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Cüm1ıuriyetin ve Cilmhurfyct e.serinin bekçbl, ıabcıhlan çıkar dyasi f14%•t•dtr 

J'~~., -ı 
İngiltere Çek' leri 

takdir ediyor 
LONDRA 2 (ö.R) - Inglliz mchafilinde Çe

ıko.:.lovakyanın bir Avrupa meselesi haline gir
diği milşahede edihnekte ve Çekoslovakyanın 
vaziyeti sil.k<lııetle ka~ılaması ve istiklfılinl mU
dafaa annini sükunetle bildirmesi takdir uyan- , 
dırmıştır. 

YENi ASIR Matbaumda buılmıttır 

Ha. 
....__ 

Vekilimizin Mısırı Ziyareti 
Çocuk 
Hastanesi 
ller sene on binlerce 
Yavrunun hayatını 
kurtaracaktır ... 

Londra 
Roma ile Parisi 
uzlastırmak 

' 

Kahir ede ·muazzam istik
programı. hazırlandı bal 

Erdün 
T ahrikatının 

merkezi Şamda 
mı bulunuyor? istiyor 

ROMA, 2 (i:J. R) - Enlor-
, maıyone Diplomatika gazete-

8ine göre Büyük Britanya ltal
ya ile olan tam bir itila.la va
•ıl olmak için /tal ya • F ranıa 
arasında da yakınlık hu•ulü- 1 

nü arzu etmektedir. Fransız
ltalyan münasebetleri, Ro
mada ümit edildiği gibi •alah 
yoluna -girer•e, ltalya, Fili•tin 
hııkkında olduğu gibi Suriye 
hakkında da Fransa ile kafi 
bir itiltila vtirabilece~rini um
maktadır. 

B. Aras dün - Ankaradan ayrıldı KAHiRE, (i:J.R) - Mave
rayı Erdündeki tahrilrôt mer
kez.i Samda bulunuyor. Am· 
man hükümeti Ercliinün ıimal 
ka•abalarında mitingin ve 
tezahürat yapılma.ıını yaıalı 
etmiıtir. MahalilleT Emir Ab
Jallalıı Filiıtinin taluimi pl{ı. 
nmı kabul etmekle itham eJi. 
yorlar. Mahmut Al~eı na
mında Suriyeli bir gaz.eteci 
Ammanda tahrikatta balun
Jağundan teulril .Jilmiitir:. 
BiT çok memaTlara ue bedevi 
kabilelai Feİalerine tehdit 
melıtu,,laTi göntlerilmiıtiT. Er
dün lıabilelerini ayalılandır· 
malc için Suriyeclen gelenler 
yaAalanmillarclır. 

---0--

Belediyenin beş yıllık imar prog
~ında ye:-alan en mühim itlerden 
t rı de şüphe edilemez ki Çocuk has
llıesidir. 
._lier sene aoayal sefoletin kurbanı 

0..n yavrulanmmn saymrJ gözönü
~ tetirinek bu teıebbüsün bilhassa 
)~u] .aileler nezdinde bir ümit .gü
~i, bir .in,irah yuvası, . bir teselli 
Ynağı gibi ıülaanla karşılanması
~ ıebebini kolayhlda U'Jarız. 
~1Yiiz yataklı ç<>cuk hastanesi gerçi 
. .._Yetin büyük ihtiyacım tatmin et
~ekten uzaktır. Bununla beraber bu PARIS, 2 (i:J.R) - Hmiciye 
~F~.Yurdunun yatakta ve ayakta te- nazırı bay Paul BoncouT Fran
~\'i auretile en az on binlerce Türk sanin muhtelif memleketler
~~\>rusunun hayatım konıyabilece- deki •eliTleriyle iatiıarelerine , 
tırıi düıünmek bile içimize ferahlık devam etmektedir. Hariciye 
"eriyor. nazırı cliin Berlin •eliri bay 
,:ı_ Bir kerre bugünkü vaziyeti göz- Poncet ile görüşmüıtür. Ya
~ geçirelim: kında da Bükreş, V arıova ve 

~ 

Hmiciye vekili B. T. R. ATa• 

•• 

latanbul 2 (Hıuwi) - 6 Niaanda 
K e bulunacak olan hariciye ve· 
ki iz B. Tevfik Rüttii Araa yarın 
Ankaradan ıehrimize gelecek ve bu
radan deniz yolu ile M11ıra hareket 
edecektir. 

Hariciye vekilimize Emniyet 
umum müdürü B. Şükrü, hariciye 
müdürlerinden B. Cevad, Türk ofis 
ikinci reisi B. Nihat refakat edecek· 
lerdir • 

M1111 sefiri de hariciye vekilimizle 
birlikte 'gidecektir. 

Kahiiede iki memleketi aliJiadar 
eden meseleler görüıülecektir. 

Hariciye vekilimizi k&l'!ılamak 

İçin Mısırda muazzam menaim 
programı hazırlanm1,br. M111r ba.tvekili M. Mahmut pata 

Yalnız lzmirde buta, cdız,. bakım- V atikan •elirleTile mülakatta 
'~ Çocuklarını doktora haktıramı- bulunacaktır. 
t~ Lir cuaistance medicale» den LONDRA, 2 (i:J.R) - Hari
f tifllde ettiremiyen aileler İzmir nü- ciye nazıTı Lorcl Hali/ak• ba 
~~lınun üçte ikisine muadildir der- aabah Fran•a •eliri B. Corbi
~ ~übaliğa ebnİ§ sayılamayız. ni kabul etmiştir. Tahmin 
~İzd6 kırk bine yakın kl\dtn edildiğine göre iki aiplomat 

TURKKUŞU GENÇLERi 

KAHiRE, 2 (iJ.R) - Sam
ilan aıreti husuıiyecl• gelen 
haberlere balıılır.a Erclüade
lıi tahrik hareketini idare 
edenim Suri)ıenin IHui ma· 
lıamları himaye etmektedir
ler. TahTi/ıçilerin ayni mman
ila Beyratla bulanan aJamla· 
,., ile .. 1ı. ıılı tema halinde 
lnılanclalıları ela ıöylenmelıte-
JiT. 

~·erkek qçi mevcuttur. Bunların araaınclalıi göriiıme Romada 
~lik kazançlan vasati olarak bir cereyan eden /ngiliz - ltal
~~ınm fevkinde değildir. Geçinme yan müzakereleri üzerinde 
~Ljını bütün ,ıddetiylt: hisseden cereyan etmiştir. 
;::. ailelerin çocuklarını tehdit eden 1-SONU 3 ONCO SAHIFEDE

Bn. Sabiha Gökçenin 
altında bugün lzmire 

-· ıl.r alddara kartı korumakta ne ka- 1 

~ .... ~~ içinde_oldukla-ıRumen ve ·Çekle~I toculdann « ~içek, "su çiçeği, kı: 
~ kıZı1, difteri, · kaba kulak, 
~ca ı> gibi bula4ık haıtalıkların 
w~de tqhis edilmemi§ olmaıı 
"~\inden uğradddan tahribat bir 
~fta bırakılsın, sıhhi bakım ve ne
~etin fıkdam yüzünden ne kadar 
~z yavrular hayatiyetlerini kay-

Arasındaki dostluk bağı yeni 
nazırının telgrafı Rumeo Hariciye 

ektedirler. BOKREŞ, 2 (ö.R) - Roman- nizam ve sulh ıiyasetinin tabak-
~ Yuvalann çoğunda, çocuklan bu- yamn yeni hariciye nazırı B. Kom- kuku için iş birliği yapmağı bara· 
ı,:_lk hastalıkların sirayet tehlikesine nen Çekoslovakya hariciye nazırı retle ve samimiyetle arzu ettiğini 
;:"~ koruma tedbirleri ilımal. eail- bay Kroftaya bir telgraf çekerek bildirmi,tir. 
) -.tır. Bu belki de ihmalden zıyade B. Krofta gibi mümtaz bir şahsi-
t!'uzluğun neticesi olan bir zaru- yetle İ• birliği yapabilecek mevkie ÇEK - POLONYA MONASE-
~~lll'. geçmesinden dolayı memnuniyeti- BETi.. . 
~laıık hastahkh anneler ve ha- ni bildirmit ve iki devlet araıında V Ufova, 2 (A.:A) - Siyasi Po· 
~~a bilmeden, yahud da hasta- devam etmek istediği sulh ve mu- lonya mahafillerine göre Polonya r·· kk 1.1 •1 l k I 

ah• · · b'li Iar • 1 k · d ç k l k h .. k.. · K f • t d ar uşu ı 01111 ı e ge ece o an ti m ıyetını ı yor sa ıç e- arenet eserm e e os ova ar· u umetı ro tayı zıyare e en . .. . 
~~ yana masum yavrulanna kadaıımn kıymetli müzaheretine Pragdaki sefiri vasıtaaiyle Çek Bn.Sabıha Gokçen ve bır arkadaşı 

kumandası 
geliyorlar 

Suriye gmeteleri timdililı 
ba haJi•eler halıkıntla JHJlı 
temlıinli 6ir liıan lnıllanmtili· 
tadalm. · 
-SONU 3 ONC SAHiFEDE-

Mısır seçiminde 
Vafdistler yukarı Mısırda kaybettiler. 
Aşağı Mısırda kazana bilecekler m.i? 

Londra 2 (Ö.R) - Kahireden sırda kazandıkları muvaffakıyetten 
cReuter» ajansına bildiriliyor: Dün dolayı dün ak~ memnuniyetini 
yukan M111rda intihap muameleleri bildirmİ§tİr. Bütün memlekette tam 
sırasında ortaya çıkan ·ve 1 O kitinin aükOnet hüküm sürüyor. Apğı Mı· 
ölümüyle neticelenen karı§Jklıklar- sırda intihabat yarın yapılacaktır. 
dan sonra gün h&disesiz geçmiştir. Ba§vekil ıunu da ilave etmiıtin 
Baıvekil Mehmet Mahmut paşa «- Apğı Mısırda da intihabatin 
hükümet namzedlerinin yukarı Mı- -SONU 4 tJNCV SAHiFE.DE-

Manisa Halkevi 
liil ı haıta}ı~lanm verirler~ o?l~ dayanabilmek ümidini kaydetmi4- hükümeti nezdinde bir te4ebbüste 
~f Çe~~nm soldururlar_. Fakirlıgın tir. B. Krofta cevabmda B. Kom- -SONU tJCtJNCtl SAHIF EDE- - y ili Si 2 iNCi SAHiFEDE - Mu hı· tlerı· ne fay dalı mu·· 

._letın amansız pençesınde kıvra- • 

~:=~f~~:~~: Japonlar geri çekiliyorlar esseselerin baş· ındadir 
~ lbevcut oblıadıgına gore, « me-
~ .. ıociale-Tıbbi ve içtimai» bir 

~ Yeden mahrum kalan çocukla- · M t •• 1 • • 
...._- feci vaziyetleri gözlerimizde can- o o r u 
~ lıte bu kl\bil vaziyetlerde bir 
~ haataneai bir ıtık kaynağıdır .. 
.._ olurda böyle bir müessese bu 
.._-.:ketin havasında hayat ümidi
' vuıan çocukların nqeli kah
ti '-nna muadil bir bayram sevin-

kuvvetlerle takviye edilen 

Y-..atınaz. 

~zı eserler. doğuılarıntla şah
dttı.r 01ınak bahtiyarlığına maZhar
!idi, · ~uk hastanesi bunlard~n bi
~ · BmJerce çocuk haıtanesı, ba
l>it C\r)eri olan memleketlerde bile 
l\e~~k hastanesinin diğer hnsta
'°""d e tefevvuk eden hususiyeti 

ır. 

ol! Su nu··.,, l t bb.. . ' ~·ı . 
"il' ki " ... e C§e U!t garın aegı. mı-
l\e t ~ı zavallı kafaların tenkidi
~ h~ızlerine uğramıştı. Belediye
'e ) il' Çocuk hastanesini yaptırmak 
lı\a~atınak için icap eden parayı 
tu 8 1Y•c.ağını zannedenler olmu§
~~--~ tarizleri yapanlar bugünkü 
.......... " 'ft.:.:f • • bi ·ıı· ..... iid.f .. us 11yaıebne r · mı ı 

-......_ ae rnalıiyetini verdiğini belki 
......._ SO \atlardı. Belki de ihtira.lan §U· 

NU 2 iNCi SAHiFEDE -
VkET BiLGiN 

Çin ordusu mütemadiyen ilerliyor 

Türk 
Binicileri 

Nis,Roma, Varşova 
ve Londra müsaba
kalarına gidiyorlar 

ISTANBUL, 2 (Hususi) -
Albay Cevdet Bilgisin riyase
tindeki binicilerimiz. Ni•, Ro
ma, V arşova ve Londra mü
aabakalmına iıtirah etmek 
üzere ( Lamartin) vapuru ile 
F ranıaya hare~et e~tiler. , 

BinicileTimiz, ber~erlerin· 
ele 16 at 11e 16 neler götir
melıteJirler. " 

Hankeu, 2 (ö.R) - Yeni mo
törize kuvvetlerle takviye edilen 
Çin orduıu büyük kanalı seçtik
ten sonra da ileri hareketinde de
vam etmi,tir. Diğer bir Çin ordu
sunun Tahirvangı zaptetmesi üze
rine Japonlar T ofvang ve Tiençin 
üzerine çekilmeğe mecbur kal
mıtlardır. San • Kay • Sekin bü
yük karargahı Tien Çin • Pukof 
hatb üzerinde harekatta bulunan 
Çin kuvvetleri kumandanlığından 
aldığı malumata atfen bu cephede 
Japon kuvvetlerinin tamamen 
bozguna uğratıldığını Çinlilerin 
bütün cephelerde ilerlediklerini 

ı bildiriyor. 

BiR INGILIZ J.SKERI MO
NEKKIDININ MOTALAASI 

LONDRA, 2 (ö.R) - Daily 
T eJ-.raphaaazeteaiDİn ukeri mü-

~$ONU 1 iNCi SAHiFEDE -

Halk geceleri, hakiki halk duygula· 
rının ifadesidir. Alakalı bir kaynaş

manın sırrı buradadır • 

Mcıni.!G valisi Bay Lütfü Kırdar 

- YAZISI 4 UNCU SAHiFEDE -

Hava 
Ve Denizyolu 

Subaylarına verilen 
zamlar için bir 
kanun teklifi 

JSTANBUL, 2 (Hu•uai) -
Diyarbakır •aylavı geneTal 
Kazımla Erzurum ıaylavı bay 
Sükrü Koçak, hava ve d•nİ~ 
altı nıbaylarına verilen zam. 
imin 11ergilerden İ•tisnmı 
hakkında Büyük Millet Mec
liıine biT lıanun teltlilinJe bu
lumna,Zmdu. Telılil bal(• 
ve Milli midalaa encibnen
lmrwl• ldlrilı edilecelılir. 
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Tayyare Modelciliği Kursu 

-e··y .. k bir a ika içi 
devam et ekte 

....... 

Lord Astor'un 
Derbi favorisi 4500 

Ri 
JJkba ar At koşuları 

Çocuk 
ast es • 

Her sene on binlerce 
. B •• d yavrunun hayatını 

Gayesi şudur: Okul çağındaki genç çocukları /sterline satın alındı UgUD OŞ l a a - kurtaracaktır ... 
yurd miJdaf aası fikri üzerinde düşünmi ye Maruf lngiliz diplomatlanndan · .. • ? --o--

ve icada sevketmektir !:: ~~!.:!u:çı:;~~0i:ı~~ gi atlar erece alabi r BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE 
kan bir lngiliz ata lıükümetimizce aa- • urlarının aydınlık pençerelerini tıka• 
tm abnnıqtir. Ziraat vekaleti bu ah mışlt. 
damızlılcolarakKaracabeyharaıında Handı.kap mu··sabak~sı .. .. tch-" gu n un en Cümhuriyet h~!·~!_eti., ı-:· kullanacaktır. Bu at 4500 lngiliz lira- 11&um ~-

•ama satın aluunı§tır. Hakiki kıymeti f ) 1 k d k d rinin bugünkü ve yarınki ilıtiyııçl~ 
ı so,ooo Sterlin tahmin edihnektedir. az a 3 a a Uyan ıran OŞUSU Ur na ~ö~ önünde tutar~ lzmir beled•: 

Ba.!bca lngiliz gazeteleri ve ıpor - yesımn be§ yıllık ı progranıJJll 
alan Lord A t T" ki tasvip ve takdir etmekle 1mlınaınıft 

m.ecmu A' • • 5 orun ur ye ilkbahar at koşularına bugün I sustur. «Handikap» hr. Mesafe bu programı g ekleştirmek içht 
Zıraat vekale.tının aahn alma arzusu- Kızı}çullu koşu stadında ba,lana- 11800, ikramiyesi 275 liradır. Bu icap eden bütü:';.ardımlan vaad el• 
nu memnumyetle kar§ılay~~ çoklcak ve beş hafta devam edecektir. koouya sekiz hayvan kayıtladır. miştir. tik hamlede çocuk hastanesi 
u~uz ~tle bu h~yvaı_u venlıgıne ve Program fÖy(edir : Şengün, Sağmak, (Sada 3), Mah- için altını§ bin liralık bir yarduıııt' 
~?' cemıle yapllfrUl& ışaret e~e rte- ~irinci koşu: Yerli ve yarım kan mure, Olker, Andrabudin, Şimtek, kabul edilmi§ olması bunun en pat• 
dırler. Bu hayvan, ~38 Derbı yarı§- ı lngıliz taylarma mahsustur. Mesa-

1 
Güzel Drind girecektir. Bu kofu- lak delilidir. Böylece Çocuk ...,_ .. 

7d:C. başlıca favorıler arasında sa-1 feti SOO metre, ikramiyesi 320 li- nun favorileri Sağnak ve Andra- nesi fikri vilayet ve belediye bütç.&' 
yı yo u. _ • 

1 
radı~. Bu kofuya beş hayvan gire- budindir. lerinden 'aynlan tahsisatla birlikti 

• ---- cektar. Bunlar Suna, Kayahan, Dördüncü kotu : Haliı kan in- tahakkuk sahasına ginniftir ltJIJİ" 
Mevsım hastalıklarına Lüksbar, Kuştepe ve Bintepe.. giliz at ve kısraklarına mahauatur. pek yakın zamanda bu güz~(~ 
k t _,b. / 1 .Bunl~dan Bintep.e . Batvekili- ll:r~.iyesi 445. lira. meşafesi bin müessesesine bvupcak, onunla if• 

. .. _Mutı!limla '!.' .. odelcil~k lmrmnda arş.ı eaı ~r a tnt Y ınıız. ~lal &yara aıttır ve k~v- altı yuz metredır. Dört hayvan ka- tihar edecektir. 
Mektepl!ler .muzesınde ılk okul og- da spor tayyareciliği cereyanı böyle ı Beledıye, mevaım hua:ı.lık ıvetlt bır hayvandır. Bu kotu Bın- yıthdır. Bunlar Söneneır, Növiı, ŞEVKET BtLGJN 

~etmenlerı içın açılan tayyare mo- başlamı' ve yetişen çoc'uklar bu sa- kartı İcap eden tedbirleri almaktadır.1 tepe ve Kay ahan araaında tab- Nandi, Sprİngborttur. Burada _ 
Clclci.liği kursuna 17 ilk okul öğret- hada büyük işler başarmışlardır. Yapılan tetkiklerde Mart ayı içinde min ediliyor. D ndi ve Sönenerden ümitle bab- •• ,--- • 
pıenı ~untazam ıurette devam et- Maba.d memleketimizde spor lzmirde bula§tCl hastalık nisbeti, ge- ikinci koşu: Hiç kotu kazanma- ıediliyor. T urkkuşu gençleri 
nıektedır. Aynca, Karşıyaka kız öğ- tayyareciJiğini yaşatmak ve genç ço- çen .•en~lerden daha azdır ve mem- mıt halia kan lngiliz erkek ve difi Betinci kotu : Dört ve daha yu- .• .... . • 
febnen okulunda da ıon ıhmf tale- cukları yurd müdafaası fikri üzerin- nunıyeti mucip bir haldedir. Şubat\taylarına mahsustur. Mesafe 1400 karı yattaki yanm kan Arap ve Tur~uşu ge~çhgmm mevsanı; 
~l lçln blr modelcilik kursu açılmış- de daha küçük yaşta çalışmağa ve ayında rutlanan münferit bir, iki metre, ikramiyesi 300 liradır. Bu haliı kan Arap at ve kısrakların& yahatlerme bug~n. baılana~k. v:ah 
tır. Bu kuraa seksen talebe devam meşgul olmağa teşvik etmektir. liri aelıay~ vakaaiyle bir Kar" Hum-1koşuya da bef hayvan ittirak ede- mab&uıtur. Meaafeai 1600 metre- merha~ed~ yurd ıçmde genıf hır " 
frtnıektedir. Karşıyaka kız öğretmen okuluyla ma vakuma mukabil Mart ayında cektir. Bunlar Komisar, Yetime, dir. ikramiyesi 170 liradır. Kotu- kat edılmış olacaktır. Bu saba~ 

bu hutalıklara raatlanmanıl§br; Floria, Esin, Vregata dır. J'• altı hayvan kayıtlıdır. Bunlar kenden .. Ankaradan ha~e~. ed ~ 
Belediyece Sıtma mücadelesı hız- Bu koşu da Komiıa ve f loria Can Nazime Bahtiyar yılmaz olan T urkkuşunun motorlu tayYll 

f landınbmttar. Her ev sıkı aurette araaınd~dır. Meı~t. ve M~auldur. Bu kotu ali: filo~una ~üyük hava kahramanı~ 
J kontrol edil.inekte ve mazot dökül-1 Oçüncü kotu: Yerli Ye yarım kala olacaktır. Bahtiyarm birinci- Sabı~ Gokçe~ kuman~a C<!~tı~~. 

mektedir. 1 kan lngiliz at ve kıaraklarına mah- li~i kuvvetle muhtemeldir T urklc.uşu fılosu Eakııel:ur uzerı 
-=- 1 

• de dola§tıkdan sonra, Kütahyaya ""-

ÇO k çocuklu First vı·enna civarındaki köyler üzerinde uçuıla' Çocuk hastanesi yaparak saat on bire doğru tzrni~ 
inşa ediliyor Hakimlere ikramiye lzmir muhtelitiyle gelecektir. Bu uçuşlar propagaodş 

. .. . . ...

1 

. . uçuşlarıdır ve Ankaradan Türkkufl 
v.ıliyet v~ ~ledıyentn ayırdıgı emrı geldı karşılaşacak gençliğinin selamlarını halkımıza ge-

tahııaatlara mzunamen sıhhat Ve- 23 N' . • t" eldeci" B B N · y,( ... 
kaletinin de çocuk hastanesine 60 lann uan çocuk bayramı hazırlık- Avusturya likinm en maruf ta- dar'!' da dr.h'l~ l n.d ~c·~1 ve Bn. 

