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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdilrll: 

HAKKI OCAKOCLU 
--A-B~O-::N E Ş E R A 1 T 1 

DEVAM M'ODDETl Türkiye için 

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

Hariç için 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

FtATl ( 5 ) KURUŞTUR 

• J'O?(,~ 1 
~~~----~--~~~ 

ltalya - Arnavutluk 
siyasi anlaşması 

ROMA 29 ( ö.R ) - Kont Ciancnun 
Arnavut kralının düğünü münasebetiyle 
Tiranda ikametini temdit etmesi bir ltalyan 
Arnavut siyasi ve ekonomik anlaşmasına 
imkan vermiştir. _I 

Cümhuriyethı vt Cümhurlyet eamnm be:krbt, ~abohlan ~JcaT alycri ge.zetediT YENi ASIR Matbaasında basılmı,br 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~:=::'!~~~.!'!! . 

B. C. Bayar bugün Atinadan dönüyor 
S. M. 
uzun 

Jorj Başvekilimizle EKONOMİK İŞLERİMİZİN süR'ArLı iNKişAFı 
müddet görüştüler HÜKÜMETÇE ALINMIŞ TEDBİR-: 

. . . . LERİN İSABETİNİ GÖSTERDİ · 
Şehir 
Meclisinin 
Kadir~inaslığı 

Gazetecılerımız şerefıne c. MERKEZ BANKASI uMUMI MERKEZiNDE Y APİLAN 
d.e bir ziyafet verildi TOPLANTILARDA ~0!!:!1:!, B!~v!!~OR OKUNMUŞTUR. 

Belediye reisiuuzın 
Yiiksek feraoatı 

"' --o--
Şeltir meclisi ·dün 1938 senesi 

Mali yılı masraf bütçelerinin müza
keresine başladı. Faziletli, bilgili 
halk mümessilleri masraf bütçeleri 
yapılırken çalışkan belediye reisini 
hatırladılar. 

Yedi sencdenbcri büyük bir fera
gatin, ideal uğurunda geceli glinrlüz
]ü çalışarak enerji sarfeden, kendisi
ni memleket davası uğurunda yıp· 
ratan Dr. Behçet Uz'u taltif etmek 
lüzumunu hisseylediler. 
Onbeş imzalı bir takrirle belediye 

:.eisine On bin lira nakdi miikfıfot 
verilmesini iatediler. ~ 

Şehir meclisinin bu hareketi her Başvekilimi%le uzun müddet honuşan majeste Yunan kralı Corç 
oeyden evvel söylemeğe mecburuz · 
~j büyUk bir kadirşinaslık ve fazilet- ATINA, 29 (Hususi) - Başvckilimi:zle hariciye vekilimize ya-
kArlıktır. Memleket uğurunda çalı- pılan tezahürat taıavvurun leıJkinde samimi ve çok dostanedir. Baş
pn ideAlist insanlar etraflarından vekil b?.~ Celal B~.Y".' ve .hctriciye vek~!i ~oktor Ara• bugün Sun
takdir beklemek için çalışmazlar. Y'?nda ogle. yemegını yedıler. YaTın Turkıyeye hareket cdecekler
J\mma, takdir olunmak muhakkak dır. 

l~ ineanum1? çalışma ~ayretini tak-· ATINA, 28 (A.A) J\ti!~iği heyecanlı hüınü kabul ve 
vıye eden hır harekettır. • b.ld' . T k 

Her yıl senelik fBaliyet raporları- ajansı ı ırıyor ı ür vekillerine yapılan tezahür-
lk larla taıvip eyliyerek itimad Hemen hemen yalnız dünkii gü- ler iki memleket araıında İf birli-

nı : kd" 1 .• 'zh d h' r nün kliteleri ve röportajları ile ğini lüzumunun iki hükümetin ,u. 
v.e ha dırferbınıdı ar e] en şe ıkrd~ec .~- dolu olan bu ıabahki bütün gaze- urlarına girmeden evvel iki mil-
ıı, u e a u uygu arını na ı mu- l b k 1 1 • d d" · ı • h d h' d'I · 

Zelzel-e· sinde lehlmlzdekl fark 
23 mllyon aos bin llra
dır. Altın mevcudumuz 

l\fıntakasında bir 
iskaiı komisyonu 
yeni köy yerlerini 
tespite çalışıyor 

Yardımı tespit için 
iki komisyon kuruldu 

-<>---
ISTANBUL, 29 (Huaıai) -

lıkan umum müdürünün ri
yasetinde bir komiayon K11-
ıehir zelzele mıntaka11na git
ti. Yarın Kırıehirdc yapıla· 
cak toplantıda köylerin •ıt· 
ma mıntakalarından ayrı yer· 
lercle tesiıi imkanları arana
caktır. 

YARDIM KOMiSYON-
LARI ........ . 

kabarmaktadır 
Ankara 28 (A.A) - TUrldye Cüm· 

huriyeti merkez bankası hiuedarlar he
yeti unmmiye.J bugün bankanın umumi 
merkezinde ve idare mecliıl reia1 Nwret 
Meraym ba,kanhimda fevkalade e 
aleAde olarak iki toplantı yamlJlar. Bu 
toplantılarda B.M. Meclisi reisi Abdül
halik Renda, batvekil vekili n Dahiliye 
'Yekili Şükrti Kaya De Maliye vekili Fuat 
Afralı da hazır buJuıunuılardD'. 

Hissedarlar heyeti mnumiyesinin fev
kalade toplantwnda banka esas nisam
nameıinin muhtelif ınaddelerinde yapd· 
nıası teklif edilen tadilat lizerine görii§Ul
müıtür. idare meclisi bu tadilib icap et· 
tiren ve lüzwnlu lolan sebepleri heyeti 
wnwnİ)'eye Terdiji raporda ıu suretle 
bab eylemekte idiı 

Son Nnelerde ekonomik iflerbnbde 
ıchillen siiratli lnldpfı ıbndiye kadar 
btikümet.imb tarafmdan bu mevmda 
alUUDlf balanan tedbirlerin babethıl ıös· 
lennİJlir. Hu Ye cesaret veren bu neti
celeri &ümüzddd tenelerde daha ıenlt 
planlı maksat ve bedeflet"e daha a,ııan 
bir hale ptirnıek, ..U..ııJ milli kaUmı· 
mamm kendisine mukadder ufuklara 13-

t~ek için alınacak tedbiri• ~ume- Yukarıda: lktııat vekili B.Keıebi\ 
einde hankannza diqecek vazifeyi ifa A,ağıcla 1 Merke% bankaıı umd 
- SONU 6 iNCi SAHiFEDE - mi clirektörii B. K. Zaim. k&fatla da teyid etmek, çalışanları t

1
e er Ta!.mka aEel erın e un ımkza .. deti .. n ru u~ a ıuke ıd~lfD bulun-

T .. k ili t' . .. dü~ .. .. t kd" anan ur - en munzam pa t1· ugunu goıterme te ır, ün im-
ur m e ınm gor gunu ve a ır t E • k d' 1 ak T" k • · • 

eylediğini tebarüz ettirmek istemiş- nı Eel ıftar etmVe. te ıdr', k' ~~ ~nahn p . t .ur -d~len ~f b_ırlı-
. e eron ıma ıyor ı : gının ayatıyetı ve ınamızmınin 

ANKARA, 29 (Husa.i) -
Heyeti Vekile kararnameıİy· 
le" lelaketz.edelere yapılacalı 
yardım feklini teıbit etmelı. 
üzere iki komiıyon teıelıkül 
etmiıtir. Komiıyonlar mayıı 
ıonuna kadar tetkiklerinin 
neticelerini bildireceklerdir. Binicilerimiz Romada 

tır.O b" 1. belk" ha d 1 Halkın yeni pakta kartı .röıter- - SONU 6 iNCi SAHiFEDE _ n ın ıra ı zı a am.arın 
nazarında büyükçe bir para Myıla
bilir. Bizim memJeketimiz İçin de is
tisgar edilemiyecek bir servettir. Fa
kat hakikatte ve umumi hayat tart
lanna göre on bin lira izam edilecek 

Ingiliz - Fransız müzakereleri 
İlk müsabakayı 4 İtalyan, 3 
Tü:rk, 1 Alman hatasız bitirdil~r. 

bir şey de değildir. 
Doktor Behçet Uz belediye reis

liği makamına geldiği zaman her yıl IKi tarafı da memnun ede-
Sür' at tasnif inde ikinci geldik 

ISTANBUL, 29 (Hama) - Romadaki aon binicilik müıabaka; 
larına 39 ltalyan, 9 Alman, 1 Türk biniciıi iJlirak etti. Müıabaka~ 
dört ltalyan, iig Türk ve bir Alman hata.ız olarak bitireli. Sür'd 
taınilinclc birinciliği ltalyanlcir, ikinciliği Türkler almıılarclır. 

bu paranın bir iki mislini kazanabilen k ·ıd d d 
bir adamdı. Eğer hadiseyi maddi ha- cek se 1 e . 
tı;:~:~ u':~:.\~~~n;;:~:k.'n~~:~: ev a m e 1 yor ÇcırJGmba giinkü müaabakalara 16 at irıiralı etmiffİr. 

Pcırltara dört ltalyan, iki Alman ve bir Türk bitireli. mükafat olarak "Verilmek istenilen 
1
- ,...:::::::;:=;:::;:;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;:====:::::::::; 

:.7J::~;;:::;ı~~'7:~::.:::·" ;::~ Var olun! Müdafaa nazırı da görüş- Leh Almanları 
memleket işlerine bağlıdırlar. İşte bu 

~:~f.~~~~~:;!~;~~~J:~;l:S: Bi;!~~:ı:~~~!::r ~:~r~e ~a!! ~uh~??:0~ Tek parti halinde birleş-
Lakin belediye reisimiz ferağatlc felaketzede yurd· ;p,R- :~ ~<~ -;-;1il1:, , •~ · ~{,.~ ~.~--,~ me 1·ş1• akamete ug"' radı 

başlayan mesaisini feragatle yürüt- ,,, · 
mek istediği için kendisine ayrılan daş)ara Vt>rİyor)ar .. 
on bin liranın iki bin lirasının Kırşe- f b k 
hir - Yozgat felaketzedelerine ve ae· 'Kızı ay u arardan 
kiz bin lirasının da şehrin en büyiik haberdar edilmiştir 
ihtiyaçlarından birini teşkil eden yol-
Jarına münakaşasız tahsisini rica et- Kırşehir leliiketzeclelerinin 
miştir. Bu mütemmim feragatkarlık bütün yurtla, bilhaHa yokml-
şehir meclisinde çok canlı tczahiirata luğun ve ııtırabın manmını 
hrsat vermiş bir çok kimselerin he- en eyi bilen fakir yarttaılar 

nzclinde büyük bir teeHiir ve yecan1a gözlerini yaşartmıştır. 
Dün şehir meclisi takdir ve fe- alaka uyandırdığı maliimdur. 

l.zmir Felemenk tütün Türh ı-ağatkarlık duygularının timsali sa-
yılacak bir hadiseye sahne olmuş de- Anonim ıitketinin iki bine 

varan ameleıi, memur ve 
rnektir. mü.tahdimini müdüriyete baı 

Belediye reisimizin gayretinden, vurarak leliiketucle yurddaf-
muvaffakiyetlerinden burada hah- ların ııtıraplarını mümkün 
actmeğe lüzum görrniyoruz. lzmire mertebe karfılamak için bi-
yepyeni bir çehre vermeğe muvaf- rer gündeliklerini vermek iı-
lak olan canlı eserler gözlerimizin tediklerini bilclirmiflerdir. 
önündedir. Müdüriyet bu yiikıek ulurJ-

Bizim .. burada tebarüz ettirmek is- vü.cenap ve imanlık amni 
tcdiğimiz nokta, çalışanların millet derhal Kı%ılaya bildirmiıtir ... 
tarafından görülüp takdir edildiği- Hamiyetli, leJalılir iıçileri-
'1ir. Ve yine Cümhuriyet rejiminin · mizin keneli ekmeklerinden 
Türk münevverlerine vermek iste- ke•erek lelaketudelere yap-
-SONU UCtlNCIJ SAHiFEDE- -SONU 4 ONCO SAHIFED 

HAKKIOCAKOöLU 
1 • 

Var,ova, ae (O.R) -
Lehlstandakl Alman akal
llyetlerlnln lak bir parti 
içinde toplanması ıa,eb
bUsU akamete uAramıf
tır. 

c Illustret Kuryen gazetesi şöyle 
yazıyor: Gerçi Alman akalliyeti 
parti halinde birleşmek isterse buna 
bizim itirazımız yok.tur. Fakat bu ha
reketin hariçten idaresini kabul ede· 

/ngiliz hava kuvuetlerinden bir parça.. ıneyız. 
PARIS, 29 (iJ.R) - Dün nkfam Dovning Strulten Fransa 8ela- Ayni gazete Lchistanda Alman 

rethaneıine dönerken ba,ıJekil bay Daladiyenin mutat olarak ciddi· amelenin işden çıkarıldığı lddiasile 
yetini muhafaza eden çehreıinde tebeHümler vardı. Bundan lngi- Alman gazetelerinin neşriyatına mu
liz - Franıız müzakerelerinin mutlak ıuretle memnuniyet verecek kabele ederek diyor ki: Eğer Pat Leh 
bir ıekilde cere.van elliği i•tidlaledilmektedir. lngiliz milli miida- Ajanaı Abnanyada Leh ltÇilerine 
laa nmırı .ir Thomaı lnılıip le miizakerelerde hazır bulunmuıtur. karşı buna benzer yapılan hareketle-

. ** rf kaydetae ıonu gelmez. 
B. Bonnet Fransa ve ltalya ara- olarak Milletler cemiyeti konseyi- Gazete ıon ıöz olarak ıon Alman-

ımdaki mUzakerelerin Taziyeti nln lçtimaından evvel bir anlat- Leh matbuat konferansından beri 
hakkında lnailiz nazırlarına tam manın tahakkuk etmiyeceii anla- aerginlepniı olan kar,ıhldı miinaka
lzahat 'Yerml9tir. Franaa ... ltalya tılmaktadır. Bu Mbeple a,ıe san- plann uzamamaeını temenni ediyor. 
arasında ilk timltlerin hH&fma -80NU 7 tNcı .IAHtF'l!DE- -SONU OCONCV SAHiFEDE- Lela Cimharrei.ı B. Mociılıi 



.,.. Nf<:AN CUMA 1938 
30 NiSAN (;UMARTESl 19~ 

:z ... s --=-- -- · 

BAHAR GELDi 
Karşıyakalılar ey lence 
yerlerinin n~odernleş

istiyorlar ... • 
mesını 

• 

HiR HABERLERi 
ECLISINDE 

Belediye reisinin ' feragatli jesti 
lzmirin en güzel kö~i hiç şüp- teminini bek1eyorlar. Gazinoları ve Dr. Uz On bin liralık ikramiyeyi kabul etmedi. Bunun 

hesiz Karpyakadır. Bahar geldi, bun- banyoları tutanlann ucuz, temiz ve 'k • b • l' K h • f, l k J l • 8 b • l" 
dan sonra her Cumartesi ve Pazar -ı ı · b' h t t b'l k d l ı ın ırası ırşe ır e d etzeae erıne Ve ın ırası eg ence ı ır aya yara a ı ece e- l ' 
ıı_ünleri Karşı~ sahille.rinde gezin- recede medeni hayatı kavramış ol- şehir yollarına sarf edilmesini tek ıf etti 
~~~~ :ıı:6!f· Cazıno~ ~:r. malarını istiyorlar. Şehirmeclisinindünaktamakdet- 173116 lira, beşinci kısma 344613 
I 

8 
.... u I ır ~g :~ mevsım~"k 'ı: Buna mukabil bu şeraiti haiz müs- tiği celsede, belediyenin 938 yılı 4 lira, albncı kısma 251263 lira kice-

1~· yutrn ~l • olaya 0 .t tecirlere bu gibi eğlence yerleri iki masraf bütçesi kısmen kabul edil- man 1184716 liradır. Meclia bütçe 
ur. er er, ıçer er, gezer er ve ege· üç yıl için verilmelidir ki onlann az mi kal la · "nk" encümeni bazı ilavelerle ve varidat 

nirler. Bunların hepsi çok güzeli Fa- . . ş, an smı pazartesı gu u 
'--t .. I Ka _.__ . . halk .. zamanda çok para kazanmak ıhtıras· toplanbda müzakere edilmek üzere bütçesiyle muvazeneli olarak bu ra-
,... guze l'flYWUI ıçın ın gos- 1 'l b'ls' . ' ' L_ __ 1 221 001 ti ) -'- kab ) 
t _ _, .• · b kadar al''- · • an yenı e ı ın... celseye son verılmıştır. .ı<amı • . 'ra o arasc u et-
eıuıgı u a.ıca ve sevgıye rag- •·- _ bö 1 

men oradaki eğlence yerleri basit ve Bundan başka eski Osman Rey Masraf bütçesi müzakeresine ge- miş ve mecıiııe "ye bir bütçe tek-
lptidai olmaktan kurtulmamıştır. Ga- gazinosunda modern bir gazino ha- c;ilirken '._'leclis •. beled!~enin başınd_a • • lif ve müzakere edilmi§tir. Dün hi-
zinocular, (medeni konföre, temiz yatı ile bir de yazlık sinema açılması bulund.~gu yedı sene ıçınde şehre hı~ rinci kısım tamamen, ikinci kısım 
servise, hatta güzel ve eğlenceli temenni ediliyor. Hülasa Karşıyaka- çok muesseseler kazandıran, sahsı da kısmen müzakere edilebilmiştir. 
proğramlara) hiç ehemmiyet vermi- lıların istedikleri şeyler okadar çok huzur ve rahabnı feda ederek çalışan f Kabul edilen birinci kısımda idare ve 
yorlar... ve ehemmiyetli ki her hafta bir re- ve. ~hre vakfı haya~ eden bel~iye hesap işleri masrafları, encümen aza-

ffte bununçündür ki bu sene Kar- pÖrtaj ile kıymetli şarbayımızın gÜ- r:~sı Dr .. Behçet Uz a karşı cıdden ları tahsisatı, yazı işleri tahaisab, he-
şıyalr.alılar «Belediyemizden medeni zel Karşıyakaya nazarı dikkatini çek- guzel hır harekette . ~ulunmuş~u_r. sap işleri maaşatı, varidat memurla-
tehirlerde görülen bir gazino hayatı menizi bekleyoruz. Ge:en cel~elerd~n bırınde meclısın rı tahsisatı, evlenme işleri maaşları, 

1 22 azası bır takrır verer k Dr Beh belediye zabıtası maaşları, ikinci kı-ve mevsim eğlence eri yaratılmasının Ş. P. U , e · - d hh · · t _,,.,. __ .,.,~_...,,,.,,,...,,.........,. ___ _,,,,,,,,.,... _______ _. ______ ,,,_, cet z un riyasette bulunduğu müd- sım a sı at ve ıçtima muavenet 

Odaya gelen teklifler 

Bazı fabrikalar memle
ketimize gelmek istiyor 

Hindistanda bir Türk lırması Fuar
da Hint kumaşları teşhir edecek 

detçe lzmir şehrine yaptığı hizmetle- itleri maaşat ve masraftan görüşül-
ri saymış ve bir mulı:abele olmak müş ve kabul edilmiştir. Bu kısım-
üzere kendisine 10000 lira ikramiye !arda en ufak bir tebeddülat yoktur_ 
verilmesini teklif etmişti. 

Dünkü şehir meclisinin yaptığı 
ilci celııeden ilkine riyaset eden Dr. 

MONAKAŞALAR: 

Behçet Uz, heyeti umumiyenin mü- Dr. Uz Masraf bütçesinin müzakeresi es
saadesini aldıktan sonra meclis ar- lar, buna rağmen reia Dr. Behçet nasında, bir kaç nokta üzerinde mil· 
kadaşlanna aşağıdaki beyanatta bu- Uz'un cidden çok makul ve yerinde nakaııalar olmuştur. Azadan B. Na
lunmuştur : olan hareketini dakikalarca alkışla- zif memur maaşlanndalti zam iıleri

RElSIN SöZLERl: 
mış ve sevgi tezabürab yapmış, rei- ne temas ederek demiştir ki: 
sin teklifi~ ıı_evgi tezahüratı arasında c Memur maapbna 11000 lira 
kab~I etmış~". . . .. . zam yapılmıştır. Halbuki zam tek-

Arkadaşlanm, . . Y ı~e meclısın ta_tilinden once r.-ıs liflerinin yüzde sekseni reddedilmif, 
Şimdi masraf bütçesini müzakere- ıkincı kordonun ınşası masrafına kısmen kabul edilmiştir. Zam işlerini 

Romanyada müessea büyük bir istediğini bildirmiştir. ye başlıyacağız. Müzakereye geç- yardım olmak üzere Denizbankın 30 bir prensip meselesi yaparak talik 
çorap ve ~ik?taj fabrikası, teşkilatı~ı A~~nyada b~y~k bir. firma mem-

1 
mezden evvel bir nokta hakkımla b~ lira verme~ hakkın~alr.i. teklifini edelim.> 

memleketımıze kaldırarak kurmagı leketımızden muhım mıktarda zey- ı söz söylemek isterim: müzakere etmış. bu teklif nızam en- B b""t .. nl .. B R 
klif · · K fi od f · al • ih f ı .. . h I ed'I . . Çoc k una u çe encume reısı . e-

te b~ldt~'.'1m~· . ey 'yet ticaret a- ınlyagı sadbnl ~~gıbn~l·d. ~lacat?ı. '.r- , Bendenizin bulunmadığım bir cel- hcumemn~ ah~~k:. •.mış6tir0 0' 00 \~ şat Leblebicioğlu cevap vererek büt-
sına ı ırı ıştir. ma arın a res erının ı ırı mesını ıs- sede siz arkad~•larımın h kkımda astanesıne u umetın , ıra . .. d . . bet' d · · · ı ...-..: a .. il k çerun musaa esı nıs ın e zammt• 

Yugoslavyada Kalovaçada mü- temıştır. çok kıymetli ve takdirkar bir karar yardım kararı müzakere ed ere bu . ldı" L lı ka b' kı 
. Al ada b" ba '-- f ' b"t dı . 1 yat yapı gını, c;o,.; ça ' n ır -

eaes bır kundura fabrikası da mem- ~~ny ır .. ş~ ırm_a ~em- \ verdiğinizi haber aldım, Bu karar par~~ın _u çeye yar .. ~. u~.va.~ıy e sım memurları daha ok ]ı rmak 
leketimizde faaliyet göstermeği tek- leketımızden kuru uzum ve ıncır sa- nakdi mükafatla taltif edilmekı;;;.;m geçırılmesı muvafık gorulmuştur. . . b 1.. .. "ç\d""~ .~ .. 1 . . . b im-'- · t di" · · b "ld" · · ....,. ıçın una uzum goru ugunu soy e-lif ebnıştir. n a a.ı< 18 e gını 1 ırmıştır. hakkındadır. Verilen takrir benim · · 

Adende bir finna memleketimiz- ':fin~iatan~ müe~ses ve_ 250 s~- için başından sonuna kadar ölçüye MASRAF BOTÇESI: mıştır. .. .. . 

d .. .. la • .. .. ihr nelik hır mazıye sahıp oldugunu bıl· • k k d k 1. h B. Munur Bırsel de bu mevzua te-
en tutün satın a cagını tütün a· . . .. .. . sıgmıyaca a ar ıymet ı ve aya- ed k b" .. · "kbal .. 'dl · · 

. . • . dıren bır T urk muesseseaı fuar ko- b da h. • . Meclisin ikinc. celsesinde birinci mas ere utun ıstı umı erını 
cat tacırlerile tanıştınlmaaını ıstemış- . . .. d rd""' b' k m ıç unutmıyacagım sevınç ve . . . ı .. .. . ve çalışmalanru belediyeye tahsis 
tir. Bu teklif alakadar finnalara bil- mı~ıne gon. e_ ıgı ır ~e ~~~t~ enerji kaynağı bir hatıra teşkil ede- reıs vekılı avukat B. Munur Bırsel ed b "b" --'··'- lar 

. . . . . . lzmır fuarına ıştırak etmek ıstedıgmı, cektir. riyaset etmiş ve maııraf bütçesinin en u gı ı ı.auııı<an memur ın 
dirilmış, muhabereye gırışnıelerı te- fuarda bütün dünyaca me•hur olan s· d • li kad la h k .. - '- . ilın' t' haklan olan terfi terfih ve zam i-• ed"lm" t" ' Y ız, eaer ar aş rımın a - muza.o.eresıne geç ış ır. • • 
mın ı ış ır H" t k lan t h · ed ~ 1 · · n1a 1 .. · '.?. . u~a.ş . ~ eş ır ~e satış . e- kımdaki teveccühleri, memleket ve Masraf bütçesi altı kısımdan iba- erını zarna. yap~n ?Zurnun-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

=-Yardım 
Listesi 

Kıqelıİr feli.ketzedelerine yar· 
dıınlar devam etmektedir. Dünkii 
eberriilerle birlikte Kqebir feli· ! 

ketzedeleri için 7971 lira 25 kunJJ ! 
toplllmlllfbr. Dünkü liıte ıud,. ı ! 

