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seferber etti 
V ll§İnglon 4( ö.R)- Peru hududundaki 

hadise üzerine Ekvator cümhuriyeti ihtiyat 
kuvvetlerini kısmen seferber hale koynnq
tur. Peru da ihtiyat tedbirleri almı§br. Lima 
bükümeti Peru ordusunun birinci olarak 
asla taarruz etmiyeceğini bildiriyor. 

Kiuto 4 (ö.R) - Ekvator reisi cümhu
runun orduya mensup olmıyan phsiyetler
den mürekkep bir kabine tqkil etmeai için ı 
kabine istifa etm~. 

••::i:iôiilimiiiiiiiiiıııiiiôiiiiii~ ............... __ ....... 

\'ENi ASIR Matbaasında basılmıtm 

f y:;~·; .. ;;;;·k~lk;·~·;;;~~ 
~ hamlesine doğru ~ 

1938 YILI a ay vazıye şı ı ra sız a 

VeriDiiil{8Ikınma yılı olacak 
göstereceği hüsnü niyete tab bir 

- -

:ti.za de.vres • 
eçırı or 

Geniş programın tatbikine başlanıyor-----
Yeni Bir Harp mı. Garo nihayet Antakyadan ayrıldı Arap ve 

demir, kömür, 
başlanacak 

cenubi Amerikanın iki Ermeni çetelerinin bir an evel silahlarından 
CUmhurlyetı blrblrle- tecridi ve seçimin başlaması bekleniyor 

Büyük sınai teşebbüslere girişilecek 
Altın madenlerimizin işletilmesine derhal 

Fransız 
Politikası 

Nıhayet Vazih 1 

Olabilecek midir? 
--0-

:;iu Fransız politikasının muam
ma olan tarafları pek çoktur. 

Yalnız bize karfı değil, bütün 
Avrupayı, hatta bütün dünyayı 

, ilgilendiren büyük davalarda 
Fransa nadiren realist olmayı bil
miftir. Bükülmez irade, tatmaz 
realite kartıınnda kalmadıkça 
müphemiyet tüllerinden sıyrılmak 
lüzumunu duymamıttır. 

'~~t;~lil 
Yeni kalkınma yılının yüksek İfaretini veren büyük lJnderimiz 

Atatürk ve başvekilimiz bay Celal Bayar 

rlne girmek Uzere 
mi dlrler? 

Paris, 4 (lJ.R) - Ekvato
run baş fehri olan Kaidodan 
bildiriliyor : Peru cümhuri
yeti aakerlerinden zail bir 
mü/reze Roka Haertenin far
kında küçük bir Ekvator gar
nizonuna hücum ederek bir 
ıukeri öldürmüş Ve bir kaçını 
esir etmiştir. Bir Peru top çe
keri de statüko mıntakıuın
dan iki kilometre öteye ha
d ar ilerlemiştir. 

Perunun Kuito seliri harici
ye nezaretine davet edilmiş
se de beyanatta bulunmak
tan istinkal etmiştir. Harici
ye nezareti statükonun bu ııu
retle ihlalini JITOteslo için Li
ma (Pera) da bulunan dele
gasyona ve Vaşington sellri
ne talimat vermiftir. Harici
ye nezareti Roka Huerte 
mıntakaaında ahalinin heye
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

latanbul 4 (Hususi) - Ankaracb. 
hüküm süren kanaate göre Hatay 
meselesi timdiki halde düzehneie 
yüz tutmlJftur. Veya.hiç değilse kısa 
bir intizar devresine gimıittir deni
lebilir. 

Delege Garo değiıtirildikten son" 
ra F~sa tarafından yapılan vaadler 
yerine getirilirse ve Hatayda seçim 
tam serbesti içinde yapılmağa hll§la
nırsa bizim için mesele kalmamıı 

ola~. Şimdi herşey Fransızların 
gösterecekleri hüsnü niyete bağlıdır. 
Umumi kanaat Fransanın artık oya
lama politikasını bırakarak vaziyetin 
icap ettirdiği ciddiyetle ve doğru yol
dan yürümeğe bqlıyacağı merke
zindedir. 

Garo, tayyare ile Antakyadan Be
ruta gİtmiıtir. Oradan parİse hare

Hatay meselesinde hükümetimi- ket edecektir. Hataydaki Arap ve 
zin azimkcir politikasını dirayeti" Ermeni çetelerinin derhal ıilihların· 
idare eden hariciye vekilimiz bay dan tecridi beklenmektedir. 

Tevlill Riiftü Arıu 
Biz Hatay davası münasebetiyle 

bu karanlık politikanın ,ekilden 
tekle giren tezahüratını gördük. 
Şuna kanaat ge~irdik ki Fransız 
devlet adamları büyük bir kurun
tunun esiridirler. Sözleri, fiiliya· 
ta inkılap edinceye kadar kaydı 
ihtiyatla dinlenmesi lazımgelen 
sözlerdir. Bugiinkü vaadlarını, bu
günkü teahhütlerini yarın unut

Iatanbul, 4 (Hususi) - Ankaradan bildirildiği'll'e göre 1938 yılı 
Celil Bayar hükümetinin iktısadi', zirai, sınai ve kültürel sahada 
memleket içinde feyizli bir kalkınma yılı olacaktır. Batvekilin Ka
mutayda söyledikleri gibi planlı ve genit ölçülü bir mesai başlamak 
üzeredir. 

Ankara, 4 (Hususi) - Celal Bayar 
hükümeti önüınüzdeki gÜnll:r içinde ye
ni çalııma yılının icap ettirdiği meııaİye 

batlıyacakhr. 

1938 yılı, Cümhuriyet biiküıneti için 
en randmanlı bir çall§Rlll yılı olacaktır. 

Bu yıl içinde büyük •mai teşebbüslere 

ııirl§ilecek, madenlerimiz iıletilecektir. 

Çek Başvekili diyor ki: 
maları muhtemeldir. Memleketin kalkınması bakımından 

Biraz ağır olan bu hükmümde ııiriıilecek olan bütün teıebbüsleri biz· 
Ergani bakır madenindeki İn§aat bü

tün hızı ile ilerlemektedir. Altı ııy •onrıı 
Erganiden bakır çıkarılmasına ve ma· 
denin iıletilm.,.ine batla!Ulcaktır. 

Südet Almanlarına kendilerini mem
hata mı ediyoruz? zat BB§vekil bay Celil Bayar 1afha saf. 

Bunu ispat edecek bir delil 
ıröaterilemez. [TürkBayrağı-1 

1 

Bunlardan batka kömür, demir ve 
altın madenleri de iılemeğe batlıyacak· 
!ardır. Maden tetkik ve arama enatitü.sü 
bütün hazırlıklannı bitirmek iizert!dir. 
En•titüde hummali bir faaliyet göze çar• 
pıyor. Huan Çelebi mevkiinde de bir 
demir madenl bulunmU§tur. Bu yeni mıı· 
denin cevheri tutarı üzerinde maden tet
kik ve arania enıtitüıünce esaslı tet
kiklere batlanmlftır; 

edecek muhtariyet nun 
.., . 

verecegız 
Dostlarımız eski diplomasi mek

tebinin ıökmiyen metodlarını tec
rübe edip te bir neticeye varmak 
İmkansızlığını gördüler mi «asır
lık ve ananevi dostluktan dem 
VUruyorlar .• Bize öyle geliyor ki 
tu «ananevi» dostluk tabirini 
enerjileri uyufturan bir morfin 
olarak kullanıyorlar. 

, Geıı,ı gUzel yerlerde 
kullanılmıyacak 

-0--
Dahiliye vekaletinden bay

rağın kudsiyeti hakkında 
mühim bir tamam gönderil
miJtir. Banda deniliyor lıi : 

«Milli ve tarihi varlığımızın 
müşahhas bir timsali olan •e
re/li bayrağımıza layık oldu
ğu saygıyı temin Ve bunu mu
hafaza etmek yolunda res
mi ve hususi müeasesata na
sıl ve ne vakit bayTak asıla
cağını ve ne gibi · ahvalde 
bayrak çekilirken meraıim 
yapılacağını hükümet bir ni
zamname ile tayin etmiştir. 

ha takip ebnektedir. 

· Homanya~a 

Prag 4 ( ö.R ) - Ba,vekil B. 
Hodza bu sabah gazetecileri kabul 
ederek demittir ki: Çekoslovakyada 
akalliyetler meselesinin bu devlet 
kadrosu içinde halli miimkiin oldu
gwıa eminim, Hatta ancak bu auret
le halledilebileceğini ilave edebilirim. 
Çekoslovak biikümetinin dütündüğü 
eaaalar Südetlere mahalli muhtariyet 
temin edecektir. Diğer akalliyetlerin 
ele ayni haklardan istifadelerini mü
lihaza harici tutmıyorum. 

Silah altına alınmıt olan kuvvet
lere gelince bir kaç günden beri 39 
bin ıo,.inin terhis edildiğini bildir
mekle memnunum. thtiyat tedbiri 
olarak alınmı• olan bütün askeri 
tedbirlerin tasfiyesi de çabuk i.lımat 
edilecektir. 

Akalliyetler .statüsü hazırdır. Par
lamento bunu kabul edince Çekoı-

Fransanın ananevi dostluktan 
kasdı: «Hasta adam» ın tiddet 
kar,ısında boyun eğen, hakkını, 
ferefini korumayı bilmiyen mü
•aınahakar siyasetini hatırlatmak
sa hemen haber verelim ki bu ka
bil dostlukların memleketimizde 
Yeri kalmamlftır. Biz hakikaten 
Franıa ile dost, candan dost ol
?'-ak isteriz. Böyle bir dostluğun 
ılk tartı teahhüdlere genit ölçüde 
•adakat olduğuna kaniiz. Kartı· 
lıklı saygı ve emniyet duyguların
dan kuvvet almıyan bir dostluğun 
ne değerli, ne de ömürlü olması 

Bazı yerlerde bayrağımızın 
gelifi güzel ve alettayin ef· j 

Ekalliyetler için 
hususi bir komi

serlik tesis 
ediliyor 

Çeh cümhurreisi B. Benef ve Südetler teli Haynlayn lovakyada akalliyetlerin vaziyeti bu --:-..:;. __ ...:.;:,:.=.:..:.:::..=.=.::.;,::::...:..:_::===..:::..::..:_::.::::.:.::::::.:.:...___ statü hükümleri içinde tayin edile-

kahildir. 
Beynelmilel münasebetlerde te

abbüdlerin bir kanun hükmünde 
olmasını istiyenler pekala bilirler 
ki kanunların keyfe göre tefsir ve 

1 
hası hususiye tabutlarına ör- j 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE - HER ŞEHiR VE KASABADA ~~·~;~ab~~e:!~:t 

Temiz oteller kurmak lazımdır 
tatbikinden bir heyeti içtimaiye D 
ne kadar büyük zarar görürse mil- ahili ye Vekaleti bu işin nasıl halledilece-
letler araaı münasebetlerde teah- ğ • 
hütlerin gizli ihtirasları tatmin ıni bir tamim ile Vilayetlere bildirmiş tir 
edecek ,ekilde tagyirinden de in- Dahiliye vekaleti, her ,ehirde ec· 
•anlık, ve adalet o nisbette müte- nebi aeyyahlann istirahatlerini te-
easir olur. min İçin oteller ve konak yerleri te-

Türkiye kendi varlığını alaka- ıisi hakkında mühim bir tamim gön-
dar eden davalarda huna asla mü- dermiştir. Bu tamimde deniliyor ki: 
•aade edemez. Hatay meselesinde Memleketimizin belli başlı bir kaç 
hassasiyetimizin ba,ka suretle tef- büyük 4ehirlerinden baska heman 
•İri imkansızdır. Sancak için dün hiç bir yerinde yalnız y~bancı sey-
ne İstemitsek bugün de onu istiyo· yahlann değil, İ§leri için seyahat 
ruz. Fransa, Hatayın müstakil bir eden vatandaşlarımızın bile konaklı-
rejime kavusmasını, Hatayda hü- yacakJan temiz otel veya miaafirha-
yük ekaeriy~ti te,lcil eden TORK nelerin bulunmadığı bir hakikattir. 
unsurunun kendi kendini idare R d T d b. .. .. .. Oteller asgari konfura alıtmıt olan 
edebilecek vaziyete gelmesini ka- omanya a amşuvar an ır gorunuş misafirleri tabnin edebilecek vazi-
hul etmittir. Bu teabhüdün tathi- Bükreş 4 (ö.R) - «Kurantul» hususi bir komiserlik tesis edileceği- yette değildir. 
kat sahasına intikalinde ite auinİ· gazetesi Romen hjjkümetinin akalli- ni yazmaktadır. Bu hal, seyahat arzu ve imkanla
Yet karıtmasa TORK - Fransız tyetler meselesi hakkında inceden İn· Roma 4 (ö.R) - Harici mesele- nnı azaltmakta ve binnetice tehir ve 
dostluğunda mihek ta'ı rolünü ceye tetkikler yaptığını ve bütün bu leri tetkik enstitüsü kongresine «Gİ· kasabalarımızın iktısadi menfaatleri-
- SONU 2 JNCI SAYFADA - ı meselenin bir nazırlar komitesince omale d'ltalia» bafmuharriri B. Vir- nl haleldar ebnektedir. Prensip iti-

ŞEVKET BiLGiN tetkikinden aonra akalliyetler için -SONU 4 VNCV SAHiFEDE- - SONU 2 JNCI SAYFADA - Dahiliye vekili bay Şükrü Kaya 

konferanslar olacağını ümid ediyo-
rum. 

Prag 4 (ö.R) - Südet mıntakasi 
Almanlan arasında « Er komt der 
T ag .,. yani «Gün geliyor» nakarati 
yeniden yayılmaktadır. Bu formül 
B. Hitlerin geleceğine İp.rettir. Bazi 
mahfellerde B. Hitlerin büyük dev
letlerin gevtemesinden istifade ede
rek mayıs sonunda gerilediği cebrt 
karar sergüzeştini sekiz gÜn sonra 
tahakkuk ettirmeğe kalkıımasından 
endi,e edilmektedir. 

Prag 4 ( A.A ) - Monsenyor 
Hlinka tarafından idare edilen Slo
vak Cuculist partisi bir !ayıba ile 
Slovakyanın muhtariyetini ve bilhas
sa bir Slovak teşrii diyetinin ihdasını 
İstemeğe -karar vermİ§tİr. 

Bu kanun liyıhası pek kısa bir za
manda parlimentoya tevdi edilecek
tir. 

Paris 4 (A.A) - Övr gazetesin
de madam T abouis diyor ki : 

Londraya gelen bazı haberlere gö
re Almanya Çekoslovakya devletini 

- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -



... ·-
SANCAK A 

Yapılan zulme rağmen 
Türkler kazanacaktır 

ŞEHi 
Yusuf Riza Yaş meyva ve sebzeler için 

Fransız 
Politikası 
Nıha yet V azih 

Al d • • Olabilecek midir? 
ilkokulu takdir manya aıı yırmı BAŞTARAFI t tNCI SAHiFEDE 

Bir lsviçre gazetesinin neşriyatı edildi at al d !!~:ı~:ı~;. meselesi kolayca ka-
• A . . o vas;?OD s ın ın 1 Filhakika bat gösteren vahim 

Bem (M.H) - Bernde çıkan Bund ımkin verilmezse yapılacak mtibaba- U .~n--d--L---! mi k irf .... hadiselerden sonra Türkiyenin 
Ab. Blatt, Hatay davamız hakkında tın 4üpheden iri olannyacağmı söy- zdunw Y LWllli hizmıınuentl meif eedeet a- noktai nazarında aabitkadem 

akal • ktad le k 1~--dır M'' t bibi ~-ird nma eger e er a n ve A F • • • • k • } 12 •um eyı ~:ır: • . me umıu • ~ ~ er~ en bir çok mümtaz devlet adamlarına yrtCa rıgOrlJI teSJSat 1 old~unu, davasını zafere iyaa1 
dskenclet"un aancagmdaki ıntiba- azade olarak reylennı verebilirlerse 'ılk tah il" ek fini için icap ederae büyük feda· 

bat için kayıd. muamelesi başlam~- t~klerin kahir bir ekseriyet kazana·~ f SR~ ve~~ t~ vagon daha bu ay celbedilecek kulıklara katlanmaktan da çe-
tır. Bu yolda ,rndiye kadar elde edı- cagı muhakkaktır. usu.f ızak~1 • • .. un akmdirin~un kinmiyeceğini hisaeden Fran· 
l t• S kta T" ki-"' - b~'....: B'' .. · li · l •-- T" k maan ve aıetinin yübek t e en ne ıce anca ur ugun a.au- utün gız tertip ere --..~ı ur mazh im sa nihayet teahhütlerini ha· 
miyetini ~t'i.~~ göstermektedir. hükümeti aabD' ve tebammül gölle- • ar .0 U§tur. ..... Türkofi.se gelen malfunata göre fı haiz uzun dingil mesafeli raflı va- hrlar gibi olmuftur. Fransız ga· 
Fakat Türlduge du.ınan olan ve riyor. Çünkü kat'i neticenin her ıeye Şımdıye ~ •erdiii phadetııa: bu sene devlet demiryollan idaresi gonlardan 20 adedi gelmiştir. Bun- zeteleri haftalarca muhafaza et· 
Fransızlar tarafından yardım gören rağmen Türklerin lehine tecelli ede- meler hususı mektepler hakkındaki muhtelif m.abaUllerin yurd içinde ve lar halen I tanhulda b l akta tikleri sessizlikten ayrılarak tdüt
~apl~ öteden~ri ~lduğu gı"!_>i ,iın- ceğinden Türk hükümeti emindir. ve";let8mukf1daner~~ tib~ b:ı;- dışında bozulmadan naklini temin dır. Yakınd: sefere bqh~=ır. - fen» şu Hatay meselesine gözleri· 
~de Türk abalı uzennde en agır taz- Bunwıla beraber Türk hükiimeti Ce- YOW: u. u yı ~~ en.. ua ı- edecek tertibatı lamamlamlf ve At- . ni çevirmişlerdir; TORK - Fransız 
yikl~r yapm~ • ve en zalimane nevrede ve Pariste teşebbüslerde bu- za ~lk~uadt resmkt m_e_!depler manyadan bazı vagonlar celbetmif- fr' AY?jk buz k=anm1;tid:C.~ddn dostluğunun, lngilterenin tevas· 
tedh14 ~etleri .. ICl'Umdan ~e~ lunarak cereyan etmekte olan vakayi gibı ve u me e..,...en ta: tir. Devlet d~mD:Yoll~. idaresinin ıgon vagon an a ı e sutunu !üzum~uz bırakacak kadar 
memektedırler. Gun geçmez ki turk- hidi b taki tti"'" . intihaba- hadetname alan yavrularımız resmı Almanyaya sıparıs ettıgı meyva ve bu ayın sonunda lstanbula gelecek- kuvvetlı oldugunu yazmıtlardır. 
lere kartı ika edilen cebir ve tazyiki vtıne t'saeaini t:yın~ d:mb vehAd" 1 · mektepler gibi imtUım:ısız d8!1a yük- sebze nakline mahsus izole edilmit tir. Bu suretle Yat meyva ve sebze Fransız hariciye nazın Türkiye ile 

ka 1 t .. l . b'ld' ..... ne ıc u a ıse erı sek kull kabul dilecektir ba"'l l ve n ı ecavuz en ı ıren, o u v_e bahis mevzuu etmek haldam mahfuz 0 • ara • ~ . . • seri katarlara g anı abilecek evsa- nakliyatı temin edilecektir. kuvvetli bir dostluğun lüzumuna 

Y~ sayan haberler gelmeml§ tuttuğunu bildirmiştir. tntihabat Ha- la T~dbndb~. cıadddiyetazhmden dlo- HER ŞEHiR VE K S BAD inanmış bir devlet adamı sıfatiyle 
o15un. • iba tin ._ _J__ d ed Yl yerın e ır ıtim a m ar 0 an A A A beyanatta bulunmustur Süphesi2 

cL1....!_ n..__ T- k -1...-1!....! zıran n ye e ııuwnr evam e- b 'f L brik 1 mekle k' b ·· l '· · ' F ~ve SUM&~"er ur GUAUyıı ktir y T . L!-1 md • ti' u maan yuvasını ~e eye ı u soz er ve n~rıyat ransa 
. ade .. . d bal . ce . e emmuz ıpıwas a m • k d .1 .. h I . . d d ... en zıy muteeaaır e en ue ,u- hababn tices' beli' larak S . zev uyuyoruz. ı e munase et erımız e ara ıgı-

dur: Fransız manda idarsi jandarma- hüküm" .. etin~e. Cenl ıedo p~e --=-.- Tem iz oteller kurmak lazımdır mız açıklık bakımından bizi mem-
1 ""ted b 'd "t "' · Ara lan m evr e ve anste M d d k 1 d' 1 d' an O e en e MU ecavız p ılan--l---lann , } ayıs ayın a DUD e ece fey er ır. m 1 fUDU 

tevkif ediyorlarsa da bu mevkuflar yapti' l ~DAll~ ed" ıcap ~!: ve da ilaveye mecburuz ki bu mahi-
• .. .. • ne ce enne na yet ıp ebnediği an- n. T / "h •k ? D h ·ı · 1 T k Al t • b • . l h il d ·ı tt . t b t b' . . her defasında Surıye bükümetı tara- I ılacaktır ıve er ı rac ettı • a ı ıye re a e ı U ışın nası a e ı ece- ye e neşrıya ve eyana ınncı 

fmdan cezalandınlmaktızın bir kaç af • • ğ • • b • • ·ı 1T•l l b ·ıd· . . defa olarak yapılmıyor. Dostluk 
.. L--t b _1_1_ 'd Bu itte Franaızlann hareket hatb- Mayıs ayı içinde lzmir limanından ını ır tamım ı e v ı dyet ere ı ırmıştır vaadlerini çok dinledik. Onun için 

gun IOnra lel'uea ıraıruıp yenı en t L _ _,.. _ _...:_ • 'L!L_....! 1 - uht lif b" l k ti 1772 ö l • k T" k ahali .. • kediliy lar nı euarwr; o::;uıırnıeaı ıwHırıyu:ı fUDU m e ecne ı mem e e ere 8 z erm ıymetini fiiliyat sahasın· 

Ma
ur da .d u~ın:;..! aedv "'t d orb : da kaydetmek isteriz ki ,imdi gelen ton üzüm, 6 ton incir, 550 ton pala- BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFEDE•temin edilmesi muvafıktır da ölçmeyi tercih ederiz 

n ı aresı pown e o e en en • . . ) • • 
olduğu gibi ıimdi de Türklere kartı ~ır ~ ~ F~ıız ~da m~t, 82 ton pamuk, 1776 ton z~ytm barile her tarafda bütün a~i şart- 2 -. Hanlarda, otellerde ve umu- .F~ansız dostlarımız g~z~teleri· 
h tki b' tarzd har k tle. ıdareaı delegeaı Garo hır kaç gun ev- yagı, 630 ton arpa, 4900 ton bugday, lan ve modem konforu camı oteller ma aıt yerlerde mevcut halalar he- mızın Fransa hakkmdakı lısanın· 
T'::,':e· ~e md: i1ab ~ e b· vel Ankaraya giderek vaziyeti müza- 82 ton bakla, 98 ton kumdan, 183 vücuda getirilmesi ve bu gibi tesisle- men umumiyetle pis kokulu, manza- dan şikayet ediyorlarmı ... Bu ışi· 

de 
nn evtm~•-" ~--! le T!.

