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lıntiraz &ahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve ~umt neşriyat müc!ilr ü: 

HAKKI OCAKOcLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türkiye için Hariç lçırı 
~~nelik.. ......... . 1400 2900 C::' ayhk ............. .. 750 1fi50 • 

T E L E F O N : 2697 

• yah nazır 1 ade edllf yor 
Roma 22 ( Ö.R) - Prağdan bildirili

yor: Çekoslovakya hükümeti Viyanada 
şansölye Şuşnigin istifası üzerine Çekos
lovak hududunu geçerek Presburga gel
miş olan Avusturya vatanseverler cephesi 
genel sekreteri nazır Bernardo ile şimen
difer ve münakalat nazırı Susingerin V i
yana adliyesine iadesini kabul etmiştir. Jki 
eski nazır muhafaza altında Viyanaya ı 
szönderileceklerdir . ................................. ~ 

~lATl ( 5) KURUŞTUR Cümh.uriyetin ııe CümhuTiyet e"erinin bı.:' çisi, ~obu1llan çıkar ıt11a$1 1JU%eUdiT YENt ASIR Malbaumda buıhnıftır 
. 

B. Po kur Anka raya geliyor 
Tarihi Bugünlerde belli olacak bu ziyaretin ehemmiyeti büyüktür .....___ 

Em-niy_e_t -Frans11z Ha. Nazırı diyor ki: Merkez Bankası 
Yolu kuvvet . 
li olmaktır "Sulhu kurtarmak İçin taarruz Umumi müdürlüğüne 
"!?ı.~y· hariciye .,. m •• milletler karşısına kuvvetle çıkmak şarttır,, B. Kemal Zaim getirildi 
ille i 1Yetıne kartı §Üphe ve itimadsız- . A • 

zhar eden beyana:mde Polonya- Ankara 22 (Hususı) - Eskı 
l'llJı fleıki diplomasi» usullerine mü- Fransız hariciye nazın B. lvon Del
~caatı faydalı bulduğunu söylemi§- bosun Anhara ziyereti, Fransız kabi-
ır. · nesinin istifasından sonra geri kal-
E.ki diplomasi uımtleri... mı.dı. Yeni Fransız hariciye nazın 

d. llu çok da<kete sayan bir tehir- B.Peul Bonkiır yakında memleketi, 
ır. • ı mizi ziyaret edecektir. Ziyaret tarihi 1 1nıanlığı lS14 felaketine ~ürükli- bugünlerde belli olacaktır. Bu ziya- ! 

)c11 k. . T .. k F d tl k .. . eı ı diplomui usu!lerinin i>cğe- retın ur - ransız os u muna-
tıdeeeı.: hangi tarafı vard1r 7 ıebetleri üzerinde mühim akisler ya-

8 ~ k 1 "'-L • d"t• k· u Usullerin yelmz kuvve!i hi- pacagı uvvet.e tanmın e ı ıyor. 
'Ilı ~ılrnak istiyen cebir ve sidd.et 1 FRANSIZ HARtCtYE NAZJRJNIN 
~'lodlanndan farksız c!dui'unu kim BEY ANA Ti 
ılrneı? - Paria 22 (ö.R) - Hariciye n~-
Milletleıin &iyruıi aiubetle::ini biz- zaretini üzerine .-Idığındnn beri bu

kııt liyin haldanı tanımıyan clünvavı gün ilk defa olarak matbuat mümes
/Yf e göre nüfuz mınte.kal~rır.& tak- sili erini kabul eden hariciye nazırı 
/1tt eden gizli diplomeııi, gizli itti- B. Paul Boncour onlara !U beyanat-

~··· Kararsız, emniyetsiz bir !a bulunmu~_tur .... =-------

Tekirdağh 

«Şimdi harici hadiselerin ehemmi
yetini belki de mübaligalı bir ıekilde 
göstermek temayülü vardır. Halbuki 
bunun aksine olarak bu ehemmiyet 
bilinmiyor, inkar ediliyordu. Vaziye· 
tin ciddi olduğunu müıahede etmek 
İcap eder. Muhtelif milletleri çarpıf

l tırabilecek mahiyette ihtilafları les
i kin etmek için F ranıanın nüfuzunu 
kullanmağa çal1f8cağız. Sulhu kur
tannak için de\•letlerin Üzerlerine 

, düten vazifeden kaçınmamaları ve 
1 birleıik durmak kararını vermeleri 

1 

elzemdir. Eğer taarruz ve tecavüzde 
bulunmak istiyenler karıılarmda bu 
tecavüze kartı koymak için birlikte 

1 
hareket edecek büyük milletler bula
c;aklanna kani olurlarsa, böyle bir 
tehlikenin önüne geçmek mümkün 

, olur. Umumi efkin yaratan gazete-
lerin yardımı olmazaa bu istikamet
teki çalı§maları zaiflemi§ olur. Diğer 

- SONU 2 iNCI SAHiFEDE -

Elli Yeni 
Nisanda 

liralık Banknotlar 
tedavüle çıkıyor 

ANKARA, 22 (A.A) - Husuai surette iatihbarımıza göre 
Cümhuriyet Merkez Bankaaı umum müdürü B. Salahettin Çam 
aıhhi sebeplerden dolayı iatifa etmi,tir. 

Bu iatif a kabul olunarak yerine Ziraat banka11 umum müdürü 
B. Kemal Zaimin tayini ve Ziraat bankaaı umum müdürlüğüne 
de mezkiır banka müdürü umumi muavini Nuaret Mithatın ıeti
rilmeleri hükümetçe taıvip edilerek keyfiyet yüksek tasvibe ar
zolunmu,tur. 

JKTISA T VEKiLi VIY ANADAN DöNDO 

lıtanbul, 22 (Husuai) - lktısat vekili bay Şakir Keaebir, Kızı
nın rahatsızlığı dolayısiyle gitmit olduğu Viyanadan bu aabah 
ekspresle döndü. Buradan Ankaraya gidecektir. 

YENi ELLi URALIK BANKNOTLARIMIZ 

1stanbul, 22 (Huıusi) - Londrada buılmıt olan yeni elli lira
lık paralarımız niaanın ilk günü tedavüle çıkarılacaklardır. 

to ·•· 1ıte eski diplomasinin me
lık dl.tı bunlardır. Bulanık suda ba
~"laınak iati}·enlcr içb bll!ldan 
F-ıc. lhÜnuip bir fırsat yolu cle.maz. 
)' t Rusya - Prusya ve Avustur
l~ lt~ında payla§ıldıktan sonra u
Poı hır esaret devri gecirmis otr.n 
di ~n:vanın bizzat kendi tuihi ~iri 
t Pııunıllaİnin ne kadar karanlık,, me- 1 

: köıele1i oldui7unu. ihtirasları 

Hüseyin 
•••••••••••••••••••••••••• 

B 1 R : . 
• TECAVUZ : 
E KARŞISINDA ~ 
•••••••••••••••••••••••••• 

Çekleri korumak için lngiltere 
lstanbula döndü 

~ ıl harekete geçirdiğini gö:itermc-
e }etınez mi? 
~ Eaki diplomasi bir kuv\·~!le:- mu
A. ~eıi yaratmak İ&tedi~i zaımm 
~Payı ikiye ayırmır.tı. Dünya bu 
teın· ın kurbanı oldu. Şimdi milletler 
k··L_1Yetinden §Üpbe ederek mazinin 
1c0•?te ınetodlarma dönmek istİ}•en
t~ll_1&anlığı birbirine düşmnn iki l<a
h iha ayırmaktan baska bir§ey 
!at l>ınadıklarının farlnnda olmuyor-

Bln~erce h a ı~ın "Yaşa .• 
Serefini p · ra için sat
.;,adrn v örol..,, Se~lerl 

119 karşı!andı 
---·~---

Perşembe günü lngiliz parlamento
sunda iki zıt ceryan çarpışacak 

Kral ve kraliçesi 
--0---

p aristen önce 
Belçikaya mı 

gidecekler? 

ını? 