• • 
Lira 1ır.: 

Rafael Kunya 
Barlci Amado 
Marko Sanla 
lz~!t 

Yuıuf 

Berber Yusuf 
M. Mikalef ve tllrekiaı 
Hüsnü R. Atace n A. Mi. 
kalef 

2 
3 
1 
2 
3 
t 

30 
20 

Lafon ve mahdumu 30 
Kemal H .... çça 10 
hmail 2 
Kazmirci, Elbiaeci ve Man- 172 50 

• tocu eA18lmın nnlilderi 
Bahri ve Tevfik Nulı 
Ali, Ihsan ve Tahsin Neel
poğlu. 

J. Jiraa 
Bir zat tarsfmdan 

s 
30 

10 
s 

Bir zat tarafından t 
lsmail Deollı t 
Kahramanlar bekçial Kamil S 
Betelioflu 
Çadırcı ve tenteci Y uda 
Çaveı va oiullan 
Yunan komoloı velcilliğin 
den 

s 

10 

Şunlı Şükrü ve biraderler! t 00 
• Nam ,,. Melmıet • 

Alazar Lm t : 
Riiftii S-ebwyn 5 " : 
Anadolu İnkitaf tİcal"ct fidı;etl 50 ! 

• Ne,et Nafit 2 : 
Aırıe Beol« l ! 
Umdal deniı. aeentalıiı. 25 ! 
Galip Suner 5 : 
Keçecilerde tekerci Basri 1 E 
Günu : 
Sabri Şeker •• oiulları 
A.ziıa Şenik 

Berber lbrabim Kurt eıl n 
çocuğu 

25 
5 
3 

Kaaım Belit 2 
Tüık Sana1i n tlcal'et fidı;etilOO 
Ahçı Kizam ve Senet 20 
Maırer Ardittl 1 o 
Mehmet ve Hüseyin O- 1 
aoy •• 

M.Leyin 
Patenorı ve türekiac 

s 
25 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Halit B. okulu öirendleri 
Şemuel Benca,a 
Salabettin ve Ertuğrul Salt 
Zıhna ve Davit Aaaporta 
Saatçı Benıar Zaharof 
Anrik Aliotti 

s 09, 
10 : 
10 : 

2 
Pariade bir firma, zımpara kiiğıdı cegını bildırmıştır. Bu firmaya .cap partı" •eflerı"mız" de beled" . ) . d retti ve daimi encümen alb kısnm dan bahsemıı ve çok ısabetli olan bu 

lah ikalan la b d ed ·ı · fu ı· 1 • n ıye ış erın. e lar kabul"" · ' · · B yapan r mız ve u ma • en cevap ven mış ve ar p an an mazhar olduı;um dı 1.,_ aşağıdaki tabsisabn kabulünü isti- zam ın unü ıstemıştir. un- PiTer Aliotti 
deyi satan komisyoncularla tanışmak .. d ilın · · ~ yar m ve a aı<a, 1 k b 1 edilrnl" · End~....:...eı T"-'- An-=- 100 

20 
s 

....,,...-=-:--.:":"'""""""_...,..,,,..,_.;.... _ _;;R0,.n;;,;;.e;;;r;;;;;;.;;1;:.ş;;tı;;r.,,,,,,,........,..,,..,,,,,,.,..._...,,,, halkımızdan her zaman belediyenin yordu. Birinci kısma 170298 lira . ar a u ştır. ~., ""' ~-u 
Okulların yazı Araba müsabakası gördüğü sevgi tezahürleri benim için ikinci kısma 111127 lira, üçüncü Meclis pazartesi günil içtirnalarına ~ihracat ,, .... __ ., 50 

para mevzuundan kat kat üstün, çok knma 134326 lira, dördüncü kısma devam edecektir. ....,.. 
I I Buca birinci okulu öiaencil..n ıs esas arı yaptı ar büyük birer mükafattır. K l p k Ü tür pavyonu amU gümrüğü Kemeralb caddeti eonaEı 42 9S: 

l'am te§kilAtlı okullarda tatbik Alsancakta şehitler caddea'nd Arkadaşlanm, müsaadenizle bir Yorpnca Mumla •e SGley- 10 :. 
edilen yeni müfredat programındaki b' .. 

1 
e istirhamda bulunacağirn ve kabulü- Maarif vekA!eti tarafından 93(\ Romanyaya ithal olunacak ham • 

yazı esaelanrun, köy okullannda da ır araba musabakası yapılmıştır. nü israrla rica edeceğim. fuarında yaptırılacak kültür pavi}'O- pamuğun gümrük resmine bir kilo- man. : 

tatbikinin uygun görüldüğü Kültür Bu müsabakayı yapan binek arabacı- Bana verilmesi teklif edilen bu pa· nunun planlan hazırlanmııtır. Pavi- su için 8,75 !eylik bir zam yapılmıı Yelı:Urı -
1004

- ~ 
bakanlığından şehrimiz Kültür di- sı Viçenço ve tek yük arabası sürü- ranın 2000 lirasını Kırşehir ve hava- yo? için kültür ~kanlığı mü~?t~ş- ve keyfiyet Tüı'I< ofisine bildirilmit- : : 
rektörlüğüne bildirilmiş ve keyfiyet cüsü Ali Güneş birbirlerine çarptır· !isinde zelzele felaketine uğrayanla- lennden B. Nurettın ve şu~ mudur- tir. : ........................................ : 
alakadar mekteplere tamim edilmiıı- mışlardır. Bu manasız müsabakada, ra, 8000 lirasını da lzmir şehrinin !erinden B. Hayrull~ tedkikat :ı.:apa- """'"""'"""""""""'"""'""""""' .... """'""""""'"""'"""'""'";;;;;;;,.,;K;;;;;;;..,.,,,,,.,;;;;;;;,,.....,.,,,.,.~='""" 
tir . . . . h 11 ah . b rak raporlarını vekalete vermışler- ipek Böceg"' i ursu . çarpışma netıcesı Vıçençonun ara- ımara mu taç yo arına t sıs u- d" K""I .. . fu .. 1 

• --=-- bas ndak" G d" L yurmanızı yalvarırım. Bu teklifimin ır. u tur pavıyonu arın en guze 
Bır yaralanma ' 1 erego yere uşere.. .. aka kah !" .. b'lh · eserlerinden biri olacaktır 

. . yaralanmışbr. iki suçlu hakkında ta- medun ııaskız u unu ı a~~a rıca - . 
Menemen beledıyesınde kayıtlı kiba lı er ve te rar tekrar teşekkur ede- Z , hl . . 

50 sayılı tenezzüh otomobili şoförü t yapı yor. rim.» eytın e ıyetnamesı 
Şerif oğlu Enver, Bucak mevkiine --=- Bu sene vilayetimizin ve Aydin 
giderken makinesini imam köprüsü Tecavüz SEVGi TEZAHÜRAT! : vilayeti dahilinde 22 yerde zeytin 
civarında yedi yaşında Metine çarp- u .. • • budama kursları açılmı~ ve bu kurs-
tırmış ve ağır surette yaralamıştır. Cuınaovasının Guner koyunden Reis, meclisin her hangi bir mü- !ara devam eden 695 ki§iye ehliyet-
Yaralı çocuk memleket hastanesinde Hasan oğlu Mehmet Akçay, Hüsni- nakaşa mevzuuna yer vermemesi name verilmiştir. Ehliyetname al
tedavi albna alınmışbr. Suçlu yaka- ye isminde bir kıza tecavüz ettiğin- J İçin celseyi tatil etmiş ve salondan ri- mı yanların zeytin ağacı budamalan-
lanınıştır. den yakalanmıştır. yaset odasına çekilmiştir. Fakat aza- na müsaade edilmiyecektir. 

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

2 BUYUK FiLiM BiRDEN 

SONATA 
•• 

KROTZER 
BETHOVENIN MUSiKiSiYLE BEZENMiŞ MUHTEŞEM 

AŞK VE HEYECAN FiLMi 
AYRICA ı 

ISPANYOL 

•• 

ipek böcelıçiliii kursuna devam edenler 
ödemiıte açılan ipek böcekçiliği rinde ikmal edilecek, ikinci kısnu ilk 

kurtu muvaffakiyetle devam etmek- teşrin ayında yine ödemişte açılacak 
tedir. Kura iki ay devam edecek ve br. Tirede, haftanın bir gününde 

Ç 1 Ç E V E E R ı devam edenlerin ipek böcekçiliği kursa devam edilmektedir. n - hakkındalı:I b~gilerinin ~ası~ Birgi, Beydağı, Kiraz ve Adajiido 
yardım edecektır. Bu suretle ıpek bö- . . . .. .. 

PANYOLCA SöZLO - ISPANYOLCA ŞARKILI cekçiliği Tire ve ödemiıte ön pfı\nl\ nahıyelerınde de bırer numune 1-ıö-
SENENIN EN GUZEL OPERETi......... alınmıı oluyor. cekhaneleri açılmıştır. Bunlara hus~-

11.AVETEN PARAMOUNT JOURNAL... ödemitte açılan kuna 65 kiti de- st memurlar nezaret etmektedır. 
SEANSLAR : SONATA: 2.30 - 5.30 -9. DA.. ISPANYOL vam etmekte ve fenni ipek böcekd- Kura müdürü B. Akif, kursa devam 

4 ve 7.30 DA CUMARTESi PAZAR 12.30 DA Sonata ile b .. lar liği öğrenmektedir. Kursun bahar ça- edenlere her türlü kolaylıklar gös
lımıalan Haziran ayının ilk ıı:ünle- termektedir. 



I 

Fransız nazırları döndüler 

Şehir 
Meclisinin 
Kadirşinaslığı 

Belediye reisimizin 

Neşredilen resmi tebligde iki memle- Yiik e~atı 
k k b ı 1 b •• • •ıd• BASTARAFI l iNCI SAHiFEDE 

etı·n Si ı ag"' ı ıgv ı te 8.ruz ettırı 1 digi ferağatkarıık terbiyesine dok-
tor Behçet uz· un güzel bir örnek ya-

PARIS 29 (ö.R) - BB. Dala- ehnis ve memnuniyetini bildirmi9- kaeiyyetle birlettireceii hakkın- ratmı, olmasıdır. 
diye ve Bonnenin lngilterede ika- tir. BB. Daladiye Te Bonnet bunu da teminat vennitlerdir. Keza Millet işlerile uğraf(lnlar, maddi 
meti nihayet bulmuf ve Frans1z müteakip otomobille Kroydon ha- 1907 Fransız - lngiliz deniz anlat- menfaatlere değil ideale bağlı olmak 
nazırları aaat 17.30 da Londradan va limanına giderek oradan tay- masının tecdidinden bahaediliyor. mevkiindedirler. Onlar bankanol 
ICroydon tayyare limanına hare- yare ile Parise hareket etmitler- Buna söre Akdenizde lnsiliz mU- deetclerinden değil davaya yaptıkları 
ket ederek 18.20 de buradan tay- dir. nakale yollarının emniyeti Fran- hizmetlerinden zevk ve huzur duyar-
yare ile Parise :uçmutlardır. GöROŞMELERJN NETtCELERt sız donanması tarafından cözeti· lar. Manevi zevk ''e vicdan huzuru 

Bqünkü müzakerelerin seyri Bugünkü muhavereler dünkü- lecek ve Atla• okyanusu ile, Mant için kıymet tayin edilemez. · 
clGnkü fibl olmuttur. Saat 10.30 lerden daha mühim olmuttur. denizi lngiliz filosuna bırakıla- Bu itibarla şehir meclisinin tak-
cla Fransız nazırları Dovning Stre· Dün ltalya, ispanya ve askeri caktır. " dirkarlığı, kadirşinaslığı bizim göz-
le •elmitler, ıaat 13 te Lord Hali- it birliği mevzuu üzerinde durul- Bugünkü müzakerelerde ise en )erimizi nemlendirdi. Doktor Behçet 
faka tarafından verilen ziyafette muftU. Fransız nazırları Roma ile esaslı mevzu Almanya ile müna- Uz'un yüksek feragatkarh~ı kalpl~
hulunmutlardır. öğleden sonra anlatma net~ce~in~ vas.ıl olmak ı.ebetler ve Südtlerin ç.a!kantısı ol- rimizde heyecan yarattı. Her i

0

ki .h~
müzakerelere yeniden ba9lanmıt arzusunu bıldırmıtlerdır ... Fakat muftur. Havas muhabm bu huıuı- reketin yüksek manası hepımızın 
Te dünkü ıibi saat t 7 de nihayet bunun müessir ol~ası için hususi ta •u ~~berleri v~r.iyor : göğsünü iftiharla kabartmağa kafi
•erilmittir. Müzakerat neticeı.İn· olarak Fransayı a~aka~ar eden ve l~gılız batve~ılı Ro~a anlat· dir. Türk milleti kadirşinas, fazilet
Cle neırolunan re.mi tebliğ tudur: Tunusla kızıl denıze aıt bulunan masıyle batladıgı eserı tamamla- li, feragatli evladları ile bihakkin 

Fransa hatvekili bay Daladiye bazı meael~lerde ltalyanın temi- mak için ilk fırsa!la Almanya il~ övünebilir. 
'fc hariciye nazırı Bonnenin Lon· nal vermesı tart~ır. • . ~~ bu~~ benzer bı~ .anlatma akdı Bugünün gençliği bu güzel hadi
drada ikametleri esnasında lngi- ispanyaya gelmce, ln~ılız. na- ıçın ~uzak~r«:ye gınşme~ arzusu- seyi kendisine örnek almalı, istikbale 
liz batvekili ve hariciye nazırı ve zır)arı hatırlatmıtlardır kı her ne nu goatermıttir. Fransa ıae buna kendisini ona göre hazırlamalıdır 
diier bazı nazırlarla görü9mütler kadar lngiliz • ·~.ly~n .. a~l~tma· muhalefet. ve~8: i!ir~z e!mem~le Şehir meclisini Türk gençliğine bu 

k 1 ki b . • t h. . , . sında ltalyan gonullulerının la- beraber tımdılık ıttırakı mune.- şekilde bir ders vermek fırsatım ya-
ve artı ı ı ır emnıye ı1111çın· d h . d k'l · .. · t' ç k l vak 
de sulhun muhafazasına ait olan pakfa· an 'har~.1 s~nun da te • 1e- 11~ ı.o~meı:nıt 1~ h ed.0 j 0 t'k me- rattığından dolayı ayrıca takdir ve 

uhtelif meseleleri münaka,a et· ce erı taarı .. ~ 1 mıt•e.. e u . s- ae esı .. ıse u sa. a ıp ?ma 1
• "!e tebrikfl lnyik görürüz. 

m. I d' I T F panyadan butun ecnebı muhanp- askerı ıafhalarıyle tetkık edılmı,. HAKKI OCAKOOLU 
mıf er t· ·ı~gı ız ve it rtnsız na· lerin geri alınması için karışmaz- tir. lngiliz nazırları bükümetleri
ıdır b~ı ngı h er,t vkd' al ya a~as;n· lık komitesince pratik bir plan ha- nin görü,lerini anlatmışlardır. Or-

Leh 
Almanlar.ı 

a ır mua e e a ıy .e netıc~ ~- zırlandığı takdirde hemen tatbi- ta Avrupa tehlikelerini takdir edi
nen Lord Perl: Kon! <?ıano ~ula- kine mani değildir. Fransız nazır- yorlar. Sulhun muhafazası Al
k~tları~ın nelıcelerını tetkık et- ları da •u takdirde ispanyaya bey- man ekalliyetiyle çıkacak bir ha
mıtlerdır. Fransız . ~azı~ları. bu- uelmilcl komisyonlar gönderilir diseye bakmaktadır. İngiltere ve 
nun ~vrupa ı~lhu ıç!n hır .hızmet gönderilmez Franaanın Pirene hu- Fransanın mevcut muahedeler se
oldugunu tasdık et~ı?lerdır. Kar- dudunda yeniden beynelmilel bebiyle hususi vaziyetini tasdik 

1 ki 1 k 1 1 1 k BA$TARAFI 1 INCJ SAHiFEDE fi ı ı 0 ara ngı ız nazı: !1~1 kontrol tesisine muvafakat edebi- etmi,tir. Keza Fransanın Çe oslo-
Fransa ve ltaly~ ara~ında gırışı- leceğini bildirmi,tir. 'fakya lehinde bir hareketin tn- Paris 29 (ö.R) - Leh siyasetinin 
len muhaverelerın aynı derecede ASKERi tŞ BlRUCl gilteredeki tesirlerini de gözönün· Çekoslovakyaya karşı yeni bir ia~i-
memnuniy~t .v~ri.ci .. bir . netic~ye Askeri iş birliği noktasında B. de tutmşutur. B. Daladiye Fransa- ka~et alması ihtim.ali ile~lemek~ed~~ 
ul~tmaaı ümıdını goıtrmışler~ı~.. Daladiye elde edilen neticelerden nın 925 senesinde bay Briand tn· L~hıstanın :rakodı şehrınde . ,.ık 
Un ~araf ~evlet ad~mları •u fıkır- çok memnundur. «Temps» gaze- rafından Praga kartı kabul edi- bır .gaz.etenın ~vru~ada Lehıstanın 
dedırler kı Akdenız hakkında el- tesinin Londra muhabiri bugün len taahhütlere sadakatsizlik ~de- yenı dostluk sıyasetınden bahseden 
~e edilecek bir an!atm~ lıpa.nya- öğleyin 4U malumatı vermittir : miyeceğini söylemittir. Onun fik- ma~alesi bütü~ Ç.e~oslovak Razete· 
tl~n e~nebi muhar!p)erın gerı ç.c· Eğer Londrada söylendiği gibi rince Çekoslovakya hariçten • Jn- 1erınce .. n~lcled.ıl1!1ıştır. Bunda Var
tcilmeaı _hP.kkındakı 4. son t~~u! lngiliz - Fransız antant kordiyali giltereyi de uzak bırakmıyacak ş~va hukum~tmın .~kos!ovak~9:d?-
837 tarıbli mukavel~n!n tatbıkm~ y~niden canlanmı,sa beynelmilel tekilde • bir müzaheret görürse kı Leh akallıyetlerının akıbctı .çın 
ft ecnebi malzemesının de gen buhran halinde tatbik edilecek ha- kendi •endini •uvaff.alu,.e&le mü- .kaygı be&leQ1c:kle beraber Çe1'.oalo
Jdmmuı lsaklnnda bir muka ele reketin bazı noktalarııun tasrihi dafaa edebilir. B. Bonnet de hu vakyayı hayati menfaatlerinde asla 
Japılmaıını mümkün kılacaktır. elzemdir: Bu arada it birliğini tet- mütalaayı takviye etmit ve İngil· tehdit etmediği ve ona karşı dostlu-

cOrta Avrupa meselelerinin tel- kilit altına koyacak lngiliz -Fran- terenin sarih olarak vaziyet alma- ğa aykırı hissiyat beslemediği kay
kikl eanaaında da Avrupanın bu ıız aaimi komisyonunun tetekkül sının Cekoslovakya, Romanya ve dcdilmckt-c, bilakis iki memleket ara
lnamında ortaya çıkan meselelerin tarihinin tesbiti ve harp halinde Yugoslavyayı istiklalleri için mü- sında lslav ırk birliğine müstr.nıd 
aulh ve adalet dairesinde halline iki hükümetin ilk madde ve er- dafaa azminde takviye edeceğini devamlı bir dostluk imkanından bahs 
en elveritli hareket hakkında uk satın alabilmesi için mÜflC· ıöylemittir. Bu iki görüt arasında olunmaktadır. 
umumi bir anlatmaya vasıl olun- rek bir hesabın teaisi lazımdır. in- mütavassıt bir tekil bulunduğu c.Çeko Slovo» bu makaleyi m~nı
"""tur. gilizler umumi harbin acı hatıra- resmi tebliğin orta Avrupa hak- nuniyetle karşılamış ve Lehistanla 

cKeza uzak fark vaziyetine ait ları sebebiyle bilhaua kendi mem- kındaki fıkrasından ania§ılmakta- Çekoslovakya arasında haşkalarmın 
bazı meseleler de görütülmüt ve leketlerinin İafe ihtiyaçları bakı- dır. Fakat bunun mahiyeti öğre· tahrikinden başka ayırıcı bir .11ebep 
Jıihayet milletler cemiyeti konse- mından kaygı göıtermi,ler ve nildikten sonradır ki mukarrera- olmadığını kaydetmiştir. 
7inin müzakerat ruznamesine ka- Fransız nazırları da harp halin- tın ne yola sokulduğu belli ola- Çekoslovakya aradaki pozu kır-
:11tlı bazı meseleler üzerinde durul de Fransanın bütün kaynaklarını caktır. mak için bir çok defalar teşebbilste 
muttur. iki hükümet lüzum görül- bulunmuştur. Bunun muvaffokiyet-
dtiğü müddetçe erkanıharbiyeler j ) d •• k •• h • • le neticelenmesi onun kabahati de-
arasında 16 mart 936 da karar ve- apon ar Ufl U ucum• ğildir. Her ikisi lslav ırkına mensup 
rilen temasların devamına karar olan iki millet anlasmak için ne l:\-

vermitlerdir. d 5000 kt ı d•ı z.ımsa maliktirler .. 
ccfransız - lngiliz nazırları Fran- a ma U ver } er Umumiyetle diğer Çek gazeteleri 

aa ve lngilterenin sıkı bir ideal de şimdiye kadar Çekoslovakyayn 
ve menfaat birliğiyle birbirine karşı neşriyatla tanınını olan Leh 
bağlı olduklarını gönnütler ve Tokyo 29 (Ö.R) - Dün impnra- göre japonlar şimali çinden cenuba gazetesinin makalesini iyi bir de-
timdiki tartlar içinde iki hüküme- torun yıl döni.imü idi. Fakat memle- doğru yüz bin kişi göndermişlerdir. ği iklik jşııreti olarak karsılaınışlar
tin mÜfterek menfaatlerinin ve iki ketin harp ha1inde olması sebebiyle Bu sebeple şimali çin cepheleri bo- dır. 