8
k kere ebnİf ve orada kendi ,erefine ton nohut, 183 ton çavdar, 60 ton re plaj, banyo, eğlence, yaz tatili ge- raıı çirkin yerlerdir. Bun.lamı derhal kayette haksızdırlar. Biz «sulh-

na vam e Cllle, nen ge n UI' - erile b' . af T ki • hak • k k b iri!' a_....!L" t • tik h l~L- t • l • akar • • d 1 t • ld ... .. ı· l • • bor 1an bah • le kif v n ır zıy ette ür enn suam, 610 ton epe , 570 ton a- Ç en veya umnı ve uns e em· ıauuıı, emız enmesı, su temını, çu ve a a e çut o ugunu soy ıyen 
en vergı ç " • ~esıy tev da ve taleplerini nazan itibare alacağım dem, 19 ton deri, 1259 ton tütün, miyeti olan yerlerden bqlanması la- tazyikli su teaiaab mevcut olınıyan Franıanın be.er hakları namına 
e~~em~~~' hulasa .'~tihap e~nasm kat'i surette vaade~ti. Fakat San· 374 ton valeks, 225 ton miyan kökü, zundır. ' yerlerde çinkodan yüksekte ıu de- en evvel tasdik etmesi lizımgelen 
!!"klugun kuvvetmı fe~~ ~atmak cağa avdet eder etmez türklerin San- 25 ton ceviz kütüğü, 6 ton mazı, 2 Derhal ve acele olarak tatbiki li- posu yaphrmak IUl'etile sıhhi 4arlla- bir milli davanın müdafaasını ya
ı~ın her sureti: gayret go~ter~ekte- caktaki haklarını müdafaa eden Türk ton gök boya, 20 ton defne yaprağı, zım gelen en pratik ve masrafsız şe- n cami temiz hale getirilmesi basit pıyo~z. Millettatlarımız zulme, 
dır. Vakıa. Mıll~tl~r Cemı!e!i tara- gazetesini İntİ§ardan meneylemiştir. 8 ton balmumu, 500 ton zimpara kil şudur: bir himmete mütevakkıftır. tazyıke, hakarete maruz kalırken 
fından tayın edılın1' olan mtihap ko- Esasen Garonun tek taraflı ve madeni, 4969 bat kuzu ve oğlak, 1 - İstasyonlarda, iskelelerde ve 3 - Otel, lokanta ve gazino gibi TORK matbuatının ıesini hem de 
misyonu muhtelif unsurların ve Araplara dost vaziyeti bir çok defalar 570 ba, koyun ve 1712 bat sığır ih- belediye teşkilitı olau heryerde misa- umumun yatup kalkmasına, yeyip en gür tekilde çıkarmamasına İm· 
akalliyetlerin ve bilhassa ennenile- nazarı dikkati celbetıniştir. raç edilmi4tir. firhane ve otellerin en az ikişer oda- İçmesine ve eğlenmesine mahsus kan yoktur. 
rin haklannı bitarafane bir surette c· . ·1m· taaJıh••tJ . F I --=-- ıınm badanalı, boyalı, hatarattan yerlerin en münasip mahallerinde Fransa Kemalist Türkiye ile dost 
k h alet d 1 Fak b mşı ış u erm ransız ar .. .. . hal tirilm' • b odalar · &!ı __ L d 1 • ~ı~ 1 ·'- • k • • "Ik ·· T" 

orumaya ça şm a ır ar. at u tar f d b ---d t tbikini' · T" k J•[k okullar -'a tafı"l arı temız e ge eıı, u - 1IU101UJ uyu maaan .,aaa.m acaa yer geçmme ıstayoraa, ı once ur. 
a m an u uuıc. a a ur aı d ki k lal beledi ara.fmd .. ~•-- • • • • b. ki • ta l • · • · komisyon mahalli Arap makamlan milleti tabiatiyle unutmıyacaktır.» L~- laa:!~'--aaknn .. _

1
_ y.:_~..1.1.. an ve~ .Juuuııa yennın tem.mı ırza- f yeby~I n1ı~d~ ı, sıyaıetimızın vas. 

tarafından bGtün cephe boyunca ita- ----- ilk okullaTda deraler keailm*" ımzır uıruns ya1.4ao 7....uıa., yor- rurettir. ını ı me ı ır. 
ranhğa aevkedildiğinden ve muhte- - tir. Salı gününden sonra mektep- gan, çartaf ve örtülerinin yık.anmq, 4 - 1manlığm en buit icaplaıin- Nitekim lngiliz dostlarımızla 
lif unaurlann hakiki yüzde nisbetini c Ü m hu r iye t ler tatil edilecektir. ilk okullarda ütülenmif halde üçer takım oiarak dan biri olan ve umumi sdıhatin te- bugiin, tarhimizin hiç bir devrine 
gösteren listeler kendisinden gizlen- mezuniyet imtihanına tahi tutula- bul~urulması ve ~u ~uretle gele- melini teıkil eden temizlikte ali- bu8:ün, tarihimizin h~L~ devrine 
diğinden •e Türkler her türlü teh- bayram 1 caklarda!1. maadası çartamba gÜ· cek. ~lere temız bır • oda~ ve ~darlarm çok baauı dananmalan nasıp ?l°?yan kuvvetlı hır ~ostl~ 
did ve tedhi41e komisyon azalariyle nünden ıhbaren mektebe devam temız hır yatakda yatmak imkinının lizımdır. lrurabılmıtsek bunun sebebı lngıl· 
temasa gelmkten menedildiklerinden etmiyeceklerdir. Sınıf geçme cilı:- S k v 1. • ( K .. ..1. k b terenin Türkiyeyi eyice tanımıt ol-
komiayon ne yapabilir? Bu tedhit Hazırhklara yurdun her danları salı günü verilecektir. Bü- a iZ 3 iSi OYCU U ayramı muıdır. Forayn Ofiıin gösterdiği 

yerinde ba,ıandı tünleme ıınavlanna çarfamba gü- b .. d .. kiyaıeti Kedorsey de göstermiş ol-
s::>n ~nl~rde o ~e~~e ti.~detlenmi,.- -o--- nü batlanacaktır. ugun ur saydı Hatay yüzünden TORK-
tır ki ~hırlerdeki Turk tuccarlan te· C"mh . b h . lık Dün Çeşmeye ve Fransız dostlug"'u bir buhran ,,, ..... 

_ .. _.ı kaJab!'~ k · · u urıyet ayramı azır • -=-- ...... cavu.zuen muun ume ıçm ma- • • d' 
... larma yurdun her yerinde bat- Ç k E • /zmire geldi Köy çocukları •POr •en- çırmez ı. 
gualannı ~~ya ?.'ecbur. kamu.- lanmıtbr. Cümhuriyet bayramı- OCU sır geme llğl yapacaklardır Sancakt~ ~izi endi,e~e dütür~n 
l~ır. Sunyed~ ıae.mütem~yen ye- nı kutlulamak üzere birer komite Kurumunun faaliyeti --o- --o-- sebepler kafı derecede ıyzah edıl· 
m çeteler teçbız edilerek tehir ve ka- faaliyete geçerek bayram hazU"· . . • Evvelki gün ziyaret malaadiy- Kızılçullu köycülük enatitüaü- mittir. Fransa samimi olarak va· 
sabalardaki ıilihsız Türk ahali üzeri.. lıklannı yapacaktır. Çoc~ ~U"geme ~u lzmır le Çetme plijlanna hıwui bir nün köylüler bayramı bugün Kı- himletmek istidadını gösteren bir 
ne aevkedilmektedir. Diğer taraftan Haber aldığımıza göre Cüm-ı m!rkezının mayıs ayı ıçmde yap- motörle gelen kampı Sakız ada- zılçu11udaki okul binumda da- vaziyete nihayet vermek istiyorsa 
da Saniak ahalisinden olup intihapta huriyet bayramında Ankarada ya bgı yardımlar. nm de... l' r . d- . be- vetliler önünde yapdacak ve gü- her feyden evvel Hatayda sömür. 
rey vrmek için TüTkiyeden Sancag"' a l ak b'"...::1. 't . • 1 - Çocuk bakım evinde 518 sı b . dgekir' ı vak.1s\.:~~ ... ef1b. ve zel bir köy günü 78.f&nacaktir. Ci- geci zihniyetin yarattığı zehirli 

pı ac Uyua geçı reamıne or- h ta uk d • ra erm e se ız ......,........ ır ,ey. d .. .. h d ... 1 d O . . 
gelmi4 olan Türklere kendi memle- d b ku ti • • .. 1 as çoc muayene ve te avı h • • var an yuzlerce koylü bu hayra- avayı agıtma ı ır. nut ederıı 
k tlerinde büviyyet cüzd nlan la humuzl,ıkatvak.l"bvve enmız sıl~k edilerek ilaçlan parasız verilmit- ya .grubuyle lzmıre gelmlf "!~ ba- ma ittirake davet edilmi9tir. ki Garonun halefleri kötü yolun-

e a a - a vacı Cf ı a mız ve genç ı ti zı zıyaretler yapmıstır lzmın da- M' f' l •. • • d d · ki b' • 
bilmelerini güçleştirmek için en bü- uplariyle 5000 izci i tirak etti- r. • · • • ısa ır er mueueaeyı gezdik- a evam etmiyece er, ır mıl-
yük müşkilit gösterilmektedir. Hal- ~ kt' f 2 - Çok çocuklu 40 aileye 300 ha evvel de zıyaret eden ve lzmır ten sonra öğle yemeğinde buluna- lelin hürriyet ve istildal atkmı 
bu.k

• b l b ik lar lam rı e9ce ır. I • d T" kku lira para yardımı yapılınıftır. ile Sakız adaaı arasında büyük bir caklar, saat 13.30 da köy çocuk- kuvvetle boğmanın imkansız ol· 
ı un ar u ves a ı a ayınca ayrama zmır en, ur fU 1 h ket • . . d "' •- ki d 

• tih · • k ti imam kt t k'l~b 200 k 3 - (6) ikiz çocugun" sütleri yakınlık teminine muvaffak olan arının spor are lermı takip ugunu anuyaca ar ır. 
ın ap ıçm ayı an yapı a a~ et ı a na mensup genç ye • • . . . · . . . • d ki d' ŞEVKET BiLGiN 
dır. Suriye ve Fransa menfaat birli- naıak elbiıeleriyle ittirak ettiri- devamlı temın edılmıftil'. bu zat tehırde kısa hll" gezıntı e ec:e. er ır. • .• 
ğinin bu gizli mürettep işlerine rağ- lecektir. Muhtelif vilayetlerden 4 - Oçüz doğuran bir aileye yapmıt ve imar sahasını gezmit- k ~ıııkletk ve motoıikl~t musaba- J[k kuru bakla 
men Türklerin muvaffak olacağın• Ankaraya gidecek parafutcular elbise ve para yardımı yapılmıt- tir. a ~mı, ısa meaafeli kofUlar 
dan tüphe edilmemekle beraber türk- araaından en kıymetli 250 para- tır. Sakız valiıinin batkanlığında- takıp ... ~decek, ondan ao~a da Senenin ilk kuru bakla mahsu-
lüğü Suriye Araplarının cebir ve te- futçu, Cümhuriyet bayramı günü S - Kartıyakadaki çocuk yur .. ki Yunan heyeti dün akf&ID Cet- gen~ egdıt_m1 enkle~ arasın.da guretler lü dün Borsaya gelmq, tetekkül 

-zı · k k ak · · · • 't sm' trı'b·· l . ·· · d d d d 0
' d "bl"... ad d s-•-- d" •· tertıp e 1 ece tir. Spor bayramı- ede ek bı eti" tar fmd cavu erme ar,ı orum ıçın mti- geçı re ı un erı uzenn enj unun mevcu u on or e ı ag meye, or an a aa:u.a omnuş- üh" kı kil d n ıper ey a an 

bap komisyonuna derhal vesait ve parafutla ahlacaklardır. edilmittir. tür. nıı; eb ı;1 1~ b~~~~ ~~ e uken muayene edilerek noksan11z oldu-
, 1 • lbı.. vo ey o mma &JUi.ai ıçın çoc • ğu görülmüt ve derhal sabfa ar-

~ lar hazırlıkhdır. zedilmittir. 

TA Y Y E S 
Bilahare misafirler, konferans ilk kuru halda mahsulün" ·d-

A R 1 N E M A S 1 2 f JLIM JLE salonuna geçerek lstildi.I marfınt ri.k eden Menemenin Suali~ k~ 
dinliyecekler ve valinin aöyliye- yünden B. Mustafa Çalığa Bona 
c.eii köylü .mevzulu hitabeyi din- idare heyeti tarafından bir hedi
lıyeceklerdır. Bunu Ankara yol- ye verilecektir. 

Bugün lzmirde ilk defa gösterdiği ( 2 ) filmi görenler dünyanın en güzel filimlerini görmüt olacaklardır •• 

Sinema perduini.n ilahi yddl%ı 

SIMONE S .IMON 
Ve büyük trajedi artiıti 

JAMES STEVVAT 
T arafmdan lemıil edil.mit hiui ve içtimai .,k filmi 

A. Y R I C A ı /AN MURAT. VERA KOREN ...... T arafandan fe~kalide nefia bir ıurette temsil odilen 

G I Z L 1 VESiKA 

cuları piyesi, köy kızlarının farkı- ~~~~
ları, bir mandolin komseri, dün ve H · J " 1 E h • 
bugün piyesi takip edecektir. . 1 a eza a nesı 

-=-
Türk Bayrağı 

- BAŞTARAFI 1 INct SAHiFEDE 
tiilebilecelı lıcular ileriye va
nlJığı ve netice itibarils hii
lriimetimizin ınelalllrine oe 
varlığına tinurıl Olan bayra
ğunUU1 hıl..r,et;ini mıılta
fllJJ:lqO. alalııularları:a itina 
etlilmeJiii anla,ılınlffır. 
rirlr fHıyro,iı nİJrmllllanı.e

einin oflrz •lriiİnei MaıJcfm 
bqr-fliunısua hangi efha
•m ve ns gibi perai.t dahili• 
de tabutlarına J;Ttiilebileceii· 
ni vazihen fayU. elmİJIİT. Bi
naenaleyh ba cihetin nüam
namele turih et1ilen e,Jıcu 
tabutlarına inhisar ettirilme
si fazımtlır.» 

Ve 
Buz dolapları 

Buz dolaplanuda bulunan 
meyYalarm kokulanm ıuya 
sindirmemek meseli. sanmı
aakh bir yemeğin koku.uma 
batka yemddere geçirm&
mek için Amerikada icat 
edilmit ve yalnız (120) Jm.. 
Rfla tedarik edilen zarif "Ye 
barikulide bir iliç vardır ... _ 
Mevcudu ehemmiyeti niabe
tinde azdır, bu büyük ihtiya
cı temin için HiliJ ecnneıi
ne müracaatte geç kalma}'l
naz. Fazı. tafeilit için bizzat 
bana miİı'acaat ediniz. 
Eaacı KEMAL K.. AKTAŞ 

~ıın • zre · rıııaı ~ • 
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Atatürk - Iran Şahı ara
sında telgraf teatisi 

Antikite severler sosyetesinin 
dünkü mukarrer toplantısı ekse
riyet temin edilemediğinden geri 
bırakılmı,tır. Toplantı ayın on 
sekizinde yenilenecektir. 

• • • 

BiZANS SARAYININ iÇ YVZU 
lzmirde, Alsancakta inhisar· 

Bir Ç~k ... t~rih ..... h~kik.~ti~;i····gibi 
Ankara 4 (A.A) - tran velialı- Jetin tealisini öz candan dilerim. lar vekaleti tarafıiidai"i.. İIJta etfui: 

dile Mwır kralının kız kardefinin Riza Şah Pehlevi lecek tütün deposunun ihalesi bu 
nip.nlan münasebetile Reisicümhur "'"'"' ayın yirmisinde Istanbulda y!lpı-
Atatürk Riza tah Pehlevi ve kral Majeste Faruk ı lacaktır. Bu depo 600 bin liraya 
Faruk arasında qağıdaki telgraflar Mısır Krab çıkacak ve inhisarlar vekaletinin 

•• } .. teati olunmu,tur: Kahire Egeden satın aldığı tütünlerin mu-

tarihinin bu 
ve herkes 

Bizans 
kaldı 

n ok laSI da esrar İÇİne gÖmU U HeıD§ireleri Altea Prenses baz- ha~azası~a ve itlenmesine tahsiı 

d 
Ali hazreti humayün Riza Şah retleriyle biraderimiz Şehin§ah haz- edılecektır. 

Prenses Teklanın mey an Pehlevi Şehinşahı retlerinin oğlu Altes tran veliahdı :. 
ban-Tahran hazretlerinin nitanlandıklan mes'ud Kültür lisesi direktörü B. Hay-

da ya gu ı yedi gu ini zan J1 etti Çok kıymetli kardetimin oğlu ııl- haberini öğrenmekle bahtiyar ol- darın odasına girerek silahla teh-
. B .. , .. ·· 'na gitmem tes traıı veliahdı hazretlerinin Ma- dum. Şarkın iki mühim devletinin dide teşebbüs eden üç talebe talı.• 

Va.il, Seb••ti'yanonun böyle 1 faslındaki planlarından hiç hah- - en o urum yı ~ • Kr h h 1 • • h ta 'd lan d b ti ihri' !iye talebinde bulunmu,lardı. - ~ __ Sen b'ılı'rsı'n.. Ben vazifem jeste Mısır a azret. erının. em- cı ar .. ar .. a.s.ın a ~ sur. e. e. s -. 
b b• d -· · h t t tm d. l k -ı Mevkufların bu istekleri, cürmün irden ıre egıtmesme ayre e - se e ı. .. .. . b ld _ . ıa teblig" edi- l şireleri Altes Prenses ıle nl§an an- yat teessusunu şar a emı ıçın yenı 

l • • • · V ·ı kahkahalarla guluyor ve· ıca ı a ıgım eınn saı . . ... ki b. ikb 1 kadd · dd de · mahiyeti nazarı itibara alınarak ti. Göz en, ımparatorıçenın nazar- ası . · B d sen de Pren- dıldan mes'ud habermı ogrenme e ır a mu emesı a e rım. 
lan ile kar,ılattı. - Bu, kalbi elınden na~ırlı es- yorum. un__ ~.n •;._';["halkı da be- çok bahtiyar oldum. Bu hayırlı münasebetle tebriklerimin reddedilmi,tir. • 

Etkarina Vasile: ki haydudun herfey olacag! aklı- s~s te ve butün 
1 

ad C" Şarkın büyük bir devletinin bBJı- ve saadet teınennilerimin takdimini • • 
- Sebebini ıonra ıize anlatı- ma gelir, fakat a•ık olacagı gel- nk'.~ .kuınandamh a tıntl as:n~~ni u;- na aaadetbahş olan zatı humayünleri samimi hürmetlerimin beyanına ve Vilayetin muhtelif mıntakala-

nm. mezdi. 1 Aud ımparet~r f a~re ::danlığııı: ile diğer mühim bir devletin haşmet- memleketlerimiz arasında çözülmez rında çekirge çıktığı İçin çekirge 
Demek ister gibi baktıktan son- Diyordu. . . . :'nıbn mu dalız um lu hükümdarı arasında bu suretle hu- rabıtalannın teyidine vesile ittihaz mücadelesi hızlanmıttır. Bazı 

ra yüksek sesle: Prenses Tekla, Zoıçenın ve Zoı- tayın uyur u ar. ul 1 ihr' t k ") i İçin ederim mıntakalarda mücadeleden alı-
s b · ,.e ile beraber de Sebastiyanonun Zoiçe sıçnyarak Sebaııtiyano- s ".. gb~ eikbn s I dıya ın.~ .~.deınl d·-· · Atatur" k nan netice gayet müsaittir. -Ben de, dedi. e astiyanoyu .- ld yem ır a evresını muı e e ıgı- * 

affetmenizi rica edeceğim. Size Adaya geleceklerine çok "..evindi nun boynuna. atı ı. ne kaniim. Bu hayırh vesile ile derin Kemal Atatürk • • 
kar,.1, emrinizi kabul etmemif ol- ve hemen o gün hazırlanmaga ba~- - Ah bcnım pancar ~urun!u sa gılarımı takdim ve memleketle- Cümhur reisi Torbalıdaki aygır deposu lzml-

' • l • · ı d ·ı· d d' M d kı s Y Ankara re nakledilecekti. Veka~let bu s~ makla büyük bir suç ıt emıttır. a ı. f l b . . sevgı ım, e ı', d'a aMh emn rimiz arasındaki sıkı kardeşlik bağla- ~ 
Madam ki timdi ııuçundan nadim Herkesten aza u ışe sevmen emrin alhna gır ım, erşeye ra- nnı teyid ederim. Kız kardeşim Fevziye ile Altes ~e bu i( i~i~ tahsisat kabul etmit-
Dlmuttur ve Adaya gitmek istedi- Zoiçe olmuştu. Odasına kapa.nmış ziyim. Atatürk han veliahdı hazretlerinin nişanlan- tır. Nakıl ıtı yakında ba•lıyacak-
iini söyliyor, emredersiniz de ha- vaziyetin alacağı şekli merak ve malan münasebetiyle vaki olan lü- tır. 
ıırlanııın .. Hem Prensese oda biz- endite içinde beklerken içeri giren * Reisicümhur Atatürk hazretlerine tufkir tebriklerinize fevkalade mü-
ınetçiııi Zoiçeye de müsaade etti- Sebastiyanoya baktı. Bir~y ııor- O gün Prenses Tekla, Zoiçe ve Ankara tehassis olarak hararetle te,ekkür 
ğinize müjdesini bizzat Sebastiya- madan onun yüzünden 't'aziyetin Sebastiyano Bizanstan ayrıldılar Veliahdın Prenses Feyziye hanım- ederim. 
ıao götürsün. tehlikeli olup olmadığını anlamak ve Büyükadada yerle.tiler. Hadi- la nişanlanması dolayıaiyle ekselins- Şark milletlerini birbirine bağb-

V asil, i•in İç yü:zünün ba~ka istiyordu. senin kahramanlarından ha$ka lannm tebrik telgrafnamelerini ala- yan karde•liğin daima daha ziyade 

----:---
Kültür Lisesi 
Direktörünün bir 

cevabı türlü olduğunu 't'e bu itte bllf rolü Sebastiyano: kimse dayak faslında yapılan do- rak son derece memnun oldum. lb- kuvvet bulduğunu görmek husuaun-
l!:oiçenin oynadığını anladı. - Hertey halloldu .. dedi. im- labın farkında olmadı. Hatta Bi- raz buyurulan samimi ve müveddet- daki temennilerinize bütün kalbimle Dünkü gazetenizde intifar edı;t 