~ 8~ Bay Bekin beyanatından bir ttt' "1lıyoruz. O da Polonyanın oto
ıC:' d~vletler tarafındıın takip edi
lii -ktıf politikanın ıihrine büsbü
le~ kendisini kaptırdığıd•r. Fransa
~ •tan arasındaki itlifak 11rt k bir 
~~~l oJnıuştur. Varşova, şimdi her. 
\t;~dan ziyade Roma-Berlin mih-
~e temayül etmiştir. 

~l 0 lonya, Almanya ile ileride bir 
I~ ~~a. mevzuu olabilecek meacle
l'l' llUJlıyen yok etmek suretiyle de
~krnak için genişlemek istiyor. 
•ttte . ~a ve Italyanın kat'i mü:zahe
h tını temin edeceği gün Litvan-
L'" )l "'·t • ebb.. . . '."il J u maga tez us etmesı ım-

~·~ olmıyacaktır. Bu takdirde 
'cıg koridorunu kolaylıkla Al
S.)l~~Ya terk~bilecektir. işte bir 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Te
kirdaglı H ü::er in, Paris 'e Lon
dra &c)•clıatindcn l::urrün Daçya va
puruylc §Chrimiz.e dönmüş ,.c bü-

1 :rük b • r kalabalık tarafından kar~ı-
lanmışttr. 

Orga.nizrıtörünün hileli maç tek
liflerini r eddeden Tekirdağlı Hüsc-
yin, p:ofesyonel pchlivenlar &rn

sında ilk defa ofarak para için yc
nilmeği knbul etmedigindcn Av
rupaann d3nr.ıc'; te!'cih ctmİ§tİr. 

Tekirdağh vııpı.:rdan inerken, Gn
lata nhtunını dolduran binlerce 

halk : 
- « Y eşa T ekirdnğlr, y~~ cesur ve 
mert Türk delikanl~ı, fe:"Cfini para 
içi.-t tatmadın.» Sesleri) le büyük 
tezahürat yapmLllardır. 

Tekirdağlı beyanatta bulunarak 
demqlİr ki : 

- «Kontratı lstanbulda yapılmak 

1 t re /,ariciye nazm B.Halif aks 

Londra 22 ( ö.R) - Kabine bey
nelmilel vaziyeti tetkik için bugün 
fevknlade içtimaa davet edilmiştir. 
Bu içtimada Perşembe günü Avam 
kamaruında müzakere mevzuu ola
cak harici meseleler baklanda baş
vekilin yapacağı beyanahn esasları 
tesbit \'e tuvip edilecektir. Kabine 
Çekoslovakyaya kartı yapılabilecek 
bir kuvvet darbesinin A vrupada .. e
bep olabileceği harp tehlikesini ber
taraf etmek için nasıl bir tavır ve ha
reket takınmak lazımgeleceğini mü-

eaaaını bu mesele te§kil edecektir· ı üzerine ahnuım iatiyorlar. B.B. At
Bu hususta kamarada birbirine zıd tlee ve Archibald Sinclair meclis mü
iki cereyan kendisini hiuet- zakerelerinde bu lüzumu göaterecek-
tinnektedir. Amele muhalefet parti- lerdir. · 
aiyle liberal partisi hükümetin Çe- Buna mukabil muhafazakar parti 
ko1'lo.vak_yı:mn isti~lalini ve arazi ta- _ SONU 4 UNCU SAHiFEDE _ 

Brüksel, 22 (ö.R) - Buraya 
gelen haberlere göre lngiltere kral 
ve kral~esi Paris ıeyahatlerinden 
evvel Brükııele gelerek kral Leo
poldun Londra ziyaretini iade ede
celderdir. 

mamıyelını garantı altına koymak _ 

~az:hhtır:::;~::a~:· s:;i~ano~!!~~ -==u~a~y..-.......;;;;;a---t~p~a..;.;...h~a~l~ıl_,_ı=-ğ~ı......., 

lsviçreli mütehassıs tet
. ·kik için lzmire geldi 
Hayat hahalı1ığı ile mücadele tekillerini tanhwl ve Bunada tetkiklerini ikmal et• 

tarız.im ve İafe itlerinin teıkilatlanmaaı tikten ıonra dün refakatinde Tnofii 
hmusunda fikirlerinden istifade edilmek bat miifaviri bay Talha Sabuncu oJdo. 
O.ere hükümetimi:rln lıviçreden davet iu halde Balıkeair yoluyle ıehrimize sel• 
ettiği mütahuııs profeaör B. Loran 11- - SONU 1KtNC1 SAH1FEDE -

--tına mevzuu dahe.. •. 

~ ~~~i.inkü f&rllar içinde, Avrupa 
ttli~:~ tehlikesi atlattı diye sevinci-! 

,.,.;yıe A.,.panm htt hangi bÖ• 

1 

ıebrinde, her hangi bir pehlivanla 
gür~meğe hazınm. Ancak danl§ıkh 
görii§üklü gür~lere kat'iyyen ya
naımam. » 

~--------------~ 

zakere edecektir. , 
Avam kamarasında Perıembe gü- Ingiltcrenin genç '1azırları B. Malkolem 

nü cereyn edecek müzakerenin de !ı1akdonal<l 

l'orulJ\ muvakkat olmasından korku- 12 be k• • t k•f d•ıd• 
•i at~ Evet bugün için harp.tehlike- ın ışı ev 1 e 1 1 
)~ hlnıııtır. Fakat bu fırtınanın ı 
~~fa devre&i yeni bir hamlenin 
~lllll anacağı güne kadar sürecektir.! t d k• 
l>:-en:.nımızın en büyült demoluatik vus urya a 1 
&arı: 1Pleri birer birer çiğnendikt~, 11 
lc:ı- a ~eYnelmi'el haklara saygı gös- -

~trte;: bır devrin kolaylıkla geleceğini ı A l n ,_ u v ve tlerı· z etınek fazla nikbinlik olur. 1 .l m a R. 
~ lllna.na ve hndiselere göre de-

iı~ Oportünist siyasetlerle sulhun ' '-ışlaları taşırdı ~? ~a. kavusması mümkün mü- !~ 
hitb· . Viılletlerin manevi varlıkları 
~=ni lakir.> eden taeruzlerden o 
hit ~ok sarsılmıştır ki beynelmilel 
tden • un hükmünde olması iycap 
tekiıd nıu~edeler, en <C solon el » 
tık ki c Verılen teminat sözlerine n.::-
lıiu_. lhtenin emniyeti l.almamı~tır. ' 
'-iillde ~ küçük milletler gözle;i ö- ı 

Uran misallere bakarak anla-

'-SONu IKl~~~ı~g~N- 1 

Sinema ve tiy.atrola:- da 
!·oşla haline konuldular 

B. llitler 10 Nisanda 
tekrar Viyanaya gelecek 

- YAZISI OCONCO SAYFADA- Pazartesi aUnü Bomovada yapılan toprak bal r:nmından bir intıba 



Da:li :::;:n ~:;rin: :~.~apa~;rl ~~::-H----İ-...... ıiııiiiillıı--................ iiiiııiıiiiE......._R._._L_ ...... _E_R ___ İ-.. 1 Emniyet 
yolu kuorJet 
i o mahtır eyet gö e · orla • • 

eıs 
tfEOE-

- BAŞTARAFI t-tNCt SAH ·yet 

Dahili komisyoncular beyanname mışlard1t lti in anlık ve 
111~eıı;wı 

A k d 1 t b 1 h k t tt • ı uurunu çoktanberi kaybetoılf t 

verecek vaziyette olmadıklarını n ara an s an u a are e e 1 er =~uk:t~arı:=:~o~; 
M I• V k" 1 t• d ki d• taarrize teşebbüslerinin çok~., 

a ıye e a e ıne arze ece er ır f 1938 Fuarına Istanbul sanayicilerinin daha geniş ma1o1acağı kanaatini verecek~ 
kuvvetli olmaktan ibarettir. ~u !,deıı 

Dah.111 komisyon iızerine ~ yapaıll.ar. me verecek vatlyettc olm dıklaruu dun- ölçüde İş1İrakleri istenecek. Türk ofis teşkilatında veti kendilerinde gören, • h:~ .. ·rr· 
dUn öğleden sonra saat 15 te ticaret odası kü toplantıda belirtmişlerdır. milletler yarına emniyetle ~ı 

1 

aıılonunda mUhlm bir toplantt yapmış- Eğer kendileri muayyen zamand b~- bir fuar bürosu kuruluyor ler. ŞEVKET stıGl~ 
lardır. Bu toplantı, 2395 saydı kanzanç yanname vermiyecek olurlarsa, kanunun 
vergisi kanununun 34 UncU maddesinin 52 inci maddesine gcire resen tarh yapıla-, Ank rada muhtelif vekale Llerle vila-( Turk~Cıs t~ilatt içinde bir fuar bil- Dr.&hçet Uz ve Trakya umumi müfet- ---

C. fıkrasına göre vergiyle mukellef tu- rnk i.ki misli ceza yoluna gidi\eccktir. 
1
ye t v e ~hir işl .ri etrafında tema.star y.a:ırosu ıhdAsıı.u kararlaşt.ır~1ıştı.r. Bundan tişi general Dir.ik davet edilıni§lerdir. Ha yat pa halıbğl 

tulruı ve dört senedenberi hu şekilde Dunkü toplantıda koınısyoncular du- pan v lı B F zlı Guleç ve beledıyc reısı maksat Iunır fuarına nıt t§lenn menkez- Ege mahsullerini tanıtmak için Egeli - BAŞTARAFC B1R1NC1 SAFIİFBDg. 
haklarm~ıı vergi tahakkuk ettirilen ve rumlarmı çok açık olarak muzakerc et- . Dr. B.Behçet Uz bugün lstanbuld hu-· d müstakil bir büro tarafından daha sıkı gençlerin t ertip ettikleri hu gecede mitti. R>şr 
aynı kanunun 

7 
inci maddesine göre An- mişler ve keyfıyeli Maliye vekuletı nez- ; ıunacaklcırdır. Beledıye rci ~· Dr. Behçet (şekilde takiıbit.lir. faı:nir Cunnna ait hazır- kostümlerle rnillt oyunlar oynanacaktır. mqtir. Bugün B. Loran tetkiklerine 

dınde takıbe kara r vermi~lerdır. Arala- U I ta l ld T . ·k r· T . t d s l lanmakta olı:ın kararnamele r yakında ve- I . 1. . . . 9•:ır caktar." • • --•lı 
lkonsinynsiyon Iş yapan komisyoncuların z s n m u r o ı. v ıcare o ı k.11 h d k _,_ zmır ısesmden yelışcn vekıl ve sayl v- • d ~ 

rından i.iç kişilık bil' heyet seçilmişti r. 1 • • • • ı er cyetin en çı accın.tlr. l . , • Tıcaret ve sanayi odasın an d 
vaı.iyetlerinl tayin için yapmışlardır. Ma- B h R L bl b . M --L ılc t"mas ed"r "k Lsl<ınbul s:ınayı~ılerımn Cum rt . ge es· I 1. 1. s· de e far da Ege gecesıne duvctlt<lırler. rnad e-a . . . . u eycte şal e e ıcı, dL.u r ız- . . . a esı ı: ı, zn ır ıse ın n y - . . . . . malumattan ba,ka Ç4Jlıda, iaıe dil' 
liye ve~eti kendılennı beyaruuu~e ver- mirli oğlu ve Hıfzı Menemencıoğlu var- lzn.11: ~uarına dalı ı genı~ oıçilde ı~tırik- tiş<mler ccını~·cti tarafından blanbulda Valı ve belediye reı ı, Ege geccsmde leri üzerinde yakından tetkikler ~ı . 
melde mukellef tutmuştur. Maliye, bu dır. Cuma günü Ank.ır Y hal'ckcl cd"- l rım ı .... tiyece-ktı r. «Ege gecesi• tertip edilmiştir. Ege gece- bulunduktan sonra Pazar sabahı lzmire cekhr. Mütahassu profesör pratik :;;! 
gibilerin ~ır_art sonun~ kadar beya~a~e rek lktısat ve IVLı lıy veka letlerin zduı-I Haber lın l ı~ ıru gör.:: Iktısat vek:ılcti sıne vali ll Fazlı Gü leç, belediye r isi hareket edeceklerdir. maya çok ehemmiyet veren otdutd t• 
vennelenru kendtlerıne teblığ etmıştır. de teşcbbüsata gıri'ı;eceklerdır. Tıcar to- ---------- ------------- cöre muhtelif vilayetlerde yapdacak t~. 

Bu gibiler gayri safi irattan vergi ver- dası hukuk müş ıviri de bu i.ş için An- •• • b • • ge d; kiWerden sonra memleketimizin iaıe; 
ınckle mükellef oldukl rı ıçin bey nn - ka raya gıdrc Ltir. U J J r e 01 i il e terinin ne suretle organize edileceği b ~ 

kında mütalaasını ihtiva eden ra~ 

Rasih'in de ilti akil C -ı 

ma günü lzmire eliyor 

er 
m ee a. 

ı 
• 

sıs e 
ç

il ecek 
Göçmenlere tevzi edilecek çift 

hayvanları için tahsisat geldi 

Bir adam dere icinde • 
dondu 
---0-

Tırcnin Toptepe mcvkiinde, Çöplen 

vekalete verebilecektir. • ~ 
B. Loran ve 8. Talha lzmirde iki , 

kalacaklardır. Buradan Afyona, ecefJKOflf' 
K . d 'd etı ya, aysenye ve A anay gı , 

bu ,ehirlerde tetkiklerini yaptıkUJI şofl 
ra Ankaraya döneceklerdir. 

• 
deresi içinde hlr şahsm donduğu uıhı- Esrar bulundu 
tayıı haber verilmiş ve bu şahıs Tire he- ı 
lcdiye ha.o;tanesine kaldırılın~tır. Torhah<l.a, Alinin kahvesinde y9P~; 
Yapılan teLkikalla bu .~ahsm Duatepe araştırmada Has n isminde birinin 

maJıallesinden Sadık oğlu Sakıp oldu~u. riiıde altı gram e.o;rar gorülcrck atıoııtıi' 
hMise gecesi faz.laca sarhoş olar k yol- lır. Suçlu adliyeye vcrilmi.,.r.ıt.ir. 

Ml·safı·r takım ı·ık maçın' Alsancak 1 s hh '- f hl d yürürken Çöplen deresine dü.ştüğlİ -;;;cz;;;;;;;.;zz;;;n;;z~iiit'I •• · " ' • ı ılt veK.ileti. göçmenlerin ter ı eri § Dün nıelıye vekaletinden vilayete ~ • k• • • • u t k için ic P eden tedbirlerde nccle etmekte- gelen bir tamimde demliyor ki : ve donmak üzere iken görülerek hasta- LJ l ' 
l JDCISJDI ÇOk la yapaCa tır ldir. Bu sene lzmir vilayetinde yerleliti- - c2/3964 ve 2/4610 sayılı ka- neye kaldırıldığı anlaşılmıştır. 1 flQ kevi köşest 

rilerı göçmenlere tevzi edilmek ü.z:ere rarnamelerdo mevzuubahis edilen 26 Vl- Soğuktan donduğu anlaşılan Sakıbut CZ:zz:zz:ı:zzz~'ZZ.Z2:z2::z2Z!~OSllPl7R 
Türkiyenin en kuvvetli 'Akıını oldu- Alsancaktan. Gunc kadrosu ka~ısında çift lı~yvanl n tedarikine baş! nmıştır. l ' yette ve Atiyen bu suretle iskan mmta- ifadesi alınamadan hnstunede vefat et- ı 23/3/936 b ·· ·· pe.t ıB 

W\ "'' mişLir. Hadisede her hangi blr kast eseri - çarşam 11 cunu °" 
"unu •-at eden genç Gün"" takımı, Cu- bir galibiyet ümit edilebılir ıııı"'· ',; IVek.&tct yalnız bu i~ 70 bin lira tahsis ka ı olarak tefrik _ol~n cak vılı'.lyc.tlerde de M'"stahke Me k." k utıınlığtıt 6 iDi! ~ _ _ ıınlaşılmadığmdan defnine ruhs t veril- u m v ' om ., ell 
ı~ gilnilnden itibaren Ciç gün için misa- Bu .suale ilk verilecek cevap ınüsbet letmıştır. • . mevcut rum mttr.ukLttından (Şe~ı.r v~ ıniştir. seçilen değerli aubayl {ımızdan 'f e~ e( 
fuimiı; olacaktır. Gün,.,. kadrosu yarın değ"ld" f ıt.. l d .1 d Terıkıl edllcn bır komı yon h ft da kasnb ların bclcdıye hudutları ıçındek.i ---=--- bııy Refilc tarafından : (S nca~a h.urtı"blt ~ ı ır ama, uııuo enı en oyun a "k" • • ... ·r ~ 
Bandımıa ;yollyl hareket ederek Cu- .. I' ı defa ı~tıma ederek sııtm aldı •ı çı t bin !ar. ars vesair gayri menkuller mus· ve sevgi) hakkında çok kıyınetlı ... 

ınrıntık namına birsey olın dığma gorc h ı · b l B ·· ı .. B t l b k[ ğ "' martesl aqanu §ehrimlzde bulunacaktır. . .. :ı: .. i yvan arını tevzıe aş amı,tır. az.ı coç- tesn o mak uzere) bağ, bahçe ve zey- OS an ( ata f ( konferans venlecektir. Yurddaş1art('ilı.ı. 
ycdı golun kahram nt Guncş takımını 1 "f h ı k b · b · l 'kl · d h ·rı h · · · k · Bu hafta kaleslne tek gol kabul cLme-, . . • , men er çı t yvanı o ar eygır. azı· tın ı erın e mu acı ere ta sısının a- k l k bu konferan a gelmelerini rica dert~ 

den Galatasaray kalesin! Itakbullak l~.rnırde, hiç değıts: for maçla ın_.e~l~p 
1 
lan da ôkü istemektedır. Ko iıyorı. is- Lut edılmesi ve bunların borc;:landırılma· UrUfU aca 2 _ Evimizin osyal yardım koınitt-

eden ve tam yedi gol ç&.aran Oüo.eş l _ gormek pek t ıınkamı bırs Y d~gıldır. tenılen hay\' nl n tedarik ve tevzi et- sından hasıl olacak mebaliğin Ziraat Bostanh civarındaki çay mebddnden since Naz.illi Ba1Jma fabrikaıı için "(il.: 
kmu, Paristen celbettiği milli oyu cula- Futbol nasıl ılim l eLmclı ki. Pazar ın _ 1! mektedır. 1 laı:ır na kadar çift h yvan· Bankasındaki mübadıller hesap carisine eskl Menemen iskelesine kadar uzanan le kayıt ve göndermesine karar vef111

1
• 

rımızdan Rasihin d iltih kıyle en kuv- çında cince Güneşlen Galata.:;aray m çı ları k" mılen tevzi e~ılc~eği gi~i. hıa~ır- yatırılması suretiyle muamele ifası rica sahanın senelerden heri bataklık olmak- tir. 16 . 40 ya~ına kadar bu iıte ~lı~ 
vetli §ekliyle Izmire gelmektedir. dü- h kkmd yapılan tahnuıılcr dah tlyade 1 ıanan evler de kendılerıne verılecekt.r. olunur.• ı tcın kurtulamadığı anl~ılm~. bu balak- mak istiyen kız ve kadın şeraiti ııpl•rıl. 
neş kalesinde milll takım kalecısi Cihat, Galtaı aray lehıne ıdı. 1',akat buna rağ-1 lığın kurutulmasına karar verilıni§tir. üzere her gün Halkevimiı:e ve amele f,ıC' 
müdafaada Iunirin yctişlirdı i Faruk.la men G !at sar y ~·edı gol forkl m •lup z • • Bu saha be1ediyece hazmeden dBnümU liği baıkanlığına müracaatleri. A 
Reşat vardır. Takımın fon•et hattı da oldu. m r s ne Si bir liradan alınacaktır. Belediye ile def- 4 - Müstahkem Mevki Lando şe 
§Öyledir: Rasih, Melih, Niyazi, Rebii.. Mısafır alkım ılk maçını Cumarle:.i terdarlık arasında bu hususta bir nlaş- hay Galibin idaresinde Halkevinde bJJ"; 

Ankııradıı dört puvan knybcden Oç- gunu Alsancakl , ikinci maçını da An- maya varılmış ve keyfiyet Maliye vekil- do teşkil edllmiştir. isteklilerin ka>" 
okla Istanbulda dört puvan kaybeden karadan donen üçokl y pac ktır lctinden istizan edilmiştir. için evimize müracaatleri. 1 Vapur inşasına ve tamirine elverişli -=- s - 23/3/938 çarşamba günil •!Jll 

Yeni anlaşmalar 
Amerika ve Çekoslovakya ile ticaret 

anl~malan yapılacağı içlrı, bu memle
ikellerl temsilen iki hey<!t bu hafta An

karoya gelecektir. TUı:-kofis (zmir şu

besi, Çekler:le yapılaeak ticaret nl~

masıruı esas olmak ÜEere, [tlmr lhr cat 