Roma da 
milleti birlettiren milli ve beynel- bu yıl döniimü her sene gibi müdeb- şalmış olduğundan tehlikeye düş
milel hayat ideallerini müdafaa deb merasime sebep olmamış, adece müş ve kumandanlık Tokyodan ace
etmek için iıtitare siyasetlerini küçiik bir askeri geçid resmi yapıl- le takviye kuvvetleri istemiştir. Man· 
muhafaza ve inkişaf ettirmeğe en mıştır. çoriden mütemadiyen asheri nakli) nt 
elveritli vasıtalar hususunda da Tokyo 29 ( ö.R) - < y omiro yapılmaktadır. 1 Gecit resmi provası 
mutabık kalmı~lardır.» Şimbone~ gazetesi japon işgali altın- ' 

FRANSIZ BAŞVEKILJNIN daki c;in gümrükleri hakkında Ingil- Yumurta ROMA, 29 <A.A) - B. Mus-
SöZLERI tere ve japonya arasında bir anlEışma aolini bugün zafer caddesinde B. 
Bay Daladiye hu tebliği oku- hasıl olduğunu yazmakta ve bunu Hitlerin terefine yapılacak geçit 

duktan ıbnra demittir ki : «Kırk iki memleketin münasebetlerinde tn- Cesa met1• nde dolu resmine ittirak edecek askeri kı-
aekiz saatten beri Londrada yaptı- rihi bir hndise olarak göstermekte- taları tef lit etmit ve geçit pro-

d' B h k E ON) vasında hazır bulunmuttur. iımız ikametin tesirleri çok derin ır. u anlaşma Hankeo Ü ümeti- ISTANBUL, 29 (TEL F - Dört saat süren bu provaya on 
olmu•tur. Tafsilat veremem. Hu- nin ekonomik faaliyetine bir engel Kayseri merkez kazasına tabi 

T la k d bin asker, 2500 at, 600 otomobil, suıi bir mütalaa da yürütemiyece· o ca , bilakis Pekin ve Nankinde Himmet dede nahiyesinde on a- 320 tırtıllı traktör, 400 zırhla oto-
ğill). Bilirsiniz ki fazla nikbinline teşkil edilmiş olan japon tarafdarı kika süren bir tolu yağmıttır. b'l 

400 200 
h t 

k ı 1 d d "'I' F k ~. . h"k" 1 . b d . 'f d d y t t' d t l d" mo ı' top ve avan O· apı an ar an egı ım. a at mu- çın u umet erı un an ıstı a r. e e· umur a cese.me ın e o u Uf· . • k . t' 
k 1 . . . b'lh ı. kl d' .. r· N h' d k' b' l m pu ıttıra etmıt ır. 
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a ere erımı1zdın _ve ı. as~a uun- ce Her kır. 
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1
- B. Muaaolini bugün bu müna-

arın vasıl o ugu netıcenın üze- an eo { . ) - ayer - u- arı ve ıremıt erı amı en ırı • b l 'lk d f l ak · t 
· d · · h · · hi · · 1' d . 1 h" t e et e ı e a o ar ımpara or-
rım e en ıntıra verıcı r tettr nnS{un sıma ın e Japon arın ucum- mıt ır. 1 k b' · · lı "n'forması 
yaptıgını soy ıye ı ırım. ıç ır arı ta e 1 mıştır. apon ar as- . r .. .. 1· b'l' . H' b' ] rd d'l . . J 1 5000 s d u ırıncı mareta u ı • 
zaman lngiltere ve Frans~ arasm- ker kaybetmişlerdir. Tayer $uang amsun a nı geymıt ır. • 
da bundan daha realitelı ve da- şimalinde vaziyet çinlilerin çok lehi- A 'k J ki 
ha derin bir müzakere yapılma- nedir. $imali garbi cihetten çinlilere Ik l 1 ld merr a r çocu arın 
mı,tır.» karşı ynptıkıarı hücümler de boşa İ ze ze e o u Türk cocuklarına 

B. Bonnet de bu sözlere iştirak çıkmıştır. Tien çinden bildirildiğine ISTANBUL, 29 (TELEFON).. ' 
~A!"7.2'1'4!'°:L!/'!JU:'Z7.ZZ./:D'Z7TY:~~t7.7.:ZZZ~77771T/ZY.J Buıün Samsunda saat ikiyi bet hediyeleri 

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

Her gönülde yaşıyacak nağmeler .. Her dudakta 
tekrarlanacak ahenkler 

HUDUT KAHRAMANLARI 
E,i görülmiycn bir heyecan ... Zevkine doyulmıyan bir 

Kabadayılık nümunesi 
MıKı TORKÇE FOKS Jurnal .............. . 

Hepsi buaün L A L E Sinemasında ... 

geçe birbirini müteakip ve on IZMIT, 28 (A.A) - Ameri-
saniye devam eden iki sarsıntı kalı çocukların Kızılay gençlik 
oldu. Haaarat yoktur. derneği umumi merkezi vasıtasi-

F t N h • t t le Türk çocuklarına göndermit 
ıra e rı aş 1 oldukları hediyelerin bir kısmı 

ISTANBUL, 29 (TELEFON)- tehrimiz gençlik derneği tarafın-
Son yaimurlardan ~e karların dan Halkevi salonunda çocukla
erimeıinden Frat nehri tatmıttır. 1 nmıza dajıtıhnıttır. Çocuklan
Nehire yakın köylerin araziıi au- 'mız bu sözel hediyelerden dola
lar albnda kabm9br. iman ve hay- 11• Amerikalı kardetlerine tetek· 
Tanca sa'Jiat yolma-. 1 kür mektubu 7azmıtlardır. 

SON HABER 

Başvekil B. C. Bayar 
Atina dönüşü Selanikte Atatürkün 
doğduğu evi ziya ret edecek 

ATINA, 29 (Hususi) - Batvekil bay Celil Bayar, yarın öğle 
yemeğini general Metakaaala yedikten sonra aktam aaat yirmi· 
de Atinadan hareket edecek ve Seliniie uirıyarak latanbula dö
necektir. 

B. Celil Bayar Selinikte bir müddet tevakkuf ederek Atatür
)dın doidukları e'Yİ ziyaret edecektir. 

A:TINA, 29 (Hususi) - Türk ıazetecileri buaiin sigara fabri
kuını gezdiler ve aktaın basın birliii tarafından şereflerine ve
rilen ziyafette hazır bulundular. 

Istanbulda kesif bir sis . 
Vapurlar işleyemedi. Bir Yunan 
vapuru Beykoz rıhtımına çarptı 
IS1 ANBUL, 29 (Hususi) - Bu sabah burada çok kesif bir siı 

oldu. Sisin kesafetinden köprü açılamadı. Vapur seferleri kıs· 
men yapılamadı. Karadenize gitmekte olan 5250 tonluk Ansipl
mil.alos adlı Yunan vapuru sis yüzünden Beykozda rıhbma bin
dirdi. V11purun bu tarafı delindi. Vapur lstanbulda tamir edile
cektir. 

Adanada bir hioıse 
Bir orta okul talebesi hocasır.ı 
sınıf ta ekmek bıçağı ile yaraladı 

iSTANBUL, 29 <Hususi) - Adanada müessif bir hadise ol 
du. Birinci orta okul yedinci sınıftan talebe Nejat ilk derste kim 
ya öğretmeni bayan Binzeti ekmek bıçağiyle ağır surette yarala· 
dı. Sebep talebenin bu deraten kırık not almasıdır. Cani talebe 
tevkif edilmi~tir. Hadise nefretle kar,ılanmıthr. 

Hayatı ucuzlatmak için 
ANKARA, 29 (Telefon) - Dahiliye vekaleti, hayatı ucuzlat· 

mak için yeni tedbirler almak üzeredir. Esaslı gıda maddelerinin 
toptan ve perakende aatıfları arasındaki fiat farklarının zaltıl
maı, pazar yerlerinin çoğltılması, geyecek ve yeyecek gibi lıayat 
ucuzluğunft. medar olan maddeler için belediyelerimizin resim 
derecelerini ona göre uydurmaları vekaletin alacağı tedbir tasav
vurları arasında bulunmaktadır. Dahiliye vekaleti bu itler hak
kında ve bugünlerd~ viJayetlere genit ve esaslı talimat vere
cektir. 

Istanbul Elektrik şirketi 9 yabancı 
memura yol ve1 meğe mecbur edildi 

ANKARA, 29 (Huaui) - Nafıa vekaletinin talebi üzerine elek
trik tirketi, mukavele hilafına çalıttırdığı dokuz ecnebi memura 
yol vermittir. 

Tiirkkuşu 11..,ilosunun Balkan turne. i 
ISTANBUL, 29 (Telefon) - Türkkutu bat öğretmeni bayan 

Sabihe Gökçenin idaresinde Türkkufu filosu hazirana d•.>ğru 
Balkan merkezlerini ziyarete gidecektir. 

Bir •• rivayete gore 
Sovyet Rusya ispanyaya 500 

Çine de 670 tayyare göndermiştir 
PARIS, 29 ( ö.R) - Sovyet dü~mam bazı gazeteler Rusyadan 

Odesa yoluyle ispanya ve Çine son derece ehemmiyetli harp mal
zemesi gönderildiğini iddia etmektedirler. Bunlara inanılırsa beş 
yüz tayyare ile dolu on beş vapur lstanbuldan geçerek ispanya
ya hareket etmi{' .. ·· Diğer taraftan 400 avcı ve 270 bombardı
man tayyaresi de Çine gönderilmif .. 

LONDRA, 29 (ö.R) - Berlinden alınan haberlere göre Ja. 
pon sefiri bir Alman askeri heyetin Çinde muhafazası ve Çin or
dularma Alman fabrikaları tarafından harp malzemesi ve mü
himmatı ~erilme~'ni protesto etmittir. Japon hükümeti bu ahvali 
Anti - Komünist paktına aykırı tutmaktadır. Alman hükümeti ce
vabında Japonyl\ ile Çin arasında asla resmen harp ilan edilme
diğini ve hu sebeple Alman fabrikalarının hususi olarak Çine si· 
lih ve mühimmat sevkiyatı yapmakta tamamiyle serbest kaldık
larını bildirmi,tır. 

Negüs Milletler Cemi-
yetine borcunu ödedi 
PARIS, 29 (O.R) - Milletler cemiyeti genel sekreterliğinden 

istifa ettiii riva)eti çıkarılmı• olan bay Avenol Londra ve Paris
ten <.:enevreye df'oerek vazifesine tekrar batlamıttır. 

CENEVRE, 29 (ö.R) - Negüs Haile Sclaseye Habeşista
nın 1935 t.enesincien beri tedahülde kalan cemiyeti Akvam bor\~. 
larııu göndermistir. Bu hareket, Negiise lngiltere veya Milletler 
cemiyeti tarafından yardım zarureti olacağı hakkındaki fayiala
rın esasstzlığını göstermektedir. 

Fililistinin taksimi 
KAHiRE, 29 (A.A) - Alazbar üniversiteainin bütün talebele• 

ri halkın da mühim mikyuta ve heyecanlı bir surette ittiraki ile 
dün Filiıtinin parçalanması planını protesto mahiyetinde büyük 
bir tezahür yapmı,lardır. 
ŞAM, 29 (A.A) - Suriye pııvlamentoau Filistinin taksimine 

itiraz eclea bir tekTiri ittifakla kabul etmittir. 
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Sustu ve memnun bir gülüşle teylere karıtmayın ve suallerime 
1 
Bu takdirde bu gece burada huzu· h lans.';%.. m~ hıçtıt~ ?1~ u. bf~· vır ay u :i:tlP;arruzuna ugra l· 

-'''d'' . s· Amb ·ı b .. h l b b' ıs a goru,mesı, a a ıtı yem ır gımı zanne ım. "'" u. cevap verın. ız ersonun ce· 1 ru ı e azı fUP e ere se e ıyet ver· t rtib b vl 1• d 1 • · p k' Fak t 1 t kif d' 
Sonra, Mastera ve Simpsona· sedini muayene etmit ve ölüm sa· ,mit olan Bayan Belkiı bütün fÜP· ke . e agda'ınalaıl azıFmldı.k. çını - e 1

" a ıen ev e ı· 
baktı · · 9 30 l ak b't t · · · h l d • 1 . l ak emıren en ıte er e e ır,ene yoruz. • atinı . o ar teı ı e mııtaınız, e er en temız enmıt o ac hr. .. t h · I h d t 1 d d 1 B • t kif · d' 

Bu baklfta «görüyorsunuz ya.. öyle mi? Kalplerimiz rahat edecektir. Ak· mun d ı Kan d~. u yo tk ~ ~ a· Ald enı ev b'!11b e ıyo1ijunuz. 
Suçlunun sorgusu nasıl yapılın - Ben, böyle birfey söylediği· si takdirde ne yapmak lazımgel· btıekyor.,u. . en ısıdne re 9: 

1
a • e en l l"danıyb?raunuz ın atı... en a· 

d 'b' f" k 1 b' • d · h t ı d'" .. d" .. • . çı ere ıcap e en emır en ver· e a e ır avcıyım. er gı ı ıya a ı ır mana var ı. mı a ır amıyorum. ıgını Ufunecegız. • . y l • d 1 d 
Sakin im v l bm. V"'- hır" denbı"re kı~ardı K l 1 b" k . d.. .. mıftı. o un sagın an ve so un an Henninga bu ıözleri dinlemedi o aga ça ıt ı.aon 4 • o one ır aç sanıye Ufun- ·ı 1. I d M h 1 . • • . • • 
_ Mak d b'l ani •- - Fakat, dedi Komiser Maıı- dük' t · d'. yavafça 1 er ıyor ar 1• eç u fa· bıle. .. Orman bekçılerıne kendıaını 

ıa uııı ı mem a...- • en aonra emır ver ı. h .. .. .. lık · l b' b' • 

ocu 
Haftasın1n 

•• •• gunu 
son 

;:
yorum belki, dedim. Ben, Am· ters bana verdiği raporda sizin ce- - F rankl.. Yarım saate kadar 11

• ıı:orununce 11 ıesıy e ır ır· 0~ metre _uzaktan takıp etmele- · 
1 b h b . d d' t••· · ··ı·· F ldk' h k d •. lk" Iennı haberdar edecekler ve onu rını emrettı nona o an orcumu ep ır en se ı muayene et ıgınız zaman o u- e ırtene are et e ecegız. ı ak 1 ak! d B . · . . • . . k h has d" --L • h • 

vermek istiyordum. Eğer siz Am- mün iki buçuk saat kadar evvel ol- kuvvetli makina hazırlatınız. ikin· y a ıyac ~ ı. . . .• • ekçıleı: ıözlerml lfıtemıyec~k Çocu .a 1
• un "cunn er Y<;. 

J>ersonu tanımıt olsa idiniz benim duğunu söylediğinizi bildirdi. ci makinada Gronerle birlikte po- . _Ay aydınlıgı g~enın seasızlıgı kadar gerıde kalınca konutmaga rinde ve bılhassa mekteplerde yapı· 
böyle hareket ebnek iatemekliği. - Ben, tahminen iki buçuk sa- lislerimiz yer alacaklardır. Biz de ıçınd~ ~u yola. hır batka heybet batladı: lan törenlerle kapanmıştır. Çocu~ 
mehak"Verirdiniz.Okertikpürtük at kadar dedim. Muayenem çoklbirinci otomobilde bayan Belkisle ~ermıştı. Hennıngs ve adamları . - inkarla vakıt kaybetmiye- ha.~ası .lzmirde, ~aftanın .devamt 
beıaplart hiç seTIDezdi. Bu itibarla seri olmuftu ve herfeyden evvel birlikte bulunacağtz. Hareket anı· ç çeyrek aaat beyhude dolattı· lım. Bu &ece Kara Kartal lokanta· muddetince çok alakalı geçmış, mek-

k lar Meçhul adamın ba,ka woldan k ti td•v• • b'I' t 1 d ·· 1 "fqıi• ve borcumun mecmuunu bir çekle doktor Amberaonu kurtarma im· na kadar matmazeli içeride neza- .. · . . J •• ıına ne ma ıa • ge ıgını 1 ıyo- ep er e musamere er verı ~ıc ~ 
kendiıine ödemek kararını vermi.- kanı olup olmadığını dü,ünüyor- ret altında tutacak kimse ile ko· kore gırınıt olmaıından. fuphe ruz. haftanın ders ünitesi olarak ta ebeye 
tim. · dum. Bu sırada komiser bana dok· nu,masına imkan verdinniyece· =~~:"l~dı. ~sı~n He~rungs 300 - Binbafım, temin ederim ki bu mevzu üzerinde istifadeli izahat 

Ne zaman? tor Ambersonun ne kadar zaman ğiz. . ::'t~de ıler~ıyen bır adamın aldanıyorsunuz.. verilmiştir. 
Her halde uzak bir zaman· evvel öldürülmüt olduğunu sot"du. Kolonel ellerini ovarak Hen· ~ıluhetıru far~etti. Adamlarını ça- - Suıunuz. Kaybedecek Takti· ilk mekteplerde çocuk haftası mO· 

da değildi. Tasarruf bankasında Ben de tahminen iki, iki buçuk sa· ningse sordu: g_ır.ara~ mev~lerİ;°İ teıbit etti. He- mlz yok.. Te"Vkif edildiniz. Muha- nasebetiyle verilen müsamereler çoll 
hunun için kendime bir hesap aç- at dedim. Bu tahminimde bir saat - Aziz dostum bu gece kara rıfın bır tehlıke hıssederek kaçma· keme edılecek ... kurtuna dizile- istifadeli ıı:eçmİştir. Bu fotoğraf, 
tırmıttım. Muntazaman bankaya veya bir buçuk saat yanılmıt ola- Kartal lokantasında ağlanmızı s?'da!1 korkuyordu. Yabancı Hen- ceksiniz. Burnavada çocuk haftası ,münasebe-
para koyuyor Ve bu Paraya hl'ç bilirim y· ku v Ca u I k 1 nıngaln arkasında saklandığı ağaç - Siz bir bqb füpbeli tahaı tiyle çocukların ne•e içı'nde oynııt· . e ıce racagız. 1 S arı ya a I· Ö .. J' b • b b · Jb ' 
Uitmiyordum. Böylece dört bin - Jim dedi. Ben Ambersonla yacağımıza eminim nune ge ınce ın a9ı ta ancasını anyoraunuz e ette ... Aradıimız maları esnasında çekilmiştir. 
iki yüz dolar kadar biriktirdim. saat ona ~eyrek kalıncaya kadar . ona. tevcih ederek durmasını em• adam ben deiilim. Yemin ederim "il 

- Biriktirdiğiniz bu paralan beraberdim. Kara Kartal F eldkirten köyü- retf! .• M~~hul adam kar,ıamdald ki değilim. •• 
Cloktor Amberıona teklif etmek Yüzüme uzun ve hazin bir ba· nün medhalinde idi. Iniçre hudu- zabıtı hurmetle selamladı. -BiTMEDi- Uvey~ 
hiç aklınıza gelmedi değil mi? kı,Ia baktı: dundan iki kilometre mesafede H b 

- Naaıl gelmedi. Hatta bu ge· - Anlıyorum, dedi. Amberao- olan bu köy Renin Konstam gölü a . Id. K 1 
ce onunla son konuttuğum zaman nun en aon görüttüğü insan sen- ile birlettiği mahalle uzak değildi. r ıye ge 1 ızını yara ayan 
bile bunu kendiıine teklif ettim. din. Kara Kartal oteli, kapıdan girer· r: d J b / 
Müsaade ederseniz aramızda ge- - Dahası var Jim, dedim. ken büyük bir salonla yatak oda- r ua ın nereae U un-
çen sözleri anlatayım? ,,0nıar •• benim mendilimi holde lanna çıkmayı temin eden ah,ap H b I J dutu anlaşılomadı 

_ Sizi dinliyorum. bulmu,lar ve söyledikleri bu men- bir merdivenden ibaretti. Hudutta ar ı•ye ı• er bugu•• n 
- Saat sekizi pek az geçiyor· dil Etere bulanmıtmıf. tarauut vazifesini gören efrat bu-

du. Evimde idim. Doktor Amber· Jim büsbütün tafırmutı. raya mültaaılı: bir binada yerlet- A 
son telefon etti ve beni yanına ça· Devam ettim : ı1ıit bulunuyorlardı. Harbiye neza. lsa ki k 1 
iırdı. Tam sekiz buçukta buraya -Hepsi bu kadar değil .. Bu ak- ı·etinin ifUetini ta,ıyan otomobil· nca a arşı aşıyor 
geldim. Kapıyı zenci Ufak açtı. tam, doktor Amberson bana, ken- ler köye girdikleri zaman gece ol· 
J\mberaon, bu odada "Ve bu yazı dilinde olan borç senetlerimi iade mu,tu. Polislerin elleri kelepçeli Milli küme karşilaşmaları bu seneıedecektir. Her şeyden evvel sporcu
masaaının h&fmda oturuyordu. etti. bir adamla otomobilden initlerini de lstanbul takımları lehine olarak larımı.zdan temlz ve dürüst bir oyun 
Kannın kapısı açıktı. Fakat içi Bu ıenetleri evime döndüğüm köyde heyecan uyandırını,b. sona yaklaşmaktadır. bekliyoruz. Sert oynannuyan fudbol 
böyle darmadağın değildi. zaman yırttım ve kağıt sepetine Ağızdan ağzıa: Birincilik ve ikincilik kat'I olarak zevkıizdir. Fakat kırıcı oynanan fud-

Vilıon sordu: attım. (Onlar) bu senet parçaları- - Ayn ıpiyon.. Ayn ıpiyon. .. lstanbulda kalrruıtır. Oçiincülük lçln bol da her halde makbul bir şey de-
- Doktor çantanız yanım~da nı da buldular. Bir casus, bir casus .... haberi bütün d~ en kuvvetli narnzed Galatasaray· ğildir. Bu itibarla gençlerimizden alı· 

mıydı? -BiTMEDi- köye dağıldı. dır. Geçen sene milli küıne ıampiyo- nacak netice ne olursa olsun belde-
- Evet .. Çünkü Ambersondan -!"7..:;r=..<'LzA,..a-; Kara Kartal sahibi emniyet di- nu olan Fenerbahçenin çekilmesile diğimlz ,ey kardel(:e bir kucaklaıımıı· 

ayırldıktan sonra bir hastamı zi- Okurların rektörü tarafından kendisine veri- dördüncülük gibi be§incl, altıncı ve dır. Bu günkü maçın lıalremi · B. 
yarete gidecektim. len emirleri dikkatle dinledi. Bu yedincilik de lzınir ve Ankara takım- Mustafa Bal (Üçok), yarınki ma-

mi~eJ:~~~:~zı bu odaya beraber . mek~~plarJ ::;:~;~::!a~:ka:!'at ;~~~: lar;s~::~~f ~~aca;!~ aeneki çın hakemi B. Eeat (Yarna;.ı:r~~r. 
- Hayır .. Zannetmiyorum. Ha- fT//~.LZl'ZZ7zq'fL;'/,'7: edecek çehreyi arzetmeai la· kadar üzülmeden mevkilerini daha ....... ,..=====-===~--

tırımda kaldığına göre çantamı Bucada bır zımdı.... Dört poliı müfettiti kolaylıkla muhafaza etmişlerdir. Bu- E 
holde bir iıkemle üzerine koymut- hadiseden şikayet sivil kıyafetleriyle masum mü .. na mukabil bir çok değiıiltlilclere uğ- mine Bayan Zeliha luutanede 
tum. 28 N. be .. .. B teriler gibi salonda yer ala· rıyan lzmir ve Ankara tak.ımlan ise 

Deva d. · ısan perşem "Unu ucada ki d G b" d ld • 'b' ed' il''- Te---''·te Sevınç· ao'-·"'ında 17 - m e ınız.. k lan fib A y· ca ar ı.. roner ır maıa a geçen '"ne o ugu gı ı y ınc aten ~ . ._ 
- Doktor Ambersonun ilk söz- ~tur~a· '." 0

