle k.ullanı-
ANKARA RADYOSU: n kuzu oğlu çarşısı kısmında beledi- 0 :_.. yor sizde muhakkak tecrübe ediniz. 
öğle neşriyatı: yeye ait yol fazlası baş katiplikteki ~ ~ lNKIBAZI 
Saat 12.30 da karı ık plak neşriyatı, şartnamesi veçlıile 3/5/938 salı gü- O HAZIMSIZLl~I 

'2.50 plak: Türk mınikisi ve halk ıarkı nü aaııt on altıda acık e.rhrrna ile iha- M l DE EKŞiLiK, ŞIŞKINLIK'SJ (S,~M~~ 
•rı, 13.15 le dahili ve harici haberler, ' ıe edilecektir. İştirak etmek i&tiyen- VE Y ANMALARINJ GiDERiR ~(ı~' c. 
)7.30 da halkevinden naklen mkıl<lp ler 100 km·usluk muvakkat teminat ' :. ~I AôlZDAKI TATSIZLIK VE 
l.r•ı: (Hikmet Bayurl. kb 1 KOKUYU DEFEDER '1.' ~ 

ma uzu ile söylenen gün v .. saatte : M 'd b ki 1 •'1- r,:,;, 

ı 
ı e ve arsa arı a ışttrmaz. :c'0 :::;;.ı~"~ 

Akşam ne~riyaıı: encümene gelirler· E lştihanızı ve sıhhatınızı düzeltir. ili Mk 1 ! 

Saaı 18.30 da karı1ık plak ne~rıyolı, 2 - Senelik kirast elli beş lira be- : 
19. 1 5 ıe tıirk musikisi ve halk şarkıları deli muhammenli Kemer caddesin- E MAZON isim Horoz markasına dikkat müşabih isimleri ve taklit
( Hikmet Riza ve arkadaşları), 20.00 de de belediyeye ait 235 numaralı ba- 5 !eri reddediniz. 
SaaL ayarı ve arapça ne§riyat, 20. J 5 te raka ba..ş ki.tiplikteld şartnamesi veç- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
türk musikisı ve halk şarkıları (Cemal hile 3/5/938 salı günü saat 16 da--------------------------...--
Kamil, lsıanbul radyosu okuyucuların- açık artırma ile ihale edilecektir. lı
dan), 21.00 konferans: Çocuklarda hll5- tirak ebnek istiyenler dört lira yirmi 
talıklara karşı muafiyet (Do. Sami Ulus) beş kul'U§luk muvakkat teminat 
2 1. 15 le piyano ile konser: Naciye Ne- makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
cil Ak•es ( Beategar Necil Kazım Akse-

encümene gelirler. 
ıin piyano eserlerinden), 21.35 le aak-
ıofon aolo (Nihat Eaengin), 22.00 de 14 -19- 26 - 29 1251 (770) 
ajans haberleri, 22.15 te yarınki program Oç yüz sekaenbeş lira altımı ku-

ISTANBUL RADYOSU: 
öğle neıriyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis. 13.05 le çocuk bay-
ramı ve haftası müna.aebetiy]e çocuk esir· 
ceme kurumu namına Kadıköy halkevi 
koro heyeti, 13.30 da muhtelif plak net· 
riyah. 

Aktam neşriyatı: 
Saat 17.00 de inkılap dersi: Oniversi

ıeden naklen, Recep Peker tarafından, 
18. 30 da çocuk bayramı ve haftası mü· 

ruı bedeli keıifli Odun pazan arka
sında 1319 sayılı sokakta Belediyeye 
ait köhne dükkan ve ev arsası üzeri
ne yaptınlacak umumi hela Baş mü
hendislikten tedarik edilecek proje, 
keşif ve ..,..ınarnesi veçhile 3/5/938 
Salı günü saat on altıda açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. iştirak etmek 
iatiyenler yirmi dokuz liralık muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 
19---22-26--29 1309(817) 

na11ebetiyle çocuk e•İrgeme kurumu na· 
mına konferans: Doktor Şükrü Hazım 1 - iki yüz doksan iki lira altını§ 
{Çocuklarda sinir hıfzıssıhhaaı), 18.45 kuruş bedeli keşifli Hacı Ali efendi 
le Beyoğlu halkevi gösterit kolu tara- caddesinde Lokmacı bağt yerinde 
fından bir temsil, 19 .15 çocuk terbiyesi, yaptınlacak istinad duvan B114mü
Alı Karni Akyüz, 19.55 te borsa haber· hendislikten tedarik edilecek keıif 
)eri, 20.00 de Muzaffer llkar ve arkadq· ve şartnamesi veçhile 6/5/938 Cu-
lan tarafından türle musikisi ve halk tar· ·· " t 16 d k k ·ıtın ·ı ma gunu saa a açı e sı e ı e 
kdarı, 20. 35 le hava raporu, 20.48 de ih l ed'I kt' l ti. k tm k • t• . a e ı ece ır. ' ra e e ıs ı· 
ömer Rıza tarafından Arapça ıöylev, • • • • • 
21 00 de Nihal ve arkadatları tarafın· Y~nler yırım iki liralık muvakka~ te
dan ıürk musikisi ve halk tarlı.darı (ııaat mınat makbuzu veya banka temınat 
ayarı), 21.45 te orkestra, 22.15 ıe ajaruı makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
haberler, 22.30 da plakla ıololar, operd encümene gelirler. 
ve operet parçaları, 22.50 de son haber- 2 - Bin üç yüz doksan Üç lira 
ler. ve ertesi günün programı. kırk dokuz kuruş bedeli keşifli Gü-

A VRUPA iSTASYONLAR!· zelyalıda 54 sayılı sokakta yaptınla-
SENFONILER cak 170 metre ve 42 sayılı sokakta 

yaptırılacak 100 metre boyda kana-
12·15 Roma kısa dalgası: Senfonik lizaayon başmühendislikten bedeli 

konser, 22 Roma, Bari: Senfonik musl· 
lıl (Franek). mukabilinde tedarik edilecek keşif 

HAFiF KONSERLER: ve ,artnameleri veçhile 6/5/938 cu· 
7.10 Berlin kısa dalgası• Kar~tk mu- ma günü saat 16 da açık eksiltme ile 

alki 8.15 devamı, 8,30 ~ 12 ye kadar ihale edilecektir. lttirak etmek iati
Paris Mondlal fasılalarla plAk neıre- yenler yüz bet liralık muvakkat te
Ge:r, 11,45 Berlin kısa dalgası: Ingillz minat makbuzu veya banka teminat 
orkestra musikisi, 13 Berlin kısa dal- mektubu ile aöylenen gün ve saatte 
gası: Hafıf musikl 14,15 devamı, 13,10 encümene gelirler. 