, bin lira yardım etmesi tmıirde bü-lba a bqlanmiftır. Bu sene çocuk ktmlanndan Fırat Viennanm lzmire Saızb~nh G·'ka ı ~b~nd ~guı· kı ohya ıı· 
.. k b" . . kar lan 1 yramının geçen yıllardan daha ne- gelmesinden vazgeçilmi§ti. Ankara- ı a o çen gı ı eger t a ram 1• 

1 

yu ırSaıhhevınç :~, ı~n~tleh 1 ıd ... -, teli ve hareketli geçmesi için tedbir- ya giden mıntaka ikinci reisi B Re- nımızın kumanda etmiş olması ~ ı 
mııtır. at v etının azır a ıgı 1 lın ,_._"' _ı • • . • ı...~.. b · hnd · ed · r .. k has . k er a manuwır. Çocuk esırgeme ku- §At Leblebıcı federasyon nezdinde ~ına ır 18 ır. . 

lpf nnahg~ ~u k tancı:• tam kıon·ırumu da hazırbldara batlamı§br. O yaptığı tqebbüıle bu takımın 21 Ni- Hs.vacılarımız fzmirde bir iki gutl 
uru aız bır çocu tedavı ve ba m .. klar. . . , __ ..ı h .. ___ _ı t . ... • kalacak ve seyahatler·ne devam ede--. h r • ala k b • • d gun ÇOCU IÇln ltnemauuua UIUSI 1NUWa DIUre UgraMUUll teman et- l 

MuaHiml d I ·ı•ı.. ı.. d eikmvı "la md'~-· calacaktve u sene ıçın e seanslar İhdiı6 edilecek, nakil vasıta- mittir. Viyanalı aporcular lzmirde, ceklerdir. 
er mo e cı ıR RtlT un a a e ıunı o ır. lannd ·· • larak ah 1 • ı · uh li · 1 L'• 

Mekteplerlm: _ _ıe ttenç talebe uh ı .... t • B Ek ·cı · B Çocuk h· .. •-- • • ümh' • t a ucretaız o aey at en zmır m te tiye utr maç yapacak- ---o---- ıza , a r - arın ogre mem . rem ır. u zat <M"'-«nesının c urıye t · ed'I kf larcl iz . . • 
la~~rlnde~avacılıkbahsındaaraş-~geçen sene lstanbulda açılan kurs- bayramına yeti§eceği ümit edilmek- A~I' ıecekilırtl 23 N' d 'ti- ıık'iar ';: hm_~~~~ı yakında ha- icrada tetkikler 
tmcı vaaıflarin yerleşmesi için ihdas tan diplomalıdır. tedir. b ıy~- ve kle 'L~kimtıaan .kran 1 

• zır a f flKAIUU". ..ı .. 
caı en m e cı ı ers ermden bek- Kurslarda bir kısım talebeler per- -=-- . . . . ıvıçre pro etol' ann r....J·ı od 1 ·ı·k d 1 · ı aren çon: çocu u na ere ı amı- -o-- 1 · li f " Leem düıı"" 

lenen gaye çok engindir. Bugün Sov- vane, bir kısım kanat üzerinde çalış- Yı [ ·1 ye ~~vzhı!!~:Cektll'. l~ır~eki çok ç~ TUrkofla bir rapor icra daireainde tetkiklerine devam et.-
yet Rusyada mevcut tayyare model- makta ve modeller hazırlamaktadır. ugos av ya ı e c~ u . ~lerd~n ~cı .h~k r~ı- gönderdi mittir.Pazartesi günü ticaret odaJU': 
11ednln on yaı:ımda bir kız çocug"u ta- Model t" 1 · d · d "' · t•• · · · t • t • • 11 B. Bılile 300 lıra, ıkincı aalıye ha- Türkofiı lzmir ıUbesi Ziraat kon- da tüccarların i•tirakiyle bir topJaoll 
ı :ıı ıp erı aıma egış ıgı ıçın ça- ıcare ımız; ki · B Hilm" S ı· ikr · ' ~ • 1 
tafından meydana getirilen bir pla- lışmalarda talebeye kendi zekalarını .. •. . • mı. · . _ıye 1 O .ıra . ~ı~e gresine mühim bir rapor göndermif- yapılacaktır. Tüccarlar icra qlerıY e 
na göre hazırlandığını söylersek bu- k il · k" ·ı k ed" Cumrük ta.nfesındc B. (552) PO-j tahsıs edılml§ ve emırlerı muddeı- tir. Türkofis raporunda ihracat mad- icra ve iflas kanunu baklanda ..ıt.llf• u anma ım anı verı me t ır · • ddel de y 'liğ'"' tm· • il · 1 gv--na hayret edilmemelidir g · · · k ı 1 · k. zısyonuna gıren ma er n u-1 umumı e ce ıştir. aamıye er 21 delerimizin iatihail ve ihzannda ma- lerini bildireceldenlir 

· mncı ısım ça ı şma a r sıne mo- la rk ·· t nluk k N. da • t b k d 1 • 
Türkku§U mütahassıslarmdan Ro- d ı ·· · deci" s· d ·· d · goı vya, sene 1 yuz 0 on-, ısan zıraa an asın an a ına- liyete müessir olan cihetler uzun •---

f ' eli • • e uzerm ar. ır e gov esız mo-
1 
tenjan verilmesi haklanda bir emir caktır. zad izah ec1:•-=-t• • 

mano un ver ği izahata göre Sov- deller vardır. Gövdenin, le.aldırma im' f B add bo al ·1aı __ u ıya Ll&.U.I! ır. /zmir Musevilerı 
yet Ruıyanın her yerinde modelcilik üzerinde tesiri yoktur. Gövdeli mo- ge. 1§ d. .. u m ·ıe e I 1 ~d 1 ~e -- -o--
Cferslerine baılandığı zaman gösteri- del kısmı da enteresandır ve ayn bir dsaır ma e~ıleşhuyadı gta ven ~ır- Ağırcezada bir Su tar•tfesı· Atatürke batlılık· 
,, atıı'-- Ad ta · t• 1~ .. b' k"l 1 b en mamu r ava qyaaı, §l§C, 
ııen ww, tt e ı ıyr.avı ır §e ı a - ranştır. Tayyareler hazırlanan mo- f-'- f akı larına • · hk " • [ t •t tt ·ı r 
mıı:ıtır Her tarafta il'- okul çocuk.lan d ti ·· ı k, t d s· k t " • mut llK ve 50 ra t m aıtttr. ma umıyet Su tarife komiayonu bu hafta arını eyı e 1 e 

:ıı • .. .. ır. e ere gore yapıma a ır. ıne ıpı ---- _ • , . • • .. . . . . . ti• 
genç zekalarına muracaat ederek ye- model üzerine yapılan bir tayyarenin 7 . . Karfıyakada, yakın tanıdıkların- içtima edecektu. KoDlllyona beledi- Dun, şehrımız yahudilerı San~ 
ni tip modeller ~ey~na getirmiye tecrübesi geçen sene lnönü kampı Kendırcı/ık d~.~n .. Müyeueri çehresinde daimi yenamı~~"!miencüm~uuından larda toplanar~ büyült Şef Ata:; 
ba§lamıılardır. Fılhakıka on yaşında esnasında yapılmış ve 60 metreye fktıaat vekaleti kendirciliğin hima- deil§iklik buakacak aurette yarala- B.Rept ıttırik edecektir. ke sonsuz aevgı ve saygılarını · 
bir çocuğun meydana getirdiği tay- kadar çıkarak havada üç dakika kal- yeai için tetkikler yaptırmaktadır. maktan suçlu kasap Hayatinin ağır- Su tirketi, hükümetin l&hn alma rarlamışlar ve Atatürkün inkıl~lı 
yare mode!i beğe~il~it ve bu. ya~u mıştı . 12 dakika havada kalanlar Kendir ziraatiyle uğra§an köylülere ceza.da d~vam e~e olan ~uhake- kar~ı,, ~lçi~~ki hiuedaran he- rehakar varlığına dua etmişlerdır. 
nı:r~eze davet edılmı§, modelı tetkık ve daha yükseğe çıkanlar da vardır. bazı müaaadatta bulunulacak ve İl- mesı neticelertmi§lir. Suçlu bır buçuk yetıne bildınnıftir. •---
Mıldıkten so?~a Sovyet Rusyada Kursta şimdiye kadar alınan rand- tihaali.tı artmla.caktıır. sene hapse mahkiım. cdilmi§tir. --o-- A k d l 
rn7ydana .get.ırı.len tayyarelere esas man müsaittir. Yetişen öğretmenler --=-- --0-- Bir gezinti s ere ave 
ittihaz edılmıştır. bu kursta öğrendiklerin i kendi tale- D h ., .. k • / K k T" li · de b' lebe -·'-· J • k [•k be"' 

Şimdi, ilk okul programlarımıza beterine göstereceklerdir. a ı ı om ıs yoncu ar ız açırma .~caret sesm n ır ta. K~UUU zmrr as er ı şu 
lth 1 ed·ı ta od ı ..... . K ·· ı d'l ki · • K ı •----- ukar- bugun Şqal menbaına bır seyahat _, a ı en yyare m e cı ıgı genç • omusyoncu arın ı e erını ve- ema Pata 1ULZUtnm y ı ma- . . . sinaen • 
istidatlara yeni bir saha üzerinde ça- B. A.Tadı·r Uysa[ kaletlere arzetmek üzere Ankaraya ballesiyle Çambel köyünden Saliha tertıp etmıftir. ~. azza.flık bizıııetİ' 
lıomak imkanını verecektir. Çocuk- l1'ı giden heyet avdet etmiıtir. Maliye ve Zeynep adlarında iki kız kaçırıl- . 1 - Henuz mu-v l~' 
Jar tayyare modeli yapmağı öğrene- Uzun bir rahatsızlık geçiren Ege 1 vekaleti, 937 yıh için dahili komüa- ml§tır. Kemalpafa zabıtuı bu kızları Sürek avı nı >:.apmam't d~lardan ~ .e•" 
ceklerdir. Almanyada ve Amerikada 1 mıntakaaa ziraat müfettİ§İ B. Nadir I yonculardan beyanname aranmama- kaçıran Ekremle Mehmedi yakala- Urla llçebayı jandarma kuman- ~ıd':. yazı ?g"?' ve bklı btJ .. 
ınektepliler müzesinde açılan kura- Uyaal tehrimize gelmi tir. sını defterdarlığa tebliğ elmi§tir. mış ve adliyeye teslim etmiıtir. danı ve köylüler' dün Özbek ven..::_ edilecegın~~diden hazır . . -~u lunmalan U1Z111K1Ir. _ ->'1'1 

.. .. 
BUGUNKU seans-

lardan itibaren 1 TAYYARE 
BIRBIRJNOEN GOZEL 2 FtUM 

T AKDiM EDiYOR 

a 
MARI ROKK VE IDA WUST 

GtBI VENOS KADAR GOZEL tKI DiL
BER ARTtST TARAFINDAN TEMSiL 

• EDJLMtŞTIR 

ŞAHANE MEVZULU - MUZIKALI 
ŞARKILI OPERET 

Sevimli Serseri 
BUTON DONYANJN T AKD1R ETfllll 

BOYOK SAN' ATKAR : 
MAURICE CHEVALIER 

TARAFINDAN MOSTESNA BiR SURET
TE TEMSiL EDtLMIŞ EN SON VE EN 

GUZEL FILMt 
AYRICAıPARAMOUNTJOURNAI.: 

Sineması 

SEANSLAR ı 

Telefon 
3151 

FAKIR TALEBE 2.45 - 5.40 - 9 DA 
SEViMU SERSERi 4.20 - 7.40 DA.. 
CUMARTESi - PAZAR 1 DE SEViMLi 
SF.RSERI iLE BAŞLAR •••••• 

vendik köylera mmtakalarında ka- A _ Piyade ımafından 31~ 
labalık bir grup halinde ıürek avma doğumlular. 3ı çıknuılardır. B _ Muzib aınıfından 316-3 

• doğumlular. i 
ye Dİ ceza eVİ ~ - Gümrük ıını.fından 316-33 

dogumlular. 16 • 
, /cin bir mimar gelecek D - Jandamıa sınıfuıdan 31_... 

'ı · d bel d' lan · 332 kafi gelmezse 333 doğuınlu d-.ı 
zmır e, e ıyece ayn genaş faıt ıv· 

bir saha üzerinda inpgı mütesavver F - Or~an koruma aını 
bulunan yeni ceza evi ve adliye sa- 316-333 dogumlular. 3t& 
rayı planlan yakında hazırlanacak- E - Harp aanayii ıınıfuıdaıı 
tır. Adliye vekaleti lzmire bir mimar 333 doğumluL:r· ı,ecJell 
göndererek aynlan sahayı gözden 2 -. Bu d~~lul~ iflıdideı' 
geçirecek plinları bundan ıonra ya- nakdı vermek ııtayenlenn t 
pılacaktır: ıubeye müracaatleri ilan olunur•._ 

Acele 
938 yılı bütçesinde aynlan tahli

aatla önce ceza evinin intuı, gelecek 
yıllarda aynlacak tahsisatla da adliye 
sarayının in§&lı derpif edilmektedir. 

~eni ~ evi ~vkufıarıa ~1an Satılık ev 
uç aeneyı geçmıyen mahkUmlara nıar•" 
mahsus olacak, ajv cezalı olan mab- ikinci Kordonda 189 nu bir -e1 
kumlar zirai hapishanelere naldedi- gayet sağlam ve k?nf o~lu grnıek 
lecektir. . acele ıatılıkbr. Talıplenn11 ı,ııı 

Ceza evleri müdürlüiüne adli- üzere içindekilere, P~~kı 0cak· 
Je mezunu, tecrübeli adliyecilerin ta· de batmubanirimlz H .. 

__, Jbı edilmeleri etrafında tetkikler Ja- oiluna müracaatleri. 
J,w.h-ldacllr. l - 6 



lngiliz siyaset adamı Lord Loyd'un _yeni 

-_--==:--.:-_..:: --- - ----------- --
- -- - - ---- ----

beyanatı 

Matbuat 
Kongresi 
Toplanıyor 

Türkiye sözüne · sadıktır 
Kendi emniyet ve hürriyetini koruya
bilecek mücehhez bir. orduya maliktir 

IST ANBUL, 2 (T elefonlr ) 
Nisanın yedisinde toplanacak 
matbuat kongresine bay Falih Rıf
ln Atay riyaıet edecektir. 

H. Vekili 
Ankaradan 

etti 
hareket 

ANKARA, 2 (Telefonla) Ha· 
riciye vekili Tevfik Rü,tü Aras, 
bugün 19.15 treniyle Mııır ıeya
hatine ba,lamak üzere Istanbula 
hareket etmi,tir. ISTANBUL, 2 (Telefonla) -

Se.!11imi:ıde bulunmakta olan yükl lngiliz ıiyaaet adamı Lord 
oyd kendisine mülaki olan ga

~etecilere, Ankara ve Türkiye in
:haları hakkında tu beyanatta 
ulunmuştur ı 
- Türkiyedeki ihtisaslarını-

dan bahsederken her 4eyden ev
le) dikkati çeken bir noktaya ifa
~t ~rnek isterim. Bu bir nokta , 
ilrkiycııin harici büyük <ıavaları· 

lu hiç bir :zaman taahhütleri çer-
çi'l~ai ·dııma çıkmaksızın tanzime 
:~affak olabilme•idir. ·Türkiye 
~İ~~arınin kendi~in.de.n bekledi
)• uıere aala cebır ıstımal etmek
b~in Sar.k itler.ini, Saadabad pak~ 

· ' Montrö· boğazlar mukavelesini 
· 'te Hatay davasını Milletler Ce
lillİyctindeki ç.ah4maıiyle· tanzime 

lngiltere 

muvaffak olmuttur. 
• Bu suretle Türkiye cidden ör • 
nek ittihazına layık bir hareket 
tarzı ihtjyar etmi~ bulunmaktadır. 

Türkiyenin diplomatik muvaf. 
f akıyetlere müvazi olarak ok on o- 1 
mik .sahada tahakkuk ettirdiği in- ı 
kişaf ta ayrıca göze çarpmakta- \ 

. Prof. Pittar 
Adıyamanda 

tetkikler yaptı 
dır. Bundan baska ca!ibi dikkat 

1 olan nokta şudur ki; Türkiye bü- ADIYAMAN, 2 (A.A) - Tet
tün başarıları arasında her kesinJkikal için Adıyamana gelen pro· 
bildiği gibi Milli müdafaa işini de fescir Pittart Halkevinin verdiği 
ihmal etmemiştir. çay 2iyaf etinde yüzlerce. dinleyici 

İşte bunun çin Türkiye Cümhu- kar!tsmda verdiği konferansını bu 
riyeti evvelce de olduğu gibi bu- ~özlerle bitirmi,tir : 
!{Ün dahi icabında memleketin - Biz Avrupahlar bu büyük 
emniyet ve hürriyetini layıkiyle kültürü yaratan sizin atalarınızın 
koruyabilecek mücehhez bir or- anCtlk torunlarıyız. · 
duya malik buluhmaktadır: · j "-- E J" 

Lord Loyd bu akşam Atma YO- r un . 
. tuyle ı.:.ondraya hareket etmi~tir. T ahrikatının merkezi 

Filosunun Şamda mı bulunuyor? 
BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFE.DE 

-------~--- ---- .... - - ---.--------~ - -- -
Suriye topraklarından E.rdiin 

hududuna hususi maksatlar 
takip eden bir çok kimseler 
gönderilmişlerdir. Bunların Büyük Deniz manevralarına 50 harp 

• • 
gemısı ve 

ltoma 2 (Ö.R) - Lon
dradan bildJrlliyor; <Dail, 
'l'elegraph> gaze'fec;infn b~-· 

· rt rn~kidi tarafmdım 
· ~ildiğlne göı·e Ingil -
teı-vntn safı harp gemileri 
bundan ht!l•lecNelson>clhd- • 
llavtı .sl ternlnde olacak.tır.. 
nunl.ıır bahri tekniğin l'Il 

~ 1ekimUl1eıl:\'lc müceh

120 tayyare iştirak etti 
.ırdünde bir iğtişaş çıkarmak 
için emir aldıkları iddia olun
maktadır. 

Londra 
Rama ile Parisi 

1 
uzlaş.tırmak istiyor 

BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Romadan gazetelere gelen 

maliimala göre müzakereler 
bir Juzyli ıu;J.IU t;11niflu ve 
çok yakında neticeleneceği 
ümit edilmektedir 

Ağaç bayramı h~z son derce~ kuvv • l" ı~~:.:tii~ , , · 
aı.ı-hJıla1· olacaklardır. Si.ıı- ~·~:. . • KOTAHYA, 1 ( A.i~ ) - Bugün 
ııU.,rı saatte .3() mili geçec<.'k w lıacimle1·1 hıgilı: fıloswwıı !fl'ııı motörliı ıorpi1olnrırıclan birı · yapılan ağaç. bayramı çok parlak 
~ ~.000 tonun tutünde ol.ıcnktır. Bazı da c;cık ihtiyatlı görünnı('kt.e<lir. Çunkü Rodney v~' Nebon 1.rrhhlarma. 1aş1-I old~. llbaym ağaç &~vgisinin ~~
"hıninlexe göre yeni Ingiliz :r.ırh1ılru:ı son Lmıdrn görüsnıelı~n zırhlılar için dıklan biis Uk kıymetler hascbile doku- ı de~ıyet demek. oldugu.nu tebaruz 
lO tonluk toplarla siJAhlanacRk ye 42 hin yeni biı· tonaj hatldi ve toplar için de yeni ı.ar bin iıınluk dört kruvazör, :10 harp etlıren kıymeth nutku ıle baflıyan 
'°'1 h11eınindf" olacaklardır. bir fı1.mni haddi tayin <'dilmenıi fü. 1 tayyaresi ta~ıyan kurajöz 1ayyare gemisi, merasimi müteakip kale etrafında 

Amerikan mchafilinitı fıktince, Va- 27 torpido vı• 1orpido muhribi w~fakat evvelce hazırlanan yerlere halk 
'I'okso 2 (Ö.R) - Bahriye nezru:~lınin §ington hliküınctı ımıahedcdc tayin edi- etmektedir. tarafından 2600 ağaç dikilmittir. 

"1lUıiyet1i bir mahfeli lngiHcrc ve Ame- len in;aa1 ni~>ctiııi muhafaza etmekle Bu kuvvt'hn lngıliz ,:,c1hılleriM dogru Ağaç sevgisini yayma İtinde vi-
tiltanın Tokyoya yerdikleri notadn zırh- lngilten• VP Fransaya karşı ınilhiın bir terakki ine ınuhalefel elmek vı.wlfesinl liyet halka rehber olmaktadır. 
~r için artık 35,000 ton azami haddi tavi-z.d0 bulunnıu~tur. Zira bu hudut da- deruhte ed..:1110 deniz<ıltı Gaskonya kür~ Kacakcılık/a 
llıuteber tutmaınağn karar vermelerinin bilinde Avrupa dt'vlctlPrih· bir in~aal) a- fozinde taarruzlarına h~~lıyacetk ,.~ bu ' ' 

1 SON HA-BE~; 
. ·:-~ 

Otomobil ve kamyon 
Satışı artıracak tedbirler alını yor 

ISTANBUL, 2 (Telefonla) - Memleketimizde otomobil ve 
kamyon ıatıtının arttırılması için ciddi tedbirler alınmaktadır ... 
Bu cümleden olmak r~zere otomobil ve kamyon gümrük resimle
rinin tenzili esaslı bir &urette incelenmektedir. Bu hususta Ame· 
rikalılarla da müzakere1ere devam olunduğu haber alınmıftır. 

Muhafızgücü BeşiktaŞı 
3-1 nııağlUp . etti 

JSTANBUL; 2 (Telefonla) - Bugün Muhafızgücü ile Be~ik· 
laf arasında futbol maçlarına devam olunmuttur. Bugünkü mac 
büyük bir sürprizle neticelenmittir. On bet gün evvel O - 7 Mu. 
lıafızgücünü mağlup eden Befiktafhlar bugün l - 3 mağlUp ol
mut1ardır. Betiktaf bugün çok bozuk bir oyun oynamıştır. 

Buna mukabil Muhafızlılar hakim bir oyun çıkarmışlardır. 

Fransız Mali projeleri 
Bugün Meclise sevkedilivor .. 

PARiS, 2 (ö.R) - Mebusan meclisinin tetkik edeceği mal 
projeler hakkında fU izahat veriliyor : Projeler ~imdiki haldı! 
basvekalette tetkiktedir. Pazar günü (Bugün) bir kabine meclisi 
ve 'yarın da Elize sarayında bir nazırlar meclisi toplanarak pro
jeleri tetkik ve taavip edecektir. Ayni pazartesi ,gÜn°ü saat on al, 
tıda bay Blum mebusan meclisi maliye komisyonu taraf mdan 
dinlenecek ve takdim edilecek mali projeler hakkında izahat ve
recektir. Akşam sosyalist partisi parlamento grubu da başvekili 
dinliyecektir. Blum hükümetinin mali projeleri hakkında ~imdi
ki halde bundan fazla bir sarahat yoktur. Bunun haricindeki ha
berler faraziyelerden ibarettir. 

Pragda toplanacak Dünya sulh kongresi 
-------

P ARiS, 2 ( ö.R) - Bütün dünya sulh toplantısı t~ekkülünün 
Çek milli kongresi 2 ve 3 nisanda Pragda toplanmaktadır. Bu iç-· 
timada Fransa umum mesai konfederasyonu genel sekı·eteri bay 
Juho ile sosyalist ve Radikal mümeuillerini ihtiva eden müh; • ...! 
bir delegasyon vasıtaaiyle temsil edilecektir. lngiltereden de, 
«Dünya sulli topluluğu» daimi İngiliz l<0mitesini temsil eden mii
him tahsiyetler kongreye İftirak edeceklerdir. 

Hitler bu haftcı l)ef ~ler-
de nuttik söyliyecek? 
VIY ANA, 2 ( ö.R) ~ Avusturya lejiyonlarının gclme&İ bii. 

yük bir alaka ve 'evk uyandırmış, sabah saat 7.30 dan beri yol. 
lara dökülen halk lejiyonları alkı,Iarla kar,ılamıttır. 

Şansölye bay Hitler pazar günü Grazda, pazartesi Marienfurt
ta, sıul Jnsbukta, çar,amba Salzburgta, pcr,embe Linzde ve nİ· 
hayet cumarteıi Viyanada birer nutuk söyliyecektir. 

B. HtTLER VE ROMA SEY AHA Ti 
ROMA, 2 ( ö.R) - Eğer beklenilmiyen bir hadise çıkmazsa B. 

Hitler üç mayıata Romaya gelecek, altı mayısta Napo)iye gidecek 
ve ertesi günü dönerek 9 mayısa kadar Romada kalacaktır. 