.
1 
.~e ~ Yte ;c· oturacak, onun kartısındaki masa· dördüncülüğe kadar olan derecelerin l.J Ad h kk d sayılı evde, övey kızı Bn. Zeliha llo 

!eri bana, kendisinde olan borç a~ ır ~sı:. 1 ~· sının urbaı:ı:;. a- da bir kadın yer alacaktı. Kolo- en yükseğine çıkmağa ı;alışmaktııclır- nu. ıse a ın a e§i Bn. Salihayı yaralayan Fuat he-
senetlerimden bahsetmek oldu. ra ~·~~ . ır t ıı.:-: ~~uz ak,,. ne! Von Pennvitz merdiven sahan- lar. Bu dereceler içinde en mühimmi t-rsı'la"f • nü.z yakalanmış değildir ve zabıtaca 
Senetleri kasadan çıkarmıf ve ma- tır. u ~· um~ı yu...sek m a· lığında gizlenerek Iaviçreden ge- dördünciilülı:tür. Ve bu dereceye ula- W • Vermıyor aranmaktadır. Kendisinin l:unirde 
aasının üstüne koymuftu. Kasaya '."ın~a polısce musec:cel ve parm"!' Iecek olan fÜpheli tahsın hareki· şacak en kuvvetli namzed de fzmlr B ~ ·~· J ı· d' bulunduğu muhakkak olınakla bera
biraz intizam vermek istediğini "Ve ızlerı bulun~ ~ayr~!e nam·ı·n~a ~~r tını tarauut edecekti. Frankl, di· şampiyonu Üçoktur. • yerıı ın ae ır ığı her nerede gizlendiği henüz anla iJıı.. 
evrakını tasnif ederken bu senet- ka~nı~ :;:vkıf;;;e luzuı~ .. !Jorulmuş ğer iki polis müfetifiyle otelin hah- Bu itibarla bu günkü ve yarınki haberi Jotra değildir mamıştır. 
!eri. ı:ördü~ünü, onların mevcudi- ve u.. a ~n yevm <ı: ı an> na· çesinde hadiselerin inkitafını bek- maçların milli kümedeki dereceden Memleket hastanesinde tedavt al-
yetını bugune kadar tamamen u- mı mustearıle Bucada oturmakta ol- liyecektı' Bı"nba' H • ı . d A k l . fudbol +~ - tına alınan Bn. Zelihanm yarası ağır· v d • b'ldi .1 k k'f' 1.• • ı ennıngse ge· zıya e n ara ve zmır unun 
l:tutmuf oldugunu ve fimdi görün- ugu ı rı ere tev ı ı uzumu po- lince orman bekçiler' 1 b d . bakı d h . . dır. Göğaündeki yara ağı.r oldqu 

h 1 d • 1 f 1 b . l' .. d.. . t' 1 H'di ıy e ya ancı 1 ereceaı mın an e emmıyetı ·L.ı • 
ce atır a ıgını ve te e on a enı ıs mu urıye ıne yazı mıştı. a se- avcının yolunu nezaret altında bu· d 1 •·-b l ·~ L lan b ed için ancak dün öğleden l()I\la u .... eeı 
b • · • d " ·· 1 d' · bu k d 1 t' bak var ır. s...,,. u ıaJ<.1m u sen e ' Zel h dü 
B

ununla ıçıln çkagırd.ıglı~ıl soy e ı. nın d ısmk ı ab.~d~ ınFcakaereyba~~ h~- !un duracaktı. Saat on olmuttu. Bü· birincilik ve ikincilik babıinde bu iki tesbit edilebilmiştir. Bn. i a, n· 
d.u'ka, na ~e :.: ~ b~ e:ırt .. dj :.ın an f al~k~~ ır. ~ • u:ım b~ç tün hazırlıklar yapılmıf, tedbirler şehri çok geri bırakmışlardır Binaen- kü aayımızda verdiğimiz ,ekilde lıt-

ı .. dtına er lgı. ır .aza gle. h~J~~:ı;t e d l ar o fika ıgımız. ·~ a~ınmı,, roller dağıtılmı,tı. Hen- aleyh dördüncülüğü alabil~n takım diseyi anlatmış -ve: 
ml~sınd~n veke sebne~ erahın mırasçı ar V~uıccıd edın od~yı hrek'k mı··ın ısm.ı nıngs avcının geleceği yolu taraa- iyi bir derece almış addolunacaktır -« Çok rnütees.irim. Bunu ba-
e ıne u~r enı r atsız etrne· ı <ı: ıc an u ıye ta ı e uzum I('>· sut etmek vazifesini bizzat deruh- . • .. . ....:. bam yerinde bir adamdım bekleme7-
5inden korktuğunu ili.ve etti. rülmeden kendisinin karakola celbe- te etmek için ısrar etmi,ti. Bu ıs· Mıllı ku~~e lzınır ve Ankara dim" demiştir. 

- Ne gibi bir kaza?. Amber· dilerek tasavvurun fevk.inde bir kor· rarı için mühim sebepler vardı. pu"'.an vazıyetı şudur: = 
ıon bunları söylemekle neyi kast- ku ve heyecana düşürülmesi kanuıı Sybil ile Pennvitzin bürosunda Üç.ok: 8 maç yapmış, 3 defa galip Belediye Enciimeni 
ediyordu? ve adaletin tecviz etmiyeceği bir kartıl,..tıaı feci dakikadanberi gelmış, S defa yenilmiş, 14 puvani 

d. k' k k Id •] 'd .,. • Belediye encümeni dün öğledeıı - Bilmiyorum. Bu sözlere o za· aeY ır. ete ım ara 0 a ve ıv u • batbata kalmak imkanını bulama- var. ba '--
h b d · ']ikt f"'---- Al k 6 l d f sonra reia Dr. Behçet Uz'un '""'n-man uıusi ir mi.na vermemi•· eı umumı e re ıı<amın aranan mıtlardı. lıticvaptan ıonra karuı· sanca : maç yapmış, e a 

tim. ilk önce ıenetleri almak ist~· lHayriye namı diğer Vicdan olmadı- nın bu casusluk ifinde rolü ne ol- galip gelmiş, 5 defa yenilmiş, 7 pu- lığında toplanmıştır. 
medim. Kendisine Tasarruf ban-ılıi anlasılınce kendisi serbest bırakıl- duğunu sarahatle anlamak iste- vanı var. Tayin 
kasında mevcut olan dört bin iki mıştır. Fakat hadise ailevi şerefimizi mitti. Sybilin de kendisine bazı Muhafız Gücü: 1 J maç yapmış, Muğla ilk tedriaat müfettitleriıı-
J'.Ü~ ~ol~ paramı teklif. ettim. Tek- r k.ır?'ıst~ .. ~und.an mü:evc:llid ~·~lı izahat vermek istediğini anlamıf-1 üç defa galip gelmiş, bi~ defa bere.be- den B. Şevket lzmir ilk tec!riaat ınÜ· 
lıfımı 'ıddetle reddettı. SözleTimi l'~kayetım!z.• adlıye vekaletı.ne bılaır- tı. Fakat böyle bir arzuyu izhar re kalmış, 1 defa yenilmiş, 18 puva- fettişliğine tayin edilmiştir. 
dinlemedi bile. Senetleri sırf b ... dık. cPolısı şaşırtan muhbırler hak- etmesi veya Pennvitzle Franklın lnı var. Buronva belediye rei11i 
nim izzeti nefsimi kırmaU:.., olmak' kı~da taki~t yapılması için d.~ müd- malumatı haricinde olarak onunla Harbiye: 7 maç yapmış, 2 defa ııa- Bayan Emine htl8tanede. • 
için kabul ettiğini, yaptığı yardı- J deı umumılık makamına muracaat konu,ınağa tetebbüs etmesi teh· !ip ~elmiş, 1 defa berabere kalmış Eşrefpaşada Tokaydın sokııgıııda vefat etti. 
mı h~~ ~ir ;-:a~ıt ke~~-is~ne .~diye:·: ettik. KeyEyetin . gazetenizd~ yer l~eli ollP;bil~eğini bil_iy~du. Hiç 4 defa yenilmi,, 12 puvanı var. ' otura~ kundurac~ B. Şerif Güve~çin'. Burnavaı!" Belediye reiei B. ~eh-
yecegımı dutunmedıgını soyledı · bulma<ını rıca ederım.• bır,ey bılrniyormut gıbı bu müt Yuk d k' . tt d l I onyedı yaııındalcı kızı Bn. Emıneyı . . d'' l k t hastaneıınde 
Nihayet senetleri aldım Ondaı; 1 Naci Tölengen ve ı bi' muvacehenin ıon perdesin; • · ·· arı a Aı vakzıye en ı; an ası a- çapa ile ağır surette yaraladığını ha- mıfnın ~~ '."em e .. el haber aldılr. 

'd 
• · f''-- y·.J_ k d 1 cagı uzere n ara fampıyonunun be . ik ve at ettıgını teessur e · 

ayrı ıgım zaman ıaat ona çeyrek re ıJ<.ası ıcoan a ar seseizce yürümeğe mahkum k d I k . ] be -be- r vermışt B F h . . · bu sabah hu-
vardı. * ıdu. Bu aksam karısının ne kadar 1 1 .~~şıs.~n .~ad malca netıc~ er . ra r- Yaralı Bn. Eminenin dün hasta· · ede mıBnın cenazesı kledilecek ve 

V 1 
.. th. . • . 1 ıgın ustun e o ursa lzmır lehınc ak- d 'f d · b' d"lm' kı tan en urnavaya na mu ıf hır vazıyette olduğunu . k . . . ne e ı a esı tes ıt e ı ış; genç z B l • törenle defne-

Vilıon, Maaterse döndü: ar o un 
1 
tahmin ediyordu. Sybil memleke-1 ~· ta ld~~c bera_berlık ~ahı olsa f:'-n- ifadesinde hadiıenin tafsilatına ı-:iris- d'~rnak~ mezar ıgına 

- Doktor Jim Larkı getirini7,' tinin dü.manları hesabına çalışanı ara e .'.ne -~etıcelenmış. demcktır'. mekten çekinmiştir. ~·aecliZ.le;;!tı:iriz. :z:z:s:a:ı111ııııı=zııımı•-~'{ll 
dedi. 1 bir casustu. Bu hakikatin en canlı Bu gunku maçın netıcesı Harbı- Haber aldığımıza göre Bn. Emine· Elh Sinemasında 

. Komiıer o~ad~n çıktı ve bir da- l BAST ARAF/ 1 iNCi SA_H_IFEDE ~ahidi kendisi idi. laviçreden gele- yenın puvanını. kırmak ba~ımı".,dan n.i". görü~t~ğü çocuk m_ektep talebe· amra 
kik~ sonra Jım. ıle bera~er geldi. f tıkl'!!ı bu yar~~mda mıllı te- ~cek ol~n ·a~ıs onu tamir kabul et-~ Alsancaktan zıyade Üçok u alaka- sıdır ve ıkı senedenberı tanışmakt~- Ista n bu 1 BeJediyesi 

Jım, meselenın ve benım ii7eıi·ı sanut ve leavun duygusunun mez hır aekılde suçlu mevkiine dü- dar eder. dırlar. Fakat aralarında esaslı bır 
~e. yü.kle~en ağır ithamın mahiye- en l!iizel bir örneğini görme/<- •ürece~ti. ~iman .umumi karargii- 1 'r'.a~ınki_ ~ço~ • Har.biye maçı d.a alaka mevcut olmadığı iddi.ı edil- f:.ehir Tiyatrosu 
tını bılmıyordu. Etrafına faşkın teyız. hının tıfresınde bıldirilen avcı bel· ' lzmırın mı Ilı kumedekı puvan vazı- mektedir. Y' 
f&fkın bakındıktan sonra: Bu esere bütün amele kar- ki t~kili.ta mensup olan, belki lvetini alakadar eder. Hadiseyi müteakip kunduracı B. BU AKŞAM 

- Anlamıyorum, dedi. Dokl<>r de.lerin ayni tehaliikle i.fti- Sybili tanıyan bir adamdı. Otelin 1 Genç Harbiyelilerin bu maçları Şerifin delirdiği hakkında çıkarılan 
Jaaonu neden sorguya çekiyor· rak edeceklerinden ,üphemi:ı büyük salonunda Sybilin masuma kazanmak için bütün enerjilerini haberler de doğru değildir Bu zat Sözün Kısası 
ıunuz? yoktur. geçerek oturması en kuvvetli bir 

1 
sarfedecekleri muhakkaktır. Cünkü dün tekrar ifade vermiş ve büyük bir Komedi (4 ) perde 

Vilson ona serbestçe hitap etti: Y a~aın temiz ve asil kal,oli itham delili tefkil edecekti. Şu' alacakları neticeler Ankara fudbolu- teessürle kızını yaraladıihnı itiraf et· 
· · halde ne oahaaına oluna olıun nun milli kümedeki vaziyetine tesir miştir. 'ii.•11111••••••••ıım• .. 

• , 
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Haydi, Bizans şerefine içiyoruz 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 

Sabah oldu tanchr gelin 
T andll'lft yanchr gelin 
Koynundaki yatan yiğit 
Söyle bana nedir gelin. 
Bunu itiden Telli dahi içeriden ce

vap verdi: 

s.L.h oldu tandınmtem 
T andrnmı yanchrmı§elll 
KoJnunda yatan yiğidi 
CGI memeden emdirmiıem. 

Mahmut : 
~ gelir katar 

Y emçesin havaya atar 
Size gelen misafir 
Acabaki nenle yatar. 

Telli : 
btanbuldan gelen katar 
Y emçeain haYaya atar 
Buraya gelen misafir 
Gider hanlarda yatar. 

Mahmut : 
Erzurumdan gelir ferman 
Kesildi dizimde derman 
Aıık Mahmut aana kurban 

Daladier Ekonomik işlerimizin 
sür' atı inkişafı 



Bir kadın ölmeden Gazetecilerimiz şerefint 

' ~,'.,Ad:k= .. :.~;.·;,:::~-.::ı.~·~;: da~d;:~;,:;ı;;;~~;:~;~;~;: gömülecekt~ BAS~~FI ~:~ SA~~::~~~FE:~~!~~~ 
nmlCT Tiirk kadınlığma aid bir rok liğinden devlet kuruyordu. Ona NUTUKLAR 
güzel ~azılar ihtiva eden bu yıllıkda kim amelelik etmezdi. Omit aı·.ar Adanada b .. t bu mühim ve ayni zamanda iki millet ve iki ATINA 29 (A.A) - Mabuı 
Profesör Bayan Afcı'in "Fener Bc"s-i- gözler Ankaradan gelen ı~ık ıle aşgos eren hükümct aras!n~~.i ~ostl';'k ö~~n- müsteşarı 'Nikolidisin Türk gaz< 
$i" unvanlı pek kıymetli bir makalesi parlıyordu. ha"'dı·senı·n muhakemesi b şlamı tır de a~ılan _yem d'!9~nu9!erı~. mute- tecileri şerefine verdiği bir öğ1 
vardır. Bu makaleyi Türk karıleTiııiıı • .. . • a ş madı genıf!emesının ~~r ~urhanı- ziyafeti kardetçe bir hava içincl 
zevk ııc istifadesine ımnuyo-rıı=.) • Bır gun ~lany~ kalesının tepe- Adana 27 - Bundan bir kaça~ hastabakıcının tanzim ettiği tabc- dır. Yunanıstan v~ Turkıye yal- geçmi, ve buna bir çok Yunan gı 

Fener bekcisi 
t 

sınden engın denıze bakıyordum. evvel memleket hastanesinde te- layı tetkik etmeden öleni ölmüş nız ha~ışmıf v~ hır ~a~a. ça~pıJ- zetecileri de i9tirak eylemiftİr. 
Yıl 1919. 1920 O denizlerde ha~i~~y~t devı:ini davi altında bulunan Naciye adın- farzederek kendisine dü,en vazi- ma-~agı taahh~t etmı' ıkı ~ıllet Nikolidis söylediği nutukta Tüı 
Silah sesleri dershane içinde yalnız Osmanlı tarıhı ıçınde h ... ıle- daki kadın bir dikkatsizlik yü- feyi yapmıftır. d~~·I~ fakat }uzum.u. tak.dı~ın~e kiye ile Yunanistan arasında v 

>kisler yaptı. Sokaklarda kotut- biliyordum .. ~ akat tı.r-~andıgım zünden öldü zanniyle mezara gön- Hastabakıcı kendisinin evvelce mu_l~ı t8:~amıyetlerını ve ı~tıklal- Balkan antantı çerçiveıi içincl 
ııaların gürültüleri beni ve hocamı mazgalları ıçın~e g~~dıgım bu ~-~- derilmi,ti. Kadıncağız tenetirde sıtma koğufunda çalı~tığını, bay- !e~ını muftere~ • s~re~te mudaf aa imzalanan yeni dostluk vesikaıl 
pençereye çekti. le ~ana hat~a hır Turk adı?ı. muı- yıkanacağı sırada gözlerini a~mıt ram dolayısiyle ve vekalet sure- ıçı~ kuvv~t~erı~ı bı.rlıkte ha~eket nın akdinde bulunmak üzere Türl 

Halbuki biraz evvel geçmıtın delıyor. lhtıyar fener bekçısı k?r- ölmemit olduğu anlatılmıftı· tiyle bu koğu,ta vazife gördüğünü ettırec~k 1~1 .m~ttefık. devlettır. gazetecilerinin Yunaniıtana gel 
ne güzel bir levhası ile hoca ve tek tal ~va!arı~a ~· olan fe~er evın- Kadın tekrar haataneye getiril- aöylemİf, evvelce çalıştığı koğuf- Katımerını dıyor kı : mit olmalarından dolayı gere: 
'talebesi ben heyecan ve gurur \çin- den ınmı• bıze ızahat verıyordu. mif ve bir gün sonra da ölmüf tü. tarda böyle ölüm 'Vakaları olmadı- !lu pa~~ faal Tü~k .~ Elen dos~- bat vekil Metaksasın gerek kend 
de idik. Öyle ya X ucu padi,ah Ka- Onun kitabı, üzerinde gezdiği- Bu ifte alakadar bulunan has- ğı için, bu iflere pek aklı ermedi- lugunu ıılınmez muhurlerle . teyıt sinin duydukları derin sevinci iı 
ııuni Süleymana kadar gelmiştik. miz yerlerdi. cBu kale Selçuklar- tane doktorları ile hemfire ve has- ğini, bu hastanın fena vaziyetin- etmekle ka~m~mıt fakat aynı za: har etmit ve demiatir ki : · 
Ben paditahların sırasını tatırma- dan kalmadır, dedi. Alanyamız tabakcıların vilayet idare heyeti den sonra ölmüt olduğunu zanne- manda samımı ve • hey~anlı ye~ı Fak t • ayn· ~ d d .. jı 
dan sayabiliyordum. Hocam mü- Selçuk devrinde parladı. Oımanlı- tarafından lüzumu muhakemeleri- derek ölü yerine kaldırttığını, la- beyanatlara da hır veııle te,kıl . ~ stızh. I ı. ~1!1an .. at ... r_, 

A • • • •• •• 1 . . El 'll . ••tt f ıamımıye ıs erınızı goı er ner 
kifat olarak bana 10 numara ya- da söndü. Büyük Alaeddın Akde- ne karar verılerek bu karar devlet beleyı de oylece doldurarak no- ey emıttır. en mı etı mu e ı- • · d ıd· · O h' I k. ·s 

ıd 1 d 1 d H · · b d ·· 1 d . D d d'k d·ı • · b · d k d. - · · · · f k C IAJ ' B D 1 w ıçın e ge ınız. 11 er 1 aı nına yı ız ar a sıra ıyor u.. e- nızı ura an goz e ı. onanma- turaaınca a tas ı e ı mıftı. etçı o tora ver ıgını ıtıra et- an e a ayarın « oıt ugumuz Metaksaı hükümetinin 4 Ağuıtoi 
e..i~ büyüktü. Çünkü tarih den- sını kale dibindeki tersanele~d~ ~n asliye birinci ~e~a mahke- mi•tir. . . eb~d~dir "Ve ebedi olacaktın cüm- 936 dan ıonra yarathğı yeni y., 
lenmı çalı.tıklan sonra evde de hazırladı. Ben her gece fenerımı mesınde hastaneden ıkı doktorla Mahkeme reısı: leaını alkı,lamaktadır. Bu dostlu- naniıtanı daha iyi tanımağa ıe1 
beni dinliyecek kimseler buluyor- çakıfımda 0 donanmaya yol verir bir haıtabakıcı ve bir hemfirenin - Bir hastanın ölüp ölmediğini ğun bozulmama11 mahiyetini kay- kediyor 
dum. Hele bir ak.am önce Barba- gibi oluyorum.» Ozerinde yürüdü- duru,malarına batlanmıttır. tetkik etmek vazifeleri olup olma- detmek için iki ha.vekil birlik Nikoİidiı matbuatın makes ol 
rosun üzerinde ne kadar durmu•· ğümüz ıarınç uğultulu akisler ya- Doktorun birisi nöbetini devre- dağını ve nöbet itlerini teslim alır- kelimesini kullanmıflardır. Fil~a: duğu Türk • Yunan anlatmaııst 
tum. . . .. .. : p!yor~u. Bu, e~ki devirlerin.'~ ha- derken .. hast~!arı i~inde ölen .ol~p ı"nn .f:fenru,!111?• j(lo ı --~ ceri tutulup ki~a ~nternas~on~I .•ah~da ıkı dan bahsetmit 'Ve ıözleri•e töylt 
~nu~ .reımını kuçuk ıken tanı- zın~'!· _Bu de~r~e de Kale ıçın a- olm~~~gını no~~tçı .dokt~ra bıldn- •• n.:lm~dıgını ve bir _ha.sta bakıcı- m~ttefık devletın bırbırlerıne yap- devam etmittir : J 

yabıldıgım dedeme de ne çok hen- halısının ıu ıhtıyacı sarınçlarına medıgınden nobetı teslım alan mn sözıyle her hangı hır hastanın tıgı kar,ılıklı yardımlar hatırlar- M· tt l ~ hak k 
ti• d B b .. ) " b ~ 1 d y· .b . f b k d kt l t ı· t .b. b·ı tk'k 1 ... d d B. ı·k k 1· • . .. ı·· ınne ar ıgımıza aza1' ze yor um.. a a annem goz u- ag ı ır. ıne ı tıyar ener e - o or uau ve a ıma mucı ınce ı a muayene ve te ı mezar ıga a ır. ır ı e ımesı goni uyor 1 d 1 t d 1 •hti 

W•• •• tak ak b kt k b • . .. l d. k. l t r ld w k ·ı . 1 k . k. ı· . l f d·ı • d ... 1 mıt o an eve a am arımız ı f~nu adr b r~sme. ad.ı çad u çısı soy e ı: ım er J ea ~-m ak ıg!nd~ sormama • gönderı mesı usu ~e aıdeye mu- ı ge ıtı güze ıar e ı mı9 egı - yat ve basiretle h•eket edere) 
uenzetme e enı teyıt e ıyor u. Kartıki dag~ da bir noktayı ita· tan ıuç u gorme te ı 1. vafık olup olmadıgını doktorlar- dir Zira her yerde ve her zaman b. 1 • b. b. · · b wl d 'J 

