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••• On dokuz Mayısta yapllacak büyük cpor şenliklerine hazırhklar devam ediyor. DUn stadyumda provalar yapdmışhr. 
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HARiCiYE VEKiLiMiZ CENEVREYE GiTTi GÜNEŞ ANKARADA GALiPTiR 

1 
\1 -ı 

......... ~-------------1< ö y l ünün 
kalkınması 

ü ...... et· 

Sancak anayasasını 

Tetkike memur komite 
bitirmiştir • • • 

mesaısını 
~ lıtanbal, 15 ( Tele/onla) - Hariciye vekili Dr. Tevfik RüftÜ 
Aras bugün saat on birde Romanya vapuruyle ve Bükref yo
luyle Cenevreye hareket etmiştir. Hariciye vekilimiz konıey top
lantısına iştirak edecektir. Hariciye vekilimiz bu arada Hatay 
meıeleıiyle, Fransa - Türkiye muahedeıiyle de me,gul olacak
tır. 

İstanbul, 15 (Tclcfoiıla) - Hariciye vekilimiz Dr. Tevfık RUştü Ara::; 
Mısır lıükümeti tarafındruı Kahireyi resmen ziyarete davet edilmiştir. Ha
riciye Yekilimizin kanun aylarında Kahireyi ziyaret edeceği öğrcnilnli§tir. 

lstanbul, 15 ( Telefonla ) - Fransız sefiri bugün ekspresle Parise müte
veccihen ~ehrimızden ayrılmıştır. Oradan Cenevreye gidecek ve hariciye 
vekilimize mülakı olacaktır. 

- Sonu üçüncü sahi/ede -

ene ahçe şehrim·z~ 

e 
~ ......••..•.................••.... 

Suriye 
.Komiseri geliyor 

Ankarada yirmi dört 
saat tevekkuf edecek 
Antalya, 15 {Hususi) -- Kont 

dö Martel'in Parise gitmesi ta
karriir etmiştir. Suriye fevkal
ade komiseri giderken Ankara
ya uğnyacak bir gün kalaCak 

: ve hükümetimizle temas edecek
: tir. 
" Öğrenildiğ~ııe göre Suriye ko

miseri, Irak hariciye nazınnın 
Türkiye - Suriye münasebetleri 
hakkında Ankarada yaptığı te
masları Suriye cephesinden tet
kik etmek arzusundadır. Suriye 

• Bil§ vekili de Parise gidecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-
Doğanspor takımı 
GUzel ve enerjik oynuu·yıe 

muvaffak " lmu,tur 
Geçen hafta İstanbulda Fener sta

dında Fenerbahçeye O - 6 mağlup 
olan Doğanspor takımı, dün ayni 
takımın karşısında muvaffakıyetli 
bir oyunla 4 - 3 galip geldi. Oyunu 
Ankara mıntakasından bay lbra
him idare ettiği için bu galibiyetin 
tevil götürür yeri yoktur. Bahusus 
ki Doğanspor takımında Hakkı, F u
at, Mahmut, Ali ve Fethi gibi takı
mın '"" k~ym~tli af'lan yoktu. Bu 
oyuncuların yerleri genç ve enerjik 
oyuncularla doldurulmuştu. 

Dün stadyumda seyrettiğimiz F e
ner takımının çıkardığı oyun, belki 
de saha yabancılığından İzmir hal
kım tatmin etmiş değildir. Bu ta-

So1: dördü.ncü sahifede -

oldu 
ı··· .. pa~ti'~i~····· 

Istanbul saylav
lığına namzedi · 

Ankara, 14 ( A.A) - Ab
dülhak Hamid Tarhandan bo
şalan lstanbul ıaylavlığına 
Emekli Tuğbay Şükrü Ali 
Ogel parti genbaşkurulunca 
parti namzedi olarak onaylan
mıştır. 

Sayın seçicilere bildirir ve 
ilan ederim. 

C. H. P. Genel Batkanı ve
kili adına Dahiliye Vekili 

ve C. H. P. Genel 
sekreteri 

.................. ~:.5.1?:!! .......... . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

lktısat Istanbulda vekili 

Dün ihracat tacirleriyle 
bir toplantı yapıldı 

,, . 
sergısı 

Jngilteıe kralı S. M. Coıç 

Hava şehitlerini göz yaşiarın1ızla andık 

Valimiz : Bu mezarlar birer sem
boldür, icabında bize vazifemiıi 

gösterir, demiştir 

Başvekilleri ve de
legeleri kabul etti . .-. 
Delbos'un ziyafetinde 
Başvekilimiz de hazır 

bulundu 
Londra, 15 ( ö.R ) - Taç giyme 

§enlikleri umumiyet itibariyle bitmiş 
olmakla beraber bu sabah ta resmi me-
1·asim devam etmiştir. Kral Londraya 
gelen ecnebi hükümdar hnncdanları-• nın mümessillerini ve bütün ecnebi 
delegeleri kabul etmiştir. Dük ve Dü
§es Glocesterin huzurunda yapılan bu 
merasimde kral delegelerin ellerini 
aıkmış ve bazılarıyle görüşmüştür. 

Londra, 15 ( ö.R ) - İngiliz kralı
nın taç giyme merasiml için Londrada 
toplanan devlet adamları arasındaki 

diplomatik görüşmeler dün ve bugün 
- Son• üçiincil .aJlfada -

Tören çok muhteşenı oldu 

, 

7<.u111:c ~·ali ı•e askeı ı cl/uiıı 

}(öıler l:.nstuusiİllat nww;;akıycılı ko11sa tıow maıut [!enr.u 
- YAZISI lKlNCl SAYFADA -



Sahife 2 

Köylünün 
kalkınması . -.. Memleketin refah sevi
yesinin yükselmesi ve 
kuvvetlenmesidir 

. : 
• • . . 

• 
• 

• • • 
' ' .. . . 

• . 
• 
• 
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Konserden çıkanların gözl~ri neınli idi 
Karşıyaka Sağır, Dilsiz - Körler dirle çarpıyordu. Birçok gözlerden 

enstitüsünün dün mektep salonların- yaşlar döktürttü. 
da verdiği konser çok kalabalık ve Görmiyen bir insan görenlerin 
güzide bir dinleyici kitlesinin can- mnlik olduklan bir çok hususiyet
dan alkışlan ve heyecanlı takdirleri lerden ve nimetlerden mahrumdur. 
arasında geçti. Böyle olmakla beraber bu mallıl 

.. Beı ~eI?an: bir ':i~olon~e), bir küçük musikişinaslan nefis san·at
flut ve ıkı klarnet, ıki pıyanodan Iarın en zoru, öğrenilmesi, anlaşıl
iba~et olan küçük bir orkestra he- ması en müıkül olnn musiki gibi 
yeti mı7.arlan ve samüni hayret için- yüksek bir sahada kelimenin tam 
de bırakan fevkalade bir icra kabili- • · ı ffak ı gör-. .. . .. manasıy e muva o muş 
yetı gosterdı. (Gormek) gibi Alla- mek körler müessesesinin bu işe 
hın en bü~~ nimetinden mahrum hasrettiği alakanın büyüklüğünü an
olan bu kuçuk orkestra heyeti mu- Iatır. 
?Iliml~ri mus~ki .. inas bay Stavridisin idareyi heyecanla ve hararetle 
~daresmde lstıklal marşından sonra tebrik ederken bu kıymetli varlığı 
ılk olarak Mozartın (Noces de Fi- yetiştiren öğretme usullerinde sabrı, 
gato) ouvcrtürünü çaldı. Klasik tahammülü nisbctinde musiki saha
musi~i . edebiyatının şaheserlerin- smdaki kıymeti de aşikar olan mual
de~ bı? ~lan b~ eser pek güç pa- lim bay Stavridisi candan alkışla
saJlan ıhtıva edıyordu. Böyle olmak- mak borcumuzdur. 
la beraber santiman ve icra husu
sunda teferrüat hiç ihmal edilmiyor
du. Melodiler sazları dolaşırken hiç 
bir aksaklık yapmıyor, temiz ve ber
rak akıyordu. 

F. H. A. 

TELEFON : 3151 

YENi ASIR 

· r gazinosunda 
8 RAY AN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beynelmilel sergisinde b!rlnclllğl ihraz 
eden 9 klşlllk Vlyananın en meşhur orkestrası 

16 MAYIS PAZAR 
Gününden itibaren caz ve konserlerlne başh-

yacaktar. 1-2 S-2 

~ . ;:. :· ' ..... '! 

AYYARE SiNEMASI 
BU HAFTA 2 BUYÜK FiLM BiRDEN 

o o 

Orkestranın bundan sonra (Fete 
Orientale) (Trovatore ), (Si fetais ı 
Roi) (F aust) gibi üzerinde çalışıl
ması aylara mütevakkıf güç ve o 
nisbette güzel eserleri çalmakla .. ~s
terdiği maharet orada hazır olanlu. ı 
hayretten hayrete düşürecek bir ma
hiyet alıyordu. Solist keman, ke
manla çaldığı Chopcnin Noktürnü 
ve Bnchın Ariasıncln sürekli alkış
lar topladı. Diğer bir arkadaşı Drad
la nın Souveniri maharet ile çaldı ..• 

a Çılgınlıkları 
Hans Albers - Olga Tscheckova - Zehra Ahmet Villiam Povel - Bette Davls 

iki senedir beklenen baştanbaşa şıir ve güzellik filmi Bütün bayanlar bu filmi görmeğe davetlidirler. 
''Pergüot" hayatın ta kendisidir Amerika ve Paris mdaları tatlı bir mevzu içinde teşhir ediliyor. 

BU HAFTANU SEANS SAATLERi 
Hergün 2,45 - 6 - 9,15 Pergünt - 4,45 - 8 Moda çılgınlıkları Cumartesi ve Pazar günleri 1,30 Moda çılgınlıkları 

Bir buçuk saatten fazla süren kon
serden ayrılırken bütün dinliyenle-
rin kalbi büyük b~ heye~n ve tak- ~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PAZAR 16MAYIS1937 

Nuallimler 
arasında 

Evlenme 
Şehrimiz C. H. P. baş sekreteri l3tıY 

Zühtil Tilzüntürk'ün kızı Bayan r,til• 
ycsscr ile Denizli deri fabrikası Jll; 
tahassısı Bny Feyzi Osınanın alôtl 
dün Karşıyaka belediye dairesinde iC' 
ra kılınm~ ve genç evliler şercfiıl' 
dün gece Karşıyaka kulübünde bit 
eğlenti tertip olunmuştur. Her iki Jllt' 

rasimde şehrimizin tnrunmış s~ 
hazır bulunmuşlardır. 

Tebrik eder saadetler dileriz. tılll 
W'..27.2.l'ZZ:JCC77L7J'.LZ~911!ı 

~Gazetemiz 
~ 

~An karada satış teş· 
k ilatı yapmıştır 
" Yeni 

aşağıdaki 
caktır : 

Asır ,, Ankarada 
yerJerde satıla-

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AU 

Saman pazarında our 
All 

Yenlşehlt9de bayi 
Mu$t~ fa 

TUtUncU All Ekber 
Ahmet Enver bakkS'" 

llyesl tutun gişesi. 
1 Taşhanda gazetee 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

d 



•••••••••• , ŞEF ............ .. 
jRonıen milli bay 
:ranıını tebrik etti . 
~n"4~a,_ 14 ( A.A ) - Ro- ~ 
"aaeC ~tıklal bayramı mü- E 
... tıyle reisicümhuru- ! ... uz t I • 
1'.arolaara ~'!1dan Majeste il E 
11 ile çeRı en tebrik telgra- : 
iıdad gelen cevabın sureti a~a- E 

ır. 