- Peki, dedi. Haydi Sebasti- parııtorun plandan haberi olma- 7ansın vakanüvisleri hile Tarih- 8.miz ihtisasata kalbi teşekkürlerimi i4tirak eyler ve bu vesileden sevinç- bay Refik incenin yazısında Kültür 
rano .. Git, Prensese hazırle.nma- dı. Prensesin büyük Adada ika- !erinde Prenııea Teklanın harem- sunarken aradaki dostluk ve müved- le istifade ederek samimi dostluğu- lisesinden leyli talebenin tabanca, 
aını ve oda hizmetçisi.. Ne idi o met etmesine karar verdi. Senin de meydan dayağı yedi~ini yaz- det rabıtalarının şark milletleri me- mun ifadesiyle birlikte şahsınızın sa- biçak taşıdıklarına müsamaha edil-
karm ağnııı kızın adı.. de Prenses ile beraber gitmeni madılar. Bir çok tarih hakikatleri yanındaki münasebet ve ahengi tez- adeti ve sevgili milletime mesud bir mekte olduğu direktörünün lı:endisi-

Sebastiyano tel&,la: irade etti. gibi Bizans tarihinin b~ noktası yit eyliyeceği ümit ve kanaatini ar- ~ide ba;ib kahraman !ürk mille: ne kartı bile inzibab teminde aciz 
- Zoiçe idi.. - Benim de mi? da esrarını muhafaza etti. zeylerim. Fırsattan bilistifade son- foıin iyiliği hususundaki hararetli olduğu minasını anlahcı bazı satır-
Dedi. Vaail: - Evet!.. -BiTMEDi- suz sevgilerimi ve siz sayın kardeşi- dileklerimi teyid eylerim. lar görülmektedir. Müessesemizde 
- Evet.. Oda hizmetçisi Zoi- = min saadetini ve dost ve kardeş mil- Faruk inzibat, bilhassa leyli talebe ile ali-

çeyi de beraber götürmesine mü- M • f d 1 • ı • kadarlık, hmirin maruf olan disiplin-
ııaade ettiğimi haber ver. Sonra acarıs an. a ngı iZ B. Cordell Hull'un Fecı"" lisistemvetutumundanneaykınve 
sen de hazırlan.. A/ k // ne de daha gevşektir. Lisemizi şimdi-

Etkarinanın aeııi yine yükseldi: man e a ıyet- Kral ve kraliresı·- mühim nutku B. J • k yekadarşereflendirmemq,asligör-
- Müsaade ederseniz, dedi. J k db · ".;' . (ö R) B C ır aenlZ azası memiş olan ve yalnız bu hadisenin 

Bir,ey daha teklif edeceğim. Se- erine arsı te lTı • p • • t" Vaşıngton, 4 · - · or-

1 
. . . doğurduğu dedikodulara ve üç gü-

baatiyano burada, sarayda olduk- l ' Din arJS ZIV3fe 1 dell Hull tarafından ııöylenen mü- Kahıre~ 4 (A.A) - Evvelısı nahkirın kendilerini mazur göster-
ça bir mevki sahibi idi. Şimdi res- Q ln l yo f ı 'l, him nutukta Amerikanın tecerrüt , gün Magaga gölünde vukubulan mek gayretile resmi makamlarda 
mi bir vazifesi olmadan adaya git- ı siyaseti aleyhinde s,u fıkra da var· bir vapur kazasında elli kitiden verdikleri birbirini tutmaz ifadelere 

• b Ik kk lb Budap,.•te, 4 ( ö.R) - Mebu- ı mesı e i nazarı di ati ce e- ..,. ı d E- b" l b' "t · fazla insan bogu-lmus,tur. iltifat eden sayın saylav bu nokta-
h b 1 yük d ı. · m" akerelen'nde b·r 1 ır : ger oy e ır tecerru sı-

der. Onu i.li. o• o an bü .. a a san mec 111 uz 1 i ------ !arda maalesef hataya dü•mektedir. 
h t . M · t d Al k 11' ı yaaeti takip edilir de bu da harp ~ muhafız kumandanlığına tayin a ıp acarıs an a man e a ı- · Kültür lisesi yatakhaneleri daimi bir 

etseniz her halde yüzünüzü kara yeti içinde görülen kayna,manın · lehindeki hayvanı kuvvetler ıe- Cins bir at dikkat altındadır. Orada tabanca, 
çıkarmaz. Ve yeni vazifesinde Almanyada Stütgard fehrindeki hinde bir müsavatsızlığı kolay-

0 
•• Jdu··ru"")mu·•ştu•· biçak ve muzır kitap bulunmasın• 

size sadakatle devam eder. «Hariçte ya,ıyan Almanlar Ens-! }\< 1 ·" .. IBfbrırıa bunu takip edecek olan göz yumulmaz. 
imparatoriçenin bu teklifi Vasi- titüsü» tarafından idare edildiği-! i} .. 'ft, .. •· '"' hercümerç içinde silahlarımızı va• Keyfiyeti tavzih etmenizi aaygi 

im. daha ,.ok h,..,,.,. gı"tti' . .. 1 • • D h'I' ....-.. ' t d 1 "tt''- dah g"ır b'ır Seferihisar (Hususi) - Geçenler- ile t 1 • ed • ,. -T-- • nı soy emıştır. a ı ıye nazırı ce- ,.,,, . • . an at ara gı ııı<çe a a . . a ep ve nca enın. 

O esasen Sebastiyanoyu Adaya vabında Alman ekalliyetinin bir 

1 

yük t k'I d k d d tt de tlçemizde Bay Nuri Mırzaya aıt Kültür Lisesi direlıtörü N. 
ki h h b 

etıeece ereceearır- •. 
Prenses Te anın er angİ ir kısmında ayrıtık temayüller gö- 1 - b k I - O cins at çayırda otlanırken nasılsa ıpı- Sal&hattin Erentürk 
k 1 h ek ti• k I maga mec ur a acagız. za- • • _ . 

omp o ar e ne anfmaaını rüldüğünü kabu etmi• ve elı:alli- man yükselen harp tehdidi dal- nı kopamıı§ ve bır kısragı takip et· 
kontrol için gönderiyordu. Ada- yetlerin m .. •ru müddeiyatını asa- - L--lam G bre JlGlmBrıtıı:Dı:llllll11'211D ____ -"! 

h fı kumand l • ..,. t iliz" liahd El' bet gasmın nihayet bize de ula,.arak mege uaıı l§tır. ece yansı şe ~ nın mu a z an ıgını ona yitıizlik 'ekline sokmağa çalışan- ng ve ı prenses ıza T . b iki h d ha N • · LJ lk · k " · 
vermesi -.azifesini kolaylattıra- lara kartı hükümetin tiddetli ted- ve kardeşi memleketimizi kaplaması tehlike- gıren u . a~an ~ y urının .::--=~z--~ evı oşesı 
caktı. birler alacağını bildirmittir. Paria 4 (ö.R) - Hükümet lngİ- si baş gösterecektir. ah esrar engız ~ır §~~~e .. ve .~~a ='-<-''-""-

- Muvafık.. dedi. Bugün Se- liz kral ve kraliçesinin Parise gelecek - vurulmak suretiyle oldürulmuttur. 
bastiyanonun tilii açık.. Haydi.. !eri günü bayram günü olarak iliin Jandarmamızı çok yakından ilgi- 1 - Halke~ -yal ~ 
Bu i.ndan itibaren de kendini bü- Meksı"ka etmeğe ve böylece o gün resmi ve Alman yanın lendiren bu hadisenin fiili bir türlü kolumuzun t8'ebbusile açılacagı e't'· 
·-"''- d kunt d b'I h • b-tü· .. ı t t"I r bul Jand k velce bildirilen kimsesiz kadınlar ta· 7 ..,. a anm an anı ı .. . ususı u n muessese ere a ı ve - n . ( . . unamamı,h. arma omutanı af d l cak Türk 1 eki • 

Felaketler gibi saadetler de bir- P efrollarl meğe kr-· vermiştir. r arıs Se lTı M. Süer ve karakol K. Osman Uzel rsat:: manag-~:~~ıapek yakm:a :iacak. 
birini kovalar, derler. Sebastiya- C k d J [ B ~ 
DO birkaç defa ayağa kalkıp kal- Meksiko, 4 (A.A) - Mebusan • an ırı a ze ze e .erlin, 4 (ö.R) - Almanyanın nihayet_h~. hidiseyi aydınlatmışlar tır. Bu mağazada el i4lerini satbrmalı 
kıp yere kapanmak suretiyle min- meclisi petrol satıtını temin etmek 1 Çankırı, 4 (A.A) _ Sabaha P~ıs sefiri Berline gelmit v~ b~y ve ab olduren _adamı. o~taya _çıkar- istiyenler her ~ saat 17 den 19 .. a 
net ifade etti ve Vasilin huzurun- ve ecnebi kumpanyalarından is-· kartı hafif iki zelzele olmuttur. Hıtler tarafından kabul edılmış- 1 nıı§lardır. Kısragm sahibı oldugu an· kadar Halkevınde bay Sırnya ~u
dan çıktı. timlak edilen petrol kuyularını ı NAFIA DAiRELERi tİ!· Führer kendisiyle uzun müd- IBJılan diğer bir Nuri hadise günü racaatle iflerini ~akbuz mukabılin-

lmparatoriçe, Sebastiyanonun idare etmek üzere birer ofis tef- Çankırı, 4 (A.A) - Nafıa dai- det görüştükten soııra Almanya- tlçeden kaçını§ ve Urlanın Gölcük de teslim etmel~d?'ler. • 
Zoiçe ile olan afk münasebetleri- kili hakkındaki kanun layihasını re binasının temeli dün törenle I nın Vatington sefirini de kabul köyünde yakayı ele vererek tahkikat 2 - Halkevın.':8 .~por hareketlen 
ni imparatora anlattı. Tabii dayak kabul etmi•tir. atıldı. etmi~tir. kil dli ilm' •=- 5/6/938 pazar gunu saat 15 de Al-

-:,,.,=-=--======'--==--=--o.iT========--==~=;;;;;;;;m;;;;;;;;;=====-.:~--==' ==;;;:;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;eii;;vra~~eii;;;;ija .... yi;;ei;iyi;iei;;;v;i;;eiiir...,;ii;l§;i"'....,· :=~. k t d d 1 caktır B" .. ----- - - sanca s a ın a yapı a • utün 

Halk masalları - Şurada bir saray var. Ora- varı ayağından kendi kendine dü- Sultan bir köşeye saklandı. Şah- halk davetlidir. Davetiyeler,imdiden 
dan bir gül atarlarsa sakın kok· ı' fÜVerdi. zadeyi delikanlı ile üç çocuk muh- Halkevinde dağıhbyor. Arzu eden-
lama. Hazinedar derhal tıılvarı eline tefem bir odaya aldılar. !er sekreterliğe müracaatle davetiy' e-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dedı'. Öteki de·. aldı. Ç ukl b · · ı· d b' oc ann innın e ın e . ır !erini almalıdırlar. 

T K U 
- içeriye çağırırlarsa külahını il - içeride çıkmazsın da dıfarı- leğen, diğerinin elinde ~etkir ve 3 _ 6/6/938 pazartesi günü saat asa uş çıkar da öyle gir.. da kendiliğinden dütersin ha.. üçüncüsünün elinde de hır tabak 17 de spor ve müze sergi komitele-
Dedi. Hazinedar bu sözlerden ' Diye •alvarı yerden yere çar- içinde bir elma ve bir katık vardı. rinin haftalık toplantıları vardır. 

-5-
Vekilharç &arayın önüne gelin- 1 Atın kapıdan dısarı. 

ce hemen kapılar açıldı. Vekil- Emrini verdi.' Vekilharç kapı
harcı cariyeler, u~lar istikbal dan dı~arı çıkarken ayakkaplarını 
ettiler. içeri aldılar. Büyük bir sa- geymek üzere eğildi. 
lona götürdüler. Bu sırada da külahı batından 

Cariyelerden biri: kendi kendine dü,tü. Kızdı. 
- Sizi ııultanımız istiyor, fakat Külahı alarak yerden yere çarp-

bütün elbiselerinizi çıkaracaksı- tı ... 
nız, öyle yanına gideceksiniz. Baı;- - içeride çıkmadın da ~imdi 
ka türlü giremezsiniz.. dısarıda ne diye çıktın, diyerek 

Dedi. ve' külahını yere atıp alarak, tek-
- Vekilharç elbiselerini çıkarma- rar atıp tekrar alarak çarfıya, ar
g~ ~e soyunmağa ba,ladı. Tam kadatı Tiryakinin yanına geldi. 
külaııını da çıkaracağı sırada bir Bu sefer etraflarına daha bü-
de baktı ki külih bqından çık- yük bir kalabalık toplandı. k. l!_ğr-.tığı halde bir türlü çı- Şahzade ise kahyasının da gi-

ann":ga mu't'affak olamadı. dip gelmediğini görünce arkala-
ber Carıye!er gidip delikanlıya ha- rından hazinedarını yolladı. 

Overıliler. Hazinedar bunları çarşıda gör-
da: dü. 

- Ba,ından külahını çıkara- - Ne oldunuz? 
mıyan bu adam nasıl adamdır. Diye aordu. Biri ı 

bir tey anlamadı. Merak etti. ıparak arkadatlarını yanına geldi. Şahzade sordu : 
- Bu ne biçim feymiş bir de ben Şahzade hazinedarının da dön- - Hiç elma kaşıkla yenir mi? 

gidip göreyim. i mediğini görünce büsbütün mera- Çocuk cevap verdi : 
Diyerek saraya yollandı. 1 ka dü,tü. - Hiç insan oğlu kendi etini 
Onun geldiğini gören sultan : - Dur bakayım tunlara ne ol- yer mi? 

(BORSA] 
- itte. Dedi, zevcim tahzade- du? Bu söz üzerine tahzade sustu ve 

nin hazinedarı da geldi. Diyerek çarşıya çıktı. Bir de on- derin bir düşünceye daldı. Ço-
Delikanlı : !arın üçünü böyle divane gibi bir cuklar bunun üzerine annelerini 
- Müsaade ederseniz, ' Ji, halde görünce taaccüp etti. elinden tutarak çıkardılar. 

onunla da biraz eğlenelim. - Anıan tahzadem.. Sakın gül - Biz sizin çocuklarınızız. lf-
- Siz bilirsiniz.. atarlarsa koklama .. Dedi.. Vekil- te annemiz. 

OZOM 

126 Albayrak 
278800 
27892" 

16.50 22 

Hazinedarı saraya aldılar. harç : Dediler. Şahzade, canı gibi sev-
Adamcağız içeri girerken ne - Külahınızı çıkarmağı unut- diği karısını tanıdı. Sarma• do-

Çekirdeksiz üzüm orta fiatleri : 

olur ne olmaz diyerek başından mayın.. laş oldular. 
külahını çıkarıp eline aldı. Demekten kendini alamadı. Delikanlı ifin iç yüzünü ·mlat-

lçeride ona da cariyeler : Hazinedar da : tı. 

No. 
No. 
No. 
No. :-;- ~f:'ndimizin huzuruna gire-! -: Şalvarınızı çıkarmadan gir- - Ben artık gidiyorum. Siz me-

cegın ıçın soyunmanız ve gecelik 
1 
meyın, sut kalınız.. No. 

entarisi geymeniz lazım. itte en- Tavsiyesinde bulundu. Şahza- Dedikten sonra ortadan kay· 

7 
8 
9 

10 
1 1 

tariniz.. Soyununuz dediler. 1 de hayret etti. boldu. ZAHiRE 
Hazinedar soyunmağa bafla- - Bu ne biçim yerınit böyle.? Şahzade yeniden karısına ni-

dı. Fakat bir türlü ,alvarı !;lkmı- Diyerek saraya doğru yürüdü. kah yapıp kırk gün kırk gece dil- 2 1 3 1 çuval Buğday 
yordu. Uzatmıyalım nihayet onu Onun geldiğini gören sultan ğün eyledi. Muratlarına nail oldu- 100 ton Bakla 
da kapı dışan ettiler. ve delikanlı cariyelere istikbal et- lar. Mevla bizleri dahi muratları- 52 balya Pamuk 

Adamcaii:ız sokai:a çıkınca ,al- melerini emrettiler. mıza nail eyliye i.min.. 45 7 7 kilo Yapak 

5.75 

34. 
49. 

16.00 
17.00 
18.50 
19.50 
22.00 

6.37S 
4.4S 

43. 
51. 



Bir yanlışlık 
Mariyüs o sıralarda bir posla va

purunun süvarisiydi. Bir aabah gemi
yi dolaşırken kabinelerden birindeki 
yolcunun ölmüs olduğunu gördü. 

- Zavallı, diye söylendi. iyi bir 
ndamdı., hem de hemşeriydi. 

Fakat acımak neye yarardı? Has
talık olmaması için ölüyü denize at
mak lazımdı. Nöbetçi zabitini çağır
dı: 

- 17 numaralı kabinenin yolcusu 
olan Marsilyalı ölmüş. Ceaeclini ~İm
C:i denize nhnız. 

Ertesi sabah süvari gene gemiyi 
dolaşırken 17 numaradaki ölünün 
yerli yerinde durduğunu gönneain 
mi? Hemen dıp.rıya fırlayın bir gün 
evvelki nöbetçi zabitini azarladı: 

- ölüyü neden denize atmadı
nız? 

- Attık efendim.· Dün emriniz 
üzerine 19 numaralı kabinedeki yol
cuyu denize attık. 

Mariyüa telaşlapdı: 
. - Ne diyonun? Behey budala! 
19 numaradaki yolcunun diri oldu
ğunu farketmedin mi? 

- Etmez olur muymn efendim. 
Ettim, yolcu da söyledi ama, malfun 
ya Manilyalılar yalancı olurlar. Gö
rünü~e ve yolcunun sözlerine inan
madım. 

. "1' .. ı 1 

11, ı;·ı 
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Y mım düzine mendil iıtiyorum ccmma. Bu mmkadan olacak • 

EBU NEVVAS'dan ~:::4~,1~ ~ı.t 
lıQ,;,....-~~Vıv ··· 

r~ -' ;t Ben de 
~ ~~ 

demiştim! 
t.:M:~~...;::,.,.:-..._'~1 \ : ~, Abbaailerin en parlak devri o-j mif, bunun neden olduğunu anla-

11 f t lan Harunureıit devrinin Nanet- mak sevdasına dÜ!MÜf, halifenin 
t:t tin hoccuı olan «Ebu Nevvm» hem 1haremden çıktığı zaman kimlerle 

.:.! l> zeki, hem ~air hem de hazır ce-: görüftüğünü tahkik ettirmif. Bu 
-=- ~, vaplık ve hoşgulukta aarının bir i~in Ebu Nevvasın altından çıktı

:._ ~~~~ = tanesi idi. Harunurefit onu kendi- ğını anlamıf. Şairin derhal Bağ-
ı. ne (Has Nedim) yapmıştı. Hika- dada nefyedilmesi hakkında emir 

- Uykuda dol~mak hastalı- yeleri meşhurdur. Bugün bunlar- vermi~. Zübeydenin bu emri Ebu 
'iım var .• Başımı davara rarpma- dan bir tanesini naklediyoruz. Nevvasa tebliğ edilince Şair his 
mak için bu çareyi baldum.. * ahıra gitmif. Binlerce at arasın-

n 1 

Dükkanımızı bodrum katın 
da açtığımıza çok iaabet ettik. 

--*-
Adetim değil 

görmem. 

Aylık 

-------
Elektrik 

s 
Mo a 

apkalar 

---* Harunuref İt bir gün haremden dan akıi, sürülmek istendikçe 
Hovardalık Ebu Nevvaaı istemiş, derhal şairi ,ahlanır ve geri ·gider inatçı bir 

bulup saraya getirmifler. at aeçmiş. Buna binmif, menfaaı-
Kavga ettiler, biri bağırdı: Seyyah - Bo lcöy elektrik İtiğı 
- Sözlerinizi tartarak ıöyleyi- ile mi aydınlabhr? 

Kohen, mektebini yeni bitiren oğ- Huzura girince Halifeyi mü- na gibnek üzere sarayın önünden 
funa bir bankada elli liraya it bul- teesair ve dütünceli görmü~. geciyormuş. nİHtekı' cevap verdi: Köylü - Yalnız fntınab gece-

k 
)erde! 

- Yanımda baskül tatıma muştu. Delikanlı İ§e başladığının ilk Sebebini sormus. Zübeyde de pençerede Ebu 
ayı sonunda babasına 49 lira 90 ku- Harunuresit: ' Nevvasın gitmesini gözetliyormuf. 
nı.ş getirip teslim etti. Kohen eksik- - Ya Eh~ Nevvaa demit .. Ba- Hayvan pençerenin önünden 
liğin farkına varmakla beraber sesini na bir akıl öğret. Usandım artık geçerken Ebu Nevvas ata vurmuf, 
çıkarmadı. Hrinci ay nihayetinde de- Sitti Zübeyde ile her gün kavga at tahlanmıf .. Aksilik etmif. Şiir 
likanlı babasına 49 lira 80 kuruş ver- etmekten. Ben nedersem o aksini yürütmek istedikçe hayvan geri 
m. Babaaı &'ene ses çıkarmadı. Fa- yapıyor. Ne istesem aksini iltizam geri gidermif. Bu hali pençereden 
kat üçüncii ay nihayetinde oğlunun ediyor. seyreden Zübeyde kendini zapte-
getirdiği paranın 49 lira 65 kuruştan Ebu Nevvas şu cevabı vermit: dememİf : 
ibaret olduğunu görünce dayanamı- - Efendimiz, bundan kolayı - Ebu Nevvaı.. demif. Bu 
yarak aordu: ne var. Bir müddet ba,ka bir ka- hayvan alui bir.ey, yurumiyor. 

- David, kimdir Allah aşkına bu dmla Yafayınız. Hayat arkadatı- ahırda hayvan mı yok. Değittir 
para yedirdiğin kadın? nızı deği~tiriniz. Sarayınızda cari- ba~kasını al.: . 

Rejiaör : 
- Yapamıyorr.unu::; bay · 
lıte bak .. Bövlc ııe çcv:k c _·na

maluınu: .. 

' . 
' 

/\ 
I ,; 

ye mi yok. Belki bunu görür de Ebu Nevvaa batını kaldırdı ve 
mütenebbih olur. fU cevabı verdi: 

Harun bu tavsiyeyi yerinde bul- - Evet aultanım ama .. Ben de 
mut ve o gece Zübeydenin odası- halife hazretlerine böyle demit
na gitmiyerek başka bir odada ve tim de başıma bu hal geldi. 
güzel bir cariye ile kalm•t· Şairin bu cevabı üzerine Zübey-

Zübeyde bunu haber alınca, de onu affetti ve o günden aonra 
Harunun bu h:ıreketini kendisine da zevci ile hot geçinme yolunu 
karşı ağır bir !ıakaret telakki et- tuttu. 

Neye? 
iki ıevgili arasında: 
- Artık hep geceler i r • ·;a

lım. 

Neye? 
- Annem, bir dPJ1a o adamın 

yüzünü görmemtliain, dedi. 