tacirlerinin mütalcal rını hir rar1orl t ik
tısat vektıktıne bildirmiştir. 

/pek böcekc. iliği Yeni arazi tahriri yirmide bay Celô.l Uzel tanı.fınd!ln ,.e-

v 1, t . t d"" 1·· ·· T öJ · bJ•f hale J•frag"' edı-ıecektı•r y . . al . . I . d rilen seri konferansın dördüncüsü ofşıı ı aye zıraa. mu ur ugu ırc, eınış eıu arazı t ınr ~ Cl'mC cvarıı (O d" • k' . . da frll"' 
ve . B. a~.'.n.dı·r · k uıla. rmd ipek bciockr i-1 -.:ı · 1 k•-.:ı · A .- • t hr" . II . k n ye ıncı ve on se ızmcı asır ~ t..-uı mc ·1.t.-uır. ıu-azı a ırı atır na - 1 1 k 1 koıı· 

1 ğ l t h • 1 t B ı d b I I l 'k l tt• .1 k. ni sız ve ngi iz me le leri) mevzu ll 
ı ını ı ı. ıçın er • a. a mıc: ır. u rn- ı Ş 1 . . 1 D . b k t k 'k .. 0 . h k . 1 .u· c ıetnt' uı ı nH e ın ece ye se-,.. \ c ırunız.e gc en enıı. a e nı mu- re eıuz an , yeııı \' ı)ltrt acak liman- feransı vardır 
uılarda'.ı f kir çıftçılere ipek böccgı to-lşavirı B Harunl Denizyolları fen heyeti 1 rın iı~ işlerini bi; ecneb1 gru'ba ver- ııe arazi vc.r~ileri, ~eni tahrire göre ltl· 6 - 23/j/936 çarşllmba günü ıJŞIJ' 
hunıu tevzi edılmive haşlarınu~tır. d B S d '" d • _.ı • k 1 .1 1 hak.kuk cltırılecektır. d flıtll: 

az.asın cın ırrı un c .crsant."e• yem ınc caranno t ır. 18 de sosyal yardım ve saat 17 e 
--=-- j liman yeri~dc ve gümrükte tetkiklerine Ş hitlcr mevkiind Oeniı.bankça mo-- --=- d rsaneleri komitesinin hllftalık toptıııı' 

Bı:ledlye encümeni l<levam ct.uıı.şlerdır. dem bir haltkhane iıışa .. t işi de tetkik Beleriç tısı vardtr. 
Beledıye encum ni dun akşam topln- Denizbank. ın ~n~eketimizde mevculledılınlştir. Balık koııs ~rv ıcılığt ihya eJi- ---

narak, biriken i~ler clrafmı.fa k rarl r denız ıııue.:ı e.elerının çalışma! rını, ran- leccklir. B B. Harun ve Sırrı lst nlJula Çiftliği tetkik edildi Denizlide 
lnt•.,tlr. dunan b kıınınd n daha eyi neticeler el- d~nmiışlerdır. 

tZMtR ASKERUK ŞUBESi .... de ctmeleıirıi temin için her türlü fcd - bınirdc tesis edilecek iıwkhanc için Blsi let seri yarıflatl 
REISLt<'.>INDEN : .._-.._ ...... _________ ..;lk'rılğı ~·apacaktır. lzmirdeki tersane ica- -=-- dığ.cr çiftlikler de tetkik cdılmeldedir. yapıldı 'ktt 

1 - Ni an 938 celbi y kla,mıf ~/.J'..T'L7..z.zzzzzzz:D bın<l küçi_ık vaııurlar in~asına clve~li. K k J Ege veteriner mütehassıs muşaviri bay Denidi. 22 (Özel) - Türk ııpor 

it. ız açır l Nazun veteriner müduri.l B. Adil Cwna b" L( f d l' ti çefe' ve bu sebepten resmi itler pek 1 z a r 1 hilh SS< tamir işlerini başarır bir hale . .. . cumu ısiıır. et e eraeyonu ta ım!l. j6 
fazlalaşmıf olduğundan 1 nisan jifraw• edıleceklir. Tersanede yapılacak Torbalmm Yogurt.çular koyüde yerfoş- ovasında, Seydıkoy hududu dahilinde cince hazırlanan Denizli bölgesinın 9 

S 
938 gününden itibaren niaan ga- Münderecabmızm çokluğun- ıtıesisal için hir proje h~zırlanacaktır. tirilen Bulgari tc n göçmenlerinden 21 bulunaıı Beleriç çiftliğini teLkik etmişler bisiklet seri yarışlannın ikincisi ol!ln ı 
yesine kadar ahsi ioler için mü- dan anketimize gelen cevap- B.B. Harun ve Sırrı, ILtnirin mW.tak- yaşlarındl S..ılilı, göçmenlerden 13 yaşın- ve bıı çiftliği inekh. ne iltihıtıuıa clve- kilometrelik yarış Sarayköy şosesi \iıO' 
r caat günleri yalnız cumarte i ve lar bugün konamamıştır. Özür lbcl liman yel'inde uzun uzadıya tetkikaL d Ayşe isminde bir km kaçırın~ ve ya- rl.şli bulmll.Şlardır. Bu çiftlık su tertibatı rinde yirmi mart pazar günü 11aııt 0."cf.ı 

art • " ( 'd' dileriz. ya"mı ... lal'<lır. Bile verilen malUmal gö- kal.uun•c:tır. noksandır, ikm liyle inekhane ittihazı ba,lıımıştır. Bu kotura beı bisikleW('ll~ paz eaı gun erı ır. ... ~ -ı .. _._ .. d'" lk tll 
ınuını>.un ur. iştirak etti. Koşu hakemler ve ha S , 

. 
BUGÜN TAY ARE 

SNEMAS NDA 
Güzel şarkılarımızla 

bezenmiş 

Türkçe Sözlü 

ALI BABA 
.. 

TORKÇE ŞARKILAR ... KIVRAK OYUN HAVALARI RAKSEDEN YOZLERCE KIZ ... UÇAN HALILAR ... MUAZZAM 
FiL GOREŞLERI. ..... HERKE.SIN SEVECEC.I BOYOK FiLiM ........ . ........ . 

TORKÇE ŞARKILAR : SAN' ATKAR CEVDET KOZAN iDARESINDE MONTEHAP BiR SAZ HEYETi TARAFiNDAN 
ÇALINMIŞTlR...... AY R 1 C A : PARAMOUNT JOURNAL ......... 

SEANSLAR : HER GON : 3 - 5 - 7 - 9.15 DE CUMARTESi, PAZAR t DE ILA.VE SEANSI YARDIR 
·' -•ı ı ... ı,,.•· , ı ~· ...... ,, .. _ .• _~· .. ,_ ,,. •. ... - • .• - .. 
•' •. , , . _.,,.. • ..ü·-1 ıı:,. ~'"''-'•'"' ... - ..._._,~ , llıııııl,,. c,J; f'V .. .t.ı;:..., ' .... ı.:.. • .:" • · • r . _ • ----~ .,..111. • • · • - • .. .. • • ... . , ~ ' • , ,. • ~ > .' ; , •• • ,.., ı .. • •'" • 

Köy düğününde 
bir hadise 

Evvelki gun Cuınaovasının Dere kö
yünde yapılmakla olan bir koy düğfüıü 
c:snasında müessif bir hildise olmuştur. 
Düğlinde milli bir oyun oynamıya haş
lıyan Mustafa o~lu Bekirin bu hareke
tini belki kıskanan Abdullah kendısiııi 
oyun oynamaktnn menetmek istem~ ve 
lıu yüzden kavga çıkmıştır. 

Bekir, kavga e na. md tahancnsınt 

çıkarmış, bir hadiseye ınfıni olcıMk üzere 
düğiinde bulunanlar müdahal etmiştir. 

Tabcınca, Bckirin elinden alınmışsa d 
birdenbire ateş almıştır. Kurşun boşa 

gitmiştir, ateş edeu araıımaktadır. 

nfınd n heyecanla takip edilmi' ve ı C" 

kilometre Sarayköydc bitmiştir. B~ ~'İ• 
f e k b"rınC" sa eyi 4, dakıkada kat edere .1 

• ili' 
ği Mehmet Göksel kazanmış ve ikınC t• 

~i <le ayni mesafeyi 51 dakikıtdll kşte~· 
mek suretiyle Huseyin Enseli kaZB0(ll~' 
tır. Ko~ucular Sıırayköyde genç~er J:ııJ' 
kalab lık halk t rafından alilka ılc 
şılanmıfl rdır. 

9 Nisanda 
Sinan ihtlfall . 

·r'" k • ıeoıı• 
Edirne, 22 (Hususi) - ur el• 

h h 1 d .. - k dereee 
ııe cı !lnl ayrel er~ u urece cf)'1' 

.. ._ k . ·ı . • !eri he ı yu11;se ve mıaı sız ean at eser . şnıCI 

d b.. '"k T ·· k · Koca Sın e en uyu ur mıman tlı' 

ölumiinün 350 inci yıldönüınüne ... :~:~ 
••• ı:,ul•·· 

yan dokuz rıisan cumartesi r.uttU 'şl' 

mizde büyiik bir ihtifal yapılarak ~~c. 

F H karımızın hatırCtın saysı ile arıılaca t 

ransa a. nazırı = . .1 
d. k. . Kudüste bır azı ··kfek 
ıyor ı . K d ' 22 <ö R> _ tngitiı: yu .. 

u us. . yırt'" 
-BAŞTARAFI 1 1NC1 SAHlFEDE - komiseri Müshim n yüksek konsc .ı~tı 
h t .. I"' .. ,~L lard h . la 1 Kııhirev er uru muuuı za an arıç o - dürt "znsından biri o n ve . tı'. 
ak F · •~ • ,. · · · zletıtll' r , ranıanan emnıyet ve aew.mell dıinen Emin bey Kllmınıyı a .,~-

namına müzaheretinize nail olabile.. Bu zat esl:i Kuduıı h 'J müftu iinün 

ceğimi ümit ediyorum.• kın dostlarından biri idi. 
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Balkan 1 

PROF. PJTTAR'IN KONFERANS/ 

Beyaz ırkların ve 
Medeniyetin ilk tarihi 

Ankara Halkevinde verilen bu konferans 
çok büyük bir dikkat ve alaka ile dinlendi 

Ankara, 22 (A.A) - Cenevre üni- günkü mevkilerinden çok daha uzaklar- tüst etmemiş ol~:ıydı bugünkii hayvan 
\ıerıit · •. . . b ~ı Profesorlerınden Pıttar mevzuu da idi. Bugün denizden oldukça uzak mecmuası Lro:~rin ıı7un cergüzeşti esna-

Matbuat kongre
sinde Türk heyeti 
~ 

-Ankara 22 (Tlefonla) - Nisanin 
ilk haftasında lstanbulda toplanacak 
olan Balkan matbuat kongresine iş
tirak edecek TORK matbuat heyeti 
tesbit edilmi~tir. Heyete Ulus baş
muharriri ve Ankara mebusu B.Flih 
Rıfkı Atay riyaset edecektir. ___ * __ _ 

Meksika 
---0-

Petrolların1n 
millileştirilmesi 

eyaz nkların \'e medeniyetin ilk tarihi olan eski plajlar o tarihlerde suların al- sında tanımı~ oldu~u havyan mecmu-
~lan bir seri konferan9ın ilkini halkevin- tındaydı. Beşer tarihini~ bu periyodu es- asının bir bakiyesidir. O devrin insanı lloma 22 (Ö.R) - t Nevyol'k Times> 

e Verıniıtir. nasında Fra;.,ıadaki masif santralda mer_I üç nevi değilse bile muhakkak iki nevi gazetesinin bildirdiğine göre Meksikada 
Maarif vekili Saf!et Ankan ve Türk kezi Platgda indifalar hep devam etti. fili avladı. Bunlar antifil ve "maınuttur .. lpetrol endi.istrisinin millileştirilmesi üz.e

~rih ve ~il kurumlan bagkan ve üyeleri Hülasa beşer mevcudiyetinin başlangı- O insan su aygırını yani lpopotami ve 
1 
rinc Ingiliz. ve Amerikan memurları 

Mııanf vekaleti erkanı yük.sek mek- cında bugünkü coğrafya ,artlarından Merk Rinoserosu ile burun delikleri böl-
1 
amele tarafından lehdil edilıneğe başlan

~~Pler Profesörleriyle talebeleri ve eeç- bambaşka bir coğrafya içinde ya§ıyordu. meli Rineıeros olmak üz~re ili soy ru-: ınıştır. 35 Amerikan ve 53 Ingiliz memur 
ın bir dinleyici kitleııi konferansta ha- Eğer medeniyet tarihine dair bazı me- ne~rosu tanıdı. Artık bugün ortada. cins-

1 
kısmen Meksika \"e kıs~nen V crakroz~ 

-ır bulunmuştur. seleleri anlamak istiyorsak bu muhtelif !eri tükenmiş olan hayvanlar arasında hareket ederek bu tehdıtlerden kurtul
'frProfellör Pittar konferan~a başlarlen fiziki hidiııelere iyice nüfuz etmeliyiz... ezcümle pek büyük ayı mağaralar arı- I muşlardır. Petrol kuyuları silahlı a.mele

llt~ tarih kuruniu bagkanı Hasan Ce- 9 zaman iklim va~yeti bizim bugün ta- lanı, mağaralar kurdunu, maiaralar sırt- 1 
nin muhafaıası altındadır. Millile~1irıne 

:ı Çarnbel tarafından haziruna taltdim bi olduğumuz iklime hiç benzemiyordu. lanını ve azı di~leri m~t~'.' bir cana.v~r ;muamelesi süratle terekk.i ediyor. Diğer 
ilrni,tir. Fransızca verilen bu konfe- Beşer ucak periyotlar ya~dı. Bunlan olan Maserodusu .ayabılırız · O devnn ,Ingiliz ve Amerikan kumpanya ınemur

~l\a :akabinde Maarif vekaleti müfettişi muhtelif tiplerde kuru ve ratip bir çok gevi, getirici hayvan)arından da lrlanda lnrı Meksika limanına hareket etmişler
~-e~lıı }ıkenderoğlu tarafından a;ağıda- ııoğuk periyotlar takip etti. Jllı: insanlar turbiyelt-rinde iskeletleri gayet h·i mu- dir. Reisicümhur Gordenos bir beynna-

1 tekilde Türkçeye çevrilmi~tir. tarihi üzerinde bu ildim vaziyetlerinin hafaza edilmi~ bir halde bulunan ve c;ok 1 d k t.r l a·· t . . . ·ıı· P ( 1 me neşre ere pe o en us n5ım mı ı-
L. ro caör Pittar, Avrupa kıt' asının es- çok büyük tesirleri görül~ü. iklimin §Öy- güzel bir hayvan olan büyüle boynuzlu . v b k ld K 
•t c: .. • • . • • peşhrmege ne ı:.ebeple ıııec ur a ı.,ını 

0ı;rafyaaı ile Avrupaya bitiİik olan le veya böylt- olu,una göre hayvanlar geyık zikrolunabılır. Şımal mmtakaları- . h d k b l db" d'v d"" t · 
"~ •• •• v ••• ııza e ece ve u e ır ıgeı· en us rı-
" 

0 devirlerde beşeri~ üzerinde yaşadı· bazı mfüıait yerlere toplanıyorlar. Veya na goç etmış olanlardan dag keçısını, l t .1 h"k"" 1• · 1. lı d -
1tı ilı · ere eşmı e u ·uwe ın nıve ı o na ıgını 

1 hrnal dahilinde bulunan diğer kıt'a- mevcudiyetlerini korumak için daha iyi yabancı tekkeyi ve Marmot adı verilen lb'ld" Jct' • •r d ı ırece ır. 
l • air bilinen §eyleri anlatmış ve bun- şartlar aramak maksadiyle dağılıyorlardı. dağ faresini sayabiliriz. Binaenaleyh coğ- * 
ara dair projeksiyonlar bazı resin1ler de iklimin şöyle veya böyle olu;ıuna göre o rafik değişikliklerin ayni derecede ehem- ---
tÖsterıniştir. devirde yalnız avla yaşıyan insanlar da miyetli biyolojik değişikliklerle miitera- Alman yada . 

Profesör Pittar şunları şöyliyor : yer değiştiren bu vahşi hayvan ııürüleri- fik olduğu görülmektedir. lote bu kadar 
ha~kdeniz, bugünkü Tunusu Sicilyaya nin pe~inden ardı sıra gitmeğe mecbur çok değiııen vasıtalar içinde beşer haya- Dev/et düşmanlarına 

ıyan bir köprü ile tali iki denize ay- oluyorlardı. lşk binlerce sene ınsanın tının tecelli vt• tekamül ettiğini görece- h 
tı~ını~tı. Marmara denizi yoktu. Karadc- yaşayış ~artları hep böyle devam edip ğiz. Bu hadiseler gelecek konferansların sila taşıma yasağı 
:~z Iİındik.inden daha küçüktü. Britanya gitti. Bu hal Avrupada ebediyen böyle mevzuları olacaktır. Berlin 22 (A.A) - Devlet düş-
}'\\~arı Fransadan nynlmı' değildi. Bü- devam edip gidebilirdi. E.ğer ileride Profesör Pittar konferansı içinde ırk- manlarınm silah taşımasını yasak 
fa 

1 
nehirlerin kudret ve tesirleri çok mevzuubahis olacağı üzere vakayi be~e- !ardan bahsederken ı\lpin ırkı aslının 1 eden kanun neşredilmiştir. Kanuna 

~aydı. Dt>nize döküldükleri yerler bu- rin hayat §artlarını temelinden yıkıp al- da Türk olduğunu kaydetti. göre bundan böyle ynli11z tabanca \'C 

------------------------------------------------- piştole için müsaade alınacaktır. Si
ah ve miihimmat satışı serbesttir. 

Yahudilerin silah ticareti yapmaları Amerika p8rlamentosu yasaktır 

Bir Milyar dolarlık bahriye 
etti 

Amer~kada 
Bir milli sulh kongresi 

toplandı 
Vaşington 22 {Ö.R.) - Bir milli Ame

rikan sulh kongre~i içtima etıni~tir. Bu
na memleketin her 1arafından gelen 41 

bul etmekle tecerrüt şİya!<eti taraftarları- verilmemiştir. iyi haber alan mahafilde delege iştirak etmektedir. Kongre bey

nı ağ-ır bir hnimete uğratmıştır. Siyasi iki yeni zırhlı ve bazı kruvazörler in,ası nelmilel ekonomik is birliği meselesinin 
mahafil bu neticeyi Amerikan milletinin için lüzum görülecek tahsiııatın ayrıca is- tetkikilc de me. gul olacaktır. 

bütçesini kabul 
'ıg lon, 22 (A.A) - Parlamento 

)';jı_ r k -I <'Ye arşı 291 reyle bir milyar do-
arJııc b h · b" · · k b 1 · · il" a rıye utçeıını a u etmıştır .. 
utçc şimdi ayan meclisinin tasdikine 

'~cdilec~ktir. 
Bu bütçe 46 harp gemisi, 22 muavin 

=rrıi Ve 950 tayyare inşasına imkan ver
ektedir. Yeni inşa edilecek gemiler 

t\ınlardır : 

~·· Oç 2.ırhlı, iki tayyare gemisi, 9 kruva
tır, 2 3 ınuhrip, 9 tahtelbahir. 

la Bu gemiler takriben 7 31 milyon do
ta, nıuavirı gemiler ise 2 4 7 milyona 

illa! 1 ltı'l 0 acaktır. Tayyarelerin inşası 106 
1 

Yon dolara mal olacaktır. 

ı :Va ington, 22 (ö.R) - Mümessil
tr 

A,. tneclisi 191 reylik bir ekseriyetle 
llıcrikanın yeni bahriye programını ka,...___ 

• 

harici tehlikeyi anladığı ve lüzumlu ola~ teneceği bildirilmektedir. Nevyork 22 (ö.R.)- C'Nevyork Time!' 

teslihat programını vakit gec;irmiden ta

hakkuk ettirmek iııtediğini gösteren bir 
delil olarak tefsir etmektedirler. 

Silahlanma programının şimdiki vazi-

yeti budur : Mümessiller meclisi 19 39 

mali senesi normal bütçesini kabul et-
miş ve yeni inşaat programını tasvip ey-

!emiştir. 9 39 mali senesi bir temmuz 9 38 

tarihinde başladığı için bahriye nezareti 

939 bütçesine mütemmim tahsisat koy
durmağa lüzum görüp görmediğini ta-

yine vakit bulacaktır. 

Londra. 22 (AA) - lngiliz, Fran- gazetesi bazı ıııahafilin fikirlerine tercü
sız ve Amerikan deniz eksperleri dün ınan olarak bitaraflık kanununun tehli-

akııam hariciye nezaretinde toplanarak 
19 36 tarihli deniz muahedesinde derpiş 

edilmiş olan tahdidata bağlanmak için 
sahabet maddesinin tatbiki imkanlarını 
araştırmışlardır. 