M· : R &Jeste il Karol 
S oınanya Kralı 

E R BOKREŞ 
E ,.. •• 0 '"anya milli bayramı 
: llnaaebetiyl M . l . : en • • e aıeste erıne 
: .: lcaınıını tebriklerimi ve •ah-
••• IQad l • T 

lelik Ret erıyle do.t ve müt-
lahı . .0 manya milletinin re· 
niler !çı? olan hararetli tem.en· 
'tırı. 1'"1 arzetmekle bahtiya-

JfENIASIR 

Dominyonların fikri ne merkezde 

Dünyada sulhun kurulması,Avrupada 
sulhun istikrarına bağlı ·bulunuyor 
imparatorluk konferansı, Ottava konferansında 

varilen kararları tamamen tebdil edecek 

Afyonda 
Kar yağıyor 

Afyon, 15 (Hususi) - Şeh
rimi!. ve civarına birkaç gün· 
denberi kar yağmaktadır. Şim

Sli.ire 3 

lngiliz 
KralıCorç 

Başvekilleri vede
legeleri kabul etti 

rzrrmıa .. -

Delbos'un ziyafetinde 
Başvekilimiz de hazır 

bulundu 
- Baş taralı birinci •ahilede -

diye kadar yağan kar beş san- de faaliyetle devam etmiştir. Bu temas-
timi bulmuştur. Bazı köylüler lar beynelmilel vaziyet hakkında fikir 
köylerinden şehire gelirken teatisi mahiyetini muhafaza etmiştir. 
tıpiye tutulmuşlarsa da kurtul- Fransa hariciye nazırı B. Delbos sabah 

Paris, i5 ( ö.R ) - Londra hem nun için ele deniz kuvvetlerini hava muşlardır. Yugoslavya krallık naibi Prens Polla 
taç giyme dolayısiylc toplanan bey- kuv\·ctleriyle tamamlamak zaruridir. ehemmiyeti aşikar olan bir mülakatta 
nelmilel heyetler ar::ısındaki konuş- Bahri kuv\'etler hava kuvvetleriyle onyada bulunmuştur. Fransız sefarethanesinde 
malar, hem de imparatorluk konfc- birlikte takviye edildiği zaman impa- verilen bir ziyafet Fransız hariciye 
ransı sebebiyle beynelmilel faaliyetin ratorluğun istikbali temin edilmiş ola- nazırına diğer delegelerle ve bilhassa 

k.aınal Atat~k AT ATORK merkezi halindedir. cTcmps> gazetesi caktır.> s J • } • küçük anlaşma devletleri delegeleriyle 
• diyor ki: Faris, 15 ( ö.R ) - dntransigeant> U ama JŞ eri görüşmek fırsatını vermiştir. Akşama 

lliUi ba ANKARA Dominyonlarm tngütcre tarafından Lonclra impru-atorluk kanferansında gö- Konya, 15 (Hususi) _ Kon- doğru B. Delbos Dovning Street'de B. 
• tİl'fe L }Tam münaaebe- sarledilen milli müdafaa .gayretine ne rüşülccck -ekonomik meselcleJ:.i.n ehem- f Baldvinin ve kabine başında onun ye-
: 1._ UCUla ve Romanyaya olan ya su1ama işleri etra ında ça-• "1Qr"1'etf mikyasta .iştirak edecekleri şimdi anla- miyetini gösteriyor. İngiltere Ottava rine geçecek olan haz.ine ruwrı Sir Ne-
S '"Jrl Ek 1 temennilerden do- şılacaktır. Dominyon başvekillerinin konfernnsındanbcri, asu.ıık ananeleri- Iışmafara devam edilmektedir. ville Chemberlain'nin ziyaretlerini iade 
: ırti ol •klanılarına çok sami- konferansta yaptıkları beyanat bu hu- ni bırakarak; himayecilik yoluna gir- Bu sulama işinin muvaffakıyet- eylemiştir. B. Delbos bu akşam hava 
S ara teıekkür eduim. b · · d l b 1 t" • d K •••• susta cesaret verici mahiyettedir. Ce- ;ıniştir. Şimdi u sıynsctin en acı duy- e aşarı ması ne ıcesın e ~ yoluyle Parise hareket edecek ve Pe-

··~····••••••••• KAROL nubi Afrika ba..,vckili General Herzog ma~a bnc::lamı~·t.r. Zira Almanyanın si- ya _ Ankara arasındakı' ova ıigöye giderek salı gun·· ü Parise do""ne-
dominyonlar arasında harici siyasetin 13.hlaI.lJ'l)asına tehditkar bir mahiyet ve- parçası çok zengin bir toprağa cektir. lktlsat 

..... V.0e000k000İ00l0İ••••• :ı _ b .,. ~~ 

~:~a~~~~:~~i~il:'::e~~~:~~~~ ~:~:~~ ;ü:;;k s::~~ut~w~~~;· s~~ı:ns~:;e~i~ malik olacaktır. Bir fen heyeti sı:;:n:~:b~i( ~~ri~o~ Royter ajan-

Jstan bu}da miş ve demiştir ki: Her dominyon ken- dir. arteı.iyen kuyusu açmak için Birçok ecnebi diplomatlarının hükü-

-8 
ls~ ~aralı birinci sahi/ede -

deı:ı ) u • 15 ( Yeni Asır muhabirin-

di sulhunun Avrupa sulhuna ne kadar · cProgrcs de Lyon~ gazetesine göre faaliyetine devam etmektedir. met merkez.inde bulunmalarından is-
tabi olduğunu şimdi pek Ulfı anlamak- de imparatorluğun muhtelif kısımları Bu arteziyen kuyusu için 400 - tifade ederek kendileriyle kat'i mahi-

İleratif; Şehriıniz ayakkabıcılar koo-
1.a l'a'bc ın Yatlık ayakkabıları her haf
trıirdeg det ~örmektedir. Kooperatif tz
llıı.ştu.. hır şube açmağı karar1aştır-

tadır. Dünya sulhu Anupa sulhuna arasında ve bu kısımlarla diğer dünya 50() metreye inilecek tazyikli yette olmıyan görüşmeler yapan hari-
bağlıdır. Bunun için harlıa müessir şe- memleketleri arasında gümrük müna- su bulunması etrafında çalışıl- ciyc nazırı Eden Almanya sefarcthane-
kilde engel olacak birleşik bir hare- sebetleıinin tayini konferansın en na- maktadır. Aranılan su evsafı sinde Mareşal Fon Blomberg ve diğer 
kete ihtiyaç vardır. zik noktası olı:ıcaktır. <Ottava> konfe- Alman murahhaslarıylc öğle yemeğini 

Paris, 15 ( ö.R ) - Eski İngiliz hah- ransı himayeciliğe bir dönüştü. Şimdi bu lunduğu takdirde bu su ile yemiştir. 
· B · b ı ·ı ı · t u· • lib bütün orta anadolunun sulan- Lo d 14 ( A t ••• rıye nazırı . Vinston Churchill <Pa- ıse eyne mı e vazıye carı · era- n ra, .A ) - Royter ajan4 

dc .. slanbul 15 ( Yeni Asır muhabirin- ris • Soir> gazetesinde imparatorluk lizme bir dereceye kadar avdeti lüzum- masa kabil oclaaktır. sının muhabiri bildiriyor: 
.. ) k nf h Ymı Zrland başveıklı Mı.l.Savarr-e 1 k 1m k d 400 · ı · Ç T'" k" b l'tıak - Galatasarayd h 

1 
·o eransının er şeyden evvel impn- s · u ı a ta ır. mı yon ınsanın eko- k d ur ıye aşvekili İsmet İnönü bu· 

1
_ la olan yerli mall a er ~~nbe açı - ratorluğun müdafaası meselesiyle meş- le bahri kuvvetlere dayanır. Denizle- nomik mukadderatını tayin edecek olan a D ı f) a gün hariciye nezaretinde B. Eden ile 
~rrı.rn... ar scrgısı u !>ene 1 1 w k- '-b"lm ·· · ı_ -. Sonlarmda arıla kt Se . gu o acagını knydederck şunları ya- rin sulh vasıtası olarak ..u<t ı esi ln- bu kararlar hiç şüphesiz dünyanın Çankırı, 14 (A.A) _ 1937 hay- gortişmüştür. 
•ıqzırlıkı ,,. ca ır. rgı _:_1 L 
b 

arına paznrtcsı' g·· .. d .l. zıyor: giliz donanmalarının den.U.ıere kuman- umumi vaziyeti üzerinde çok müessir vanatı ehliye aayunında yu .. z bine ondra, 15 ( A.A ) - Hariciye nazın 
ar~ b unun en ı ı- . . . j &,,_ ~lanacaktır Bu . ki . dmparatorluğun ıstıklalı tamaıniy- da edL bilmesiyle kaimdir. Fakat bu- olacaktır. yalan fazlalık zuhur etınİ§lİr. B. Delbosun dün Fransız sefarethane-
~ · sene sergıye ::; ~~ ı::~::~~1:::u..!: .......... M;~·;;·· .. ;·;·b·;~~·;~~·;;~·· ·ı·;;;y~·t·i ........... ,..'ivı~;·~hh;~i·~·;i~~d;·~d;~·da~·ü·y···~;·i~; ~:~~iv;;~;:~ ::a~ı:~~;in:cü~~ç;! 
~ °Sergıde üç pavyon kuraealdard met İnönü ile Hodza, Litvinof, Avenol 