ı · w • d b ·1d· • • • • • • ız erı ır ırımıze ag ıyan u 
... . ıte~~g~.m .~e t~ıav~.u~. e ~ t ı· ret ederek «işte eıki devirlerde Ya~ılan ı_ddıaya göre gayrı me- d~ ıormuttur. Bunlar da, ~öyle Türkiye. "!e :unanıstan hı~ tek gulara daima daha kuvvetli biı 
gım b~yuklu~lerı kuçuk kıtabın au oradan buraya köprü ile bağlı ıul hır vazıyctte bulunan haıtaba- hır defter tutulmak usulden ıse de devlet gıbı kat'ı ıurette ıulh ıdea- ,ekil vermeğe çalıtmıalardır JI( 
bana ~ıçver~ı.yordu. idi.» kıcı mevzuubahs hastanın öldü- nasılsa tutulmadığını beyan etmit- )ine kendisini vermit bir kuvvet memleket matbuatı da bu ~ih 

Harıt8:yı bılıyordum. Akedük izlerini kale üzerinde ğünü zannederek tabeleye öylece lerdir. gibi kendilerini göstermitlerdir. vazifeyi her enin daha mükemme 
Cezayır Tunus Tuna Volga k d t · k d. · • "I'· · B h. 1 · d. 1 · · · p · d. k. o-' ' ' . ' göstermeyi de unutmamıttı dç ay e mıf ve en ııını o u yerme azı fa ıt erın ın enmesı ıçm roıa ıyor ı : bir tekilde tamamlamaktadır 

Var~ar, Dicle, Fırat, ~eu:ı~n, Nıl, kalenin kapı kitabesine dikkatli naklettirmiştir. mahkeme hatka bir güne kalmıf- Dün ak'am söylenen nutuklar- N.k )'d. B Ik t. t 
Y esılırmak Sakarya bırbırıne ya- N··b f t r 1 doktor da t • · k k 1 0 1 1

• ıon a an an an ,_ • 
1 

'd -·ıd· 1876 1912 bakın» diye de tekrarladı. Benim 0 e 1 es ım a an ır. da her hangı hır proto ol nut u matbuat konferansına da tema! 
ınn fey er egı ı. ve k. b·ı ' ) . 1 .. 1 •• h' f t d .... ıd· B 
harpleri anekdotlarını da büyük ıtAapl ı gıkerılm .a .tuhst o muftdu:k D • ı • d mukal ıye ı mi evcud egı 111:;_ uknul· ederek dört Balkan müttefik de~ 

nnelerimden dinliyordum. anya ad~·ı~ı .. er d gez ı ~e enız ı e Odemı·şte . ar :.ra arını i ~ua taK~~ ~ - Jet gazetelerinin tek bir kitle tef 
Hocam 600 senelik devletten ku~uknı·· uzunl uo'unuyol r udm. 1 u J md lf ea ı mb~ıbe. el ~~ın. h. a,bı.yeıın- kil ettiğinin bu münasebetle teba· 

bah d. d 5 .. I d•w• .. o u yapı ar amanı ça ır arın- en sonra ır ır erını ıo ır şe- rüz eylediğini ve bu ahenk içind~ 
"d ;e ~Oor ~ 1 ~ :. ı'f:n{ktgor~.? dan çok evveldi ve Türkün malı / K h. r / "k t ..1 yin ayırmadığını değil fakat Ak- ilkönce Türk ve Yunan matbuatı· 

ev.et. ça ır ı ır a an U• idi. ırşe ır Te a e zeae- Felaketz.edelere yar. denizin ,ark havzasında"mütterek nın hudutsuz bir istikbalde her• 
:remNıftı . k K -1 d ..• ·ı b f·k- lerı·ne yardım ı·cı·n bu... ,. • ı menfaatleri için her •eyin kendi- her çalıtmak için seslerini yu .. kıelt' 

amı ema e şıırı 1 e u 1 1937 B ·· ı ·· t ·h h k·ı t dır-- yekunu bın 1 · · · A b . b. ı · ... k • . d b d·ı f k . : ugun <u arı a ı <a - • .,. erını samımı ır ır ıg~ aev ettı- mit olduklarını memnuniyetle 
~O::m?11:rdi~? e e ı eş ırme IS· l~ri ~le dünkü Osmanl~. ~.evri bil- yük faaliyet vardır lirayı gecmiştir ğini gören iki milletin hisaiyatı!'a kaydeylemittir. 

. t. A b. J l k d h gılerı arasında ne buyuk fark! D . 1. 29 H A) K h' • tam terceman olmaktadır. Bu zıh- N'k ı·d · · b tku 
cCıhangırane ır ev et çı ar ı H t d b .. ..k t t AIA. enız ı , ( usus ı - ırşe ır Kır•ehir ve havalisi felaketze- . t dah·ı· d kt ı o ı ısın u nu na cevap 

b . . a ırım a uyu yer u an aı- h 1 . . d b'. "'k b. f }Ak h T nıye ı ın e munzam pa re- E ·· t Ek T 1 T .. lf 
ır apretten» . k I . f b k • . • t ve ava ısın e uyu ır e a et a- delerine ya.rdrm için yurdun her f h . . . b" hl • veren rcumen rem a u ur 

Kitap onu yazıyor. Hoca da on- ~:;f a .~ 1
Al ener .d~ ~sının h ~- i lin i alan yer sarsıntılannın bir çok tarafında olduğu gibi ilçemizde b~ .ler_ıh ye~ı t !r.rub'd ve t yek~ Yunan ~oatl~ğu~~ t~svir etml•ı 

'dan gerisine gidemiyor. Bu dar ka buzudı eh ~:nyad ıh~·b .. e,ora da. köylerimizi harap etmiş olması bii- de Kızılay vaaıtaıiyle faaliyete ge- t ır ıterık.lartme ektıçdı~ ı aye no bunun hıç hır mueyyıdeye muh' 
k 1 d f k t b. . d ı u a ı ugun a. ı oy e ya e- .. 1 k d . .. ası Cf ı e e e ır. taç olmadığını rünkü ik• ili fıı 

cerçeve ırı ma ı, a a ızım er- d A k b k. k tun meme ette erın teessur ve yar- çilmiş ve il kolarak toplanan 1000 Eli" .k M il d. k. • . . . 7S ı m e ı 
elmiz yarıda kaldı. ~r.. ı;ca e~ o zaman ı ısa dım alakası uyandırmıştır. Yer snr- lira ardım arası merkezi umumi ını on • e on ıyor ı : bırbırıne olan duygularının dost· 

Bir sene C>nce 30 kişilik bir 81• bılgılerımle Alaıye adında Selçu- h] d .. t . 1 ! .. P . • • h I Bu paktın ımzası sulhun hır za- luk hudutlarını afarak samimi biı 
f k d ilk 

k b. b. ğa kadar gitmek sevincini bulabil- s!n arın an mu eessır o an_. ve yer- emrıne gonderılmıttır. Her ayır ı feridir. k d rk h r ld'.... • .. l 
nı ta o uyor um. me te ı ı- . f _ H lbuk. h. b .. tü A sız, yurdsuz açıkta kalan felaketzede i•te önde yürüyen sayın ödcnıit- ~r .e• 1 a ıne ge ıgını ıoy e-
tirme senemde ıınıfta tek kaldım. mıt ım\'...J a 1

1 
fe ılr ub ' nT .. vk- kardeşlerimize yardım çareleri dü- lilerin bu iste de geri kalmıyacak- MAJESTE KRALIN NEZDIN mıtlır:. .. 

Y k 1 Ök • t 1 .. rupaya oa yayı mı• o an ır ur .. k .. Sa )lb , • Ercument Ekrem Turk gazete' 
ı ı an, Ç en ımpara or ugun k b·ı · • An d j b·ıı · şunme uzere yın ayımız ve larından emin olduğumuzu l\rze- DE • . . • 

e.arsıntııı tek talebe ve boca.sanı a ı esının a o u s~. ı e;ı?e Parti başkanımız Ekrem Engürün derken felaketzedelere ardımla- ... cılerını hayran bırakan batvekı ) 
'da birbirinden ayırıyordu Evleri- vurulmuf damgaıı degıl mıdır. ~ .. . . 1Y . ATINA, 28 (A.A) - Batveki- Metakaaıın büyük eserini hürmet• 

• ... d k · Alanya Alanların ülkesi Bu kabi- başkanlıgmda fevkalade toplanan rını esırgemıyen yurtla! ara cemı~ ) f k t d b .. h b. . I .. I • • .. I b' . 
mıze ııgın ı · p . IJ .. k I 'Ik d 1 k ti. • • kk" l . • ere a a e en uıuıı mu a ırı- e anmıt ve ıoz erını foy e ıtır• 

B
• h • · k ki - An lenin tarihi izlerini arattıra- artı yon uru u ı yar ım o nıa ye mızın tefe ur erını ıunar ve . d • . f . . 
ıga. te n ıo a , ~rı . ~avur, 1 y · d El K fk üzere elde bulunan c250> Jiranm Kı- hiç kimsenin bu hayırlı itten ken· mıBz e~ · • k l •k• mıy' ır • • 1 l k . 

Gavur ımam çetelerı ıle mılh kuv- ım. unanııtan a en, a as-
1 

k .1 h f 1A d. . . tutm k K 1 ugun ma1eıte ra saat on ı ı- unanııtanı 4 ay ı hır f aıı)ş 
. h d R d Al A · zı ay urumu vasıtası e emen e a- ısını ayrı ıyara ızı ay va- d IA b kil• • · h ·ı · t d b·ı y 

vetlerın çarpıtmasına ıa ne oldu. ya a ve uıya a en, vrupa ıç- k ~_ı 
1 

.. d .1 .. k 1 t . 1 r d ld·-· k d e evve a atve ımızı sonra a- ı e zıyare e en ecne ı er una· 
B h • · • d k. 1 lerine uzanan yollarda ve en ni- etzecıe ere p,on erı mesını arar acı- 11 asıy e e ın en ge ıgı a a~ yar- riciye vekilimizi kabul ettikten nistanın her tarafında gördükleri 

u te ır ıçın e 1 çarpıtma ar B h h Ik d d dımda bulunmalarını temennı ede 
d 'k ·ııA k ti hayet ispanyada Alenlerin yayı- tırmıştır. u ususta a ımız an a . - sonra saat 13 te Türk heyetini ög"' - kalkınma ve refah karsısında hay• man ver ı çe ve mı ı uvve er . .. l .. d d 1 · rım · 

Bigaya hakim oldukları zamanlar- htları, Tarihte kayıtlı değil midir? gemş 0 çu .e yar ım ça~e ~rı a~anmış · le yemeğine davet lütfunda bu- ret içinde kalıyorlar. Ve onların 
H Jk d H Ik t k ödemi9 Kızılay tubesi l l k da ben büyük annelerimin elinde Bütün bu bilgilerden sonra Alaiye ve a evınA e a evı yone ım u- b k unmut ardır. gözleri ama91yor. Türkiye dönfi. 

mektebe gittim 'Ve geldim. Bir tey- adı coğrafi haritalarda ne kadar rulu fevkal~de. toplanarak So~yal • • .a' anı. Yemekten sonra majeste evve- tümüzde müttefikimiz Yunanista• 
ler öğrenmit olarak ilk mekteb iğreti kalıyor. Anadolunun bu kö- yardı~1 ~omıtesı tarafında~ faalı'.)'t:- . y ~nı Asır - Hamıyetlı ödemıf- la hMvekilimizle uzun uzadıya ko- nın terakki 'Ve refah yolunda bü· 
mezunu olmustum. 9esine gelip yerleten, Alan Türk te geçılmış ve halkımıza felaketzede- lılerın 28 a~tamına kadar teberru- nu,tuktan sonra heyet azasından yük kralı ikinci Corcun rehberliği 

' kabilesi bugÜn çocuklarında da 0 lerin düştüğü elim ve acıklı vaziyet- tı (l127) lırayı bulmaktadır. biriyle de temas etmek arzusunu ile elde ettiği batanları ve bu 
. istiklal harbı sıraları... adı yatatıyor. Fener bekçiıi bir ten bahseden bir beyanname baı1tı- izhar buyurdular. Ba,vekilimizin yolda attığı büyük adımları anla-

Yunanlılar Bigada, itilaf devlet· Alan çocuğudur. Bütün Alanyalı- rılarak vilayetin en hücra köşelerine dernekleri faaliyete geçmiştir. Hal- azamızdan birini kendilerine tak- tacağız. 
lerini lstanbulda, ltalyanları An- lar gibi.. kadar duyurulması temin edilmiştir. kın duyması ve bilmeyenlere duyu- dim etmesi üzerine ona da birçok • - - -
talyada görerek Alaiyeye çekil- Bunlardan başka Ha1kevimizcc dn- rulrnası keyfiyeti bu suretle temin iltifat göstererek günün belli baş- YENi NEŞRIY AT: 
dik. Kurtulu~ sözlerimiz Muataf a Oamanlı devri 600 senenin hu- ha bir çok tedbirler alınarak, Çocuk ,olunduktan sonra Kızılay kurumu lı mesaili hakkında kendisiyle fi. 
Kemal adında canlanıyordu. Sa- rafesine düttü. Türk "devleti bin- haftası münasebctile haJkevinde .ve- mıntaka mıntaka her cephede halkın kir mübadelesinde bulunmak ne- u / k 
karya harbı kahramanları için ev- lerce yıllık tarihinin temellerinde rilecek müsamerelerde ve hususi yardımını toplamaya başlayacak, zaketini ibraz buyurdular. navacı ı ve spor 
lerde çama9ırlar dikildi. Çoraplar yükseliyor. Bugün her Türk çocu- toplantılar yapılarak halkın şefkat toplanan mikdar tamamen yine Kı- Heyet 15 te aaraydan büyük Havacılık ve spor mecmuaıinın 
örüldü.Bütün millet istiklalini kur- ğu bu hakikatle h~9bafadır. O, bu 

1 

ve sahavetini artıracak söylevler ve zılay kurumu vasıtaeile felaketzede- merasimle ayrıldı. 17 de Maraton 213 üncü ıayısı da intİf&r etmittir. 
mak için batını bulmuf ve onun yurda ezelden sahıp olu.undan hız konferanslar verdirilmiştir. Okullar lere yollanacaktır. barajında Metakıaı tarafından Çok kıymetli yazıları ihtiva eden 
etrafında toplanmı,tı. ve kuvvet alır· ve cemiyetlerde de bir çok yardım N. BAYRAKTAR Yerilen çayda hazır bulundu. bu mecmuayı tavsiye ederiz. 
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- Maaavvaya götürmekte oldu-ı Naibin Mahmut ve Fareç hakkın- görmüştü. Mahmut, Asaab'a gidince Ane-
ğum bir suçlu.. Onu bizzat valiye daki iftiralarını hakikat zannetti. Kapclan Kravford bu gibi halleri, nin şahadeti ve hikiyeıini orada bi-
tealim edeceğim. . Onun sözlerine inandı. zabıt varakumı hep ona tutturur- lenlerin mevcudiyeti ile hakikati 

Naip cesaret bularak haykırdı: Bu gibi vaziyetlerde suçüstü yaka- du... w meydana koyacağına emindi. 
- Y~lancı .•• Yalan~ı~r: •. Bunla- lanmı• olan korsanlar derhal İpe çe- Yanma çagırdı. Yapılacak i•İ an- Erteai günü, Aasab yakininine 

nn hepıı haydut •.. Evımı bashlar ..• kilirlerdi. lath. geldiler • 
Adamlanmı öldürdüler ... Bütün _bir Kapclan Kravford da ba4ta Mah- • lngilizler usule, nizama çok tabi- Limana &irmelerine bir kaç aaatlik 
~yı cayır cayır yaktılar ... · Şım- t F Imak •. h . 1 dirler. yolları kalım4b 
d. d be • öld'· k 1-ti· 1 d Al mu ve areç 0 uzere epım G b•t dü. •· dü t - d • ı e nı urme 111 yor ar ı.. - w 1_ • d. enç za ı 4un , qın ı. K bldıkl · k - - ld 
laha .. kü. ki . d d t umaga 11arar ver ı. P ki "'- .ı· b. b 1 . apa an yerm apısı açı L 

4u r mı a una am zama- N .b. d ... _ b .. . - e amma .•• .ut:0ı, ız un an • . 1• de ki • . • 
nında yeti4tiniz. Ben Ayd Naibiyim. ~1 ı . e ~sa 1·~ gedotürecktiek, ltal- denizde konanlık ederken suçüstü d • .,.çerı e m yeme e bır yerlı IU'-

sandaldaki !t~Lı k I • yan 11omıserme tes ım ece • _, __ , _ _ı_ı_ r!::. bö' 1 I d L •• · ıwuı ı u er er gemı- . • Y&K&JamauDl. &JKer ye o say ı . . .. 
ye çıkml41ardı. Çünkü kom!se.rm isteği tizerlne usulen aaabilirdik. Fakat bunlar ka- _Bu ~erlıyı o gune kadar görme-

Taifelerini,Mahmut ve Fareçi zen- Adenden ~elm1'tL Maksadı da kor- rada haydutluk etmi.tler. Karada ıoy- ~ışl~rdı. O, Auabb ve Dangalı ka-
Avizo gittikçe yaklatıyordu. ı Genç bir lnıiliz zabiti gemiye cirlere vurarak Avizoya naklettiler. ıan Fareçı yakalamaktı. gunculuk yapmı,lar. Onlann ceza- bılesıne mensuptu. 
Eğer havada rüzgar olsaydı Fa- atladı. Ad d 

' reçin gemisi bu lngiliz sahil mu- iki elinde tabanca haykırdı. Genç zabit te Naibi beraberine ala- Vazifesini yapmı,tı. Birazdan he- lannı vermek de kara otoritelerine Avizo en en kalkıp Auab'a 
:h"afız gemisinin önünden kaçar, - Teslim olun. rak vapura götürdüler. rifleri d~. Avizo~~'! direklerine asa~ ait bir i4tir. ~eldiği ve ~uradan ~a Fareçi ara'"'!~k 
kurtulabilirdi. Fakat rüzgar esmi- Bu genç lngiliz zabiti biraz arap- lngilizlerin memurlara kar41 da-~· ~!lec~_ı4mı d~h~ çabuk ve Kapdan Kravford cani sıkılmakla uz~re denıze açıldıgı sırada lngılız 
yordu. ça biliyordu. Çünkü müstemlekeler- ima hürmeti vılrdır. teinız bıtırecegme emındı. beraber muavinine hak verdi. Avızosuna .kılavuzluk etmek için 

Bu da belki kaderin bir cih·eai de çalı4mak için yetiştirilmiJti. Memur .• Hatta suçlu da olsa ceza- Öyle~a •.• Herifleri idam ettikden Naib, vapurda, hususi bir kamara- l~~lyan. k~m.ıaeri tarafından vapura 
idi. - Bu geminin kapdanı kim? ıını görünciye kadar hürmet görür. aonra bır zabıt varakası meseleyi ta- ya miıafir edilmi§tf. gondenlm ... tı. 

Gemide hiç bir müdafaa hare- Diye ba.eırdı. Taifeler ayn ayn bir ambara atıl- mam~ardı. Auab:a gidine~ uzun uza- Yemeklerini kapclanla beraber yİ- Mahmuda: 
keti olmadığı halde lngiliz avizo- Fareç: dılar. dı~a ~ata, devır ve teslıın muame- yordu. Çünkü 0 hali lngllizin naza- - Ben, dedi, Aasab'm yerlisiyim 
ıundan bir top atıldı. - Benim dedi. Mahmut ve Fareç de zencire -.u- leaıne luzum kalmazdı. nnda resmen Ayd Naibi idi. Biraz sonra limana gireceğiz. Bam 

Top kuru sıkı değildi. - Adın ~e aenin. ru~ ıuretiyle ayrı bir yere hap- K'!rsanlan yakaladık. Uıule~ he- Mahmut ve Fareç ise, zencire vu- -?yliyece~ ~ir. teyİniz, Auab'da gö-
Mermi, geminin tam yanına dü- - Far~. aedıldı. rlflen aadık. l4te zabıt 'Varakası. iti- ruhnut oldukları halele kendilerini rülecek hır ıtıniz varaa söyleyiniz. 

terek denizden bir su ıütunu yük- - Hepfniz benim eairimtiniz. Naibi de Avlzonun kapdaninin ya- m~ tamam ... Allah.11marladık.. Biz beldiy.m akıbeti düıtinüyorlardı. Bu adam bu aözleri eyilik yapmak 
~itti. Bu sırada gözü gijvertede zencirli nİna götürdüler. ılcfiyoruz. Kapclanm Uk ince kendilerini as- için değil, mukabilinde bir menfaat 

Vapurdan, içi asker dolu bir 

1 

duran Naibe ilitti. Kapclan. Karavford adında, teb- Demekle mesele bltmit olurdu. brauğmİ duyarak tel&p dilfmüt: beklemek için töylemifti. 
,andal indirildi. - Kim bu adam 1 · . ütlüğe yaklqmq JeJl geçkin eskf bir Kapdanin muavini olan genç sa- ı.. fakat tonra bu fildrden vazgeçti- Mahmut bunu anladı. 

Saudal ae.mive vaklaatı. Diye sordu. Mahmut cevao •erdi: denb: kiardu idi. W. nldlle Londrada hukuk tahllH .llDI ölrenlnitJerdL - 8111ED1 -

tetJDedim.. .. 
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SAHiFE 7 

YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aıçı başı ınarka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştıt· •.• 
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i RADYO 5 
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neııriyatu 

Zelze e 
Mıntakasında bir 

Saat 13,30 Kanşık plak neşriyatı, 13,50 İskan komisyonu 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları, 

otomobil saf ası 
Geçenlerde dostlarımda~ _bir lerden bi~i: . . . 14,15 Dahili ve hari~i ~~herler, 17:30 yeni köy yer)erİnİ 

mühendise misafirliğe gitmıştım. - Dogrusunu ıstersenız, dedı. Halkevinden naklen ınkilap dersi (Hık- ] 
Bu mühendisin diğer mühendis- Hazır elimizn altında bir taksi var met Bayru) tespite ça ışıyor 

Jerden farkı (Gaz) markalı husu- iken ne ~iye garaj~ kad":r ~atm~- . 
J1 bir otomobile tabip bulunmast hm? Dogruca taksıyle evımıze gı· Akıam neşriyatı: BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
(di. delim.. . Saat 18,30 Çocuklara karagöz (Kü~ük ANKARA (A.A) _ Yer dep-

Huıuıi otomobile ıahip olma- Ev ıahibi adeta canı ınkılmıf bır Ali), 19,15 Türk musikisi ve halk şarkı- renmeıi mm;akasına dahil olan 
nm batkalan üzerinde naaıl bir halde: . • . ları (Servet Adnan ve arkadaşları), Çiçekdağı kazası kaymakamı iroç 
teıir yaptığını bilmiyorum. Fakat - Ç?~ rıca e~erım, dedı. Bu 20,00 saat ayarı ve Arapça neşriyat, 20,15 ilk sarsıntı haberini çok geç ver· 
bu mühendit arka~atım üzerinde bareketınızl~. ~enı kırı yora unuz!• TUrk musikisi ve halk şarkıları · C~maJ diği ve böyle felaketli bir zaman
ıerıemletici bir tesır yaptı. Bahusus şoforu uyandınp bu~ara Kfmıil - (I.stanbul Radyo o'\myuculann· da vaziyetin icahettirdiği hassasi-

Arkadatıın çok ıovimli ~ir ço- ~dar get.irdikten. ıo!'ra taksı ıle dan), 21,00 Konferans: (Dr. Fazıl Ha!- yet ve faaliyeti gösteremediği an· 
fWdu. Ço_k ~isafirpeı:verdı •• Fa- gıtmek hu; te eyı hırt.ey olmıya· dun, Çocuk hastalıkları ınütehassıs11, ıa,ıldığından tekaüde sevkedil-
!b~ butuıı b~ o~o~~~le ıah~J? ~l- cak... . . . . 