LONDRA, 2 (ö.R) - Avusturyadaki ecnebilerin hareketi için 
mütküli.t gösterilmektedir. lngiliz turistleri hareket edebilmek 
için hususi bir müsaade aluıağa mecbur tutulduğundan lngiliz h ii
kümetinin Berlinde bir tetebbüste bulunması muhtemeldir. kı>onyanın hareket hattından geldiğini r~ının önüne gccilmi,, olnc:ıktır. kuwt'ti Ua ana kadar taciz etmekte de•- mücadele 

lıel7an etmel~rine hayrL>t elmiş ve bu va- vam edecektir. Bu noktada 14 deniz fa~- Ankara, 1 (A.A) - Geçen bir F•ı • • t dh• •ı • k •• 
~Yet karşısında japonyanın münasip gö- BüYUK DENiZ MANEVRALARI yaresl, 45 keşif tayyaresi ve torpilleyki ıhafta iç.inde gümrük muhafaza ı ıstın e iŞÇi erı oy 
~eği tedbirleıı almak hnkkını ınuha- Londra 29 (l'.lnrt) - Bir kaç gi.inden tayyareden ıniiteşekkil hnva filoları tah- te,kilata 78 kaçakçı 656 kilo güm-
~ ettıgini sös !emiştir. beri Jngiliz sahıllerinin mürlafaası için rip hareketini bitirmcğe çalışacaklardır. ı rük kaçağı, 26 kilo' inhisar kaçağı ı 1 • k d • ı 

A.MERIKANIN FlKRl • Jen biiyük deniz manevnı·ı başlamış bu- Fakat luırajö;: tayyare gemi~inden hava- 6 kilo 812 gram uyufturucu mad- u•• eri tazyı e ıvor ar 
Vaşington 2 (ö.R) - 1931) Londr.ı de- lunuyor. Bu manevraya 50 harp gemisi !anacak tayyarelerle karşılaşacaldardır. de, 7362 defter sigara kağıdı, 150 ' , 

>ıl~ muahedesindeki korunma maddesi ve on deni7.altı istirak etmişlerdir. Bir Ayni zamanda fılonun bütün tayyare 1op I Türk lirast, 4 kaçakçı hayvanı ele Kudüs, 2 (Ö.R) _ Cenine ve 
hUkiiınlcrinin tatbiki hakkında lngiltere, lorpil enclahtı cihazı ve iki 1orpı1le mü- ları inceden inceye haz1rlanm_ ış bir plana 1 geçı'rm·ı~t·ır. ~ Saffed havalisinden tedhi~çi çe-
"- n \ e Amerika hlikUmetlerl tarafın- cehhez olan yeni kanolar da bu m.anev- tevfikan faaliyete gpçeceklerdir. i.\luhn- K l rd tel er köylere giderek halktan ceb-

n neı-.'l"edilcn :ıvni manalı üç nota üze- ralarn ilk dt•fa olarak iştirak etmi~ler- rebe filonun Portsmouth lnglliz !;ahille- lZl aya ya tm k ] 
ı-L " ren topladıkları erza ve para a-
"lllle dıplomnltk m"hafıl Amerı.k:ınm ı:e- dir. ı-ineo .vr-klasrn. ın J. 1. r <lC'\, m NlecE'k- ANKARA 2 (AA' Kızılay 

• - ' " ' · ' - rt almışlardır. Hava kuvvetleriyle 
tıl İnşaatta nnsrl bir :ı;o1 tutacağı hakkın- lVfanevralann hedefi ~udur· tir Cemiyetinden : ------
Londra - Roma arasında 

En mühim meseleler üzerinde prensip 
itibarı ile anlaşma olmuş ... 

lstanbul tüccarlarından ve Türk takviye edilen lngiliz tenkil kuv-
t b d ••t ff H · t vetleri Cenine bölgesintle bütün e aasm an mu eve t.l ır11 o . . 
D · · · t ' b" bu mmtakayı ıhata etmek suretıy-
ragonısın vasıye ı mucı mce ce- . 
· t" · t b .. tt"'"' · b" T'' k le yemden araştırmalara başlamtş· 

mıye ımıze e erru e ıgı ın ur . 
lirası bu sabah ailesi tarafından tır. Tedhişçiler şimdi taktiklerim 
cemiyete teslim edilmiştir. Bu in· değiştirmişlerdir. Büyük çeteler 
saniyetperver v11.tandasın ruhunu küçük gruplara ayrılmış bulunu
taziz ederiz. yorlar. Onmelgahm muharebesin-

Günyadaki menf asmdan ana· de haşk\ımandanları Şeh Atiye
yurda avdet eden Mehmet Aliye nin öliımü üzerine başsız kalan 
cemiyetimizce altmış lira yardım müfntleı· ,imdi yeni bir baş ku
yapılmıthr. Tokat havalisinde İs· mandan arıyorlar. Bu kumandan
kan edilen Romanya göçmenlerin- lığı Osmanlı ordusunda hizmet ct-

r llorna, 2 (ö.R) - «Daily Teleg- prensip anla,ması hasıl olmutlur. Paris maslahatgüzarı B. Pronan den on aileye yüz liralık tohumluk mİf olan arap zabitlere teklif et-
.. 'PJı» gazeteainin istihbarma gö- Bu gazeteye göre lngiliz .. İtalyan hariciye nezaretine giderek yük· dağıtılmıttır. mitlerse de bunlardan hiç bir mu 
.:ıc ornadaki Ingiliz. ltalyan mü- anla,mau en geç on beş güne ka- sek memurlardan biriyle görilt· Edirnede Eğitmen vafakat cevabı vermemiştir. Bir Filistinli 
,. erelerinde faal terakkiler göze dar imza edilecektir. Bu tahmin .. tü B ül'"k t it l S k Filistin - Erdün smırmdaki On- kısmında Beyzan petrol piplinle· 
... -tı> k k b h L d b d .. h' t . muf r. um a a ayanın ar· ursu k N ' l rna tadır. A denizde a ri on ra onasın a ıyı ır eaır . . k ris köyünde bir silah deposu rme ates verilmiştir. azaret le 
1'~ıiyetin pratik bir tekilde tetki- yapmıt ve beynelmilel müntehip- donya adası sahıllerande yanara EDtRNE 2 (A.A) - Nisıır..•n meydana çıkarılmıştır. Burada iki telgraf hatları kesilmiştir. Bütün 
t~ tamamlanmıştır. «Daily NevS» ler üzerinde terakkiler kaydedil- dü,en bir Fransız tayyareıi ile haftasında Edirnede açılacak olan yüz el bombası 120 &ilah 8000 bu mmtakad .A sık sık müsademe· 
"' ıeteainin siyasi muhabirine gö- mİftir. alakadardır. ltalyan diplomatının 250 kifilik eğitmen kursunun ha- mermi bulunm~ştur. Emekin şark ler olmaktadıı 
~en :mühim meseleler üzerinde ROMA, 2 (ö.R) - italyamn Fransız tayyaresinin ltalyan top- zırlağı bitmif ve fi~leri tar.~n.,1a.n-

~..m"'~~JVr7727~~L7Jlez7..LllW snl&'.?.J~ ~ •• • l b m t ·' ragı uzerande bu unmaaımn se e- 1• ır. 
Görünmiyen Adamı seyredenler!... O, Korkuyu..... b' hakkı d • h t • t • 1 s~t 

O h ? 1 n a ıza a ıs emıf o ma EDiRNE A A) N' d , etecanı unuttunuz mu... ht ld' , 2 ( . - ıaao a 
GiJRONMIYEN SOVARi mu eme ır. Ankara Halkevinde yapılacak bii-

Daha kuvvetlisini yatatacaktar BUDAPESTE 2 ( ö.R) _ Bat· yük Sina~ töre~i~de .. Sinanın 
. . iJPOŞMEDEN YATILMAZ . ' . Trakyadakı eaerlerını ıosterecek 

Müzık, Şarkı, Atk ve Çılgınlık filmi .. Renkli MIKI ve Türkçe v•kil bay Daranyl l>ay Mu110Uni· olan Trakya umumi müfettiılik ıi-
FOKS JURNAL · ye imparato!luk bat maretalı riit· nemat1 hazırlıiını bitirmiıtlr. Si-

ı~lbir~e ilk defa b~ıün L A L E SiNEMASINDA betini almaıi dolayıılyle bir teb- 1nema operatörü bugijnlerde An-

...,...-----··-------llİllİlıııilllliİIİIİ_m_.I rtk telsrafı aandermittlr. 
1
1cara1a aideeekalr. 

Bn. Sabiha Rumen ve Cekler 
t 

G ''k BAŞTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE 
O Cen bulunmuştur. Siyasi mahafillcr bu 

' 
ISTANBUL, 2 (Telefon) _Türk görüşme esnasında iki memleket 

. .. arasındaki münasebetin heyeti 
kufu ha• öğretmeni Sabıha Goç- umumiyesiyle Çek kC'münist par· 
~n lzmirdeki uçu•larda bulun· tisinin Polonya aleyhindeki faa· 
mek üzere bugün tayyarl'!siylc iz. liycti mevzuubahis olduğunu zan 
mire hareket etmİ•tİr. netmektedirler . 
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Mısır s ciminde • • 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
sükiinetle geçeceğine eminim. lntl
habata iştirak edenler çok kalabalık
ta. Bu da gösterir kl, bazı mnhafilde 
iddia edildiğinin hilafına olarak, 
müntehipleri rey vermekten men 
için hiç bir tazyik yapılmamıştır. 
Vafd partisinin aşağı Mısırda intiha-

e •• ayda ı mu-
aşın adı 

! Büyük bir casus- ~ 
5 luk romanından ~ 
~ yapraklar ~ 

(Mahmure Belkis adını taşıyan bir bat neticesinde vaziyetini islah ede- H lk J • h k•k" h lk d )a-
ceğini tahmin edebilirim. Zira orada 3 . gece erı, 3 1 1 3j Uygu 

...................................... 
lngiliz kadınının esrarengiz hayatı) iı~~~k~;~~ra nisbetıe taraftarları da- rının ifadesidir. Alakalı bir kaynaş· 

Mısır zabıtası dün akşam Vafd b d d 
'cllil2~~z:z:a~~z:zzz::cı:::z:z::j~zzı~F~k1.i.itı::z::a.. .. K I 1 Fakat d""f"' f' partisinin mücadeleci 8zalari olan maDJD Slffl Ura 3 il• J 2 - a a mosyo o one .. ... sa u un şere ıne... . .. l krl d hl k fir-

- - - Anladın mıi Çabuk def olu Sybil kadehini kaldırdı : ~ak~f gom e ı ~r aRasın tn hr f~d MANlSA 2/4/1938 bu neşeli geceye iıtiraK ettinnek•ndd 
Betlncl fasal nuz... - Kolonel generalliğe terfiiniz tev .1 atd~~'I?:?ı~ ır... e:,m da a .1 tie &at yimi buçuk ... Muhtelif isti- satını verdi. Halkı kendi evletı _ 

BAdDAT GECESi Von Pennvitzin jesti çok açıktı. şerefine içiyorum. hembaın he "dl. ıgı.ne gore ~~at ~ 1~. • kametlerden gelen kadınlı erkekli bu kadar alakalı bir §ekilde toplllf'lll1 
1914-1915 kışında cBeyaz Papa- K d' · h · d'l h k il P · kahkal l l "'ld.. M a t a ısesız geçmesını emın ıçın ·ı 1 H Ik · 1 d ld ..... di 

en ısıne . ıta5 ph~l bl en saber odş ok a- klenn;.1~ d d~'a ~~ a gB~ u. o- bir ihtiyat tedbirinden ibarettir. aı1 e eAr ada evı aa onunut o uruedyor- nmTsırtrr~nıedo~1ren . h_ ,L;n ser 
gan:. kabaresi Viyananın en çok rağ- nm gevşettı. y . ı u çen r en ur- no u gozun en uştu. ır parma- ar. r an yarım saa geçm en e ıp ı en program, e.uu • 

0 
bet gören eylence yerlerinden biri tuldu. Öteki: ğını Sybil'in dudaklarına koydu: B l .J • • l • koskoca salonda oturulacak bir tek vlyesine, halk dü§iince vô ne§~111d 
olmuştu. Orada, cSpanite Raysşule> - insan parasile de eylenmekte - Bayan Belkis bu gece harp O Uaa IŞSlZ er eVl yer kalmaınııtı. Biraz geçikmi~ olan- uygundu. önce gecenin ına!11ye. 
<len tutunuzda «Hofburga:. kadar serbest değil mi, diyerek oradan içinde olduğumuzu hiç düşünmiye- BOLU, 2 (A.A) - Bolu Halke· lar ayakta da olsa kendilerine dura- izah ve Atatürke saygı ve aevgt dof. 
bütün sıçrama virtüozlarına, Bir va- uzaklaştı. Ve bir daha gözükmedi. lim. Eski Viyana ananesine uyarak vi içtimai muavenet komitesi kim- cak bir yer aramakla meıgul bulnu- gulan izhar edildi. Ocaklı halar ~ 
kitler çiçekli yakalarile Prateri dol- ı Hdise o kadar ani olmuştu ki Ko- aşk, şarap ve kadın terennüm edelim. sesiz muhtaçlar için Jstanbuldan yorlar. fından kendilerinin )-azdıklan §ı de51 
aurduklan halde §imdi iki cephe ara- lonel Von Pennvizden başka kimse Siz bu ananemizi bilmezsiniz elbet- getirttiği bir ustanın nezaretinde Manisa Halkevlnde rastla<lığim okundu. Halk duygularının lfaııfe' 
smda deruhte ettikleri bir vazifeme- görmemişti. Halk orkestranın çaldı- te ... Biraz şarklısınız değil mi~ bir İşsizler evi açmıttır. Bu ima· bu heyecanlı toplantmin sebebini olan bu şiirler arasında cidden e • 
ızuniyetlerinden istifade ederek bir ğı milli havalara uyarak şarkı söylü- - Yan Şarklı Kolonel... Annem lathanede her kesin kolayca ya- öğrenmek istedim. Bana cevap ve- parçalar vardı. Hem bvnlar, yata~. 
vals dinlemek Yeya «Kayzerşmarn» lyordu. Türktü. Bir Garplı ile evlenmişti. pabileceği Mısır koçanı yaprakla· renler, bu vaziyetin bu güne mahsus lar, okuyanlar, ne yazıcı, ne de rn:; 
;n zevkine dalmak için gelen şık za- Sybil nazik bir adam tarafından Biraz ırklar kokteyli sayılmm. Cin rından hasır iskemle, masa ve ev- olmadığını heman haftanın bir kaç murdu. Ustacı, demirci, itçl, ~~ 
bitlere tesadüf ediliyordu. kurtarılan bir kadına yakışacak su- ve vermutun ihtilatından hRsıl olmuı rak sepetleri gibi süriimü mümktin gününde ~alkevinin böyle yüzlerce ve saire gibi 'o/azt ve cdebiy~t I~ 

Seferber edilmemiş bir kaç Macar rette halaskarına mütebessim ve mii- birşey ... Daha doğru olmak jçin Ver- olan mamulatı meydana getiril- vatandaşları sinesine toplamağa mu- ile alakalı olmıyan insanlardı. ~· 
asilzadesi, harbin pek kısa süreceği- teşekkir nazarlarla baktı. Locasında mut yerine bizim milli i~kimiz olan mektedir. Bu suretle muhitte çok vaffak olduğunu uzun uzadıya izah F'akat bu halk tecessüsleri mu~l 
ne inanan bir kaç neşeli insan c.Be- hala ayakta olan kolonel eğilerek, Rakıyı ilave edeceğim. yetişen ve timdiye kadar hiç isti- eylediler:-'ltiraf eyleyeyim ki hayret kak ki bir çok münevverleri eie! 
yaz Papagan> gazinosunda randevu- - Bayan Belkis. müdaha1eye - Bir kokteyl mi, bilmem ... Her f ade edilemiyen mmr yaprakları- içinde kaldım. heyecana getirecek mahiyet ve d ;Jk 
larım veriyor, Çarlık ordusunun !mecbur kaldığımdan affını rica ede- halde başdöndürücü, insam güzelli- nı paraya çeviren hem de köşe Genç delikanli, ak saçlı ihtiyar ka- taşıyordu. Ocağın muzik kolu ~ıs. 
~v~sturya topraklarında ileri hare- rim. f alcat ~ir sarhoşun g~zel bir ğini:zle sa~hoş ecle;,.~ir şey~iniz... baş!arınd~ her gün el avuç aça!' dınlar, memur, esnaf, işçi her sınıf- §arkılarını. söyl~i ... Maniler oku ııltY 
ket mi veya kahraman Sırp askerle- ı kadına tecavuzde bulunmasına da- Meslekı teessüsu, naz ık adam f akırlere ıf bul mut olan Halkevı· tan yurddaşlar her yanda adamlar Halk manı ve turkuleri salonu ç~ 
rinin gösterdikleri muannidane mu-\yanamadım . jesti arkasından emtırcasına sordu: mizin bu bayırlı tefehbüsü muhit- omuz omuza yerlerini alm)şlar, ne- tan alkı§larla karşıladı. Yurdu 

11 
kavemeti birbiri ardınca yuvarladık- ı - Yardımınızın minnettarıyım - Çoktan beri mi N'iyanada bu- te çok takdir edilmektedir. San'at şeli geceler geçiriyorlar. tan, minnet ve teyakkuzu artı~ 
lan «Tokay» farla unutmağa çalışı- Kolonel... Bu terbiyesiz herifin ne· lunuyorsunuz}. · gün geçtikçe muhitte revacını art· Samimi vaziyetl halkçilığin 'bu terbiyevi oyunlar toplantıya geleıt"' 
yorlardı. . . ~ reden çıktığını anlamadım. Teşek- - Oç haftadan ~ri... Avustur- lir.maktadır. canlı timsali karşısİnda heyecan duy- ri kahkahalara boğdu. , . •(rot' 

Bayan Mahmure Belkısın c:&g: kür ederim... yayı çok severim. Payıtahtınızdan mamak imkansız. Zeybek oyunları oynanaı .. B! f.o 
dat gecesb bir muvaffakıyat gecesı Sybil uzaklaşmak üzer idi. Kolo- başka şehirlerde olmıyan bir cazibe Meksika Filhakika bir çok vilayetlerlmlz<le celerle neşeli dakikalar geçirıldı. blf 
oldu. Beyaz Papagan salonları hın- nel ellerini dansözün çıplak omuz- fışkırır. Harpten evvelki Viyana- ve kazalarımızda HalkevlerI var. Fa- sonunda yüzlerce vatanda§ heP, ~ 
cahınç dolmuştu. Saman sarısı saçla- farına koyarak protesto etti: yı tanımıyorupı. Fakat bu günkü Mültecileri kabul kat Manisa Halkevl kadar alakalt ge- ağızdan cümhuriyet marşını söylı1 
~le oynak. bir operet parçasını tem- _ Bayan Belkis bu kadar çabuk s.örüni.isl~ ı;nukayesc eder~k bu -şeh- d. celer yaratrnağa ,!11uvaffak ola~lari- rek bu güze~ gec~~e son verdiler~ııcli 
sıl eden Alm~n subr~ttcn sonra gitmeyiniz. Bu küçük he):ecanı rın kendı. havasını terıeffü~ edeı1~~r e ıyor . . ıun pek a .. z oldu~nu ~çıkça s~yle- ~u ~cenı~ hulasası, Halkı kndif" 
Mahmure Belkıs kendı numarasını unutmanız için size bir (.Dry~ ıkram arasında msanı gaşyeden bır parfon Meksiko 2 (A.A) -Dahıüye na- mekte asla tereddud gostermeyız. sevıyesıne gore oyunlarla eğle 1• 
yapmak için sahneye çıkmıştı. etmeme müsaade ediniz. gibi tesir ettiğini anlıyorum . zırı hürriyet ve demokrasinin düş- Manisanin sevimli ve değerli va- mek, terbiyevi oyunlarla kafaları 0 • 

_ Boğazfç~ sahill;rinde eski bir.p.aşa- Sybil çegingen: - Memleketim hakkmdaki tevec- manı olan diktatörlüklerin bütün liai C. H. P. ba§kanı_ Lütfü Kırdar bu gunla~tırmak, milli ve .temiz duygdt 
nı!1 yalısını temsıl eden dekor ıçınde _ Kolonel... sizi rahatsız etmek cühüni.ize teşekkür ederim bayan. kurbanlarına Meksika kapılarının halk tabakaları arasında ailesi ve ço- lar içmde heyecanlı hır gece Yd!itı 
,Rımsky K!:>rsakofun «Şehrazad» ·~- istemem... - Bu kabareye iki hafta müddet- açık olduğunu, bunların orada ideal I cukları ile birlikte yer almış bulunu- maktı. Bunda muvaffak olun 
Ctan alı~ış parçalara uyarak r:.efıs _ Reca ederim bayan ... Kalbiniz le angaje edilmiş bulunuyorum. Bu kardeşleri olarak karşılanacaklarını yordu. da muhakkaktı. • ~ ~ 
rakıs18!'1na ba?ladı. Yarı çı_pl.ak vucu· hala ~rpıyor. Heyecanınızı hisset- akşamki muvaffakiyetimden mem- huzur ve himaye göreceklerini söy- w - Mani~ halle e~~ndekl bu canhlı- Mania~ Hal~evl, c~sali?e ı;;~ı 
dunu örten tliller, yılan gıbı kıvrılış- kt · s· .,..,. · t'rahat edı·nız· Bu nunum Halkınız çok lütüfkardır.Sa- lemiştir. gın sebebıni kendısıne sordum: Bana olacak bır faalıyet içındedır. L 
1 " h ül' - d . k 1 me eyım. ırcu. ıs ı . . . . ah d ki konıv 
arma te amm e emıyere açı 1 al B n b'r kaç dakika- natımı sever valnız onun için yaşa- • dedı kı: s asın a çocu arımıza ve ~ 

h h • . t ft yük 1 gece y nızım. a a ı ' • K nt Cı onun tTar B' l f k ... ftt.·ı· - '-' • t nar· 1 ınnrıe yor, ve er açı §l e ra an se en 1 k fakatınızı bahşederseniz size rım. Burada angajmanım bitince O an V ı • - ız m ır a tıı;;gAı atınaa on oca- ranı ve neşrıya yo ıy e h Ilı 
alki.ı eeslerl. takip ediyordu .. Sybilfbenr~eşekkür edeceğim. Brezilya veya Arjantine gideceğim. şova ya ziyareti ğİmız var. J:Ier ocağın başında biröğ- verlere. faydalı olan Halkev!• :ır 
(miltear adıle Mahmure Belkıs) ha- S b'l locaya girdi Memnuniyeti- Anlıyorsunuz ya gelip geçici bir kuş . t retmen.ovazıfe almıştır. Bunlar hafta- gecelerı Ue genlı; halle kUtlelerıne 
kikt bir §Chrazad olduğuna seyircile- . ~ I~ d c B d d } ·y· bir gibi muvakkat yuvamı kulislerde VARŞOVA, 2 (ö.R) - Leh guc- nın bir kaç gününde kendi ocak bina- §e kaynağı olınaktadır. ~ 
rini inandırmıştİ. fbaQı gltz ıyor u. un dan a d1~ 1 Dı ·· t 1 d l d k ' telerl ltalya hariciye nazın kont Ciano· larında muhtelif eğlentiler tertip ey- Anlaııldığma göre on g{ine ka 

P b• . . k k"l l ş angıç tasavvur e emez ı. us- ren er e ve vapur ar a urarım . , d V . d k k i _ h--•t' 
rogramm ırıncı ısmını teş ·ı ·{ b"" k"ld : B" v E ~· · · · nun yaKın a arıovayı zıynret c ere liyorlar Aralarında terhiyevt oyun- şehrin be~ mühim mer ez ne ~il' 

eden bu numaradan sonra seyircile-, md~nı ıd<" en ~a J ıı ı;~· ı e tem;s t~m~n b - ırşey sorabg~m. •? v ı mı~ınız, albay Bek tarafından Romııyn yapılan lar terti~ eyleyorlar Ocaklar senede lörler konacak, Halkevindekl, ıY1 et 
ri ellerlle bir kaç defa sdamladı. Se- el ılyodr 

1
°· k~ ~nkcbt~ yanın ~. ç~~ed- oşanTmış mı, ser ebes mt :,. l 1 D '%.iyııreti iade edeceğini yazıyorlar. Fall:at bir kaç defa arala;inda oyunlarını samere ve konserler ~ehrln her tat 

. 1. bes l . d h lk kd' er e o u uçu ır masa onun e - amamen ser s t\.O one . e- b h • 'h' h .. b. d'l . • l k ,. 
vım ı te sllm erın e a m ta ır-1 d T ·11 "d b } k · · k" h ·d k u seya atın tarı 1 enuz tes ıt e 1 mı7 eğlencelerini toplu bir halde Halke- fından dinlenebi ece tır. __ ,,, 
l d b k b . . d d w otur u. emsı ere yenı en aş an- me ıstıyorum ı oşum~ gı ece a- b 1 k d k k l' 1 to>~ 
erin en üyü ır sevınç uy ugu d ~ d 1 r b ı .. .. d · l · · k b ı t k · · u unmama ta ır. vinde tekrar eyleyorlar Manisa nal evi, e ımcn n _ını 

zannedilebilirdi. Hakikatta onu mem .~gıRn ahan sa oknun ab~l.alardı .sonK~ulş- ambemt.zencır erını a u eme ıçtn )/. Bundan '1...-ftka muhtelif kollar manasile mütemaai bir faaliyet l~ti 
d ---' L· I d l tu. atca ·onuşa ı ır er t. o o- ser s ım. p f •• L ~ f y~ 

nun e en şey sacıece yır oca aya - l s b"I" k d h' . d ld s· . b f' il . . k 1 ro esor eemann Halkevimizde konferanslar ve mü- de muhitine her bakımdan 8 ·.·IH 
kd. l . . • ne y ı ın a e ını o urmuş ve - ızın u ne ıs e erınıze e ep- t-P· 

nız başına oturan ve ta ır erını ız- · h ki ff k · · ·ı k" samereler tertip eyleyorlar. Her ayın olan mliesseselerln ba§ında ge ... ,.f. 
h d kal h K l l onun u ~ece mu va a ıyetı sere- çe geçm mez t... ı t b ) • d • k h .. h cll\J'" 

ar a sonu~c~ a!.1 şa ıstı. o on~ fine kendi kadehini kaldırmıştı.~ Bu sözler biraz havai tarzda söy- S an U a gı 1yor ilk ~aftasında bir ha!? veriliyor. Bu teclir:. Bu haki ati er gu~ er diit· 
Von Pennvıtz 1 tanımış, daha dog- G "' ır~· · b k' b" "'k 1 · ı as a ·ağmen Syhil'in bü- şekılde heman her gun denecek ka- ka gormek ve sezmek mümk_Un ~ 
rusu verilen iyzahnta göre olacağım - ff ukze etı~ı~tz, u gf~ce 1 

bauyu t~.nmı.~ 0 
dm uınt·t1etmcrre kaf"t geld'ı Şehrimizde ve Ödemif, Bayın- 1 dar sık sık. halkı kendi evlerinde top· Manisada, inkılabın mAnasını 81?t.ıl1 _ı_ l • . muva a ıy ımz şerc ıne yan un vucu un ı r c • d k l d . • •• 1 "l l bi ç ~~ 

hınm n etmıştı. _ B lk" 8 .. b 1 t d t . · _Devam edecek- ır mınta a arın a ıcra :ıtlerını lamak mümkün oluyor. mı§ ona gönu verm ı r gen \11 
Viyana ile Budapeşte arasında bir _ e ıs.. . ızı u uş uran mes~ - e - - - - tetkik ebnif olan profesör Leema~ FHhakika bu cuma günü ak§8IJ1İ kaynaşması vardır, demek asli ıY1 

çok kalpler fetheden adam zarif gi- ) d bı• r ha" d 
1
• S e yarın öğleyin Bandırma yoluyle Is· tki numaralı ocağın tertip eylediği bala~alı bir ifade sayılamaz ..... ~t ıJ 

yinmi§ti. Bakışlarında cmretmeğe yo U 0 a tanbula gidecektir. toplantı vardı. Bir tesadüf beni de HAKKI OCAKuu;;-
alışmıı bir insanın hali vardı. Sybil, Profesör 1stanbulda iki üç haf- • 

dansed~r~en Kolonelin e.n.küçük ?ir d k fi k ta k~larak icra islerini tetkik ede- Çı.nde Zonguldak Lıse" 
hareketın• kaçırmamak ıçın durbın- amyon a 1• çarşa l iZ cektır. l' ı.1 le kendisini seyretmekte olduğunu 4 ı·n temeli atı 0 1 
görmü§tü. Şimdi 24 numaralı ajarun Mal istiyorlar --o--- Sln 
talimatını harfi harfine tatbik etmek gv d ı· a ı -m. Swiyeden bir firma Türkofiae Son vaziyet --o- 't 
sırasıydı. Bu talimata göre, numara-1 m e er e 0 ) l JŞ m~caa~ ederek arpa, nohut ve dan ZONGULDAK, 2 (A.A) - }J~ 
lan bitirince kulise çekilmiyecck, bir ~zerı.~~ ~ ra!>~~ ve nümune Hanke~,. 2. (A.A) --: Ko~~n: vatandatın memlekete arıoş~iİ 
dostunu bekliyormu§ hissini vermek Pece aralanınca sa- 15tedıgm• bıldırmı§tır. t~'?' ~aı:tısının ico:fresı mesa111nı olarak yaptırmaiı taahhüt .e u~ 
için büyük salona geçecekti. . , .. bıtırmı~~: Marq • Çan:. ~ay~ altmıt bin lira kıymetindekı eti 