u &eneki . ır. 

~~~~"!:a.E:=~~ :~: Kamutay bu telgrafa Ayın yirmi birinde muaz- ~~~~7!~Cm:5:~:: 
n~ş. ~ - 2 Gençler .. :ı ·· - &· d . ·.d. 1 k rek B. Baldvin ve B. Çembarlain tara-

ba~~~~~:9~:! z.;ınd~umın uun ce~~-P ver ı zam enız geçı ı o aca E;~:=Ft;:.=.: 
'- ır kalabalık h Mamak infilakı dolayısiyle Mısır letioe derin sempatisini Wıar eder. Londra, .1. 5 .. < A.A ) - Murahhas he- 'jKral ve kraliçe ""'rc:amba "1,~~ ..... ı Vic- B. D. elbos bugün ögwle yemeg-ini B. 
'<IJl Gü uzurunda yapı- ,-'$ ~ .. hoı tna neş - Anknra Gençler Birliği fut- mebusan meclisinin taziyet telgrafı hak- Reis vekili yetlerin buyuk bir kısmı bugün veya toria Aria Albert yatına gidecekler ve Eden ile beraber yiyecek ve sonra tay-
0 , 

2 
kÇını Güneşliler güzel bir oyunla kında dünkü nüshamızda malumat ALI lliJSEYlN KAMAL SITKI yarın hareket edeceklerdir. Fransa ha- o akşam yatta büyük bir ziyafet vere- yare ile Parisc hareket edecektir. 

A azanmışlardır vermiştik. Buna dair teati edilen tel- Ekselans Ali Hüseyin p<lşa riciye nazırı B. Delbos Edenle öğle ceklerdir. . Londra, 15 ( ö. R ) - B. Delbos bu 
l'"\n k d 

1 
f graflar suretlerini de vriyoruz: Mcbusan meclisi ikinci reisi yemeğini yedikten sonra tayyare ile Perşembe sabahı kral yanında Arni- sabah B. Edenin hususi ikametgahında 

A ara a İ fl t İ 31 Ankara,15 ( A.A ) - Mamakta vu- KAH1RE Parise dönmüştür. raUık dairesi erkanı olduğu halde ana- İngiliz hariciye nazırıyle birlikte öğle 
rı lankara 15 (AA) K kua gelen infilak kazasından dolayı Mamak baruthanesin<leki infilak Litvinof ile Hodz.a, Lebreton (Arjan- vatan ve Akdeniz filoları şefleri ile ih- yemeğini yemiş ve öğleden sonra husus! 

at r gij '·· l · - ırık ka- Mısır mebusan meclisi riyas~tinden Bü- mu··nasebetiyle Mısır mebusan meclisi tin) general Arecena Amiral Rogers · f "I fl · · b h ta il Faris harek t l~~arınd nu o an bugün vatan ha- tiyat ı o şe erını, ya ancı arp gemile- yyare e e e etmiştir. 
\ıtkiye a. can vermiş şehitleri için yük Millet Meclisi riyasetine çekilen namına göndermek lütfunda bulundu- (Şili) ve Herrera (Uruguay) yarın ri yüksek zabitlerini ve ticaret ve ba- Paris, 15 ( ö .R ) - B. Delbos 20 

~ı ~c Sevnı~ bütün şehirlerinde say- teessür telgrafı ile buna verilen cevap ğunuz taziyeden ziyadesiyle mütehaSsis memleketlerine gideceklerdir. lıkçılık filoları delegelerini kabul ede- Mayısta Brük.sele giderek Belçika hükü-
ec~tle J.ı sunulmuştur. Bu müna- aşağıdadır: olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Mısır Murahhas heyetlerin birkaç tanesi cektir. ı met crkanıyJc görüşecektir. 
>'ap1ları n.ka!adn Ulus meydanında B. Abdülhalik Rcnda mcbusan meclisine en samimi teşekkür- bu ayın 21 de Spithead'da yapılacak Geçit resmine topların selam atışı Londrn, 15 ( ö .R )- Birçok delegas-
'a)rlavJa ı~tıfalde Vekiller Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi leri ile hararetli şiikran hislerinin bil- olan büyük deniz geçit resmine iştirak ile başlanacaktır. Akşam saat 10 ile 12 yonlar hugiin ynrın Londradan hareket 
l"tıurlar r, suel ve sivil büyükler, me- Mısır mebusan meclisi barut depo- dirilmesini sizden ricaya beni memur etmek üzere burada kalmışlardır. arasında bütün gemiler donanacaktır:. 1 ediyorlar. Sovyet Rusya hariciye ko-
telif k 'subayla- 'k ·ı h sunda vnki acıklı infilak kazasından do- etmic-t i Londra, 15 ( A.A ) - Spit.head'dc C ·· ·· k 1 d"" t t u· · · B L ıt ] • ve muzı a ı e mu • "il ' r. uma gunu ra or ng ız harp mıserı . itvinof bu. akşam hareket 
t~ll"tılar a ardkan gelen müfrezeler,ku- layı en har:ırctli taziyetlerini arz ve bu ,ABDüLHALlK RENDA cereyan edecek olan muazzam deniz gemisini gezecek ve bilahare Lonclra- edecektir. Avusturya hariciye nazın 
: lcrj ~e~· tepler ve esnaf mümes- elim felaket münasebetiyle Türk mil- Pii:rkiye B. M. Meclisi Reisi rcsmı geçidinin programı neşredilmitir. ya avd<'t edecektir. B. Şınitd pazartesi günü bazı hususi 

lltt\Jr ınlerce halk hazır bulun- 1 dostları nezdine gidecek ve Londra 

to ~et~sirn . Enternasyonal sergisi stanbulda sehitler ihtifali haricinde birk<lÇ gün kalacaktır. Al· 
t ı>. de ba t saat on bırde atılan bir rnan harbiye nazırı General Von Blom· 

ya.sim Ye ~ anmış ve bu anda me- J N t · ki •• ı d • h • bcrg bahri resmi geçitte hazır bulunaca· 

r·~1~ardak~deki sancak ve resmi urı• heyetı• sergı•dekı• u u ar soy en ı, şe ıt- ğı için 24 Mayıstan evvel hareket et· 
~ tllıııtir. y bayraklar yarıya indi- miyecektir. Japon imparatorunun kar· 

}..f tl} Ve sa arım dakika süren se- Jı•gv e· çelenkler kondu deşi prens Şişibu ve prenses daha bir-
ScCl'l/a ın··Ygı durumundan sonra tedkı•k edı•yor kaç gün krı1acaklardır. Hareket ta· 
. Yfi, Lı Usteşarlığı adına yüzbası eşyayı "hl . b eı ati ı-ıava k ~ n en tes it edilmemiştir. Çin delege-

ad •rıa d kurumu Ankara ~ube- lstanbul, 15 (A.A) - Tay- J h . b" - d d ki leri de daha 15 gün Pariste kalacaklar· fı •na Beh o tor Ragıp, C. H. P. yapı mış şe rın utun Ü Ü eri d 
tıdarı Çet Kemal Ç

3
g-la t Ankara, 15 ( A.A ) - Dün enternas- etmek üzere 7 ihtisas grubuna ayrıl- yare şehitleri ihtifali bugün uıun müddet çalarak bu hür- ır. ~il llut ki r araw Paris, 15 ( Ö.R ) - Loııclradan har..._ 

11 
~ ha~irı bu_ ar söylendikten, mu- yonal kömür sergisi jüri heyeti iktı- mıştır. Ji.ı."ri ihtisas grupları yarından saat 14 de Fatih parkındaki met resmine iştirak etmişlerdir. k '" 

\JY<l ır rn ld k b sat vekili adına kendilerine riyaset . . la b d et etmezden evvel B. Delbos Havas 
~k Y k\Jmand arş çad ıbtan ve ir eden I . 

1 
Rah . K""k . b. ıtıbaren hazırlık toplantılarına başlı- yyare a i esi önünde yapıl- Türk hava kuvvetleri namına ajansının muhabirine ~u intibalarını 

l• er ?\'\a asın a ir manga zınır say avı mı o enın aş- mıştır. Merasimde askeri ve .• b K 
<ltl) nevra fiş ~ · I .. d f k 

1 
w d · 

1 
yacak ve 24 Mayıstan itibaren muh- yuı aşı emal, Hava ku- bildirmiştir: Taç giyme Mfis merasi· 

,,. atışı egıy e uç e a se- an ıgın a i k toplantısını yapmıştır. mülk~ ~ k k ) C "'~<lırıa ı-japtıktan sonra Atatürk Ekonomi bakanlığınca hazırlanan ta- telif eşyanın ve maddelerin tetkik ve h . 1 
yu se memur ar, üm- rumu ve Türkkuşu namına minde hazır bulunabildiğim için me-

r~itlik~c acıbayramda ve Cebecide limatnamc hükümlerine göre ve en- mütalfiasıyle meşgul olacaktır. urıyet halk partisi, Türk hava Rüştü, Şehir namına Cemalettin sudum. Bu fırsattan istüade ederek 

n:llİ~erin:at~n hava şehitlerimizin temasyonal se!"gi bürosunun talimatı Firmalara tecrübelerin başlayacağı kurumu ve Türk kuşu erkam, Fazıl ve üniversiteliler namına İngiliz devlet adamlarıyle ve Lonclra-
~l J liran çc enkler konmustur dahilinde teşkil edilen bu jüri ilk ola- ve her firma için tayin olunan tecrübe asker kıt'aları, muzika, izciler Bahadır tarafından söylenen da toplanan ecnebi şahsiyetlerle gö-
l ~Ut k . . rak 1 katagoriye ayrılan eşyayı tetkik günleri tebliğ edilmiştir. ve ll'tektepJilerle büyük bir halk nutuklardan sonra bir manga ~ö~mclerinden de çok memnun kal-

p AR lji lll U tedildir . • kalabalığı hazır bulunmuştur. tarafından havaya ateş edilmiş ~: DeJbosun tngiliz ricaliyle ve 

llıahat.-1 S, 14 ( AA ) Hun ter mayına mı çarptı Taı:ıısaat 14 de bütün şehirde ve merasime son verilmiştir. kında kabine başına ge<'ecck olan ya· 
.. ıı b.. . · - Siyasi bı"r •ht" kf '- Ş h "' B. ·•ltt .. 1_ qy C 1 ıram va e ve süKfltu e itligw e çelenkl k t Chemb 1 · 1 · ]Ak 
I" "l(ta b"lh ıanonun iradeylediği er onmuş ur. er aın e mli a atları iki hükü-

.;'l'e kl\r§ıı ~Üa Fransa ve lngilte- A • il k b • A S k metin bütün meselelerde tam bir !ikir 
b&~~edilvcg Ih anılını, olan lisanın mıra ı ır resmı anca anayasasını birliğini göstenniştir. 
te---~ll'lekt u çuyane mahiyetinden Kapalı daire ~~;:~1~?ii:!;;t!:=~:=~~ tebligv neşredecektir Tetkike memur komite 
ltıd ı e Fr . 
~ &.rı iirn·d· .anıam:ı·mukaddera- • • • b• • tll~.~~i~f~tt t:~~~k:!'b?.la.~ksba.ğ Londra, 15 (A.A) - Deniz eksperleri ekseriyetle Huntcr mesaJSJ0} ıtırmiştı•r 

~ ""'tlıyetl k uyu ır nf ]Ak. • b. ita.İl cenah " ar§~l~ı:ıaktadır. 1 a mm ır mayine çarpma neticesinde vukubulduğunu beyan 

tı~,,!:'~ diplo~~~fı_lı ıse bu sözleri etmektedirler. Eksperler ecnebi memleketlerinden gelen haber

tı.,tı·-•ttı gizlern ıı~nın yenfi bir ma- feri büyük bir ihtiyatla karşılamaktadırlar. 
e>I ertdiıe ed ege matu olmasın- Akd d' k ~ oı.Un e~~k _!ıer ne suretle e ız ma amatınca hazırluan rapor AmiraUığa gelir 

I> etınekt:.'i,.~lia Y~Ütmekten gelmez resmi bir tebliğ neşredilecektir. 
Hunter muhribi Cebelilttarıka sretirilerek kızaia .. ekilecektir , ~ . 

- BQftaralı birinci sahi/ede -
~aris, 15 (ö.R) . - İskenderun Sanca~nın yeni statüsünü ve ana yasasın: 

~~ıne mı mur Milletler Cemyeti komitesinin nisan ayında başlayan ikinci 
ı~tıma <levreri muvaffakıyetle bitmiştir. Hazırlanan proj ler, komitenin rapo
rıyle 24 Mayısta Milletler Cemiyeti meclisine verilecektir. Henüz haHedil
m~miş kalan . ikinci resmi lisan ve Sancağın Suriye ve Türkiye ile gümrük 
munasebetlen meseleleri konsey tarafından halledilecektir. 

Rekoru da kırılmışlar 
Moskova, 15 (A.A) - Yüz

başı Laidoukov beheri 860 
beygirlik dört motörlü bir tay

yare ile saatte vasati 280 ki
lometreden fazla katetmek 

suretile beş tonluk ticari hll

mulc ile bin ve iki bin kilo

metrelik beynelmilel kapah 

daire rekorlarını k•rmıstır. 
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oldu Gençler Birliği Güneş'e mağlup 

Doğanspor .takımı güzel bir oyunla 
Fenerbahçeyi 3-4 mağlUp etti 

• 
lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muı insanlann telakkisini bildiren rahat tıları hakim. Alt döıeme pa.spaslanndan 
.adımlarla yukan doğru ilerliyoruz. yürüyerek ıol taraftaki ivicaçlı merdi-

\' e bir kapı taraçasında kendimizi bu- venden yukarı çıkıyoruz.Ve ikinci bir aa
luyoruz. Çam ağaçlarını taklit ederc:.esi- !ondan ıol köşedeki odaya ıiriyoruz. 
ne boyanmJ.f klasik bir Roma uslubu Orada iki kişi var .• 

mimarisiyle yapılrnlf kapıyı görüyoruz. Geni~ divan üzerine yatmış ve bir a-
Bu kurunu vustai 1"ltomsu villada mo- yağı yerde diierini kıvırmış ıanşm Lir 

beıdc bir ihtilit ta var .. Çüııkü kapının adam ... Gazete okuyor . .• Otuzunu çok
üzcrindcki boyası dök.ülmi.İ.f Lirkaç mah- tan aşmış olması ancak, göz pınarların· 
kUlı: aat~r okuyor~z : • . 1 daki bunııukJardan belli... Fakat biz 
cComıng Paradıse of love, you viJI f ınd bu sarı mat yüzde, yanak pınarlarına 

life and be auty.> Date : 1901 W .A. W. düşmü~ bol et parçalan &örüyoruz. Yü-*** • zünde, erkek hatlarını anlatan çizgiler-
Kapıdaıa girince geoit bir mozayilt den eser olmadığından helk.i bu elbi.e

tqlak ve bir kat üzerinde büyük bir •· leri dcği~ ve dalıalı -c;lanm biraz 
fon .. Cenit penccrderin önünde planü7e daha uz.atsak bir kadın çehreaiylc karpla
jre bezaran koltWt!ar var .• Bu inpat •- pcaiaz_ Fakat bu kadın yüzüne benzi
lonun ortuuıda -,ine mozayik bir ha- yen, erkek çehresinde -=ak hatlardan zi. 