1
21,15 Stildyo Salon orkestrası: nıittir. · 

dugundanberı bütbutun degışti.. Mısafırler taksıye yer~e.ıtmı~e Saat 22,00 Ajans haberleri, 22,15 Ya· 
'Aklı fikri otomobil endüatriıino batladılar .. Fal<at otomobıhn hır rınki proğram. TAZiYE TELGRAFLARI 
takıldı. Bunun dıtında tek kelime yerini takıinin ~oförü İıJgal ettiği · ANKARA, 28 (A.A) - Kır-
bile konutmaz oldu. Hatta hu için ger~ye ~ne~ üç yer ~a~ıy~rd?· lST ANBUL RADYOSU: şehir zelzelesi dola,yısiyle reisi.-
mevzu dıtında konutmağa teşeb- Halbukı mısafırler bet kı~ıydı. Ev öğle neşriyatı : cümhur Kemal Atatürk ile Elen• 
Lüı edenlere kızar, kendiıini tah- sahibi misa!irle~~ ~ay~.ık.tan so.nra: Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, l2,50 ler kralı, Afganistan kralı, Suriye 
kir edilmit ·~Y°:rdı. 1 

•• •• • - f.et; d~ofH":b ~~1 ~a~s.ı :-r Ha~adis, 13105 Pl~kla TUrk ~usiki,si, ı·eisicümhul1.1 ve Urdün Emiri ara· 
Neyıe •. Mıaafırler, sabahın uçu· 1 tırsey ~· e .1• a ~ 1 fım 1 .• ~. • 13,30 Mb.'.ı: ısl u.:.&;.a .. _.,, ·~ • • • .... ' <\n~. aında atağıdaki telgraflar teati 

ile kadar mühendiste oturduktı.ı.n 1~~m ki, ne rap~afs •. _. ~enc~w UÇ'!• - '• -•:-
1 o}uJ,lmu,tur: 

&onra gitmeye davrandılar. Ev •a· n!1~ otomobı~e bınersın~~' ~ıger ~- Akşam ne~riyatı: Kemal Atatürk 
hibi tatlı bir gülümsemeyleı kımz de bennn otomohılımın gelı· Saat 18,30 Çocuk bayramı ve hiltası Türkiye reisicümhuru 

_ Az.iz misafirlerim, dedi. Şa.. tini beklersiniz!. münasebetiyle cocuk esirgeme kurumu Ankara 
Jet batk. bir yerde olsaydınız, f!V:. Misafirler m~cup.bir ~alde ı~· namına konferans D~ tabibi Halil İlyaz Son zelzele esnasında bu dere-
lerinize on bir numarayla, yan! ya .. ı~yo~!ardı. Muhen?ı• bıraz .~':1- Akben (Evle~·de çocukların ağız' ve diş- ce \rajik bir surette ölenlerin kay· 
'J'& olarak gitmek mec~uriyetin~~ tündukten . sonra hır ha,ka fi.Kır lerine ~sıl bakmalı) , 18,45 Pla~ da.ns hı karşısında dost ve ~üttefik 
kalacaktınız! •• Halbukı ben sızı ortaya attı. . ' . .. musi.kisı, 19,15 Konferans: ümversıte Türk milletinin elemine benim ve 
otomobille götüreceğim. Nasıl, ho- - Veya~ut ~ster.senız •0Yl~. Y~: namına Doçent Fevzullah Doğruer (Ana milletimin çok samimi surette İl· 
tunuza gitti mi? • • palım, ~edı: ~ısafırl~rden .. d~rdu ve babaların silt di~lerine dikkatlE!ri), tirak etmekte olduğumuzu bildiri-

Miaafirin yüzünde hır aevınç otomobıle bınsın, benım toforumle 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Necmeddin rim. 
"'•J.auı dolqtı. Ev aahibl ıözüne bir ~.isafir .b!11'ada kalsın.. . . . Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu- . GEORGES 
ilevam etti ı Müh~ndııın kar••• bu fıkre ıh· sikisi ve halk şarkıları, 20,45 Hava ra· Majeste ikinci Georgeı 

- Şimdi 9oföre telefon eder, raz ettı: • . poru, 20,48 Ömer Rıza tarafından Arap- Etenler kralı 
arabayı kapıya getlrmeıinl emre- - B°?~dan h!.rfeY çıkmaz kı, ça söylev, 21.00 Belına ve arkadaşları Atina I 

Acele 
Satılık ev 

• 
f.ZZZ?'~~Lrf'..G2:DD'.I 

Göztepede 
satılık ev 

ikinci Kordonda 189 numarcltı Göztepede Tramvay caddesi 
üzerinde çok havadar ve bütün 

gayet sağlam ve konforlu bir ev konforu haiz 831 numaralı ev 
~cele •.a~ılıkb~. Taliplerin gö"!-1-:k "Satılıktır. lstiyenler (Yeni Asır) 
uzere ıçındekılere, pazarlık ıçm matbaasına veya eve müracaat 
de bafmuharririmiz Hakkı Ocak- ~ederek izahat alabilirler. 
o~luna müracaatleri. A Hl? nn»:zZ? a:a::ı :eız2:vzz: 

Türkiye iş Bankası.na 
memur alınacak · · 

Bankamız servislerinde çalıttırılmak üzere Lite mezunu ol
mak ve Y&fl otuzdan yukan olmamak prtiyle memur ahnac&ktır. 
Talip olanların fahadetnameleri ve hüviyet cüzdaniyle ve varsa 
hizmet veaikalariyle fUbemize rnilracaat ebneleri rica olunur ..... 

Lisana vukufu olan ve ameli malumatı fazla olanlar tercih 
edilecektir. Talipler arasında memur intihabında bankamız ser-
bcıt olacaktır. (866) 

~ ' UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

M enmcat makinaları ve tezgahları büiimıım Mınayi mCıkina 
laTı, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ve.aire .• 
«PLA TT» markalı pamuk çıkrıklan ve yedek parçaları. 
Pamuk presel*?rİ. 
BABCOCK VE WiLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. · 
Her siıtem kompresörl~r. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları İnfAal malzemeleri •. 
MARA THON markalı her cins torna, imalat, kahplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve •. 
TlTANIT aerl maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı a~ağıdaki adresten temin edebilirsiniz 

G. D. GİRAS Pestemalcılar sokak 
> derim. dedi. Bızu~. tofor bur~~a _kal~rsa tarafmdan Türk musikisi ve halk şar- Kırtehir zelzelesi dolayısiyle ı 

Ev ıahibl telefona yaklaftı. U- o zaman hızım otomobıh kım ıda· kıları, (Saa ayarı) majestenizin bana göndermek · 
fak bir konuf1Dadan sonra tekrar re e~ecek~ . . Saat 21,45 Orkestra. lütfunda bulunduğu nazik mesaj-

No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir · 

-:- Otomobil birazdan ~ele.c~k, du: · w • pa sololar, qpera ve operet parçalan, rak en derin teşekkürlerimin ka· 
1- 13 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
(841) 

tniaafirin yanına döndü: Muhendıs bu fıkrı makul bul- j Saat 22,15 Ajans haberleri, 22.30 Plak· dan ziyadesiyle mütehassis ola-ı 

ıledı. Fakat yalnız fU var kı, hızım .- :ffa~lıs~~ karı~ıgırn, dedı. ,22,50 Son haberler ve ertesi giini.in bulünü ve Türk milletinin dost ve 
frara1'la evimiz ayrı ayrı mıntaka- Mıaafırlerın uç olmayıp beş oluşu proit···ın 1 • müttefik milletin ve onun mufah- "--11e11•rm•••!llııill•m!!!l•••ı:zıwmmm•a•n•••••-•••' 
'arda bulunuyor. Şoför bir üçü1;1:cü ne fena! Oç .kiti olıaydı!ar 0 ~a- \ '..., "' . · ham hükümdarının sempatilerin· 
IDıntakada otunıyor. Ben •nfo~~ man mesek~·ı halletme~.ıften hıle AVRUPA ISTASYONLARl: den pek ziyade mütehassis bulun-
•üratle garaja giderek ot~~ob!li olmıya~~b. ~u ?alde 'oyl~ ya~~ SENFONILER: duğuna itimat eylemelerini rı~a 
alınatım ve ı..uraya gelmesını em-1 lım: Dort mısafır otomobıle hm- 20 10 L~ • . . S :..r .k k . ~l • ederı· m. 

~ kik k 1 • ! B" · f"' 1 b. · f' d , q~pzıg. eu.ıonı on..;;er, e,,, en )'ettim. Nihayet 15.20 da a a. sın •• ızıın fO or e ır mısa ır e f 1. v K. AT ATORK 
ı'd k l ak bT tak' t • ' ce ı program, 

ar beklemeniz ~ca~ ~dec.k e .• d yayya o ar .. .. ?tom? tkı d.11? e ~ın- ı HAFtF KONSERLER: Ekselans Kemal Atatürk 
Bu arada müliendıınn arısı a , aya y~rume0:ın en .ısın~ . ıs~-, . • Türkiye reisicümhuru 

fifa karıttl ı bet etmesınden korkan hır mısafır 7,10 Berlın kısa dalgası: Şen h~ so- Ankara 

Ah Koıya ded•1 K.,.ıki AO- yavaAça ortadan kayboldu. Sizin lnu konseri (8,15 keza), 9,30 Berlın kısa T·· k' d l l · · t 
- , • ...,. T ' • ur ıye e ze ze enın zayıa ına 

före ıaraja kadar taksi ile gitme-lanlıyacağı~~z 51";1ftı·. dalgası: Sanatk~.rl~ra parçalar, .1~ ~erim ve maddi hasarlara sebep olduğu.; 
sini tenbih edeydiniz!.. O zaman Aı:~da d.ort ~ıı8:fır ~al~ı. kı.s:1 dalgası: Kuç~k. halle musıkisı kor.- nu i•iterek ziyadesiyle müteessir 
iki dakikada garaja va~ırdL 1 Muhendıs m.ısafirlerı bır daha sc.~ı, 13 Haf~ z:ıusiki 14,15 keza, 13.1t~ oldum. Derin sempati hislerimin 

- Haklısm karıcıgım. Ben saydıktan sonraı 'Bukreş: musiki, l3,l5 Roma kısa dalgası. kabulünü ekselanslarınızdan rica 
ekıeriya bu imkanı unutuyorum. , -· - Şimdi mesele biraz kolaylaır Halk şarkıları ve orkestra, 15,15 Bedin ederim 
ıBen timdi soföre bir daha telefon h, dedi. Uç misafirle fOför taksiye 1 kısa dalgası: Neşeli musiki, 17,05 ':Bratis· • Afganistan kralı 
ederim .. O 'her halde lienüz evin-

1
binsinler, dördüncü misafir de ya f]a.va: Neşeli musiki1 17,45 Berlin kısa dal- MUHAMMED ZAHiR 

den çıkmamıftır. !burada beklesin, veyahut yaya o-lgası: iş sonu konseri, 18,50 kez.a, 18.15 Majeste Muhammet Zahir han. 
Şof8r hakikaten ~en~z ~Tinden l~~k otomobilin arkasından yÜ· jBerlin kısa dalgası: Neşeli plak musikisi, Afganistan krah 

çıkmamıttı. Mühendıt hır an evvel rusun ! . . . . . .. 18,30 Roına kısa dalgası: Karışık konser, Kabil 
k&raja gitmeti için bir taksiye at- Bu sırada mııafırlerın bırı yuk- 19,30 Ostrava: Bando musiki, 20,2fl Bra- Majestelerinin Kırşehir zelzele-
lanı~ını. toföre te?~ih etti. sek sesle: .. . tislava: Oı·~estra, ve Vals, 20'.30 Büy~~ I si ~ünasebetiyle aem.~~ti hi.sl~rini 1 

PRIMUS ŞARL 
Avrupadan avdet etti •.• Her gün ileri.iyen Avrupa boyacılık 

aan'atınm yepyeni terakkilerini tetkik etmiftir .• 

Bayanlar! Baylar! 
Mevsim gelmi~tir. Elbiselerinizin kirlenmİ§ veya lekelenmi~ olmasından 

endişe etmeyiniz 1 
. En mü~külpcsent gustoluları bile memnun eden yalnız 

PR/MUS ŞARL 
müessesesinde bu ihtiyacınızı temin edebilirsiniz 1 

tzmir ve civarı aaym balkının ıösterdiği büyük rağbet dolayıaiyle bu aene 
fiatler rekabet K.bul etmiyecek derecede tenzil edilmiştir. 

NOT: 

Mııafırlerden bırı z - Bana ~~saade, dıye ~a~kır-ı ıtalyen ıstasyonları : Hafif n}usıki 1 havı olarak gönderdıgı mesaıdan \ 
- Madam ki bir takıi tutula· dı, b9:kın~z rük tramvayı gıdıyor. plakları, 21 Viyana: Avcı musikisi, 22 1ziyadesiyle mütehassis olarak en 1 

cak, biz bu taksi ile evlerimize pek Ben fımdı gıder kapısına asılırıro. ,Florans, Napoli: Orkestra, 22.10 Belgrad: !hararetli t~ekkürlerimin kabulü-! masın ••• 
&.il gidebiliriz, dedi. Alla~a ı~marl~~.ık. dostlar!.. Büyük radyo orkestrası, 22,50 Pe§te: nü rica ederim. Adres: BUyUk Kar-

Bu fikir ev sahibini tafırttı. Hat- Mısafır dedıgını yaptı. !ram~a: (Radro orkestraıs,.23,10 Milano Torino: K. ATA TORK dlçall h i n altında 

MUessesenin hiç bir 
şubesi yoktur. Yanbş 
yere müracaat olun-

' ta biraz da canını tıktı. yın basama~l~ı!1a atladıgı gıbı Orkestra .ve piyano, 23,30 Viyana: Sesli Reisicümhur hazretlerine 42•11 Numarada. 
- Aman rica ederim, dedi, na· gece .~aran!ıgı ıçınde kayboldu. film musikisi, 24 Peşte: Çigan orkestra..c;;ı. Ankara 

111 olur? lnaaıtın hem husuti oto- Mühendış: . OPERALAR OPERETLER: . Hareketi arz~an dolayı derin Şarl Primus 
m~ili~~~m~~~·~ -~P~~k~ah~k~~ ' dQp~~bW~e~~ubl•==================T=e~k~f=o=n=N=o~·=3="=9===•i 
dilsin! .. Bu olur mu? .... J:l!'yır, ha-·ıinde, diy~ ıöyle~di, madam ki 1.2.15Ro~kısadal~ası: Birlirikope- f~himanelerinin ve az!z.Türkiye-. = • 
yır .. Ben buna ra.zı degılım... beklemek ıstemedı, varsın tram- retın muhtelif sahnelen, 14.45 keza, 17,30 nın selamet ve saadetını cenabı s ç k y • p) kJ 
1 Ootomobili beklemeğe batla- v~yla ~~tsin'.: Ha~d~ ~iz de otomo- Oslrava: Operet musikisi, 20,45 Bükreş: haktan niyaz eylerim. f on 1 an enı a ar 
Clık. bılle gule gule .gıdınız !.. Vagner'in "Siegfi.ed,, operası, 22 Roma, ABDULLAH ; 

Takriben yirmi dakika 'onra Mü~endisin, şoförü otomobile 'Bari: Lehar'ın "Die Blaue Mazur,, ope- Altes Abdullah hazretlerine 
1 

.. o D. E o N 
telefon çaldı. Telefon eden fc>för- binetken : ırası, ' Ordün Emiri 
'.d~.:. Şoförün ev ıabibine ne aöy~e: - . Nikolay ~etroviç! diye mii-1 Amman 
dıgıni bilmiyorunı. Fakat ev sahibı hendıse seslendı. T aksı parasını ODA MUSiKiSi: · 1 Kır,ehir zelzelesi münasebetiy- ı 
Yine, dönerek mahcup bir eda ~le: vermeğ! unu~~yınız! .... Ben bu 17,15 Ronıa kısa dalgası: Oda musikisi le gönderilen telgraflarınızdan zi-j 
.. -:- Şoför ~aksi bul~nma~ıgınt I ~a~ahkı taksı !çı? de cebımden on konseri, 20,20 Florans, Napoli: Oda mu- yadesiyle mütehasais olarak zab i 

toylıyor. dedı. Adamcagız t!1 ıstas: ıkı r~.ble v~r~ıştn~. . . şikisi. fehametpenabilerine en samimi ı 
Jona kadar gitmif, orada bır taksı Muhendıs ıstemıye ıatemıye pa- RESJT ALLER: tetekkürlerimi sunarım. ' 
~ul~u9. Fakat ~u .t~ksi de, yo}u raları suladı •. Mühendis~n k~~ısı: 17,15 Brilno: Şarkılar, 19,25 . Peşte: K. ATATORK i 
Uıerınde olmadıgı ıçın gelmek ıı- - Bu taksı masrafı hız~ gunde Şarlkıiı resitali, 21 Belgrad: Rus şarkıları, ,. 
tnemiş •. Şimdi ben fOföre, tehrin l otuz ruhleye mal olu~or, dıye dert 22 Milano, Torino: Şarkı konseri (Berlin- YARDIMLAR DEVAM EDtYOR 
merkezine kadar yayan gitmesini, yandı. Şa>:et bu .. t~sı. ~asre.fı ol- den nakil) ,22 Roma kısa dalgası: Keza. SiNOP, 28 (A.A) - Kırfehir 
orada bir taksiye atlıyarak garaja masaydı hız pekala hızım cGaz.»ı DANS MUSIKJSI: . ve Yozgat havalisi felaketzedele
gelmeıini tenbih ettim. Şoför tele-!« M. l » ile değiftirebilirdik... . 10,15 Bedin kısa dalgası, 21,15 Peşte, rine genİf ölçüde yardım için ili-
fonda bekliyor. Batka bir fikriniz Neyse, uzatmıyalım.. Bız ıerı 23 20 Mil!rio Torino 23,20 BelgFad mizde kurulan komiteler. faaliye-J 
var -?'ı 7 . • kalan üç .~~-·a~~r taksiye yer!ettik 23:30 Prag. ' ' ' te baflamıfbr. 

M1sa.firlerden biri eskı filen tek- ve yola duzuldük. Yolda, fOforden . J 
rar etti: bizi ~aı:aja gÖtürmiyere~ doi_ru MUHTELiF: DENiZLi, 28 (A.A) - Kır~; 

- Bız bu bulunacak taksi ile evlerımıze bırakmasını rıca ettik.,· 1910 B . R 2 Ro Ar ik' hir ve havaliıi felaketzedeleri icin • 

MALATYALI BAY FAHRi 
'o. 270210 - Erzincan ,arkısı - Ay§em gider su yüzünde 

- Halk ~rkısı - Elinde altın şamdan 

AVANOSLU BAY SALAHEDDIN 
No. 2702 l l - Halk şarkısı - Şen olasın Ürgüp 

- Halk şarkısı - Manavgat yollan 

'\lo. 
BAY REFiK BAŞARAN 

2 70212 - Halk ~rkısı - Ak koyun meler Kelir 
- Halle şarkıın - Suya gider has gelin , 

ERZtNCANLI BAY SAUH 
No. 2 70213 - Erzincan sarkısı - Gül koydum gü) ta'1na 

- Erzincan şarkısı - Hav~ ba~ının gülleri 

URFALI BAYA. M. 
No. 270214 - Urfa Sünbülesi - Felaket dideler 

·- Urfa tecniai - Sevdiğim bu küçük Y&lll'l 

KANUNi BAY AHMET 
No. 2 702 15 - Rast taksim · Kanunla de evlerimize gitsek nasıl olur? 'Mühendisin ,of örü bu teklifimize r ' v arı,20 ~~ıaB . :T .. ~pça m~;: C. H. P, Salonunda bir topl~h 1 

M~~~~d~~~ı: P~~~ili. ı~~ra~211•5 B~:Rm~~k'U~~~nil~~ur~~~~y~:===~====~=H=k~a=~~l=r=t=a=k=~=m==K=a:n:u:~~a=======~~ B .. h l h . B h k k" b' prog1an1, , arı. umca musı ı d l ak p .d 250 1. .. • MWQ *iiKA ı Ai&."A><• - u munue et e ahrıma eyı 1 - u are et, en manh ı ır w ım o ar artı en ıra gon- · 
bir fikir geldi. Şoföre, bulacağı 

1 
hareket olur dedi. Çünkü garaja program. derilmesine ve teberrüat kaydına ı mümessilleri yardım şekilleri et- doludaki zelzele felaketzedeleri-

taksi~ buraya getirmesini tenbih vardıktan so~a orada da en a~a- ., PMFI e+•oıasm •·• ve tahsilatın peyderpey sevkine rafında görüfmüşler ve Kızılaya ne-yardımda bulunmak üzere ş6-
ed~egim. Siz de bu taksi ile ga-lğı bir saatlık i•imit var. Bekçiyi' Visaletlİn Verim karar vermi11tir. Halkevinde ayrı-·yardımcı olarak çalumak üzere rimizde bir iane komitesi teı;ek· 
raJa kadar gider, oradan benim kaldıracaksın! Kapıyı açtıracak- ca faaliyete geçerek felaketzede heyetler seçmiflerdir. kül etmistir. Halk yardıma seve 
oto~~hilime binersiniz! ısın! Makineye benzin koyacaksın! Her türlü vergiler ve bu kabil'mü- karde~lerimize yardım hakkında AFYON, 28 (A.A) - Kırfehir seve i,ti;ak etmif, ilk günde 500 

' M~hendis, ,oförüne bu talimatı Taksi bizi evlerimize bırakma-lkellefiyetler mevzuu etrafında it konferanslar vermektedir. Halk felaketzedeleri için yardım ve te- lira toplanmıştır. 
k:rdıktcn sonra misafirleriyle na.I ğa başladı. Mühendiıin şoförü bu f görmekte bulunan İzmir itiraz ko- muhtelif suretlerle yardıma kof· berrüler devam ediyor. Yalnız bir GiRESUN, 28 (A.A) - Vila· 
dıl vasıtalar~nın faydaları üzerin- 1 arada ceplerini yokladı: misyonu eski reisi Bay Viaalettin maktadır. gün içinde 103 vatandaş Kızılaya yet ve mülhakatta Kır,ehir hava-

e kr,0 nutma.ga ~a9ladı. j - BirteY değil, dedi. Taksi pa- Verim ahiren yazıhaneaini Emlak müracaatle teberrülerde bulun- lisi zelzele felaketzedeleri kardeş-
• tikt adan yırmı dakika daha geç- raıı çıkıfmıyacak galiba.. bankası civarında latanbul hanında MARAŞ, 28 (A.A) - Kırfehir mutlardır. Afyon belediyesi 500 lerimize yardım için Kızılay tara· 

eIJi1~ Mı~nra. taksi kapını~ .önüne; Bi~ tof~re ~eter ruble çı~~ıp iki numaraya naklebnİftİr. ~e}aketz~d~lerine yardım e~~ lira verme~ ~uretiyle yardıma itti· f~.nda~ 8:çılan iane def.~erine teha· 
g .... ısafırlerle ev aahıbı kapı- verdık. Gun agarırken evlenmıze Telefon: 35.67 ıçın Partı bınuında toplanan vıla- rak eylemıttir. lükle ıftırak ve teberruler devam 
nın onune kadar çıktılar .. Misafiı-- ırelebildik. (886) . ··( yet idare reisleri ve kurumlari 

1 
IZMIT, 28 (A.A) - Orta Ana· etmktedir. 
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lzmir Ziraat mektebi . müdürlüğünden: 

ANI HAREKET 

( % 23 daha fazla da1ınıklı) 

MUNZAM KILOMETROLAR 

YAPAN YAG iLE 

ANl HAREKET 

Maaba11 
Mevkii M.2 / Cinai 

Bumava-Bozalan 4124 Tarla 
» ,. 4133 Tarla 
» » 91840 Tarla 
» ,. 27239 zeytinlik 
» lt 90270 Tarla 

Bumava Manda 28826 harap bai 
mezarı, Bozalan 
Bumava Manda 

· mezarı ve civarı 
Brunava Manda 
mezarı ve Is-
tuyon civarı 

» 

» 

» 
ıo 

» 
)) 

> 
» 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

), 

)) 

5280 Tarla 

9200 bai 

4000 bağ 

2760 bai 

9200 bağ 
3920 bağ 
5880 bağ 

11300 Tarla 
4360 bağ 
4640 bağ 

518 bağ 

Parsel 
No. 