Bu talimatı tatbik etti. Açık loca- kal bıyık meydana Ucok-Alsancak macı Ş<:k ~~ıılıg~, Ua~gtonıngveı ıkıncı binaıının dün merasimle tel11""1 
lar önündeki masalardan sıyrılarak B • .. t d d O k A'!- reıshge ıeçılmlttır. atıldı Vali kültür direktörü, 0 •• 

• A • k S l k ugun sa yum a ço - mın- ş· d' kad t" b' ._ • ' . rıı1"' geçtı. Hala cBravo> dıye haykıarn Çl tı. UÇ u, iZ mı k d O h k . B ım ıye ar par 1 ır met,H:e-- talebesi söz ıöylıyerek bu a .... , 
. . .. d" d K ca maçı var ır. yunun a emı . i b" t f d 'd d'l k G 0ı~ seyırcılere tebess.un:ı el ıyor .. u".. do- kacır acaktı? Ferittir. Maç için iki talamın hazır- zt "d~ro adr9: ı~ b8:n ı .are ektı me - ğan ,ükranla anıldı. biee~iiP"' 

lonel Von Pennvıtzın ocaeı onun en , l ki ta d Çok har 
1
. l e ı ı ve aımı ır reıs YO u. okulda bu münasebetle r 

k k d . · ·· 1 · K 1 T ti ı d ı arı mam ır. aret ı o a- . geçer en en ısıne goz ucuy a ışa- ema paşa - urgu u yo un a ga- w tahmi edT mere verildı. 
retler yapan adamın iltifatını gör- rip olduğu kadar cazip bir hadise cagı n ı ıyor./ _ .... Hankeu, 2 (A.A) - Resmi teb-
memezlikten geldi. Koridora münte· tesbit edilmİ§lİr. Bu hususta elde et- tirmeden kendisini inceden inceye, lıg ı 
hi olan merdivenlerden çıkmak üze- tiğimiz malUınat ıudur: tetkik ediyor. Yalnız Japon karargah mlnta- l "h tı 
re idi ki v~ton1u bir ndam tarafından - Kemal~an Turgutluya Şüphe arbnca jandarma neferi to- kasında küçük bir mukavemet Deniz tes ı a 
şiddetle itildi. Bu kabaca hareketi aevkedilen bir mahkU.mu ~vk ve tes- före İfAl'elle makineyi durdurmumi maruz kalan Cin kıt' atı Linsenge /\nıetl· 
yapan kendisini affettirmek için Sy- lime memun:ı Kemalpqa jandarma istiyor ve makine duruyor. Kız ya- girmiflerdir. Çinliler Japonları ROMA 2 (~.R) - Ingiltere, toj l>t~ 
bil'i kucaklamak ister gibi çıplak efradından Antalyalı Huan Hüseyin pıh meçhul müıteriye de: çevirmitlerse de Japonlar atef bi- k~ ve Fran~nm Eırhhlan için~ s5 
omuzlarından yakaladı. Sybil korun- mahklımu bir kamyona bindinni,, - in ataiı, yüzünü göreceğim. mayesinde yeyecek ve malzemele- bın ton hacmini vo topları için rafıl1oıı 
mak istiyen bir jest yaptı. kendisi de yanma oturmuştur. Kam- ince bir aeı buna itiraz ediyor. Fa- rini kurtarabilmitlerdir. Dütman milimetre çapını terketmelerln~ 1 e(io' 

Nafile .. Omuzlarını yakalayan he- yon Kemalpa§adan hareketle Tur- kat bu ince ses te bir zorlama ve Taieıuangın üç kilometre doğu yeni inşaatta hangi esaa;ı-O~ğı:e gt>r0• 

rif sarhofiluğuna rağmen çok kuv- gutlunun Çihlik mevkiine geliyor. güçlükle inceleme olduğu da belli timalindeki Tsotisinden takviye ceklerl, Londradan bil dıa ıııii1' 
vetli idi. Bu sırada ıosenin üzerinde ve kena- oluyor. Kısa bir zaman sonra muat- kıt'atı almış ve bunun üzerine şid- henüz malum ueğildlr. Fransa ~ıJıede' 

Genç kadının kulağına eğildi rında, elinde bir bavul bulunan yü- tar kızcağızın çarıafı c1üıilyor ve detli bir mukabil taarruz yapmış- t~re ve A"?erik~ gibi, ~~~~~i~' pı.~· 
ve şunları fısıldadı: zü peçeli bir kadanın veya kızın bek- meydana bıyıklı sakallı bir delikanlı tır. Buna binaen Çin kıt'atı düş- eınde tahdıd.ntı ıl~a .ettı.gı~ 

- Ah, Belkis kalbimi yaktın ... !emekte olduğu görülüyor. Kızcağız tipi çıkıyor. manın faikiyeti aebebiyle takviye pa dcvletlerıne bıldırmıştır. 
Ne kadar güzelsin... Bağdat gecen, tela!lıdır ve acele etmektedir. Kam- ~ s<i·~. Sabık kızcağız ve lahık delikanlı alınca çevirme hareketine tekrar • . hafO" 
hoşuma gitti. Gel seni kucaklayım, yonun şoförüne eliyle i~aret ederek ~ silahiyle mukavemet bile letmeğe girişmek üzere muvakkaten Lin· meden önce son bir çevırd~eler· 

Sel d · · kamyonda ses vermezse ne zaran k lkı F k · d .. .. .. k · t bb"' tmekte ır «meyn ıatz • .. urmasını 16byor. l . a şıyor. a at ıan arma sungusu- cengi boşaltmıştır. Taiceuanl!ln i- etıne ete us e dil· 
Sybil çekildi. Ve bu terbiyesiz mü- Kamyonda yer bulunduğu için şo- 0 ur.. . , . nün parıltısı, ona kanuna muhalefe- mal mıntakasına irişen 400Ö Ja- Linvi bölgesinin sol cenahın tet 

tecavizi ellerile itmeğe çalıştı. O da- för makineyi durduruyor. Kızcağız . Şeytnn bu ya .. Vazıfesını bilen tin ağırlığını hatırlahyor. Ozeri aran· pon askeri halen Çinliler için az k' Ç" .1 . şiddetli bir a tii· 
ha ziyade sokuldu. Kolları ile sanla- bavulunu aldığı gibi bir kug lıafifli- bır jandarma eri olan Hasan Hüse- dığmda 40 lira ile bir tabanca ele ge· çok bir tehlike teşkil etmektedir ~ •; ;ev~ erı . t altında 
rak dudaklarından öpmeğe kalkıştı. ğiy1e kamyona atbyor ve bir kenara yinin gö~, bir aralık hu meçhul yol- çiyor. " Buna binaen Cinliler dün sabah atın a ır. u vazıye f dakartılc· 
Eğer yan localardan bir müdahale yerleşiyor. cunun elıne lakıhp kalıyor. Bu el, Suçlu Turgutlu jandarmuında, saat üçte umumi bir taarruza gl- zumsuz telefattan ~~ ed'hniotit• 
olmasaydı emeline muvaffak ta ola- Kamyondakiler tabii bir sevkle bir ktt e1ine hi~ te benzemiyor. Ka- oradan da Kemalpap zabıtuına tea- rişmislerdir. Muharebe hali de- tan sakınılması tebhg e 1 tek~' 
caktı. Bu sırada amirane bir ses du- yeni binen yolcuyu selimhyorlar. ra kıllı el, bu nahif zaif-çebreli kıza lim ediliyor. Neticede, kendisinin kı- vam ~tmektedir. Simdi beklenen erzak v~ .. J1lşıı 
yuldu: O cevap bile vermiyor. Cevap ver- yakı§mtyor. • yafet değiftirerek bir kız kaçırmak Diğer taraftan Tsiningdekl :Ja. ye geldiği için Çinlil~r u~İt" 

- Matmazeli rahat bırakınız ve memesi belki de mahcubiyetinden· Hasan Hüseyinin bu mü§8hede- üz e Tw gutluya gitmek üzer ol- pon!ar da t iddetli topçu atqiyle mevzilerine tekrar ~ü~ul 111 İehlıt" 
buradan def olunuz. Yoksa polisi ça- dir. Öyle ya, açılıp ıaçılmamıı b ir ıinclen sonra dikkat büabütün artı- duğu anla,ılıyor. Suçlu hakkinda ta- tlddetli b lr mukabil taarruza bat- (erdir. Muharebe Çınlı er 
ğtracağım. kızcağız yabanctların bulunauju bir yor. Fakat ali1<adar olduiunu hl11ett' ~bat yapılacaktır. ,, Jamıtlardır. Cinlilu ıehri terket· inkiıaf etmektedir. 
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ertesı gunu 
Holivudu su bastı 

Bing Crosby, yeni filmi olan(dok
lor Ritn) in harici sahnelerinin filme 
•lınınasmı bitirmek üzere idi. u Maymun ar 

Yeni 
Dans figürleri 

e 

24 yıl 
Süren bir şatranç 

partisi bitirilemiyor 
Newyork 29 Mart 

1914 aenesi 31 Temmuzunda iki 
9atranç şampiyonu olan Amerikalı 

ANKARA RADYOSU 
Bu Ak§nmki Program 

Öğle neıriyatı 

Saat 12.30 Karı§ık plak neşriyatı 1 lı 
50 Plak Türk musikisi ve halk şarkıları. 
13. 15 Dahili '\"e harici haberl~r. 

AkıJam ne§riyatı : 
Frank J. Mar,el ile Almanyalı s t 18 30 Pl"kl d ·k· · l9 • an . a a ans musı ısı. 

Kurt G. W. Newyorkta hır fatranç 1 .... T·· k ik. · h Ik '-1 (M ~ . . b l d p . k J ur mus ısı ve n şar.ıı.ı an. a 
partıs~n~. al}lam~ş ar ı. ar~ı 0.~ .: bule Çakar ve Arkadaşlan) 20.00 Sa 
~am bıtırılememış ve ertesı gunu . .. ~ 
K G W L d kk b

• d h .. ayım ve Arapça ne nyat. 20. 15 Tur' 
urt • . u e e ır a a go- "k" · h lk k 1 (Sal"-L · 

1 •• • • H '}" d"ld" musı ısı ve a şar ı arı. ıuıettın v~ 
'~~ndmemAışlti.. arp . 1 an el 1 fı- arkadaşlan) 21. 00 Plak ne:riyatı. 21. U 
gın en man fampıyonu t.e ~ra - Stüdyo Salon orkestrası. . 
la Almanyaya davet edilmıştı. 22.00 Ajans haberleri. 22.15 Yannkl 

Bu maçın üzerinden 24 sene program. 
sonra «~itleri ta~ı~ım» adlı met- Yann Ak§amki Progra .• 
hur eaerın ~uharrırı ol.an Kurt ~u- öğle neşriyatı 1 

l dekke yemden Amerıkaya don- Saat 12.30 Knrışık plak negriyatı. 12.50 
·~ müş bulunuyor. Tanınmıt muhar- Plak : Türk musikisi ve halk ~arkılari ..• . 

rir geçen hafta bir tesadüf eseri 13. 15 Dahili ve harici haberler. 17. 30 
olarak eski Amerikan fampiyonu Halkevinden naklen inkılap deni{Mah .. 
Fraı:-k J. Marşealla bulutmuttur. mut Esat Bo7 kurt) 
Birlikte 24 ıene evvel maç yaphk- Akgam neşriyatı 1 

Bing Crosby Amerikada çok ma
~f bir sanatkardır. Ona Amerikanın 

tno Rossosu diyorlar. 

ları kb~übe kgitmitlerkdir. Orada ihti- Saat 18. 30 Karışık plak neıriyalı ı 8. 
• yar ır ae reter endilerine 31 55 Jngilizce ders 1 Azime Jpek. 1:5.1' 

Acaba Hoıl.VUd'un ••stu•• nde kopacak . . Temmuz 1914 de fatranç oynar- Türk musikisi ve halk ıarlulan .• (Ser· 

Fibni için muhtelif cins 200 May
lnun angaje etmi!li. 

U Amerıkada yem danı modaları ken bir gazete muhabiri tarafın- v t Ad k d ı ) 20 00 ~--h • • h • k b . . e nan ve ar a aş an . ~t 

.bu tabı• ":llt faCl.3SJ01. 0··nceden sezerek araretı~ı ıç .ay et~e~ıştı~ . . dan çekilmit resimlerini göster- ayarı ve Arapça ne~iyat. 20.J' Pllkla 

lu 
llk günler bu maymunlar uslu us
durrnutlar, en ufak bir serkeılik 

)lPtnamıılardır. 

a Her gun yem dana fıgurlerı çı- mi•tir Bu fotogrv afta tatların yer- d "k" · 21 00 s k · k 1 • ana musı ısı . por onuımuı ı 

b ı • . • ı rd l ? arı ıyor. . • leri o kadar belirli idi ki iki eski Nizamettin Kır§an. 21. J :S StiSdyo Salol{ 
aş afl010 çareSJDlffil aramJŞ a • Nevyo~k b~rlarınt~n k bır~nbde fampiyon harp yüzünden yarıda orkutraııı. 22.00 Ajans h?.ı.·~leri 22.1' 

ben,sonf~~~tel rıden vbe' . uyü rag et kalan maçı bir çeyrek uır ıonra Yarınki progr..ı: . Fakat bir gün birdenbire onların 
lcafaımda bir isyan havası esmiıtir. 

Stüdyonun yanı başındaki küçük 
~Yvanat bahçesi birden karı§mı!, 
QQ YÜz maymun hürriyete kavuşmak 
le•daıı ile Holivudun içine snldır
lnak auretiyle dağılmışlardır. 

Böyle maymun ıürüsunün baskı· 
lltna uğramaaı halkı haklı bir te!~ 
\te heyecana düşÜrmüştür. 

Artistler, figüranlar, makinistler, 
~ıta kuvvetleri, itfaiyeciler hep bu 
i1Q Yüz maymunu yakalamak için 
&eferber bir hale gelmi~!erdir. 

Hele yakalanacak maymun başına 
l>lta mükafab da verileceği il~ .... olu
l"IUJıca bu tazyika haDc ta İ§fo :.~i et
lnİ§tir. 
l_ kaçaldardım birkaçı damlarda, 
~ılan evlerin bodrumlarında, mah
ıenlerde yakalanmı§tır. 

Bir küçük maymun sinemada film 
&öaterilirken bir kö~ye kıvrılmış 
~YUr bulunmuıtur. Bu maymunun 
•tnemaya girdiğini kimse görmediği 
&İbi ıinema seyreden halk tn onun 
trıe'Vcudiyetinden haberdar olr:uunı§
tır. 

kocaman bir maymun da palas 
~ıraa bir polis merkezine dalml§
t1r. 

Kaçaklarin içinde en maceracı Fransaya dönen güzel yıldız Mireillc Balin 
tbaYmun, ihtiyar bir kızm açık pen- Hollyvoddan . w • • • d 
~İnden yatak odaıına gireni ol- ve bütün gece devam eden sıkı bır ta- gularak can verml§lerdır. t~lenn .en 
lbuttur. kip neticesi bütün maymunlar ele pek azları d~ları~! ~bları üstlerıne 

"Ya,h lozcağİz maymunu görünce geçirilmi•ler ve yerlerine götürül- çıkmak ıuretıyle olumden kurtul-
lcorkuıundan o kadar bağınnıf, fer- mü,Ierdir. muşlardır· 
)at ebnittir ki bu sefer maymwı on- Bu firar hadi!esinin sabahı ise Ho- Maymunlar uslu ve sakin ya§&I'· 
dan korkmut ve karyolanın albna livudun üzerinde sinema §ehrini ha· larken birdenbire kaçmalan ve ka
~lftır rap eden o müthiş kasırga ve tufan sırgarun yirmi dört aaat sonra patlak 

'felefo~la haber verilen zabıta ge- kopmu~tur. vermesi, Holivudun batına gelecek 
ltteıc maymunu karyolanın alhndan Sul&r kabarmı~. stüdyoları hasmı§, felaketi bu hayvanlann, daha evvel
~ ve ihtiyar kızı da maymunun duvarları yıkmıdır. Bu yıkılan du- den hisaede~~k ölü~den ~!ulm"!' 
ta..Uutundan! kurtannıftır. varlar arasında da, kaça!1 ve yaka- sevdasına duımelerınden ilen geldi-

Nihayet, ,afak sökerken o gece lanan maymunlar ezilerek, suda bo- ğine hükmolunmaktadır. 

Viyana geceleri çok güzel bir filim · oldu 
ı •Viyana gece-e • 
'd tııo namı altın-
• ·1 f' liın çhevr_ı. en "kı-

enuz ı -
tlı•l edilmiştir. 
b· A.vusturyanın 
liırı_ ~enelik ta
k hı ıle maziye 
~1tbğı bir za
kı nda Mavi Tu
)~nın neşeli kı-

•tında geçen 
~ki \te dram ıah.. e e .. 

tını yaşatan • v· )~ 1Yana gece-
k >.>, çok fuh 
ır filirnd· P.1 ır. 

d· Üzik neşeli-
ır. B ·· d"' ~! u gor u-

~ .... rı .. 
kı uz resim Tu-
le.~ kıyılarında-
• Fi ·· l ıı Ruran arın 

l e~eli eğlence-
kı~~~den bir sah-

ır. 

Y • b• Jd ) leniyor. eni lf yı iZ par ayor Yeni yıldJZUl adı Hild Krahl'dır. 
Bu artist Villi Fönt'le birlikte ilk fi-

Viy an alı Hild Krahl =~~:.·v· (Serenad) filiminde 
•• &~~~~~ 
tYJar) 'n.• • h'• • a • 4' k? ziyetleri ve vasıflan bulduğunu aöy-

u an ıgur er en ırı.. tamamlamak hevesine kapılmıt- SENFONiLER 1 

Vaid Dinslev 
lar, o günkü vaziyeti teabit etmit- H.45 Roma k1M dalgatı ı SenfonlJF 
lerdir. Fakat bu tatranç partiainf konser. 18. Milano, Torino ı Senfoni~ 
bitirmek imkanı olamıyac.ağını ye- konser (Mozart, Uviebella vı.) 
isle görmütlerdir. Zira zaman te- HAFJF KONSERLER 1 • 

•İrini yapmıttır. Oyuna devam et- 7. 1 O Berlin kısa dalgası : Kar11ık mu· 
mek ~ırası kimin olduğunu iki ıikl 6.1 S devamı 1 l.'45 Berlin kısa dal- -
tampıyon da unubnutlardır. guı Büyük oıke.tra konseri, 13 Berlin 

R ı• * R 
1 

k.ıaa dalgası Hafif musiki 14.15 devami, 
OZa Jll USe U.10 Bükreo ı Diniku orkcetraaı 14.1' 

"Her hakkı mahfuz. 
dur,, filminin baş 

roliinü yapacak 

devamı. J ~.15 Roma k11a dalgaıı Kan· 
tik muıilı.i 15. 15 Berlin kısa dalgaııı Orı 
kuartet ıolo. 16 Peşte kısa dalgası Ope· 
ra orkestratı ve Çigan orke.truı 17.30 
Berlin kısa dalgaıı Herkesin hoolandıiı 

Beyaz perdenin parlak ve yeni mualld. 17.45 Halk konııerl 18.30 Pe,· 
töbretlileri araaında pek çabuk yer te Çigan orkestrası 18. 30 Moakova Kon· 

· alan ve kendiıinden çok bahaettiren acr 18.45 Bclgrad Koro konseri 19. H 
-~ Rozalin Ruael, Vanıer Broı ıtüdyo- p)Ak 18 . .SO Berlin kısa dalgaıııı Alman 
~~ lan tarafında!) angaje edilmİJtİr. maroları. 19.30 Moskova konıer 20 Peş