.UI 
' 

TURAN rabrikalın mamullbdır. Aynı ıamında Turan 
tuvalet sabunlarını, t r&f 1abunu ve kremi ile gllıellik krem
lerini kullanınııı:. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıtlar için Jıı:mlrde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'I Akyazılı ve j. C. Hemıiye mOracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Teefon 84915 

lzmir defterdarlığından: 
Bükreş: PJAk, 14,30 keza, 13,15 Paris 3 - Yedi yüz kırk ~ lira bedeli 
Mondial: Konser, U keza, 11 ,15 Roma keıifli mezbaha deniz iskelesinin 
~ dalgası: Karııık musiki, : 7.'15 Ber- esaslı tamiri i§i ba,kitiplikteki prt
lin kısa dalgası: Gıtar musikisı, 17,45 namesi veçhile 6/5/938 cuma günü lcar No. Lira 
Berlin kisa dalgası: r, sonu musikisi, t 16 d ık '--')tın ·ı ih 1 ed' 340 Hiıar Camii civarında Kızlar ağaıı hanı ve müttemilatı 1060 . · . saa a aç eıuı e ı e a e ı-
18·50 de.':'amı, l8 P=s Mondial: Konser lecektir. ı,tirak etmek isti.yenler elli Yukarıda yazılı hanın senelik icarı 15 gün müddetle ve açık art-
l8,02 Bukreş: Gençler konseri, 18,30 1 1. Ik kk . ak tırma suretiyle müzayedeye konulmUftur. 
Brati. lava: Mandolin orkestrası, 19 Pa- atı ıra ı muva at temınat m - • . , b .. . . • 
. . • buzu veya banka teminat mektubu lhaleaı 12- 5 - 938 tarihınde perşem e gunü saat 15 tedır. Talıple-

rıs Mondıal: Plak 1930 konser 19.10 • M'JJ• E l"k ··d·· )""•• •• ti · ' ' · ile söylenen gu··n ve saatte encümene rın ı ı m a mu ur ugune muracaa erı. 
Peşte: Koro havaları. 20 Berlin kısa gelirler. 1975 (871) 
dalgası. Kilçük musiki sanatk5rları, 
20.05 Peşte: Hafif musiki, 20,30 Prağ: 21 26 29 3 (1329 (837) 

Smetananın marş ve milli dansları, 20,45 Beher metre murabbaı dört yüz 
Bükreş; Orkestra, 21,40 devamı, 21 Bel- kuruftan iki hin üç yüz otuz yedi lira 
grat: Büyük radyo orkestrası, 21,30 Ost- bedeli muhamınenli 38 inci adanın 
rava: Musikili ve şarkılı eğlenceli prog- 584,25 metre murabbaındaki 22 sa
ram, 22,15 B«rlin kisa dalgası· Karışık yılı arsasının sahtı bq katiplikteki 
havalar, 22.25 Ostrava: Bnndo muzika, ~tnamesi veçhile 10/5/938 Salı 
22,45 Bükres; Hafif musiki naklı. 

günü saat 16 da acık arttrma ile iha-
OPERALAR.OPERETLER• le edilecektir. 
13,4.'j Roıııa k1'a dalgası: Bir lirik ope- iştirak etmek istiyenler yüz yetmiş 

radan bir perde 15.~0 Parls Mondial: beş lira elli kuruşluk muvakkat temi-
Hcro!<lun <Zampa> isimli operası. 20,30 • 
Viyaruı· Puccininin •Turandob operası nat makbuzu veya banka temınat 
21.50 Peşte· Vagnerin cGötterdaem~ me~bu ile -?ylenen gün ve saatte 
merwııı• operası, 22 Milano, Torino: em:umene gelirler. 
Ciordanonun «Marcella> operası. 22 29 3 6 1339 (838) 

Göz He~imi 
MİTAT OREL 

Adrea - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yaıun
cla. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15 - 17. Telefon ı 3434 

Çiçek 
ODA MUSiKiSi: Bin yirmi lira dört kurut bedeli 

k 'fi" B ) d k' d ") Çiçek güzelliğin canh tablosudur. 14 45 Roma kısa dalgası · Oda musl- etı ı uca yo un a es ı aru a- . , . . k , 
' ' b. d la k ·· Zarıf bır çıçek demetı en asvetlı za· 

kL'i koru.eri. 20,10 Bükres: Oda musi- ceze ınasın a yaptırı ca mute-
ki.<i kuarteti (Schumann) 20,20 Floram, ferrik tamirat bat mühendialikten manlarımızcla ruhumuza neşeler ser-
' \.puli: Kuartet (Italyan eserleri). bedeli mukabilinde tedarik edile· per. Çiçekçilik de güzelliğe ayrı rev-

RESIT ALLER: cek ketif ve fartnamesi veçhite nak verdiği için bedii sanatlar haya-
!l.30 Berlin kisa dalgası . Eskı ve yeni 10/5/938 Salı günü saat on altıda tına girmiştir. Bu sanat şimdiye ka-

• çı şarkıları, 13,15 Berlin kısa dalgası: açık eksiltme ile ihale edilecektir. lf- dar hep Türk olmıyan unsurlara 
Piyano konseri (Franz Schubert) • l8,30 tiril: etmek isteyenler yetmiş altı li- mahsus zannedilirdi. Her sahada ze-
om;ı kısa ckılı;ası: Brahmsın şarkıların- il k ) k -'-'-- · 

d 18 10 R k d 1 ra e i uru~ u muvlll<IUlt ternınat ka ve kabiliyetini gösteren Türk ka-
ıı.n, ;- omıı ısa a gası: Halk şar- . 

kıl<ırı, 18,30 Pe~te: Piyano resitali, lS.lS makb?Zu .'!eya barıl_':a temınat mek· dınlığt bunda da muvaffak olmuş
Bükreş: Şarkılı konser (Rumen şarkı- t~l>U ile 801'.lenen gun ve saatte en- tur. Tabii ve suni el ile işlenmiş ve 
!arı), 19,30 Belgrat: Keman konseri, cumene gelırler. (