Nicin? • 
Mendiline bir düğüm yapmıftı. 
- Neye mendiline düğüm yap

tm, dediler, bir teyi unutmamak 
için mi? 

- Evet, burnum aktığı zaman 
mendille ailmeyi unutmamak için! 

adetim değildir. 

- Kocanızdan ayrılmak iniyor 
muaunuz? 

- Hayır aaltı.. Neden aordu
naz? 

- Sizinle evlenmek iatiyecek
tim de ... 

- Küçüğe banyo aldırmak için 
bQfka çare bulamadım. ___ * __ _ 

ihtar 
Tiyatroda aktör birdenbire tuluata 

batlı yarak seyircilere hitab etti: 
- Manaıızlığm şaheseri nedir bi-

liyor musunuz? 
Seyirciler bağırıştı : 
- Hayır. Söyleyin nedir? 
Aktör izah etti: 
- Elli kuruş verip tiyatroya gir

dikten sonra be4 kuru,luk bir gaze
teyi okumak! 

Aktörün kastettiği seyirci elindeki 
gazeteyi hemen cebine koydu. 

1 iz:h 
1 

- Ayte, ne oluyor da salonun : <: ·:::::::;..-
Hakem - Sizi ayırmak i;;;in bunden b~ka 

bulamadım. 

tavanında bir örümcek ağı hulu-

f' nabiliyor 7 
- Demek evde örümcek var 

f 

- Hah... Gece yarısı sizi kaçarken yakaladım. t 
çare - Af edersiniz. Biz kaçmıyoruz. Sinemaya gitmek bayan·· 

için izin aldık. minaNUPKH 

Konferans 

Bir /ngiliz fıkrası 
- Baba, diplomat ne demektir-
- Diplomat, eğer diplomatlar 

olmasaydı, ortaya hiç çıkmıyacak 
olan meseleleri halletmeğe çalıt
ması için para alan adamdır, oğ
lum! 

Aşçı çırağının zekası 
Mütteri - Oğlum bu et ne ko- IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

kuyor böyle kötü kötü 1 1 _ Beher metre murabbaı on 
Çırak - Naftalin kokuyor ha- bet liradan yedi yüz aekaen yedi 

yım ! .. • .. lira elli kurut bedeli muhammenli 
Mutten - Ne munaaebet? belediyeye ait Kadastro 310 ada-
Çırak - Dükkanda sinek çok nın 38 panelinden 52 50 metre 

ta, bu piı hayvanlar yemeklere murabbaı mahal aynı' adanın 36 
konmaaın diye! Her yemeğe ya-

1 1. • .. .. r ti dı 
k k f 1. t aayı ı parae ımn onune as a • 

rımtar atı na ta ın attım w d b kA t' l'kt k' tn m •i 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik aergiainin Birincilik 
maJalyaıını kauınmııtır ... 

gın an at a ıp ı e ı far a e~ 

veçhile 21-6-938 aah günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale edile
cektir. lttiri.k etmek iatiyenler 59 
lira 1 O kurutluk muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saat
ta encümene gelirler. 

2 - Beher metre murabbaı 15 
liradan 1260 lira bedeli muham· 
menli belediyeye ait Kadastro 
310 adanın 38 parselinden 55 met
re murabbaı ve yol fazlasından 29 
metre murabbaı ki ceman 84 met
re murabbaı mahal batkitiplikte
ki f&rtnamesi veçhile 21-6-938 salı 
günü saat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak etmek 
istiyenler 94 lira elli kuruşluk mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söyle· 
nen gün ve aaatta encümene gelir• 
ler. 
5-10-14-17 1339 (3009) 
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iZ~ 1 SIClLl TiCARET ME· 1ZM1R SlOU TiCARET ME· 
MURLUC.UNDA ·: MURLUC.UNDAN: 

lznı~ rde Atat~rk caddesin<' 8 7 (Ahmet Cemal Özgörlı:e1, Melı-
• 10 m.ıınarada tıcaret Y pan (Alı met Karaoifu ve orlaklan) ticaret 

· ~:'y~er Nazlı) ticaret!'~esi.ni.hil- : unvanile İmıitde Keresteciler çarıı-

T E C 
, ·~ B E ıc~m.e hukuk ve vecaıbıle bırlıkte sında 56 numaralı mağazada kereste 

U o~lu Mustafa H~~dar ~a:alıy~ de- : ve levazımı inşaiye ahın ve satıınile 
vır ve terkeyledıgıne mutedaır be- uiraşmak üzer teşekkül eden ;.bu 

Peter Bolaj genit bir ko '. ··,'i'a c!i: ';Ün t!ü: «Aferin benin sevgili •aı:ınam:-'i ti~~~t k!nunu hüküm. ı drkeıiıı ticaret unvanı ve şirket mu
gömülmüt. büyük bir zevkle sig«- harıcı;:.m. iki dakika sabret. iki , ler, ne gct·e sıcı!ın ~:)~.?':'~arası- 1 kavelenamesi ticaret kanunu bii-
rasını içiy?r~u. Bütü? gün didifİp ! dakika ıonra. sana s-:dakat imtİ· , na kayt •e teacıl e ııı 1 an Qlu- ı kümlerine göre sicili~ 2~~-~~a-
yorulan bır ınsan içın ak,am ye- hım~nı ve benım ebedi a,kımı ka- nur. . . . . . • rasına kayıt ve tescıl edıldıgı ılin 
meğinden sonra rahat bir koltuk- ! zanmrn olacaksın . Yarın ilk işim l lzmır sıcıh tıcaret memurluııu olunur. 
ta sigara tellendirmek kadar hcş ı aylard~nberi istediğin mavi tilki 

1 re~mi mührü ve F.Tenik imzası. ı İzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
birfey var mıdır? Karısı masenm , kfü·kiinü almak olacak.» 1 1: Beyanname. Resmi mühürü ve F. Tenilı: imzan 
öbür ucunda oturmuf gazete oku- Bunlan dütünürken yüzündeki IZMIR OÇONCO NOTERLICtNE l : ŞtRK.ET MUKA VELENA-
yordu. Ne kadar sakin ve ne k adar ciddiyeti bozmadı. Mükemmel bir 1 lzmirde Atatürk caddesinde 8 MEst : 
güzel bir kadındı bu. Evlendikleri komedi oynıyordu. Bitkin bir tavır ve 10 n.umarada «ALİ HAYDAR 1 Bin dokuz yür otuz sekiz semısi 
gündenberi tam on ~ sene geç. takınarak sözüne devam etti : 1 NAZLI» unvanı alımda ihracat Mayıs ayının on doku:ıtU1'cu Perşenı· 
mi.ti. Bu müddet zarfında arala· - it bu kadarla kalsaydı. Ta- . ve emtiayi umumiye ticaretile mü- be ııünü saat on b~ radclelerindıı 1z
rında en küçük bir münaka,a bile bii ehemmiyeti yoktıı. Fakat çok tevey.gil ve sicilli ticarette mukay.1 mirde Halimağa ç~smda meyveler 
olmamıtb· ikisi de birbirlerine kaybettim. 1 yet ticarethanemi ya,ımın ilerle- ıünırüğü aokaiında 12/14 sayılı da· 
karfı derin bir sevgi ve saygı gös- Kadının gözleri büyüdü. Heye- mesi hasebiyle ötedenberi vekili irei malısusasında Türkiye Cümhu-
teriyorlardı. Karısına bakarken canlı bir sesle sordu: !umurum sıfatiyle emri idaresini riyeti kanunları ile vasife gören aşa-
dudaklarının kenarında mesut bir - Ne kadar? ifa ede elmi• olan ojlum MUS. i[ıdaki mühür ve imza sahibi İzmir 
tebeS1üm belirdi. Muarıın üstün- Erkeğin kalbine bir ürperme TAFA HAYDAR NAZLlya aynı Oçüncü Noter Vekili Ftılımi Tenik 
de duran romanı eline aldı. Oku- geldi. Karısının halinde bir deği- 1 nevi muamelatı ticariye ile İsgal nezdine gelen ve zat ve hüviyetleri 
mağa ba.tladı. Romanın mevzuu 'iklik ıezmişti. Bakıtlarında kine, ! etmek üzere unvanı ticareti ve bil. ı kanun dairesinde şahadete ehil kim
çok tubafb. Genç bir erkek, uzun nefrete benzer birşey vardı. Kendi ' cümle hukuk ve vecaibi ve noter. selerden hazır bulunan İzrnirde Has
yıllar ıevittiği bir kızla evleniyor. kendini teselli etmeğe çalı,tı. ı den musaddak defteı·ler mucibin.

1 

ta Mescit malıalleıinde Molla ıoka
Oç ıene çok güzel Y&fıyorlar. Er- o:Yok canım, dedi, bana öyle gel- ce mevcut bütün matlubat ve zim. ğında 6 No. lu evde oturan Süley
keğin bir gün aklına geliyor. Aca- mittir!» Sakin bir aesle cevap ver- 1 metiyle birlikte devir ve terk ey. man oi{lu İbrahim Tanyalçın ve 1z-
ba ben bütün servetimi kaybetsem di: · ı lediğimi beyan ederim. Sicilli ti. j mirde Tepecik mevkiinde Gelincik 
ve fena bir vaziyete düssem. Ka- - On bin lira!. carette mevcut kaydın terkinini ve 1 sokağında 27 No. lu evde oturan 
rımın bana kar•• olan aşkı devam Biraz durdu. Karısının yüzüne kanuni meraıimin ifası için im:;ııa. 1 Abdurrahman oilu Mehmet İnan 

Böbreklerden idrar 'torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
~oplarını kökünden temizlemek için (Helmoblö) kullanıniz 

ff EL"MOBLÖ 
Böbreklerin çahpnak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zoı· 

luklarını, eski, yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısı, 
sık sık idrar bozınak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
idrar temin eder. Sıhhat vekaletimizin ruhsatını haiz bulunan 
HELMOBLö her ecunede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir 
1 • r' ·. 4'~~ .· . ,. ·., .t • , • ~ ~ • •. : ' mı , ... . ;-Jlf ~ 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: 
Torbalıdaki ayıır deposu ile ödemit Tire ve Dikili ilçelerinde

ki damızlık ve aygır ve eteklerin bir yıllık ihtiyacı olan 62343 
kilo yulaf eksiltme ile ıatın alınacaktır. Bunlardan 36318 kilosu 
Torbalıdaki ayıır depoaun 8212 kiloıu ödemi• 5475 kilo u Ti· 
re, 2338 kilosu da Dikili afıın duraklarına taksim edilecektir. 
Muhammen kıymet kiloıu dört kurut 25 santimden 649 liradır. 

Taliplerin şartnameyi ıönn k üzere her gün Veteriner müdür· 
lüğüne eksiltmeye ı,tiri.k etmek üz re ihale günü olan Z0-6-938 
Pazartesi günü yüzde 7.6 d po~İto makbuzu veya barık mektu
bu ile vilayet daimi encümenine müracaatları. 

~7 1932 (3003) 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğiinden: 
Fuardaki idaremize ait pavyonu yıkhrına ve nkazının ıatıl. 

ma iti Pazarlığa konulmuttur. 
Yıkma masrafı alıcısına ait olmak üzere enkazının muham

men bedeli 557 ,90 muvakkat teminatı 41,84 liradır. isteklilerin 
6-6-38 ıı-ünü eaat 15 t.e bat müdürlü" mü deki komi17on .. lme-
leri ilan olunur. 1936 (3010) 

eder mi? Beni düştüğüm fena va· baktı. Sonra hesik, kesik sözüne ' mın tasdik buyur imasını rica ede- nam şahitlerin tarif ve şahadetlerile 
ziyetten kurtarmağa çalışır mı? devam etti: 1 rim. 1 Haziran 1938 anla41lan lzmirde Alaancakta dok
diyor. Bu mevzu etrafında günler- - Margril, ,imdi sana çok ihıi- j lzmirde Atatürk caddesinde 8 tor Muıtafa bey caddeıinde 25 No. 
ce düşünüyor. Nihayet karısını yacım var. Beni bu vaziyetten kur.

1 
ve 10 numaralı mağazada oturan lu evde oturan Mehmet Karaoilu ve 

tecrübe etmeie karar veriyor. Ne- tar .• Param olmadığı için bono im- , Ali Haydar Nazlı mabkiik imzaıı. AI.ancak Met'udiye caddeıinde 15 -••••••••••••••n•••••••••ı:ır-. 
tice pek feci oluyor ve ayrılıyor- zaladım .. Yarın akşam saat altıya! Buırün okun111> anlatılan i•bu No. lu evde oturan Kizun özvardar Jzmİr defterdarlığından: 
lar. kadar borcumu ödemek mecburi- 1-6-1938 tarihli beyannamede Kareıyakanın Me,rutiyet aokaiında 

P ' ~· eter Bolaj kitabı elinden bıra- yetindeyim.. ödeyemezsem be .. 
1 
mabkük imza11nı koyan hüviyeti· 85 No. lu evde oturan Hakkı Keıtel· Lira K. 

kıyor. Kantına bakıyor. Kadın sa- ,ey bitti demektir .. Bu mesele du- ni bildiğimiz ve ehil gördüğümüz li ve lzmirde Celil Bayar caddeıinde 
341 kin, sakin gazetesini okuyor. yulursa beni işimden de çıkarır- ! Ali Haydar Nazlının mündereca. kendi evinde oturan Ahmet Cemal Birinci kordon 'balıkhane altında evvelce yazıhane 135 00 

timdi dükkin Peter dütünüyor: Benim kanın lar ... Evimizdeki eşyalarımızı hac- tını tudik eylediğine ,ahidiz. Özıtörkey'in sebebi müracaatları so-
her halde romandaki kadın gibi zederler ... Mahvoluruz .. Böyle çir· I lzmirde eınaf teyh mahalleıi ı ruldukta arlatacaklan veçhile bir 4ir
han;~et etmez. O, benim en kara kin şeylere me~dan v~rmemek la- 1 Turna sokağın~a 8 ~o. da Meh· ' ket mukavelena~eıi~in tarafımız
günumde de yanımdan ayrılmaz. zım .. Senden rıca edıyorum .. Ba- met oğlu lbrabım iz ımzası. dan yazılmasını ıstedıler. Adı, sanı
Beni kurtarmak için icabında ha- na yüzüklerini küpelerini ve daha 1 Karşıyaka Suzan sokağı 27 No. lan yukarıda yazılı ••hitler yanında 
yatını bile fedadan çekinmez. ne gibi kıymetli şeylerin varsa da Ferit oğlu Hurrem Vural İmza- diledikleri soruldukta cümlesi söze 

Birden silkindi. Kendi kendine hepsini ver .. Ben ileride sana da- 1 sı. b,..lıyarak : 
güldü. Ne garip feyler dütünüyo- ha eyilerini alırım .. Bunları he- 1

1 U - No 1349 Hus • N M. 1 - Şirketin mevzuu: Kereste 
R d k d • K ' f' 1 h 1 mumı . usı o. . . rum. oman a o u ugum bir va- men satarız.. a ı ge mezse a ı- 2-105 ve levazımı ınşaıye üzerine toptan ve 

343 Abdullah aia çiftliği hendek korakolu civarındıt. 51 20 00 
adet zeytin ağacını havi tarla 

344 Çetmeli zade çiftliği yağ çayı mevkiinde 53 zeytin 25 00 
ağacını havi tarla 

345 Burnova Kürt Ömer sokak 12 taj No.lu dükkin 18 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarına talip çıkmadığından 

2·6-938 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmış
tır. ihalesi 13-6-938 tarihinde saat 15 tedir. Taliplerin Milli em· 
lak müdürlüğüne m-'ıacaatleri. 1938 (3008) kayı kendi hayatımla ölçmeğe kal- larımıiı da satarız .. Tek bu parayı J Davet olunduğum büyük k • perakende alım, •atım i9lerile uğraş-

kıyorum. Kanmdan füphe mi edi- ödiyelim. Namus ve şerefimi kur- d' ı · h d 80 1 ar 1 maktan ibarettir... .s:~:maı".lm•aa•111111ıııımmıo111mım11111111!!1iM111!!il!l!!lll•ll!mmm;:ı 
k ., . E . 1 b kl'f' ıçe ı anın a nuamara ı yazı· . . Ş k S • K yorum yo sa. Bır ıigara daha tarayım.. mın o sana u te ı ı h " d k l t I . b M. 2 - Şırketin ıermayesı: af d 

yakb. Şeytan bir defa kafasına yapmamak için her çareye baş 
1 
~-~9i8°t u?ht bn a ı an dtk~ •20,000» Yirmi bin Türk lirası olup anayı umpanyasın an: 

trirmitti. Bir türlü yakasını bırak- vurdum .. Hiç biri olmadı. En son · hk"k . arı 1 
• ~yatn~myuke e 1 yansı başlı başına , erik Cemal ö z- Kurut 

mıyordu. Evet, karısı evlendikleri ümidim sende.. • ı md a u l ımzh~ntlın'. ısım ~frlı .
1 

ah~~- 1 görkey ve diğer yarısı da şerik Melı- Fener T ip 6. 90 832 
_.._d b • d" kü' K d b' k dak'k k a yazı ı fa ı erın tarı erı e u.

1 
• · • ı cm •- en en onun Uf n ve muh- a ın ır aç ı a tat ın, . t' 1 1 Ar H d N I met Karaoglu ve Kel:ım özvatdar ve 

taç bir halini görmemişti. Eyi ka· faşkin koc!aslnın yüzüne baktı.! vıye 11 an aş~. a~ 1 ay ar az ı· 1 Hakkı Kestelli taraflanndan üç mü-1 
zanıyor ve karısına güzel bakıyor· Sonra hırçın bir ıesle bağırdı: J nkınb 01 up ~kun ereclatdı~kı tamamen aavi huıe üzerine nakden konulmuş-
d Cü ·· b' · d b I b k Ç ld d ? a u ve ı rar ey e ı ten sonra M fih . k 1• . 1 u. ~un ınn e at arına e - - ı ır ın mı. Her halde bizzat vaz eyled'"' t d'k lu- ı tur. aama •ır et muameatı ın- 1 
lenmedik bir felaket gelse ve ıı· bunları ciddi söylemiyorsun? j nur Bin dokuz y~·~ı tas 

1 
k' 

0
se- 1 kişaf ettikçe sermayeler ayni nisbetıe 

kınlı d" 1 K "I B b' ak 1 b . u 0 uz se ız t . d'I bilir' 1 ya UfSC er. arııını eg ence- - unun ır t .a o muını en ' nesi Haziran ayının birinci Çar- ezyıt e ı e . 
!erden, hıvaletlerden mabnım et· de çok arzu ederdım. Fakat, zan.! b .. ·· M 3 Şirketin unvanı «Güven 
m k b . t' d k 1 O .• . d d h 'dd' b" ı tam a gunu. . - . ' . e mec un ye ın. e ~ .oa.. za· nettıgın en a ~ cı . ı ~r. meıele j lzmir üçüncü noter vekili F eh- Kereste ve Levazımı lnşaıye T ıcaret 
man n.e ~lur? .. Kım .hılır? kartı11ndayız. Şımdı bu ıtın çare· mi Tenik resmi mühür ve imzası. !evi - Ahmet Cemal Özgörkey, Meh-

lçinı bır .. lrurt kemırmeğe batla. sine bakmaktan batka yapacak UM. No. 1355. Hu. No. 2·105 met Karaoğlu ve Ortaklan» dır. :!· Yan goz!~ ~arısına baktı. O, birtey kahnadı. lsbu beyanname suretinin daire M. 4 - Şirketin merkezi lzmir 
ıç ord!ı ddgıl~. Okumasına de- Kadının gözleri nefretten parlı- dos~asında aaklı 1-6-1938 tarih ve 4ehri ve muamelatı Keresteciler çar-
~~ e ıyor ~· av&f, yav~ ıin":- yordu. Kocasını hakaret dolu ba- 1549 No. lu aslına uygun olduğu l şısında 56 sayılı mağazadır. 
enıyordu. Eı;r ~anm .~~nı bakı· kı,larla tepeden tırnağa kadar tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 1 M. 5 - Şirketin maksat ve mua
rten •;d~°..·. tımdı çektıgım ıstıra- süzdü. Sonra çok kat'i bir liıanla sekiz senesi Haziran ayının ;r,;nci melitına müteallik hukuki ve busuoi 
bı, ~ıır ~m buhranı anlar ve aöylemeğe batladı: • Perşembe günü. mukavelat ve taalıhüdat ve seneda-
k~nkml~· ad bdar olurdu. Demek - Sen bu sevdadan vazgeç• 1933 (3005) tın, •eriklerden her birinin unvanı 

1~ a ın e ana karşı ciddi bir Varımı, yoğumu senin çı!gınc~ şirketle birlikte başlı h-.ına kullan-
•1 li~~byok .. 0

1
. h.alde .. Ben de onu yaptığın hareketler uğruna feda' • • dığı imzuile muteber olmaaı kabul 

ecru e etme ıyıın. d N b'l • - b' Q ( •• "' f ed'lm: •• · B" I d·· .. d..... e emem. e ı eyım, agır ır has- ze ogre men ı ,...ır. 
.. hoy e --~'~~ ugu, karısından talık falan gibi mühim birsey 0 1. M. 6 - Ki.r veya melhuz zarar ve 

fUp e ettıgı ıçın. evvela .utandı. saydı belki, bir dereceye 'kadar llk orta, ve Lise öğrencilerin~n ziyan, iki müsavi hisse üzerine ve 

Bozkurt Tip ; 

Kelebek Tip 9. 

85 
80 
76 
70 

» 

" 
" 

756 
723 
690 
657 

85 • 732 
80 • 701 
76 • 670 
70 » 639 

1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli petin öden
mesi metnıt 36 metrelik bir top için olup aıgari 1 balyalık (Ya
ni 25 top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kurut 
müşteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini iıteyenlerden beher bal
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak ioteyen miitteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda ıöıterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiii fiatlere 
uygun ambalaj ve nakliye muraflarınuı da muvafık olduğu taı· 
dik olunur. 

Ticaret Odası resmi Mührü ~ak"t aradkn bır~~~ dak~a ge- fedakarlık yapabilirdim. Yoksa, derslerinin olgunla9tırılmaamı 11· nısfı şerik Ahmet Celil Özgörkey'e 
ç~nle gdnk jra dutu.ı;ıcelenn teıi- kumar borcunu ödemek için hiç tiyen velilerinin Mü9ür F evzipa~a ait olmak ve rusfı diğeri de diğer te- IZMIR MEMLEKET HASTA· 
rı a tın a a dı. Beynıne saplanan b. d d b 1 V kı' l bulvarında Bahçelil"° hanında 4 rik Mtılımet Karaoğlu, Kazım Özvar- Istanbul c. Müddei-
manaıız fÜpheden kurtulmak isti- d~~ !.aT 1~. ah u un;a~. a i,1 e numaraya müracaatleri. dar ve Hakkı Kestelli arasında ınüoa- NESi DAHtU HASTAUK-
yordu. Yapacak ba,ka çare kalmı- u·'~nse~k ın tt ~n~. G~~ı oyknd ~n valen tevzi edilmek suretile taksim LAR MUT AHASSISI 
yordu. Karııını mutlaka tecrübe mı e~vı e. ım · 1 ar a at a· KIRKAöAÇ KAZASI iDARE olunacaktır. ı D O K T O R latanbul ceza ve tevkif evleri 
etmeli idi. Aksi takdirde bütün rından borç ıate, ne yaparsan yap. . c 11 y t 31/5/939 ak 
bayati zehirlenecek ve daimi bir Benden biç bir.ey bekleme. Hazır HEYE!INDEN: . M. 7 - ~er takvı~ rıiı sonunda A için tamına kadar ••· 
t'' h • . d • ahk' param olsaydı memnuniyetle ve- Emlak ıatıt bedelınden borçlu yapılacak pılanço mucıbınce tabak- e a ar 1 n tın alınacak 462860 kilo ikinci ne. 