26 
25 
24 
23 
22 
21 

20 

19 
c 

Sahibi 

Eti yen V aripati 
Etiyen Varipati 
Etiyen Varipati 
Yapıcı Ali Saka Teraai 
Etiyen Varipati 
Etiyen Varipati karıı• 

Burnava Belediyai 

Hakkı Pekin 

Pomak Mehmet 

Giritli Marangoz Mehmet 

Riza Beıet 
Hakkı Pekin 
Tabak Mehmet karııı Zeynep 
Burnava Belediyesi 
Giritli Haıan 
Bayan Kemale 
Giritli Marangoz Mehmet 

Bedeli 
Lira Kr. 

207 72 
186 99 

2929 20 
2600 00 
4334 80 
1761 56 

211 20 

1437 00 

480 ()() 

331 20 

1380 00 
637 00 
894 00 
452 00 
695 00 
467 00 
56 98 

» 7002 
2160 
3520 

bağ 
bağ 
bağ 

19 
B 
19 
A 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
A 
13 
12 
11 
10 

Zeynep 778 22 

ilk temuda yuı V E E O O l yatı. 
..tına altında 20 ducccde bile ko · 
leJCI akar Çunki, piıtoalar en .etuk 
~ .. ı.rda bıle me,hur •Hımaye Taba.' 
... " iiıeriae hafıfce lı. a 'J a r 1 a r n 
motöriiauz uhmet.bce va a,ıamak· 

aıı.ıa iDİ harekete ftçer. 

» )) Hakkı Pekin 324 00 
ll> » Tabak Mehmet karıaı Zeynep 556 00 

Burnav~-Boza
lan 

44320 Tarla Sabık Kl\ndiye müftüsü Ahmet, Sakize, Ulfet, 2658 80 
Marangoz. Ali ve KahYeci Mustafa, lbrahim oğlu 

Rifat, Tatar Hasan, Sabuncu Hakkı. 
Etiyen Varipati 

:Yeal VEEOOL, •, 23 daba laıla 
dayanıldı oldufuııdaa l ı t r e baııaa 

lada ldlometro yapar "' arabanııdaa 
daha iyi bir raadımaa elde eder, "' 
calibi dikkat bir taaarrul teaıia ecler
aiait • .r itte yeDl V E E O O l 'ua ıiıc 
verditi muhu.eaat bualırdırlar. 

lt ,, 
:ıt 

» 
» 

50680 
14600 
10480 

6560 
18.'i20 

Tarla 
Tarl, 
Tarla 
hağ 

9 
8 
7 
6 

Karadenizli Muıtafa vereıesi 
Kalantoma Ibrahim veresesi 
Küçük Mehmet kızı Berra 

5 Tevfik Beset, küçük Mehmet Kızı Berra, Şahan 

3112 80 
1228 00 

733 60 
524 80 

1389 00 » » Tarla 
oğlu Hasan karısı Emine 

» » 43040 Tarla 4 Kavaı Hasan 3463 40 
Valrit kaybetmeden tecrübe edinııı:. » » 26640 Tarla 3 Klot Varipati 1074 60 

» » 59920 Tarla 2 Etiycn Varipat · 2432 80 

YEEDOL 
» » 7280 Tarla 1 Eti yen Varipati 297 20 
Ege havzasının zirai kalkınmasında vücuda getirilecek tetkilat ve tesisat için lüzumu olan ve is-

llrlıl)'e Umum Depozıter YI ntış Merlıtıl 
Amerikan Madenı Yağlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 
Balık Pazu V•ğcl ıohk No 10 

3 cO bt IST ANBUL 

timlakine lzmir vilayeti idare heyetince karar verilmif bulunan araziden yukarıda mevkii, cinsi ve 
muhamminler ve Belediye encümenince takdir edilen bedeli yazılı arazilerinizin 14 mayıs 938 taı-i
hinde Ziraat mektebi tarafından ahzolunacağı istimlak kararnamesinin 13 üncü maddesine tevfi-
kan ihtar olunur. 1407 (881) 

Tashih 
tZMtR BtRtNCI iCRA MEMUR- Gazetemizin 28/4/938 Tarihli 

LUöUNDAN: nushuında lzmir Birinci İcra Me-
Sarı göllü Huanm Emlik ve Ey- murluğunun 938/7753 sayılı dosya

tam bankasından ödünç aldığı .,_ra- ıına aid ilanda ( 208 ) sayılı ada 
ya mukabil bankaya İpotek eylediği tertip hata&1 olarak (200) sayıl\ ada 
Bucada Oçkuyular mevkiinde kiin olarak yazılm14tır. Aslı (208) &ayılı 
ve mukaddema Alyoti ve halen Sa- adadır. Keyfiyet tuhihen ilin olu
ngöllü bahçesi denmekle maruf bah- nur. 
çe ve derununda müteaddit kule ve 
hayvan damları ve havuz ve müs-

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtÇAK, KAŞIK 

Çiçek 
Çiçek RÜzelliğin canlı tablosudur. 

Zarif bir çiçek demeti en kasvetli za· 
manlarımızda ruhumuza n~eler ser
per. Çiçekçilik de güzelliğe ayrı rev
nak verdiği için bedii sanatlar haya
tına girmiştir. Bu sanat simdiye ka
dar hep Türk olmıyan unsurlara 
mahsus zannedilirdi. Her sahada zc-

AÇIK ARTIRMA iLANI 
mir gayri müsmir bini mütecavize•- SalihJİ !4:aa Memurluğundan: ka ''e kabiliyetini gösteren Ti.irk ka-
car bulunan ve tapu kaydine göre Sard köyü demiryolu mevkiinde <Jmlığı bunda da muvaffak olmuş-
Bucamn Oçkuyular mevkiinde Me- kinunuıani 933 tarih ve 6 numarada tur. Tabii ve suni el ile islenmiş \'C 

zarlıkba•ı ve hükümet civarında 41, kayıtlı 3 dönüm 3 evlek manalle eüslenmis paketler, matem çelenkleri 
21,12,14 kapı numaralı ve ahır ve ahiren tabtani iki oda bir mutbak hazırlıyan ve beledi ·enin bahce fi. 
odalar ve sayfiyeyi mü,temil ve ~- fevkani bir oda İnta mütebakisi çe- Büyük fedakirhklarla vücuda ıe- danlığı ile Karşıyakada iki ciçek 

;;1~~ 97~t2~~~l ::~~~ ~~ ~;~ ~;~:':i~.~~1~:~1:A!,01a~::~:~J~: tirilen fabrikamızda yerli malı ola- bahçesini rekabet edilmiyccek dere-
41, 12, 14numarah tasarruf kanunu- takdir olunan 300 lira kıymeti mu- rak her model çatal, bıçak, katık cedc ucuz veren bu kanaatkar Türk 
nun ne•rinden mukaddem muhdes hammenesile 6/6/938 tarihine mü- imal olunmaktadır. Avrupa mamuli- çiçek müessesesini ihtiyacı olanların 
dolapbıu kuyusu ve ahır ve odalar ~adif pazartesi .~ünü saat~ 14-15 de h ayarına faik olan bu emsal.iz yerli bir kere ziyaret etmesi ötedenberi 
ve sayfiyeyi mü.temil zemin ve eb- ıhale olunmak uzere satılıga çıkarıl- malı fabrikasının mamulitını her bu müessese ile alış veri etmek su-

. hd t "lk mı4tır. yerde arayınız retile alakadar olan zatlarca da ma-mye ve eşcarı ve mu esa ı mu ze- . . · 
mini arzımiri dört tarafı tarikiam ve Artırmaya ıştırak edenler muham- Umumi Satış Yeri: lstanbul Tah- )um olan bu hakikate i. tirak edecek-

b. b" ih . d C . A I men bedelin yüzde 7,5 nisbetinde tak I dd . N Sl )erdir. cenu ı gar ı c etın e orcı poıto k . l . d a e ca esı o. 
k_L h . ·1 ahd 22000 1· pey a çesı yatırma arı ıcap e er. (J k D k l Ş ) Belediye evlenme dairesinde nnve anesı ı e m ut ve ı- a e a o ve ıı. ç· k . Ş d' 

. . . . Tayin edilen zamanda gayri men- ıçe çı a ı •e 
ra kıymeth bahçenın mülkıyetı açık k ı .. d f ba- ld kt ....,. __ 11:·:.-...... •m••-• . I u uc e a gır. ı an sonra en .. 
artırma ıuretıy e ve 844 numaralı k bed l "h 1 d"l' An k ço e verene ı a e e ı ır. ca 

ZAYi Einl~. ve ~ytam banka111 kanunu teklif olunan bedeli muhammen kıy
mucıbınce bır defaya mahsus olmak metin yitzde yetmis beşini bulmassa 
tartiyle artırma11 1 /6/938 çarıamba ihale on beş gün temdit ve on beşinci 931 tarihli mührüm geçen Mar' 
günü saat l 1 de icra dairemiz içinde günü ayni saatte yapılacak artırma ayı icerisinde Çinede zayi olduğu 
yapılmak üzere bir ay müddetle ıah- en çok bedel verene ihale edilir. mutemedim tarafından bildirilmi•tir. 
lığa konuldu. ipotek ve irtifak hakkı sahiplerinin Bu mührümle resmi ve hususi hiç 

Bu artırma neticesinde satış bede- ilandan yirmi gün zarfında evrakı b' l kt D--k·s 
b. l ·ı b" l'kt . . . ır muame em yo ur. ~ .. ım li her ne olursa olsun borcun öden- müs ıte erı e ır ı e memurıyetımı- d d ~ d b d 
·· l · ı- d yaz ır ıgım an un an sonra mu-

mesi tarihi 2280 numaralı kanunun ze muracaat etme en azım ır. ebe im d ... ·1- 1 . 
D h f 1 1- t l k · t' t r o a ıgını ı an ey erım. 

meriyete girdiği tarihten sonra} a a a az a ma uma a ma ıı ı-
yenlerin her gün öğleden sonra dai- Karşıyaka Sadık bey sokağında 

müsadif olması hasebile kıymetine N k" ç k 
bak im k remizin 127 numaraaile müracaat 30 o. lu evde mu ım ine ayma-• ıyara en cok artıranın üz~ri-

etmeleri (üzümü ilan olunur. kamlığından mütekait Sakip Akhan. 
ne ihalesi yapılacaktır. Satış 844 nu- (AAfi) 1404 (882) 
maralı Emlak ve Eytam bankası ka- .,,, .:mu a:.::na-ı + ,,= as -
nunu hükümlerine göre yap:laca
iilndan ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteriden yalnı7. 
yiızde iki bucuk dellaliye mMrAfı 
alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğt:ı
alikadarlann ve irtifak hakkı 5ahip
lerinin gayri menkul üzerindeki hak
larını husu ivle faiz ve masrafa dair 

lzmir defterdarlığından: 
2 - 5 - 938 tarihine müsadif pazartesi günü ıaat on bette ihale

si icra edilmek t"zere açık arttırmaya çıkarılan Kırdeniz Voli ma
hallinin Homa Dalyanı ile birlikte pazarlıkla ihaleıi icra edilmek 
iı:ıere münferiden ve açık arttırma uıulüyle ihalesinden sarfı na
zar edilmiş olduğundan taliplerin Homa ve Çakalburnu dalyan
ları ile birlikte bu Voli mahalline talip oldukları takdirde 30-4-
938 cumartesi giinü saat on birde Defterdarlıkta mütetekkil ko-
misyona miıracl atleri ilan olunur. (879) 1409 

o~ n iddi~lar~nı .. ~~u. ilan tari~inden ~ 
itibaren yırmı gun ıcınde evrakı mus- it/'-- o o . t b k 
biteleriy)e birlikte memuriyetimize o y ç e r 1 y a n a n 
bildirmeleri icap eder. 1 J)l~ESJ)NEf~ BANK ŞUBESi 

tZMlR MEMLEKET HASTA
NESi DAHILI HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesini ikinci bey -
ler sokağında fınn kartısında25 

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

SEFERIHiSAR ASLiYE MAH
KEMESiNDEN: 

Kemalpqanın ören köyünde k~
yıtlı dava vekili Dani, Sedada. 

Karınız Fatma Gür tarafından 
aleyhinize açılan boşanma davasın-

at 

TURAN J"•brik•Jarı mamulAtıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet sabunlarını, ıraş sabunu •e kremi ile gUzellik krem
lerini kullanıDJz. Her yerde gtıJmaktadır. Yalnıı toptan sa
ttılar için lzmlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı n j. C. Hemıiye müracaat edinlı. 

Posta Kut. aac Teefon •••• 

lzmir incir ve üzüm tarım satış koo
peratifleri birliğinden: 

- INŞAA T MONAKASASI -
Germencik incir kooperatif binalarında ilaveten inta ettirile

cek bir pavyon, helalar ve diğer müteferrik i!ler kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmustur. 

In,aat ve amelivatın m~hammen ketif bedeli 14.857 lira olup 
vahit fiat esası üzerinden 'yaptırılacaktır. 
Teminat mikdarı olan 1115 lira nakit Banka mektubu veya dev-
let tahvilleri olarak yatırılır. ·, 

Ekıiltmc 9 ınayıı 938 pazartesi günü aaat 15 te lzmirde Birin
ci Kordonda it hanında Genel direktörlük odasında yapılacaktır. 

Fenni evrakı görmek iıtiyenler Izmirde birinci kordonda GüDJ
rük kartııındaki if letme hanında Birlik fen mÜfavirliğine mü-
racaat etmelidirler. (876) Aksi halde hakları tapu siciliııce IZBliB 

malum olmadıkca paylasmadan ha-
riç kalırlar. 19/5/938 tarihinden 1 
itibaren aartname herkese açıktır. 

:\ n· H 1\ KZ r ın; H 1, 1 s 
Amwngııda 17."ı Şubf18/ Mevcuttur 

i'••ı ınav., "fi ı1ıtıvıtr .•kçeıi 

lt.ifi,000,000 Hıt) h"maı k 

da ikametgihınız malum olmadığın
dan hukuk usul muhakemeleri ka
nununun 144 üncü maddesine tev
fikan mahkemece ilanen tebliğat ya
pılmasına karar verilerek duruıma 
3 Haziran 938 Cuma günü saat 9,30 ~-f--li.--ilz-·· -------~k-t~~bliliil• iillil--e•a•diiiii•m·-,·a

1111
•""' 

za talik edildiğinden yevmi mezkiır- zmır ıraat me r e 1 mıı ur u-
Talip olanların yüzde yedi buçuk te
minat akçesi veya milli bir banka iti
bar mektubu ve 38/9511 dosya nu
maruile lzmir birinci icJ'ft mem•ırlu. 
iuna müracaatleri ilin olunur. 408 

ltiıldHcle ":'uholPıı: l.''.l'A~IH1J~ ve 1ZMIH 
'\Jı.ıııılıt :,ııbeleıı: J\AHJR:E "*' JRK.KSDfi:RJYE 

Her fuTliı lı:mka mıııuo~JAtrıı ifa 'P kahul eder 

da Seferihisar mahkemeıi aıliye lıu- ğuaa nde n.· 
kuk daireıindc bizzat gelmeniz veya 
bir vekil göndermeniz liz11nc:lır. Ak- Ekıiltme ıuretiyle abnacaiı evvelce ilin edilen bq yüz me 
si takdirde muhakemenin gıyaben on aantimlik boruya 20 • 4 • 938 tarihinde abcılann teklif ettik) 
icra edileceii teblii makamma kaim fiat haddi liyık ıörülmecliiinden iki mayıı 938 tarihine teaad 
!>imale iizere ilin olunur. eden pazartesi sinü aaat on bet otuzda mektepte ihaleti icra ed 

1408 (880 aielr &zere dn8n uablcbiı. 1356 (877) 

' 
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30 NiSAN CUMARTESi 1938 

Insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş 

\erimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

Dişler niçın çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeie de y~ • Fakat bu temizlik kafi değil-
dir. Ditlerin" ''mekten kurtarmak istiyona-
nız sabah, ·· ve aktam RADYOLIN kullana-
rak tabiate ım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. ...... ~ ................................ . 

7 

BAö VE BAHÇELERJNlZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 
IESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
iniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratlan için ayni motör-
0 n dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyab gayet AZDIR 

M. TEVFİK BA YKENT 
Elektrik • Radyo - Telefon .• Pettemalcılar 77 /79 Tel 3332 -- , 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi göe

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldanm DAIMON mar• 
ka yauı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1938 
senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmİf ve takdir edilmittir. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI ı 

lzmirde : Suluhan civan No. 28/9 Hüsnü Öz ödemifli .• 
latanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

~~:'Jlll ................................................. . 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Elde mevcut numunesine ve tartnamesinde yazıla vasıflan 

dairesinde zabıta memurları için 1500 adet mupmba kapalı 
zarfla 6-5-938 tarihinde saat 15 te münakasaya konulmuftur. 

2 - Beherinde 17 lira 50 kurut kıymet biçilen bu mupmba
l~ra ait prtnameyi almak ve numunesini görmek iıtiyenlerin em
nı1et umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları 

.3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1968 lira 50 kurutluk te
mınat nıakbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektupla
tnlı ve .2490 sayılı kanununun 2,3 ncü maddelerinde yazılı belge
ere bırlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim 

etmeleri. «1130» 

20---25---30--5 1295 (824) 

rENf ASm: 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINlE 

SAHiFE 9 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. TtBERIUS vapuru 2/ S/ 9 38 tarihin· 
ACHAIA vapuru 25 nisanda beldeni· de limanımıza gelip Rotterdam, A.ma

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen terdam ve Hambur~ Jimanlan için yük 
için yük alacakbr. l k 

a aca br. 
SERVtCE MARITIME ROUMAINE 

RHEA vapuru 12/.S/938 de beklen-
BUCARF.ST 

DUR05TOR vapuna 3 mayıata belde· melr.te olup yükünll tahliyeden sonra 

niyor. Köstcnce, Galatz ve Galatz ak· Burgaa, Vanaa ve Költence limanJanna 

tarmaaı cTuna> limanlan için yük ala- hareket edecektir. 
caktır. SVENSKA ORIENT UNIEN 
SOCIETE COMMERCIALE BULGARE VIKINGLAND motörü 30/4/938 de 

BULGARIA npu:: ~~~da bek- limanımıza gelip Rotterdam, HambUl'I 

leniyor. Burgu. Varna için yük alacak- Gdynia, Daotz.ig, Danimark ve Balbk. 
tu. limanlan için yilk alacakbr. 

DEN NORSKE MtDDElı.HAVSUNJE GOTI..AND vapuru 19/S/936 de 
OSLO beklenmekte olup RotterClam. Hambura 

BAGHDAD npuna 1 S mayuta bek- Gdyıüa, [).ntzig, Danimark Ye Balbk 
leııi;yor. lakenderiye, Dieppe .... Nor· ı· nl . . w.!!L 1 

•in ..11L al---'- ıma an ıçuı ,. .... au. •ec; iÇ ,,.... açaıı;bt'. 

almak lazımdır JONSHON v ARREN UNES SERVtCE MARl11ME RDUMAIN 

NEVROZIN Soiuk algınlığının fena akıbetler doiurmuma UVERPOOL ALBA JULIA vapun 9/S/938 de 

mini olmakla beraber bütün ısbraplan da dindirir. JESSMORE .apuna S maywta belde· liınarunıiZa gelip Malta. Maniilya ve Ce-
lcabuula günde 3 kıq. alınabilir niyor. Burgu. Varna. Conatanza. Suli- nova Jimaolan için yfik ·ve yolcu alu. 

_______ IKJ ___________________ na. Galatz ve Braila için yfik alacakbt'. lllndaki hareket taribleri)'le nnlun. 

MEYVA TUZU 

En boı m•JY• tumdur. lnkabaa def eder. Mide, batuak. 
karacigerden mlitevellit rabataaılıklan finler. Hamıı kolaylafbnr. 

ln2ilb Kanzak ecıanui Beyoıla - lstanbal 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuoalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 

AMERtKAN EXPORT UNES INC. lardaki değiıikliklcrden acenta me.ulJ. 

Pire aktarmua doinı ..ferler yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat İçİL 

EXOCHORDA vapuru 22 nİ9anda tk.inci Kordonda Fratelü Sperco vapw 

Pireden Boston ve Nevyorka hareket acentalağına müracaat edilmeei rica olu
edecektir. nur. 

EXCAUBUR ••puru 6 rnayat:a Pi- Telefon : 4111/4221/4142/2663 
reden Boıton ve Ne.,.orka bareket ede-
cektir. 

STE ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPFST vapuru 30 nisanda bek· 
leniyor. Port • Salt Te lakenderiye için 
yGk alacakbt'. 

DUNA vapuru S mayısta bekleniyor. 
Tuna limanlan için yük alacakbr. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
IIAndakt liareket tarihleriyle nav· HELENIC UNES L m. 

luıılardakl değtşUtlilderden acenta me- A THlNAt vapuru 26 niaanda bekle 

ıulDiyahaet kaf-~~ etaftm:; al k niyor. Rotterdam. Hamburg ve Anven 
11LU1 swat ma için Birin· . . 

cl K d da V t::t H V D Z lamanlan içın yük alaca.km. or on • r. enry an er ee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra- HOUANDIA vapuru 30 nisanda 
caat edilmesi rica olunur. bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

Tel. No. 2007 Ye 2008. Anvera limanlanndan yük çıkaracakbr. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

HELLAS npuna 8/9 mayu arasında 

beklenilmektedir. Rotterdam, Hambllf'I 

ve Anven limanlan için yük alacakm. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RIO YERDE motöril 23/23 m.. Vapur acentası 

BlRINCI KORDON REES 
BINASI TEL 24 43 aruında bekleniyor Ye Ne.,.ork için yGla 

EUerman Lineı 1 tel. alacakbr. 
LONDRA HA· ... 11 RIO PAROO motiSrG 20/22 ma,.. 

CARLO, vapuru iki nianda Londra aruında bekleniyor ve NoVJ'ork içia 
ve HuJl'den gelip yük çıkaracalı: ve ay· yük alacakb.r. 
nl zamanda Londra ve Hull için yük 
alaca.km. Gerek vapurların muvasalAt tairhlerf. 

POLO vapuru 29 niaanda Londra ve gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
HuJlden gelip yfik çıkaracak. kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

OPORTO vapuru 28 niaanda Uver- Daha fazla tafsiltıt almak için Birinci 

pool ve Svan.eadan gelip yük çıkaracak Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
ve ayni zamanda l.Jverpool ve GlOl8oV uml deniz ta1.A. L .. .ıı Ura t 
için yük alacakbr. um acen ug• ,_ m caa 

LESBlAN yapuna ı 7 mayıata U.er- edilmesi rica olunur. 

pool n Snmeadan gelip ,tik çakancak TELEFON : 3111 - "672 
OPORTO vapuru 7 may1a 19 36 de 

Uverpool için yük alacakb.r. ------------• 
11fE ~~ NAVIGA- lZMIR BEl.FJ>IYESINDENı 
ALBAlROS 3 npuna 20 ma,...ta 30 Niean 9'38 tarihinden itibaren 

Londra için yük alacakm. birinci ne'f'İ ekmeğin kilosu 10 kurut 
DEUl'SCH LEY ANTE • LIN1E 1 O paradan ikinci ne'f'İ ekmeğin ki-,::=- lime• •• mda olap losu da 8 lmnat 10 paradan ablaca-

Tarih ve navl~rdaki deti§ild.lkler-- iı ilin olunur. 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 1411 (884) 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ere 
halkına kendiıini sevdinnittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi eYlerindeki rahab bu
lurlar. 