8
4S) süslenmiş paketler, matem çelenkleri 

21,45 Berlin kısa dalgası: Piyano musi- 23--29---3--6 1349 hazırlıyan ve belediyenin bahçe fi-
kisi (Marks Doveli), 23 Florans, Napoli:, yüz yirmi yedi lira yetmiş sekiz danlığı ile Karşıyakada iki çiçek 
Piyano konseri. 2.1.30 Lavpzig· I.imbal kuruş bedeli keaifli yaptınlacak bir bahçesini rekabet edilmiyecek dere-
\lals. adet demirden mamul ilin kulesi k • T" lt 

DANS MUSiKiSi: 10/5/938 salı günü saat on altıda cede ucuz veren bu anaatkar ur 
23. 30 Köniıısberır. ı l 30 \ , n. t d'd 'h I ed'I ktir p . k çiçek müessesesini ihtiyacı olanların 

MUHTELiF: 
19,10 Roma kı<a dalgfü>ı ve Barı : Arap
ça musikili program, 20,37 Barı: Tilrkçe 
haberler ve Türkçe çocuk haberleri, 
21 ,15 Bari: Yu~ınistan irin nuı.~ikili 
ae§l'iya ı. 

em ı en ı a e ı ece . roıe, e- b' k · ı .. d be · 'f __ _._ · ba "h d' ı·k ır ere zıyaret etmea ote en rı 
şı ve .,... uoamesı f mu en ıs ı - .. , , 
ten tedarik edilir. iştirak etmek isti- bu muessese ıle alış verış etmek ıu
yenler dokuz lira yetmiş be, kuru•- retile alakadar olan zatlarca da ma
luk muvakkat teminat makbuzu ve- lıirn olan bu hakikate İştirak edecek
ya banka teminat mektubu ile ııöy- lerdir. 
lenen gün ve saatte encümene gelir· Belediye evlenme dairesinde 
ıer. . l3!!9 C870l Ci~~~çi S.diYı 

R Hi~ -·---
Hct..jı.A/ 

Paris hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil !lllcıdır 

1 tanesi linet, 3~4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku-
1t1zluğa, bunlardan mUtevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 

IZMlR MEMLEKET HASTA
NESl DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesini ikinci bey • 
ler sokağında fırın kartısmda25 

numaraya nakleylemiıtir. 
TELEFON ı 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddeal 
No. 1018 TELEFON 2S4S 

KUVVETSİZLİKMİ ? 
Kendinizi zaif hissetmen.izin sebebi kanınızı zehir· 
leyen "Toxin" !erin vücutta artmasındandir. 0B~ tehlikeli "Toxin" !eri ENO "MEYV A TUZ 
içerek def ediniz. EN O leziz ve kuvvet vericidir· 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri a~• 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne geçer. ENO sıze 
sıhhatıruzı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

lfAYltf "'" 
Çillfl 

\ 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası ı lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamufiundan At, Tayyare, Köpekba•! 
Deiilrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herııevı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 

mensucatını faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T••lgraf adresi: Bayrak Izmir 

_mı ___ .,,_~ 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi göaterır. 

Yapıl" itibariyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd• 
det yanması ve bozulmaması hu fenerlerin töhretini arttırmıtlır· 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençbere ve her kese tavsiye ede· 
riz.. UMUM DEPOLARI : 

l:zmirde ı Salahan cicıarı No. 28/9 Hüsnü Ô:z ~ 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 
Talianın müterakim vergi Borcundan dolayı müzayedeye çıka:t 

lan Kartıyakada Donanmacı mahallesinin Çakır Oğ. Sokai!n I! 
eski 6 yeni 8 taj numaralı ve 1200 "ira kıymeti muhammenelı e~ı 
birinci açık arttırma neticesinde 1225 liraya mütterisi zu?ur d e; 
mit ise de daha on ıün müddetle askıya çıkarılması hey~tı.. ~- ~
kararı iktizasmdan bulunmut olmakla 9 - 5 - 938 pazartesı gunu 1 
pılacak açık arttırma neticesinde itbu gayri menkul son ~rttıran~ 
uhdesinde kat'i ihalesi icra kılınacağından taliplerin y~vmı rnekz)riiı'J' 
de villyet idare heyetine milracaatleri ve yüzde yedı buçu .,
akçelerinin daha eYTel .andıia yatırmaları lüzumu ilan olunur. 

1400 (872) 
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Insan vücudu dış
lere muhtaçtı..Diş 
!erimizin de Rad
\•oli.ne ihtiyac ı oldu 

Dişler niçin çürür? 
s.ı,.. dediiimiz aitz guddelerinin usaresi ,..ı
mz remekleri hazma hazarla••kla kalmaz, a,..U 
zamanda remek saatleri aruuıda ditleri lemiz.. 
lemeie de rarar. Fakat bu temizlik kifi değil
dir. Ditlerinizi çüriimekten kurtarmak İltİJona· 
nız sabah, öğle Ye akpm RADYOLIN kullana
rak ta.biate rardım etmelisiniz. 

SABAH VE: AKŞAM HE:R YEMEKTEN SONRA DIŞLE:R.INIZI 
FIRÇALAYINIZ. 

/::~& • 

' 
Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen ııene bütün fzmirlilerin 

takdirlerini kazanan «Whiz mar
kalı methttt Amenü.n filidi ile bu 
aertl} yeni ve çok kuvntli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali iliç
lan, taze ve müessir Naftalin Ye pire 
tozlannt, lngiliz mublı kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlanm, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık veaa
İr tııa.eratı öldüren ye BumaYa Zi
na! enstitüsünün raporunu lafıran 
·•KAT AKIILA• tozlannı kesin ve 
,Ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
~.1...1..ınn· • • 9 • • . -· · ıauaı ınm. r•xx•mmı tın.umar 

~tmek latiyenlerin mağazamızla hiç , , 
alikuı yoktur. 8qka Jerde de ıu-(mamıza dild<at buyunm~. 
bemlz roldut. Lütfen yukuıdaki fir. TELEFON: 3882 

~I ......... ~,---........................ ....... 