Bu yıldız Erro) Flyn ve Olivia de te radyo orkestram. Moskova ı Konser. 
Havilland'la birlikte cHer hakkı 20.4' Roma, Bari ı Karııık musiki 2 L 
mahfuzdur» adındaki filimin ha§ ro- 15 Berlin kısa dalgası : Büytık e~lence-

~~~(.t~:ı-• lünü yapacaktır. li kohscr (Sortzlng, Schumann v.a.) 21. 
•--~-~,;:.;;;ı~;>;.ı' Rol ilk önce Bette Davia'e, sonra SO MilAno, Torino Kanıık rnuaild 21.30 

Vaid Dinsley, yeni bir Ameri- da Kay-Franeiı'e verilmit fakat on- Floran.t, Napo1l Bando. 22 Viyana ı Or .. 
kan yıldızıdır. Amerik~n filimle- lann tiplerine uymadığı görülmüt-- lccstra, piyano, bariton, 22.4j Blikreır 
rinde çok muvaffak olmaktadır.. tü. Nihayet bu rol kat'i olarak Ro- orkestra, Sopran, 23.30 Viyana : Geco 
Ba,ında 1938 modeli fapkaıiy)e zalim Ruael'e verihnif bulunmakta- konseri (Berllnden nakil) 
aon resmidir. dır. ODA MUSiKiSi 

Telkinle tedavi usulü 

. 
1 

,J.Amerikan hastanelerinde hastaların telkinle tedavilerine çok 
llıymet verilir •• Uzun zaman hastanede kalmaia mecbur olanlar 
için bir vapurla ıeyahate çıktıkları ihtfıaaını verecek tekilde teras
lar yapılm11tır. 

Hasta. bu teraılara çıkarıldığı zaman kendini vapurda lmİf gibi 
oyalamaktadır. 

9.1, Berlin kıea dalgaıı : Oda musiki· 
aJ (Beethoven). IS.30 Berlin kısa dal
suı Haydn'ln eıerlerinden kuartet. 22, 
JO Belbrad ı Dilo konser. 

RESiTALLER 
1 O. 1 j Berlin luaa aalgaaı : Halk tarkı· 

)arı ııilltf. 12. 1 5 Roma kua aalgaaııHallı: 
prkıları. 17.05 Bükreş halk prlı:ılan. 18 
SO Bclgrad Halit tadtılan. 1 8. Roma. 
Bari Sarkılan. 19. 15 Berlin kıea dalga• 
11 ı Org muıildıi. 2 O. 1 O Viyana ı Halk 
,.-rkıları. 23 Varıova ı Monluskonun en 
iyi oarkılarından. 23.20 Var~ova : Piya· 
no resitali. Bach - BoU11oni, Beethoven) 

DANS MUSiKiSi . 
18 Bükreı 19. 1 S devamı 21.20 Bük. 

ret plakla 23. Peşte 23. Floranı, Napo· 
U. 23.20 Belgrad. 

MUHTELiF 
19. 1 O Roma kısa dalgası ve Bari ı 

Arapça program (Musikili) 20.-'7 Bariz 
Türkiye için musiki programı. 21. 15 Ba· 
rf ı Yunanistan için musikili neıriyat. 

Y armld Program ı 

21 Viyana ı Senfonik konser. 23 Var. 
fOva Senfonik konser (Macar) Frldl'hl 
ldarealnde.) 

HAFiFi KONSERLER 
7. 1 O Berlin kua daJgaııı ı KU'lfık mu

Gld 8.15 devamı 9.30 Berlln kua dalıa• 
11 ı Çocuk proııramı 1 O. Bir nlaan pror· 
nmı telaar ediliyor.) 12.16 Roma kua 
dalguı karqık konser. 13. Berlln kua ________ aı:ll!l ____ -=:_ıs:m ___________ dalıaaı Karqlk koruer. 13. Berlin kısa 

kestigv İ bir filim Sahnesi dalgası Hifif muıild 14.16 Devamı 13. 
Berlin ima dalgau Hafif muaikL 

OPERALAR, OPERETLER 
1 1.45 Berlin kısa dalgası Operet mu• 

aiklsJ 2 1 Belgrad Operada verilecek pi
yesin nakli. 22.30 Berlin kısa dalgası ı 
Strouss"un eserleriyle dolu program. 

ODA MUSiKiSi 
13.15 Roma k~ <lalgası Oda muıiki

ıl konseri. 21.25 Bükrcş Snrvas kuarteti, 
22.1 O Viyana ı Kunrtet konseri (Sop· 
ran) 23 . .30 Peşte : Salon kenteti. 

RESiTALLER 
18. 15 Roma Bari : Piyano resitali. 15. 

(t.! en LJleİrlC in yerini mi tutaCa • !emektedir. Bu haber, ıinema aema-

~=len Dietrich) i Lanse eden bir yıldız aramak için Holivudu alt- ımda pek yalanda parbyacak bUytik Thomton Freeland Te putöneri Ywae Clyde oynak bir operette 
sahne vizii Jozef Von Stem- üıt etmif, bulamam'fb. Sternberıin Te kuvYetli bir yılchzjn m6jdeeinl rlrdlilntb aalaneyi yaratmitlardll'. Fakat Hollyvoodu• · &maneız 

J 5 Varıova şarkı resitali. ( Schumann ) 
19 Viyana: Köylü oarkılan. 19.10 Var· 
ıova Viyana havaları 19. 15 Berlin kısa 
dalgası Hitler gençliğinin şarkıları ... 20 r 
Peote Çigan orkestrası refakatiyle Maca.r 
prkıları. 21.30 Berlin kısa dalgası Piya• 
no ıolo (Beethoven) 22. Roma, Bar~, 
Enatrümantal tarlulı konıer, 22.10 B\Ut· 
weı Rumen halk tarlulan. 23.20 Viyı ıı• 

w • • • IC ..... .a. :L'iw-• l.aval ... 
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~ insanlığın vahşet 

Muhtelif memleke· er 
nasıl idam edilirle ? 

........ . ..................................................... . . -• • 

LM.~~~~~~~:--~~ .... ~: .... ~: ..... J 
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GENERAL MAILET 
On 6ir arkaclClfı ile karşuna 

dizilecelıti. n Ateş .. " kumanda
sını bizzat oercli. 120 silah bir-
den patladı. ArkadQfları öldüler. 
Fakat Generale bir kurşun bile 

. . .. . . .. tarihinden 
e ~ 

E birkaç yaprak : . .. .. .. . -...................................... 

on vaziyetten so ra nasıl bjr ekil 
alacağı şimdilik · belli değil 

. Viyanada ~ .on ıiyui ;!ıi- garip -tar~ pa idi k~ ~~ !e pefle ~ filimlerine:· 
ıd~seden evvel •e Avmturp. bucun- llacar fiAetle eben m fi SRl ve J11kdu:rmaktada 
} kü şekli ile bir Ah wayeti eiil ~ye •e ipleri se.i ii&. Otta Aw we pek az ~· 

1 
bir Avusturya .devleti iken Avuatur- Yahudilerin ıennayelerini ancak da Franıa filimciliği Amerib ~ 
ya ıtiidyoları filimcilik üzerinde pek sin~ kullanma'larin~ ~~ ciTiğirun üstüne çılant§br. F~ "' 

1 
..__..:a__ • iL:!._ ~ ··ete ı.. ed~.du. Buna mukabıl bıatün - ilinıler.min hiaıi evzulmı Vıyaıra 

1 r:r genq 11111" çu Ç&UfmıyOI'- tistterin. figüranlana muWdcalc ./u- pe;teliler.i Amerika filimlerinhı 

~rek Vıy· ana ve gerek Buda"""'"'te Y~_ulandan olma'.ahl~ki ~·'"""~~ tatah dekorlar dan daha fazla cezir 
r"3' yOllll" tamamen a omcaauı. uını- etıne'kted. 

ıtüdyolarmda gözetilen mühim ınok- ik.aahne1eı dekorasyont. tAkt ir ır. ols· 
ta az masrafla filim yapmaktı. Çün- sansöre lihidi. Bit fı1im ne kadar Viy a stüdyoları timdi ne ! kü bunların en büyiı1c miifterisi Al- sacla ol ALnanya da o .aisbette cak? f,Q 

·manya · · Alma Ue. propagan- para te • ediyor. Av&Ultıryada At- .. ~Ym'turaymn ~= .... 
ıd . ...1-LL--C'rl--I • direktiffeıi o deftee bıra- ~da Rftleria n: ~ ~•· a nazın UUUOI"" llUDCiSll'l tb!'- .... • • - • "'"·~ ur 
ile ancak Nazizm propagandan ola- lcıyor. ta: ı.: eft1gt ımema RJD1111le UUJ& 

l cak filimlen müftec-i çJayordu. 4in Bu itibarladır ki Viyana ve Bada- malt \abli ~me1dtdir. 
~ '~~----~---------------------------------------------------------

i•~:'ı;:~i! .. M~:t:::ı!'r:~ni · · . !Japonlar geri çekiliyorlar 
anatta naz ~cwll!!J!~~ 'IN~A;:;:.:ıı 

.cemi~ bnunlanıun maeftlar4 Bu usul,, 1 yaWı enrelce tatbiki General elet. 1812 de on • ar-I . 
uzerinde tatbik ettikleri (ö1üm, ce-leöden daha vnh i 1UUUere nisbeıen bd ile birlikte imparatora kartt ' B~ST.ARAFI ı iNCi SAHiFEDE bütün Cin ahalisinin itaat vo ıa· manlarma nid>etto çOk daha -
zaaının bugün Franaada o1an tekli daha inaanidir. Çünkü evvdıeeLura-ıbv komplo • fnekkidi La pzeteni bq makale- daltatini keneli etrafında teplaaa- euir olmağa batlamtfbr.• Y1A11. 
cgiyotin» dir. Eneli bundan ıbalıı- da mabkün1lann rücut aulanm yn • ~epai ~ ve bİI' inda kul'§una t' sinde Cia _ Je.poa ...... 18mabnm ia ımun.ffak Git.ut htt1efte.n Liri- JAPONLAR iN A:CılR ~A _ _..J,, 

tdel& aJrt larmllk, koparmak. parç~maak dtzılecelderc:IL ıimdiki nzi~ l'etk:iık edea\:ea cik idaredir.• PARIS, 2 (ö.R> -t~ aef~~ 
Ci,.otla, ...., .... idam vuıtalan- ıuretiyle i;kencdi bir ölüm tam t-

1 
Ozaman .aah1.rt tek kurtun· ılapoa .ubft reialeriaia selecek lna1J,iz e.lbri ariinekkidt ye:zi- hanesi tarafından bt1dm1~ 

nin en cbnh• • fabl en az nhfi bic olunurdu. lu idi. l hafta içi.ıle .W koafenaaa daftlt ,.eti etn.fhca gkden geçirerek töre timaldo •azlret daima ~ 
olanı ve ea pllMıik it Wtirmidir. lngilterede umak wrdiyle idam ~il...- di · k ~ edilclilded 9 fttl,.et idanıleriae Japoa bnetlerWa Lec- tarafta kuvvetlerinin lelıu.de inki~d ..,; 

hada ı••.lı• tiWrirai fazla b.n usulü eskiden olduğu gibi buaiia de 120 qi a,m-IJh. Aynca ihtiyat muraft.nla tawnf erw·rw n- muyaffakı,.etaidiie uiTabl•iuu yor. Tabi -Sana ka8ar ileilıt.--« 
• 'lllııftiit için kt6nd& caridir. ollır.k ta 30 lôfi •bda ..,.,..... ' riWiit ~ w ._.mtea- .,. fiwllde Wle J..- itaelWn olaa Japon kunoetleri te•.-nı 

Fnmı ılm. l.trpık lloldodar, Giyo- Bazı Balbk mem1ebılerinde ze- Gtıaenıt Molet tNmt ~emrini nr- -'ilik Peti ttli' •i ~.. e. tel- ancak demilTol• laatb a..,wa lardedilmitlonlir. Muharebe."! 
tla • • W.. laule.aLir aduiun, hirle idam •1i1ii nr. Amerbnm & ;birler Cia ~wııı ıetiaia Japoa- araziaia bir laı•ma ..-il olclu- detle devam ediyor. Tiyea-Cita 
Abr ee: naw dlgt•' a ..... ne b- birçc)k eyaletlerinde Ue idann tARbilc tzo ........... pet:led.. fıar tarafwlaa ti-dip b4ar iti- jwlu. milliJ'e\d Çia çetele.,.• ia lt· Can •Şuan ciYmanacla .. ::::-
tw J1ı111ı1M- p defa t""6 etmt,- etmek U\emiftir • . Fabl _..Jeu.,f Ve l2JO iaqun. ~ ub-traf ett~m çok dm •ieatir ıa'.lin içeftJ'e doinı ıeni•l~rne&iao balı mulıarebettt ol ,; 
fenlr. elektrik cihaitan ne kadar mükem- tlq1.nm IW intla pre ardi. Febt oldai-~. ..a.i ol4aldamu ..u.ahede et- B~ı Cin motödi bt'alan i• 

B-1ardao B.B. Renyol" ve Lo,. mel olul'sa oıauti Lu ta.mla ._,ölüm, gentl'al ayıılkta dunayordU. 1 aHer ae kadar Japonlar Pekin mdttıcdir. fa oluak Santtmı ceeubarıda _. 
nisa ttdMerlne g&e bfa bst1dik- 6lüaae mahkUm ob.na GD &aniye aü- Elini bmma göıiirdü. 'vo Nankiade biri fimal. diieri de aBu eebeplo Japon ultedaialn vaffalayetle lıarp otmitlerdir. ffw 
ten ild aanJye aonra idam edı1enin ren uzun bir u~ y~:r. SadMıe bmından ve tek Lir br-ı' Cia içia kulda adaalantan mü- harp lıanret ve ~ azalmakta- aan timatinde Cin ıenar kıt•at.• 
ilzetiude laadct hiç l>lr hayat eseri Askerlikteki ölüm cezalanna ge- tunla ,.....alannntb. rddcep birer hükümet ~I et- dU'. Son muharebeler cNa mai- rı geçen hafta Japonlara aitr ••• 
m&,Phede Glmemı,tir. Mawa:faı lince: Aıbda Wunan duvara bc:1 P- millene de bu « ffükümetler Jt lipa olduktan kendilerine iaan- yiat verdirerek bet askeri k&Dlf011 

balen batta göz bpaklannm eltm- Fnmada on iki ki§ilik bir manga riledi. . !ahalinin emıü,.etini lcazenmaia dmlmıt olap Japon e.lbır Ye tay- zaptetmitler, 260 tüfenk Ye. ~it 
a ADİ.Ye79 bdar hareket ettiği va- ölüm matıkUmunun on e.dmı uza- Satma duvan. dayadal. muvaffak ol.:ımumılardır. Hakiki p.reci.leri in ceaaret lamdıima çok mühimmat ele geçirmit1enlit• 
kidir. Yme ba edam1an tetkik w ğından atq eder. Bu yakmhğa rağ- - Ya lbeo? •• di7e f:aiu-dt.. Beni•hükiimet Han .. Keuda ~erleomit uiradddannı ispat etmiftir. Cinin Diğer taraftan 69 ukeri ka•Y0 " 

tecrGbelerine göre Gi,otin satanmn men mabkUmun bir 1qte öldüğü wıuttunuz do.tlanm •• Sonra brmn-~ olan laükiimetti'r ld otoriteal her ba't'a onluw iYI teçlai11 eClilmittir •• ve 7 tank tahrip eı...itlenlil'. Jı.~ 
ClGttGiO andan eonn. eöz1er aç.k •• çok az valödir. daki alam bAlan bulaıL"llli eı· if'tarafta tan.....aktac:lır. Bu milli Ve baza Rua pilotlari~ de takvi- ponlarm insanca zariatı ~ cePh~ 
alız aamda bpah ~Uf. Evvelce bu on iki kitinin dördü btduda. hüldimet. bir çok aenelerden beri ye edilerek a·mhpmatul • za- de üç bin b.d~n:· . 

ç.ıa... Wr mı+a IOllra .......ai• mahlrumun kafasına aelciii de bt- Bübç &dua attı. • , , , -
bqbyorllltlf. bine nİ§an aluiar~l. Şimdi hepsi göğ- Uzakta duran otuz ki:ililc · ~at . D s .L t • • Boks şampiY,onaıı 
- Veclörtde1nn IOllrllue,.m.bn- ıüne nlfA!l altp ateş e~iyorlm-: kuv~ete .es~!: . . rrens ev,-,ettının zevcesı Nevyork 2 (ö.R) ._ Her cicıl 
ıizhiDı b8tiin alüalni gösterir bir Fransa~~-~rşMun1a d~zı1~ndleim ~18a: Bu Hay~ ih~ıyatla~~~.~~ın... 'J dünya boke pmpiyt»nluğu için ys• 
beyail1k.. Ula beyazlağma bürünü- aıntla ge!leilll ıo e:nm .. ı . ama uc ı nun uzenne muucze ''"'man- .. . pılan bir maçta aitr aildet dün1'9 
yormuı batlı ve heyecUPlt bir hadue otuak dam: ı k h kk · J L · k bet ık&I' ·• · -'-- BlTMEDt v • • şampıyonu oe utı re a e ç l 

Almanyada ~usulü, Fraoaada tarihte yer Cllllı~ın. - - arıs ) a JDJD Amerikan OOkaörü Hany TonniY 
Olduiu gibi bfayı keımeMe tatbik • beşinci ravndda nakavt tuıetile ~ 
olunmaktadir. Ancak Almanlar M k •k _J b • L "' • , rek d- .. "ldet ·yoau 
:.ah~ı:tann~ts~~-~ e Sl aaa ır ,-acıa tanınmasını istiyor ::vanm~n~:hafa'za etmt§ti~. M~" 
K• • ç veya ı,,v.-.111o1~. on beş ravnt devam edeceği taht1110 

Balta ile idamlarda m8lıkWn, eli edT om 
ve ayağı bağh Olarak siyaset me,da- H d ti b • k •• •• Kahire. 31 (M.H) - El-Ehram- lerek isabet eden para takdim edi-

1 ıy u. 
ninagetin1iyor ay U ar Ir oyun danc lince kendisi parayı reddetmit ve K. Ik e 

Mahkümun °bafİnİn İltİn&t ettiii Söytencliiino gör~ ~~bum ancak m~ var~~ ':'fat~yl~ bi~ t~.r ıra l ev V J 

1e1 siyah bir &tülle kapala.. Yam k ki • • kt ı prens Ahmet Seyfettin T .urluyede kabul edebılecegını bıldırımıttr. yazıhane 
bafinda da içi ince talat dotu veb- er e erını ya ) ar iken bir T~ ba,. laik~ ıene~v- Haib~ bu.~kı y~~ !a°~ltk • • ubafi,e' 
pağı yarİm açak tabutu nr.. . ye( eYleamı.t n bundan bU- çocugu mecl111 verebi!ir· Mecli. ıae md1va- • Gazi Butvannda Yeoı ~ • • 

KdmÇla idamda mab1dim1arin b- Meksika 2 (ö.R) - Elk:Olomo kö-,cut bütün erkdderi toı>lamı§lar ve olmuftur. Ba,.an, veraset terekesi- cm batıl Olduguna zamanında ka- aler ÇUJısmda 1mlanlflt~ 
fumi istinat ettireceit yere ibtiy~ yüne baSbn yapan haydutlar btri 60 bdmlann nerede aaklandlklannt ne ithalini iateaıit.fakat otorite bu- rar vermifti. Ba,.ao Tür~>:eye bir hk_!n'·. ': azıbane Olarak 
,ok. ölüm mahkamuna diz çöldü- yaşında olmak üzere on köylüyü di- töylemeğe mecbur etmCJc için tazyik nu kabul etmemiftir. Çünkü pren- kaç gün evvel avdet etmıftir. Ora- 7=ACAAT y . Tahafifed" 
riilüyor Te iki elin tuttuiu keakiD ve ri diri yalanıflardır. Haydutlar gece etmi§lerdir. sin bu bayanla evlenmesi mukad- da hukukunu müdafaa ~tmek için ~ . : em 
genif bir pala onun kellesini afaiadan vakti köyü basmıft'ar ve silah eesle- Köylüler lcızlarinm ve kardannın dema krallık mecliıine arzedilmit hukuktinulann reylermi atacak lerd.!,.!>!;J!'!_lüı~ No. 64

1
_10 ... .1-.: _ _;ı L'L b -•-~•- ._ _ _ı __ r_..ıı__ ~ 'lf ttikleri • ~ t rmekt • • d l" l!"L• t• • kull ve tekrar Mıatra dönerek di.va 'lr.t.r.rUAı ~ 7uaaı. Mrı uır are1ıu:ııı1om "'"'°.......-m riyle panik yaratmıflardı. Köyün bü· • ııca e yerı goa e en ıs- 11e e mec ıı ıa cuuye ını ana- ...................................... ~~ 

a,_nyor!. t•• kadı lan h d tlac t.a hnda tinkaf ettı"kleri için bir samanlllcta r&k bu izdivacı ve bu izdivaçtan açacakbr. makamı aidi tarafından tePL-
lspanyada ise hali boğarak idam u~ n ay u ~ .. n kapattla.rak diri diri yakılmı~lardır. dolayı meydana gelecek aetayici Bu naile ile tunu kaydedelim edilecek ve böylece premleria ~-

teldi caridir. MahkUmu bir ağaca ıım daga kalclınlm~k veya ~~vuze ug- Mdtaiko hük.ümeti bu kodrunç facia enelce batıl aarmıttır. Ye.buz ld. Pnınaiıa Yarideri Olan preuler, zılan bttletttek verilen raporl.r
lıla bağlarlar. Bciazma demir hir ramak korkusıl~. da~a 0~ce:c1:11 ha- katilleri aleyhinde takip müfrezeleri prenıin doma ve,.a hei" hangi di- blRr ziraat mütahu11n Pndere- de.ki inha.ta öiı'enecekler ve t~. 
'(l>oyunduruk) geçirirler. boywıdu- zırlanmıı olan bir sıgmaga altıca et- göndenniı ise de haydutların kendi- ğer bir ııfatla kendisine mirastan rek çiftliklerin topraiuu teddk et- keJi iöriilecek rağbet n müttetel' 
ruğun ağzını ıddikça maMmm bo- mitlerdir. Haydutlar yirmiden fazla lerini değil. izlerini bile keşfetmek bir aıd>li.i taluiai karadafnntbr. tinneğe karar yenniflenlir. Bu menfaatlerine göre, aralMtod' 
iuJur. kişiyi yaraladıktan sonra köyde mev- imlc:anStZ olmuştur. Bu karardan baran hUerdar edi- m&tehaaıalana raporlara bililaara tabim edeceklerdir. --
4Z2 · -- - - ketfetmek için beni tu,ik edeceği Basamn hilsimi mGstakili olen nli- etti. Ben en aftlet edince mutemet dun: 

ALLARI yerde: lftln kaymabma FJ.Ulfettalı bana bia· adamluwlan Lirini «öndenli. Lui-i - Efe.dm Allalı ~sil HALK MAS -Ya Ebulkuım! dedi, ben biz- memur ıindenwek beni billııua ken- nedanm. marifetiyle otm bin altaa .ı-f müzdat buJWMlft. Amı eyledii~ 
met ve memuriyetimi akilane ve ba- eli banesine daYet etti. dl. 1111'11 fifetmeik benim için ~ 

E 1 Z airetle ifa ederim. Telif etmeyiniz. O.Yetine icabet ettim. Hotlmedi Mwnafih Ebulfettala ileride me-1 ridıvledir. Bun.un için h L•t .. 

Vve ama D Ben bu ıunmm aaldanm.Likin bak- meruiminden IOnra bana dedi ki: ele BMra nliainin lm1aima ~I~iz her türlü cezaya. ...... 
, la Mikat olmak (lzere sizden baza he- - Hey delibnL 1 Senin bir defi- deno mik:aut görmek lmrlaui,le~ ti ölüme razaTlll'. Şu kadar ki ~f 

diyeler iaterim. ine bulduiunu babm- aldun. Bilinin nb,.. cledW nliye an1atmait m&-iilinize ten.fuk ettiği takdirde, ~ 

• 1 • d Bu ifadeyi duyunca yüreğime bir ki bu lrabil bffolunan definderde nuip gördü. V:.:li Ebuffettahm be-f dİln olnuyarak, efendône ye.oı~t" 
Ç l n e ' Ua&.i2WWW, az IU ıerpildi. Dedim kir beytülmalin de hiueai vardır. Bina- nim define bulduğ dair olan ih-ıbin albn vermeii taahhüt ~ 

- Siz bu hizmetinize mukabil! enaleyh bulduğun definenin bette bannı ve fevkalade dikkatle dinli1e-1 Buna rİzaJı dedetiniz lihik olur Ü" 
Yazan: METiN ORBAY ne miktar iaterıiniz? birini bükümete vermelisin. Müte- rek byffyeti tetkik ye teftit etmdc:

1
olmazdakulunuzun vefabdah•~ .. 

Eh•• ık ' h•k A • - YeYDlİye on albn isterim. ,balciaini ~ aafayi hatıda istediğin lizmıgeldiğini beyan.ebeni gönne-~nuip ise hemen timdi ölmeie h 

U a Sim 1 n 1 ay esi - Size yeYmiye yüz altın veri-1 gibi lalllarunm. yi arzu ettiğinden derhal huzuruna nm. • 
rim. Her gün. yahut ber ay bqmd ,, Benim için in1cir inıki.nı yOktu. c:elbetti. Veli bymabmınan yüzüne ba 

- nuıl ister iseniz, burada gelip lıazi- 1 Şöyle cevap verdim: Valinin humnm.a çdanca mutat brak reyini iltifaar etti. Kay~ 
9 nedanmdan alanız. j - Efendim, bendeniz bir define. olan meruimi ihtirami,eden sonra fU mütaleada bulundu: te-

- - Bu mulcabeleme kapi Ç&YUfU feY-1 ye melikim ve bunu inkira mecalim bana ha1li iltif-at etti, hususi ~nle - Bu ada.mm efendime arze.,!ıo. 
Fakat ben bir taraftan ticaret q1e- tini tutmadıiıma eyi etmediğimi gö- blicle minnettar Oldu: yoktur. Fakat cenahdıakka yemin dair bir çOk •uatler aordu. Sonra ıu diii akçeye de define nazariyle • . çlı1 

ri i muntazam devam ettirdiğim gİ- "erek nedamet getiriyor ve kendime - Efendim, mtıilinizin değil ederim ki bütün izamı parça parça tarzda idarei kelim eylediı lır. Vakrt ve zamaniyle ted!yesı cİeb.
bi dairemdeki intizama da zerre ka- öfkeleniyordum • böyle, belki dünyadaki bütün hazine- kestirseniz ve beni bin türlü eza ve - Oğlum, sahibi olduğun tu de- ruhsat verineniz o da aayenızdd yı 
dar halel getirmiyordum. BUna her Bir gün hükümet memurlarindan lere malik olmanm ve saadet ve re- ~a ile öldürbeniz definemin ıırn- fineyi.bana niçin g&tennek iatemez-ıdebe ve danıt ile YAflYarak ua 
ba hayret ediyor ve pıütemadiyen kapı çavuıu eYime geldi, benim de- falı içinde yapııuuzı her daim ce- ru venneL: mümkün değildir. Halbu- ıin? Yoksa dinden alırım evhamiyle devietinizle mqgul olur. • h yU 
Hrfettiiim emvali yerlerine nasıl fine bulduğumu söyledi ve define- nahı haktan temenni ederim. f ki beni telef etmekte siz~e bir fayda korkuyor musun? Eğer Syle l&e dü- Va ti bu fikri tasvip, ~· ::ı;de 
koyduğuma akıl erdirmiyordu. Ha- nin nerede olduğunu haber vermek- Bu mutaaarn.f bulundujnuz defi-lhin1 olamaz. Binr.enafeyb beni öl- iÜn ki benim vezaret ııhabm böyle: taltif etti. O vakıttanberi '/O 

~ bu h&linı töhret buldu. Tekrar liğimi ihtar etti. Kapı çaYU§unun bu neye, emin olunuz ki, benim :rüzüm-
1
dürtmekten İle hayatunb müatefit bir habu:lak ebneğe misait olamaz. 'duruyor, vezir ıile b~m~tJJ1 

bir takun dedikodular batfadı Ye be- sözleri üzerine bana f&fll'ID& gibi bir den zerrece zaru ve ziyan gelnüye- ı olmanız e.tichr. Bunun için de ıize Bint.enaleyh saklama, bu eıran bana · kapı çaV1J!una senevı bınlerce 
nim define huld.ium rinyeti fiyi hal inz oldu. Çebremin rengi dqifti cıektir. l JeTmİye bin altın weuneği taabbüt anlat.. ı tedi1e ediyorum. • ~ 
olda. ve bu surede memlekette bua dair Dedi. Bu tözlerine mulaıhil arri-1ederim. Valiniat bu IÖ&Ü beni mahcup et- lfte, efendim, benini ""' 

8'1nun izerine bir taimn han. IÖylenen sözlerin eautan iri olmadt- ca birçok paralar verdim. 0n1an dal E.Lalfettala ela bıPi Ç&VUfU gibi bu melde benber M'WU yerine ge- bund•n ibarettir• e-~..u~ .. 
ı • ' -. eırime ıdmerW menet- it me,dma Çtldı. • ............... alda, sittL · tia:üı.dea p9k mıRMun lraldm n ilk tirmeldm1ri"' ,..._ CenLa C'eCI n-~olur ld U.. weacliiilil _,_ 

.-. .. llis••" 't-n •••· M•.-fila .... PYUfll ~ Wdmıo ah ae(ll. llr de a,llk ol.n ......_ teeb.W tam ... ••dr• Wa _.. lıln ı- ------
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Bu çuvalın 

Kesik Elli 
ADAM 

-------.. -

içindeki kimdi? 

• 
YAZAN ' ' 