Geçen aene bütün lzmirlilerin 
takdirlerini kazanan c Whiz mar
kah ınethur Amerikan filidi ile bu 

•••-•ımam----~----------•••• aent; yeni ve çok kuvvetli bir for-
Jzm İr defterdar)ıgv ındao•. mülle çıkan FAYDA ve emsali iliç-

...... :'\ 

. t ... ~.f 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eıre Ye lzmirliler bu otellerde buluturlar • 

lan, taze ve müeuir Naftalin ve pire 

d
lzmir Körfezinde kain üç seneliği 20.000 lira üzerinden müza- tozlanm, lngiliz marbb kimyevi 

ye e_ye çıkarılmıt iken talip zuhur etmediiinden bedeli muham- gübreleri bailar İçin kara boya ve 
naenb!:.000 liraya indirilen Homa dalyanı ile kezalık mubam- zaç yağlarını, afaçlarda, fidanlarda 
b:İ r eli 1200 liraya indirilen Çakalbumu dalyanı ve 1000 lira ve çiçeklerle güllerdeki balhk 'f'ea&· 

"" :.-"' 
"'',. . .r,. .. 

e 1akuhammenli Kırdeniz Voli mahallinin birbirinden ayni- ir h.,erab öldüren ve Bumava Zi
:yar toptan ihale edilmek tartiyle 2490 numaralı kanunun raat enstitüsünün raporunu tafıyan 
t .10~1 ~addeai mucibince 30/4/9'38 tarihinde müaadif cumar- cKA T AKIU..A. tozlannı kesin ve 
deaı IU~u saat on birde pazarlıkla müzayedt".ai icra edileceğin- ucuz fıatlerle mağazamızdan tedarik kU ktalı~ olanların mezkUr gün ve saatte Defterdaılıkta müte,ek- edebilirsiniz. 9 nkk•mmı istismar 
deki omı~yona ~edeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetin- etmek iatiyenlerin maiazamızla biç 

temınatlarıyle mür _:ıatleri ilan olunur. •llbR yoktur. Bafka yerde de tu-(maı:uza dikkat buyurunuz. 
141 O 883 bemiz Yolctw. Lfltfen nisandaki fir- TELEFON r 3882 

lzmir Vilayeti Veteriner direktör
lüğünden: 
Aygır deposunun Arapçadaki 200 ve Şehiderdeld 235 dönümllk 

çayırlıklannın yalnız biçtirilmeai27 - 4 - 9'38 gGnlnden itibaren IS 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuftur. ihale sflnl 12-5-938 
per,embe günüdür. 

Taliplerin teraiti anlamak üzere Veteriner mlcffirlliüne .ve ek
siltmeye ittirak etmek &zere 2490 .. ,.w kanuna sin depozıto ak· 
çeai veya banka mektubu 'f'el&İr en-akla birlikte ihale rflnO Vilayet 
Daimi encümenine mGracaatleri llin olunur. 

27 - 28 - 29 - 30 1389 (857) 

1 
" 



SAYrA: ıo YENlASIR 30 NiSAN CUMARTESi 1938 

Roma Hitleri istikbale hazırlanıyoı 
Alman devlet • • • 

reısının Italya • • 
zıyaretı 2 Mayısta başlıyacak 

• • Bitlerin Roma seyahati 1 Alman Efkirı umumıyesı 
Bütün ltalya şehirlerinde milli bir 

bayram şeklinde ilin edildi 
Londra görüşmeleiini asabiyet ve 

endişe ile takip etmektedir 
ROMA, 29 ( ö.R) - halya B. Hitle

ri kabule hazırlanmaktadır. Re~mcn bil
dirildiğine göıe Führerin ltalya ıiyareti 
iki mayısta baılıyacaktır. Alman devlet 
reiUnin ınııl1etl çok le.alabalık olacak. 
'bir çok na2.U'lar, gencıaller, amiraller, 
diplomat ve gazeteciler onunla birlikte 
arelecelderdir. Bay Hitler iJkönce Roma-

. · derek bir kaç gün kalacak ve on
c... 

1 ~ apo]iye geçerek ıerefine yapılan 
büyük bahri resminde v- hava manev
ıalarında hazır bulunacaktır. Buradan 
da Italyan san"atının bin yıllık eserlerini 
einesinde taşıyan Floransaya gidf'ccktir. 

ltalyan gzeteleri bu _. -netin mana111-
nı belirtmektedirler. Bunlar diyorlar k:i: 
cB. Hitler bu de.fa ltalyaya kral Viktor 
Ernanüelin dav ... ıısi olarak gelecek ve -
Düçe tarafından geçen sene Berlin~ya
pılan ziyareti de hu vesile ile iadi eyli· 
y~ektir. Bu yeni Alman - ltalyan tem~
emın dikkate değer bir siyıuıi mahiyeti B. Hitler Alman Meclisi kürriisünde 
vardır. Roma - Berlin mihverinin eağ. Sosyalistler kilisenin nasyonal sosyaliz· 
)amlıiı bir defa daha tekit edi1eceklir.. me tam olarak inkiyadını istemektedir-

Napolide yapılacak deniz ve hava ta
limlerinde bay Hitler A vrupanın en 
cHaıbe al~ık> ordusu olan faşist ordusu 
hakkında hüküm vermek fırsatını kaza

Geçen sene Berlinde bay Muaaoliniye 
yapılan parlak tezahürlerle kendini gös
teren bu sağlamlık A vusturyanm ilhakı 
ımuında bir daha belJi olmuştu, ıimdi
ki ziyaret te, bunun en parlak tezahürü 
olacakhr.> 

]er. 

ROMA - BERLIN MlHVERl nacaktır. 

ALMAN GAZETELERINiN 
Nf.-5RIY A Ti 

BE.RLIN, 29 (A.A) - Havas ajansı 
muhabirinden ı Efkarı umumiye lngiliz 
Fransız müzakerelerini biraz uabiyt:tle 
t!Jtlp etmekte ve matbuat F ramıa ile Jn
giherenin Çekoslovakya hakkında' müş
terek bir hatt1 hareket takip etmeğe 

tnuvaff ak olmalarından dolayı duyduğu 
endişeyi güçlükle saldıyabilmektedir. 
cPragın akibeti Londrada taayyün edi~ 

yor I> başhkh bir yazuıında Nahtausgabe 
gazetesi lngiliz ve Fransız nazırlarının 

modası geçmie beynelmilel ahkamı m6· 
dafaadan içtinap edeceklerini ve eulhun 
tanzimi için harp tehlikesi ihtiva etmi· 
yen planlar hazırlıyacakları ümidini iz, 
har etmektedir. 

Frankfurter Zeitung gazeteal diyor klı 
Bunlara ne Hı.zum var. Hangi tehlike~ 

ye karşı müdafaa tedbirleri alınıyor~ 

GAZETELERiN MOT ALAALARJ 

ROMA. 29 (ö.R) - Jta)yan gazete
letinin Londradan aldıkları haberlerde 
Fransız , lngiliz müzakereleri hakkında 
ou tafsilat vardır ı 

cTimeıı> gazetesine göre bay Cham· 
berla.in Almanya ile mümkün olduğu ka· 
dar yakın bir tarihte müzakereye giriş
mek hususunda hiikUmetinin beslediği 
arzuyu bay Daladiyeye bildirmiştir. Fa· 3 mayıı günü, bay Hitlerirı P nrnayı 

ıı:iyareti ıerefine, milli bayram ilan edil-

PARlS, 29 (ö.R) - Romadan bi1-
dirildiğine göre cGiornale d ' ltaliu ga
zetesinde bay Virginio Gayda Roma -
Berlin mihverinin kuvYetini göstermekte 
Ye bunun doğrudan doğruya iki de\ let 

BERLIN, 29 (ö.R) - Alman ga:ıe· 
tclerin bay Hitlerin Roma seyahatinden 
~imdiden çok ehemmiyetle bahsediyor· kat Fransa kendisini Rusyaya ve Çekos- . • T B Ch b l · 

Jovakyaya hağlıyan ittifaklar sebebiyle lngılı:z baJVehı ı · am er aın 

ıni;ıtir. O gün bütün resmi ve hususi mü
esseseler, fabrikalar, mağazalar kapalı 

bulunac:alr.tır. 

V ATtKAN JHTiLAFJ 
PARJS. 29 (ö.R) - B. Hitlerid Ro

mayı ziyaretinde Vatikanda papa ile mü
lakat etmiyeceği kat't olaral anlaşılmış
br. Bununla beraber Almanya ile Vati
kan araaında köprüler lı:eailmq te değil
dir. Vatikan Alman hlikümeti tarafın
dan Viyana peskopoıu kardinal lnnitze
re yapılan vaatlerin neticesini beklemek
tedir. Bunun1a beraber Sar plebisitini 
idare etmit olan B. Bürkelin timdi Viya
nada vaziyeti idare elmes} katolikleri ki
lisenin istikbali hakkında bedbin1iğe eev
lı:etmektedir. Çünkü Sar mıntakasında 
Trev ve diğer tehirlerde katolik kilise· 
sinin haklarına riayet hakkındaki vaat · 
)f!rİ asli yerine gelmemiştir. Nasyonr.ıl 

dört taraflı bir pakt fikrini pek memnu-rtesis edilecektir. Niha.yet . J~gilter~ ve mayısta toplanacak ve ltalya ile mün 
F l Y sebet meselesini tetkik edecek olan k niyetle karııılamamaktadır. Bununla be- ransa tayyare proto tıp ennı « enı rno-

«F olkişe Beobahter> gazetesi Berlin-

raber bay Daladiye bu meseleJe kat"t dellerini> mübadele edeceklerdir. 
bir yaziyet almamıo, Almanya ile mliza· lngiliz - Fransız müzakerelerinde Çe
kere ihtimaline kapıyı açık tutmak iste- koslovak mesele .. i mühim bir mevzu ol
mııtir. muştur. «Daily Maib hükümetin Fransa 

Diğer görü~ülen bir me'\.·2u Milletler tarafın<f"an bu mffelede istenen taı. iza
konseyinin mUz:ı.kereled ve Habq llha- ta yana§mamasmı muvafık buluyor. 
kının tasdiki meselesidir. ltalyan maha- Fıanıuz gazeteleri Fransanın lngiltf!ıe 
filinin tahminlerine göre miJletJer cemi· Franıa ~ Almanya ve halya arasında bir 
yeti konseyindeki mUzakereleri Habeı dörtler paktına çok mütemayil olmadı
llltakınm tasdiki derhal takip edecektir. ğını hissettiriyorlar. Diğer taraftan Pa-

cDaily T elegtaph> şunları yazıyor ı risteki kanaate göre bay Çemberlaynin 
lngiltere ve Fransa arasında askeri iı bir- Almanya ile müzakere niyeti hakkında 
liğinln takviyesi husueunda fazla hayale da henüz ortada sarih bir şey yoktur. Bu 
kapılmamalıdır. cDaily Herald:t ise hl- bir faraziyeden ibarettir. 

çük itilaf konfeıansı Üzeıinde acil tesi 
ler icra edeceği tahmin olunmaktadır .. 
Küçük itilaf konferansı hiç ~üphesiz R 

mada giri§ilecek olan müzakerelerin al 
cağı istıkametten müteessir olacaktır. 

MOŞTEREK VE MOSE.LLAH iŞ 
BIRLlôl 

LONDRA. 29 (ö.R) - G .zetel 

• Roma mihverinin sağlamlığını kayJet
, J mekte ve bunun her darbeye mukave
;;l met edecek kadar kuvvetli olduğunu 
yazmaktadır. Mihver vaziyetlerinden 
memnun olmıyan iki memleketin müıte
rek hoınutauzluğundan doğmuştur. Bu 
lki devletin birliği timdi terakkilerine en
gel olacak her maniayı devirecek mahi
yettedir.> 

laltis bu husustaki görüımelerin bu yol- Fransız gazeteleri VinJsoı ııatosunJa Ji Herald> gibi sosyalistlere kadar b · 
da pek mühim terakkilerle neticelendi- Franıız bawvek.il ve hariciye nazmnın kral tün gazetelerde f(iyle manııetlere tee 
ğini ve bilhassa iki memleket hava kuv- ve kraliçe tarafından dün aktam ve ge, düf ediliyor : c T edafü~ lngiliz • F ransı 
vetleri arasında iıı birliğinin ciddi olarak ce kabul edümiıı olmalarının ehemmiye· İttifakı> iki tarafın daha eulh :ıı.aman 
tetkik edildiğini ve ehemmiyetli netice- tini kaydetmekte ve hunun en gözde zi
lere varıldığını yazıyor. yaretçilere yapılan biT iltifat olduğunu 

lngiliz - Fransız muzakerelerinin netic 
lerinden umumiyetle memnuniyetleri 
göstermektedirler. cDeyli Meyb gi 
müfrit muhafazakir gazetelerden «De 

Alman hava kuvvetleri 
reisi. iki devlet ve iki milJet arasında, 

birbirini temsil ettiğini yazmaktadır. 

cTribuna> gezetesi de son derece ha
raretli bir makalesinde Alman milieti, 
Düçeyi ne kadar co~gun tek.ilde karşıla-

mıpa Jtalyan milletinin de Führeri ayni 

coşgun tezahüratla karıılıyacağını, Ro
ma, Napoli ve Floransada bu sahnelerin 

birbirini takip edeceğini yazıyor ve şu
nu ilave ediyor : 

DAJL Y MAJLJN TEFSiRLERi 

«Berliner Borser Zeitung> ta şunu ya- Muhhafazaltar ve lngilterenin tecerrüt 
zıyor : Roma - Berlin mihveri Avrupa- siyasetine taraftar olan cOaily Mail> ga
nm ıiyast hayabnda mühim bir unaurdur. zetesinde ise Lord Rothermer bir maka
Bu mihver hem siyasi, hem de coğrafi 1 le ne,rederek askeri it birliği hakkında 
menfaat birliklerinden ileri gelmek~.edi~., şunları yazıyor : lngiltere hudutlarının 
c~oyçe A!g~~ayne Çaytunga> ~ore ıse 1 Ren nehri üzerinde olduğunu bir kene 
mihver bırbırıne hasım ordugahlarda 1 daha ilan etmiştir. Bu hudutları daha 
ça.rpıştılttan eonra nihayet milJetlerini !şarka doğru yürütmemelidir. lngiliz 
liirleştirmek lüzumunu hisseden iki şefin 1 Fransız askeri iş birliği için bu esas dahi· 
arıusundan doğmuştur.> ]inde daha sarih bir anla,maya lüzum 

hatırlatmaktadırlar. 

GöROŞMf.LERIN FRANSIZ-1T AL
y AN MOZAKERE.SINE TESiRi 

LONDRA, 29 (A.A) - Fransız ve 
lngiliz devlet adamlarının dünkü görüş
melerinden sonra neıredilen bir tebliğde 
görüııülen °bütün meselelerde tam bir 
itilaf hasıl olduğu ve müzakerelere cu
ma sabahı devam edileceği kaydedil
mektedir. 

dan başlıyarak hava müdafaa eahasınd 
daha sıkı bir ~ birliği neticesine vardı 

ları, harp halinde iki memleketin bütü 
kaynak vaaıtalarından müştereken istif 
de edileceğini bildiriyorlar. Fran1ada l 

giliz tayyareleri için muazzam benzi;'de 
polarının teaiı edileceği, bilhassa ehe 
miyetle kaydedilmektedir. 

cDeyli Meyb diyor ki : Milli müdafa 
sahasında göz önüne alınan lnciliz-Fra 

sız it birliği lngiherenin eaHt Mlinde k 
bule mütemayil olduğu bütün hadle 
geçmiştir.> 

Katalonya taarruzunda 
da yoktur. 

Bununla beraber elde edilen malöma-
PARIS, 29 (A.A) - Jyi malumat al· 

makta olan mahafil Londrada Fransız· 
ta göre lngilterenin Fransada bazı hava larla lngilizler arasında yapılmakta olan 
üslerinden kendi bava kuvvetleri için müzakerelerin Fransız - Jtalyan görü~me
istifade edebilmesi hususunda an· sini kolaylaıtıracağını ve tesri edeceğini 
laşma hasıl olmuştur. Bu suretle Jngilte- ümit etmektedirler. 

cMorning Post> gazetesine göre d 
tedafüi anlaşma görüımelerin en mü 

him neticesi olacaktır. cTaymis> lngili 
Fransız antanbnın hiç bir zaman timdi 

kinden daha kordial olamadığını, c:Dey 
Herald> harp ihtimaline karıı sarih te 

Asilerin haftalarca süren hazır· 
neticesiz kaldı 

rey~ lı.arşı bir hava taarruzu halinde, in- B. Çemberlayn lngiliz - ltalyan uzlaş
giliz tayyareleri Fransadaki üslere daya- masının ihdas ebnİ§ olduğu müsait ha
narak mukabelede bulunabileceklerdir. vadan mümkün olduğu kadar sür'atle is· 
Diğer taraftan Fransız tayyarecileri lngi~ tifade ebnek arzusundadır. iyi Malu
liz tayyare tiplerine alışmak üzere bu tip mat almakta olan mahafil Büyük Bri
tayyarelere binecekler ve mütekabilen tanyanın Fransa ile ıerf bir itilaf akdet
lngiliz tayyarecileri de Fransız tayyare- mesi için ltalya hükümetini ikna etmek 

lıkları 
Roma 29 (ÖR) - Salamanga nasyo

nalist karargahından bildirildiğine göre 
havaların bozukluğu harekatın inkişafı
nı durdurmuştur. Bununla berabc>r Al
hambra mıntakasınaa nasyonalistler cep
he hattını bir derece tashih edebilmi<-
Jerdir. 

ELEKTRiK AZLIGINA ÇARE: 

hariciye nazırı B. Del Vayo gazetecileri llıyarak Tremp Balacıucr ve Leridadan leriyle taliAller yapacaklardır. iki mem- üzere bütün kuvvetini t!arfedeceğini tah
kabul ederek şimal cephesini Leridaya geçmekte, Tort~saya ~nerek Ebre nchr~- leket hesabına tayyare benzin depoları min eylemektedir. Böyle bir itilafın 4 

kadar ziyaret ettiğini söylem~ ve bu cep-' nin dcltasile birleşmektedir. Bugiln cün!· 
hede nasyonalistl~rin y~kında yapacak- huriyet kuvvetleri müdafaa hatlarını bir· t~ uğra~ışla~ır. Terue~in _şimali gar~i~ tirememişler! hakikatte Tcruel • Morela 
ları taarruzun Cumhurıyet ordusu ku- kat daha tahkim etmi,ş ve bazı noktalar- sınde Cumhurıyet mcvzılerı olduğu gıbı haitında da nasyonalistler durdurulmu~
mandanlığı tarafından alınan tertibat sc- da ciddi mukavemet görmeksizin Herle- duruyor. A<iilerin taarruz.lan gittikçe za- tur. Hükümet tkuvvetieri tuttukları tepc
bebüe tamamile akamete mahkum oldu- miş bttlunuyorlar. Yalnız Tremp nunta- yiflernektedir. Artık buradaki teşebbüs !erde iki günden beri sarsılmadan muka
ğunu bildirmiştir. Hariciye nazırı şimal kasında asiler cümhuriyetçiler karşısın- de neficesiz kalmış sayılabilir. Asiler bü- vemet ediyorlar. Akdeniz cephesinde 
cephesinde Cümhuriyet rni.idafaasmın <la tehlikeye dilsen vaziyetlerini kurtar- tün bu muvaffakiyetsiz1ikleri gizlemek Vinonızim hattından beri asiler bir tc
artık yenilmez bir miidafaa olduğunu ilf!- mak için hücuma teşebbiis etmişlerse de için havaların muhalefeti .ııebebiyle ha- rak:ki temin edememişlerdir. Bilakis ce
ve etmiştir. bu hücum cümhuri~ et toplarının altın- rekatın in.ki saf edemediğinden bahsedi- nuba doğru hareket için Akdeniz cephe· 

KATALONYA TAARRUZU NI.TI
CESIZ KALDI: 

da ağ zayiatla kırılmıştır. yorlar. sini boşalttıklarmdan burada zayıflamış-
Sahi k da cümhuriyet kuvvetleri lardır. Ve hükümetçikrin taarruzlarına 

ted.afuden taarruz 'aziyetine geçmişler SALAMANKA HABERl mukavemetleri azalmıştır. 

sirleri ihtiva edecek bir lngiliz - Frane 
ittifalına doğru daha b;, adım atJdıi 
yazıyorlar. 

BERLINDE KORKU 

BERLIN, 29 ( ö.R) - Nqyonal Çay 
tung> • lngiltere ve Fransanın Çelcoslo 

vakya için müşterek bir siyaset hususun 
da anlaşmıt olmalarından korkuyor .. 

cDoyçe Algamayne Çaytung> un Par· 
muhabiri antant kordikalin canlandığın 
dan bahsediyor. 

ROMA. 29 ( ö.R) - Gazeteler Lon 
drada elde edilen neticeleri Avrup 

vaziyetinin ileride inkişafı için çok mü 
him sayıyorlar. Habeş ıaesdeai hakkın 

da Cenevrede takip edilecek ueul bak 
kında Fransa ve lngilterenin uzlapna 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Paris 29 (Ö.R) - Barselondan bildi· 
n1diğine görı> B~veki! B. Negrin va:d
yetin lüzum gösterdigi otoriter tedbirleri 
al.rruştır. 26 Martta bir saat ileri alınmı5 
elan kanuni saat yeniden bir saat ilerle· 
tilm'iştir. Bundan maksad elektrik azlı
ima çare bulmaktır. Diğer bir emirname 
nıüttehid elektrik servisini dağıtmakta, 
elekrik fabrikalarından her birine ayrı 
phsiyet vermektedir. 

ve mühim 1evkülceyş nokta]arı etrafın- ıspanya Paris 29 (Ö.R) - Radyo Aja?»lırun bir 
Paris 29 ~(ö.R) Asilerin müthiş da harekete başlamışlardır. Teşebbüs Paris 29 (ö.R) - Salamankadan gelen muhabiri Pirene cephesini gezmiştir.HÜ· RO~A. 29 C?.R) .- Fransız - hal 

malzeme yıgarak haftalaıdanhcri Kata- her tarafta hükümetçiJerin elindedir. haberlerde ya~nmr ve fena havanın ha- ikilınet kuvvetleri uçurumlara.yüksek te- yan muzakerelerı yeniden baıhyaca'ktır 
lonyaya karşı giriştikleri taarruz kat'i Bütiln bu hatta asilerin mevzileri sarsıl· reıkAta mfınl olduğu bildirilmektedir.Nas- pelere dayanarak kuvvetli bir mukave- Dün akpm avdet eden Fransa maıııl6Jıat 
olarak neticesiz ka~ sayılabilir. Cüm- mıştır. Sahil boyunca Kastellon ve Va- yon.alistlerln Teruel §imalinde yardıkla- met gösteriyorlar. Asilerin ilerlemesi ih- güzan hay Blondel memnuniyetini giz 
huriyetçilerin müdafaa hattı sözu istikrar lansi istikametinde lW!yonalistlerin taar- rını iddia ettikleri bükü.met cephea\ııe ıtimali olmadıjmdaıı uzım zaman ıçin lememif ve yeni talimatı hamil olduiu HARtCtYE NAZIRININ BEYANATI 
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