0
)! ak:çıı:~ .. j yatı:ti'a. ~ d um rirdim. Fakat evimin e•yalarını Halil gördeıteki muacceliyet keıp kuk eden buılitı umumiyeden bütün vi ekmek kapalı zarf uıulüyle ek· 

rnı ~ç- ıb. 1 .. e hıaa. et erındın keva- yüzüklerimi küpelerimi veremen: eden (17.000) lira hazine alaca- masraflar çıktıktan sonra kalan safi siltrneye konulmu9tur. Mubam-
ın u tUP enın orta an alk- ' • t · · t'f · · 1 b ı1· .. d "'-' maaı k . . • doğrusu. Hem benim ne mecburi- gının emın ıı ı ası ıçın evve ce u atın yuz e e1U11 mevzu ıerma- M h . ikin · Be 1 men bedeli 43971 lira 70 kurut-

ması' ı~zarı ısdınınKıevgıııne em.ın ol- yetim var. Kendin düttu··n kendin satılığa çıkarılıp ıatılamıyan kırk- yelere ilive edilmek auretile fazlu uayene anetı : cı Y er tur. Muvakkat temı'nat 3297 lı'ra 
" m L arannı verdı Uy • - k b d k I U p t . I ktır ıokağuıda Fırın karfısmda (25) 

duracagı· hik• . 1 . • çık. Ben kantmam. agaç asa aıın a uru u n, a- evzı o unaca • dad 88 k 1 kl'l • 

k
• b' · 9:Ye_Yı an a~ll'ken, bel- D k . . muk ve zeytinyağı fabrikasının M.8--Şerikler, her aene pilinço ya- numara ır. uruttur. ate 1 er fArlnllmcyı 
ı ıraz seıı tıtrıyecektı. Ama bu - . eme ıenın aevgın bu ka· 23 5 938 .. .. d . 'b 21 1.ı.::ı... ib kadar b'çb' ebe le • TELEFON : 3956 tatil günlerinden maada her gün 

nun zararı yoktu. Belki de k~rıaı. darclı mıt ha? Yazık! Her insan . ." · .. d/urun enh1!1
1
. aren l k k ':'l''htarılie d 1 ıra ~ Jır· EVJ Göztepe Tramvay caddesi aaat 8.30 da 12 ye ve 13den17.30 

nın, rabuk inanınuını kolaylaıtı: hayatında büyük bir bata yapa- gun mbuük' .~t le v_e ta 11f~kemvtakra· etin ukm. tın ankt' ve aemıaye er en No. 1Ol8 TELEFON 2545 " nunu um erı t e ar par a kadar Sirkecide Afır efendi so-
racag' ı irin fayda11 bile olacak' tı bilir. Seven bir kadın bunu affet- .. d k ne 

1 
ev 1 an T l' Ma çe

9 
ıŞeyecikle ır •• , __ .,._ .. · m tu ın. ,..,.... e kak No. 13 te Adliye levazım da-

Yaslandığı koltuktan biraz doğ. meli ve yardımını eıirgememeli. 
1 
~zaye eye o~u mut. r. İıik · :-- ! . er, fır . umur ek . . . . . .. bT 1 Eks' 

ruldu. Ciddi bir tavırla karısına Kadının asabiyetten her tarafı :r;n ~u.va~: ~~le~~. ınua.. f~~mtıı:k ih~am~ ıt~:..ed~c • ?,lm~d~b beyŞ~kve ikrukaar ey~emelerı ;r;/s~n/;;8 gore ı br er:. .. ılt~S 
setlendi ; titriyordu. Yeniden ıiddetle bü· d; US 

1
ugu_, .. · :;ndune(~':;» ı: ~:..,ı..~Öete a::u u j d:: uzerıne 1J u ır et m ve ename· y . per,em e gunu ıaat 

- Margritl Seninle biraz ko- cum etti: . ı·ı a ı. sunu ıaatkk la 'I b' t,ula~cak ... d ft l zvar ib.w ~d sini yazmakla beraber okuyarak ve te de?ı pkos!ane arkasında Afır 
nu ak . t' S .. • ıra temınatı muva ata arı ı e ır tut e er er muc ınce ı are yüksek ıeale anlatılarak diledikleri efen ı ao agında No. 13 te Adli· 

•m ıs ıyorum. - en zaten boyleıın Evini, l'kt k k • ka • d b 'f 1 acaktır 
Seıi evveli çok kuru ve boğuk kannı hiç düfünmezsin • Yalnız t! e ~ agaçtl z~l~ı ı al re eye- ve Mı a loOun Şe iki. k nd' gibi yazıldığı tabitler yanİnda her biri ye Levazım daireıinde yapılaçak· 

ık d F . . . · ıne muracaa an ı an o unur. • - r er e ı nam ve fınd 'kra kah ı dild'kt lı Ek ·1 · k fi 
Ç ıyor u. akat konu9tukça açı- kendı keyfıne gcire ya•arsın Bin 5-7 9-l 1 1937 (3006) h l d ed . t . 1 tara an ı r ve u e 1 eni ır · ıı tmeye gırece ler zar a-l h . . T • • - esap arına evam en tıcare 1J e- k ndil · .. L ·t1 · k ·1 . . ıyor ve ayalınde canlandırdığı !erce !ırayı kaybederken aklın ne- rİni ki . ib' akt besttir sonra e erme ve ...,.ı ere ımza rını e ıı tme saatınden hır sııat 
vakanın heyecanı bütün benliğini rede idi. Senin kumar borcunu ediyordu. Birdenbire suıtu. Bütün Metllı~ ş1 rik~apml · ka aeti.r ak · t ettirerek tasdik ettiın. !evveline kadar lstanbul adliye le-
ıar d d' •. d' k d' . f 1 k . e er, tır e n m sa 'ti . . l . d . . k ıyor u: .. . ö ıyec.egım __ ıye e~. ımı. e a ete vücudu buz gibi oldu. Anlıyaça- ve muamelatı nev'inden ticaret eyle- Akitlerin ve tahı crın ımza arı vazım aıreıınde toplanaca ta· 

li ;- ~!"na çok muhım bİrfey söy. sürüklıyec~g~.m .degıl mı? A;sla! ğ~~ı .. anlamıftı. Hayretle kadının mek üzere başka ferik veya tirketle 1zmir Oçü~cü. N~ter V.ekili Fehmi tın alma komisyonu reisliğine nu· 
Y Kcegım. Karısını du,unmıyen ve sevmıyen yuzune baktı. Bu kadın ona tama- akti i,tirak edemez. Tenik Rennı mühur ve ımıası. maralı makbuz mukabilinde biz. 

a adı~ batını kaldırdı. Gülüm- bir a~am için ben tırna~ımın u~u- miyl~. >:~hancı !.di. ~trafına bakın· M. 12 - Şirketin müddeti, bir Um. No. 1172 Hu. No. 1 /216 zat vermeleri ve yahut dıt zarfla-
ıyen goz~erl~ ~o~asına baktı: nu bıle feda edemem. Bunu eyıce dı. Butün bu ıordügü etyalar, du- Haziran bin dokuz yüz otuz oekiz bbu Şirket mukavelenamesinin rı mühür mumu ile kapatılmıt ve 

- ~em_ dı.~!ıyorum yavrum. aklına koy da ona göre hareket varla~~aki resimler, bepıi, evde tarihinden itibaren hatlar ve otuz bir daire doıy11mda saklı 19/5/1938 ismiyle açık adresini ve hangi ite 

t 
-k ugun ogleden sonra kulüp- et. Alçak herif! kendısıne yabancı idi. Artık bu Ki.nunevvel bin dokuz yüz kırk ta- tarih ve 1172 No. lu aslına uygun . ld • 1 . 1 t 

e po er oynadım A k k b" .. .. t" B' b' d h' b' !''- k l aıt o ugu yazı mail tart•y e ayn K · . rtı avga uyumuf u. ır ı- ev e. ıç ır a <U<aıı a mamıftı. ribinde biter. Şu kadar ki: Şirketin olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz . . .. 1 .. adın omuzlarını ıılkerek ce- rine ağır sözler ıöyliyorlardı Er- Ayaga kalktı Batı dönüyordu "dd t' h'tarn b im d ·· 1 t kiz • M saate kadar ıadelı teabbut u ol· 
vap verdi: kek bunun bir komediden ibaret Sendeliye ıe~deliye kapıya dolio. ~uk t~ ı ilı k' u •-~f'an ~çay ekarvve od uzkuzunıe pıenesı b '>'.~' .~yının on mak üzere mektııpla ııönderilmo-B d .. . , • •• fır e ın f re aca .... ıyeııne ar o cu erşem e gunu. 

1

. . . .. 
E k uıı_.. a ı.ı;ı~ım olan nedir? olduğunu tamamiyle unutmuttu. ru yürüdü. Arkuına dönüp bak· verilmediği takdirde tirket ayni §era· lzınir Oçüncü Noter vekili Fehmi 11 ılan masraflarının muteahhl-

r ek degıl ı;nıs!n? hakkındır. Elini maıaya vurarıık, avazı çık- madan kapıyı açtı. Kapı arkuın· itle dıılıa üç ıene devam etmeıi met· Tenik reomi mühür ve imzası. de ait olduğu ilan olunur. 3218 
v • ünaka a dan ıessizce kapandı." ruttur. Tarafların ~eyeçekleri 1927 (..3002) 3-5-7-9 2093 1910 

umumiliğinden: 
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DAIMON CEP V ANTILATôRLERI 
En &on icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir aa 

atte bir kurutluk aarfiyat yapar. Ajırlığı seksen çam olup zarif 
bir kap için~edir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tatır •• 

Herkesın yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28/9 öDEMIŞLt 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .. 

"-:-:-:-~:-::::::::::::::---- ~ - ~~---~ıaı 
-- - llllOHZ 171 

Ditleri içinden dıtından temizliyen• her kesin beğendiği ve 
oktorlann tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve aailam .. .... 

BRONZ 
Di4 Fırçasıdır .... . . 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

w 

IZMIR ASLiYE iKiNCi HU- IZMIR SiCiLi TiCARET ME-
KUK MAHKEMESiNDEN: MURLU~UNDAN: 

38/595 Mustafa Nazlı ticaret unvan ile 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Y.eni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaılarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde tethlr edllmektedlr. Lütfen zlyaı·ei 
ediniz, Satıt toptan ve perakende 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN 

VICTORIA 
MARKA 

100 • 150 • 200 • 250 • 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapsız MOTOSiKLETLERi Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRiMiZE GETiRiLMiŞTiR 

V 1 C T O R l A marka MOTOSiKLETLERi 
GöRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINT AKASI Umumi ve Resmi Acentası 
lkinci Kordon Klzım Dirik c.-adesi 
A L 1 O T T 1 B t R A D E R L E R Telefon : 2801 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi : 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI ... 1 Z M t R , ................................ .. 
UMUM SANA Yi ERBABININ 

Nazarı Dikkatine 
Menaucat Makinaları ve tezgahları bilumum •anayi makina
ları, Torna 'ar, Makkaplar, Frezeler ve•aire •. 
•PLATT» markah pamuk çıknkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri.. 
MARA THON markalı her cins toma, imalat, kahphk çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaıız çelikler ve .. 
TIT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GiRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) 

Davacı lzmirde Etrefpatada i- lzmirde Atatürk caddesinde 8-10 
ki~ci ıu!taniye mahallesinde hacı numarada ihracat ve emtiayı umu
ali ıoka~ında 402 numar~lı hane- mi ye ticaretiyle uğratan Mustafa 
de mukım yakup kızı .salıha tara- Haydar Nazlının itbu ticaret un
fın~an kocası müddeialeyh lzmir. v~nı t~c~~et kanunu hükümlerine 1 
de ıncir altındaki hacı beyin bah- gore sıcılın 2307 numarasına kayt 

~sinde sakin osman azmi aleyhi- vvce~tes==c~il~e:d~il~d~ig:v i~ı~·ı:an~o:ıu:n:u:r~. -~~'1~-~==========:aauı::-:~::::::•:•:-=====~ 
ne açtığı boşanma davası üzerine • 
sıyap kararı taatirine karar verile
rek berayı tebliğ gönderilmit ise 
de mumaileyh Osman Azminin 
gösterilen ikametgahta bulunma-
dığından bahis ile bila tebliğ iade 
edilmit ve müddeialeyhin ikamet
gahının meçhul kaldığı zabıta tab
kikatiyle teyit edilmiş olduğundan 
davacının talebiyle gıyap kararı· 
nm gazete ile ilanen icrasına ka· 
r r verilerek bu baptaki gıyap ka
rarı mahkeme divanhanesine ta-
lik edilmit ve yevmi tahkikatta 
J 7-6-938 tarihine müsadif cuma 
ıaP.t ona talik edilmit olduğundan 
müddeialeyh oıman azminin ta
yin edilen gün ve saatte mahkeme
de bizzat İspatı vücut etmesi ve 
yahut tarafından musaddak bir 
vekil göndermesi gelmediği veya 
vekil de göndermediği takdirde 
davacı tarafından dermeyan edi-
lecek vakıaları kabul ve ikrar et
mit addiyle bir daha tahkikat ve 
muhakemeye kabul edilmiyerek 
llakkındaki muhakemenin gıya-
ben devam edeceği tebliğ maka
tnına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 1941 '~"""' 

FLiT daima ÖLDURUR , 
• 

u.-ı..,..u ı. ar....,., ·QQ-
lat8iiii11, Qala&I. ~IJVOll "•" 1 ._,_ ........ 

ikinci ilan 
lzmir ve Civarı Telefon Türk Ano

nim Şirketi Tasfiye Hey'etinden: 
lzmir ticaret sicilinin 2292 numarasında kayıt ve tescil edilen 

heyeti umumiye ve kararı mucibince lzmir ve civarı Telefon Türk 
Anonim tirketinin f eıhine ve muamelatının tasfiyesine karar ve- · 
rilmit olmakla mefsuh tirket zimmetinde alacağı olanların ala· 
caklannı ispat eden vesaikle birlikte en çok bir sene zarfında ta
til günlerinden batka her gün saat ondan on ikiye kadar lzmirde 
Saman iskelesinde büyük Kardiçah hanında 65 Nu. da ifayı va
zife eden tasfiye heyetine müracaatle alacaklarını ispat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

1 - 5 - 9 1881 (2067) 

~ . . \ . ! 
'- ' ' 

Karahisar Maden Suyu 
rfürkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik y~ni lımir eczanesi 
• ~ •l • • • • • • • tl • ,. • .. • 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Evvelce eksiltmeye konulan Manisada Halkevi civarındaki ve 

lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf arsalara yeniden yaptırılacak 
ikiter katlı ve iki daireli iki kira evinin ketif mikdarı çoğaltıla
rak intaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Her iki evin ketif bedeli yirmi iki bin üç yüz elli yedi lira 
dokı;an altı kuruttur. 

2 - Bu ite ait projeler, ketifname, Fenni tartname ve teferrü
alı Vakıflar umum müdürlüğü intaat müdürlüğünde ve Maniıa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. lstiyene 50 kurut mukabilin
de verilir. 

3 - Ekailtme 13 haziran 938 pazartesi günü saat on birde Ma
nisa Vakıflar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzu
ruyle yapılır. 

4 - Muvakkat teminat bin altı yüz yetmit altı lira seksen bet 
kuruttur. 

5 - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına ait ticaret odası ve
sikasını ve 938 yılına ait Nafıa vekaletinden alınmıt ve yaptığı 
en büyük bina bedelinin on bin liradan atağı olmadığını bildiren 
ve yapı müteahhitliği vesikasını göstermeleri lazımdır. Bundan 
batka eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yüksek Mühendis veya 
Mimar olmaları veya bunlardan biriyle müttereken teklif yapa
rak mukaveleyi birlikte imza etmeleri tarttır. 

6 - Teklif mektupları 13 haziran 938 tarihine ruthyan pa
zartesi günü saat ona kadar Manisa Vakıflar müdürlüğünde ko
misyon reisliğine verilir. 

7 - Kapalı zarflann ihzarında, teklif mektubunun yazılma· 
11nda ve bu zarfların tevdiinde ve poıta ile ıönderilmeıinde ı ... 
teklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfi· 
yen riayet edecekleri ilin olunur. 

~-3t-ı-ıo um . UQ29> 
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Halayda sükônet var! •. 
Suveydiye köyü ikinci defa yağma 
edilmiştir. Çapulcular takip ediliyor 
Milletler Cemiyeti komisyonu gerel sekreterinin vazi
fesine nihayet verilmiş ve Antakyadan ayrılmıştır 

Antakya, 3 (A.A) - Anadolu 1 Kırıkhan, 3 (A.A) - Anadolu genel sekreteri A~ke~in. de vazi.
Ajansının hususi muhabiri bildi- ajansının hususi muhabiri bildi- fesine nihayet verılmıftir. Anker 
riyor 1 riyor 1 Beyrut üzerinden Cenevreye ha. 

Vaziyette dünküne nazaran da- Kırıkhan ermenileri arasında reket etmiftir. 
ha büyük bir ıükUnet vardır. An- çıkan bir ihtilaf iki ermenının Antakya, 3 (A.A) - Anadolu 
takyada it hayatı ba,lamıf ve kar- ölümüne sebep olmu,tur. Ajansının hususi muhabiri bildi-
,ı mahallerden Türk mahallesi- Antakya, 3 (A.A) - Anadolu riyor : 
ne ve çarfısına geçenler görülme- Ajansının hususi muhabiri bildi- 24 saat içinde •u vak'alar kay-
ğe batlamıfsa da Türkler henüz riyor : dedilmistir: 
kartı mahalleye, hükümete, pos- Bugün buraya gelen Kronik ga- Suveydiye köyü ikinci defa ola-
taneye gitmek cesaretini göste- zeteai ıilahb bir Türk çetesinin rak yağma edilmi•tir. Dörtayakta 
remiyorlar. Şehir dı.ında ufak te- Amikta bir Arap köyüne hücum büyük bir bahçe ,u dakikada im
fek aıayitıizlik ve çapulculuk ettiğni ve yaralılar olduğu zanne- ha edilmektedir. Kıt'at çapulcula
vak'aları kaydedilmektedir. Dün dildiğini fakat tafsilat alınamadi- rı cürmü mefhut halinde yakala. 
olduğu gibi bugün de zabıta ve ğını, Iskenderun haberi olarak ya· mak üzeredir. Ordu nahiyeAine ta. 
askeri kıt'a asayişin temini için zıyor. bi Candırda bir çiftlik •akiler ta. 
büyük bir faaliyet göstermekte Malum olduğu üzere Amikta rafından yakılmıAtır. Oç gün ey. 
ve her tarafta devriyeler göze yalnız Türk köyleri Arap çeteleri vel Dörtayakta Türk yazılmak is-

tarafından basılmı!\tır. · ı · 1 bı"rlı'kt h .. çarpmaktadır. Gece Türk mınta- tıyen ere avenesıy e e l' 

kan ve konsoloshanenin etrafın- Antakya, 3 (A.A) - Anadolu cum ettiği için tevkif edilen Yu-
Ajansının hususi muhabiri bildi- suf Galı'p ve evvelki gün Zeytunida normalin üstünde muhafaza 

tedbirleri mahaüs bir ,ekilde gö- riyor : ye Hıristiyan köyünde tepeden 
S. ehir bugün dahi sakin ve umu- v k d 'l"hlı olarak tut ze çarpmı• ve bu hal Türkler ara- tırnaıı-a a ar •1 a u-

., mi hayat daha normaldir. Dele- lan iki Ermeni Garo tarafından 
sında yerli veya yersiz bazı tah- ge Garo tarafından alınacağı ev- serbest bırakılmışlard1r. Delege 
min ve enditelere meydan vermİf· velki gün bildirilen tedbirler he- Garo bıı Ermenileri kendisi teslih 
tir. Bununla beraber ne gece ne .. tb'k d"I • · G I .. .. nuz ta ı e ı memıştır. aronun ettiği için akanda ın onune geç. 
de gündüz bir hadise kaydedilme- bunları da tatbik etmiyeceği ar- mek üzere serbest bırakmış ve bu 
miştir. tık kat'i olarak anla,ılmıf oldu- hususta beyanatta bulunmaktan 

Delege Garonun dün ha' kon- ğundan Fransa hükümeti Garo- istinkaf etmiftir. 
soloıa bildirdiği ve dünkü telgra- nun bugünden itibaren vazifeıin- S d 

Diğer lllraftan uvey İye kö
fımda esaslarını haber verdiğim de!I kaldırılmasına ve delege va- yü civarında yeniden silah tevzii-
tedbirler henüz tatbik edilmemiş- zifeainin kumandan Koleye ve- ne başlattığı musırren söylel'mek-
tir. Bununla beraber bu tedbirle- rilmesine karar vermiftİr. tedir. 
rin nakıs bir tekilde de olsa sız- Bu sabah kumandan Kole işe 
ması halk arasında çok müsait bir başlamıftır. Bugün veya yarın sa· Antakya, 3 (A.A) - Anadolu 
tetir ha111 etmi,tir. Lah beni kabul ederek yeni vazi· Ajansının hususi muhabiri ~ildi-

Millet1er Cemiyeti komisyonu yet hakkında beyanatta buluna· riyor : 
Atayolu gazetesinin dördün- caktır. Milletler cemiyeti komİ&yon 
CÜ sahifesi Fransızca olarak çık- Garo tarafından evvelce bildi· nun Garo tarafından aleyhimize 
mağa ba,Iadığı tarihten itibaren rilen tedbirler kumandan Kole t~ tahrik edildiği malumdur. En iyi 
intİfar eden nüshalardan üçer rafından hemen tatbik r<lilecek vasıtası olan Ankerin Cenevreye 
tane istemiştir. Bu talep Türkler ve bunların tamamen tatbikini ve varır varmaz müthis tezviratta 
lehine kararla,an tedbirler üzeri- bütün mütecavizlerin fiddetle te- bulunması kuvvetle m~tem~ldir. 
ne komisyonun lehte veya aleyhte kibini temin için örfi idare ilan Antakya, 3 (A.A) - Anadolu 
bir faaliyete hazırlanmakta oldu- edilecektir. Gene bu maksadla Ajansının hususi muhabiri bildi
ğunu göstermektedir. ipin ucu kayıt muameleleri evvelce ilan riyor : 
Fransızlarda olduğunu göre bu edilen b~ güne ilaveten üç gün Kolenin elli Çerkes jandarma 
faaliyetin aleyhimizde olması daha tehir edilmiftir. kaydına tevessül ettiği öğrenil-
kuvvetle muhtemeldir. Milletler cemiyeti komisyonu mektedir. 