Vaşington, 22 (AA) - 1yi bir men
badan öğrenildiğine göre hükümet Al
manyaya Helium ihracatını tehir ede-

cektir. Dahiliye n1t2ırı lkes bu gazın ta· 
mamiyle yeni zeplinler ve kısmen de a9-

keri kabili ııevk balonlar için kullanıl-

keli \'aıJYet halinde Amerikanın ve sul
hun menfaatlerini koruyamıyacağını yaz 
maktadır. Ziı·a sarih bir taarruz halinde 
bile bitaraflık kanununun hi.ikümlerine 
gore tecavüze uğriyan demokrat devlete 

Resmen bildirildiğine göre mütemmim masından korktuğu için bu maddenin 
tahsisat hakkında henüz hiç bir karar derhal teslimine itiraz ctmi~tir. 

Amerikadan malzen1e ve erzak tedarik 
edebilmesini mümkün kılacak kararı ko
lay olmıyacaktır. Bu sebeple kanun sulh 
davasına hizmet mahiyetinde değildir. 

Onun ilga edilmesi A \•rupa veya &ya
da harp cereyanlarını kuvvetlendirmez. 
Bilakis bu hal Amerikanın başlıca men
faatini sulhta aradığını göstererek teca
vüzleri geriletecektir. ___ * __ _ 

Cümhuriyetçi kuvvetler 
l\silerin 47 tank ve sayısız tayyare 

lngilterede iki Japon 
tevkif edildi 

Kembriç 22 (A.A) - {Massa
chusets) mülazim Yoyi Mihimura ! 
ile istihkam zabiti Sets isminde iki, 
Japon bahriye zabiti. Bostan deniz 1 
tezgahları civarında Kembrici Bos
tona bağlıyan Harvard köprüsünün 
fotografını aldıkları sırada tevkif e
dilmişlerair. 

hücumlarını püskürttüler 
F otograf makinesiyle zabitlerin el

lerinde bulunan çantalar müsadere 1ı edilmiştir. 

Atatürk 
\ 

Cenup vilayetlerinde 
seyahate çıkıyorlar 
Mersin, ulu Önderi istikbal icin , 
şimdiden hazırlanmağa başladı 

lstanbul, 22 (Telefonla) - Reisicümhurumuz Büyük. öNDER 
ATA TORKün önümüzdeki &ünlerde cenup vilayetlerimizde bir 
seyahat icra edecekleri haber alınmıtllr. ATATORK'ün bu arada 
Menini de ,ereflendirecekleri bildirilmektedir. 

Mersin, 22 (Hususi) - Ulu öNDER ATA TORK'ün buraya 
letrif edecekleri haberi halkı derin bir sevince garketmittir. Şim
diden istikbal hazırlıkları baflamıttır. 

Ankara, 22 (Telefonla) - Reisicümhurumuzun . cenup -vili.
yetlerimize ve Mersine yapacakları seyahate yarın veya öbür 
gün çıkmaları muhtemeldir. 

iktisat Vekili diyor ki: 

lzmir bölgesinde 
Şarapçılığa hususi· bit 
ehemmiyet veriyoruz 
İspanyadan alacaklı olan yumurta tacir
lerimizin işi ile tekrar meşgul olacağım 
lslanbul, 22 (Telefonla) - lktısat vekili bay Şakir Kesebir bu 

ak,am ekspresle Ankaraya hareket etti. . 
Vekil, hareketinden evvel lzmir Ozüm kurumu baskanı B. Ia

mail Hakkıyı kabul ederek üzüm istihsal ve ihraç işle~i ile amba
laj İfleri hakkında ınaliimat aldı. 

Bilahare gazetecileri kabul eden iktısat vekili ~u beyanatta 
bulundu : 

- lzmir üzüm kurumu başkanından, üzümlerimizin ihracı et
rafında malumat aldım. lzmir mıntakasında şarapçılık ta ayrıca 
ehemmiyet verilmeğe değer bir meseledir. Üzümlerimizin ihra
ca yarar olanlarını ihraç etmek, olmıyanlarından ~arap yapmak 
tasavvurlarımız vardır. 

lktısat vekilimiz, yumurta ihracatçılarımızın ispanyadan ala
cakları dört yüz bin liradan fazla para meselesi ile de Ankarada 
yeniden metgul olacaklarını söylediler. 

Bay Şakir Kesebir, Istanbul valisi hay Muhittin Ostündağ ile 
etin ucuzlatılması meselesinde kar.ıla,ılan mü,külat için almma
ıı icap eden tedbirler vesaire hakkında görü•tü ve bu sırada de
di ki : 

- Vekalet, hayatı ucuzlatmak iti ile ehemmiyetle meHul ol
maktadır. Etin ucuzlatılmasından sonra diğer gıda maddelerinin 
de ucuzlatılması İcap etmektedir. 

Askeri Şôra. içtimaı 
Ankara, 22 (Telefonla) - Askeri Şiira bugün toplantılarına 

nihayet verdi. Bu münasebetle Milli Müdafaa vekili general Ka
zım Özalp bugün Şura azalarına Anadolu kulübünde bir çay zi
yafeti verdi. 

Sığırdan alınan vergi 
35 kuruş olarak tespit edildi 

Ankara, 22 (Telefonla) - Hayvan vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değittirilmesine ve hu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair olan kanun layihası Büyük Millet Meclisi ruzna
mesine alınmıfhr. 

Layihanın muhtelit encümende aldığı son •ekle göre sığır res· 
mi 35 kurut olarak tesbit edilmiftir. Koyun ve kıl keçisi resmi, 
eskiden olduğu gibi yine 40 kuru' olarak teıbit olunmuttur . 

Maamafih bu kanun layihası mecliste görüfülürken koyun 
resminin de bir mikdar tenzili hakkında bazı mebusların teklif
ler hazırladıkları haber alınmıftır. 

Damga resmi kanunu 
da islah ve tadil ediliyor 

Ankara, 22 (Hususi) - Maliye vek~leti, damga resmi kanu
nunu değiftiren bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Bu projede, tatbikata ait bazı ıslahat ta göz önünde tutulmuş
tur. Bundan baska vasıtasız vergiler hakkında hazırlanmış ka
nun projeleri de yakında Büyük Millet Meclisine verilecektir. 

~arselon 22 (A.A) - Dün ak- kendi lehlerinde tashihe muvaffak Sevile, 14 Martta «Puerto Sande Ha
larırı~aat 18 de hava bombardıman- olmuşlardır. .. rino» ve cAlicante» vapuru Ceutaya 
:Y~k jn ölenlerin yekunu 820 ye Londra 22 (O.R) - ispanya se- mütenevvi harp malzemesi çıkar
lırıd:\~ekte idi. Henüz enkaz al- farethanesi Barse1ondan aldığı ma- mışlardır. 

13 ırçok ceset mevcuttur. lumat~ müsteniden tebliğ ediyor: Barselon 22 (A.A) - Dün 5aat 
d"f <l.tselon 22 (A.A) - Milli mü- Aragon cephesinde asi taarruzunu 4.30 da Reus civarında bir hükümet 
D~ bakanlığının tebliği: hazırlamak için son zamanlarda mü- tayyaresi iki asi tayyaresile muhare-

tc il uşrnan 47 tank ve birçok tayya- him miktarda Alman" e ltalyan harp beye tutuşmuş ve bunlardan birini 
tirıd \~astelserastorrevilla istikame· malzemesi birçok Alman ve Italyan düşürerek diğerlerini de yaralamıştır. 
fil t e 1 hattımızı yarmağa birkaç de- teknik mütehassısları asi lspanyol Yaralanan tayyare bombalarını de-

12 bin kişi tevkif edildi 
d eşebb ·· • l J k 1 CQi)d· Us etmişse de tamamen tar- imanlarına çıkarı mıştır ve çı arı - nıze attıktan sonra kaçmı~tır. 
I.trıdr 1

'. T ?trevilla'a üzerindeki Ga- mağn devam etmektedir. Mart ayı 
'Qrıtaa ı.~tıkametinde bir hücumdan içinde aşağıda ismi geçen gemiler 
'<lktıı~U:cırnan hafifçe hatlarımıza malzeme çıkarmışlardır. B. Flandin, in sözleri 
ll<ıtla.k b'ga muvaffak olmu~sa da 1 Martta «Doyçland> Alman zırh- Budapeştc, 22 (ö.R) - cPesti Nap-
t~kil ~ır mukabil hücumdan sonra lısı Cutaya, 3 Martta Trankopanyo lo, gazetesinin Paris muhabiri e.<1ki Fran· 
~11 ~ege mecbur olmuştur. Düş- ltalyan vapuru Sevile, cCiudad de sız ba,vekili bay Flandin ile yaptığı bir 
'1tıı ,:[.~aieleri sahilin birkaç nokta- Ceuta» lspanyol vapuru 2 Martta mülakatı gaı.eteıinde neşrediyor. Bay 
ttl'tıişr urn e T ortosayı bombardman Sevile l O Martta bir Alman vapuru Flapdın F ransanın İtalya ile do9tJuğa 

~e,~r.. · T enerife, <Apollo> ltalyan ticaret ehemmiyet vermek mecburiyetinde ol-
~-iltl' s· rıt 22 ( ö.R) - Cümhuriyet- vapuru 12 Martta Lora~, ltalyan duaıınu ve buna mini olan meselenin de 
"'l'till~ ıl?o Guadaraniada asi mevki- Antoniyod vapuru 4200 ton harp imparatorluğun hala tasdik. edilmeme

ır ba!kın yaparak hatlarını malzemesile 12 harp avcı tayyareti sinden ibaret olduiiunu ıöylcmiıtir. 

Bükreş 22 (A.A) - Viyanadan alınan malumata 
göre polis arşidük Antuvan Habsburgu tevkif etmiş
tir. Bunun sebebi Arşidükün Sonnbergdeki ~atosun
da muzır evrak bulunmus olmasıdır. 

Viyana 18 (P.S.) - Daha iki Alman kolordusu 
Avusturyaya girmiştir. Bavyera ve. Vurtenburg alay
ları Viyana bölgesinde yerleşmektedırler. Asker akını, 
yeni gelen kuvvetlerin yerleştirilmesi İşini büyük 
müşkülata maruz bırakmıştır. Mevcut kıslalar ka
milen dolduğundan mütemadiyen gelen y~ni kuvvet
ler. tiyatro binalarında ve sinemalarda yerle~mekte
dirler. 

Alman kuvvetlerinin Avusturyaya girdikleri gün
denberi tevkif edilenlerin sayısı 1 2 bin kişiyi bulmus
tur. Bunların mühim bir kısmı yahudidir. 

S .A. ve S.S. teşkilatları ile Geatapu gaeli gündüz
lü faaliyette bulunmaktadır. On Nisanda vaoılacak 

plebisit gününden evvel Hitler, J\fare~al Görinkle bir
likte tekrarVivanaya gelecektir. lki/.\lman devlet ada· 
mı ilk önce Graç şehrini ziyaret edecekler ve burada 
birkaç ŞtÜn kalacaklardır. 

Psikoanaliz müessİ!lİ meşhur doktor Pol F reudun 
tevkifi tekzip ediliyor. Muınnileyh, Viyana civarında
ki evinde münzevi olarak •aşamaktadır. 

Dolfi.isün katili olduğu için idama mahkfım edilen 
ve kursuna dizilen Planettanın iadei muhakemesi bu
günlerde vukubulacaktır. Plaııettanın kemikleri, keıı· 
disi İçin yapılacak bir şeref kabrine konulacaktır. 
TaymLİn merkezi Avrupa mulmhiri Reit Viy~uından 
koğulmu~tur. 

Viyananın en meşhur ticaret .merkezi olan Katneı 
Strasede yahudi aleyhtarı n~imavişler olmu~, Gamalı 
haçlı niimayi~çiler Yahudi tiiccarlara taarruz etmişler
dir. 
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lana hakalmı ne istiyonmq •• 
Ayrılmadan önce yatağa yak)attı. Ka

rısmın güzel batını elleri araama aldı. 

Gümü9i renkteki nefis ıözlerini hayran
lıkla seyretti. 

ikisi de ayoi zamanda ayni sözü tekrar 
ettiler : 

- Canım .••• 
- Birazdan ııelirim. 
Sybil dudaklan içinden derin bir sevgi 

ile tekrar etti : 
- Bekliyorum, aeygilim. 

- Devam edecek -

Litvanya ile Polonya 
ekonomik Arasında 

miinasebat 
ve politik 
başlandı 

Kaunıı, 22 (ö.R) - Lltvanya hükü· 
meli Lehistanın Riga sefirinin Kauna se· 

firli.ğine tayini için agreman vermi,tir •. 
Litvanya ile Lehistan arasında şimendi
fer münakaliitının ve posta telgraf mü· 

nasebetlerinin tesisi için icap eden ted· 
birlerin alınmasına başlanmıştır. Diğer 

Litvanycı Cünıhur reisi Smetovo 

tatürk ve Tarı 

--o-- . biı.arJ· 
Berlin 22 (Ö.R) - Isviçrenın ıııi'.-ı 

lığı hakkında Cümhur reisi BJ3a ,,,.g.pı• 
tarafından parlamento huzurunda{ ~ 
lan beyanat Berlin gazeteleri tara 1 eti• 

d k h"d' 1 . bir ıı Avusturya a i son a ıse erın 

cesi sayılmaktadır. ~ 

cVöl~ Beobahter> gazetesi~ 
yazıyor: cMilletler cemiyetinin h rııV 
slzli~i ve tes~rsizliği I~~e mel~6" 
fillni şuna ıkna etmiştır ki ~.,; 
tin istiklAli müşterek emniyet ~ ~ 

. . 1 . 1 . d nin himayesi altına koymak ıuz Edirne 22 {Hususi) - Trakya Tay Burdıso aletleny e eneme ış erıne e· 
1 aktadır ve tehlikelidir.> ..-r1" ve Boğa büyütme çiftlikleri yeni yavru· vam o unm · hl I · re r 

ö k k" 1 · · d'd 4 5 Plev cBerliner Tage ab ta svıç a 8"' 
lan toplamıotır. Bunlar yüz altmışı bula· rnve oy .enne ıun ~ len ,-,_ d'l. mentosunun fevkalade celsesinde u'..Awi 
cak ve gelecek kışa kadar çiftlikte büyü· ne bogası verılmek. ıuretıy e ıe ede e ı • t nıl.P""" 
tülecektir. Bu çiftliğin gelecek ısene Zi· mit ve oraları döl merkezi olmU§tur... uman tarafından yapılan beya:upa W" 
raat vele.aletinin yardımı ile 5 00 lüle: ol· Saraz ve Karasığır ablıp aab1makta ve• sebetiy]e bu sözlerin bUtiln ~ ya:trlot• 

· ı 1 k k tarihi bir ehemmiyeti olacagını 11' muı bekleniyor. Bütün vilayetlerin ay· tennerler tarafından top anı ara ısır- ,,.A·tıı~ 
ı 1 '- d Bilakis cBerliner Börsen ~1 ..ı ~ gır depoları bu aene daha genişliyecek, attın mada ır. lekeµ 

a~ım duraklarının sayısı otuz bire çıka· Trakya baıtan ba,a bozırk olacaktır. viçre reisicümhurunun mero rruı' ~ 
1 d B .. "k ,_ .. ··•- damızlık çiftliklerinin tarafından olursa olsun her taa ·--' ri tıf' cak ve nisan tnayıa ay arın a tam on uyu ve &uçum; .. le<l'ği 50~e merkezde sun'i tohumlama yapılacak· yardımı ile en çok bet yıl içinde bu ıe· şı müdafaa hakkında soy 1 B J3ıııı1,ıt 

ı k · b'• · l cakbr az mübal!galı bulmaktadır. "._n~ef tır. e sıyon ı.mıt o a · hd' ed n teıw 
Her yıl 300 bin koyuna aşı tatbik olu· Etli, sütlü, iyi derili Bozırk Trakya böylece lsviçreyi te ıt e 

boş yere göze çarptırmıştır. / nuyor. Aynca Eneme bölgelerinde de için esastır. ~ _ 

Bahar 
Modası 

Burada gördüğünüz beş 
model iki suvare, ikl sokak 
robu ile bir ta~ryör modeli
dir. 

Başta, siyah kadife ya
kalı cPrens Dö Gal> mo-
deli bir kruvaze tayyör gö-
rüyorsunuz 

Yanda, vUcudun bütün 
hatlarını belirten güzel bir 
maroken rop var. üçüncü 
model mat krepten akşam 
elbisesidir. Belde lame ke· 
mer var. 
Yanında, kol ve yarım 

bedeni dantelden bir seten 
suvare elbisesi var. Son
daki model ise belinde ve 
yakasında açık renk eşarp 
bulunan zarif bir dantel 
roptur. 

1 
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~uçeık Komedi ......... E.Ki\if EK .......... ~ 
iŞ . ADAMI 

8-( Etbaa: Bay Ahmet - Nuri Bay Al.met - ff•rar 
lıir ~ komediyi ~ İçİll N.-i - Amaa !f L. E 

.. ~ ~e ilııtİJ'~ YMCt.r. Bay Al.met - Siz ~ bÜ' çocukaua. : 
~ wa;1a-. sönileceii Yect-ıi- N-1. ......-......... Ye meni.iniz •• Fa- E 
~ ..... blipler rOliııN ,,._ bt kwaaz clejibiaiz. itin içiadea ~ S 
~ ."'! ........ e. elLiaeler-, .... ç4mem- ,oı- bilmiyor...uz. Miyop 1 : 

.., lölterilecelrti.) olmama Ye l'Ödiik kullanmama rajnlen 

'-· it~ ......_ bat-da ol1lrnNt- a.... .. pek aıa cörii,.on11n .. Bana kumu. 
'· l' ~ Wr İt adaaudw. Cödülden c:üıretü.r. açık ıöı:, qlerimde bana ,..,.. 
a., eder. cLm edebaecek bÜ' damad w.n. Siz bu 

\'-.._ :..--: - Alot Alo!.. Evet.. tipte bir genç değa1siniz. Bilahare açda-
t~ 1-.,.rormut· Biriaiai aamz, belki. Fakat timdi buna imkan 
fi' t1ef .......... teslim .ı..... ç.ı..k.. yok t ( FJini mat .. ) Cüle güle 1.. 

ÇOCUKLARA ŞfIR: 

Çiftçi sürer tarlayı, 
3..>ttra eker buğdayı, 
Boy verir nar azar, 
Saplan, gittikçe. ur.ar . 
&şaklar olgunlaşır, 

Içlerl dolgunla~ır. 

Y wı artuıca sıcak, 

S.ımmr her bir ba~k. 
Bıçerler ekinleri, 
Şenlenir hannan ycı ı . 

Olup bilince harıoan, 
Ayrılır lıuğday saptan. 

:::.t ınedi işler gr.:ne, 
Oradan dcflımıen · 
Eu14dayı götürt.irler, 

~.7 Qpıyarak yeni bir nUllUll'a Nuri - Demek açdc göz, kurnaz, cü
~ .-~ konuımaya baılac) Alto( retkar bir damat istiyorsunuz öyle mi! •• lit' ~ olcluiunuz malamatı .. e- Ba,. Ahmet - Evet .• 
dt ,....; ~ her Waaed .... ,üz- Nuri - Pek ata!... (odadan çıkar). 
~ ~ para alabilecektir. EYet, (Ba1 Ahmet tekrar evrakı tetkike baı-

• Değumeıı ttışı d 'ner, 
Ezer, un yap;ır bunu, 
Fınncı alır unu. 

~ ~ ._ tey. (Oçüaeü defa tek- lu. Kapı vurulur). 

~ ....... ~er). Al~!..~ t~ on Bay Ahmet -Cirinl 
"-t '""-lcitıt,...,•hf edaı. Komisyonu- (Nuri gittr. Bu defa san bir proh tak-

Su, mn:>•a kor, yoğul"Ur, 
Y par 1 · üz l h mur, 
S nr fırın br, 

Pı~ıı ır, biz s.ıtar. 

~. ff b.kıdir. Evet. ... Evet.. Çok mqtır. Gözlükleri ve üzerinde pardösü
Of .. , ~kaim.. (Telefonu kapar>. sü var. Gayet mahçup bir b&li var., 

~. Çİiııltü a~ kadar. b~ :' Bütün mobilyal ÇMParak, bep nuh-
~.lıit . be.. büyük ve zengm bcr tuc- rubiyetle r .. ., Ahm düı masasına yak- Güzel I~okulu ekmek, 
~ llf •damıyun. Bay Ahmet yalnı:ı: [qır.) Olmaz seni scvıncınek1 