1 

BAC VE BAHÇELERtNtZl - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğrura ka:rıt•ız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRUNE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
. inix. ŞEHiR • ÇiFTLiK Ye OTEL tenriratları için aJRİ ·· 
erin dinamoları da vardır. Mazotla itler, aarfiratt garet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radro - Telefon .. Pettemalcılu 77/79 Tel. 333Z , .......... , ................................ ..... 

1 

Süt makinaları 
Dünyanın en bü,.ük fabrikası 

mamuli.ttndandar. 

MtELE Ekremözlecin İm.al kudrctl 
YOZDE YOZDOR 

MtELE Elıcremöderin o tomatik yağ
la tertibatı vaıcdu·-

MIELE Ekremözlcrin bütün aksamı 
pula nn1az nevindendic. 

MIELE Elcremözle<in bılümum Zi
raat mel<tepleri kabul ve tav-
at,.e e tmektedicler. 

MtELE EkremözlecİR en uci ve dl ... 
ier mackalaıdıt.n daha ucuı:
dur. 

A YNt FABRIKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIE:LE Motoraiklederi 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMlR Ye cİYan umum 1attt de-

posu : 
MIŞLEN LASTiK 
ACENT ASINDA 

GAZI Buloat'c No. 11 • 21 
Telgral t Kaalri - IZMIR 
T elelon ı 3858 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılarlyle tiştitmek

tcn mtitevellit bütün ıstıraptan dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
lıastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

.. 

GRIPIN 
KUUANINIZ. 

ICABINDA GQNDE UÇ KAŞE AUNABILIR. 
isim ye markara dikkat.. Taklitlerinden sakınınız .• 

\ ·. 

SaÇ Eksiri 
Saçların dlikülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların kliklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini boz:maı:, litif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanıuk saç ekılri maruf ecı:anelerle ıtriyat mağaı:ala· 
nnda bulunur, 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuoalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitle.ri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

1 ' .. ' .,.. . . 

tKTISAT VEKALETi iÇ TtCARETI 
öONDEN: 

Türlı:i1ede Naklirat sigorta itiyle mqgul olmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek faaliret halinde bulunan ec· 
nebi sigorta tirlı:etlerinden Kompani Daıürans Jeneral nakliyat 
sigorta tirketi bu kerre müracaatle tirketin Türkire umumi ve
killiğini yapan Abdi Vehbi Dural iatifa ederek tirketle ali.kasını 
kestiğini ve tirket 1/1/938 tarihinden itibaren Türkiyedeki faa
liyetini tatil ettiğini ve tirketin tasfiyesiyle latuıbulda Galatadl\ 
Voyvoda caddeıinde Jeneral hamnda Roger Oebeire'in metcul 
olacağım bildirmittit. Bu 9irketle alakası olanlarm Roger Debe
ire' e ve icabında lktıaat Yeki.leline müracaat etmeleri ilin olu-
nur. 9 - 29 - 19 1167 (727) 

- - ~ 

iKTiSAT VEKALETi tÇ TiCARETi UMUM MODURLU
OUNDEN: 

Tüdtirede rangm Sigorta itiyle metgul olmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek faaliret halinde bulunan ec
nebi sigocta fİrketlerinden Kompani Dasürans Jeneral yangm ıi
gorta tirketi bu kerre müracaatle tirketin Türkiye umumi Yekil
liiini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek tirketle ali.kaıını 
kestiğini Ye tirlı:et 1 /1 /9'3P. tarihinden itibaren Türkiredeki faa
liyetini tatil ettiğini ve tirketin tasfiyesiyle latanbulda Galatada 
Vo,...oda caddesinde Jeneral hanında Roger Debeire'in metgul 
olacağını bildirmittir. Bu tirketle alakası olanların Roger Debe
ire'e ve icabmda lktıaat veki.letine müracaat etmeleri ilin olu
nur. 9 - 29 - 19 1168 (730) 

DEUTSCHE LEVAN\ Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 
BREMEN 

DLuTSCHE LEVANTE - LINIE GANYMEOES vapuru limanımızda 
HAMBURG, .A. G. olup Rotterddm, Amıterd•m ve Ham· 

ACHAIA vapuru 25 nı'l&nda beklen!· L 1. l · · · k l alet d urg ıman arl ıçın yu a m a ı r. 

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen DEUCALION vapur11 30/4/936 ta· 
için yük alacaktır. rihinde beklenmel<te olup yül<ünü tahli· 
SERVlCE MARITIM.E ROUMAINE yed en ıoııra Burgu, Varna ve Köıtenee 

BUCAREST !.manian için yül< alacaktır. 
DUROSTOR vapuru 3 mayıata bekle· JUNO vapur11 2 / 5/ 936 tarihiııde li· 

n{yor. Köatenco. Galatz ve Galatz ak· manımıza geli.p Rotterda.m. AmstC'l'dam 
tarmuı cTuna, limanları için yük ala· ve Hamhurg limanları için yü k. alaca"-.. 
cekbr. br. 
SOCIETE COMMERClALE BULGARE SVENSKA ORIENT LlNIEN 

VARNA 

POLO vapuru 29 nlu.nda Londra ve ------------
Hullden ııellp yllk çıkaracak. 

OPORTO vapuru 26 nisanda Uver· 
pool ve Svaneeadan gelip yllk çıkaracak 
Ye ayni samanda Uverpoo[ ve GloegoT 
için ylllr. alacalr.br. 

LESBIAN vapuru l 7 mayuta U-rec
pool ve Svan-dan gelip yill< çıkaracalr. 

THE GENERAL STEAM NAVtGA-
110N LID. 

ALBATROS 3 vapuru 20 mayuta 
L:ondra için yllk alacalr.tu. 

DElTl'SCH LEVANTE. UNIE 
ACHAIA .._ Umarunmda olup 

,. çıbrmlıktacl ... 

Tarih ve ııavlwılardak! dellflldJlde.., 
den acenta mesullyet kabul etmez. 