Japon Uçakları Kantonda 
-~~~~~~~~~~~~~ 

Evvela 40, sonra 35 tayyarelik grr:p-
lar otuzdan fazla bomba atmışlardır 

Tokyo 4 ( ö.R) - Domei ajan- yerlerde münakalat durmu4tur. haberler matbuatı ,iddetle alakadar 
sına göre harici ve askeri siyaset me- Paris 4 (A.A) - Cin hükümeti- etmektedir. 
selelerini müzakere için Bqvekil nin Tokyodaki Çi.n sefaretinin ka- Hıwkeu 4 ( ö.R) - Japon tayya
Prens Konoye, hariciye nazırı gene- patılacağına ve japonya ile diploma- releri bu sabah Kanton üzerinde ye
ral Ogaki, harbiye nazırı general Ya- tik münasebetlerin kesileceğine dair niden uçmuşlar ve 30 bomba atmış
gaki, bahriye ne.:.-•n amiral Liyone gelecek cuma günü pek mühim be- !ardır. Hüküme~ b;nalarının üstün
ve maliye nazırı B. Okseden mürek- yanatta bulunacağı hakkında Han- den duman sütunları yükselmekte-
kep mahdut bir komite teıkil edilmiş- keuda bir lngiliz menbaından. v ·;,,;e;,r;ile,;no..;dllil:.r. ____________ _ 
tir. Bu komite ilk olarak Suçeu zafe- -• 
rinden faydalanmak için alınacak Kastamonuda bır tören 
tedbirleri görüsecektir. 

Tokyodaki Çin maslahatgÜzarı 
Çine dönmek üzere Nagazakiye gİt
mİ•tİr. 

Honkong 4 ( ö.R ) - Bu gün 
Kanton üzerine yapılan yeni iki hava 
hücumuna 100 iapo" tayyaresi iş
tirak etmiştir. ilk defa 40 tayyare 
grup halinde uçarak şehri bombardı
man etmişlerdir. Binalar temellerine 
kadar sarsılmıstır. Yarım saat sonra 
35 tayyarelik diğer bir grup gelmiş
tir. Bu da beynelmilel mahalle üze
rinde uçarak ecnebi kolonilerin pro
testolarına rağmen bombardıman et
miştir. Bir çok binalar harap olmuş
tur. ölülerin mikdarı 750, yaralılar 
1400 den fazladır. Cin müdafaa ba
taryalarının ateşindeki şiddet, bilhas
sa 2 inci hücum esnasında, cenubi 
çin ba, 4ehrinin müdafaası için mev
cut tedbirlerin geçen cumartesinden 
beri takviye edildiğini göstermek
tedir. 

Honkong 4 (A.A) - 4 Japon 
tayyaresi bu sabah tekrar Kantonu 
lıombardıman etmis ve bir çok nok
t.lara l.Qmbalar düımüıtür. Bazı 

''Türk Çocuğu verdiği 
sözle tarihi de şaşırttı,, 

Kastamonu, 4 (A.A) - Dün Kastamonunun Göl köyündeki 
köy eğitmenleri yetittirme kursu bahçesinde yeni bir binanın te
mel atma töreni yapılmı,tır. Törende vali, kültür direktörü ve 
büyük bir kalabalık hazır bulunuyordu. ilk temel tası vali ·tara
fından konulmuştur. Kültür bakanlığının bu yeni eae~i Kastamo
nuda büyük sevinç uyandırdı. 

Arkada~ları namına söz söyliyen bir eğitmen namzedi dedi ki: 
-- Köylüyü uyandıracak çalı,maların temeli atılırken içimiz 

kabarıyor. Bu büyük işte bütün gücümiizle çalı~acağız, çalıama
ğa and içiyoruz. 

Vali buna şöylece kar.ılık verdi 
- Burada bir çok şeyler öğreneceksiniz. Fakat bunları köye 

sokmak, köyde yaşatmak, köyde birleftirmek ifine inan lazım. 
Türk çocuğu verdiği sözle tarihi de fatırtmı,tır. Şimdi inandım 
ki bu imanlı eğitmenler köyde istediğimiz büyiik •tığın çırasını 
ellerinde tutacak kadar kuvvetlidir. 

Bundan sonra eğitmen namzetlerinin yeni yaptıkları yerler ge
zildi. Milli oyunlar oynandı, güref yapıldı. Davetliler büyük bir 
sevine ferahlığı ile ıehre dönt!iil .. r. 

Türk - lngiliz 

Dostluğu 
Almanyada ala

ka ile takip 
ediliyor 

Londra, 4 (ö.R) - Türk • in· 
giliz dostluğu Almanyada alaka 
ile takip edilmektedir. Almanlar 
Türk dostluğu sayesinde lngilte
renin bütün farkta mevkiini tak· 
viye ettiğini müfahede ediyorlar. 
Almanlar bu sebeple Balkanlar ve 
Romanyadaki mevkileri için en
dite hissediyorlar. Alman gazete
lerinin fikrince Balkan paktı ya
ni Belgrad • Bükret - Atina mü
sellesini fimdi Türkiye • Iran-Af
ganistan ve Irak arasındaki pakt 
tamamlamaktadır. Bu gazete ht
giliz - Türk kredi mukavelesinin 
ehemmiyetini göstermekte ve · Al
man ticaretinin bundan zarar gör
düğünü yazmaktadırlar. Diğer ta
raftan Türk dostluğu lngilterenin 
Mısırdaki mevkiini de kuvvetlen
dirmektedir. 

Eski nikel paraları 
toplı }'OTiar 

lstanbul 4 (Telefonla) - Istan
bul piyasasında yeni bir ticaret bq 
göstermiştir. Bir kaç açık göz, eski 
cikel yirmi paralıkları toplamakta
dır. 

Varşova 
koşularında 

Var,ova 4 (A.A) - E'1l~rııasyo
nal at yarışlarının binicilik müsaba
kasını Alman binbaşısı Hasse kazan
mıştır. Polonyalı binbaşı Konorovs
ki ikinci gelmiştir. Yüzbaşı Gürkan 
ile Polatkan dördüncü ve beşinciliği 
almı•lardır. ---o---

Amerika da 
• 

işsizlere yardım 
V!lfington 4 ( A.A ) - Ayan 

meclisi İşsizlere yardım olmak ve 
ayni zamanda endüstriyi canlandır
mak İçin hükümete üç milyar 723 
milyon dolar sarfına mezuniyel. ve
ren kanun layıhasını on muhalife 
!~arçı 60 reyle kabul etmiştir. 

Mebusau meclisinin kabul ettiği 
tahsisatla bunun arasında 600 mil
yon dolarlık bir fark olduğundan iki 
mec1isin müşterek encümenleri aya
nın bu kararını tetkik ederek iki 
meclis arasında mutavassıt bir hal 
çaresi bulmıığa çalışacaktır. ·-

·so.N .I-IA 'BER 
. ~\ 

Atatürk kupası güreş 
müsabakaları haşladı 
Ankara, 4 (Telefonla} - 1938 seneai Türkiye serbest güret 

birincilikleri Atatürk kupası müsabakasına bugün stadyumda 
binlerce seyirci önünde batlandı. Baf'«ekil, Dahiliye, Adliye, 
gümrük ve inhisarlar vekillerile mebuslar ve bir çok halk güref
leri takip etti. Federasyon reisi istiklal martından sonra bir nu
tuk söyledi. Neticeler yarın sabah sekizden sonra yapılacak mü· 
aabakalar neticesinde alınacaktır. 

Başvekil 
heyetini 

Eti Türkleri 
kabul etti 

Ankara, 4 (Telefonla) - Batvekil B. Celal Bayar bugün Ha· 
taydan gelen Eti Türkleri heyetini kabul ve uzun müddet görÜf· 
tü. Kendilerine iltifatta bulundu. 

Türk - Yunan muahedesi 

Hariciye Vekilimizle Yunan Başve
kili arasında telgraflar teati edildi 

Ankara 4 (A.A) - Türkiye B. M. Meclisinin Türk - Elen mun· 
zam muahedesini tasdiki münasebetiyle hariciye vekili Dr. Tev· 
vif Rü~tü Aras ile Elen batvekil ve hariciye nazırı general Me. 
taksag arasında atağıdaki telgraflar teati olunmu.tur.: 

Ekselans B. Metaksas 
Elen batvekili 

Atina 
Türk - Elen muahedesinin B. M. Mecliıi tarafından bütün rey• 

!erin ittifakiyle tasdik edilmit olduğunu ekselansınıza büyük biı 
zevkle bildirmeğe titap ediyorum. Bu unutulmaz celseden heye
canlı tezahürler vukua gelmif ve hatipler Türk • Elen dostluğu
nu yükseltmit ve övmüflerdir. Bu fırsattan istifade ederek ekse
lansınızın bu derece müessir bir surette yardım ettiği bu eseriı:a 
ba,arılması hakkından en hararetli tebriklerimi sunar ve sadık 
dostluk teminatım ile en yüksek hürmet hislerimi tekit eylerim, 

DOKTOR ARAS 
Ekselans B. Rüttü Aras 

Hariciye vekili Ankara 
Ekselansınızın nazik sözlerinden ziyadesiyle mütehassis ol• 

rak tahıslarında Türk - Elen dostluğunu kuran ve memleketleri
miz arasında hakiki bir itimatlı it birliği havası yaratılmasın• 
bu derece hizmet eden enternasyonal vesikaların esaılı yapıcıla. 
rından birini tebrik ederim. Dost ve müttefik memleketin Bü
yük Millet Meclisinde vukua gelen yeni sempati ve dostluk tez.. 
hürlerinin Elen milfotinin kalbinde derin bir aksi seda ha~ıl c'
mit olduğundan emin olmalarını ekselanslarından rica ederim. 

Türk - Elen muahedesi büyük eseri milletlerimizi birbirine hır 
derece mesut bir surette bağlıyan rabıtaları daha ziyade takviye
ye yardım eyliyecektir. Size büyük bir sevinçle bu muahedeyi 
tasdik eden kanun projesinin Majeste kral ve nazırlar konseyi 
tarafından imzalanmı• olduğunu bildiririm. Bozulmaz dostlulc 
ve yükıek hürmet hissiyatımı kabul etmenizi rica ederim azizim. 

METAKSAS 

ltalya - Fransa münasebetleri 

Müzakerelerde bir çok 
B. Curcil J J k d 

MUsbet ha~eket 
1

edllm~- . an aşamamaz ) var Jr 
sini söyllyor Roma, 4 (A.A) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor : 

Londra 4 ( Ö. R ) - Birming- Kont Cianonun Milanoda söylediği nutuk hakkında tefsirler· 
hamda söylediği nutukta eski na- de bulunan gazeteler Fransız - ltalyan münasebetlerine telmih 
zırlardan B. Vinston Churchill ederek geçen ay zarfında başlanan müzakerelerin bir çok anla. 
muhtemel bir taarruza karşı koy- famamazlıklarla yanlış kanaatlerin Paris hükümetinin Roma ile 
mak için müsbei bir plan dahi- anlaşmasına mani olduğunu kaydeylemektedirler. 
!inde hareket edilmesini teklif etmit- Avvenire gazetesi Fransa Pirene hududunu kapamalıdır, di-
tir. Her seyden evvel İngilterenin yor. 
mümkün olduğu l.ade.r süratle silah- Tribuna söyle yazıyor : 
!anması lazımdır. Bundan sonra Mil- ltalya il~ Fransanın barikadın iki tarafıııda bulunmalan bu 
Jetler paktına sadık kalmak icap eder. 1 memleketlerin birlesmelerine mani oluyor. Fransa hükümc bu 
Cünkü ancak budur ki böyle büyük · mesafeyi katetmek için lazım gelen teyleri yapmadıkça müzake
mikyasta siliıhlarunaya hak verebilir. relere tekrar ba,Ianmasını ümit etmek muhaldir. Bu gazete R~ 
Nihayet daima pakt esası dahilinde maya bir Fransız sefiri tayin edilmesi meselesinin tali bir eher.t• 
lngiltere gibi hürriyet ve sulh iste- miyeti olduğunu ilave etmektedir. yen milletler arasu,da bir anlaşma _...:.. _________________________ _...__,, 

tahakkuk ettirilmelidir. 

Meksika da 
Is yan canlandı 
Nevyork, 4 (A.A) - Mekıika

dan buraya gelen haberlere göre 
asi general Cedillo tamamiyle iyi
le~mif olduğundan tekrar faaliye
te geçmi• ve isyan harekeli yeni • • 
oa tan canlanmıfitır. 

M~kısiko 4 (A
0

.A) - Asiler bu 
sabah San Luia ile Tempiko ara
nnda bir treni ~inamitle atmıslar
dır. Bir ölü ve iki yaralı vard;r. 

Almanyaya pamuk 
ihracı durdu 

Rio de Janeiro, 4 (ö.R) - Ta
kaslı markla 62 bin ton pamuğun 
Almanyaya ihracı hakkındaki 
Brezilya - Almanya anla,masıua 
göre yapılması muktezi ihracat 
dolduğundan Almanyaya pamuk 
ihracı otomatilr nL.rAlc durmustur. 

r///////////////////////Jr/fJl'LYL/J////LhV '/.//L////'/'7/. 

Melodians Orkestrası 

Şehir Gazinosunda 
Şehir Gazinosu bu mevsim için lzmirlilere zengin ve kudretli 

musiki,inaslardan mürekkep MELODIANS orkestrasını takdim 
etmistir. 

M~lodians orkestrası ne~e kaynağıdır. Yalnız klas:k musiki ile 
'değil, herkesin ho9una gidebilec.ek ~akrak 'arkılariyle ne~e ya· 
ratmaktadır. Bilhassa ~arkıcı Vılasıs çok alkı~lanma!<tadır. 

Her kesin büyük takdir ve alkı,Iarına mazhar olan MELEDi 
ANS orkestrası gördüğü rağbete kar,ı büyük sürprizler h'1zırla 
maktadır. 

Bunlardan birincisi önümüzdek; pertembe günü aksamı ola 
caktır. 

Balonlu dans 
Amerikan 
çılğınlık ları 

müsabakası 
terdazı neş' e 
varatacaktır 
~ 

ve 

Per9embe günü ak9amı herkes ŞEHiR gazinoıunda bulunacaktır , 
'*"r<A<<~J3.!ERŞEMBE YEN! SORP~_!,ZLER ıw.;mmıııı:ıaıtl 
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Hava Casusları Barselonda hava hücumu 
ı ·· -- •. 
l~ Ordu maluller :ı Jk. I l . h •• k •• . J 
~~ A!e~~!!~~ii~~~~!~~llda· ~j ı ta yan avcı tayaresı u umetçı er Yazan: A. Maşaı· 

-•'7.ZC.tln"J/~=~;;~,,HZJCLZJ-~/L/b'.U///7' l~ ~:~~~:~~;:;d:~::~,,::aı.Za~~: ~j cephesinde yere indiler, yakalandılar 
Xll k k :: !er yuce valımız ve partı başkanı •: ı ' açı onup.lım. • • 

b 
i: Fazlı Gültçin daveti Üzerifie 30 Ma· : : _ _ 

BORA - Hakiki büviyelin~,-j :ma "" p -~ ..... Halk . d : · - -· 
1 b d 1 ? 1 

:: yıs a.&cu ,e31 gunu evın e top~ : 
Mariııoda öldürü en ya an o- söy er mi&iniz . •• . • 

h ; :: &anarak An.karada yenıden kurulan : 
muzunun ba,ına üşüten va şi - Söyliyemem.. •• 

k 
1 

:: (Türkiye Cümlıuriyeti Ordu Ma- : 
ba.vwanlar onu bitirmi, ve uza • Niçin '1 •• • 

' • - • :: !filler Birliiinb) lzmir ıubesini teı· l• 
latmıt olacaklardı ki gürültü ke- - Kararım budur. :: ~ . . . . •: 

b H . lm b · · · · •• kı. etım,lerdır. Şubenın ıdarıt he- :-
ıilmit, onun yerine ir tenizlik - ıç o az&a u ıtı rı : • !f:AP· ı :: 1. ,_,... I·" b ı d "= ı _ . ah d. . l• ye a reDJJgıne ma u..ı au ay ar an :• ı 
kaim olmuştu. tıırınızı ız e ınız. :: R ••~ ···'-'-' Al" Riz N • :: 

B k k - d kl M l k · • • :: :ıım, a.zaı.ı.tL1ara ı a, acı •• u a ,am, azaya ugra ı arı - eme etım ıçın. I•• 1-l, Em" .1 k p . b" "' 
geceden beri belki ilk defa ola· - Memleketinize daha oerefli =: uzı ve . m .••çı er~ ar.ta ma· !E 
rak Cengelde ses yoktu. bir ~ekilde hizmet edebilirdiniz. 1 E •1 ırıclaltadims edilen daırede lf• bat· ~ 1 

B . b" • l"k . Y - f . b" . d •• un:J ar ır. .. u garıp ır sessız ı ti. - aptıı:ım ııere sız ır ış e- = . . . . :: .. "'' 
Vah'l• hayvanlar her hanfı' bı'r ""ld' ı:: ldaı·eheyctıpartıbınasmdadelı'er- :: ı -'· 

tehlı'ke hı'ı<Ad-ek ı'nlerı'nı' terk gı ırB. . • . . il . 1 ? :! li valimiz B. Fulı Giileçi zi-;aretle j: 1 ;iJ/" '""'"".' . 
~ ~· - u 1. ıçın •ı:ı:e e verıyor ar. .. c·· b . d • . d mal'·' .: . . 

• • J d'? N b" d p · • 1 = um unyet evr1m.n oı- u W" ;• mı etmı~ er ı e ır avet, ne - ara ıçın ça 1'mıyorum. .. 
1 

. . .•. lı 
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.: 
bir çığlık., Ne anlanlar gürliyor - O halde zevkiniz için ıni? il derme '.:mehın ~ttıı:ı ·~at ~-.~ a.nn

1
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k 1 1 h d el H "il' f' '"k l :: an mut assıs ve muteşe5fi;ır o .. ~· 
ne ap an ar omur anıyor u. -k .. ayır mı ı •ere ı yu ae t-

1 
E duldarmı b&Jmda aziz Atatürk bu- :: 

Hatta ağaçların yaprakları bi- me ıçın. n 1 d d r.· !: 
le bıfıldamıyordu. Bu mistik ruhlu. kız ~asılacak =: .un .. ~ yur umuz a : vatansever v~ :E 

Cehennemden çıkmıt gibi bu- derecede garip bir tabiate 'malik- '§ '';1''1a~ç:ı.ı:rd :~~~;ırun d-_rı i: 
naltıcı bir sıcak hüküm aürüyor- ti. J:: cb ~(~'-~ıL·. ve m • """:8 , ıl~bm !: 
..a... Sö I · • ' 'd' q h ld - •ı: W4.la!"ını, vatan ve ıru< a ın ı: ını. :ı: erı samımı ı ı .. 1u n e : .. . . • •• 

ı 1 ;; leket' · ı~ •• mudafaa..ı ıçın her an pervaaız ha· :; Büyük yarasalar taklak arını casus u,,u mem ınm se ame- :: .. . . :• 
k d k ki 1 d t . · · t - k · 'd' ı- zır buhınduklarını yu<e partımıze ,: ter e ere uza a,mıt ar ı. ı ıcın yap ıgına anı ı ı. :: . .. 
Hava yafmaklanmış gibiydi.. Mevzuu derhal değiıtirecek '

1 
:: ~aki11' olarak ça~m&k .~zınınb~e1.~1 • :! 

Y 1 km d S · h . . .. uı:: arını ve yasaya gore ır ı:gın :: 
ı dızlar ıı:özü iyor u. im11· onun gururunu ırpalamak ıcın 1 :: k ı1 . 1 dir B •• 

yah bir tül her tarafı kaplamı, sa- f<>yle haykıracaktı : · :E ma sa ~rmı arıetmıı_e~ . · ay r; ispanyadan kaçan muhacirl.ır 
nılırdı. Ara•ıra timtek çaktıkça - Siz"aevmeie muktedir de- ·E Faz~ Güleç.ordu malüllenne kartı~ Madrid3 (A.A) -Terueleya- farethane9İnin bir tebliğine göre 
b• ık b )' . b' b" l . • .. ı:.·ı • . K lb" . . h • . '" a~agıdakl hıtabede bulunmuıtur ' "" 1 . d k ' h k"t d" b"' C" h . t h"k" t" 1 'it ır ıf e ınyor, ır ır ennı go- 11 ı 11nız.. a mızın a11asıyetı :: G , b'llı d aı·ıı :: etın e as erı are a a un U• um unye u ume ı ngı ere ve 

b 1 1 d G d k l k Du 1 :" « ayemız ı assa or u m u e- •• .. .. d d"l • • E 'd F B 1 f' 1 ' b• re i iyor ar ı.. ün üz avru an, yo tur.. ygudah mahrumıunuz 

1

.: .. k"' iik d" .. k lı . f :: tun ıı:un evam e ı mıştır. n şı • ransanın arse on ıe ır erıne ır 
yanan toprağın bütün ufuneti et- galiba.. 5 

1
•111

• .u
1
ç 

1 
uşurk!ece k a ... ınekn ~t- 5 detli taarruzlar Teruelin cenubi nota vererek iki memleket atate· 

:: ere a et o ma an urtarma t sız .. •• k' · d lını ·ı· 1 • [ h J • f rafa yayılmı,tı. Sonra bundan '\'az geçti. F'ikri-

1

:: 1 1, ık ld • yük" k •eref ;: •ar ısın e yapı ,tır. ını ıter enn n ve ava atafe erın n 
H• b" ' b k d k •• ere ay 0 uırunuz se • •• P bl d V 1 d el F ' 'I h I' · b b d ıç ır ıeceyı u a ar sı m· ni söylece anlattı . •• b" . . k . 5. b :: eu a e a ver e e ran· sıvı a a ının aon om ar ıman 

1 . . I d. • . · :: ve unneti temın etme tir. ız u :: k" l S 1 d d"ld• _, k'l • • t d k tı ı geçırmemıt er ı. - Derıniz altında hic bir ~ey :: 1 k . . ı.. ü .. ıat er agonte yo un an geçme- e ı ıgı mev ı en zıyare e ere 
B• k 1 ld - 'bi • ı - mem e et ıçın ça ... tıruz, vatanım · := - bb'" ' 1 d b b 1 d k • h' b" b d f 1 ır a tam evve o uıu gı yok mu? Heyecan nedir bilmiyor I:: d f ttiniz' • b • d k d''kt"" .. ıı:e tefe us etmı' erse e u yo- ura ar a u erı ıç ır e e o • 

lb. 1 . d - 1 - a aa e , u ugur a an o u .. :: 1 b d s· K d - .. I . . b 't e ıse enn en aoyunmaga, çırı • muaunuz? Siz bir kadın deg"ilai- ı :: .. aliil. k ld 8 .. ün .. u0 cenu un a ıerra amarena· ma ıgını gorme ennı ve una aı 
lak lm - b k ld 1 ' - nuz ve m a ınJz. ut va· •: d l · b 1 CAmh ' b' 1 · ' çıp o "aga mec ur a ı ar •• nız. Bir kadın, duymıyan, ıabia- :: 

1 
d 1 . k h"" 

1 
d k :,1 a yer etm•• u unan u urı- ır rapor yapma annı nca etmı•· 

Z• lb" . k b tt"" . , ı •• an :lf ar 31ze arıı urme e ece ,.,. .1 b h k t • • lm t' 
ıra e ııenın un:lafı, a a ıç tın en yüksek heyecanlarına kar- !: .. d"'" .. rd k ık E• yetçı er u are e e manı o Uf· ır. 