r C:- m 

~Ha::zzzzzzzlkevızzz:zzz:z:;· köş~esi i IBJO [il Y -v 0-01 
Marlen 

dun srar nı anlatıyor 



SAH FE 8 

1 
Bana yoksa 
sana da yok 

ş 

tiler, zeki bir kızdı. Fakat hani o! 
du • ça da haıarı idi. 

Anne nn~esi onu çok sevdiği için 
yanından hiç ayırmazdı. Kadıncağız 
bir gün torununu üstü ba§ı reçel için
de görünce söylendi: 

- Yine ben evde yokken reçel 
ka,.anozunun batma geçmipin. Ce
za olnrnk yarın sabah kahvaltısındn 
una reçel yok .. 
,tı· er, şeytanca bir zeka ile parlıyan 
gözlerini açtı: 

- Bana reçel yoksa sana da yok 
e.nne anne.. dedi. 

- Neden? .. 
- Kavanozda da reçel kalmadı. 

' 

-----

e ' n s 
' 

• u 
' 

T~ASIR 
ı · r;;;;az 

MZ , •.. 
u,n 1 

/yi ki ötekini 
patlatmaclın ! 
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Gangster 
kadınlar 

- Geçen gün evde idim. Bir sıkı- ,, 
.. da ilti tavşan, dört ördek, alb keklik Şoför gög., süne silahını dayayan gtı"' 

vurdum. ' 

"n•ısm~yi ın diğf- .,,, " d .. P" -t.n~- .zel kızın karşısında kahkahayı bas~ 
~ı -Niçin? t • I k t b .. , .. '' '' 'l ödedi ·~~~. - Çünkü o znnum bizbı evdeki ı, a a , u gu uşunu canı e 

ltanarya da tehlikeye girerdi. 

·~,.,.~·ı Yeni iş ... 
., - Direktör bım~ bk ;~ r' l-- ver-
:. • ~ f di. 
Ş ı1ı J - Ne i i o? 

. )J 1 - Gündüz yeni daktilonun ynz-., '• ı' . dığı yazJlel" j".,,.,..J,.. : 1 '"'->l,.f' rP
1
1"r.1Ck ··!- ;t •• sq_•l· ısı. 

,-..~~~,.,,.f.'/Jf~:~ I i . 
~~ ! 

~ 

ı - Bay dokCor .. Burada mi.işte- - O canım bryıl 'arını bugün 
. b l k c·· k" . neden traş ettirdin? 

rı u amıyaca sınız.. un u sız- B . . d' - · · l - enı se1Jıp sevme ıgını ar. a-
den e1J1Jelki doktor hepimi:-"' ~~an- mak için .. Onları keatireli tam 

disit ameliyatı yaptı.. bir ay olrıyor .. 

~ecete , Hakiki sebebi ... 
Bir meclisle evlilikten. evlenmek- Şi~manlamak için ne yapmalı-

ten ve boıanmaklan bahsolunuyor, yım doktor? 
boşananların sayısının gittikçe ut- - Her gÜn sabahlan tereyağı, re- Sihagoclan bir görj.inüı 
makta olduğu ileri sürülüyordu. çel, öğleyin tavuk .. Hamur İ§İ.. Ah-

"ft~.:- Bir bav, orada bulunan bir avo- fanı Hindi dolması, baklava yiyecek-
·* / -~ 

- Ncuıl .• Hala bu meıeleyi hal- kala ıordu: · · 
ledemedin mi? - Bu boşanmaların hakiki se- s~. Peki 

· ·· Kadın, hayahn her sahuinda tında görünüyordu. .. .: İt' 
.. D h I l bir erkek gibi çalıf ıyor. Her sahada Şoför, yerlerinden indi. Göğü' ~ 

ama, ben günde altını& . ~ u~e mem~~u.-; 0 a az af kadmın haklannı müdafaa, onun er- tikametinde çevrilen tüfenk ~ 
- BQf öğretmen .. Büyük de1Jlet bebi sizce nedir dersiniz? 

adamları meaeleleri lıal ile uğra- Avukat düşünmeden cevap 
gırken ben kendi başıma na•ıl me· di: 

. I b' 1 • ıza at ıster mısınız:.. . ı keklerle rekabetini temin için dün- smda kahkaha ile güldü. 
ver- kurU§ yevmıye a an ır ame eyım. ihtiyar kadın - Y ert bu kadar h f d b' k k d s·ı~L}ı k d 

· 'fl k · · b' . . k ll yanın er tara m a ır ço a ın ı an a ın: :ı.:.-. - O halde sıze zaı eme ıçın ır parlatmak ıçın ne rı anıyorsa- t kkü'IP • F kat A 'k d Ya paranı ya canını a•1-
1>11le halledebilirim. - Evlenmiş olmaları ... 

- Evet .. Bu renk mu1Jalılı .. Bana bundan on santim kesiniz .. Ka-
11arya lıaleainin altına döşiyeceğim .. 

- Simdi eğer en ulak bir hare
iette bulunur ve ağzını açaraan 
kendini ölmüş bil! .. 

Neden altı defa 
girmiş? 

Her gün carnie bet vakıt için 
girer çıkanın. BuPÜ~ r lh defa gir
dim. 

- Neden? 
- İmamın seccadesine fiat biç

mek için. 

Darılmadım amma ... 
- Daha düne gelinceye kadar 

her gün bu bankanın direktörü ile 
beraberdim. 

- Şimdi danldınız mı? 

- Hayır. Fakat bankanın odacı-
lığmdan gece bekçiliğine nakledil
diın. 

... k . d. eşe en var. a men a a - .. ... ·ildi-
reçete yazayım. naz, onu ögrenme ıster ım. iki kadının kendi!erine seçtikleri haykırdı. Şoför omuzlannı •:,,.ıs 

meslek hiç bir kadın teşekkülünün ve kadimn elindeki mavzeri kaP öt 
aklına ~elmemiı, programına girme- için bir hareket yaob. Derhal g bit 
miıtir. Bu meslek. haydutluk, hem süne iki kurıun yedi. Arkasın~• .. 
de gangster ıeklinde haydutluktur. kadın ve iki çocuk bırakarak 0~ ~\ 

·~f ~ ..... 
Vıtkıa cinayet itliyen kadınlar ta- Kadınlar yakalandılar. Bunl gi-

rihh her devrinde görülmü&tür. Fa- büyüğü, hırsızlık suçundan hap~ 
kat bunlar münferiden yapılmış va- ren ve bugün hapishanede bu.l ifıl 
kalardır. Al Kapona yarqır surette bir adamın kansıydı. Etel Şol ıı~lal' 
haydutluk yapan kadınlar Hk defa tqıyordu. Jeneviyev iaminde 0ıtfl• 
görülüyor. Bunlar henüz büyük iş- arkadqiyle eskidenberi tanınrrı fi 
lere giri,medi er, bankaları, 1>0stn Kızcağız Etelin maddi ve ınıııe 
idarelerini, büyük mücevherat ma- nüfuzu altındaydı. 

11
• 

ğazalannı soymak cüretini henüz Etelin kocası hapse girdikten 'da· 
göetermediler. Ufak tasarruf sandılt- ra iki kadın ne it yapacaklan~1 ıı-" 
lannı, lrüçük ~ükkinlan, taksi şo- fÜnmüıler, haydutluk yapmaı• _ 
för~eri.'li soymakla iktifa ed?-y'111ar. rar Yermi§lerdir. Bu iki kadının~ 

IKt ŞIK BAY AN 
lek hayalı kısa ıürdü. Şimdi h•P" • 
yaptıklarının hesabını vermekle ..,et 
guldürleı. 

- E1Jlenmelı İçin Üç ay izin mi i•tİyor•unuz? Amerikada, Nevjerse hükümeti 
- Evet bav direktör .. Ciinkü daha henüz nisanlımı bulamadım .. dahilinde bir benzin depoau işleten BAŞKA BtR GENÇ KIZ ef 

Yalancılıktan 

kurtuldun 
Dilenmek için dün sabah zorla 

kolumu çıkarml§bm. Şimdi uğrqı
yorum, bir türlü yerine gelmiyor. 

- Fena mı .. Yehnc1hklan kur
tulmut oldun. 

Mana ve kafiye 

Jorj Veb gecenin çok ilerilemif sa- Lusil Marten 19 yqındadır.V~b._ 
atinde dükkinda otunnuş, kimsenin babasının evinde yqar. Bu adalll ;.• 
gelmiyeceğini bildiği halde müfteri doktordur. Kızın mütemadi itaa~ 
bekliyor. liklerinden bıkmq ve bir gün e 

Bir müddet ıonra, gecenin karan- den onu kovmU§tur. • .. ~ 
lığı içerisinde qıklannı saça saça bir Kızın kardqi Endiyana hükUP"~
otomobil görünüyor. Otomobil dük- dahilinde jorvayanda bir lokanta_ıdı 
'kanın önünde duruyor. lki genç ve leli yordu. Kız karde,ini yanın• ao-
ıık kadın iniyor. ve ona dükkanda it verCli. F~! eti 

Dükkancı sevinçle kartılıyor: zm bir türlü disiplin altına ~ı1öt. 
- Kaç litre benzin istiyorsunuz: ? ruhu bu dükkanda da kendın• g 

diye soruyor. • terdi. sa 
Müfteriden birisi: Lokanta müşterileri aruın~ i• 

- Oıtad •. Bana yazdığım bu tür- - Evveli telefon edeceğiz. Tele- yqında bi! otobüs kondoktö_!"l~ltll 
deki lfıgatleri tercüme eder misiniz? fonunuz var mı? cevabım veriyor. tık oldu. Ve bir gün ifikiyle ~-

- Pehi. Fakat bu lugatleri ıiz - Tabii.. Şuracıkta.. Küçük oda- yapmak üzere kardC!inin ikalcr' 
yazdınız mı? da... 1 nından ayrıldı. ikisi beraber Ş 

- Evet .. Ben yazdım. Faht ma· Amatör Diplomat _ Fikirleri- Mütleriler dükkina giriy~lar. Bir ya gittiler. 
la d .. .. k d ~il K fi l · t' L • l k d kadın telefon odasına kapanıyor.Öte- çoktu. ~ na nnı uıunere eg .. a ye e- me ış ıraR etmıyen ere arşı er- ki,d"kkin • . . d .. be . ba B 1 t tın· · · d )ıeJll 

rini tutturmak için yazdım. hal harp ilan ederim. kın u ib' bı~ertısın etakmoteye nUye k- kun an'~~ ınd ıçKm ed parkto'~rün 111ii" 
ır g ı ır avır ıyor. yu - ço para ıazım ı. on o • ,pr 

G .. • lar bir vaziyette duran dükkan aa· tevazi maqi bu arzulan tatınuı 
oz yaşı ve şemsıye bibi birdenbire bqını kaldınp da mezdi. . ~ 

.. -: Altı aydır tenin için göz yqı müfterilerine baktığı vakit korkudan Luıil hırsızlığa karar verıniftı. fiil 
doküyorum. yıldmmla vurulmu§a dönüyor. Ka- otomobil temin etti. AtıJcuıl ~ 

Bir yavrunun heykeli 
Dürbinin tersi Memedeki ço-

Ve yüzü çukların güler 
B!\l' b 1 w b" "k k yüzle fotoğraf-

- "' ır.a a ıgı mı uyu yo aa larını almak çok 
hamsi balıi!ı mı? zor bir ittir ... 

- Dürbinin tersinden bakarsan Fakat böyle bir 
balina balığı lriicük, yüzünden ba- çocuğun hey
karaan hatnsi balığı büyük. kelini yapmak 

daha zordur .. 
Bir Macar 

heykeltraşı bu
na merak et
miş ve memede 
güzel bir Macar 
çocuğunun mu
vaffakıyetli bir 
heykelini yapa· 

• bilmiftİr. 

-. Be~ de b~u bildiğim için dın dükki.n sahibinin göğsüne rovel- yerine oturttu ve faaliyete g~~dı.r-
temııye ıle geldım ya.. verini dayamııtır: Tenha bir sokakta otomo~~~· 

Q - Eller yukarı! durdular. Lusil bir bakkal du er-
~ Dükkancı bütün parasını kadına na girdi. Ufak tefek aldı. Par• ~tı-

ven!'or. Bereket versin ki, bu para mek maksadile para çantası:rt• lı~ 
çok bir fCY değil: 80 dolardan ibaret- Fakat bir rovelver çıkardı. l{~cJj. 
tir. Telefon ~~ında bulun":,n ka~ın bakkal mü§terisine 50 dolar Jjyefl 

~ da çıkıyor, o,ıçerıde bulundugu mud- Kadın çıktı, köşe başında bek 
· \ ' det zarfında, telefon tellerini kesmiş otomobile bindi, savu§tulat·. of~ 

bu suretle dükkandan aynlır ayrıl- Ertesi gün ayni suretle hır fa,ııı• 
st::-~~~~"~ maz düllincmın polise haber ver- tehdit ederek zavallının 20 dok ı.,ıı-

~~\ mesinin ö~ü~~ g~i~tir... . . • aldılar. Bu iki va~dnki ~olaY~~"1'8yı 
_ Bu huşı;n yüz elli sene yaşı- Her feyı ıyıce duşunduklennı ıs- silin ho~u••;s Jittı. Ayrı 111a erdi· 

ydcaifını garanti eder misiniz? bat eden kadm.lar .dük~a~dan çıkı- karde§İne de yapmağa karar:., Io: 
_Evet şayet yüz elli aeneden yorlar; otomobıllenne bınıp uzakla- Bir akşam, yemekten son ğıJ11 

sonra ölü:se ölüsünü bana getirin fıyorlar. kanlada kimsenin bulu~J11~ai; be" 
nmariızı neri vere.vı'm. 

1 

tahmin ettiği bir saatte a§ı ıdy • ,e-
,.. lKtNCI VAKA k . · '1 Kar etı raber lo anlaya gıtlı er. uı~· 

/ngi/iz - /ta/yan vindi. Evveli tatlı tatlı konu~, • 
. - Ruh ve kemik Hangisini seversin? Ü k t Bir alqam gene Nevjersec:le Belvil Sonra Lusil ciddi bir t~~ır ~dı· 

- - - --. · .. . . . m za era l yolu üzerinde bir otokar, iki kadın El çantasından rovelvennı ç it,,--
. . . - Yahu geçen gun gazetede 0~- -Tıyatroyu mu aevenın yoksa Londra 2 (A.A) -iyi haber alan tarafından durduruldu. Kadınların - Eller yukarı! Kasayı bota 

- Garson .. Bu getırdılılerın ye- dum Vı'yanada icap eclerae insanın sinemayı mı? Lond ahf u-_! _ _J .. ı d·-· L-- iki' • de t' A cak • • a1 bı'ze ver """ . .. ra m e crU10e soy en ıgme ııeT ıı genç ı. n yırmı ya- r annı .. tlar• ,,., 
~ır fey değil .. Bana patronunu ça- kemiklerini bile değiftiriyorlarmıı. - Her ikisinin ele bilet lôteJeri giire İngiliz _ ltalyan müzakerelerin- pnc1a kadar görünen büyüğünün e- Kasada oturan kız. haydu hayd-J''" 
gır.. - O da bir teY mi .. Duymıyor önüne ujrayıp fiatlerine balrnwLm de memnuniyete pyan terakkiler linde kocaman bir mavzer vardı. Ö- dolar verdi. Fakat .. n.~Y~ 0 ,-

- Aman elendim o bü•bütiin musun, Japonlar icap ebneden Çin- birfey .a,.Hyemem. ı&tlJmelde f.kat huauai bir inkifaf telli daha ziyade zayıf Te hülyalı bir lan yaka~ak ~lis· IÇ:kw 
AarHu.. lilerin 1uhlaruu bile deiittiriyorlar. ,._ çarpmamaldad.r. ima henzi,ordu. Ancak 16-17 ya- caiı kabilinden bir il · 
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lZMIR SiCiLi TiCARET MEMURLUöUNDAN ı ·. , 
fl'escn edilmlt olan {lzttıir Eanaf ve Ahali Bankui Törk .Atf6. 

tbn Şirketi) nin 24/3/1938 tarihinde adiyen toplanan umumi 
he1eti zabımameal ticaret kanunu hükümlerine göre slctlin 2241 
...._uma kayt ve tescil edildiil ilan olunur. 

1 
lzmlr Sicili Ticaret Memurlulıi Resmi mührü ve F. T enik 

nızuı. 

1 - ZABITNAME 

2 - HiSSEDARLAR CETVELi 

Zabıtname ( hülasatan ) 
lzmir Eınaf ve Ahali Bankası Türk Anonim şirketinin onuncu 

lal etap yılına aid alel'ide hey'eti umumiye toplntısı; yapılan yok-
~a neticesinde asaleten ve vekaleten (551000) liralık aermaye

'1 ve 616 reyi temsil eden ortaklar tarafından 24 Mart 938 tarihi
~e miiaadif Pertembe aiinü saat 14 de Izmir Ticaret ve Sanayi 
~11 aalonunda lkbıat Yeki.Jeti mUme11ili murakip komiser Bay 
~aaıid Gölaeçin huzurile bey'eti umumiye batkanı Bay Hamdi 
~lcıiireiin ri1aaetl albnda akdodilmit ve fU kararlar verilmittir. 

Mtlzakerqe hqlanmadan evvel, asaleten en çok hi11eye sahib 
oı.. ortaklardan idarel huıuai1eıl temsil eden Bay Mehmet Al
cl-ir ve Ba1 Mustafa Karaoilan zabıtnameleri de imza etmek 
..ı~yetile &rl eamiJ.iiine ~· aynca iki zat da zabıt katipliğine. 
~ıldiler. 

idare mecliai ye murakabe heyeti raporlarile, blinço, kir ve 
Z&rar hulbaaa okundu. Okunan raporlarla blanço, kir ve zarar 
hullaaaı ortaklar tarafmdan tuvip ve a)'Jlen kabul edilerek idare 
baecliai azası ittifakla ibra olundu. 
...Y:!~et umumi meclisi namına namzed gösterilen Bay Talat 

l 
nm 7eni senede de banka idare meclisinde iza olmasına 

ttlİllc:la karar verildi. 
kanuni müddetlerini ikmal etniif bulunan idare meclisi azalı

lına, 937 Mnesi ıonunda azadan bir zatın istifa etmif olması ha
'eblle bu defa alh kitinin intihabı ekseriyetle kararlattırılmıt ve 
teçen ıene Aza bulunan zevat yeniden ittifakla aza ıeçilmitler· 
\lir. . 

Mvaldl,liklere bir sene müddele geçen ıeneki murakibler ye-
Mdea ..Plmltl.-clir. · I'-- meclisi buına Yerilecek huzur haklarHe murakib ücret
h.rl lrararlqtınlarak toplanhya son verildi. 

H.,eti umumiye iktıaat Vekaleti mümeaai ti 
Bafk•nı Murakib Komser 

H. AkJflrek H. Gülgeçin 
ARA CAMiLERi 

lclanl Hutuaiye mtime11ili 
M. Aldemir 

Mustafa Karaoğlan 
M. Karaoğlan 

24/3/9'38 
lzmir Eınaf ve Ahali Bankası mühürü 

_ bmlr Emaf ve Ahali Bankası Türk Anonim Şirketi ortakları· 
lin 24 mart 938 tarihine müsadif pertembe günü saat on dörtte 
bmir Ticaret n Sanayi odası salonunda akdettikleri alelade top
lanb7a ualeten ve veklleten ittirak edenlerin isimlerile temsil 
flırWilderi aermaye mıkdarını göıerir cedveldir. 

R.A. R.A. A.R. Temsil 
edilen 

k.S.N. t.lm ve adresi Aaale- Vekile. Yekun Serma-

1201 
tıca 
1203 
1204 
ıaos 
1208 
1207 
1208 
J210 
ı212 
1213 
1214 
ıaıs 
1217 
1218 
1219 
1120 
1222 
1221 
12?.8 
~227 
1228 

916 
1229 
704· 
lOs 

1230 
l23t 
1231 

~235 
lt238 
,237 
i1238 
l239 
124() 
1241 
l242 
609 

1243 
1244 
1245 

ten 

bmlr Ba1 Ahmet Acar 1 
bmir Ba7 Tevfik Türkmen 0.1 
lmalr Ba,. Abdullah Bakkal ı 
lmair Bay Ahf inan O 
lmair 9. Mustafa Karaoğlan 10 
bmir Bay R. Amato 8 
bmir Bay Ahmet Nuri 2 
lzm~ Bay Şakir Özdeı,nir 1 O 
lzmlr Bay Atıf inan 5 
bmlr Bay Klmil ve Fikri 9 
bmir Bay H. Bahri ve Şekip 7 
lzmir Bay A. Nihat Orıe 10 
lzmlr Bayan Habibe 2 
Jzmlr Bay Şevket Arda 6 
bmlr Bay Talit Mufkara 5 
lzmir Bay M. Raııp Nebi 0.10 
lsmlr Bay Kizım Muaal 1 O 
İzmir Bay Hakkı Ocakoilu t 
lzmir Ba1 Sam Vi. E. lzuı 5 
bmir Bay Mehmet Aldemir « 5 
Urla H. Avni B&f&rır 10 
bmir Bay ö. Enver Zuhal 1 
ödemit Bay Fethi Uyawıer 10 
lzmir Bay Tevfik Akbqlı 1 
Jire Bay Kazım Airab 2 
Tire Bay Riza Ayarcı 3 
Jzmir Bay Şeref Seabet S 
lzmir Bay Mehmet Seyrek 10 
lzmir Bay Nazmi llker 1 
Turptlu Süleyman Kulali 1 
lzmir Bay Hamdi Akytirek 1 O 
Ala9ehir Bay Ruim Muaal O 
Urla Bay H. Avni 8qanr O 
öclemit Bay Fethi Uyguner O 
lzmir Bay Ahf inan O 
İzmir Bay Ahmet Nuri 1 
lzmir Bay Rahmi Filibell 5 
lzmir Bay Hamdi Akyürek O 
Ala,ehir Raıim Muıal 4 
Alatehir Rulm Muıal O 
lzmir Bay Murat Çmar 2 
ödemit Bay Hilmi Koler 1 

ten 

o 
o 
o 

10 
o 
<> 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

101 
o 
o 
o 
4 
o 
o 
o 

10 
69 
65 
46 
22 
o 
o 
s 

67 
42 
o 
o 

ı 

ı 
1 

10 
10 
8 
2 

10 
5 
9 
7 ,o 
2 
6 
5 

10 
10 

1 
5 
5 

10 
1 

111 
1 
2 
3 
9 

10 
1 
1 

20 
69 
65 
46 
22 

1 
5 
5 

71 
42 

2 
1 

ye 
T. L. 

500 
500 

·500 
33260 
25020 

4290 
1100 
6980 
2980 
4800 
3500 
6650 
1000 
3000 
2500 
6110 
7170 
500 

25000 
25000 

6110 
500 

55710 
500 

1000 
1500 
4500 
5190 

500 
500 

53940 
34540 
32500 
23000 
24650 

500 
2500 

85000 
35500 
21000 
1000 
500 - --

Heyeti umumiye reiıi 
H. Alıyiirek 

1090 

Acele 

175 441 616 551000 
lktııat vekaleti mümenili 

H. Gülgeç ' 
{684) 

lZMtR MEMLEKET HASTA. 

Sat1lık hane 

NESi DAHlU HASTALIK
LAR MUT AHASSISI 

DOKTOR 

Celal Yartm lı ~lci~efmelikte Kalafat ma
lı - leıi Cingöz soWmda iki 
ıc:ne olmağa elveritli içinde 
1 Yu 'Ve kumpanya auyu bu· 
1 \ln-n 13 numaralı hane ace-
• •atalıktır. 

l·•! } • • n 
~ -up erın aazetemız 1Du• 

... ...!~erinden B. Karaoiuza 
-~t'-L 

Muayenehanesini ikind bey -
ler aokaiında fırın brı11mda26 

numaraJ& naldeylemiftir. 
TELEFON z 3956 • 
EVi Cözt~ Tramvay. ç.ddoai 
No. 1O18 JE.LEFON 2~.f~ 

Daim on 

No.9260 'No.9360 
DAIMON markala bu fenerler iki ve UÇ .plllidir. iki yüz elli y• 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydmlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olmaıı itibariyle çok ıablmakta ve takdir edil· 

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan hu fenerlerden çok istifa. 
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canla bir mahlUku Cliri diri tutmak mümldlndür. 
Çünkü ziyui sözdeki liasaayı kamaıbrır, tavıiye ederiz. "14 

~"lır"P- N.\.~~ ~ 

iLAN 
il. daimi encümeninden: 
Nafıa dairesi için 1 tane derece taksimatlı, pusulalı portatif 

sehpalı Zaiss tip iV Teodolit • Takeometreıi ve iki tane portatif 
sehpalı tip 1 (c) Zai11 tesviye aleti ile iki tane 4 m.lik tesviye ruh· 
lu Nestler mira ve 20 tane 2 nıetrelik Neatler alon aletleri ( 1181) 
lira muhammen bedelle açık ekültmeye konulduğundan istekli
lerin 2490 aayıh yasa hükümlerine tevfikan hazırlayacakları te
minatları ile 184938 giinUnde il daimi encümenine bat wrma• 
lan. 1067 

• 
lzniir Vilayeti Defterdarlığından: 

Hoea zade Ragıp ve Vezir zade _A.bdülkadirin Emlak taksit 
bedelinden olan borçlarının temini tahsili için mülkiyeti tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmit olan Birinci kordonda ki.
in 78 sayılı tütün deposu yeniden takdir ettirilen 15000 lira kıy
met üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzaye
yedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 25-4-938 pazartesi rününde vila
yet idare heyetine gelmeleri. 

3-8-13--:20- 1050 

Sigara tiryakilerine müjde . 
rl'Cffim kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptığı tahriLattal( 

mlttekidirler. Doktorlar kendilerine her daim ıiıarayı terkot
P1'1'1 tavıl1e ettikleri halde terketmemektedirler • 

Halbuki Dr. Perl 'ın ıon 
Alman icadı 

Sıhht aiizlıiı kullanıldığınCla tütiintiıı koku ve lezzetini boZc 
madan iıtedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkii bu ağızlığın 
içerisindeki yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Ni
kotin, Piridin, Amonyak gibi zehirlerini ytizde 89 dereceaind~ 
ıüzer ı aiız, ciier ve yiirek temiz kalır. 

10 adet illcı beraber 150 KURUŞTUR , 
ffoptan ve perakende ıatıf yeri ı Kemeraltı karakolu kartitın- · 
'da No. 80 MAZHAR lJNGlJR •• 

Aile sahiplerine müjde 
Saatte «1» kurut masrafla mutbalu-

nizm ihtiyacmı temin etmek iıteraeniz 
yakit kaybetmeden 1 Yeni Model.. 

HEIDENIA 
Mazot ocağı alınız. 
Seaıiz, duman ve koku nefretmez, 

lehlikeaiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar mazotu
nuz temin edilir. 

Toptan ve perakenCle a&tıf 'depoıu .. 
Gazı bulvarı Ziraat Bankaıt kartısı 
DUNLOP mağazasıdır. Telefon 3737 

Poıta kutusu 275 
HiÇ YANMIYAN VE BOZULMIYAN AMYANT FITIW 
HEIDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

Tatra için bayilikler aranmaktadır. 

Bağ ve Bahçe sahipleri 
Uzun senelerden beri Bağcıları ve Bahçe u.hiplerini, Ağaçlari 

harap eden bütün hatarattan, . kurtaran metbur AMERiKAN :r ANGLEFOOT kumpanyuının bet cins ilacı vardır. 
1-Bai Asma ve aiaçlar, için ı TREE TANGLEFOOT ball 

macunu 
( 2- Fidan, Meyva ve sebzeler için ı PLANT SPRA Y fidan 

J zmir Vilayeti Defterdarlığından: ili(
13- Bütün hayvanlar iç.in 1 STOCK SPRAY hayvanat ilaci. 

Mahmut Saidin kazanç vergisinden ve satılık emlak bedelin- { - 4 Pire ve hamam böceii için: ROACH SPRA Y pire tozu. 
den olan borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval ka'~ ( - 5 Sinek ve Sini ıinekler lçinı FL Y SPRA Y ' 
nununa göre haczcdilmit olan Ahmet aia mahallesi Keten ara· Bu ilaçlann istimal U1ulü, anbalajlann üzerinde yazılıdır. 
lığı sokağında kain eski 45 yeıif 7 ıayılı dükkan takdir ettirilen Bu ilaçları lzmirde Halimaia çartısında afaiıdaki müesseselel'• 
1500 lira kıymet üzerinden tariJi ilandan itibaren tekrar 21 ~ elen temin edebil~eluiniz. 
müddetle mGzayedeye çıkanlmljıır. Taliplerin 21.ı4-938 Cuma A. LAFOMT ve ftfAHDUMLARI Ltd. $ti 
günü vilayet idare heyetine müracaalleri. KADI OCLU AHMET 

3 8-13-:20 1051 ABDULLAH öMER MiDiLLiLi ve ORTAKLARI 
STRUGU ve KRESPIN 

Doyçe Oriyantban~~~~~~~~-"-·1~-1~3~<~.>~~ı 
DRESDNER BANK ŞUBESi Devlet Hava yolları umum müdür-1 

MERKı:~ı:RLtN lüğü alım satım komisyonundan: 
Almangada J7fJ Şubeal Mevcııiiar 1 - Eksiltmeye konulan İf ı Yeniden ekıiltmeye konulan, "An· 