~~~eğil Türkiyenin de en bü- Say Ahmet - Dikkat edüı, oturun. Sen.sın ycınckl '>~ . 
dıııı en L dır. Eğer Amerikdı o ~y- (Nuri o•urmak i t rlten heyec:ınından Her y ıncı; rl..ldaJJ! 
~"--- Qııy(ik "b • d d" A üCE.L ~ l' usın man., un e uu •• yere dü~r. Nuri b:onu~erken garip ve Has n- li Y ' 

. . . . . 
• • . . 

• 

~ iQ.ı,_ 'ilic 0ld J:...._ • • eh' '--ı• a1•e•1•••••111••••111•ll•ltl•lllllDWll8• 
~ 

1 
.~ Ugu111 ıçuı ecn ı ~ un-- mah~up bir fİve takcnır) - Otb !.. Af· 

~.\' '1dt ve "it adamı'' yun derim. fedeninü:... (Masası başın oturarak t lı:rar evr -
..... ~ nakittir. Bunun için gevu lğc Bay Ahm .. _ N istiyorıunuz? la tetkike başlar ve mütemadiyen mırıl· 
~ ~~ (Kitttlan gözdM ge- Nt:ri - B y b mm umün Orhandır ... dantr. Kapı tekrar vurulur •• ) 

' ~ •tııı..ja bqlar. Tam bu sırada Bay Ahmet (bü-denbire) - Bwtda.n 1ı Bay Ahmet - Cirin, gitin. 
'-t •.) b na ne?.. (Nuri girer. Bu defa başka 00- pardö-

tit, lir~ - Buyurunl ... (Nuri içe- Nuri (ağlar gibi yapar k) beni böyle su giymiı, siyah bir proka ve üstelik~-
~ '-r ~kendisi tabü ~İn~~~·> korkutm ym bavun. n o kadar mah-: çalı 'siy~ bt!,'!1lar takmqtır. c vet cu
~~ Ot nt t - Hal Sm nwuıtz, bay cubum ki. b ni ko~ulursaıuz: inili&nı yok retkar b~ [ ı var.) . '? \lruu. &İze ne sureti hizmet ede- koncqama.m. 1 Nuri - Memabıı, ll!l&llsını:ı:? Bcru 

~._.. l("-ca izah edin. Vakit nakittir. Bay Ahmet _ Hadi ağl mayın, nn· oturmaya davet ctmiyorııınuz •• t:'alat 
' - Efendim. ıid rahatsa ettim, tatın bakayım... ı b~ lüzum da yok, ben kendim otunı-
t ~ ' Nuri - Anl bıyını, bbyım • Snn defa nrm... (Oturur) .. 
~et - ~langıca lur.an yok. b yan Nezahe i crördüm.... Gördüm • Bay Ahm--t - bt .. 
tilltl e.çıkca IÔyleym... Cörd"1ı... ve ve... ve... Nuri - Bıralnn ı,onu".arun t • Ne r;ü· ... - ~'-• . 

·"l. '1qı rahablı: etmemden mak- Bay Ahmet - Sözünüzü bitirin ... Çe· zel cvi:ın v;.r. Rahatsız: olm.azirnı.ı.: ~a ? .. 
'-t ~ kinmeyin l.. ( Ayahbnıu masanın üı:crine koyar) tam 

)~ ~ t.. ••• - Uma cümlelere lunmı Nuri - Ve... onunla evlenmek isti- Amerilmnvari bir oturu~. Siz bunu anlar-
~ ~iiiıüd Bd lıcelfteyle baaa yorum... ıuuz, çünkü tf adıunmnm ••• 
~ ' Bay ALenet-SU nü? Bay Ahmd - Fakat, barun. 