Paris fakültesinden diplomah 
oı, tabipleri 

M emleket hastanesi diş tabibi 

Muzalter Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hutalannı her gün ıabah 

saat dokuı:dan bqhyarak 
Beyler • Numan ı:ade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oieleiıi BAY 
öMER LUTFU'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ece 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi eYlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

iz mir Vilayeti Veteriner direktör
lüğünden: 
Aygır deposunun Arapçıdaki 200 ve Şebitlerdeki 235 dönümlük 

çayırlıklarınm yalnız biçtirilmesi27 - 4 - 938 gününden itibaren lS 
gün müddetle açd.: ekıiltmere konulmuttur• ihale günü 12-S-938 
perfembe günüdür. 

Talipleriıı teraiti anlamak üzere Veteriner müdürlüğüne Ye ek
siltmeye ittirak etmek üzere 2490 aayılt kanuna göre depozito ak
çesi veya banka mektubu veaair evrakla birlikte ihale günü Vili.ret 
Daimi encümenine müracaatleri ilin olunur. 

27 - 28 - 29 - 30 1369 (857} 

• 
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Londrada neler görüşülecektir? 
1 - Akdeniz meselesi; 2 - Roma anlaşması; 3- Habeş ve f spanyol meseleleri 

Almanya ile anlaşma yolu:Tore Blanka mılltakasında 
Ve Çekoslovak meselesi de Londra Cumhuriyetçiler isilerin hücumunu 