Sermaye ve ihtiyat akçeıi karada çimento fabrikası kartısında tayyare meydanında yapıla .. 
cak umum müdürlük ve tayyare istuyon müdürlüğü binaıL 

165,000,000 Uayhımark 2 - Ketif bedeli ı 156826 yilz etti altı bin sekiz yüz yirmi aiti 
Tftrkiyecle Şubeleri: 18 'ANBUL ve lZMlR lira 36 kurut. 

Afı~ırda Şubeleri : KABlR.E ve 1SKENDRR1YE 3 - Eksilbnenin tekli ı Eksiltme kapalı zarf uıuliyle kötüril-
Her tftrlö banka moaıoel&tnı if" ve kabul eder Clür .• 

- 4 - Muvakkat teminat : 9901 lira 36 kuru9. 

Yerıı·malı Bay ve Bayanlara Bu teminat nakden verilmek istenildiği takdirde DeYlet HaYa 
yollan idaresinin Ankara Ziraat Bankasındaki 3667 ıayalı heaa· 

KARŞIYAKA YUSUF OLTAN bına yatırılarak Bankadan alınacak makbuz teklif mektubuyle 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK, MODA BERBER SALONUNDA birlikte Komisyona tevdi edilecektir. 

lzmirin ve Karııyakanm moda 5 - ihale günü ve mahalli : 5/4/938 salı günü u.at on befte 
alemine yeni bir varlık... Ankaranın on kilometre garbında Devlet Hava yollanna ait tay· 

{ONDILE ve PEROK) 1are meydanındaki umum müdürlük binuında yapılacakbr. 
Saçların ıiy~ kumral, keltane, 6 -Ketif evrakı: Şartname ve mukavele projeleri Ankarada 

bakır, mavi, plitin renklere çevril- P. T. T. Umum müdürlüğü binaaındaki ve lstanbulda Karaköy 
mesi bir sanat eaeridi. poıtanesindeki Hava yollan ıitelerinden ve lzmirde Nafıa mü• 

SAYIN BAY ANLAR z dürlüiünden 7 lira 84 kurut mukabilinde alınabilir. 
Sözlerimiz reklam değil: Avrupa- 7 - isteklilerin eksiltme tartnamesinde yazılı belgeler ile mu-

da gördüğümüz tuvalet stajının en vakkat teminat ve teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarıni 
yeni modelidir. en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar umum müdür· 

PERMENANT TERMOS saçla- lüie vermit olmaları lazımdır. Posta teehhürü kabul olunmaz. 
nn elektrik cereyanile tabii büyü- 22 - 26 - 30 - 3 871 ( 553) 
meaini bozan çok yerlerde kullanıl
makta olan saç elektrik makinelerin-

Büyük fedakarlıklarla vücuda de büyük bir yenilik vücuda ıelmiı-
getirilen fabrikamızda yerli malı tir... .. 
olarak her model çatal, bıçak, ka- Bu senenin en son Viyana modeli 
tık imal olunmaktadır. Avrupa natürel termos 1ayeıinde elektrikıiz 
mamulatı ayarına faik olan bu olarak en lahii tekilde fennin aon 
emaalıiz yerli malı fabrika11nın ve en ııhhi vaziyette olarak yalnız 
mamulitını her yerde arayınız. ~ıyakada Yuıuf Oltan moda 1a-

Umumi ıatıt yeri : lstanbul lonunda yapılmaktadır. 
Tahtakale caddesi No. 51 Telefon Numarası: 5154 

(Jak Dekalo ve Ş11.) D. 15 S. 7 1015(651) -----------------........................................... ..... 
IZMlR ASLiYE 2 iNCi HUKUKlnin de 184-938 tarihine müaadif 

MAHKEMESiNDEN: 38-50 saat ona talikine karar verilmq ve 
Davacı tzmirde aelvili tepede ha•a usulen tanzim kılınan gıyap karan 

sokağında 31 numarada oturur ha-' mahkeme divanhanesine uıhnlf ol
san ~ fatma tarafından kocuı Ö- dn~undan müddeialeyhin tayin olu-
mer lu 1ı·· · le h' lan bo- -og uaeym a Y me açı nan günde ve saatte mahkemede biz-
pnma da,·uma mütedair dava arzu-
hali sureti ile da ti' __ ı__ üd- zat hazır bulunması veya tarafından ve ye vanmuı m b. kil .. d • _,_ ... _L.ıinl 
deialeyhin ikametPhnun meçbuliye- ~ ve gon ermeıı ..-ı. uuw e 
tine binaen ulusal birlik gazetesinde bır daha muhakeme cebesme kabul 
ilin edildiji baldo mUdcWaleyb ta- edilmiyerek davacı tarafmc:lan aerde-
yiı:ı olunan ıünde maLkeme1e pi- dilen bütün Yakıaları ikrar etmif ad
DMllDit olduiundm claftCIDID taıe- tlolunacajı sibi Wdanda aıraben 

,..,.. ... ...,.. ........ ..,...,. bildim •erileceii illa ....... 
lcr..m. Ye telaliliDe Ye .... , lllWlf' (881) 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kurut 

Fener Tip 5. 90 cm 832 

85 • 756 
80 • 723 
75 • 690 

Bozkurt Tip fi. 

70 • 657 

85 • 732 
80 • 701 

Kelebek Tip 9. 75 • 670 
70 • 639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika te1lim ve bedeli pqin öden· 
meıi metrut 36 metrelik bir top için olup aaıari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) aatıtlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve pre.e masrafı olarak 100 kurut 
mütteriye aittir. 

3 - istasyona Yeya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal· 
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti almır. 

4 - 1 - 24 top almak isteyen müfteriler yukandaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin te1bit ettiii fiatlere 
u~pn ambalaj ve nakliye muraflarımu da muvafık olduiu taa· 
dik olunur. 



____ _... 

J 
S lanik sc.-gisinin birincilik ma

dalyasını kazanmıştır. 

. 1ZMtR BELEDJYEStNDEN: 
1 - Türk parasını koruma kanu

nuna ek 19-3-938 tarihli ve 3336 1 

&ayıla knnun. 
2 - Memurin kanuriunun 84 ün

cü maddesinin D fılaasıyla 85 İnci 1 
maddesini değiştiren 17-3-938 gun-1 
fü ve 3335 sayılı kanun belediyenin 
ilin tahtasına asılmı~tır. ı 

1087 (683) 
o:r:n~ 

Kapalı zarf usu i ile I/ a r a n 
satış Hanı 

.., 
agacı 

Denizli Orınan n:üdür!ü~üuden: . :.;; 
1 - Denizli vilayetinin nc.pay~r:ı ilcesi d:?>hi!'ııde vnki hudut

ları .'a.rtnamede yazılı c.:-ıc!ız c!-vı o ·m~n·ndo c··~al.:ı ke~fiy .... :ıi 
mucıbıncc tamamen l,u• umuı: , : l a;..u boya i!:: ınıil'er.:ıianmır. 
~lan 4605 adet katron n~ acı }<rmi gün mi' ddetJe kr:•lalı z:.:-f us~: 
lıyle arttırmaya konu'ınuolur. · 

2 - Arttır?1~ 6/4/Ct':_S tarihine mih·d•f carc:..1 &o:!· günü · snat 
on beşte Demzlıde Orman br:c; mühendis mv .. vinliği binasında 
yapılacaktır. 

3 - Kurumuş katran agacının beh:.r y'rr.n rnetre mikabı <\8» 
~ruştan mecmu ber:!cli ;2i795 lira 12 h···. '.l o·m:ı ın· vakkat tc-
mınatı 1634 lira 63 kuru"tur. . ' 

4 - Mukavele ve ~artncmcyl görmek istiy.:n'c. ! .. ·.aı·ada Or
man umum müdürlüğü i':: Den;;z}j Orman baf rnühenclis muavin
liğine müracaat etmeleri. 

22-26-30-3 895 
l.2.'!~~ı::e::~~~~~2m:;ıGr.Iit~i%ll~ ~r.ılıllr'l~· 

lstanbul üniversitesi artırma eksiltme ve pa-
zaı·lık koınisyonu ilanları: 

. ~ - 51289 lira 16 l:uruş keşifli Gurebada yapılacak ikinci Da
hılıye Anfisi inşası vnhidi fiat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu,tur. 

2 - Bu ite ait evrak ve şa.ı·tnnmeler ~t<nlardır : 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele

0

projesi 
C - Bayındırlık işle'ri genel şartr.aır esi 
D - Özel fartna. ·c: 
E - Ketif cetveli 
F- Proje 
Jstiyenlcr bu 'aı·tnameyi ve en akı 257 km ıı~ bedel i r 0 1 ektör

lükten alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 pazartesi giinü saat 16 da ü .• ive~sitc 

rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3~14 faa 46 kunıı 
mu~akk~t teminat vermesi ve bundan ba~ka aşağ;daki vesikalar~ 
getırmesı lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 50.000 lirdı!. Bayındırlık bakanlığından 
alınmış infaat müteahhitlik vesikası ibraz cdc.:ektir. 

5 - Teklif mektupları üçüncü m~c!clcdc yazılı s<>etten bir s11.
at evvel Komisyon başkanlığıne. makbuz m;..ıkabilindc verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların en geç llçüncü maddede 
yazılı .saate kadar gelmiş olması ve dı~ znrfmın mUhfü mumu ile 
iyice kapatılmı~ olma:ıı ~rttır. 

Postada gecikmele• l~nbul edilmez. « 165 l:ı 
30 - 3 - s - 13 ıoos (C2::>) 

~anisa Nafıa müdürliiğünde~~ 
1 - 11160 lira 75 kuruş keşif bedelli Kır ... ::ı.ç Hi' ·\.!-net ko

nağının ikmali inşaatı kapalı zarf u Lıliyle c' "illmcye 
çıknrılrnı,tır. 

Eks'ltmc 1'1/4/938 tarihine müsadif perşembe ~ünü saat 
on ltıda Naf ·a rrıüdürlüğü odasındaki eksiltme lrom · s
} oı-- nda yapılacaktır. 

3 Eksiltme ~artnamesi ve buna müieferri diğer evrak Na-
f u.\ ınüdürlü~ünde görülebilir. 

4 - Elcsiltmcye girmek istiyenlcrin (838) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi i~leri yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesikasiylc ticaret odnsı ves~k&s1 ib
raz etmeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır
lıyaco.kları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vak
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilmelidir. 

Posta ile gönderileceklerin yukarıda yazılı saate kadar komis· 
yon reisliğine gelmesi lazımdır. Postadaki teehhürler ka!>UI edil-
mez. 31 - 3 - 7 - 11 1054 (649) 

il daimi encümeninden: 
Gazi okulu tretuvarının kısmen yapılmasının 986 lira 6 kuruş 

açın tutarile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun· 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazarlayacak
ları teminatlarile birlikte 18 Nisan 938 Pazartesi günü saat 11 de 
il Daimi Encümenine baş vurmaları. 

1068 (679) 
~M'C " 3 ''! UA'511WASSPW ~:+MSJ P 

il daimi encümeninden: 
Menemen - Muradiye yolu üzerindeki Değirmendere köprüsü

nün Muradiye cihetinde noktan kalan yakla~ma imli.aile fOse ya
pısının 2427 lira 36 kuruş açın tutarile ve 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuttur. 

isteklilerin 2490 aayıh yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminatları ile birlikte 18 Niıan 938 Pazartesi günü ıaat 11 de il 
daimi encümen:ne bas vurmaları. 1066 

• • ' 

Tophane mc..rka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır .• 
Sağlam. hassas, znrift;r. Takliticri coktur. TOPHANE markasına 
dikkat ... 

Satı\j yeri : Suluh an civan HOSNO öZöDEMıŞLt ... 

TAZE 
ucuz 

1-26 

TEMlZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet cesitleri ' .. 
Hamdi Nüzhet Çançar 

. SIHHA.T ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

BAG VE .BAtıÇ~LE1{lNlZ2 - PAMUK TAI ı...."lLARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DfESEL MOTöRONE akupJe edilmiş POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratlan için ayni motör

,lerin dinamoları da vardır. Mazotla işler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 

icra No: Lira 
314 Darağnç tramvay C. 5 lnj No.lu iki depo 150 
315 Alsancak bahçeler S. 5 No. lu dükkan 24 
316 Osmaniye C. Kara Osman oğlu hanı içinde 26/15 eaki 84 

No.lu mağaza 
317 Tepecik Altay S. 8 taj No.Ju odalı dükkan 28 
318 Oruç reis M.Çirkin S. 19 taj No.lu ev 72 
319 » » Kirpi S. 17 » » 60 
320 Yol bedestnnı bidayet hanında 83-15 eski No.lu dükkan 20 
321 Osmaniye C. 15 taj No.lu mağaza 30 
322 Buca atağı M. özdemir S. 11 taj No.lu dükkan 7 
323 1 ci kordon Balıkhane altında 3 No.lu dükkAn 130 
324 Topallı kireçli kaya 307 No.lu ev 10 
325 lci kordon balıkhane altında bilaNo.lu müzayede ıalonul60 

.. Yukarıda y~zılı emvalin senelik icarları 15 gUn müddetle açık 
artırmaya konulmuttur. lhaleıl 144-938 tarihinde Pertembt aü· 
nü ıaat 15 tedir. Taliplerin milli emlak mUdürlüiiJne müracaat· 
ları • 1058 (678) 

TtiRKJYE 
CUMHV RİYETI~ 

SIRAAUBANKQSI 
iman 

Gübre eri Topra
ğın gıdasıdıf 

Dünyanın her yerinde en çok 
kullanılan her neYİ 

"'Alınan 
..... 

~un ı 

o·iihrelerini~' 
~ 

nız menfaatınız Jcabıdır 

Jzmir :ıcente i 

~1AKS UNZ 
Gazi buh-arı 

lzmir 
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,__ muhblllnde · bOrOk ·bir tab PEP 
lOOEN T dıf mecunıı elebıllrsınlı~ 

PERLODENT fenni bır terrde hezıı1ıİn 
f"••.' lrt. tderell •• çok ho• teızete mom 
olub, nelHI serlnleıtr ve <11~1 rt ,... • 
kemmel surette temtzter -·-ı& ,,_dti4.,,.,..•ffl1L(k)ENT·•-._ ~--• . _. 

ktwc4A•Q ofAA. ~ A:adAt ~' 

TURAN rabrikalan mamulAbdır. A yuı zamanda 1 uran 
tu•ılet ıabımlanuı, traş sabunu ve krrmi ile gOıellik krem· 
leriui kullanuııır. Hır yerde eahlmaktadır. Yalnız loptan sa

hflar için lıı:mlrde Gaıı:I Bulvarında 25 nı.marada umtm aceu· 
teUk Nıf'I Akyaıılı ye J. C. Hemliye mOracaat ediniz. 

Doktor 

~ems'in 
Nasır 
iLACI 

Posta Kut. 224 Telefon 3485 

D~OKIOR JEMSilt 
k• l::n eıki nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
oklinden çıkarır. 

c· lıınunıı deposu: lnıiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunut, 
•ddi - . b' .,, d ve ıuuessır ır na~ır ı ... cı ır. 

liaşaratla mücadele zamanı geldi 
!-lede.~...... b" tün' t • !il • · 1~·• acne u zınll' erın 
L_~ ır-· ' ,.._. ~·ını kazanan e:Whiz mar-
' llle,hur Amerikan filidi ile bu 
llı.iille1eni ve çok kuvvetli bir for
~ ~n FAYDA ve eımali ilaç· 
~~ ve mücuir Naftalin ve pire 
tlliıttı 1: lngiliz markah kimyevi 
.._.. 

1 
"!i bağlar için kara boya ve 

~' ~taıını, ağaçlarda, fidanlarda 
ot lı'k lerte güllerdeki ballık vesa
~ ra~ı öldüren ve Burnava Zi
t!C.\ ~tıtüıünün raporunu tqıyan 
~ f;AKıı.LA. tozlannı kesin ve 
~m:~ıe mağazamızdan tedarik 
~ . ~ız. 9 rakkamını istismar 
~ lltiyenlerin mağazamızla biç 

,.~· 8etb yerde de ıu-(mamıza dikbt buJUnIDUL 
-.ur. Latfen :rubndııld tır- TELEPON: 388Z 

o~ Akhisar Tütüncüler Bankası -. 

Serınayesi 1,000,000 Türk lirası 
rı.,erkezl: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkağaç 

iz mir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
ntta-" Emtea üzerine komisyonla alım satım itlerine ta· 
......,. vuıut eder. 

Prensibi emniyet, sürat ve mütterilerinin menfaa 
tini korumaktır. 

Adr~s: Gazi Bulvarı - Telefon: 2333 

(415) 

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

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 244J 
Ellerman Llneı Ltd. 

LONDRA HATI'I 
DERIND JE vapuru 3 1 martta bekle· ASSYRIAN vapuru mart nihayeıind<I 

nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Liverpool ve Svanseadan gelip yük çi< 
için yük alacaktır. karacaktır. 

SAMOS vapuru 1 O nisanda beklen!- TRENTINO vapuru S nisanda gelip 
yor. Hamburg, Bremen ve Anvers fi Londra, ve Hull için yülı: alacalctır. 
ınanlarından yük çıkaracaktır. FLAMINIAN VAPURU 1 S nlsand. 

ARMEMENT H. SCHULDT L.iverpool ve Svaıueadan gelip yUk ~ 
HAMBURG karacak.tar. 

FORTUNA vapuru 1 2 nisanda bek· CARLO vapuru 20 nisanda gelip yük 
lcniyoT, Hamburg ve Brcmen için yük çıkaracak. ve ayni zamanda Londra Y• 

alacaktır. Hull için yük alacalctır . 
SERVtCE MARITIME ROUMAINE THE GENERAL STIM Navigation~ 

BUCAREST Co. L TD. 
DUROSTOR vapuru 6 nisanda bekle· ADJUTANf vapuru mart nihayetin• 

niyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· de Londra için yük alacalctır. 
tarması cTuno limanlan için yük ala- DEUfSCHE LEVANTE UNtE 

~~-~-2~~~-~ caktır. DELOS vapuru 24 martt• gelip yllk, daha JOHSNTON VARREN LINF.S çıhr•cak. 
-. - ....- ___ ,,, 

Yazın insan kendini 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

üşütür! 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

N>?:VROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. 

lcetbında günde 3 kape alınabilir 
~ = ,.-'5'i"Fiff ------

Manisa Nafıa müdürlüğünden: 
1 - 12465 lira 4 kurut ketif bedelli Alatcbir hükümet kona• 

ğının ikmali inf8ab kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıka· 
rılmıtbr. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine müıadif pertembe günü saat 
on altıda Nafıa müdürlüğü odaımdaki ckıiltme komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (935) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi itleri yapabileceklerine da· 
ir müteahhitlik vesikaıiyle ticaret odası veıikuı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır· 
lıyacaklan teklif zarfların. ikinci maddede yazılı vak
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde vcrilmelidır. 

Posta ile gönderileceklerin yukarıda yazılı saate kadar komis
yon reisliğine gelmesi lazımdır. Poıtadaki teahbiirlcr kabul edil· 
mez. 31 - 3 - 6 - 10 1053 (648) 

UVERPOOL Tarih ve navlunlardaki değlşilclildaı.. 
AVIEMORE vapuru 2 7 martta bek· den acentll meıullyet kabul etme&. l 

!eniyor. Burgu, Vama, K6ıtence, Suli· 
na. Galatz ve lbrail limanlan için yük 
alacalctır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE 
OSLO 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
SAN ANDRES vapuru 14 nisanda 

bekleniyor. lskenderiye, Dieppe ve Nor
veç umum limanları için yük alacaktır. 
AMERtKA.N EXPORT LINES HELENIC UNES L TD. 
n.e Esport Steumlalp Corpon.tioıt BELGION vapuru l / 2 niııan araainik 
EXCFJ.LO vapuru 2 2 muta doğru bek· beklenilmektedir, Rotterdanı. Mamburıı 
!eniyor. Nevyork için yük alacaktır. ve Anverı limanlan için yUk alacaktıı. 

EXAMELIA vapuru 3 nlsand• bek-
leniyor. Nevyorlı: için yük alacaktır. GERMANIA vapımı 4/6 nllatl an• 

STE ROYALE HONCROISE 11nda beklenilmektedir. 1 

DANUBE MARn1ME Rotterdıun. Hamhurıı Ye Anvere U. 
TISZA motörü 2 3 martta leken<lerl- manian için yük alacaktır. 

ye ve Port Sait için lı.areket edecektir. 
Il.Andakl hareket tarllılerlyle nav· TURKIA vapuru 1 S nt..nda beldenl< 

lunlardakl değlflldlklerden ıcenta me- yor. Rotterdaın. Haınhurıı ve 'Anvll{ 
ıullyet kabul ebnez. limanlan için yük alacalr.tır. 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin- UNEA SUD .AMERJKANA 
el Kordond. V. P'. Henry Van Der Zee NORDKAP vapuru fuden limen~ 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- da olup Nevyorlı: için yük alm•khdır. 
caat edilmesi rica olunur. RIO YERDE vapuru ZS/27 nisan ari. 

TELEFON No. 20-07/2008 . d L_kl • N _,_ ,_... _ _,,, 
111n a oc enıyor ve e.,.ont ~ 7"" 

&ICiWM LCWWW:.dl9 al cakbr 

Fratelli Sperco aRIO ~ARDO vapuru 20/22 ına,i( 
V uumda bekleniyor. Ve NllYJ'odı: lçlı( 

apur acentası yük .ıacaktır. 
ROYAL NEERLANDES Gerek vapurlarııı muvua!At taldıl.ı, 

KUMPANYASI gerek vapur 1.ıılmled. ve nariımlan haıo. 

GANYMEDES vapuru 3 nisanda ,u. bnda acenta bir taahhllt altına ııt
lr.UnU talı.liyeden eonra Burııu, Varna va Daha fazla ta&illt almak lçln B1rlıı4. 
K6ıtenca limanlarına yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UllDAl.t 

HERCULES vapuru 4 nisanda gelip umuınl deniz acentalığı Ltd. müracaat 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg Pdilmesl rlca olunur, 
limanları için yUk alacalctır. TELEFON 1 Sl'll - '°71 

ORESTES vapuru 16 nisanda beklen· 
mekte olup yülr.UnU tahliyeden oonra 
Burgaa. Varna ve K6stence limanlaruıa limanlari için yük alacaktir. 
ylik alacaktır SERVtCE MARl11ME ROUMAIK 

SVENSKA ORIENTE UNIEN SUÇEAVA vapuru U nlMnda U...-: 
VINGALAND motöril 30 , ı eda li· nırrua. gelip Malta n ManilJ'a l!mıplen 

11WU1111A ırelip Rotterdıım, ~. için yük ve yolcu kabul edel'. 
Gdynla, Dantziır ve Daninıarlı: llmenla· ALBA JUUA 9 ~ Wl-.li• 
rlyle Baltık limanlan için yük alacaktır. te olup Malta ve Menib'a Umuılan !;in 

ISA vapwu 6 nisanda beldenmekte yUk n yolcu kabul edel'. 
olup Rotterdam, Hamhurg, Danızlg, TIAndı!d harebt larllıledyle nanuıa
Gdyııla, Danlmarlı: ve Baltık Umanlan lardald deAlflldilı:lerden .oenla mwıı., 

....,_.,...,......,.!!!!!l""""""~-...-,_,_.,....,....,.......,,,__EI!!!!!!!!'!..,._ için yUk alacalctır, yet kabul etmez. Daha fada ta&l1lt lglD 
BIRKALAND mot6rU 14 nloanda bek- P'RATELLI SPJ:RCO vapur ııceııtalılı

lenmekte olup Rotterdanı, Hamhurg, na mUracaat edilm..ı rloa olunur. Insan vllcudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 

!erimizin de Rad
yollne ihtiyacı oldu· 
qunu unutmayın.. 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri araaında ditlcri temiz
lemeğe de yarar, Fakat bu temizlik ki.fl değil
dir. Diflcrinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız ıabah, öğle ve aktaın RADYOLtN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. ' 

SABA.H VE AKŞAM HER YBllEKTEN SONRA. DiŞLERiNiZi 
PIRÇALA.YINIZ. 

Dantzlg, Gdynla, Danlmark ve Baltık TJ:LJ:P'ON ı il11 '14"3 266S '8Z1 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin mliateclri Türlıiycnin en eski oleL:lsl BAY, 
öMER LOTFO'dür. 43 ıeuelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
hal.kına kendisini &CYdirmiftir, 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hıumiyetlcrine ilinıten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün E2e ve lzmirlilcr bu otellerde buluturlar. 

Denizyolları işletmesi Pire sefer
lerine Konya vapurunu tahsis etti 
6 nisandan itibaren her çutamba gün{i saat 16 da lzmirdeD 

kalkarak doğru Pireye gidecek ve pcrfembe pnii yıne ıaat 16 da 
Pireden hareketle cuma sünl saat 11 de lzmire dönecektir. 
Keınara yolculari için her türlü konfur Ye eababı iıtirabat mev· 

cattur. Fl.atlw ~ ucuııdur. Haynn nakliyatı için ezemf kolay
lık ft ac:ualuk temin edilmlftir, llıtiyaç karfıaında bu aeferl pn.
AI' ,cınJerl Mat oa albda bllrmak Gzere lıaftada iki defa d y&• 

pWıcalı.tlr. Fula luMt lçhı Blrhd lt.ordOD Deni'Z)'ollen &eell• 

talılma .aracaat ... Telefoo 1114 
l - 3 lOQ l ). --
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Papalıkla Berlinin arası açıldı 
Avusturya Katoliklerinin • • 

ıstemıyor 
~ 

lehte vermelerini 

Bitlerin Roma ziyaretinde Cümhuriyetçi kuvvetler 
~~~~~~~~~~~~~--