~.=-· .._ Peic aıar. •-•- iki kelim ...... e "" dai. -..... ..,,. Nuri - Ben... Nuri - Bırakın konup,.un. s-. sİga· 
1ıf. laa .._ clmlelede de clirelM- Bay Ahmet - Hay , dostum, siz MMı Ira içer misiniz? Hayır! t~eueo.iz da-
'~ NnUeti .eviyOl'lllll. dence mahcup, çekiaeensiniz. Cile ha i7i olar, çüaki utea bende '*cara 
,~ - Kmnu mı 7 güle.. yok... insan daima kenditinde olmıyan 
'1 ~ k.._w.,, Ve onunla nlen- Nuri - Fakat... feyleri teklif etmeli. Bu mükemmel bir 
"-.... ~ ~ Beai damad olarak ka- Bay Ahmet - H yırt. .. (Onu kolun- lrurnazLktır ... Siz btt halde bunu ba(ni· 
..:~iz?.. dan tutaraf: kapıd n çıka:nr) öf!. ruz, çünkü i~ adamlSmtz. 

~ l Say Ahmet - Fakat ... 

f~e s • h • d • t Nuri - Durun siı:e ml:sdeyt nl.ata-1 ) r 1 r e er a yem t işte, sam cenç kızınız Nezaneti gor-
I dum. '_'loşuıruı c(diyot'. Otıu derbal. ba-
~ v~ •• 

Bayanlar 
Burunlarınıza ihtimam ediniz .. 

Bu hafta • ize uir idman dersi veremi- tubnaktadtr. lece gı?ç-ecek değildir. Bilakıs renkle~ 
yeceğıı:. Fakat 01\W\ kadar {aydsh bic Bu UZ~'U müteessir edeu her am:a çeh.- kontrası çeh.ren.iıde bir gayri ta~ 
mevzua temıu edeceği~ re güzelliğinde tesiriıu •forhal gösterir. yapacaktır ki bunu kendiniz: de farltec 

Her kes hılir ki, lıurun teneffüsi.unül: Şı1 halde bayanlar burunlanıuza ay- debtlirsiniz. Bu kabil ahvalde cildiahııe 
için en faydah uzuvuınuzdur. Fakat o rtca hir itina göst.enneğe mecbursunuz. u)•gun bir kremle masaj ye.pars nız, hent 
kadar mı'! Bakınız nuıl? bumwıuzdaki kıumklığı hem de ht1ıo 

Ayni zamanda koklamak, sesimize uy- Nezle olduğunuz. • man kuvvetle nın parlakhkl nm gidermiş olursunuz. 
gun hir fonalıte verebilmek içın huntwl Umlci.irmeyinız. Zit buıwı deliklcrııu· Yme cildın ıe uygwı d~ecek losyoo• 
ne kadar mühim rol oynadığım biLnıyen zi, nezleniz geçtikten sonra da zail ol- tarla yaptlacak olan kompresler de &J• 

yoktur. nııyacak surett.e burun delikleriniz şi.:?- ni neticeyi verebilir. Bu kompresler .. 
C1 hu k:ıdarh kalsaydı hu tavsiyeyi rnış olur. Bundan daha çok çehre este· cak ve}•a soğuk olabilir. Fakat sıcak 

yalım: bayanlara yapınaıntzın ınaııası tl~inizi boun bir şey d~ünınezsiniı: el- k•.nııpt·esler tercih cdtlme1idtr. 
olmıyacaktı. Kadın güzelliğinde hurnun bette... Şunu da k ycletıneliyiı: ki bumun par
goıler kad..ır nıu!tiın bir tesiri vardtr.. Burnunuz soğuktan kızardığı zaman Iaklığmı veya kızarıklığını bir gün& 
Çdıreıun orta ında ol~u bütün çehre bu kızarıklığı pudr veya patla kapanı~- tzalc etmek k hil değildir. Slıırlt lınal 

hatlarmm ahengıml n sanki onu m su!· ğ teş bbüs etmeyinız. Kızarıklık böy- Jaaındır. 

Mevsimlik şık ve zarif tayyörler 

Sıl: mevsiııılık tb p<>r tayyorıl nii-,Giımüş v sıyah l rseden yapılını~tır 
mune i veriyoruz : Yaka siyahtır. Sa~dakl ~yyöriln kurde-

lkisı de bu mevsimde kull mlabiUr.. I! tcrlllıl işlemeli bir kemeri v:ı.ıtlLr • 

Şaı>k nm, tenazur uyularak gumllfıı 

veya beyaz kuroelA.lt olması ~rcth 16< 

behi sa}·t\mahdır. 

Fransa Son Şapkalar 
/tal yan impara
torluğunu tanı

yacak mı? 
Bay Ahmet - lınü.nı yokl Sl.z ço!ı P ıiı. 22 (AA) - La RcpuLlık ga-

ltaba, utanmaz, nn lCierece curetkir bir zet i de Pıer Domonıl: şu m !um tı 
eerı~.. vermektedir : 

Nuri - Red mi ediyonwıuz? Fransanın y l.ında. Ronı.ıdcıki hiıyiıl.c 
Bay Ahmet - Evet.. elçisi ltalya kralı ve Hobe~ unparatoru 

ffori (Tabii setini ala.rak) _ Ya r:,... nc.,dmde kredıte ol e ktır. 
o..;ı.. •• Bıuıa da mı reci cevabt ve.-[yorsu- Fr nsa - ltaly n müznkereleri derhal 

"\ 
ı 

aw: .. b şlıyııcak ve bu muz kereler tıpkı (ngi-

(Siyab prokasını ve bıyıklaruu da c;;ı· liz • it lyan muznkereleri cihi F ransanm 
Wuır). ve b rqın nefinc olar k muvaffokıyetle 

~ -'.I~~ ... --L..:...~~ii,5~~~ ... ..,..._..~..,..~~--~lj, Bay Ahmet (hayretle) - At. Nu:i! .. bitecektir. 
'•l ..... bi • 'k A 1 o b' d ti k ç W t 'ti~ ... r cımnaıta a eh var, tr' e a tyan çcu . ocugun na· Nuri-Evet, beninı ... Evvela mahcup www:ı• ;ut ıswueear• s•ıes"' ıggw 
~~\'\'e(!&•nı görmek mi istiyorsunuz? Gayet l:olay! bir genç, sonra da cüretkir Lir genç ba· mi ylin? .• 
~ .. ~.reami kesin. Aynı büyüklükte aklmca bir kağıdın veya tine cirdim. sa de beni tanunaduuz. ... , &y Ahmet - Çok karnaz... t.üzu.. 

?'"-n ~~İne yapıftlran. Sonra, reımi ilci yanmda görülen ok- Bö1lelüdo ıize kumaz, açık göz. her iıio mundaa fazla kurnaz. Sizi imkint yok 
'Miii . e!i ve birer iplik geçirin. altmdan kalkabilecek bir genç olduf'umu 

1 damatlığa alamam... Çünkü benim qle-
~ •1 •tİ •it~ ucundan tutup döndürmeğe batladrnrz mı, çocuğun Üpat ettim. •• Şimdi bana k1Z1n1Z1 verİJOC"· 1 

rimde bana rekabet etmeye kıllkancnu ... 
•dıgına görününüz. muaunua? .• Nud kamu bir ceaç deiil- Cüle cüle!.. 

l<esik Elli 
A D·A M 

1'efrika 
No:4 

---·-- • 
YAZAN 

HANRV 
DE 

;Bahar ve yaz mev ıım ıçın şapka mo- zarı( yenılık1er ynptldıgı goı ulın kt dı(\ 
dellert şimdiden kendınl göstemıiştir.. Hasır J.pkalarda bilhaıısa sewn kurdeo. 
Bu sene hasır şapkaların geçen sene g(,r- lA ve liyankonun iihengine ehemın.irel 
düğil rağbetten hız aldığL ve bu yolda verilındctedlr. 
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8. dö Sevinye büyük bir çiftlik sahi
bi idi. Geniş arazisi üzerinde her gün 
biz.zat tetkikler ve teftişler yapar, en ufak 
bC- mesele ile kendi uğra,ırdı. 

Bir nün çiftlikte cola§ıtkcn korucu-
r:.ına: 

- Oğlunw;un, dedi, hnşarılığından 

bıktım usandım nrtı' • D~ha dün sapanla 
lnş at:ırken atımı ürküttü. Az daha dü
;:ec ktim. Ye bu oolnnı ba ka bir yere, 
nkrnbnfo.rımzdan filan biri:ıin y:ınına 

gönderiniz ,.e~•ahl:t itıinizi bırakır, gider· 
$·niz .. B. dö Scvin:,e zengin o!duğu kn-

1 dar sert bir l:!.drı:nd·. Heni dediğini mı·t· 
lalıa yapardı. 

Yine bir r.ün B. dö Sevinye arazisin
de gcze'"ken, lrnç u.mıı.ndanberi çi!tJj. 
V,inc dadannn bir seteri ile karşılaştı.Adı 

~ ~·"""' 

~------~~~--~~--~--~ 
rilmiştir. 

ISVIÇRE VE A VUSTURY ANIN 
iLHAKI 

lngilterede Kahirede 
·Gönüllüler 0 

- /e 
Bern 22 (ö.R.) - Avusturyanın Al- Cüzamla mücade 

manyayn ilhakı federal konseyin şimdi seferberliği ıJı 
açılan mart devreı,1nde beyanat me\'ZUU -O-- kongresi QCf ' ..,, * ViyanE 22 (ö.R.) - Avusturyanın bulunan Almanlar de iştirak edeceklerse olmuştur. Konsey reisi demiştir ki: Lcmdra 22 (Ö.R.) - lngiltereıün gö- --o-- ~ ~ 

Viner Nödoıf hapiabaneai, ev- Nnz.ile~tirılmesi tedbirleri arasında A- <le bunlar Avusturyalılara mahsus olan I · C'Avrupa haritasında vukun gelen de- nilllU kaydı muamelesi geniş bir propa- Kahire 21 (A.A) - Kral fsf gri 
elcede aöylediğim aibi bir hapiı- vustuı; anın ordusunun Almımlnştml- formUlü değil, Almanyada yapıincnk pi-, ğişiklik Isvi~renin siyasi vaziyetini hiç gancla ile teşvik ediliyor. Londrn kont- nelmüel ciluımla mücadele $Oıı ıı S~ _, sette 

hane değil, bir terbiye evi, bir iı- mnsı da hııJ:ı tatbık <diliyor. Avusturya lebisit formülünü kullanacaktır. Rey ' bir şekilde zayilletmiş değildir .. İsviçre- luğu şefi bir nutkunda de~tir ki: açmı:.<.'tır. Kongreye 65 me11ı.ıe cdi' 
lahhanedir. Burada yafayanların ordusunu teşkil eden kıt'alar Almanya- puslaları Almanyadan gelmiş olanlar için 1nin istiklali şimdi her zamandan ziyade c Hiç bir muahede, hiç bir pakt kuv- den fazla delege iştirak et.melet ill11'ı <' 
ruhlarını yükıeltmek İçin mümkün dnki gnrnizonlara mıkledilmekte ve bun- ba~ka ?ı:cak ve bu reyler ayrıca tasnif il Av~p.an.ın i:tiklfi!i için elzemdir. hviç- vetli bir devleti zayif bir devlete hücum· Açılış celsesinde bUtün hül< prııi1 
olduğu kadar hapiıhanenin harici tarın yerine Almanyadnn gelen kıt'alar cdılece"-tır. renın ıstıklfılıne rıayet hakkında her ta- dan menedemez. Yazılı teahhütlerle si- kordiplomatik azası hazır bulll ~rtfı' 
ve kaıvetli teklini eyileştirmeğe, geçmektedir. Avusturya kıt'alarının Al- Nihayet Alman Rayşbank mf!murları raftan kıymeti inkar edilemiyetek 1e- lah kuvvetinin önüne geçildiği görülme- dır. Kral bu nkşam delegclct ,~c~'r 
g'Üzellcttirmeğe çalıtılmıttır. 1 · t ·ı · · l · · k Ab'd. d b. ·s'1on mnn ordusu içinde erimesi ve ayni talim arasına <Tirtn Avusturya devlet banka~ı nıına verı mıştır. svıçrenın omşurn miştir. 1ngiliz hUkümeti tngilterede mec- . ı ın sarayın a ır re!iJ>ı J ~iı' 

Fransız rahibeleri burada ilk 0 1 r ·f b l ı'lk ve teşkilat altına alınması Avusturyanın memurları Borsada tantanalı bir şekilde olan üç büyük Devletten hiç biri lsviç- huri nskerlik usulünü ihdas etmek ta- tır. ., .. iJÇ ~r 
azı eye af adıkları zaman ı D.. . d ki ·· runl dedi ıı-1 Jt#' 

hedefleri mahkumlara zahiri bir Almanlığındn en mühim unsur telfıkki yemin vermişlerdir. renin yok olmasını istememektedir. Ke- raffarı değildir. Fakat eğer patron1ar ve ukan~da at hmcu~ edı ·ıma ektedıt· ~aô' 

b edılmektedir. •Sevinç yoluyla kuvvet> teşekkülünün, uı bu devletlerin hi" biri lsvi,.renin bel- i"çiler ileride canlarını kurtarmak isti- yon ar a ın 1 • • .J.,)i!P" ı.. ürriyet ha\•ası temin etmek ol- . :ı :ı 'Y ''· l!U"' ~' 
tu B b il 1 

Fakat alınan tedbırler buna munha- Avusturyadan Almanyaya tertip ettiği li b~lı hayal sebep ve gayelerinden biri yorlarsa gönüllü yazılmak için açılan fır- lık bilhassa A.syada, Pası!~ 110ıı muf r. u gaye u zava ı ara ıa- 1 ka5ı 
·bır, metanet ve ümit verecek ka· .gr değildir. Neşredilen bir emirnameye seyahat kafilesinin biricisi olarak 1000 1 olan d~m~kratik n:üess~selerine dokun· M.t1an istif.a~e ederek bunu ~imdiden te- \'e Afrikanın Tropika mınta19ıctııoı_% 
dar insani ve terbiyevi idi. gbrc 10 Nisan pilcbistine Avusturyadn Avusturyalı Almonyada ~eyahate gönde- mak ruyetındc değıllerdır.> mın e1melıdirler.> la kuvvetle yayılın!§ bulu~ ,;ır 

# >PC7Z7.Z//..7Z/..%Y..zzzzl~ det gönlümü bir kat daha ha~p ettr~-=Hele bak! daha gitmiyor. İşteırek mev'ud olan vakti dört gözle bek yus iken sizin gibi rikkati )cB~P,ıı~ 
HALK MASALLARI beni yese düşürdü. O mahrumiyetle ben haber vermeğe gidiyorum. Şim- lemeğe başladım. Dakikalar bana bi bir nadirei hüsnün aŞ~11111 ı~ o' 

_ ölümü hayata tercih ediyor ve cana- di ba,ma geleceği düşün. seneden uzun görünüyor, heran hal- duğuma şükrettim. Bun tı c;ıı'"~P 
•••••••••••••••••••• mmm uğurunda fedayı can etmeği · Tehdidini tekrar etti. Lakin bu den hale giriyordum. taliimden §ile.ayete mahal ~iıı' tt'' 