müzakerelerine esas olacak . püskürttüler ve yolu kapattılar 

'~~ . 

~~~~it~~a!~~ .~1; ... '~~a~~tii~~~,f~~;~f·:. · 
. Akdeniz aahillerinde Nasyonaliatler, İfgal ettikleri ktUabalarda 

Paris, 28 (ö.R) - lapanyol kürtülmüttür. Tenıel - Morel ve Katalonya tark ve Teruel cep-
naayonaliatleri Kastellôn üzerine Tore Blanka - Valans yollarmın helerindeki fena. havalar hareki· 
ileri hareketine devam ettiklerini birlettiği mühim bir yol ağzı olan tın batileş,meaini intaç etmiftir •• 
iddia ediyorlar. Fakat aahil bo- bu noktada cümhu.riyetçilerin mü- ROMA, 28 (ö.R) - Madrı~ 
yunda nasyonalist filosunun dahi- dafaa mevzileri çok sağlamdır •••• müdafii general Miaja Valanı yo
maye.i altında yapılan hu hareke- Naayonaliatler filonun himayesi lunu aıilere kapamak için nevıni~ 
te rağmen cümhuriyetçiler Tore altında ileri hareketine •Ür'at ver- dane bir gayret sarf.etmektedir •.• 

PARIS, 28 (ö.R) - B. Dalacl~ye 
ve Bonne ile bay NeviJ Chamberlain vo 
Lord Halifaka ara11nda Dovning Street
te yapılan müzakere geçen eon teşrin 
ayında ayni kadro içinde cereyan eden 
Fransız ~ Jngiliz müzakerelerinin deva· 
mı mahiyetindedir. Bu defa . BB. Şotan 
ve Delbosun yerine BB. Oaladiye ve 
Bonne geçmiş ve Jngiliz hükümeti taıa-

mali. . · · ılı olcluğu müşahede edilen Fransız um•.ı- Blankada enerjik bir mukavemet meğe çalıtıyorlar. Diğer taraftan havaların fena ıit• 
5 - Çekoslovakya meselesi ve Frah- mi efkarını teskin için cTimen lngiliz göatererek cenup yolunu kapa- HAVALAR BOZUK meai ve yağmurlar da nasyonalist· 

sanın bu me!eledcki :siyasetini lngiltere hükümetinin Fransız - Sovyet aktını as- maktadı1'1ar. Naıyonalistlerin öğ- GiDiYOR lerin hareketlerine engel olmakta: 
i]e telifi imkli.m. il iyi bir gözle görmü~ olmamakla bera- leden sonra Tore Blanka mınta- SARAGOS, 28 (~A). - Ha- dır. Buna rağmen ileri hareketi 

6 - lngiltere ve Fransanın Çekoslo- her bunda tadilat yapılmasını istemiye-ıka11ında yaptıkları Üç hücum püs- vaı muhabirinden : devam ediyor. 
vakyaya ekonomik yardım imkanı, ceğini bildiriyor. lngiltere bilakis Sov-

7 _. Fransanın teşebbüsüyle Jsviçre- :~ıilışaercleaktmır.evcut meselelerin de halline K. , Antant Konferans· 1 Blondel 
nin bitaraflık :statüsünün tetkiki. ,,... 

8 - Yine Fransanın tqebbüsüyle er-
kanı harbiyelerin temasma ait olan mart FRANSJZ HARiC1 YE NAZJRI NE fmdan da bay Edenin yerini Lord Hali

faks almııtı". Fakat iki memleketin mü
messilleri bir defa daha müşterek me~f a
atJerine ait meseleleri tetkike başlamış
lardır. Bu sebeple bu içtima iki hüküme
&in reisleri ve sa1~hiyetli na.zırlan ~rn
ı11Dda vakit vakit tekrarlanan normal bir 
buluşma mahiyetini almı§tır. Bu defaki 
milla.ltah zaruri kılan sebep beynelmyeı 
\'Uİyettelcl son değişikliklerdir. Bu se
beple ılirüımelerden merak uyandmcı 

936 lngiliz ·Fransız anlaşmasına- müte- DiYOR? ... · 1 PARIS, 28 (ö.R) - Küçük antant konferansı dört mayısta 
allik meseleler. PARIS, 28 (ö.R) - Dovning Street Romanyada Sina.ya tehrinde toplanacaktır. Antlustan sonra Romaya dönüyor 

ve göze çarpıcı netic~ler çıkması bekle
nemez. Fakat iki hükümetin salahiyetH 
erkanı aras1ndaki bu yeni mülakatın ha
kild bir alaka ve ehemmiyeti olduğu t:la 
lnkir edilemez. Her iki taraf 'bu görüş
melerin kurucu ve yapıcı bir anlaşmaya 
varacağı kanaatindedir. 

Diğer taraftan yine bu münasebetle adım taşıyan ' küçük ev vilayet .yolunun orta Avrupada hasıl olan vaziyet konferansa hususi bir ehemmi
kaydediliyor ki Hamburgda bir nutuk on numarasını taşıyan küç\ik evde Fran~ yet verdirmektedir. Avusturyanın ilhakından beri ilk defa ola.· 
ı;öyliyen lngilterenin Beri in sefiri Neville aız ve lngilit devlet adamları arasındaki rak Çekoslov~~ya~ Yugoslavya ve Romanya mümessilleri birlik
Henderson lngiltere ve Almanya arasın- müzakereler başlamış bulunmaktadrr. B. 'ı te müzakerede bulunacaklardır. Bu üç devlet te ltalyanın Hahe· 
da bir harbin tahayyül edilemiyeceğini, Daladiye bu aabah saat 7. 30 da uyanmış fİStan üzerinde hükümraniyetini tanımıtlardır ve muhtemeldir 
bir lngiliz - Alman anlaşmasının - :ne ve sabah ayakla kısa bir gezinti yapmış- ki Cenevre konsey İçtimaından evvel bu meselenİnı kat'i olarak 
kadar güç olursa olsun· hem elzem, hem tır. Reımi müzak~eler saat onda başla- halli ar:zua'unu tekit edeceklerdir. Diğer bir mesele de Avusturya
de içtinabı imkansız olduğunu, zira iki mıştu. Bu sırada cTan» gazettei muha- nın ' Tun~· beynelmilel komiıyonundan kaybolmasından ıonra 
memleketin menfaatlerinden başka dün~ biri hariciye nazın bay Bonne ffe kısa bir Tuna 111eselesinin aldığı tekildir. Drag Nach Osten binasını her 
ya sulhunun ve medeniyet menfaatleri- müddet görüşebilmiştir. Bay Bonne de- üç memleketi' de, bilhassa hudutları içindeki Alman ekalliyetleri 
nin de bunu lüzumlu kıldığını .söylemiş- miştir ki : cMüzakerelerin cereyan1 hak- ıebebiyle, endi,eye dü,ürmektedir. Bu sebeple Almanyanm hu
tir. kında şimdilik hiç bir şey tasrih ede- dutlarının geni11letmek temayülü esaslı bir müzakere olacaktır .•• 

Şimdi Çekoslovakyaya ve Orta Av: mem. Fakat biz bu müzakereye büyük Oç devlet Maearistanla mukarenet mevzuu üzerinde görÜfecek
r)lpanın diğer . memleketlerine ekon~- bir sa·mirniyet fikriyle girişiyoruz.> Mali t lerdir. An,tus bu mukareneti daha ziyade güçleftİrmi' ise de bay 
mik ve mali bir yardımda bulunulması meselelerin" bu - görüşmelerde mühim bir Daranyi tarafından takip edilen ıulh siyaseti ümitler uyandırmak

Paris 28 ( ö.R) - Romadan Pari
se gelmiş olan Fransa . maslahatgü
zarı B. Blondelin tekrar Romaya 
dönmiyeceği iddia edilmiş ve bu ri
vayet Roma siyasi mahfellerinde 
bedbinliğe sebep olmuştu. Bu' riva
yetlerin hilafına olarak B. Blondelin 
yakında ltalyan payıtahtma dönmiiş 
bulunacağı Öğrenilmektedir. Bunun