Vatikanın semtine 
w 

ugramıy acagı Şiddetli h:ücumlara karşı muvaff a-
muhakkak 

• 
görülmektedir kıyetli bir taarruz yaptılar 

Paris 2 (ö.R) - B. Hitlerin Romayı BARSELON, 2 (ö.R) - Milli 
. Alman devlet reisi sıfatiyle resmen ya- müdafaa nezareti tebliğ ediyor : 
pacağı ziy.aret tarihi yaklaşmaktadır. Bu ' «Sark ordusu - Lerida mıntakasın-
müna::;ebetle bazı mehaliide şu sual so- da dütman büyiik topçu kuvvetle-
rulnıaıktadır: • B. Hitler Romayı ı.iya- riyle şehri bombardıman etmiş ve 
reti esnasında Papa ile mUlAkat için Va- müdafaa hatlarımıza şiddetle hü-

. ti.kana da gi<lecek midir? cum etmiotir. Kıt'alarımız çok 
B. Mussollninln bir defa daha Rayh enerjik bir mukavemet göstermiç, 

lle Vatikan arasında uzlaştırıcı bir rol ve fakat bazı mevkileri kaybet-., U~~l~:· ;.;,:..:ıı,.~Jn: 
·oynaması imkansız görünmeyor. Alınan- mitlerdir. Bununla beraber, az 

ya katoliklerinin vaziyeti hakkında B. sonra parlak bir kartılıklı taarruz 
Mussolininin Papalıkla Alınan hükUme- yaparak hem kaybettikleri mevki· 
tinin görilşlerhıi birbirine yaklaştınnak leri, hem de dün terkedilmif olaıl 
için ~linden gelen gayreti sarf edcceği diğer bazı mevzileri geri almıtlar· 
tahmin ediliyor. dır. Asiler çok ağır zayiata uğrer l•panyada ıon harp vaziyeti d ı-0ten~ 

Bununla beraber Vatikanın yarı resmt mıtlard2r. }vaffakıyeti tam tetkili.tlı iki ltal· tetmiıler, bet top ve bin ka ~r l edİ' 
ıazett?si o1!m tt?sııervator ~mana> da «Leridanın cenubunda Alkarisa yan fırkasının yardımına ve ıonı'almı§lardır. Keza Tora Siarasa :'ga &fa' 
dün akŞaın intişar eden blı: nota Roma mıntakaıında Manoralyayı terket" haftalarda gelen y\lzlerce ltalyan lerek bin esir alınmıştır. öğleyın 11

: 0W 

dini ve alyasi mclıafillnde hayret uyan-· tik. Fakat mukabil bir taarruzla ve Alman tayyaresinin harbe İftİ· nalistler Almaselasdan beş kilornetr 
dınnaktan geri :k~lmamıştır. Bu notaya kuvvetlerimiz Manoroyonun ti· rak etmiş olmalarına atfetmekte- ye geçmişlerdi. 
göre ~vüsturya btoli~erine plebisitle mali garbiainde 922 tepesini zap- dir. d phe·i~· 
ruisyonal sosyalistler Idıhıe rey vermele- tetmişlerdir. PARJS, 2 (ö.R) - Leri a ce Jcı:r1 

rini tavsiye içln·Avusturya baş pis.kopa- Sark cepheainde : Cümhuriyet ROMA, (Ö.P..) - Salamanka- de n~syon~list .~ücumu dur~~rul~:~da' 
su tarafından neşredµen beyanname ne bataryalarının ır..üessir aleti Asor dan bildir!ldiğine göre bütün Sa- Ma~nd muda_fıı gen.~ral ~ıaJ.B:lerİP tıl' 
önceden, ne de sonradan papa tarafından köyünün ifgalini mümkün kılmıt· ragos vilayeti general Franko kıt- lara1a ccph.esınde cu~hunye~ erJ<cl1' 

.l!,'--(• d ıc.ıı..lı B d d" .dd li l f d • l d.l • b arruzunu hızı.at idare ıçin sa . p-tasvip ea.i.un'1 e~ ....... r. tır. ura a u,manın ,ı et mu· a ~rı tara ın an ıtga e ı mı~ u- d M dr'dd h ket etmiştir. au rt. 
Akşam saat 20,30 da Vat.ikan radyo is- k v f t roamiyle kırılmı•tır lunınaktadır Saragos şehri donan en a ı en are hıırı· 

Mu emıe 1 
a d ... •1 1• v b·:· · • hede son derece ~iddet]j, fakat ciiJll· .. 

tasyonunun neşriyatı ise bu ~ayr~ti şaş• ontel<Oscye ogru ı er ıyen ır mıttır. eteyıı•· 
kınlık derecesine çıkarmıştır. Fi1hakika Fal.-ngist b«;lüg"'ü mahvedilmjttir. LERIDA ÖN'ONDE HARP yetçilerin. lehi~de bi! mücadele cıterıılt 

1 Alman devlet reisi B. Hitler , .. , etme'kte<lır. Cümhurıyet kuvvetler 
Vatikan radyo merkezi Avusturya plebi- Alman kıtalarının Avusturyadan ayrıl- bildiı-miştir. Merkez cepheıınde : Cumhurı- PARIS, 2 (ö.R) - ispanyadan ge- . . . 

1 
]ını~lııt' 

ııili meseleaiilde Viyana baş piskoposu ması Avusturynda plebisitin asken bir Papalık makamının ple'.lisitte .l\.vus- yet kuvvetleri bugün Guada)ajara len haberlere göre Lerida iSnünCle mu· kilerıne devam ederek esır er il eltte 
.. _-=.L-.3-- alınan --t ~ ~-- gva af h · · d · k 1 f dan ih · _.J• b tt d b' t h k t• h b d 'del 1 d d1 

• dır. Serise köyünü müdafaa etıtl . ....,, w.nuw.uwı VöZ.Iyıt:u. açmı.cw açı z er avası ıçın e cereyan etmesine ma- turya pıs opos an tara ın · tiyar ~ı- a ın a ır aarruz are e ıne are e eon erece ıı ete evam e ı· 
1 

·ıı ciı"' 
takbih etmekte kli. Salahiyettar mehafi1- nl olmak arzusundan ileri gelmektedir. len vaziyeti red etmesi bu karara sebep baflıya?'ak Monteblo, Pero Blan- yor. Şeh:t\ ımilda1aa ed€'tl.lerin y~ına olan asiler, ' iki taraftaki tep~ er'. e Jflıı• 

1 • d .. · · k p T k K 1 b huriyetçiler tarafından zaptı üzetıll de söylenditfne göre kilise ~is erm en Ayni mahfeller kıt.alarm geri alınması olarak gosterılıyordu. o, ero ro o vo a a asa mev- gönderilen hücum kıt'aları, aailerln taar· k k k'l "atir. 
k 1 '-'-' 1 dd ı· bi · · · · .ı1 b. k'l • • • l • 1 b" k I k d ] C:.-h b avemetten vaz geçere c;e ı mı,. birine 8.1"§1 a enen uöy e şi et ı r neticesinde Almanyanın harici siyaseti 10 nısan plebısıll karşısında .ru.ıs ır ı erını ışga etmtt er ve ır ço ruz arını tutma ta ır ar. -:r= rin aai a-

hakkında faraziyatta bulunulamıyacağı- vaziyet alınacağını tayin için Alı:nany~ esirleı:le harp malzemesi almıtlar- taryalac.'I ve tayyareleri tarafından oid· 
nı beyan etmektedirler. Bu mah.feller piskoposları da bugün bir konferans yap- dır. Harekat devam etmektedir.. det1e bombardımanına rağmen cümhu-
12 martta Avusuryanın süratle işgal m!§lar, fakat ittifakla b:r karar veremi- Lamanana mıntakasındu faaliyet riyet tayyareleri de havadadır. Asilerin 
edilmiş olması bu mem1eketin sevkül- 1yerek her piskoposun münasip göreceği kuvvetlidir. süvari hücumları otMnati~ eilahlann fa
ceyş noktalarının bir kaç Faatte ic;ız:ıl edi- şekilde hareketini terviç etmişlerdir. SARAGOS, 2 ( ö.R) _ Na:;yo· ıılasız ateşi alhnda parçalanmı§tır. Üç 

t lebil_eceğ!ni flÔSte ·dwuıi ilave eylemek- pi."lkoposlar<lan bir ikisi Almanya kato- naliat kuvvetleri Lerida tehrini ta· fırka yardım kuvveti gelmi~tir. Müdafi· 
tedirler. İiklerinin plebisitle Avusturyanm Al- mamiyle muhasara elmİflerdir.. lerin maneviyatı ıağlamdır. Ve bütün 

BtR TALEP manlaştırılması lehinde rey vermele- Muhasara öğle ~akti ikmal edil· hücumlara hiç sarsılmadan püskilrtmekte-
Viyana 2 (A A) - Führ~1·ın Avustur- 1 rini tavsiye eden beyanr.amel-e-r hazll"- miftir. Merkez cephesindeki Re- dirler. A•iler, büyük taamwannın ha

yadaki ~omiscri B. ~~erkel B. S:?ys :n- ı lamışlardır. B•ınla jan birisinde denili- ya nehrinin sahillerini tutmutlar· şından . beri, ilk defa olarak çok ciddi 
karta hır mektup gondr.rerek Şu.şnıng yor ki: dır. Dütman bir çok tank bölükle- bir mukavemete çaTJ>rn!lj bulunuyorlar. 
idaresinin tazyiki altında Otto dö Habs- ALMANYA. ... TARllllN rinin, mühim topçu bataryalarının 
burga fohri vatandrş;ık iinvanının ve- DÖNÜM NOKTASINDA... ve külliyetli tayyarelerin i,tiraki DENiZE 40 KILOMEr,RE MESAFEDE 
rilme~i için Avustury:~nln bir çok ko- ı « Almanya besbellidir ki tarihin bir ile ileri hareketine büyük bir mu- PARIS, 2 (ö.R) - Saragostan bil· 
münleri tar~fından verilmiş olan karar- dönüm noktasındadır. Yeni büyük Al- kavemet göstermektedir. dirildiğine göre general Mosltardo ordu· 
ların derhal geri alınmasını talep et-

1 rnanyanın yaratıcısı hiç şüphesiz bu fuilli Dütman genel karargahların· ııu Leridanın oima1i garbisinde hu ııabah 
miştir. birlik hareketinin umumi sükfuıetini 1el- dan birisi i,gal edilmittir. Burada Almasela köyünü zaptetmiotir. Burası 

B. ~AMUEL HOER'IN SöZLERI in edecek tedbirlerle taınamlıya:rak umu- bulunan vesikalara göre Lerida Barbastro .. Lerida demiryolu üzerinde-
Londra 2 (A.A) - Dahiliye nazırı Sa-

1 
mun sevincini artıracaktır.> Bıı emre şehrini müdafaa eden mevkiler· dir. Fransa cephe hattı, şimdi bütün imti

muel Hoar 1 mart 1!138 den beri 1317 iştirak e<lerek müntehiplerin kudretli bir den hiç birinin terkedilmemeıi dadınca bu yolu takip etmektedir. Bur· 
Avusturyalıya Ingiltereye gelip yerleş- ceveb reyi vermeleri talep edilmekte- için kat'i talimat verilmi,ti. gostan bildirildiğine göre merkez ordu-
mek müsaadesinin verildiğini avam ka- dir. Resmi Nazi mehafili yarma kadar su da denize -10 kilometre mesafeye gel· 
marasmda söylemiştir. bütün Alman piskoposlarının bu ~kilde LONDRA, 2 (ö.R) - Timeı mJotir. Burada 2000 esir alınmı§br. Da· 

61 kişinin talebi reddedilmiştir. beyannameler neşretmelerini bekledtkle- gazetesi Frankonun cümhuriyet ha cenupta nasyonaliııtler Kastela Nabas, 
ITALYAN GAZETF:LERI rini bildiriyorlar. kuvvetlerine kartı kazandığı mu- San Pedro tepesi Ye Siera Aridayı zap .. 

SUSUYORLAR 1 

ar~~!ı(~:~aseb~:::a~~ı~:s:a:~ F ansaya gı·den Ispanyollar ~::=~~1~a;i~=~ı;:~;:c:t:::!: r 
Almanca olarak neşriyatta bulunarak 
Avusturya peskoposunun plebisit lehin
deki kararlarını takbih etmesi ehemmi
yetli bir hadise mevzuu olm~tur. Rad-

Münihte yapdan bir gece yo ile yapılan hitap istisnai bir teşebbüs-
nümayifi ıtilr. Bundan Avusturya baş piskoposu-

azarlama şimdiye kadar görUlmüş şey nun c baba sözlerini> unuttuğundan ve 

hükümeti bunları kabul Fransız 
etmek bir karar verdi • 

ıcın 
• 

.!.'* 

NASYONAUSTLERlN JLERI 
HAREKETi 

1.11Jal1 
ROMA 2 (ö.R) - SalamaJll'> el 

·rı • 
bildirildiğine göre Aragon cephe!!• ıtl 

1. 1 · ') · h k ı· (lc~ıı nuyona ıst enn ı en are e ı ıı• 

k d. C h . . 1 kısflll etme te ır. ep enın en §ıma .. 
1
,, 

da Barbastronun otuz beş kilo~~tre Cjli 
sinde BernaJbarde zaptedjlmıştır. 

1 
... 1 . e , •. 

nupta Valderrobes nasyonalistlerııı f•lt 
··da .. 

geçmiştir. Burası T ortosayı ~u ya' 
eden Monte Negrel dağ ııilsilesinın ıı's' 
kınındadır. Valderrobreste yerleşand rıil 
yonalistler T ortoaadan, yani Ak e et' 
sahilinden kug bakışı ancak 23 kiloJ'll 
re mesafede bulunuyorlar. 

MAJORK ADASINDAKI HA VA 

OSLERt 

·ıdi' 
ROMA, 2 (ö.R) - Berlinden bJor~ 

riliyor ı Almanların Jspanyarun ~11 tııı"' 
adasında hava üsleri tesis ettiklerJ . LJl' 

d.'"ı ,, 
kında bir Fransız ajansının ver ıg Jıll' 
ber kat') şekilde tekzip ecJiliyor . .0tı "Jİ' 
her Kata1onyada kızıllıinn felaket ';ı;ti! 
nl alan hezimetlerinden doğınu~ eleıİ 
intibalan ıilmek maksadını takip e 
bir propaganda eseri olsa gerek~ 

tıil' 
LONDRA, 2 (A.A) - Jngiltere el~ 

değildir. kuzu kıyafetine giren kurtlardan hah- PARIS, 2 (ö.R) - Hükümet hudu· 
MATEN GAZETES1N1N sedilmiştir. Baba sözleri papanın nasyo- du geçerek Jspanyaya ilaca edecek mü1· 

kilmetf F eld mareşal Sir Filip ~~o JJ1il' 
nezareti altında İspanyol esirlerı010 elr.' 
badelesine başlıyabileceğini ümit eUJ'lG~ 
tedir. İngiliz projesi bir kaç ayh]dıt··,tfıt 
~n ilkteşrin ayında Gijonun Fr•nı:; .. jıV 
tarafından :zaptedilmeııİnin ferd•910 hii)Ô' 

•ı •uretlnde göııteriyor : cÇünkü, diyor, panya sefiri bay Azkarat lngiltere "'j)ı 
bu milieler Franııaya aeçııelerdi CSldürii· metine eeiTlerin mübadele•İ jşirıİ t~rı>e' 
lecek veya e•lr edileceklerdi. Halbuki etmesini teklif etmiftir. Londra bii1'~j jtJ NF,ŞR1Y ATI nal sosyalizm aleyhindeki ansiklikidir. tecileri kabule lı:arar vermiştir. Bunlar 

Paris 2 (A.A) - Maten gazetesi ya- Kurt kıyafetine giren kurda gelince,Al- ailAhlı milialer veya eivil ahaJi, hükümet 
:ııyor: manyada k:Moliıklere tazyik yapılırken erkanı kadın, çocuk ve aJiJler olabilir •• 

İyi haber alan Va.tikan mahfellerinde Avusturyada k.atolik reylerini toplamak Bununla beraber hükümet yalnız kadın, 
Vafrkan radyo istasyonundan diln Al- için dost tavrı ıtakınanlardır. çocuk yaralı ve alilleri Fransada alıko
man lisanile yapılan mUsahabe ve Al- Italyan gazeteleri hadise hakkında tek yacak, diğerlerini İspanyaya iade ede· 
manyanın Vatikan nezdindeki milmessi- bir yazı yazmıyorlar. Vatikan hariciye cektir. Nazırlar meclisinin gelecek içti· 
li ile BerJin makamları arasında telefon- dairesi resmen bu neşriyattan haberi ol- maında da bu mühim mesele üzerir.de 
la yapılan muhaverecren sonra Almanya madığını bildirmiş ve Almanya ile pa- müzakereler olacaktır. 
ile yapılan konkordatonun feshedileceği palık arasında münasebetlerin inkıtaı 
zannedilmektedir. hakkında acele çıkarılan haberlere ko- ROMA, 2 (ö.R) - Paristen bildi-

Maten gazetesi şu satırları ilave edi- lay kolay inanılmamasını tavsiye etıni§- rildiğine aöre lspanyol mültecileri Fran-
yor: tir. Her halde şimdiye kadar hadisenin ııanın huduttaki Lügon gehrine yığın yı-

Dolasan bir şayiaya. göre Kardinal İn- hiç bir diplomaik neticesi olmamış ve ğın gelmeğe devam ediyorlar. Şimdiye 
nitzcr btifa ederek bir manastıra çeki- Vatikan Alman sefarethanesi de sükfüu kadar ııilahlariyle 5 000 cümhuriyetçi 
lecektir. Hit!erin Romaya seyahati es- muhafaza etmiştir. milisi geçmiııtir. Mülteciler arasında ya· 
nasında Vatikanı ziyaret etmiyeceğine VAT1KANA ÇAGIRILAN ralılar, kadın, çocuk ve ihtiyarlar da 
;muhakkak nazariyle bakılmaktadır. AVUSTURYA PİSKOPOSU vardır. Ağır yaralı elli kişi Tuluz hasta· 

AVUSTURYADAKt ALMAN Papa tarafından davet edilen Avustur- nesine yatmlmışbr. Bunlar ııon muhare· 
ASKER? KUVVETLER! ya piskoposlarından biri bu akşam Va- belerde yaralanmıg milialerdir. Müfrit-
Berlin 2 (A.A) - Resmen bildirildi- tikana gelerek papa ile mill!kat edecek- lerin tazyiki altında Franııız hüldimeti 

ğine göre Anşlusdan beri Viyanada bu- tir. Diğer taraftan Viyana b~ piSkoposu Fransaya iltica eden milislerin Serber yo· 
hman Alman ordusunun 27 inci fırkası ~diruıl Niezin istifa niyetinde olduğu- luyle tekrar Katalonyaya geçirilmesini 
Almanyaya hareket etmiştir. Diğer Al- hakkında!ki haber ~imdiye kadar teeyyüt kabul etmljtir. Fakat Franaaya girerken 
ınan kıtalan da yakında Avusturyayı etmemiştir. Nihayet papanın hariciy_e hunların cCöz boyamak lçin:t ,Ulhlan 
~rk edeceklerdir. dairesi :Alma.DY.~ konkurda1oyu fub e1macakbr. . · 
Bazı mahfellerde uınnedildiğine göre etmek niyet!Jlıden de haberi oıo.dılım · cParie • Nidb ı~ lıldln:Hll-

Fransada dinlendikten eonra tekrar ıe· b ki f k b ı d '- J adP ti u te i i a u e ere&. ııpanY 

nora) Franko ordusunun kar§ısma çıka- tarafla müzakerelere giri§miştir. ıı• 
nlmaktadrrlar.> Franko da teklifi kabul etrni' bu).ıı> ıJll 

Fakat bu ~liılerin ~ranaada kalm~la- yor. Barselonun kabul etmiş oJd.us;;;
1 
.. 

n da arzu edilecelı.: hır ıey olmadıgın- teeyyüdü haberine intizar ediJınekt 1 il' 
4an kralcı gazete tunu teklif ediyor: Bü· İspanyol hükümetinin cevabı aJıııır ,. 

1e~ 
tnn bu militler Rua do•tları yanına gön· maz mar~al Setvod Tuluzda yerle~ec lı 
derilmelidir. Eaaııen bu hususta Fransa, ve bin Burgos diğeri Barselona gi:ec:it 
Mo•kova ve Barselon arasında müzake- ve üçüncüsü Tuluzda kalacak ol~tİ!• 
re yapıldığı da iddia ediliyor. lngiliz komisyonuna riyaset cd_,ce dile' 

Mareşal Setvod kendisine ~rfze a>''j 
HUDllIT AN GEÇEN MIUSLER · · ka ı g cek olan haller hakkında ıstın ınll" 
LUSON, 2 (A.A) - Fransız hudu- kabil kat~ kararlar aln;ak hakkına. 

dunu geçen 3000 Jspanyo] milisi ailah
ları alındıktan ııonra tahşit kampların

dan birine gönderilmişlerdir. Bunlar 
Cerbere yoluyle Katalonyaya eevkedile
ct.!tlerdir. Yarala olan yirmi milis Tuluz
da tedavi edilecektir. Sivil mülteciler 

l•panya BafVekili bay Nevin Fransamn merkezine gönderilmektedir. 
ne alSre hududu geçmiı olan iki tren ı Siyaııi mahafiller ispanyada askeri va
dolusu milis Serber üzerine nakledil- ziyetin •on inkipfından dolayı endişe 

mitlerdir. Buradan tekrar ispanyaya ı:•- izhar etmektedirler. Çünkü içlerinde bir 
çerek bulacakları vautalarla Çin yolunu çok ecnebi gönül1üler bulunan Franko 
·~ardır Kralcı cAction FrançaİH) kun>etleri Framız hududu civarına eÜr• 

•u kaı1ti;aaaldı •i>'aeetinhı bozulma.- atle 7akla .... ktadırlar: 

Jik bir hakem olacaktır. . ki' Jlla9' 
İngiltere hükümeti esir]enn na 1 )co' 

ki beraber ıafını deruhte etmeme e ktİt· 
. ·f' . ·ye edece ınısyonun masan mı tesvı 

• a91 
ROMA, 2 ( ö.R) - Fransız '*':~;ı 

1 
. . ye eı 

mahafili lıpanyo1 milis erının ]• 
h ecsn 

mülteciferin Fransaya akınını ~y'LUY"' 
h'"kümetı u• karıılamıştır. Fransız u un"' 

ve alillerden başkasını Franaada tu ui]•' 
· · K dın ve çoc mağa karar vermışb~. a. a So'VYe& 

nn bile ispanyaya ıade•ı vey 
Rmyaya nakli dütünjilmektedir. 