E 1 Z 
canıma minnet biliyordum. Gelecek sözlNin hiç biri bana tesir etmemiş- Nihayet vakit geldi. Doğru kasrın rum. Rüyeti cemaliniz ~ ı:,ef 

V. v· e aman adamlara muntazır oldum'. ti... malum pcnçcresi altına gittim. Bir bundan sonra saadetinıe bır ~ıı' 
, Fakat hiç kimse gelmedi. Mah- - Ah! dendim l kulunuz ce~ali- de bakhm: pençereden bir İp sarkı- tir... f ti bt~P 

zunen ah ederek yerime döndüm. O nize aşıkım. Muhabbetinizle bütün tılmış 1 bu ipin benim için olduğunu Hüsnü anı kadar Jeta e hit i 

lçiıide 
- Yazan: METiN ORBAY 

ffZi r 

gece harareti aşk ile huma nöbetine vücudum yanıyor. Hiç ben ölümden f anladım, ona tutunarak yukarıya ve zekayı fıtri si imıanı te
9
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)~~ 

, tutuldum, sabaha kadar gayet kor- kork~mı yım} Bu canı efendimin' çıktım, pcnçereden içeriye girdim, o §Uh sergüzeştimi sonu"rııll~ıı 
kunç rüyalarla uğraştım. yoluna çoktan feda ettim. birbiri içinden iki oda geçerek üçün- dinledikten sonra şöyle 

Sabahleyin yerimden kalkmağa Diye vaki olan mukabelem üzeri- cü bir odaya vasıl oldum. Burası ga- etti: ıııit~' 

Ebülkasım'ın hikayesi 
-2-

Gün llğarır ağarmaz yine nil ke- kacak yerde iltifat görmüş gibi se
narma koştum. Beklemeğe başladım. vincimden yüzümü toprağa sürüp 
Bir de o perii pe} ker pençereden ha- kalktım. 
tını uzatarak arzı didar ettiği anda - Sultanım efendim !Kulunuz ec-
11klım başımdan gitti. Yine evvelki nebi ve garibüddiyar bir adamım, 
ı:·ibi hayran olup kaldım. Mısırın adet ve usulünü bilmem. Fa-

Kız benim bu halimi görünce tek- kat bilmiş bile ol.sam sizin cemaliniz 
rJir ve tevbih etti: beni o adete riayetten meneder. 

- Behey ndam ! Burada ne duru- Diye cavap verdiğimi işidince: 
yor un~ Yasak olduğunu bilmiyor- - Sen burada daha dur 1 Şimdi 
musun} Bekçiler eni görürlerse he- haber vereyim de seni tedip etsinler 1 
Jak ederler! . Diyerek pençereden çekilip gitti, 

Kızın aşkı bana her beladan daha akıl ve fikrimi de beraber götürdü. 
müessir olduğu için bu tehditten kor- Bu tarzda gösterdiği gazap ve hid-

mecalim yoktu. Fakat o perii peyker ne hakikaten narı aşkile yandığımı (yet müzeyyendi ve orta yere gümüş- «Atk ödü evvel dü~T d J1 w_, 
beni bu halde görürse ~elki merha- anladı, merhamete geldi, mülayemet ten bir serir kurulmuştu. oıı J,t' 1 f. 
met ve insafa gelir de bir iltifat eder, gösterdi, tatlı bir ~İve ile: Lakin orada cananım beni istikbal •Şem'i gör kim yaıt111~ .. ~~·'l 
ümidi kalbime doğdu. Bütün kuvve- - Haydi şimdi buradan git, gece ettiğinden cemalile o derece gaşy ve dınnacb ~diiS" ı'f 
timi toplıyarak kalktım, yine ayni pençeremin altına gel l ! sermest oldum ki gözlerim kamaştı, Fehvasınca siz ~e~i go ı,efl .ot 0~ 
yere gittim, durup bel bel bakmağa Diyerek gözden nihan oldu. Bu odanın zinet ve ihtişamını farkede· dakikada nasıl sevdın~z9eSit ıcııı1ııiP' 
başladım. iltifatına sevincimden az daha çıl- mez oldum. Kendisi dünyada her gü- zi onun iki misli sevdını·. di ;.fi' 

Bir de cananım pençereden pür- dıracaktım. jzele faıktı. Dilimin döndüğü, hayret duğunuzu bildirdiniz. ~ıJ11e1' 
gazap göründü. Evvelki gibi mücer- O vakte kadar beni koğduğu hal- ve meserretimin müsait olduğu ka- de kim olduğumu bildırl'Jl Jbııı' 
red beni daha ziyade korkutmak de şimdi böyle gece vakti davet et- dar ubudiyet ve muhabbetimi arz ve dır. ·Jeİ Jcıt 
ıçın: mesine taaccüp ettim. Lakin her hal- izhara çah~tım. Bunu müteakip pere~; ttİ· ,l 

- Behey biçare! sana göstermiş de emrine imtisal etmek lazımdı. Za- Beni elimden tutarak gümüş seri- tercümei halini şöyle n~d'e ~ ,t' 
olduğum bu kadar korkular üzerine ten büsbütün feveran eden aşk ve: re götürüp oturttu, kendi de yanıma «ismim DÜRDANE ırİit<il11111 ,~ 
yine buraya gelmeğe nasıl cesaret muhabbetim de başka türlü hareke- ,oturdu. Sonra kim olduğumu sordu. doğdum. Pederim Şam~~ Je'~~t' 
ediyorsun~ işte bir daha söylüyorum time müsaid değildi. Diğer taraftan •Sergüzeştimi olduğu gibi tafsilatile z.iri cBehruz» idi. Kcndı:~)ii• ;': 
heman şimdi çekilip gitmezsen kenM bahtımdaki uğursuzluğun artık aaa-:naklettim. Can kulağiyle dinliyerek milletini sever, doğ~u. 8~11 ,e,~ı 
dini yok bil 1 dete tahavvül ettiğine hükmederek• bana iltifatını ibzal etti. Sözümü şöy- özlü bir zat idi. Melıkıf keti ~,,ıı"-

Dedi ise de benim asla fütur getir- heman kasırdan uzaklaştım. lkamet,le bitirdim: ket ini ala etme~, men; e rd•· / 
miyerek. yerimden kımıldanmadığı- ettiğim yere avdet ettim. • ' . . - Bahtı siyahım nihayet .beni ettirmek için dnıma çlT~EOI 
mı ııörünce: 0rada kendime teki düzen vere- böyle bir hale girikar ettiğinden me- · · · · - B 
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IZMlR SULH HUKUK HA
KlMLtôlNDEN : 

Hüseyin oğlu Mustafa ile Ha-
nn kızı Elfiye ve Halil ve Eirdev

sin şayian uhdei tasarruflarında 
bulunan tzmirin Yapıcıoğlu ma
hallesinin Çeşme dere sokağında 
ki.in 44 numarada mukayyet ve 
360 lira mukadder kıymetli evin 
25/4/938 pazartesi günü saat 15 
te lzmir Sulh Hukuk mahkemesi 
salonunda satışı yapılııcaktır. Bu 
arttırmada tahmin olunan bedelin 
yüzde yctmi, beşi nisbetinde be
deJ verildiği takdirde talibine iha
lesi yapılacak, aksi takdirde sahf 
15 gün daha uzatılarak ikinci art
tırması 11/5/938 çarşamba günü 
aat on beşte yine dairemizde ya

pılacaktır. 
Gayri menkul üzerinde hak ta

lebinde bulunanlar elJerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi gün 
içinde dairemize müracaat etme
leri lazımdır. Aksi takdirde hak
larında tapu sicili malum olma
dıkça paylatmadan haric kalacak
lardır. 

Şartname 2/4/938 tarihinden 
itibaren her kesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da prtnamede yazılıdır. 
Arttırmaya ittirak etmek isti

yenlcr kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka temi
natı ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün vergi vcsair 
kanuni mükellefiyetleri sahcıya 
yüzde iki ·buçuk delli.liye ve fe
rağ harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli defaten ve pefinen ödene
cektir: 

ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini vermediği veya vereme
diği takdirde gayri menkul tekrar 
15 gün müddetle müzayedeye ko
nulup talibine ihalesi yapılacak ve 
arada tahakkuk edecek ihale far
lu hiç bir hükme hacet kalmaksı
zın vecibesini ifa etmiyen ırlüşte
riden tahsil olunacaktır. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 
dairemizin 937 /2532 sayılı dos
yasına müracaatleri lüzumu ilan 
olunur. 912 (571) 

iZMiR KADASTRO MAHKE
MESİNDEN : 

Davacılar : İzmir Cumaovası 
Keler köyünden Mehmet oğlu 
Ali Yetkin ve Mustafa oğlu Meh
met Ali Karakülah ve İbrahim 
oğlu Mehmet Ali Çadır ve Ne
bi oğlu İbrahim Doğan ve 
Kara Mehmet oğlu Yusuf Yakar 
vekilleri Hayati Nesio Boratav. 

Müddeiler vekili Hayati Nesip 
Boratavın müvekkillerinin Cuma
ovasında Keler köyünde batapu 
mutasarrıf bulundukları mütefer
rik ve muhtelif gayri menkulleri 
haklarıncia lzmir Kadastro mah
kemesinde açtıkları tasarruf da
'\'asından dolayı müddeialeyhlerin 
ikametgahları meçhul bulunması 
hasebiyle ilanen tebligat icra kı
lınrjığı halde yevmi muhakemede 
hazır bulunmadıkları cihetle mah
kemece haklarında gıyap kararı 
\•erilmiş olduğundan yevmi mu
hakemeleri için tayin olunan 11 / 
4/948 tarihine müsadif pazartesi 
ı:ünü snat on dörtte lzmir ~adas
tro mahkemesinde hazır bulunma
ları lüzumu ve bulunmadıkları 
takdirde bir daha mahkemeye ka
bul olunmıyacakları mahkeme di
vanhanesine talik olunduğu gibi 
tebli2 makamımı kaim olmak üze
re Hukuk usulu muhakemeleri 
kanununun on birinci faslı me
vaddı mucibince gıyaben muha
kemelerine devam olunacağı res-
men ilan olunur. 

925 (569) 

Umum satış yeri: 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Mrmlekr.t ita ıanesı dış tatnbı 

~lnzaUer .Eroğul 
vı:: 

Kt'ınal Çetindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat. dokuzdan başlıyarak 

Bevlcr - Numan zade S. 21 
nu~aralı muayenehanelerinde 
kabul eder:er. 

T e~cfon : 3921 
WWWAZZ 

Göz Hetimi 
MITAT C)REL 

Adres - Beyler Numan ı.ade 
aokai'ı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15,30 - 11. Telefon: 3434 

Parıs hapları. nebati m, dd lerd n 
~ apılmıs emniyetlı ıni.ishıl ila::ıdır 

1 tanesi linet, 3-4 tane i nmel verir. 

' 

İstanbul Tahtakale caddesi (51) numara 

'/.Yn Akhisar Tütüncüler Bankası 
Serınayesi l,000,000 Türk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkaftaç 

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

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
. g ı Emtea üzerine komisyonla alım satım itlerine ta
... - vaasut eder. 

Prensibi emniyet, ıüral ve mÜfterilerinin menfaa 
tini korumaktır -

Adrt!s: Gdzl Bulvarı - Telefon: 2333 

(4115) 
VL/././J//L./////./././iL// L./.ZLZ7'~CZ//L//..i/./..7.L7J..7./..72LZZ7.fLZ:J 

TOPRAK iYi MAHSUL VERMEK tÇtN BOL GJDA iSTER. 
' HER NEVi 

G··breler · Ki A 

yev 
RUS GOBRELERI UMUM ACENTESi 

s. Akımsar ve C. A. ikizler 

• 

TICARETHANESiNDEN, EN UCUZ FiATLERLE 
TEDARiK EDiLEBILIR. 

GAZi BUL\IARI, 18, IZMiR 
1 - 15 

tZMIR BIRiNCi iCRA ME
MURLUCUNDAN : 

Yusef kızı Esterin Emlak ve 
S ... ncı, \'~ ) d, \•e rah~ •sızlık \'er- 1 Eyt&:n bankasından ödünç aldığı 

mez. paraya mukabil Bankaya ipote1< 

iZMtR MEMLEKET HASTA
NESt DAHlLt HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 1 
eylediği zmirde ikinci Karataş 

lnkıbaı.a, hnzımsı:ı:lığ<ı. uyku- 1 mahallesinin Şehit Nusret bey so
suz1uğa, hun'ardan m~itevellıt sinir l<ağında 7 kapı, 7 taj numaralı ve 
rahat~ızlığına İ) i gelir. Evinizde 630 ada, 7 parselde ve tapunun 
bulundurunuz. 23/2/933 tarih cilt 2, ura 56 nu- Bu kerre muayenehanesini 

ikinci Beyler sokağında 25 mı· 
maraya nakleylemiştir. 
TELEFON : 3956 

Kutusu ht>r ~ lrd ~ 15 kuruştur. marada kayıtlı haneye dört laf 

cele 
Sah ık hane 
lkiçeşmelikte Kalafat ma

hallesi Cin~öz sokağında iki 
hane olmağa elverişli içinde 
kuyu ve kumpanya suyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

merdivenle yukarı çıkıldıkta bir 
koridor üzerinde solda bir oda ve 
karsıda iki oda, merdivenle yuka
rıd~ bir koridor üzerinde solda bir 
oda bir mutbak ve karşıda üç oda 
ve mutbak yanında hela vardır ... 

EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

2000 lira kıymetinde olan bu evin iZMtR 1KlNCi tCRA ME-

i mülkiyeti açık arttırma suretiyle MURLUGUNDAN : 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam Kerim ağa zade Mehmet Alinin 
hankası kanunu mucibince bir de- Emlak ve Eytam bankasından 
faya mahsus olmak şıı.rtiyle arttır- ödünç aldığı paraya mukabil ban-
ması 30/4/938 cumartesi günü l<ay:a ipotek eylediği izmirde Göz
saat 10.30 .~a icra _dairemi~. içinde tepe tramvay caddesinde 1067 
yapılmak uzere hır ay muddetle sayılı evin kapısından girilince bir 
satılığa konuldu. 1 ·k· d h' b k h lA 

B t. · d t sa on ı ı o a ır mut a ve e a. u arttırma r.e ıcesm e sa ış . 
1 bedeli her ne olurs~ olsun bor- banyo -~e yuka~ı kata çıkılınca hır 

-"'=- - ı cun ödenmesi tarihı 2280 numa- salon uç oda hır balkon ve hudu
'J"a 1 t• ht • V<~li lt~·rİ nt~ ralı kanunun mer'iyete 2irdiği ta- du sağı ve arkası Mehmet Ali bey 1 

rihten sonraya müsadif olması hane ve bahçesi solu Muhtar Sab-

Taliplerin gazetemiz mü
rettiplerind ı B. Kara.oğuza 
müracaa.tleri. 