1 il 1 ). ..... •• ve gor ugu ye e ş.ap asmı ç arıp .: 1 d ) 
çama,ır an e e tutu unca e ı ya- sı lakayt olan bir kadın tasavvur ·:: ı·m1 k . . . • -:

1 
ar ır. Paris, 4 (ö.R - Havas Ajan-

kacakmıt hissini veriyordu, Yap- edilebilir mi? Zira burada bir me- 15 sel a ıyabca tırk .. Sızını le hıçfl~l~·~· ~= Dütman Mora De Rubieloaa ıı Barselondan istihbar ediyor : 
kı d 1 ki 1 _. b" . ~ o mıyan azı ımse er şere ı mm· •• 'dd 1 h" t · t" G d Eb b • • • I' d • k" ra ar an yapı ıtııt yata arına egı ıle cıleden cıkartacak hava : . . ah • enf ti • ,. k ;: ~ı ete ucum e mıf ır. u ar- re ne rının tıma ın e ati unet 

1 h k • d . ' - 1:: ~ ş sı ın aa erme a.el etme "" d 1 d'" k t' 1 .. hiik k d' Eh h • uzanmıt ar, are ebız uruyor· esel'ken siz auygusuz görünüyor- • . . . 1 _._ . :: an ge en utman ı a arı uç · üm sürme te ır. re ne rı-
1 d B b 1 k . . el :: ıçın ıane bp amaya t .... vım salma· ,. h f h .. k d'I h"' ar ı. u una tıcı sıca ıçın e sunuz .. Kalbiniz de mi yok? Ü d~ L , • k • b k •• a ta er gun te rar e ı en U• nin cenubunda nuyonalistler Al-
b·ı l d · :: ya ve a.aa oırço ugursuz are et· :: I - b k b k ı e sinir eri gergin i. - Kalbim var Fakat onu ken· •• 1 b' .. ., 0 . 1 c: 1 cum ara ragmen u asa aya ya • bokaıer timalindeki Sierrada te• 

Vida) yüksek aeıle : d l .. :: ere leşe o ... elluer. ı:ı on art ta· "" j 1 1 d . 1 1 Alb k 
.ime sak ıyorum .. Vücuduma ge· ı :: kip ettik, fenalıklarına maru olduk. :; a•aMmamı, ar ır. b' d V lb mız eme yapıyor ar. o aser 

- Müthit bir fırtına ile kartıla- lınce •• 8 "b' h k 1 . . • . >-. • oranın gar ın e o ona timalinde nasyonalistler ilerlemi .. 
- d k k '" :: u gı ı are et erın terefımzı kıra- .. ak d b I F nk' • 

aacagımız an or uyorum, dedi. Sni bir tereddüt gecirdi.. De· :: _ .. ö .. d 1 d 
0 

d :: , mınt asın a u unan ra ıst !erdir. General Aranda ordusu 
v ~d d -

1 
•• cagmı goz nun e lıılttıa ı ır. r ıı .. k , l . d' h k t . t' k t n.a ın cevap verme i. vaın etti : :: ._._,1 . k" 1 1 

._,_ :: ıt a arı tım ı are e e ış ıra e • ~brin timalinde taarruzuna de-
0 akı d •• rn••w erı ınıseye e nçmruna ı, ounı· "" ı · k d' l F · l b I mer a ıor u ! - Vücuduma gelince 0 belki :: ..ı n1 dil . . :: nıe te ır er. ecır e aş ıyan mu- vam etmektedir. 
- Uyuyor ınuıunuz? zaaf gösterebilir. iste göriiyor1u- :::' •H.'ke~ -1 .. aat.. ı-f~m~:dird ·· S "harebe geceye kadar devam et· Cümhuriyetçiler müstahkem 

. _ u ume ırnız cnıurı er nı ve ra ar .. • • M • 1 .... 1 

&a da defi tayyare aletinden ra, 
hatsız olarak bombalarını fehrirı 
cenubu ıı:arbi varoşlarına atmıt• 
!ardır. Bombaların mühim kısmi 
denize dütmüttür. Bir kaç yaral, 
vardır. 

Diğer taraftan bugün öğleden 
sonra saat 13.15 te yeni bir bü• 
cum yapılmı,tır. Defi tayyare ba. 
taryalan ,iddetli bir ateş açmıt' 
!ardır. Yedi tayyare büyük irtifa. 
dan fehir üzerinde uçmut ve sarih 
bir ateşe rağmen ikinci defada 
ha, şehrin üzerinden geçebilmif, 
fakat ancak bir kaç dakika kala. 
rak bombalarını bıraktıktan son• 
ra Majork istikametinde kaybol. 
muşlardır. Bu bombardıman es
nasında ~ehrin hayatı inkıtaa uğ
ramış ve ancak bataryalar susun• 
ca normal hayat yeniden batla• 
Mlfltr. 

Diğer taraftan Madridden Röy. 
tere bildjrildiğine göre Alikantd - Hayır... nıız ki kilfi derecede acık konu- :: t . ti' p . . d· h' .. :: mıştır. anevıyat arı muKemme mevkilerde tiddetli mukavemet 

O d ti . . ı - e mış r. artmuz e ımaye ve mu- .,. 1 .. h • ·ı ') • • •• - rman an tecerr 't etrnı' ruyorum. :: d, ed k fi .. ük" ::1o an cum urıyetçı er mevzı erını gösteriyorlar. muharebe çok tid· bomhardıınanı estlaaında Maryan 
1 b - . d 1_ • ı •• aı-aa ece tere erıru y selte~ •: h f k d' 1 · o ~il u agaç üzenn e ... i yuva· ,.._ Fakat beni kalbimi elde : k . 1 . • "d • ıhb. . :. mu a aza etme te ır er. detlidir. Diğer mıntakalarda faa• lngiliz vapuntha bir bomba 1öt-

_.ı~ hl''· d . B ld • .. ce tır. çtunaı, ı arı, s ı ve iktı1&· ""I M kk hl" d"I b ı mı-. te ıı<e eyız- ir yı ırım edemiyecekıini~ Ast• Aal~ : d" ah d b" 1••• • d :: uva aten ta ıye e ı en a- liyet dünden daha azdır. Cüm· müttür. Gemi ales, ı~indedir. Ma. 
bet - ...... n... · 0 a.H••• •• ı s a a ır ıgınıze yar un edece· ·~ 1 •• " 

İsa ederse itimiz bitmiftir. Bel- Anladını:ı mı? : •. ç 1 bil k k . :. :ı:ı sırt ar du~man toplarını yer- huriyetçilerin mukavemeti nas- kiniıt ölmüs,tür. 
ki kuz - gız. a ~a ece ar adaşlarınıza JJ :: ı~ t' - k" k 1 d l • 1 • h t. • • f 1 ~ · yarına yo • :: bulaç , ·: "'' ıtmege ya ıt a ma an evve yonalııt erın are.,.etını e ce ug· 

Bu nazik dakikalarda olsun - DEVAM EDECEK - : :E ·,d aghız·• 1• b .. 
1
.. lüll a iıtitdat edilmi,tir. ratmıttır. Hedef tuttuklan biç bir 

•----------·~---------------- - are eye ı u un ma er namı· .. M D R b' l 30 kil k'• • • J • :: d · k lb' ki .. 1 . . .,. .ora e u ıe osun o mev ıı ele geçırememıs erdır. · M k ek A • 8 - na erınve a ıteşe <urerınıarz: • l' b". dk~· V .· 

Madrid. 4 (ö.R) - ltalyan sq, 
bayları tarafından pilote edilen 
iki Italyan avcı tayyareıi Guada• 
lajara cepheıinde yere inmif ler· 
dir. Bir istiluaf e.nuında bu taf• 
yareler bulutlar sebebiyle uzak< 
)aşmışlardı ve nasyonalist batla. 
nna indiklerini zannediyorlardı .. 
Esirler Valansiyaya gönderilınif. 
!erdir. 

:: . 1 d' Ank d H . .. metre •ıma ı gar ısın e a.ın os· Estramador cepbeıınde mühim e Si a asi eri § debnışelr ır. k arOadaMlOa1·ııazıran· § gueruela mıntakasında Frankist- bazı tepeleri zaptederek hemen 
_ a top anaca r u u er ku- - I · t 'k' b" d b · ah · • v·ı R • ult 1 . be . .. erın azyı ıne ır ay an en mu- t kım etmitler ve ı a eyna 
:; r ahyınaı· ~ Rnamıihnail ı08 .. hıdare E kavemet edilmektedir. mıntakasında hatlarını tashih et-

Hayatları emniyet altına alınırsa 
teslim olacaklarını bildirdiler 

:: eye ı reısı as ı e ur anet· - ı H"'k"' J • b • :: ı· · tir' k d ki d' :: u umet tayyare erı u mu- mıslerdir. 
•• ın 1§ a e ece er ır. - k t · 'ky d ' 
:::::;;:';••'""''""••••••••••ıııı•ı••ı·ıı•ı•:: · aveıne e genıt mı aıta yar 1nı 

• ••••••••••••••••• ' •• • • ••• e'tmekte!dirler. Barselon, 4 (ö.R) - Baraelon 

lzmir 
üzerine bugün daha iki hava hü

Pariı, 4 (A.A) - Figaro gaze- cumu olmuftıır. Birincisi gece ya
tesinin Londra muhabirinin zan- rısından az aonra saat 12.45 tedir. 

Meksiko 4 (ö.R) - Ali ıı:eneral hükümeti tal'afmdan istiml&k edile~ Tüccarlarının talebi nettiğine göre lnıı:iltere hüküme- Düdükler derhal tehlike i,areti 
5edil:'?nun ~u teslim olıiıu, petrol kumı:ıanyalanndan birine ait .4layanı k b [ .. ü[d .. tinin lsp~n.yada tavassutt~ bulun· v~mıifler, cle~i tay~are topları fa-
ve. dıger asiletın de hayat ve hürri· bir petrol hazine ıı:emisinirı teılimi 'S • a U gor U mak tekhfıne Roma, Berlin, Bur· alıyete geçmı,lerclır: Bombaların 

Valansiya, 4 (A.A) - Aaileı 
sabah erkenden Albokazar ÜU· 

rinde tiddetli bir taarruzda bu< 
lunmutlardır. Muharebe bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Büyük 
bir mukavemet gösteren Cümbu. 
riyetçiler asilerin mükerrer hil• 
cumlannı püskürtmüşlerdir. 

yetı.:ri hakkı~da temin~t v~rildiği için açılan dava mühim bir beynel- ~ır tücca~la~nın kazanç verııi,- so• ve Bar~elon ~at'i bir hayırla patla'?uı ~op •esler~e karıtıyor-
lakdırde teslıın olmak utedıklerini milel meseleye temu etmektedir. lerı ı4mde maliye ıle aralarında çıkan cevap vermı,lerdır. du. lkı denız tayyaresı manga ate
bildinniştir. Meksika hükümeti Meksil.:adaki pet- ihtili.fın halli için maliye vekileti ile Londra, 4 (ö.R) - ispanya ae- 'ini geçmeğe muvaffak olmu,lar-

Paria 4 ( ö.R) - Meksikodan bil- rol şirketlerinin Meksika kanununa görüşmek üzere Ankaraya giden he
dirildiğine göre general Sedillonun göre birer Meksika şirketi olarak te- yetin hafında bulunan lzmir ticaret 
isyan hareketi yeni bir inkişaf bul- essüs ettiğini ve bu sebe11le istimlak- ve sanayi odaaı reisi Hakkı Balcioğ
muştur. Diğer bazı ayaletieTde de is- !erini müteakip bu. ... ıa.a ait bütün lu dün a~m şehrimi:ıe avdet etmif· 
yarı ba,lanıııtır. Sıhhati eyilqmit malların da hükümete intikali icap! tir. 

Çek Başvekili diyor ki: 
ol~ aai ıeneral yeniden sefere ııir- etti~ini ileri sünnektedir. Amerika Alakadarlann talebi yilksek mali-

meııe ha.zır bulunuyormut. tnahkemeai petrol gemisi hakkındıı ye vekaletince şayanı kabul ıı:örüle· su·· det Almanlarına kendı.lerı·nı· mem-V8'ingtotı 4 (ö.R) - Meluika bu eaıu1 kabul ederse bu iıtimU. rek lzmir defterdarlığına 18.zım ge-
-------------ıedilen kwnpanyalarm Mel\:ıika ha- len tebliğat yapılmıştır. 

Y ... 01• B • H ? ricindeki biitün mallan, Bankalarda- d k ht • t ~ ır aı·p mı. ki mevduatı V'. s. için de hir emsal • • n un , e ece mu arıye 
te·t..:ı edecek ve bunların Meksika lstz'kfa"l ma Jafyesı' Cenubi Amerikanın iki 'tA

0 aı 

v• 
verecegız 

CUmhuriy1ttl birbirle· hükümetine teslimi icap 'edecelrt.ir. 

tt:Iadlkın ~·i reAf~k:nizinh tahrir$ hefe- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE len neticeler şöylece hul&aa edilebi- arzusuna tercüman olarak Südetler< rina girmek üzere 
mi dlrler? 

- BAŞTARAFI t iNCI SAHiFEDE 
~anım teakin için /Uıitodall 
Roka Huerte Peru lruJuJuna 
takviye kuvvetleri gönder
miştir. Ekvator ordasundan 
eı:ir edilenler bir zabit ve ilıi. 
askerdir. 
Pari•, 4 (lJ.R) - Cenubi 

Amerikada yeni bir harp teh
likesi baş göstermiştir. Peru
Ekvator hudut hadiaesıi do
layısiyle iki memle~et ara
sındaki gerginlik ço.ı. artmış
tır. Peru hudut mtntakazında 
seferberlik ilan etmis ve Ek
vator da lıudada tak;iye kını· 
vetfori göndermiştir. Böyle
ce çöl halimle bir mıntakanın 
hakimiyeti için 400 seneden 
beri d~vam eden bU ihtilal 
yeniden uyanmtı oluyor. 

R d ye ın en ay oaurra man er t k .. 1 . 1 .1 lir 1 cak ç '- 1 -1---·- b'"tün' lü Oman a T ·ı 'sfkl'I dal . d'" yıpra ma ve u tıınatom yo u ı eme- : e an e"'os ov .... y......... u • y a ine~e Ye~ en ı d atık: yesı.::ın taJibattl bulunmağa bir ıemİn hazır- 1 - AkalJiyetlerin kullandıkJarİ ğüne Ve İstiklaline halel Vermİyerı 
Ekallı· yet/er ı'cr'n hu- g~~~ vet ~~ntıan Arkadmerası ~ laınak maksadile Südetlerle mesldbı dillerle resmi dil arasmda tam müsa- bir anl•fDl& takip etmektedir. Şim· 

, gvı;&U!!e Al<Illllt• r. asımızı tak d Alın " k h d d ' · · · d'll ' · d dilik' iki taraf d 
b 

. ,_ / k tebr "k ~ · - mm a a ve an-~e u u mı· vat tesl3ı ıçın ı er nızamnamesın e- ara.sın a temuın mu-
SUBİ ır Romiser i ı enı. da daimi bir gerginlik ve kantıklık ki tadil hazırdır. Bu huıusta güçlük hafazaaı en mühim bir noktadır. 

t · d '[' idame ettirnıek tasavvurundadır. çıkm.ıyacaktır. Prag 4 ( ö.R ) - Amerikadan 
esıs e r ıyor B l dd 2- Milletler statüsünün muvak- ıı:elen Slovak clelegasyonlarmı kul-

BASTARAFI 1 iNCi SAHIFED'E e gra a Prag 4 (ö.R) - «Daily Mail» kat metni de hazırdır. Südet partisile lamak için Slovak muhtari.yetçilerl 
ııinio Gaydanın Balkanlıula Italya- h / k 't • ' muhabiri B. V ard Price ıöylendiği- müzakerelerle tadil edileceldir. Son- Bratislavada merasim yapllll§lardır. 
nm miinaaebetleri hakkında 16 say- QVQCl l mı ıngı ne göre Südet partisi aleyhinde dava ra kabul edilirse te4rii bir mahiyet Slovaklar bir teırii Slovak diyet mec· 
falık bir raporu verilmiftir. B. Gay- Belırad, 4 (A.A) - Gelecek açarak bir kaç bin lira tazminat isti- alacaktır. !isi tesisini istemektedirler. Kongre· 
da Avrupanın bu mıntakuında ltal- pazar ıı:ünü tertip edilecek olan yecektir. Zira B. Heinleinden aldığı ;: - - Südet Almanlarinin idari de reisi cümhur Beni!§ ve Sqvekil 
ya için ihtimallerin pelı parl k olma-- beynelmilel büyük havacılık mi• ve «Daily Mail» gazetesinde netret- muhtariyet meselesi en nazik oldu- Hodzanm telgrafları okunınUftur. 
dı~ını gizlemiştil". Bilhassa Almanya tingine iştirak etmek üzere gelen tiği mülakatın tekzibi kendisini çok ğundan ayrı bir komisyona havale Reisi cümhur telgrafında diyor ki: 
tarafından Anşlusun tahakkuk etti- ltalyan hava zabitleri dün harbi- zarara ucratmıştır. edilmiftir. Eğer bu komisyon bir Ekonomik, Kültürel, Milli balam· 
ı ilmesiı>den beri Alman nüfuzu ar- ye ve bahriye nazırı general Ma- meti'l. hazırlıyabilirse müzakereler dan bütün taabhüdlerimizi yerine 
tarak ltalyan menfaatleline dokun- riç ve Yuıoslav askeri hava kuv- Paria 4 (ö.R) - «Temp&l> ga- kolaylB§aCaktır. getireceğiz. Zira Slovak milletinin 
muştur. F akıt rapor muharriri ita!- vetleri kumandanı Simoviç tara• zeteıinin Prag muhabiri bildiriyor: 4 - Bu sırada ihtiyatlarin tedri- mevcudiyeti için bu elzemdir. 
yanın Balkanlardan «alakasını kes- fından kabul edilmi~lerdir. Bu V<l· Batvekil B. Hodza ile B. Heinlein cen terhisi devam ediyor. Şimdiye Parti genel sekreteri B. Sokol de
mediğini» ve ltalyan ekonomik im- ziyetlerden sonra ltalyan ta..ıya· arasında açılan ve Südet mebusla- kadal' üçte biri terhiı edilmiştir. Bu miştir ki: Slovaklar Çeklere karşı 
kanlarının balkan devletlerile tesis recileri Oplenatza giderek Kral rından BB. Kunt ve Petert ile devam ayın aonlarına doğru ordu mevcudu mücadele etmiyorlar. Fakat hürri-
edilecek siyasi münasebetlere bağlı Şövalye Alekıandrın mezan eden müzakereler ilk ihzari aafhayı normal hadde indirilmif olacaktır. yetlerini ve husuai ıabsiyctlerini mu-
bulunduğunu iddia etmektedir. 1 önünde eiilmiılerdir. ıeı;irıniıtir. Simdiye kadar elde edi- Batvekil. milletin ve hükümetin bafııza için uiraşıyorlar. 



-·-

açıyorum! 

Sinema yıl ızn T h0 tili güzel ve ateşli 
kız acıkb yatını anlatıyor 

Reri, mevzuu vahşi ormar..larda 
geçen filimlerde birdenbire parla
mıt bir yıldızdır. Aslen o memle
ketin çocuğu olduğu için vahşi or
man, macera, av, tehlike gibi mev
zu ve dekorlar içinde büyük bir 
tabiilikle rol yapmı~tır. 

Sıcak memleketlerin hurma si· 
hi yetitmit tatlı bir mahlôku olan 
Reri hayatını, ıinemada nasıl mu
vaffak olduğunu ve bugün Ameri
kadan niçin ayrıldığını fÖyle an
latıyor: 

Tahiti adaımda, Rapeetede 
doğdum. Annem T ah itinin ~rli
ıidir. Babam da yarı Tahitili, ya
n Fransızdır. 

On yedi yatıma kadar cenuh 
C:lenizlerinde yafadım ve yerli bir 
Tahitili kız hayatı ıürdüm. 

e es 
ilk defa nasıl 
şarkı söylemiş 

Şişman yıldız daha 13 yaşında iken 
bir gece evinin pençeresinden 

kaçarak baloya gitmiş •. 

SAHltı:: 5 
wcs' 

benim, ne de kardeşimin elinden ge
len bir işti. 

Kardqimle birbirimize ceıarel ve
re vere İçeriye girdik. Birdenbire gay
ri ihtiyari: «Öp babanın elini» diye 
haykırdı. Bizim okulun öğretmeni 
bayan da baloda değil mi? 
Öğretmen baloda, bereket versin 

sınıfta olduğu gibi sert ve çatık su
ratlı değildi. Bizi iyi karfdadı. Keiı· 
disine burada olduğumuzu anneme 
söylememesini rica ettim. Bir tukı 
aöyleraem bu iyiliği yapacağını va
addctti. 

Belki yirmi defa mendilimi terli· 
yen parmak.lanın arasında sıktım. 
Sonra salonun orta yerinde ( Garb
dan esen rüzgir) şarkısını söyledim. 

Dönüt ayni suretle oldu. O gece 
hiç kimse evden kaçtığımızın farkına 
varmadı. 

Halbuki ertesi gün bar direktörü 

On yedi yaşındayken beni aldı
lar, Flornez Ziegfeldin «Delilik
ler» isimli operetinde bizim yerli 
raksımız olan «Otea» ya oynat
mak üzere Nevyorka getirdiler .• 
itte medeni dünya ile ilk defa ola
rak o zaman kartılattım. 