la beraber Fransa ve ltalya aras~nda 
prensip mahiyetinde bir anlaşman1Jl 
bile mllletler cemiyeti konseyinin 8 
Mayıs içtimaından ve B. Hitlerin 
Roma ziyaretinden evvel mümkün 
olamıyacağı anlaş1lmaktadır. düşünülmektedir. Çok muhtemeldir ki )er tutabileceğine dair lngiliz gazeteleri- tadır ••• 

PRAT1K FORMOLLER Fransız nazırları bu meselenin ehemmi- nin neşriyatı hakkında ne düşünmek la- · 
Filen .lngiltere ve Fransa arasında an- yetini kaydedeceklerdir. Fransa ve-Ingil- zım geldiği sualine de hariciye nazırı bay diki suretiyle A ger~inli~ daha ziyade .aza: 
l~ mevcuttur. Fakat umumi hüküm- terenin Orta Avrupa memleketlerinden Bonne şu mukabelede bulunmuştur : lacaktır. Malumdur kı bu mesele Mıllet
lere dayanan bir anlaşmadır. Müzak~re- yaptıkları ithalatı ne dereceye kadar l cBaşlıyacağımız resmi müzakerelerde 

1 
ler ce~iyeti .k'.onseyi,nin 9 . mayıs İçtima 

cilerin vazifesi bunlan tamamlamak ve arttırabilecdC!eri meselesi Oltaya çıka- bu mahiyette bir mesele olmadığım söy- (programında yazılıdır. lngıltere, Fransa
iki memleket arasındaki iş birliğini her caktır. · ıliyebilirim. Tabii resmi program hari· lınm da müzaheretiyle konseyin bu husus
eahada daha müessir kılmak için pratik cTimes» gazetesine göre lngiltere bu . cinde bir şok meselelere temas edebile- ta bütün devletleri ~ir _karar .iltihazında 
mahiyette bazı teferrüatı hal ve tesbit İEtikamette bir anl~şmaya tema~) gös- ı_ceğiz. F a~at resmen mali meseleleri o serbest. b~rakmasını ıstıyecektır. Ko~~ey 
etmek olacaktır. terirse Ottava anlaıımasiyle tesis edilen müzakeresi programımızda dahil değil- ancak ıttıfakla buna karar verebılır .. 

Müzakere edilecek meseleler listesi iki rejim dahilindeki ekonomik taahhütleri- dir.:ıı Yoksa kat'i bir karar Hrilmiş olmıya-
hükümet arasında kararlaştırılmıştır. Bu- ni, Kontinent devletleriyle yapılmış ti- BB. Daladiye ve Bonne saat 10.20 del caktır. 
nun başında Akdeniz meselesi ve buna caret muahedesi~~en .çıkan vey~. çık.ahi- Fransa sefaretin~en hareket eder.ek sa.at KA.~ŞMAZUK KOMiTESl . 
bağlı olan lngiliz - ltalyan anlaşması, Pa- lecek olan taahhutlen de bu müzakerat J O. 30 da Dovnıng Streete gelmışlerdır. lngılız - halyan anlaşması Habeş ılha-
ris ve Roma arasındaki buna benzer mü- esnasında hesaba katmak icap edecektir. Müzakereler hemen başlamış ve Bay 1 ~~nı~ tasdi~inden ve ispanyadan gön~l-
zakere, Habeş ilhakının tasdiki ve İs- Çemberlayn Fransız nazırlarına ziyafet lulerın gen alınmasmdan sonra tatb1k 
panyoJ meselesidir. Londrada mevcu~ ROMA - BERUN - TOKYO verdiği saat l 3 e kadar devam etmiştir. mevkiine girec~ğinden bu münasebetle 
kanaate göre bu noktalarda iki hükümt:t BERLIN, 28 (ö.R) - - D. N. B. öğle yemeği fasılasmdan sonra müzake- Lord Halifaks karışmazlık komitesinin 
büyük güçlüklere rast gelmeden eiyaset- aja:Qsı Londra müzakereleri münasebetİ· ıreler yeniden başlıyarak saat 16.45 e 1 şimdiki vaziyetinden bahsetmiştir. Fran
lerini birleştirebilecek.ler ve Avrupamn le Çekoslovakyadaki cenubl şarki Al- kadar devam etmiştir. Bütün müzakere !sız hariciye nazuı bay Bonnet gönüllille· 
halem mustarip olduğu rahatsızlığı dağtt• manlan meselesine temas ederek şunları edilen noktalarda tam anlaşma olmuştur. rin geri alınması fiili bir hale sokabilecek 
mağa yarıyacak olan bi rlngi)iz - Fransız kaydediyor : Devletler Roma - Berlin Yarın saat 10.30 da müzakerelere de- şartlar üzeıinde ısrar etmiştir. 
ltalyan anlatmasma yol açabileceklerdir. Tokyo müsellesinin bir realite olduğunu vam edilecektir. Saat 17 de Fransız na- Esasen hu şartların kabulüdür ki ltal-

Bundan sonra tetkik edilecek mevzu ve Roma - Berlin mihverinin sağlamlığ1- zırlan kralın davetlisi oldukları Vindııor yanın hüsnüniyetine bir miyar olacaktır. 
Avusturyanın Almanya.ya ilhakiyle orta m artık pek iyi biliyorlar. Bu 11ebeple şatosuna gitmişlerdir. Bu sabahki müza.- Bunun diğer biı delili de Tunustaki ltal
Avrupada yaratılan vaziyet ve Çekoslo• Londrada yapılmakta olan konferanstan kerelerde bay Çemberlayn ilk önce iyi yan tebaası hakkında 1936 anlaşması 
vakyada Alman ekalliyeti arasında git· çıkabilecek iyilik veya kötülük tam me- bir netice hakkında kanaatini bildirmiş- hükümlerinin tatbiki ve kızıl denizde 
tikçe artan kaynaşma olacakbr. Cenubi suliyet halinde çıkacaktır. tir. Müzakerelerin mahiyeti hakkında Fransız münakalatının emniyetinin temi-
prki cSüdet> Almanlanna karşı lngiliz JNGIUZ GAZETELERi VE LON- Havas ajansı muhabiri Londradan şun- nidir. 

cEsaslı beyanatta bulunamıyacağıma 
müt~essirim, zira müzakereler hakkında 
bir şey ifşa etmemeği mütekabilen taah
hüt ettik. Bununla beraber şunu lemin 

Heyecan uyandı
ran bir istifa 

ederim ki müzakere proğramımızın yan- p 28 ( · - R) B J · ı 1 aris O. - eyne mı e 
sını teşkil eden mühim meseleleri tetkik Albe Th ' ' mesai bürosuna rt omas ın 
ettik ve bunlar üzerinde kolayca tam bir ölümündenberi riyaset eden lngiliı 
anlaşmaya vardık.· Bütün müzakereleri-
miz yarın öğleden sonra hite~ektir. Ak- B. Bütler İstifa etmiştir. B. Bütler is-
şam Parise dönece.ğiz .. Jngiliz hükümt't tifasının sebepleri hakkında beyanat· 
erkanı bize çok samimi bir kabul yaptı- ta bulunmaktan istinkaf etmiştir. 
lar ve karşJaştığımız zaruretler hakkın- Beynelmilel endüstri ve iş mahfelle
da büyük bir anlayış gösterdiler. Haya- rinde bu istifa heyecan uyari'dırtnJŞ• 
ti ehemmiyeite bazı rneselelet hakkmda tır. 
şimdiye kadar misli olmıyan bir anlıı.ııma Nevyork 28 ( ö.R)- AmerikanıJl 
yaptık.> Paris sefiri B. Villeam Bullit Parise 

B. Bonnet te müzakere edilen mese- gitmek üzere cll dö Frans> vapuruna 
lelerin §unlar olduğunu tasrih etmiştir ı binmiştir. Beynelmilel vaziyet hak' 
halyan - lngiliz anlaşması, Fıanııız - Ital- kında sorulan suallere sefir cevaP 