yuzu, Eı*iyainden çak.an ince ıu ıml- yadP. hodıram bir lika::rdi var.. Daha 

• 

Ticaret Lisesi 

e nelyedilmesl ttaaesmı ,._ 1 J9lft .,... .,. • ., 
üir hatlar 1uıldı ve ~~r..ıı th'lk1P &tterme yuraıRk, ner .... mr -------· 
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Hunte B. Eden 
Mayine çarparak Kral ve kraliçeye 

1 ziyafet verdi 
yara anmlŞ.IY Londra, 15 (A.A) - Antoni 

Italya Otarşi.den vaz açıklarCebelınüdttara Hık~~~r(IngA.~ -torpAlimdoesuri~ Eden ve refikası dün akşam geçemez kral, kraHçe ve lngiJtere itti· 
nun infilak etmesi hadisesiyle alaka- hadı cem\yellerinin başvekilleri 
dar olmak üzere burada tezg~hlarda 

--------------------·--------------ııİİİİİİİ•---- şerefine hariciye nezaretinda 

Başvekil B. Mussolini diyor ki:: dir:ain.::;.,;~ ~~;i~S bi'ılt~·.:~:!:~.:·~!~1~.~:~i-O ye nazırı hükümdarların şerı>· 

tarşi sulhun ziminidir ve biz de sulhu istiyoruz!=~=:· :::~::s;.:::.d.!·~:: !:;:f!~k .:::iş~~:.··k böyl• bir 
R. 1936 senesinde yapısı bitmiş olan bu 1911 - de hariciye nazırı Ed-

bu~ına, 15 (ö.R) - B. Mussolini tiyacı olduğunu söylemiş, kimyevi Otarşi sulhun zarninidir. Ve biz de Mussolini ziraat sahasında görü- gemi 1340 tonilatoluktur. Ve türbinleri vard Grey kral George ile 
\lfl1 n .. ~apitülde korporasiyonların endüstrilerin ise bilakis ilk safa geç- şiddetle sulhu istiyoruz. len terakki eserlerinden de hah- 34,000 beygir kuvvetindedir. kraliçe Mary'oio taç giyme 

10·\, u1.rnı ıçtimaı dolayısiyle bir nutuk tiğini ve İtalyanın ihtiyaçlarını ta- Dü~e bundan sonra İtalyan en- setmişti. Düçe inhisar.lara taraftar Londra, 15 ( A. A) _ Amı'rallıktan · · b 1 l ,,. ı\• k l .. · merasım1 münase etiy e böy e 
t .. t 1 ,,.ere talyan ekonomisinin bir mamiyle karşıladığını bildirmiştir. düstrisinin umumı vazıyeti hakkın- olmadığını kaydetmış fakat husu- bildirildiğ. .. H t to~ .d 
"O os"n · I l k d d ·zah · t" .. l ffak ' ıne gore un er rpı osu bir ziyafet verm:•ti. tıorn· " u çızmi§ ve ta yanın cko- Bunu mütea ip zirai vaziyeti göz en a ı at vermış ır. sı teşebbüs er muva olamayın- 'ti 

dcrı'>ılc otarıi « kendine yeterliğin- geçiren başvekil devletin milli eko- Düçeye göre ltalyada istihsal ca umumi menfaat namına icap hakkın~ ya~ılan ilk tahkikat torpido- Davetliler s~at 22/30 de bari-
Ba ne kasdettiğini anlatmışbr. nomik rolünün ne olacağını anlat- edilen elektrik kuvveti memleketin ederse devletin müdahale etmesi nun sahih bU: ma~e .çarparak yara- ciye nezaretinden çıkarak kra-

.. 0 ..... §v. ekil hükümetin İtalyan eko- ihtiyacını tamamiyle kar~ılamakta- 1.. ıd•v · · "]"' · · D landtğmı tesbıt etmi!jtir. hn verdig~ i baloya gitmiclerdir • • , .. , mışbr. ~ azım ge ıgını ı ave etmıştır. ev· 'ti 

~mı· -k r ~gkı nızamh ı? ya~a Roma, 1 S (A.A) - Kapitolda bu let şimdiye kadar kredi seyrisefain •• • · a oya ışı ave e 1 mış ır • .. ısıne ve d•y• · ttal dır. Ko··mu··r ve bakır meselelen"nı· hal- G G 8 1 2000 k" · d t d"I · t• 

""l~... . l u ıye emın sabah sanayi birliklerin heyeti umu- kumpanyalan ve deniz inşaatı i~- • yakalanan ...ı '" onom m tar t t letmek için büyu .. k gayretler sarfe- orıng 
lni!J" Rını ve bunun de siyasi ve miye toplantısında bir nutuk söyli- dilmektedir. Çinko, kurşun, Man- lerine müdahale etmiş fakat milli 
tıu 1 

•• rnevcudiyet için elzem olduğu- yezum, aliminyum, boksit vaziyet- v d• d k l{ J Boylcıniştir. yen Mussolini ltalyanın otarşiden leri de memnuniyete şayandır. faaliyetin diğer sahalarına müda- ene ığe var 1 aça Çl ar 
~· · Mussolini ltalyan endüstrisinin vaz geçmesine imkan olmadığını te- 1938 senesi sonunda Gazofin ve hale etmiyeceğini beyan etmiştir. . Ankara, 15 ( A.A ) - Geçen bir haf. 
biri1Y~ti?i gözden geçirmi~ ltalyanın barüz ettirdikten sonra demiştir ki yağlı maddeler noktasından İtalya Düçe imparatorluğun otarşiyi Mi.IAno, 

15 
( A~ .> - ~ hava ta içinde gümrük muhafaza örgütü bi· 

her rıcı cıns kömüre malik olmadığını Tepeden tırnağa kadar silahlı bu- tam bir istiklale kavuşacaktır. Us- takviye eden yeni bir amil olduğu- bakanı General Görıng Venedige gel- risi ölü 99 kaçakçı, 600 kilo gümrük 
ko ~.ene sarfettiği yüz milyon ton lunan bu dünyada otarşinin silah- tik ve selolozlaran yerine kullanıla- nu çünkü imparatorluğun italyaya miş ve bir otele inmiştir. Generalin bu kaçağı 73 kilo inhisnr kaçnğı, 3 tüfenk 
~c ~~tün ancak küçük bir kısmım lerını elinden almak harp etmek cak milli maddelerin imali için et, maden, pamuk vesaire temin ziyareti tamamiyle hususi mahiyette 1 ta~ca, 14 mermi, 39 Türk lirası, t 
birrı 1 toprağında istihsal ettiğini,tam için l er türlü vasıtalara malik bu- çalışılmaktadır. Daha şimdiden mil- ettiğin söyliyerek sözlerini bitirmiş- olup uzun zamandanberi cenubi ttal- kilo esrar, 19 kilo morfin, 10 gram ero
••,,::1.tıhtariyet için vasi stoklara ih- lun~T\lann eline düşmek demektir .. li bir iplik vücuda getirilmiştir. tir. yada ikamet etmekte olan zevcesini kar- in ile 25 kaçakçı hayvanı ele geçirm.iş-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••• şılayacak ve beraber .Alınanyaya götü- tir. 

Leon Blumun bir nutku 
Fransız başvekili Amerikalıları Paris 

• ziyarete davet etti 

Sovyetler 
Almanyaya sipa

azalttılar • • 
rışı 

Moskova, 15 (A.A) - lzves

tiya gazetesinde bir makalesi 

çıkan harici ticaret komiseri 

Rosengolz .-on seneler zarfın

da Almanyaya yapılan Sovyet 

siparişlerinin mahsus derecede 

azaldığını kaydetmiştir. Bu si

parişlerin bedeli 1931 senesin

de bir milyar mark iken 1936 
senesinde 47 milyona inmiştir. 

Sovyetler birliğinin ıktısadi 

istiklalinin kuvvetlt!nmesi saye· 

sinde ithalat bu suretle azal-

recektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l&tanbul radyosu 
SAAT 
1 2 30 - 14 arasında Plakla Türk 

musikisi, havadis, Beyoğlu 
Halkevi gösteri kolu tarafın
dan bir temsil nakli. 

18 30 Plakla dans musikisi. 
19 20 Konferans. Ordu saylavı B. 

Selim Sırrı Tarcan tarafın
dan .. 

19 45 Konferans C. H. P. namına 
20 Bayan Müzeyyen ve arkadaşla

rı tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları . 

20 30 Bay Ömer Riza tarafından 
Arapça söylev. 

20 45 Bay Muzaffer ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları 

21 1 S Stüdyo salon orkestrası 
22 1 S Matbuat birliği namına say

lav Neşet Halil Atay tarafın
dan Türk - Yunan dostluğu 
hakkında bir söylev. 

22 30 Yunan heyeti tarafından mu
siki. 

Hava ejderi 
Londra, 14 (A.A) - Allah 

rüzgarı, Tokyoya avdet eder
ken kendi tesis ettiği rekoru 
krrınağa teşebbüs etmiyecektir. 

Londra • 
grevı 

Londra 15 (A.A) - Londra 
otobüs işçileri dün büyük bir 
ekseriyetJe greve devam edil
mesine karar vermişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni adam 
176 ncı sayısı çıktı. Bu sayı 

ile Epikür'ün bahçesi ilavesi
nin 7 inci formasını verıyor. 

içinde lsmail Hakkı H. Avni 
Adnan Cemil, Supbi Nuri, Dr. 
lzzeddin H. Bozok'un yazıları 

Hamit anketine Şevket Sürey
ya, Sadri Etem ve Ahmet 
Kudsinin cevapları Halit Ziya 
hakkında düşünceler Andre 
Gide den tercüme iç ve dış 
sosyete tetkikler Kültür ha
berleri Fikret Mualla'nao eser
leri vardır. Tavziye ederiz. 23 20 Ajans haberleri 

~m·ıını~·31*1123E*IS!M>Cl:iemı::&&!S~V!!lllllm!!l ..... miıı .......... mııem• ' Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 
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irmi yedi numara Garp cephesinde B Güz:ı bbakk müsabakasıı 
. . ,. . . . .. .. .. u musa a aya ya nıı 

Marlen Dıetrıch ın de ıştırakıyle uç buyuk casus yıldızlar iştirak edecek 
filmi meydana getir.iliyor. Matmaze Do· tor' da 

Dita Parlo oynıyacaktır 

Casusluk Jilmleıinde muva/Jakıvdi gö11ilen bevaz pCldc pctilr.li 
lık böyle bir casus mevcut olmadığı bile 
söylenmiştir. Meşhur casus Mııtn Harri· 
nin Paris kabara ve dansiglerinde çalış
tığı sıralarda Matmazel Doktorla muha
berede bulunduğu şüphe uyanilırmıştı. 

Fransız istihbarat memurları Mata Har
rinin arkasına düştükleri sırada onun ne· 
fes almasına bile meydan vermemişler
di. Filvaki Mata } fari müthiş cazibe ve 
giızelliğile F ransanın harba bilfiil iştirak 
ettiği senelerde bir çok büyük işler ba
şarmıştır. Nihayet onu idama kadar sü
rükleyen hadisede boşboğazlığı olmu~

tur. Bir aralık Fransız istihbarat memur
larile görüşfüken : 

Ameriknda caııus fiJmlerine gösteri· casus kadınının bir Alman olduğu gek· ı Matmazel Doktor'un mnceralıırı o 
len büyük aluka, Amerikan sinema lindedir. kndar muglak ve müphemdir ki bir nrn-
atüdyolarını bu mevzu üzerinde durak
lrunağa scvketmiştir. Filvaki §İmdiye 

kadar meydana getirilen casus filmleri 
daima, her gehrin geniş bir seyirci kitle· 
eini sinemaya çekmiş, hasılat kabnnnıı
br. 

Yapılan tetkiklere göre cnsus filmle
rine en fazla alaka gös~crenlcr genç kız
lardır. Bu yüzden bir çok genç kızlar bu 
mesleğe girmek için Ameriknda al~a
darlara müracaat etmişlerdir. Fakat mü
rncnat edenler nev heves oldukları için 
hemen pek azından istifade edilebilmiş
tir. 

Jngiliz ve Amerikan filim müsseseleri 
üç büyük casus filmine hazırlanmışlardır. 
Bunlardan ilki lngilterede meydana ge
tirilecektir. Bu filmi çevirecek olnn Mnr· 
len Dietriç Ötedenberi çevirdiği casus 
filmlerinde muvaffakıyeti görülmüş, bü
yük bir san· atkürdır. Hatırlardadır ki 
Mnrlen Dietriç, 27 numaralı casus fil -
mindc san tının bütün inceliklerini gös
termece muvaffak olmuştu. 

Mnrlenin çevireceği yeni casus filmi· 
nin senaryosu hnzırlanmıştır. Bu filmin 
ismi c 2 7 numara Garp cephesinde > dir. 
Filminden de görüldüğü üzere lngiliz 
film firmaları meşhur yıldızın ilk casu!l 
filmindeki şöhretini istismar etmek ar· 
zusundan kendilerini çekememişlerdir. 

Bu filim bir çok esrarengiz habaset
lerle, harb sahnelerile doludur. H. G. 
Wells'in bir hikayesinden mülhem ola
rak snnnryosu hazırlanmıştır. 

ikinci casus filmi, umumi harbın yakın 
tarihi içinde bir çok kanlı işlere eli karı
şan meşhur casus Mnrthe Ricbnrd' ın h • 
yat ve maceralarına aittir. Bu isim umu
mi harbın casusluk maceralarını takip 
edenlerce malumdur. Orduların cephe
lerde askeri bakımdan elde ettikleri bü
yük neticeleri bir anda hiçe indiren bu 
meşhur c sus kadın binlerce ve on bin
lerce insan hnyatının sönmcaine hizmet 
etmiş ve kendi milleti hesabına bir çok 
i:ıler becermiştir. Marthe Richard'm bu 
müthiş ve heyecanlı vazifesini meşhur 
sinema yıldızlarındnn Edvige Föyere 
görecektir. Kendisinde büyük bir san t 

ve mncera hevesi mevcuttur. 
Son fılm Matmazel Doktor' dur. Bunu 

Dita Parlo çevirmiştir. Yine umumi hnr
bın casusluk maceraları arasında Mat· 
mnzel Doktor'un adını duymıyan, deh
ıet ve heyecan duymıyıın kalmamıştır. 

Matmazel Doktor'un aslen Fenlandı~ 
yalı olduğu iddia edilmiş, bilnhnra ken· 
disinin bir Leh müsevisi olduğu söylen· 
miştir. En con babalerde de bu gmel 

Anna May Yung'a göre 

Sinema yıldızları neden 
evlenmek istemiyorlar? 

- Filvaki MatmaLel Doktoru bir de
fo görcliim, demesi onu ölüme sürükle
m:şti. 

Matmazel Doktorun maceralarını can· 