Yine orada, medeniyet kanun
ları altında aşkın nasıl bir çehre 
almış olduğunu gördüm. Bizim 
memlekette ben, istediğim gibi 

Bir Amerikan mecmuası Mey muştu. Biz derhal pencereden fırla- babamı bulmu~. ve gece~. mac~!~YI 
Vestin habralannı ne•rediyor. Artis- dk b"' b" k 1m - anlabnlf, çok guzel şarkı aoyledıgmıl ,. ı , oto uae ınece paramız o a .1• . o_L--d baftad · 
tin ilk defa nasıl '8J'kı söylediğini an- dığı için karanlık, fakat keatinne ao- ı ave etmlf. ~ ~. a. ~ç 

aşk yaşardım. Atkın esiriydim ve Güzel yıldız Jout Dayın güzel bir poza ... 
ihtiraslarıma da hudut yoktu. Ben- bir zencir taktım mı, süslü bir ka- tum ve hemen arkama entariıni 
ce, insanın kendini atka vermesi dm oldum demekti. geçirerek, evden dıtarı fırladım, 

latan kısımlannı hulaaa ediyoruz: kakl d d gru"' bar gece bara gelip fU'kı soylemem ıçın ar an o a... • . . • 
cOn üç yaşındaydım. Kard~imle B idik Faka . · "b' _ ızın utemıf ..• 

L __ L_ • • ____ ,...... ara ge . t ııcım gı ı ya B" .. b lan b" hafta ba 
uenwer, evunızden epeyce uzaıua ... ... .... d · "ce ıslan utün un ır aonra -

&fk bir ay sonra unutulacak bil; Papeetede, Piyer isminde biri- ko,a kota hara gittim. lan b
. bard ·ı bal . . gan yagmur yuzun en ıyı - bamd ..... dim Babam 1n h" o ır a verı en oya gıtmeyı ıl . an ogren . ya ız 11 

kararlaştırdık. Fakat evden nasıl çı- mı,tık~ Bu kıyafetle salona nu ... gı- noktayı benden gizlcmİ§ti: bu tadn-
olsa, tabii bir ,eydir. nin itlettiği hir 'bar vardı. Buraya Bütün arkadaşlarım orada top-

Beyaz insanlar dünyası benim seyyahlar da gelirdi, yerliler de, lanmıt1ardı. Beni görünce çok ae
hayatı bu tekilde görüşÜmü de- gece olunca, ~arda Çinli fen~rle.ri vindiler, alkıtlarla kartıladılar. 
iittirdi. Orada öğrendim ki, afk y~karlardı: Pıyano ve yerlılerın Barda Amerikalı bir seyyah 
benim eskiden zannettiğimden gıtaraları ı1e çalınan dans hava- vardı. Bana çok bakıyordu. Biraz 
'daha manaaız ve geçici bir fCY· ·~~yl~ raksedilir, son derece eğle- aonra yanına çağırdı, en pahalı 

kacaktım?. Bunu kolayca hallettik. recektik. I,ıklı salonun kapı aralıgm· ları ıöylememe izin vermek için di
tlk çocuğun ve ilk hırsızın müracaat dan baktık. Orada herkes süalü, gü- rektörden her hafta 30 dolar aldı· 
ettiği tarzı kullanacak, pencereden lüyor, eğleniyor, dans ediyor. Biz bu- ğım ... 
çıkacaktık. Evde berkea yatını•, uyu- rada ne yapacaktık, dans etmek, ne lfte ilk muvaffakıyetim .. ,, 

· Ahi~'- d d" .... • · d nılırdı mıf. an; e ıgımız 9eyın e · içkilerden bol bol ısmarlamaya 
loyme~ni ,orada anladım. Bard~n.ayrılmaz olmuttum; He- ba~ladı. Hiç o kadar çok içki içti ... 

Ahlaktan bahsetmek bellci bir re dans ıçın çıldırıyordum. Bırçok ğimi b"lm"yorum 
gerilik sayılabilir. Fakat, beyaz arkada, edinmi,tim. Bilhassa er-

1 
ı · 

adam heni medeniyet dünyasına keklerden, çok arkda~ım vardı. Güzel bir rüya: 
getirene kadar ahlakın ne demek Onlar bana, Repeetede çok meş- • h (Al ) Bütün gece Amerikalı ile içtik, 
olduğunu hilmiyen ben, bugün ur aimüssema puncunun na- dans ettik. Artık ne eve dönmeyi 
kıymetini anlam19 bulunuyorum. sıl içileceğini öğrettiler. - dütünüyordum, ne de aabahm 
Serbest afk bana yalnız bat ağrısı Barda ayaklarımdan papuçları-
ve ıefalet getirmittir. m.ı çıkarır, yalın ayak .danaeder- yaklattığını. Çalgılar çahyor, 

Be d B ti h k h 
'

ampanya titeleri açılıyor, biz de 
n doğduğum zaman babam ım. u sure e er esın otuna 

P~peetede jandarmaymıf. T ahi ti- daha fazla gi~erdim. Az zaman- içip boyuna dansediyorduk. 
yı idare eden Fransız hükümeti- da herkes benı tanımıftı. Bir aralık Amerikalı boynuma 
nin oradaki amirleri Papeetede Aktamları eve istediğim kadar sarıldı ve kulağıma eğilerek: 

Lorel ve Hardi' ye 
yol göründü ··? mu. 

Amerikalılar son 
Beğenmezlerse 

çekiln1iye mecbur 

filimlerini de 
sinemadan 
kalacaklarmış 

otururlar. Babamın on yedi çocu- geç gidebilirdim. Çünkü annem - Benimle beraber gelir mi-
ğu vardı. Bunlardan biri de ben- erkenden yatıp uyurdu. Bir gece ıin? dedi. Lorel ve Hardinin çevirecekleri ceğiz. Eğer bu filim Lorel ile Har
dim. barda çalgıya, dansa kendimizi 0 Batımı salladım, gelirim de- filimleri rejisör Halkoş hazırlar. dinin en çok beğenildiği ve alkıt-
Babamın adı Şövalyedir. Bana kadar vermittim ki, vaktin geçti- dim. Haber verildiğine göre, bu reji- landığı Balkanlarda ve Franıada 

da Anna ismini vermitler, çünkü ğini farketmedik, sabah olmuttu• Bu adam çok hotuma gitmitti. aör, memleketimizde halk tarafın- eaki seneler gibi rağbet kazana
biz hıristiyandık • Pazar yerlerinden geçerek eve Onunla beraber, istediği yere gi- dan. çok sevilen hu iki komikle cak olursa bu iki aktörle yeni mu· 
Çocukluğumda hep «parö» ile naaıl gittiğimi bilmiyorum. Yor- derdim. .... yenı mukaveleler yapmakta te- kaveleler yapılacak aksi takdir-

gezdim. Parö dedig"im, ·vücudun gundum. Bitap bir vaziyetteydı"m. o k" hak"k b' .. reddüt ediyormuf. Çünkü bu ak- d b 'k" k ..... '· h gece ı, l aten ır ruya r· 1 . ff ak 1 . . k e u ı ı omıgın sınema aya-
göğüsten atağıaını örten bir ku· Ve ayakta duracak halim yoktu. imİf. Sabaha kartı Amerikalının or er~~l"mu1va . 0 mkas1ı}~ın ç~· tından çekilmesi lazımgelccektir. 
ma, parçasıdır. kollarında uyumu,.tum Gözlerimi uzun ı ım er çevırme azımge ı- 1 'kb il . . hah 1 

A b · 1 k 1 1 BAMBO SOPASI iLE DAYAK "' T • • yor ve bu uzun filimler çok mas- stı a erının mevzuu 
1 0 

• nnem enım e ço mefgu o a- açtıgım zaman yanımda kımıe raflı ol L I H d' duğu bu ııralarda Hardi tatil gün-
mazdı. Çünkü evin içini dolduran yoktu .. Kalktım. Amerikalıyı aor· . uyorınuf. ore ve ar ı· . . . . . . 
~ocukların hangi biri ile uğra,aca- Annemi evin kapııinda, elinde d . nın çevirdiği filimler Amerikada lerının zevkı ıçerııınde golf oyna-
gını bilemezdi. Küçük kardetleri- bir bambo ıopası ile bekliyor bul- um. . . . muvaffakıyet kazanmıyor, daha makla metguldur. Lorel iıe bir 
me ben de bakardım. Benden kü- dum. Beni öldürünceye kadar - Gıttı, dedıler.... . ..... ziyade yabancı memleketlerd~ taraftan karııiyle kavga ediyor, 
çille olanlar da daha küçüklere ha- döğmeye niyet etmiftİ. yal var- O :zaman, yaptıgım delılıgın rağbet görüyormuf·· diğer taraftan kendi ıtüdyoıunun 
karlardı. Bu a~r~tle, ~e~imiz ço- dım, yakardım, dinletemedim.An- farkına vardım ve hem~n eve kof• d Önü~ü.zdeki .~i~ema mevsimin- i9leri ile uğratıyor. O, kovboy fi· 
cuk bakmasını ôgrenmı.ı;ıtık. nem 

0 
kadar kızmıftı ki! dtu~R· Fakat ak~eük~ bb.enı eve alına- e bu ıkı komıgın claviçreli ka- limleri çeviren bir ıtüdyo ile or-

B 1 b h b"'tü .. ·· N"h b b · d" A ı. apeete uç ır yer, ne yal>' dın» ismindeki bir filmini göre- taktır. 
d un':Jn a dera er, ud' n guBen'!m ı ayet a ~m araya ~ır ı. n- sak hemen 0 ıaat duymadık kim-~ m ıt~a ~uı. nım~m~d~tt~h~brrp~a, ki ~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~~~==~~~~ 

için hayat, bitmez tükenmez bir bir daha bara gitmiyecektim. ıe a maz. . • rarı kar9ısında, iıtediklerini yap- ile kar9ıla9tım. Sonra anladım ki, 
bayramdı. O gece evde oturacaktım. An- Ondan sonra evden ıçerı adımı· mayı kabul ettiler. bu genç, Nevyorlrta çevirdiiim fi. 

Bu hay~t on bet yatıma kadar nem, babam ve karde.ı;ılerim er- mı atmadım. Sokaklarda, kırlarda .Burada «Tabu» iımindeki fili- timde rol almıf,- fakat~ zaman 
dev~m ett~. kenden yattılar, uyudular. Dıtarı- tek ~atıma Y~fa~~ya ~~tladım. mı çevirdik. birbirimizin farkına varmamıthk • 

. Bı?de hır kız on bet yatına gel- da güzel bir mehtap vardı. Böyle Nıhayet, hır. gu? hızı~ adaya cTabuıı Holivutta gösterildi. Belki yalnız ben onun farkına 
~ı m~, kadı~ ıayılır. An_?em de ha- bir gecede inıan dans etmeden, Fre~ Murnau ısmı~de hır .~d.~~ Beni çok beğenmit ve musikili varmamıttım. 
~hır entarı yaptı, ayagıma da bir çalgı dinlemeden nasıl durabilir- geldı. Bu methur ıınema muduru danalı bir filim çevirtmek üzere - Beni ıeviyoraun değil mi? 

çıft eıki ayakkabı buldu verdi. di? idi. Yanında birçok adamlar var· beni çalıthrmak iıtemi9ler. dedi. ' 
Sağ kulağıma bir çiçek, boynuma Anneme verdiğim ıözü unut- dı. Bir de cPalıt iıminde bir kö- Filim çevirmeyi ilk teklif ettik- Batımla evet, dedim. ' ~·ı pek. . . . - - - leri z'amanki gibi, Amerika ya ça· -Öyleyıe bu gece benimle gel, 

Fred ~ur~~~ ~e~~ fılı~de çalı!- ğırıldıiım zaman da beni bir kor- dedi. 
tırmak ıstedıgını ıoyledı. Ben fı- ku ve teredd''t ldı Papeeteden O ·· tü" k d" • l b b r · k d" b .

1 
· d u a · nu op m, en ıııy e era er 

Fımkçevırme . ned~~. 1 m~yord ~~1· ayrılmak benim için pek zor ola- geleceğimi anladı. 
a at onun ıste 1gı, artits egı • cak . 

mif. Tahitili güzel bir kız arıyor· b" tdı ... Fakat bku suları a...farakd~c~ı •O zamana kadar FrankK kad~8ı: 
mu,. Peki dedim. ~~ udnyaya avutacagımı UfU• kımseyi aevmemiftİm.. 

1 
enb ımı 

F d 
·ı b b d d I nuyor um. ona vererek daima onun a era· 

re ı e era er a a an ayrı · N'h . . · dık. Filim çevirmek • · batka bir . ı ayet karar verdım. Gıdecek- her kalacağımı zannedıyordum. 
yere gidiyorduk. Ni~:-et filimi tım. Fakat medeni dünyanın atkında 
Motu Tapu adasında çevirmeye Amerikaya Sanfransiskoda a· bu cihetten aldaDI?ı't~m ... Sonra-
karar verdik, oraya çıktık. yak bastım. Oradan Nevyorka git· dan anl~dım. Kendııı~ı hoyle he-

y 1
·1 b . ... t'k G k s f · k d k men teahm eden kızı kım sever? er ı er' uradakı topraga ıu· ı . ere an ransıs o a, gere y· 1 t k. "h . k 

Yıldızlar resimle
rini yaptırıyorlar 

ya, nebatlara kim elini aü:erıe Nevyorkta etrafımızı gazeteciler ı~e an amıt ım ı, ı tiraıa a-
. d" R . . . ld I H · pıldıgımız zaman atkı kendimiz Hollyvoodda resaamlara çok it 

«Tapatav» ların, yani cinlerin h19- çevır 1• esmımızı a 1 ar. epsı öldürmüt oluyoruz d ı b · J • k~ 
mına uğrayacaklarını ıöyliyorlar· benimle konutmak iıtiyordu. Ben Tahı"ti"li arti"ıt bu. d d vt.a~ .ır lvde ~n akrıdn udıf erı kl~r gb~-
d F 

. . li n an ıonra a- ırıcı o ugu a ar a zev ı ır 
ı. ranıızcadan ve hızım ıanımız- ha çok çef•ıtli l 1 tı • t' d b k b" r bilm" d macera annı ana • 19 ır. 
Fred M~mau. yerlileri~ anlat· an ~· a ır ıs~n • ıyor um. yor ve nihayet funları ıöyliyorı Resmimizde Hollyvoodun meş-

bklarını. ~ınledı,, fakat ~ne. bu Amerıkahlar ben~m ıe~ıml ve ko- - Bugtin Tahitiye dönmek bur üç yıldızını yine maruf üç re-
adada fılı~ çevır.mek fıkrınden nut~f'l~11 pek begen:ıııtler. flzere Amerikadan ayrılıyorum. ıim kar9ııında naıı) poz verdik-
va:zgeçmedı. Yerlıler de onun ••- Bar rin Frank lamınde bir aenc Orada aaf bir ha.Yat Y&fJJacaiım. lerini görüyorsunuz. 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

~-~ 

Dikkat 
Ediniz 

B u ilk tehlike alawetlerıni görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınhğuun fena akıbetler d~ğu~~aaına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dındırır. 

lcabuula günde 3 kafe alınabilir 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

MA i YE 
Sirkecide 
~z:mım 

Bu her iki otelin mGsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecriibeli idaresiyle bütiln Ege 
halkına kendiıini ıevdirmi,tir. • 

Otellerinde miu.fir kalanlar, kendi evlerindekı rabab bu-

lurlar. h• d 
Birçok huıusiyetlerine ili. Yeten fiatler mUt •• ucuz ur. 
Jıtanbulda bütün Esle ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

Ağız bütün mikroblara daima a~ık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız kı: 

Bak11111ızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik. kızamık, enflo
enza ve hatti zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz
nıa ya•,.'ığı fennen anlafılmıftır •• 
1' emiz ağrz ve sağlam di,ler umu
nU ricat ıağlığınm en birinci f&r• 

b olm~. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmeliıi
b.İz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek di,lerinizi konımut olur- I 
•unuz. \ .._._ ......... ""-.. ..._,._ 

RADYOLIN 
ı ile di.flerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınız ...• 

Holistina 
Boyaları 

ElbUelerioizin rengi kaçmaamdan ve kirlenmesinden kor~a
:ruuz. Diinyaca tanınmıt yünlü ipekli elbise boyasıdır. Rengı kat~ 
inea. aolmaz her eve lizımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavsiye ederiz. Deposu Suluhan civarı 
No. 28/9 HOSNU t>ZöDEMtSLl ... 

YF.NI AStR - -

TURAN rabrikalırı mamulltıdır. Aynı ıamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gOzellik krem· 

Jerini kullanınız. Her yerde ttahlmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tış1ar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 

tehk Nef'i Akyaııb •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. a24 Teelon a4&S 

Dima sabit daima tabii 

I \ , 

4' 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

•antin aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup ıaçlara tabii renklerini bah,eder: . • . .. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ııyah olarak ıkı tabu renk 
ü7.erine tertip edilmi,tir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batti denize girmek ıuretiyle de 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arıLyınız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

m • 

DEUTSCHE LEVAN 
TE· LlNIE 
G. m. b. H. 

SA~.tA: 1l 

Fratelli Sperca 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. KUMPANYASI 

h 

BREMEN SA TURNUS vapuru Elyevm limanı· 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE mızda olup Amsterdam ve Hamburg 

HAMBURG, A. G. 

1 

limanlan için yük almaktadır. 
LARISSA vapuru 28 mayısta bekleni- HERCULES vapuru 10/ 6/ 938 de 

yor. Anvere, Rotterdaın, Hamburg ve beklenmekte olup Burgas, Varna ve 

Bromen Umanların için yük alacaktır. Köstence limanları için yük alacaktır. 
SOFIA vapuru 31 mayısta bekleni· SVENSKA ORIENTE UNlEN 

yor. Anvera. Bremen ve Hamburg li- VtNGALAND motörii 10/6/938 ta· 
manlanndan yük çdtaracakbr. rihinde beklenmekte olup Rotterdam 

CHIOS vapuru 8 haziranda beldeni- Hamburg, Cdynia, Oantzig, Danimarlı 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen ve Baltık limanlan için yük alacaktır. 
için yük alacalc:br. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

ARMEMENT H. SCHULDT SUÇEAVA vapuru 6 / 6/938 de bek 
MARITZA vapunı 2 haziranda bek- lenmekte olup Malta Manıilya ve Ceno 

leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Br~ va limanlan için yülc ve yolcu alır. 
men limanlarına yÜk alacakbr. ALBA JULIA vapuru 2/7 /93Ş dt 
SERV1CE M.ARITIME ROUMAINE beklenmekte olup Malta. Marsilya v• 

BUCAREST Cenova limanlan içln yük ve yolcu alır 
DUROSTOR vapuru 31 mayısta belde- ZECLUGA POLSKA S/ A 
niyor. Köatence, Galatz ve Galatz ak- LECHIST AN motörü Elyevm lima 

tarme.aı Tuna limanları için yük alacakbr. mmızda olup Anvers, Oantzig ve Gdy 

DEN NORSKE MtDDELHA VSLINJE nla Jimanlan için y{ik atmaktadır. 
OSLO ll&nda'ki hareket tarihleriyle navlu~ · 

SAN ANDRES vapuru 26 haziranda ] d k' d .... "klikl d ta meııuli ar a ı egışı er en acen · 
bekleniyor. Diepp~ Norveç umum 1 yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
limanlarına yük al tır. ikinci Kordonda FRA TELLI SPERCO 

JOHNSTON V ARREN LINF.S L TD. vapur acentalığına müracaat edilmesi ri-
UVERPOOL ca olunur. 

AVIEMORE vapuru 3 temmuzda bek- Telefon: 4111 / 4142 / 2663/4%21 
}eniyor. Liverpool ve Anver• limanlann· -------------
dan yük çıkaracak ve Burgaa, Varna, v ş •• 
Köstence, Sulina, Kalaa ve Brailıı. liman- Olivi e ure. 
lanna yük alacakbr. LıMİTET 

STE ROYALE HONCROISE 

DANUBE MARITIME Vapur acentası 
SZEGED vapuru 6 haziranda belde .. 

niyor. Port Sait ve lakenderiye limanla- B{RlNCI KORDON REES 
nna yÜk alacalı:ttr. BTNASI TEL. 244.3 

TISZA vapuru l O h.aziranda beldeni- Ellerman Lines Ltd. 
yor. Tuna limanlan için hareket ede- LONDRA HATTI 

cektir. DESTRO vapunı 7 haziranda 
IlAndakl hareket tarihleriyle nav- Liverpool ve Svanseadan gelip 

lunlardakt değişikliklerden acenta me- yük çıkaracak. 
sullyet kabul etmez. CA V ALLO vapunı 7 haziram.la 

Daha fazla tafsilM almak için Birin- gelip Londra ve Hull için yük ala
cı Kordonda V. F. Henry Van Der Zee caktır. 

ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra- FLAMlNlAN vapuru 22 hazi· 
caat edilmesi rica olunur. randa Liverpool •e Svanaeadan 

TeL No. 2007 ve 2008. gelip yük cıkaracak. 

"Um dal,, "' DRAGO vapuru 25 haziranda 
Um Um) Londra, Hull ve Anverıten gelip 

deniz acenteliği 
Ltd. 

BELGION vapuru Hamburg, Rotter
danı ve Am-enten gelip 31 mayısta yük 
çıkaracaktır. 

GERMANIA ...apunı 9 - 1 O haziranda 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham
burg ve Anvers liınanlan için yük ala
cakbr. 

LINEA SUD AMERtKANA 
ELiN K. Motöril t 5/20 haziranda 

beklenmekte olup Nevyork için yük 
alacakbr. 

UNITED STA TF..S AND LEV ANTE 
UNE LTD. 

BAGDAD motörü 1 haziranda bek
lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. 

DANIO motörlt Temmuz iptidasında 
beklenilmekte Nevyork İçin yük alacak
br. 

yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır 

Tarih ve navlunlardaki değişikllkle?'o 
den acenta mesullyet kabul etmez. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BICA"7 KASIK 

BALKANLAR ARASI HA Tfl Büyük fedakirhklarla vücuda ge 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. tirilen fabrikamızda yem mab ola-

. KOTOR . rak her model çatal, bıçak, kqık 
Balkan ittifakı 1ktuat konferansının • l olunmaktada. Awupa mamula-

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği :n:yarma faik olan bu emsalsiz yerli 
hatta men•up Yugoslav bandıralı malı fabrikasının rnamuli.hm her 

L O V C E N yerde aravm1z. 
Lüka vapuru paza-rtesi 2 3 mayıs saat LOKANTA ve Gazinoculann 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, nazarı dikkatine : 
Korlu, Adriatik limanlan, Venedik, T ri· Fabrikamız BAŞKURT marka
este ve Susak. limanlan için yolcu ve yük lı YERLi mamu1atımızı görme
alacaktır. den, ÇAT AL, KAŞIK Te BIÇAK 

Gerek vapurların muvasal&t tairhleri, takımlarınızı almayınız. Bütün 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- mallarımız hem kalite itibariyle 
kında acenta bir taahhUt altına girmez. A vrupanınkinden daha yüksek ve 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci l hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) ucuzdur. 
umum! deniz acentahğı Ltd. müracaat Umumi Sah• Yeri: İstanbul Tah-
edilınesi rtca olunur. takate caddesi No. St 

TELEFON : 3171 - 4072 ( Jak Dekalo ve Şsı.) 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Blalklel ve s ... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÔRÜNÜ~. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeralb caddesi Emirle• car•••• kartısında No. at 
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lngilterenin mütareke teşebbüsü 
Muvalf ak olursa İtalya ve Almanya için bir hezimet sayılacakmış 

Berlindeki görüşmeler 
F ranko hükümeti için ya bir 

veya bir hezimet olacak? 

Sivil halkın ·bombardımanı 

T AKBIH TEBLlôtNIN 
AKISLE.JU 