yan konuşmaları, Habeş ilhakının tasdi- vermekten sakınmıştır. 
ki ve ispanyadan gönüllülerin çekilmesi Vaşington 28 (Ö.R) HanrY 
meseleleri, miUi müdafaa hakkında iki Ford ve oğlu Estel Ford beyaz evde 
memleket arasında teknik ve ekonomik reisi cümhur Ruzvelt tarafından ve
anlaşma Alman • Çekoslovak münase-. rilen biT ziyafette hazır bulunmu~
betleri V«; umumi olarak orta Avrupa lardır. Federal Reseu Board geneldi· 
meseleleriyle uzak Şark işleri yarın mü- rektörü de müzakerelere iştirak et· 
zekere edilecektir. miştir. Endüstri şeflerini hükümetle 

hükümeti Çekoslovakyaya Alman ekal· DRA Z!Y ARETt ları bildiriyor ı Bu sabahki müzakereler Bundan sonra iki taraftan lngiliz-Fran-
liyetinin Çekoslovak devleti kadrosu için- _ ROMA, 28 (ö.R) - Londradan öğ- şu noktalara ait olmuştur: ltalya ile mü- sız askeri iş birliği meselesinin tetkikine lTALYAN MATBUATI NE DiYOR) 

işbirliği meselesi üzerinde görüşül
müştür. 

de meşru taleplerini . tatmin hususund.ı renildiğine göre lngiliz gazeteleri Fran- nasebetler. lngiliz nazırları lngiliz - ltal- geçilmiştir. Lord Halifaks lngiltere ve 
lmkanın son haddine kadar gitmeği tav- 11a başvekil ve hariciye.nazınnm Londra- yan anlaşmasının ne prtlar dahilinde Franşamn topraklarını mütekabilen mü
ı.iye etmeğe daima mütemayil bulun- yı ziyaretini sempati ile karşılamışlardır. müzakere ve akdedildiğini teferrüı'ı.tiyle dafaa hususunda giriştikleri karşılıklı ta
nıuştur. Fakat Südetler namına ileri sü- Gazeteler umumiyetle garp devletleri izah etmişler ve istikbal için bundan bek- ahbütleri hatırlatmıştır. lngiltere milli 
rülen son talepleri bir ekalliyet halkı ta- araıı~nda bir anlaşmaya taraftar görünü- lenilen neticelri anlatmışlardır. müdafaasını temin etmek ve imparator
ıafından istenebil!'!cek hakfann hududu- ' yorlar. Büyük devletler arasında müna- Bay Daladiye Fransız hükümeti namı- luk münakalatını korumak için lüzumlu 
nu çok aştığı tasdik edilmektedir. 

1 ııebetlerin normal bir şekil alması ve do- na bu anlaşmanın akdinden dolayı Bay olan kuvveti hazırlamaktadır. Müzake

MOZAKERELERJN MEVZUU 
ROMA, 28 (ö.R) - Londradan hil-

dirildiğine göre lngiliz - Fransız müzake
relerinin mevzuu şunlardır : 

layısiyle bütün Avrupa devletlerinin nor- Çemberlaynİ harar~tle tebrik etmiştir .... reler etrafında tutulan gizliliğe rağmen 
mal münasebet haline girmesi için lngil- İngiliz hükümetinin fikrince bu diploma- şurası öğrenilmiştir ki lngiltere bilhassa 
tere ve Fran~anın ltalya ile yaptıkları tik vesika lngiliz siyasetinin baş hedefi hava kuvvetleri bakımından Fransa iJe 
veya yapmağn çalıştıklan anlaşmanın olan umumi AvTUpa yatışması yolunda iş birliğini daha ziyade sıklaştırmak ar
Almanya ile mevcut münasebetlere de bir merhaledir. Fransız hükümeti, eğer zusundadır. Zira büyük Britanya kendini 
mÜeS!Iİr olması temenni edilmektedir. bay Mussolini arzu etmiş olsaydı, lngil- hava hücumlarına bilhassa maruz hisset-

ROMA, 28 {ö.R) - cStempa> ga-
zetesi yazıyor : Londra müzakerelerin
de iki mühim mesele müzakere mevzuu· 
dur ı Çekoslovakyada Almanların vazi
yeti ve bu devletin Almanya ile müna
sebeti, 2 - ltalyan - Jngiliz anlaşması ve 
Fransız - ltalyan mukarenet teşebbüsü ... 
Südetlerin talepleri orta Avrupada va
ziyeti gerginleştirmiştir. Çekoslovak hü
kümeti bu taleplerin kabul edilemiyece-
ğini, fakat diğer bir esas üzerinde müza
kereye hazır olduğunu bildirmiştir.> 

Paris, 28 ( ö.R) - Havas ajansının 1 - lngiliz - ltalyan anlaşması, Fran
eız - i tal yan müzakerelerj ve bunların 
muhtemel neticeleri, 

F akat !spanyol ve Çekoslovak mese- tere ile birlikte bu müzakerelere iştira- mekted.ir. Bu hücumlara muvaffakıyetle Berlinden istihbarına göre Londra mü
lelerinin halli suretiyle Almanyanın dii ke hazırdı. Bununla beraber, ltalya ile mukabele için ele Fransız topraklarında· zakereleri sebebiyle Almanyada bir cle

2 - Cenevre konseyinde Habeş me
eelesinin tasfiyesi için yapılacak hareket, 

3 - Frankonun zaferi halinde lspan
yo1 meselesinin hal §ekli. 

4 - Almanya ile müzakere imkanı ve 

bunun :şekilleri ve dörtlü bir nakt ihti-

iştirakiyle bir dörtler paktı tahakkuk münasebetlerini normal bir şekle sok~ ki üslerde bir hava müdafaası teeiııi tart
edebilirse F rnn.sı:ı • Sovyet paktının ne mak için, lnglliz - ltalyan anlaşmasının tır. 

olacağı düşünülmektedir. Bazılarının fik- akdinden soma Fransada ltalya ile mii- LONDRA. 28 . (ö.R) - Vind:sor &a• 

rince bu pakt dolayısiyle Fransa müza- zakereye giriımiştir. Omit edildiğine gö- rayma gitmezden evvel Franea aefaretin
kerelere ayağında ağır bir zincir ta§ıya- re ltısa bir mUddet içinde bu anlaımada de gazetecileri kabul eden bay Daladiye 
rak girmi~ bulunmaktadır. Bu pakta bai- tabalckuk edecek ve Habeı iJh~kmın tas-- demlıtir ki a 

"C41'•eı• Uta .... a•~ ._,,_. •-•••-1 -••y -·-,--_, 1 
__ ._ ______ ..ı •• - n ..... .n •• 1.rı.. .. .,.ı.ı.J..la KondoktÖıtün tonradaıı bize an-\etu.edim. tnrı ve J.J l''"""-•• ·----

rece a5abiyet vardır. Gazeteler Çekoslo
vak meselesinin ilk eahm işgal ettiğini 
ve kaydederek bu mesele hakkında in· 
gi}tere ve Fransanm müşterek bir" eiyase• 
te karar vermeleri ihtimalinden endişe ile 
bahsediyorlar. 

Roma ~ Berlin 
mihveri sağlam 
Roma 28 (ö.R) - B. Virgini0 

Gayda Curnale Ditalya Razetesinde 
B. Hitlerin ne sebeple lta)yada etYl
salsiz bir kabul göreceğini izah edi
yor ve Roma - Berlin mihverinin bü
tün kuvvetini muhafaza ettiğini, bıJ
f\~ muhalif haberleri ltalyamn tek
zibe bile ihtiyaç duymadığını kayde~ 
diyor. 

Deniz itilalı 
·ıe Londra 28 (A.A) - lngiltere ı 

Polonya arasında 1936 tarihli L?n· 
dra muahedesi nümune ittihaz edtle· 
rek akdedilmiş olan deniz itilafı dün 
baridve nezaretinde imzalanmıştır. 