lnndıran yeni casusluk fiJminde Mntma· 
zcl Doktor rolünü meşhur sinema yıldızı 
Oitn Pnrlo yapacaktır. Dita Parlo bir 
mııcern kızıdır. Daimi surette macera 
fi]mlerinde yer almıştır. Onun çevirdiği 
; Bir Mahbusun Şarkısı> filmi kendisine 
sinema sahnesi üzerinde büyük bir mev
ki temin etmiştir. 

Matın zcl Doktor filmi daha şimdiden 
her yerde büyük'. bir al&ka uyandırmış
tır. 

ıniyorlar: 

l - Erkeğin kurduğu inhisar içinde 
kendisini feda edemiyor. 

2 - Erkeğin kendisine ckarım> de
mesine tahammül edemiyor ve erkeğine 
ckocam> diyemiyor. 

3 - Evin içinde erk<.'ğin intizamsız

lığına razı olmıyor. 

4 - Hususi hayatı içinde erekck gibi 
knba bir yabancının girmesini istemi
yor. 

5 - Her türlü ihtiyacını temin im
kfuılarını buluyor. Bilhassa bol bol eğ-

leniyor, gülüyor. lşindcn yorgun dön
döğü için ancnk uywnnğa fırsat bulu-
yor. 

6 - Aldatılmaktan çekiniyor. Bili
yor ki kendisi gibi erkek tc aldatacak
tır. 

7 ·- Bir gün beğenilmemekten kor
kuyor. Anlıyor ki erkek ne kadar se
verse sevsin, bir gün kendisini beğen-

Luise Rainer Çın havalı iliminde ıniyecektir. 

Meşhur Japon yıldız Anna May Yung geçiyor. Sinema perdesinde görülen yıl- 8-Rahatsız edilmek istemiyor. ÇUn-

sinemaya intisap eden genç kızların ne- dız kendisine ancak geçici aşıklar bu- kü erkek, kadının nazarihda nıüz.'iç, 

den evlenmediklerini anlatıyor. Japon 

yıldızına göre sahne, genç kızların ya-

şama ve evlenme irnkfuılarını ortadan 

kaldıracak bir gürilltüli.1 hayat içinde 

luyor. Bunlar o kadar bol oluyor ki tahammül edilmez bir mah.hlktur. 
genç kwn ciddi ve devamlı bir surette Amerika sinema gazetelerinden biri 
bir yuvanın içinde krumasına imkfin Anna May Yung'un bu sekiz ıartını 

kalmıyor. cevlenme buhranının aebepleri• olarak 
Sinema yıldızları :unun için evlen- karşılıyor. 

Maksat bacaklarda estetik 
temin etmekmiş ... 

,,' 

güzelli~ 

Viicud te11asiibiivle la1111za1L meşltur ı •rldtz /sabcl /eve! ıJ.i 

Paris sergi komitesi bir de güzel ha- at bakımından ele almıştır. Bacakl::ı \:' 
cak müsabaknsı tertip etmiştir. Güzel tam ve nok.<;ansız bir güzellik arnnl1111 

bacak müsabakasına yalnız sinema yıl- tadır. Dünyanın sayılı heykeltıraŞlıı~ 
dızlarının girmesi kabul edildiği için sanatkfırları bu müsabakada hake1111 

bu müsabakaya rağbet gösterilmiyor. vazifosini göreceklerdir. Hollivuclun ti' 
Sebebi: nınmış sinema yıldızları da bu n1üsııbS' 
Yapılnn tetkiklere göre sinema yıl- ka için davet edilmişlerdir. 

dı?Jarından ekserisinin bacakları ccs- Eğer bu müsabaka sinema yıldıi!Jıtl' 
tetik> bakımından hiçbir mana ifade na inhisar ettirilmcsey<li, hariçten bs.f 

edemiyecck vaziyettedir. Güzel bacak müsabakaya dahil olacak genç kızl .. 
müsabakalarında sinema yıldızlarının sinema yıldızlarından en basit bir n1

C\ 

şimdiye kadar en ufak bir cBon Puvam kie ayrılmasına bile müsaade et.nıif" 
almayışları da bunu gösteriyor. ceklcrdi. Yapılan tetkiklere nazarı;:. 
Şunu da ilave edelim ki güzel bacak dünyanın en güzel bacaklı kızları 

müsabakasını Paris sergi komitesi san- lezyada yetişyormuş .. 

Uyuşt~rucu Maddeler lnhisarın'"' 
dan: 

idaremiz 1937 senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankıt51 

vasıtasile doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 
Ahmlar mezkur bankanın aşağıda gösterilt-o şehir ve kasaba' 

larmdaki 53 şube ve sandığında yapılacaktır .: 
Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, GümüşhacıköY1 

Çorum, Mecidözü, lskilip, Malatya, Bdıyaman, Eskişehir, Si~ri• 
hisar, Mihaliççik, Kütahya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşe• 

bir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman, Beyşehir, ŞarkikaraağaÇı 
Bilecik Bozöyük, lnegöl, Geyve, Göynük, Orhandi, Uşak, çalı 
Çivril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin, Sandıklı, Yenişebİfı 
Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, lspartaı 
Eğirdir, Uluborlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mübayea fiatleri şu suretle tespit olunmuştur: 
Softlar - Beher morfin derecesi 40 kuruş~ 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler - Beher morfiıt 

derecesi 40 kuruş. 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher morfin dere· 

recesi 35 kuruş. 
Morfini yüzde 12 den aşağı kabalar beher morfin derecesi 

30 kuruş. 
Satın alınacak afyonların ibtidai muayenesi idaremizin alıı:ıı 

merkezlerine göndereceği eksperler taraf111dan yapılacak tart~ 
ve tesellümü mütaakip alakadarlara kilo başına berveçbi ati 
miktarlarda avans verilecektir. 

Softlar 4 T. L. 
Temiz ve konak sız toplanmış drogistler 4 ,, 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar 3 " 
Morfini yüzde 12 den aşağıya kabalar 2,50 ,, 
Bakiye afyon bedelleri Istanbulda yapılacak laboratuvar tııh' 

)ilinden sonra azami sür'atla ve yine Ziraat Bankaları vasıtasiyle 
alakadarlara ödeltirilecektir. Ekicilere afyonlarını bankaya te.s
lim ettikleri tarihten itibaren hiçbir masraf tahmil edilmiyecektır'• 

Mübayaalar afyonun toplanmasını müteakip derhal başfanıı
cak ve bu tarihler banka tarafından mahallen ilin olunacakt~: 

Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki müsta f• 
sillere ait mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü 8

. 

yonlarJa tüccar ve müstahsil malları katiyen kabul edilmiyecek;~: 
Temiz ve kooaksız olarak toplanmış saf af yoolara daha Y0 

.. 

sek fiat verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz· toP 
laması kendi menfaatları icabındandır. 
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Y ~zan : Mlşel Zevako 
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f~ Ül'perml§, gözleri yerinden ı hattı sözünü kesmeden Şarlı dilemiş, 
tnar ~klanndan g~ ~ da- 1 ne kadar mümkün ise ona o ~~ şef~ 
b·. ~ §tşınış, Asabı gerilmişti. Onun katli davranın~ Bahçede onundeki 
ll'icik dÜ§U.ncesi Viyolcttayı kurtar- kadehi boşcltırak. mütaJ..aasını da bil-

tnaktı_ dirdi: 

arsa 
Güzelyahd• Recaizadc ve 

Selamet ıokaklarile mahdut 
köşe başında 427-75 M. 2 
bir arsa ehven fiatJa sah
lıkhr. 

Talipler T. M. C. Resmi 
ilin işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

1-3 

lzmir Ticaret Mabkemesin-
den : 9371207 

Sert bir ses: ' - Ne olacak? Sevmek ve sevilmek 
- D:L1__ tki lzmirde Saman iskelesinde nu ~t! kumandasını ver~ . insanlar için gayet tabil bir ~tır.. ·-

lniı. dakikada on beş muhafız once hır niz de mesut olunuz. Kadın ister ~.ınge- Büyük Kardıçah hanı altmda 
ti, SOnra bir knhkaha işittiler. Daha ne, ister Prenses olsun.BunUD ne ehem- Gü%el lımir nakliyatı umum ···e 

~. büyük bir gölgenin sıçradığını miyeti var. Siz onu sevdikçe o, sizin is- şirketi lstanbul şubesi tarafı~-
rdüler. tikbal yıldwnızdır. Hayatınızın rehbe- dao lzmirdeki merkezine nak-

,__On beş silah birden patladı. Salonu ridir. Sevgi, insanların hayattan istifa-
"'ilta b Jedilmek üzere Deniz yollara 
h ir duman kapladı. Muhafızlar de etmek, zevk duymak için bulmuş ol-
eıne al İ?!etme idaresinin Ankara va-
F n dışarı çıktılar. dukları en iyi vasıtadır. Yarın her h -

h\ avsıa orada yalnız ve hareketsiz kal- de Diviniyere gideceğim. Siz de Bclgo- puruna yükletilen eşya için 
rn 1§ dudaklarında şeytani bir gülümse- der ile görilştiiktcn ve neticeyi öğren- lstanbul acenteliğinden ahnmış 
~ belirınişü. di~n sonra benim yanıma gelirsiniz. olan biri 20 - 6 - 936 tarih ve 

lot avaş Yavaş dumaıllar dağılınca Kı- Haydi Şimdi yntalım!... 4917 numaralı 186 kap ve di
~le Viyolettanın cesetlerini aradı. Her ilciSi de odalanna çek.ildiler. Fa- ğeri avni tarih ve 4929 numa
lta 1ıkta birşey yoktu. Her ikisi de kat Şarlın gözüne uyku girmiyordu.Gii- ralı 116 kap ve d ğeri yine 

Ybolnıuşlardı. neş daha ilk parlaklığını göstermeden aynı tarih ve 4930 numaralı 
• L~~\'sta gözlerini odanın her tarafında yataktan fırladı.Saat yedide otelden çık- f ~~ 101 kap mubteli eşyayı muh· 
l:.,. ırdı. Hiç birşey göremedi. Gördü- tı. Kalbi çarpıyor, gözlerinin önünden t . .. ._ 

.. 

1 

Yaz geldi. Ilıcalarda, kahve
lerde bol Işık lazım, zira müş
teri kelebek gibi z iyaya üşer. 

Bir Standard lambası edininiz, 
idareli, dayanıkla parlak ziya~ 
Jıdır. 

Acentası: Hüsnü ldemen, Sa
man iskelesi, ikinci Kordon, 

lzmir. 

Çeşme 
PLAJLARI 

e;u b· evı uç parça KOnş.mentonun 
,..,_ ırşey vardı. O da mahzen kapağı- genç ve güzel kızın hayali silinmi~or-
-.q a k k ziyaa u~radığından iptali mez- Çeşme plajlan icara veri· 
bir çı bulunduğu idi Orası ağ7.ı açık du. Titriye titriye koştu. 1çinde bir te 
hnd kuYuya benziyordu. Sen nehri al- korku vardı: kur şirket tarafından istida ile lecektir. Kestelli caddesinde 

Salaif e 7 
i c : = ;;r:,,.. 

~ ' 
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimi.zi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAHMi KAllAOAVUT 

Yemi§ çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3aoe 

~:::::::::::=:•:™:==:-::::::=::•:::::::::::::::•' 
BÜTÜN DÜNYA 

DIŞ HEKiMLERİ VE 

PARIS DİŞ FAKÜL

TESiNDEN MEZUN MUZAFFER EROGUL ve KE
M AL ÇETINDAGIN TAVSİYELERİ : 

SOGUK SU SERT FIRÇA iLE DİŞLERi, DİŞ ETLERiNiN 
BİRLEŞD!Gi YERLERİ, lÇ VE DIŞ T ARAFlNDAN 
GÜNDE )Ki DEFA TEMiZLEYiNİZ. HER ON BEŞ Nt
HA YET YiRMİ GÜNDE HER HALDE FIRÇANIZl 
YENİLEYİNiZ • 

l3 :Et. C> N9 z 
DIŞ FJRÇA LARI 

BU TA VSIYEYE 

TEMAMİLE UY· .an geçiyordu. - Acaba onu görecek miyim? Ona istenilmiş ve ~ureti mübrez Halk oteli bay Fuada mü-
l!J\Şırn~ o atılan kahkahanın, sıçrayi- düşündüklerimi söyliyebilecek miyim! 20 - 6 - 936 larih ve 4917 ve racaat. GUNDUR. 
ilin rn_anasını daha iyi aniamıştı.Mahze- Pardayan sabaha kadar rahat rahat aynı tarih ve 4929 ve yine 1-15 (798) BÜYÜK ECZANE VE TUHAFİYECiLERDE BULUNUR 
~ a~na yaklaştı. Eğildi, dinledi. Bu- uyudu. Sabahleyin dokuzda Diviniyer aynı tarib ve 4930 numarala • il 
Jeı.· Uğu yerin ~tında iki ceset birbir- oteline gitti. Buranın gayet güzel ke- mubtelifülcins ticari emval ha- na binaen adı geçen üç parça 

1
ne sarılmış topaç gibi dönüyordu. bap yapan bir lokantası vardı. Vaktiyle mulesini natık Ankara vapuru- konşimentonun ilan tarihinden Çamaltı Tuzlası Mu·· -

- B"()yoK. KALPLİ OTELCİ - edebi cemiyetlerin erkanı hep burada nun 14 numaralı seferine ait 45 gün içinde mahkemeye ib-
~?'Jyonun aSkerlerini uğurladıktan yemek yerler, o devrin kibar çapkınlan üç parça konşimento muhtevi- razı ve ibraz edilmediği tak• 
"'al Parise dönmeğe karar veren Şö- sevdikleri kadınlarla burada buluşur- yata olan ticari malların kı·m- tirde mahkemece iptaline ka· du•• rıu•• g"' u•• nden.• 

Ye dö Pardayan ile Şarl Dangolem lardı. rar verileceği ticaret kanonu- ·f 
arda d basam k seye teslim edilmemesi luMzumu 638 · dd · h k 

1h_ •• kapısından şehire girmiş- P yan Diviniycrin ört a nun ncı ma esı ü müne 
~. merdivenini hafif bir heyecanla çıktL Deniz yolları işletmesi lzmir tevfikan ilan olunur. Tuzlamızda tuz sevk ve toprak 

:Oivinyer oteline gitmcği kararlaştır- Umumt salonun karrullık bir köşesine acenteliğine bildiıilmiş olması- 14-15-16 (837) 1470 
:n~~M~~~~~~bW~aO~~ın~~~~~ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s i~erinde istihdam edilmek üzere 
~U:1d;:u==:Ub~a:~~~ :~p~zıçı~:=~~!:~ıc:tı~::,~~ NASJ ~ J"L ·1\ıCJ 250 işçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye 
:ti 'ruşeye hediye edilen bir ev olup son- üç sıra teşkil eden, Çulluk ve yabani 1-( 'H 
l'adan otel haline konulmuştu. ördekler birer şişe geçirilmiş ateşin kar- K A NZ U K A • 1 4 O kuruştur. 
fa ?enç Dük anasının ve Senbartelmi şısında kebap oluyor. Bunlara bakan azam 1 
cıasından sonra feci bir şek.ilde can otelci kadının yanında sert ve yabani ç J k • t• } • • • adet ~ren babasının hatıraları ile dolu oıan 1 tüylü bir çoban köpeği yüzükoyun ye- a ışına ıs ıyen erın uç 

u Yeri tercih eylemişti. re ınanmış, kızarmak'ia olan av etleri- f f h •• • •• d ı • ı 
Evde kalmış resimler, silahlar, av bo- ne bakıyordu. Otogra Ve UVJyet CUZ 30 arty e 

~l~ kralın el yazısiylc yazılmış şiirler Otelci Madam Hoket otuzunu geçmiş Doktor bı·rıı·kte Tuzla Mu··du··rıu··g"" u·"ne mu04 

-

ar 1 hayU ıncşgul ediyordu. bulunmasına raltınen gençlik ve güzel-
.. ~~olemin Pardayaru buraya kadar liğinden hiç birşey kaybetmemiş bir c 91 

8ürükleyip getinnesinin bir sebebi de 1 vaziyette idi. Genç kadınları ihtiyar bir em s 1 n 
~:. yalnızca ruıfatncak pek çok şeyleri hale sokan şişmanlıktan uzak kalmış 

unrnasmdandı. Delikanlının bütün 1 zarafetini muhafaza eylemişti. Kadını 
:attı~ını bir araya toplamak la- görenler yirmi ~ltı yaşında diyemez- ı 
litd.i~elirse ~ kelime ile ifade olunabi- !erdi. Birçok kadınların kıskançlığını 
azı ·. O scvıyordu. Aşıktı. Şarlın Orle- tahrik edecek derecede genç, güzel, ve 

e ile Jil dö F nst k ·· ·· cev· ra a onuşup goruşe- zarif kalmıştı. Hele gözleri kadife gibi 
dı~ı~rtlcşeccği pek çok arkadaşı var- tüylü görünüyordu. 

Par n en büyük dostu Pardayandı. , Köpek birden bire titriyerek bumu-
o'- dayanı tanıyalı henüz on b~ gün k kaldı d Soluvarak -
~ll§tu a· . ·-· ı nu yu arı r ı. .1 ayaga 

% . · ır gece Pardayan bılmcdigı- kalktl. 
k hır yerden gelerek Parise gidiyor- H k 

en Orle . . .. 1.. o et: 
~- ane gıtmış o u dokuzuncu y · ? ı~oca Pipo? d d' 
wtlın - me ne var. "' . c ı. 
'l'u .~ptığı kadına uğramıştı. Mari Kö k delice ibir sevinç1e havlamağa 

Şe Şö -1 • •• •• ğl - b pe 
~ış vwyeyı gorunce. a amaga aş- başladı. Güdük kuyruğunu sallıyarak 
tı , ona elden gelen ikramı yapmış- l k tu Hoket iki kolunun arası-. Sonr-a sa ona oş . 
~da oğluna Şövaly.e~ .~aya~ı, na bir dizi tabak alarak mlll:aları hazır-
di~e . . ıklan hakkındaki butun bil- lamak üzere umumi salona girdi. Bu sı-

rıni anlatın·~· d k '" - · . l a·-· . . l ul d l>uk. "ll~· ra a opcgın ın c ıgını, scvmç e u u-
}:ı hi.itün bunları dinledikten sonra ğunu duydu. 
\.ı~Yana karşı kalbinde bir sevgi Hoket, köpeğin yerde kıvrılıp bin 
lıe::;ıış, onunla birlikte Parise gitmek türlü oyunlarla sevinç izhar eylediğini 
l'ı.... t.ne kapılmıştı. Mnri Ttışe ynlva- ve basını bir yab:ıncının dizine davadı-
~ı b" - . 

de ır. bakışla Şövalyeye baktmş ve ğını görünce mernkını mudp oldu.Dur-
tlıe]t ıstemişti ki: du. Gözlerini yabancıya dikti. Fakat e; Oğlumu göndermek iç.in tereddüt gördüklerine inanamıyordu. Sapsarı 
~·or-uın E- k - k 'ld' s<3ı • .ger onu oruyacagınıza csı ı: 

lar Verirseniz kalbimden bütün korku- cAmnn Tannın! Acaba doğru mu• 
~ Çıkarıp atabilirim." · ild r · diyeb" i. 

eJinı~Yan kadının hfıli taze duran Bu sırada şövalye de başını kaldır
"'a 0 Pti.i. Gözlerin ifudesine sözle ce- mıştı. 

I> Verdi: Kadın onu tanıdı: 
glj:- l.tadam, Parise gidiyorum. Birkaç - Oh! Bu odur! dedi. 
buk orada kalacağım. :Omit ederim ki Tabakların diişüp kırılmasından bir 
da ._Dangolem benl de dostları arasın- gürültü kopmuştu. Hizmetçiler koşuş-
~orecektir. tular. Hoket kalbinin çaıpıntısını tuta-

gÖzl ~ına bu teminat kafi geldi. Yine bilmek için elindeki mbakları unutup 
erıylc t kkür" tti k 1 ·· ·· k · t · 1 nu eşe e . elini a bine goturrne ıs emış ve ta-

h<ıg"] Yolculuk ikisi arasında kuvvetli haklar yere yuvarlanmıştı. Kalbi ata-
a.r v·· d hakk ucu a getirdi. Hele Pardayan rak ilerledi. Yavaş yavaş söyleniyordu: 

ltıey;:da dinlediklerine ilaveten Grev - Aman Tanrım! Mösyö Şövalye ... 
bhıJ nında cereyan eden hadiseler, Hakikaten siz misiniz? 
Çek erce halkın önünde onun lalmcını Pardayan derhal ayağa fırladı. Bir 
şıru erek havada sallaması, mar- dakika şefkatli nazarlarla otelciyi süz-

- tın Çalının emrini vermesi, Kırıyon- dil. Sonra ellerinden yakaladı. Hizmet- 1 

dar Y~.raıı askerlerini şehrin dLsına ka- çilerin şaşkın şaşkın bakışları önünde 
tııns gondcnnesi, Şarlın bayatını kurtar- Hoketi iki yanaklanndan öptü. Hizmet
!...a,~1 C~ç Dük'ün kalbinde Şövalyeye çiler şimdiye kadar ustalarının böyle : 
l·ı.rı.tnı aonınez sevgi, çözülmez bağlılık bir vaz.iyetini asla görmediklerinden 
dası l§tı. Şarl hakild bir Şövalyenin şaşırmışlardı. ı 
~~lınak ~~u taşıyordu. Pardayan takıldı: 
~ ~ llnce.le.rını §Öyle böyle diye ağzın- - Galiba benim her defa sizin oteli
gulaı-ıYeledikten sonra nihayet Şarl duy- nize gelişim, bir ilci düzine tabak mas- ' 

\ri ~1 arkadaşına açtı. rafına mal olması ezelden kararlaşmış 
~e~o ettacıan bahsettiSabahleyin Bel- olacak!. 
'-ı ~arabasında geçen vak'ayı, er- Şövalye bunlan söylerken hem gülü

l'e ve d" ~· Esı>crans oteline gitmek üze- yor, hem de gözünün ucuyla kırık ta-
l>a~ ıgı sözU hikaye eyledi. baklan gösteriyordu. 

ayan beş saat bıkıo usanmail:m. - Bilmedi 

Nasır 
iLACI 

~ 

1fr • 
OZAQ.. 

DOKTOR JEMSiM 
En eski nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: lngili:ı ~aAn.zuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir biroasır ılacıdır. 
' .. .. ~ . . 

" 
' ' ',. ).. . ·. . . . . .. . . ..... ~. . . 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet 

model petromaks lüks lambalarını 
zamndan arayınız. 

ve motosikletlerini 
NECiP SADIK mağa-

racaatieri. 

lzmir Belediyesinden: 
Cinsi Mevkii Miktara 

Metre M. 

(1486) l843) 

Takdir edilen kıymeti 
Lira Kuruş 

Arsa Karııyaka Osmanzade 777 Beh~r metre M. 75 

Arsa 

mevkiinde Birinci güzel 
çıkmazında 

ada 103 parsel 27 

Bu dahi 

sahibi 
Ahmet .Tevfik oğlu Mustafa 
Miinir 1-2 H. Matracı zade 
Mehmet kızı Yümniye Ad
viye 1-2 H. 

800 Beher metre M. 15 
sahibi 

ada 103 parsel 26 Alman Tebaasından Fon Kılemen 
Yukarıda evsafı yaı&h Karşıyaka Osmanzade mevkiinde birinci 

güzel çıkmazında Ada 103 de kain 27 parselde kayıtlı Ahmet 
Tevfik oğlu Mustafa Münir 1-2 H. Matracı zade Mehmet kızı 
Yümniye Adviyeye ait 1-2 H. 777 metre murabbaı arsa ile ayni 
mevki ayni adada kalan 26 numarala ' parselde kayıtlı Alman 
tebaasından Fon Klemene ait 800 metre murabbaındaki arsaların 
menafii umumiye kararile vilayet yüksek makamınca orman ida
resi için orman fidanlığına katılması için istimlakine karar veril-

miştir. istimlak kararnamesine tevfıkan intihap edilen heyet 
marifetile bu gayri menkullerin beher metre murabbama 75 şer 
kuruş kıymet takdir edilmiştir. Takdiri kıymet mahallen yapıl
mıştır. Mezkür kararoamanin 8 ve 10 uncu maddelerine göre 
ashabı alakanın bu busu~ta bir güna hakkı itirazlan varsa hakkı 
itirazlarına sekiz gün zarfında istimal etmeleri ilan olunur. 

1494 (852) 

Türkiye iş ve Ziraat Bankaları 
Üzüm Kurumu Ltd. şirketinden: 

Müessesemizin üzüm ve incir işletmesine ait depofarmdaa 
birisinde yapılacak olan ilave ve tadilat işleri pa:tarbk usulile 
ihale edilecektir. Taliplerin Saman iskelesinde it hanındaki bü
romuza müracaat ederek proje ve şartnameyi görüp 24 • 5 - 937 
tarihli Pazartesi akşamana kadar tekliflerini bildirmeleri lüzuma 
ilan olunur. 

16-18 (856) 

Tire Ticaret Odasından: 
Sicilli Ticaretin 153 sayısında kayetlı lımir Eın•f ve A":ıali 

Bankası Tire Şubeıinin birioci derecede imza vaı'ına salahiy:tli 
olan Direktör imza11D1D 21 • 9 • 935 tarihli Sirküleri ile Ce.at 
Güven olarak değiştiğinden Ticaret kanununun maddei mahsu• 
aua ahklmına tevfikan teıcil •e ilAn olunur. 

1496 (85!) 



!Sahıtc ö ,.r--- ---------.. --
Fretelli Sprco 

Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

N. V. 
~1• F.11. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNIE 

HAMBURG 
GANYMEDF.S Vapuru 1 3 mayısta AKKA vapuru 1 S mayısta beklenil-

bekleniyor. Yükünü tahliyeden sonra mektedir. Anvers, Rotterdam, ve Ham
Burgas, Varna ve Köstenceye yük ala- burg için yük kabul eder. 
cnktır. MOREA vapuru halen limanımızda 

ORESTE.S vapuru 20/5/937 de ge- olup, Hamburg , Bremen ve Anversien 
lip Amsterdam ve Hamburg için yükli- yük çıkarmaktadır. 
yecektir. AMERiCAN EXPORT UNf.S 

VULCANUS vapuru 20/ 5/ 937 de The Export Steamship corporation 
gelip yükünü tahliyeden sonra Burgas Pireden aktarmalı seri seferler 
Yama ve Köstence için yük.1iyecektir. EXCAMBlON vapuru 1 mayısta Pi-
Svenska Orient Linien Kumpanyasının reden Boston ve Nevyork limanlarına 

SAIMA vapuru 28/5/937 de bekle- hareket edecektir. 
niyor.Doğru Anvers ve Rotterdam Ham- EXOCHORDA vapuru 2 1 mayısta 
burg, Gdynia ve Skandinavya limanları Pireden hareket ederek Boston ve Nev
için yükliyecektir. york limanları için yolcu ve yük kabul 
Servis Maritirn Rwnen Kumapanyasının eder. 

SUÇEAVA vapuru 19/ 5/ 937 de bek- Seyahat müddeti : 
)eniyor. Malta, Cenova ve Marsilya li- Pire • Eoston 16 gÜn 
manlan için yolcu ve yük kabul eder. Pire • Nevyork 18 gün 

Handaki hareket tarihleriyle navlun· AMER1CAN EXPORT UNf.S 

)ardaki değişikliklerden acenta meeuli· The Export Steamship corporation of 
yet kabul etme7. Nevyork 

Dahn fazla tafsilat için ikinci kot- EXHIBITOR vapuru 2S maylSta bek-
lenilmektedir. Nevyork için yük kabul donda Tahmil ve Tahliye binası arka-
eder. 

talığına müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

eında FRA TELU SPERCO vapur acen
TELEFON : 4142 / 4221 /2663 

Service Maritime Roumain Bucarest 
DUROSTOR vapuru 30 mayısta bek· 

nilmektedir. Köstence, Sulina, Kala3, 
ve Kalasta aktarma ile umum Tuna li-

·--·--------· manları için yük kabul eder. 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil o'arak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110] 

Bir Gripin a lmadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

Johnston Varren Lines - Liverpool 
tNCEMORE vapuru 30 mayısta bek

lenilmektedir. Livcrpul ve . Anversten 
yük getirecek ve Burgas, Varna, Kös-

tence, Sulina, Kalaz ve lbrail limanları 
için yük kabul eder. 

Soc. Royale Hongroise Danube 
Maritime 

DUNA vapuru 1 S mayısta beklenil
mektedir. Delgrad, Novisad, Budapeşte 
Bratislava, Linz ve Viyana için yük ka
bul eder. 

Den Norske Midelhavslinje O slo 
SARDlNIA vapuru 2 1 mayısta bek. 

nilmektedir.lskenderiye, Oiyep ve umum 
Norveç limanları için yük kabul eder. 

, 

5 dakilca Sonra .. . : ·· 
Aldıktan beş dakika sonra -······························· ...................................... ... 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

Böbr·ek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

•• 

lzmir ikinci icra Memur?u
ğundan: Olivier Ve Şü. 

LıMİTET Muhatap : Burhaniye kazası
nın Armut ova nahiyesinde 
o turmakta iken halen ikamet
gahı belli olmayan ölü Kon
dakçı zade Mehmet mirasçıla
rından kızı Cemile. 

Vapur acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BINASl TEL. 2443 
Lllerman Lioes Ltd. 

lzmirde Yemiş çarşısmda ALGERIAN vapunı 5 Mayısta Lon-
tüccardan Bohor Alazrakiye 
borçlu peder ve murasıcız Bur
haniye kaza~ımn Armutova 
nahiyesinden Kondakçı zade 
Mehmedin uhdesinde mukay
yet ve adı geçen alacaklıya 
ipotekli olup satılarak par~ya 
çevrilmesi mukarrer Burhanıye 
kaznsının Kerem karyesinde 
Maya tepe mevkiinde kain . bir 
kıt'a zeytinliğin usulen vazıye~ 
ve takdiri kıymet muamelesı 
24 - 5 - 937 tarıhinde yapılmış 
olduğundan işbu ilanın neşri 
tarihinden itibaren on üç gün 
-" 13 ,, içinde mezkur takdiri 

dra, Hull ve Anveraten gelip yük çıka
racak ve 15 mayısta avdet edip Lond
ra ve Hull için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

EG YPTIAN vapuru mayıs bidayetin
de Liverpool ve Swanııeadan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 

için yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM 
NAVtGATION Co. LTD. 

ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon· 
dra için yük alacaktır. 

kıymet zabıt varakasını tet_kik 
ve bir diyeceğiniz varsa şıfa
hen veya yazı ile 93717430 
sayılı dosyamıza bildirmeniz ; 
icra ve iflas kanununun (103) 
ncu maddesine teafikan ve 
ikametgahınızın meçhul bulun· 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

masma binaen tebliğ mekamı· 
na kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1493 (853) 

• w Jm:r4*9& 4 "f D 

Emlak ve Eytam bankasından: 
EsC\s No. 
C. No. 

Yeri Numarası "Nevi Depozitosu 

207 Saman iskelesi Kemeralh cad. 11 
203 " ,. 19 
9-3 ikinci Süleymaniye M. Ruhibaba 2-4 

sokak 
202 Saman iskelesi Mimar Kemalettin 19 

206 
189 
208 
202 
202 

sokak 
Karataş tramvay caddesi 
Akdeniz Mah. Gazibulvarı 
Tilkilik Basmanede 
Saman iskele si lstanbul hanı 

,. 
" " 

84,84-1 

271 
5 
7 

kahve 
mağaza 

ev 

depo 

depo 
mağaza 

kahve 
oda 

" 207·1 ,, ,, Mimar Kemalettin cad. 7-12, 14- odalar 
16,22 

207-1 ., " " 4,5,6,18 
56-2 Birinci Kordon 1 

153 Ahmetağa Mab. Şamlı sokak 35,35· 1 
202 Saman iskelesi lstanbuJ hanı 8 
102-1 Büyük Tuhafiyeciler 22 
188-1 Esnaf Şeyhi M. Şamlı sokak 68 
202 Saman iskelesi lstanbul hanı 9 
202 .. .. 15-17 
210 Yeni Tuhafiyeciler çarşısı 6 
103 Büyük Tuhafiyeciler 106 

52-2 ikinci Sultaniye Nezaket sokak 2-23 
189 Akdeniz Mah. Gazibu!varı 28-30 
Esas No. 

dükkan 
aile evi 

oda 
mağaza 

dükkan 
oda 
mağaza 

" ., 
ev 
mağaza 

934-2 Güzelyurt M. Azizler sokak 85 ,, 
207-3,4,5 Güzelyalı Tramvay caddesi 831 Hangar 
330 Bayraklı Kanarya sokak 4 ev 
1062 4 ncü sultaniye M. Hacı Mevlüt S. 13,13-1 " 
875-1 Halkapınar Kağıthane caddesi 276 4

' 

305 Y olbedesteni Selvilihanı 55-17 oda 
285 '' 23 mağaza 
286 " 19 " 
235 " 55-12 " 
205 Göztepe tramvay caddesi 602 ev 
233 Osmaniye caddesi 45 dükkan 
309 Kara Osmanoğlu hanında 26-12 " 
93-4-1 Güzelyurt Ma. Azizler sokak 67-83 ev 
875-2 Halkapınar kağıthane caddesi 278 " 
1134 Göztepe tramvay caddesi T 447 " 
586 Keçeciler Sadullahefendi sokak 31 " 
C.No: M A N I S A 
28 Alaybey Mah. Hüsrevağa sokak 554 
185 Atik çarşı Karahisar Alibey Sok. 11-9 
13 Bölcek cedid Mah. Velioğlu cad. 85·81 
121-2 Saray Malı. Üzüm pazarı çarşısı 
167 Çaprazı Sağır Mab. Mtktep sokak 
C.No: K A S A B A 

ev 

dükkan 
ev 

T. L. 
13 
50 
4 

40 

200 
30 

100 
20 
10 

100 

50 
50 

130 
12 
6 

20 
10 
25 
16 
12 
8 

200 

7 50 
30 
3 
4 
4 
5 

18 
33 
12 

100 
35 
50 
16 

4 
60 
10 

16 
12 
20 
10 
40 

176 Camii Cedid mahallesi 
176 .. " " 

Evin alt kısmı 20 
Evin üst kısmı 50 

C.No: K U Ş A D A S 1 
149 Alaca Mescit Mab. Eğrikülah S. 2 ev 6 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayrimenkullerin kirala
rının ihalesi 21-5-937 Cuma günü saat ONDA yapılmak üzere 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı pey akçesini Veznemize 
yatırarak arhrmaya girmeleri ilan olunur. 

11-16 1429 (821) 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz# Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

ı'AZAR 16 MAYl!51 

RADYOLiN Güzelliği 

işte misali 
RADYOLIN 

Dişleri sür'atle beyazlatır 

parlatır, mikroplart öldürerek 

ağzı fenni surette temizler. 

Günde iki 

RADYOLIN 
Diş etlerini kuvvetlend 

ağzı dezenfekte edere}( 

talıklara mukavemetini 

defa 

KULLANINIZ 

c:z::z_ 

YaJnız b 
bise para 
dört kat 
nasıl giyili 

15 kuruş 
cağınız bi 
ket ARTI 
yası ile elb 
zi 40 renk 
sından sev 
ni1. her han 
renge_ ko 
çevirirsiniz 
ğazamızda 
cağınız t 
üzerine bu 
liyeyi bu 
simde dör 

' tekrar ed 
siniz. Boy 
ra ve satı 
hatırı sayıf 
konto yapıl 
sorguya . 
cevap verı 

Telefon 

• 
S. Ferid Eczacıbaşı 

ŞiF A Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 

.._ en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 
Tay ·ıare 

Altm 
Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz· 
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

\. 

- Cicim sana Eczacı Kemal KamiJ Kolonyası getirdim 
- Belli Hilal Eczanesine uğramışsın .... · 

Kolonyan "Gönül,,mü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, 
tın rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun De 
dinmiydi kokusundan tanı bakalım ....• 
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YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

1 , 

' 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 

k
. Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 
ıfoya k No adar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 

' 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır. 

Çif çi ve hayvan 
Sahiplerin· na
zarı dikkatına 
H.ayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
nııde cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

~liran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz: 
~abuğu çıkarılmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
lınde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

li_ayvanlarınıza ( Öküz bcışı) markala Turan mamulatı 
ku~pe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz· 
le~ıp kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mıkdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma· 
ınulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

BEYOGLUNDA 

Bistol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmİftİr. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiı ucuzdur. 

=······· : •···············•···••••··················•······••··•••······ .. .. 
~ Taze Temiz Ucuz ilaç .. 

Hamdi Nüzhet Çançar. 

hat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

YENi ASIR 

KUVVET . , . • 
MESARIF AZALIR 

:••••••••••••••••••••••ıııııııaııaıı r1••••••••••ııaaaıaaaaıaaııı:ıı••ııaaıııaıaıııaıaıaıaaııaaaıııııııııııaaaaııııaaıııaaııııaı: . . 

Sahife 9 

... .i Bütün diiny~da nakliyatın mühim bir kısmı tercihan t ................ . riii- ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de bu -.. ! 
• 
: ................. i makinaların az masrafla 

• fazla randuman vermesidir. 
• 

:·················· • • . • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • •• 
TAMAMILE YENi, DAHA KUYYELI MOTOR 

. . ,, . .. . .. 
DUZELTILMIŞ VEZiN T ASKIMI SA VESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • ~ . 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL HiDROLiK FRENLER 

. 
TAMAMİLE YENİ BlR MOTÖR. - Şevrolenln tecrübe 
ve tasvip edilmiş altı siJidir, yüksek tazyik. tepeden su· 
pap usulünde kamyon motöru biçiml,yeni 1937 Şevrolc 
Kamyonuna. yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve hatta eski.sinden daha büyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti arttırılmıştır. Tork daha yüksektir. dak. 850-1550 
dev. 170 kacl libreye cıkarılmışlır. Bu arttırılmış kııv .. 
vet idareden hiç bir fedakarlıktct bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam

yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni motör zaman ve paradan ta• 
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 
başında kalmak için yapılmıştır; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklı! ı klarile meşhur Şevrole 
Kamyonlarından da ~ha sasıam 
ve daha şayanı itinıattırlar. 

DIGER MÜHiM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 
lara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şev role Kamyonunda 
bulunacaktır. Düzeltelmiş vezin taksimi yüku arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevr<>
lenin tam-serbest arka :ıksının yeni ve daha kuvvetli arka : 
aks kuvam. şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şevrolcnin · 
itimada sayanlığını artırır. Yeni bir şase daha büyük 
kuvvet ve daha fazla metanel verir. Düzeltilmiş, ken

• 

diliğinden mafsallı. kamyonda kul- ; 
)anmak için bilhassa imal ec.Jilnıiş : 
hidrolik frenler müspet, ve müsa
vileştirilmiş frenaj hasıl YC balata 
kalınlığı kullanmakla :ııaldıgı za
man bile fren tabanlarilc kasnaklar 
arasında tam teması Lemin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/Ş. 
İskenderiye. Mısır. 

1 TELGRAF : KUTAY 1 
OSMAN KUTAY 

IZMIR 

1 TELEFON: 2704 1 

Göz He~imi ~ 
Haraççı Kar~eşler ·MİTAT OREL 

- Adres .. Beyler Numan 
·zade sokagı Ahenk mat· 

yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 

~mZZZ~cz:z-.2~3~~ 
-· *8' DOKTOR 

S mi Ku a~çı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

hklan birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tr?-nvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
1~-~ ... lllliiZ ..... 1111:11IİIİllm..., 

MobiJyeJerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuk araba~·aflDln: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyo)alarro ~ En lüks, beyaz ve san nikelaşh modellerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin l Z 1\1 1 R ve A N AR A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················ıı111111111g111111111g11111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENi E\'LENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

~m:ıııaz:ıı:maımı:ıı11.a~ma: .. mcı11mcıc:ı111mı1:m:. .. 
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Atina üniversitesinin kurulu-1 
funun yıl dönümü şerefine Ati
nanın Akropol harabelerinde ı 
büyük merasim yapılmıştır. Oni
versitcnin tertip ettiği merasime 
eski Yunanistanın muhtelif yer
lerinden gelen kadınlar milli Yu
nan kıya/etleriyle giyinmişler, 
m illi oyunlar oynamışlardır. 

Elen kadınları bu merasimler
de cidden muvallak olmuşlar

dır. Klasik Yunan güzelliğini tem
ıil eden bu kadın, eski Isparta 
oyunlarında çok muvaffak olmuş 

Almanyada Moskoııa radyosunu dinlemek memnudur. Paris
ten bildirildiğim göre Almanyada birçok kimseler Moıkoııa_ rad
yosunu dinledikleri için iki seneden altı seneye kadar hapıı ce
zasına mahkum edilmişlerdir. Fotogralta, Alman felini sclômlı
yan Alman lıalkını görüyorsunuz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve kendisine üniversitenin fere/ j kadınları güzelliğiyle tanınmış-
unvanı tevcih edilmiştir. Yunan tır. 

Macaristan kral naibi Amiral 
pılan mülakatın akisleri devam 

A vusturya, Alman istilt:Uından 
içinde neles alamadığını ileri ıü 
miştir. 

ya- Horty ile Avusturya Cümhur re~ 
adderatlarından endişededir. ediyor. Her iki memleket te mıı 
aristan dar ve sıkışık hudutları çekindiğini itiraf etmiştir . .Ma~ 
urglar meselesine de temas edil- rüyor. Peşte mülakatında Habı 

Macariıtan hükümeti, şimdilik edilmesine, bu mevzu üzerinde 
her hangi bir karar alınmasına meli alınacak kararlar arasında 
Küçük Antant hükümetlerini her bir şekil olmamasına dikkat ıarl 
ediyor. 

Habıbarglar meselesine temaı .. 
tara/tar değildir. Daranyi hülıd 
hangi bir harekete ıevkedecek 

Uzak Şark Filosu ispanyada son vaziyet 
imparatorluk konferansı yetn1iş mil- BaşvekilLarS?oKaballero, kabinenin 

yon sarfiyle filo tesisini· istiyecek istif asını Cumhurreisine verdi 
Bu filonun yıllık 

Dominyonlar 
masrafından üçte 
temine hazırdırlar 

ikisini azaltılması düşünülüyor Kabinedeki nazırların 
kabine buhranı çok ciddidir 

LONDRA. 14 ( A.A ) - Nevs 
Chronicle imparatorluk konferansı· 
nın Uzak Şark için bir imparatorluk 
filosu ihdası projesini müzakere ecle
ceğini ve bu filonun 70 milyon lngi· 
liz lirasına baliğ olacağını bildirmek
tedir. 

Filo Afrikadan Büyük Okyanosa 
giden yollara nezaret etmeğe memur 
olacaktır. Zırhlı 2 kruvazör filosu 2 
torpito filotillası. 

Bu filo Dominyonlar filoları ile 
Singapor üssü bahrisi filosunun bir 
araya getirilmesi suretiyle vücuda 
getirilecektir. Bu filonun senelik ida
re masrafı 1 2 milyon lngiliz lirası 
olacak ve 8 milyonu Dominyonlar 
tarafından temin olunacaktır. 

LONDRA, 1 ~ (A.A) - lmpara· 
:torluk konferansı saat 1 O da Saint 
James sai-ayında açılmıştır. Başvekil 
ı:mtdvin ittifakla reis intihap edilmiş-

Açilış nutkunda başvekil bilhassa 
..:~miştir ki: 

lngiltere ittihadı cemaatları kendi 
kendilerini idare eden ve kendi hür
riyetine sahip bir milletler cemaatı 
haline gelmi tir. Fakat bunlar müş
terek menfaat meselelerinde birbir
leriyle teşriki mesai etmeğc alışmış
lardır. Ve hepsi de lngiltere tacının 
hissedarıdırlar. Bunların teşriki me
saisine telmih ettim. Çünkü kendi 
aramızdaki münasebetlerde bu şek
lini ehemmiyetle kaydetmek istiyo· 
rum. 

Geçen mühim seneler zarfında 
teşriki mesai prensibi bizim için da
imi bir prensip halinde kalmıştır. 
Fakat bu prensibin serbeştçe tatbiki 
isteniliyorsa bu sisteme inanan mil
Jetlerin prensibin dayandığı temelleri 
takviye etmeleri lazım gelir. Vazife
miz bu aralık mefküremizi muhafa
za etmek lazım geldiğine inanmaktır. 

...... 

Paris, 15 ( ö.R ) - Valcnsiadan bil
dlıiliyor: Başvekil B. Largo Caballero 
reisicürnhur B. Azanaya kabinenin is
tifasını takdim etmiştir. B. Azana he
men yeni kabinenn teşkili için istişare
lerine başlamıştır. 

B. Largo Caballeronun kararı bir 
taraftan uzun süreceği tazahür eden 
~~ili harba karşı koymnk için kabine
ye daha 7Jyade kudret vermek arzu
sunda, diğer taraftan da Kntnlonya hfı
disclerinden ileri gelmektedir. Sosyalist 
ve komünist partileri kabinede kcn
dlcrini temsil eden nazırları geri çek
meğe karar vermişlerdi. Umumi me
sai konf cdrasyonu ile işçiler birliği ye
ni kabinenin ae Largo Caballeronun re
isliği altında teşkil edilmesi lüzumunu 
bilclirmişlcrdir. Siyasi mahafilin ka
naati buhranın halli işinin pek kolay 
olrruyacağı merkezindedir. Kabinedeki 
nazırlar miktarının azaltılmasına doğ
ru bir temayül vardır. 

TEMASLARA BAŞLANDI 
Paris, 15 ( ö .R ) - İspanyada Lar

go Caballcro kabinesinin istifası günün 

en ınühim siyasi hadisesidir. B. Cabal
lcro bu snbah saat 10 da istifasını cürn
hur reisine venniş ve B. Azana saat 
ıı den itibaren istişarelerine başla
ınıştır. Reisicümhur tarafından ilk 
kabul edilen eski başvekil ve portföy. 
süz nazır B. Giral ayni mahiyette yeni 
bir kabinenin teşkil edilebileceğini söy
lemiştir. 

tkinci olarak B. Azana tarafından ka
bul edilen sosyalist partisi icra komi
tesi reisi gazetecilere demiştir ki: Sos
yalist partisi cümhuriyetçi bir kabine 
teşkiline asla engel olmamıştır. Biz şah-

Madrid etplıesinde 

si mahiyette veya .. ne~etlerln tevzi-ı Sala~: 15 . ( ~.A ) - Karargahl 
ine dair hiçbir muşkülat çıkarmadık. umumi teblig edıyor. 
Vaziyetin vehameti hasebiyle bu hare- Bask cephesinde kıtaatunızın Uerl 
ket tarzını muhafaza edeceğiz. Yeni hareketi Sallube dağ silsilesinin garbı
teşkil edilecek kabine istifa eden kn- na doğru i.nkişaf etmeğe devam etme1'
bine ile ayni siyasi mahiyette olmalı- tedir. Bu mıntakada birkaç sırt ele ge-
dır. çirilmiş ve birçok esir alınmıştır. 

Reisicürnhurla görüşenle~den ~o- Kıt'alnrımız ayni zamanda Avorcbi-
münist partisi genel sekreten B. ~~a~ eta cephesinde de ilerlemektedirler. 
b. h lk h . h"k.. t" • teşkilını 
ır a cep esı u ume ının . Hüküm t ta l ri "Ik defa olıı-

tavsiye ettiğini söylem.iştir. Bu kabı- k b eh d YY~~-e .. 1 

1 
Gucr-

neye sendikalar cephesi mümessilleri ~k u bcep be ed gorunmuş. elr vdi~ 
. . . .. ru ayı om ar ımnn etmış er r. de iştirak etmelı ve böylece kabıne bu- ıı 

tun.. f · t ale htarları teşekküllerin mü- Madrid cephesinde piyade ve to~ 
aşıs y k tl . d .. kk b' .. "y{ij ssill ini ihtiva eylemelidir. Socva- uvve erm en mure ep ır yuru me er ~., . . zl cııı· 

yalist icra komitesinden B. Paskal To- kolu tayyare ve topçu ateşunı e 
ma istifa eden hüküınetlc ayni mahi- ğıtılmıştır. 
yctte yeni bir kabine teşkili lüzumu ·Aragon cephesinde cümhuriyet w.~· 
üzerinde ısrar etmiştir. Yeni kabine- yarelcrl cepheden uzak bulwuın şehir
nin yine B. Caballero tarafından ya- leri bombardıman etmeğe devam et· 
pılacağı muhakkaktır. mektedir. 

Paris, 15 { ö.R ) - Havas ajansı Avcı tayyarelerimiz Saragosse'un tele· 
daöır. muhabirinin bildirdiğine göre Bilbno rar bombardımanına mfuıi olmuşlar ve 

Avusturalya Baıvekilı impara- önünde büyük muharebe başlamış sa- bu arada bir düşman tayyaresini ntcŞ• 
torluğun harici siyaseti esaslarının yılabilir. ler içinde yere düşürmüşlerdir. 

~~ ~~~~~~b~ nMil~l~~m~tiMb~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
başlıca müzakere mevzuu olması f hafızı sıfatiyle, hem de Milletler Ce- yetin yeniden gözden geçirilmesini J • ıt d • 
noktasında bütün başvekillerin ken- miyetinin sözüne sadık bir aza sıfa- ve biricik bir siyaset hazırlanması- n gı ere l s r ar e 1 yor 
disiyle mutabık olduklarını habrlat- tiyle düşen vazifeleri ifa edebilecek nı istemiştir. Yeni Zeland Başve· 
mıştır. B.Baldvin şunları ilave etmiş- mevkide olmağa mecburduk. Diğer kili ayni istikamette beyanatta bu- Negu·· sfu·· n Cenevreye de-
tir : taraftan bir çoğunuz kelldi mem- lunmuştur. 

Muhtelif Dominyon reislerinin 
nutkundan sonra Hertzog başvekil 
tarafından söylenen nutkun saraha
tını takdir ettiğini söylemiş ve teşriki 
mesai meselesinde konferansta her
kesin bu prensibi tasvib ettiğini ve 
bizzat kendinin de bu hususta hiçbir 
itirazı olmadığını ilave eylemiştir. 

LONDRA, 15 ( ö. R. ) ---

-- Burada beynelmilel vaziye· leketlerinizi tehlikeye maruz gördü- Cenubi Avusturalya Başvekili ge-

tin güç ve hatta tehditkar olduğu nüz ve bunu karşılayacak tedbirleri neral Herzog bütün dominyonların ı •• dermemesı• la"" zını 
bir anda toplanmış bulunuyoruz. Bu almağa lüzum hissettiniz. Bu zaru- akıbetinin Milletler Cemiyetinin akı- ege go n 
beynelmilel endişenin sebeplerini retc hep teessüf etmekle beraber, betine bağlı olduğunun gittikçe da-

&şvekille taç giyme merasimi 
ıçm Londraya gelmiş olan Do
minyonlar başvekiJleri dün sa
bah saat onda St Jamcs sarayında 
imparatorluk konferansının ilk iç
timaını yapmıslardır. İngiliz sömür
geleri de sömürgeler nazırı tnra.fın
dan temsil edilmekte idi. Konferans 
ittifakla bay Baldvini riyaset mev
kiine geçirmiş ve ilk iş olarak kral 
ve kraliçeye bir sadakat mahzarı ka
bul etmiştir. 

B. Baldvin söylediği nutukta 
konferansın mühim ticari meseleler
le ve para meseleleriyle meşgul ola
cağını göstermiş, fakat harici mese
lelerle imparatorluk müdafaasının 

arıyacağız ve bu mevzu üzerinde fi- müdafaa hazırlıklarımızı gözden ge- ha ziyade hissedildiğini söylemiştir. Bazı dev Jetler mütecavizin taltifini 
kirlerimizi karşılaştırarak bu endi- çireceğiz. Her dominyonun ferdi İngiliz Birmanyası mümessili de 
şeyi nzaltmağa nasıl ve ne mikyas- hakkına itiraz etmek bize ait değil- bir nutuk söyledikten sonra bir çok d v bu)m yo J 
ta hizmet edebileceğimizi göreceğiz. dir. Sadece müdafaa yolunda bir- komiteler teşkil edilmiş ve konfe- ogru 1 f ar 
Birçok devletlerin teslihatı karşısın- birimize yardım etmek ve sulh da- rans mesaisini gelecek pazartesi gü- Londra, 15 (A.A) - Haile Sc-ı Jeze bu hususta evvela Fransız hj: 
da biz de imparatorluğun müdafaası vasına daha iyi hizmet eylemek üze- nüne talik eylemiştir. lasienin etrafındakiler Negüsün Mil- riciye nezaretine danışmak lazın1ge 
için vazifemizi yapmağa karar ver- re gayretlerimizi ne şekilde birleş- GOMROK lŞLERl letler Cemiyetinin gelecek içtimaına ıdiğini söylemiştir. . 
dik ve bunu ne kadar fedakarlıklar tirebileceğimizi göreceğiz. Londra, 14 (A.A) - Gazetelerin bir murahhas heyeti gönderip gön- Salahiyettar mahfeller İngilteren.1~ 
pahasına yapmakta olduğumuzu de DOMINYONLARlN V AZIFESl müttefikan bildirdiklerine göre im- dermiyeceği hakkında henüz bir Roma ile münasebetlerini iyileştır ~ 
biliyorsunuz. Dominyonlar başvekillerinin ce- paratorluk konferansı bilhassa Ame- karar vermediğini söylemektedirler. mek üzere Habeşistan murahhas he 

MÜDAFAA vaplan bu hitabeye makes olmuştur. rika ile Fransa tarafından istenilen İngiltere hükümetinin Negüsü yeti meselesinin halledilmesini at" 
HAZIRLIKLARI Umumi mülahaza ıudur ki her do- gümrük manialarının kaldırılması Cenevrcde kendisini temsil ettir- zu ettiğini söylemektedirler. .. 

Bu zarurete çok müteessifiz. Fa- minyon her şeyden evvel geniş mik- meselesinde beynelmilel vaziyet mek fikrinden vaz geçırmek ıçın Bununla beraber bazı küçük dC~ .. 
kat önümüzde tercih edilecek başka yasta kendi müdafaasının icaplarına icip ettirdiği takdirde İngiltere itti- ısrar etmesi Haile Selasienin yakın letler Habeş murahhas heyetini;ı ~ .. 
bir yol yoktu. imparatorluğun em- cevap vermek ve dünya sulhunun haclı camialarının sür'atle harekete dostlarını müteessir etmektedir. nevreden uzaklaştırılmasının ~ ri 
niyetini korumak ve bize impara- muhafazası için üzerinde dü§Cn ro- geçebilmelerini teminen bir program Negüsün müşaviri Gaston Je- tecavizi taltif etmek olacağını 1 e 
torluğun deniz aşırı cm nivetinin mu- )ü OYDamaia hazır olmak arzua • • · · " ·t-,_~· -· _. 