Deı·s yılı içinde ilk ve ort:s okul hasebiyle kıymetine bakılmıya- ri önü tramvay caddesiyle mahdut 
öğrenicilerinin eski özel bir öğret- rak en çok arttıranın Üzerine iha- ve 4000 lira kıymetinde olan bu 
men elinde olgunlaştırmalarını isti- 1 lesi yapı!acaktır. Satış 844 numa- evin geçen sene yapılan satışı 
yen velilerin fz:mir Bahçeciler Han ralı Emlak ve Eytam Bankası ka- 2280 sayıh kanuna göre geri bı-
4 numarada M. Z. müracaatleri. nunu hükümlerine göre yapılaca- rakıldığı halde birinci taksit bor-

1 _ 6 (4) :=.ından ikinci arttırma yoktur. Sa- .. d d·~· d b h'·k·· . ·ı 1 •• "d cu o cnme ıgın en u u um or-'-illliiii.-~iiiiiiDiiıı'ii:iiiiiiii~:;;;::=:ın~~ ... , 1 tış pe~ın para ı e oıup muşterı en d k lk k . .d .. 
1 .. ·k· b k d llA ı· ta an a ara evm yenı en mu -IZMtR JKINCi iCRA MEMUR- yalnız yuzde ı ı uçu e a ıye . . . 

f l ır kıyetı açık arttırma suretıyle ve 
IZMiR BiRiNCi iCRA ME- LUGUNDAN : masra 1 n ın. ·. . w 844 numaralı Emlak ve Eytnm 

MURLUGUNDAN : Jzmirde Yoldeğirmen Balcı mes- ipotek sahıbı alacaklılarla dıger k k .b. b. d 
· h · · · v d T h · lAk d 1 · t'f k h kk • ban ası anunu mucı ınce ır e-lzmır Basma enede Çıçekçı ma- cıt sokagı 24 sayılı ev e a sın a a a ar arın ve ır ı a a ı sa . 

hallesinde Ali Zihniye masraf ha- Alkışa izmir Birinci Noterliğinin hiplerinin gayri menkul üzerinde- faya mahsus olmak şartıyle arttır
r:ç yüz lira borçtan dolayı Tepe- 6731 sayılı kira mukavelesiyle iki ki haklarını hususiyle faiz ve mas- ması 30/4/938 cumartesi gunu 
cik mahallesinin Hil;d İstasyonu aylık kira bedeli olan 12 liranın rafa dair olan iddialarını işbu ilan saat onda icra dairemiz içinde ya
civarında yavru sokağında 5 ve ma;ımasarifi icra.iye tahsiline dair tarihinden itibaren yirmi gün için- pılmak üzere bir ay müddetle sa-

insan vi.icudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 
)erimizin de Rad
yolinc ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin Çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal~ 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, aynı 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümek~en kurtarmak istiyorsa
nız ıabah, öğle ve ak,am RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJN/ıl 

: -
FIRÇALAYIN:z. -~ 

7 ve 97 taj numaralı gayri men- İzmir Y oldeğirmeni Batçı mescit de evrakı müsbiteleriyle birlikte tılığa konuldu. 
kule 400 lira Jnymet takdirine da- sokağında 24 sayılı evde Ruscuk- memuriyetimize bildirmeleri icap Bu arttırma neticesinde saht , d , .. 
ir olen zabıt varakasını okumak lu Marangoz N~hit namına ç~ka- eder. bedeli her ne olursa olsun borcun Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatı 1111" 

için borclulardan Tepecik Zeytin rılan ödeme emrıne horclunun ıka- Aksi halde hakları tapu sicilin- "d . .h. 
2280 

l S vl h 
1 

zariftir Taklitleri çoktur TOPHANE ınarks' 
sokak 5 numaralı hanede oturan mct~ahında olmadığından ve bu- ce malum olmadıkca paylaşmadan ~ enmeaı tar!. ı . d?y~~ar~hı d~:ka~, assa ' · . · 
Şükrü namına çıkarılan 103 üçün- lunamadığından bilii. tebliğ iade haric kalırlar. 19/4/938 tarihin- anunun mer ~.yete.f gır ıgıh arıb: 1 S ~ ···y r· . Suluh an civarı HOSNO öZöDEMtŞLI... 
cü maddesinin ikametgahının edilmiş olduğu görülmüş olmakla den itibaren ~artname her kese ten sonraya musadı olması ase ı a ıt e ı · 

1 
_ 26 ~ 

meçhul olmasından bila tebliğ ia- işbu ila~.ın. tar~h.i netrinden ~.tiba- açıktır. Talip olan1arın. yüzde y.e- le kıymeti~.e ~~kılm.ıyara~ en çok • w = ~ııri• 
de olunmasından iliinen tebligat ren ongun ıçerıs.ı.nde borcun ode~- di bucuk teminat akçesı veya mıl- arttıranın uzerıne ıhale11 yapı~a- . . 

419
'JS t 1't' 

icrasına karar verilmiştir. mesi ve borç odenmez veya bır li bir banka itibar mektubu ve 38 caktır. Satı~ 844 numaralı Emlak sahiplerinin gayri menkul üze- dan harıç kalırlar. 19/ her d" 
işbu ilanın tebliği tarihinden iti- kısmına ve yahut alacaklımn ta- 8739 dosya numarasiyle İzmir ve Eytam bankası kanunu hüküm- rindeki haklarını hususiyle faiz hinden itibaren şartname )fijı , 

haren on ~ün içinde 24/11/1937 kibafına karşı itirazı varsa yine birinci icra memurluğuna müra- lerine göre yapılacağından ikinci ve masrafa dair olan iddialarını se açıktır. Talip olanlarılli 'f/e1, 
lnr ihinde tanzim kılınan takdirin b.u on gün i~in.de iati~a i!e. veya caatleri ilan olunur. 710 arttırma yoktur. Satı, pefin para itbu ilan tarihinden itiba~en y.ir- ye.di_ b?çuk teın~~at a~~~t1.1b" ~' 
kıymet zabıt varakasını okumak şıfahen lzmır ıcra daıresın~n ~~/ 922 (573) ile olup müfteriden yalnız yüzde mi gün içinde evrakı müsbıtelerı:r- mıllı hır banka ıtıbar . le Jıf11. 
İçin ~craya müracaat edilmed.~ği 801~ w~umaralı .~osyasına hıldırıl- iki buçuk dellaliye masrafı ah- le birlikte memuriyetimize bildir- 38/638 dosya numa;a•~ J'lliit'c' 
takdırde hu zabıt varakası mun- medıgı ve bu muddet zarfında ~al . . . meleri icap eder. ikinci icra memurlugun 
derecatının kabul edilmiş naza- geliri. ve ~aza~ç .v~aair ~~-kları ~c- cız ta~a~uk etmıt nazarayle ba- nı~. k ahibi alacaklılarla di- Aksi halde hakları tapu sicilin- atleri ilan olunur. 130 (!J1Z) 
riyle h kılacağı ilan olunur. ra daıreııne baldırılmedıg~ takdır- kılaca21 ılan olunur. - P~~ek ~ 1 . f f k hakin ce malum olmadıkç• paylHma· 921 

915 (568) de icraya devam olunacaı:ı ve\ a.. 927 (570) .rer a a a ar arın !e ır ı a _ _ _____ _ 
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:lJftA;; rabrikal1rı mımu!Atıdır. Aynı zamanda Turan 

ı::.•l•t ıabunlarını, traş 11bunu ve krtmi i!e gll:ı:ellik krem· 
tı :111 kuUanıoız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
t ~.•r için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
' ılı: Nef'I Akyazılı Ye J. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

lıııı,, Poeta Kut. 22• Telefon 34&& 

KREM BALSAMıN 

'\....._,-.. \ 
iç 

~t ~llıtıf • • 
~d ~llıle di' •arııın, esmer ber tene tevatuk eden yegane sıbhı 
'4~~r. y r. Cildi beıler, çil, leke ve ıivilceleri kamilen izale 
~I l!'ii•rı~ asırdanberi kibar mabfeUerin takdir ile kullandıkları 
"-ttııı t:lfılc kremleridir. 

~ -.... lC alsamin dört tekilde takdim edilir: 

3 -.... 1( te111 Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
...._ l(re111 Balaamin yağıız gündüz için beyaz renkli 
-.... 1( te111 balsam in acı badem gece için penbe renkli 

re111 Balaamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
ln1tiliz Kanzuk eczanesi Beyoi:lu lıtanbul 

EYLUL 
s 

'"'"· '>•11 

Baharat Deposu 
,,.... ... .. 

ııı,, ~ 'rtt1::!.1erilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefit· 
)'ti, l\s.\N '{ ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
~~lt ''tıı.ıı i . CZA DEPOSU müıtahzeratından; çocuk ve ihti
if ~ "~tıı.ej[~•n ÖZLO UNLAR, teker hastaları için GLöTEN 
~it~"l1ı kı ~e &aireıi •• Methur LiMON ÇiÇEKLERi ve muhto
tı" k l1tv•I~ onyalar ile esana, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
, t'. a~"'"•tu:fYa11, ÇiL iLAÇLARINI lıtanbul fiati üzerine aa· 
"~ 1 • 

A~1e1111 <;"•itli dit E l d' 1 t•ı· dö "l .. · ~lt ltıi 8 bllJt •rça arı, •f macun arı, garan ı ı vu mut. 
!!lbia b arat, yeni mahıul ıhlamur, &alep .. 

e oyalan ve daha pek çok çefİtler. 
TELEFON: 38!l2 

'Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 

mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adrea : Kestane pazarı Bardakçılar 

F. PERPINY AN 
ıokak numara 12 
Telefon : 3937 

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

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE. LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEVANTE • LINIE 

HAMBURG, A. G. 
HERAKLEA vapuru limantm17-da olup 

Anven ve Hamburg limanlarından yük 
çıkaracaktır. 

ANDROS vapuru 15 martta bekle-

Olivi V. e Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ll!erman Lines Ltd. 

LONDRA HATI'l 
POLO vapuru şubat ortasında Lond• 

ra, Hull ve Anver~ten gelip yiı.k çıkara· 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

lll!!!!!!!ôiMl ____ _._;;;;;;;;ıı;;;;;;ıı;;;;;;-;;;;;;;;;;ıı;;;;ı;ı;;;ıı _________ nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen CITY OF OXFORD vapuru marl iı>
tidasında Londra, Hull ve Anveratea 
gelip yük çıkaracalı: ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yü.lı: alacaktl.l'. Eczacı Kemal Ka

mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

MeTkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kötcsi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden g ... ·~rülecek 

en tık en · ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

z:ı.cı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilıil eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon· 
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer ilimlere aldanma
manız için tİfeler üzerinde Kemal 
Kamil adını cömıeliainiz. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafıodan mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız: elbiıeler için bu mamulatı tercih ediniı 

Wll'~ SATIŞ YERLERi -
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

için yllk alacaktır. 
ARMEMENT H . SCHULDT. 

HAMBURG 
GLOCKSBURG vapuru halen limanı

mızda olup Rottetdam, Hamburg ve Bre
men için yilk alacaktır. 

NORBURG vapuru 23 martta bekle
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. • 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS 
ESPAGNE vapuru 15 martta bekleni

yor. Anvers için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MlDDELHAVSLtNJE 

OSLO 
BAGHDAD motörü. 15 martta bekle

niyor. lskenderiye, Dleppe ve Norveç 
umum limanlarına yük alacaktır. 
SERVİCE l\IARlTIME ROUMAIN 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 6 nisand b~kle

niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga
latz aktarması Tuna limanları için yük 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

L1VERPOOL HA1TI 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta LI.· 

verpool ve Svanseadan gelip yük ç•ka· 
racak 

MARDtNlAN vapuru 20 şubatta ge
lip Llverpool ve Glasgov için yük ala· 
cak. 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll
verpool ve Svarueadan gelip yUk çıka· 
racak. 

DEUTSCH LEV ANTE - LlNlE 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hambur• 

Bremen ve Anversten gelip yük çıka· 
racak. 

Tarih ve navlunlardaltl değişiklikler. 
den acenta mesuliyet kabul etme&. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENIC UNES L TD. 

SZEGET motörü 15 martta bekleni
yor. Budapeşte, Viyana ve Bratislava 
ve Linz l!manları için yük alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LlNES BELGIO~ vapu~. 22/25 mart ara· 
LlVERPOOL sında beklenılmektedıc Rotterdam Ham· 

AVIEMORE 21 b kl 
burg ve Anvera limanları için yük ala• 

vapuru martta e e- k ca tac. 
nlyor. Burgu, Varna, Köstence ve Ga-
latz lçin yiik alacaktır. GERMANIA vapuru 1 /3 niaan ara• 

n• d ki h k ta ihl ! l ıında beklenilmektedir. 
e:ın a are et r er y e nav· 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- Rotterdam, Hamburg n Anverı il· 

S
uli t kabul tm manian için yÜlr. alacaktır, 

ye e ez. PHELPS UNE 
Daha Cazla tafsi!At almak için Bfrln-

cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee Phelp& Bros Co. ine. NeY • Y orlı: 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra- HEIMGAR vapuru 11 ile 20 mart 
caat edilmesi rlca olunur. arasında beklenmektedir. Ve Nevyodı: 

TELEFON No. 2001/2008 için mal alacaktır. 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru limanımızda olup 
Rotterdıım, Amıterdam ve Hamburg il· 

Gerek v~purların muvıısalAt Wrhlert. 
gerek vapur isimleri ve navlunları halı;. 

kında acenta bir taahh!l~ altına ginn& 
Daha fazla taEsUAt almalı: için Bldnd 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

umumi deniz acentalığı Ltd. mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

manian için yük almaktadır. lenmekte olup Malta ve Manilya lı. 

GANYMEDES 31 martta beklen· manian için yillt alacaktı<. 
mekte olup Burgu, Yama ve Koıtence ALBA JUUA 9 mayı- belr.lenmelr.• 

-ı;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,;;;;mo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;--.ı;;;;;ı;ı;,;-• için yük alacaktır. te olup Malta ve Manilya limanlan iç.[Q 

Fena havalarda kendinizl 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş. diı. adale ağrılariyle {4lltmek
ten mütevellit blltün ı.atırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşt bilhassa mllessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABILIR. 
isim ve markaJ'a dikkat •• Taklitlerinden &akınınız •• 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Tiirkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütiin Ese 
halkına kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi eYlerladeld rahab bu
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine lllYelen Eiatler mülhit ucuzdur. 

SVENSKA ORIENT UNiEN yük ve yolcu kabul eder. 
ISA vapuru 30 martta beklenmekte Illndakl hareket tarihleriyle navlun-

o(up Rotterdam, Hamburg. Cdynia !ardaki değişikliklerden acenta mesull
Dantz.İg, Danimark Ye Baltık limanlan yet kabul etmez. Daha faı:la tafslllt lçln 
için yük alacaktır. FRATELLr SPERCO vapur acentalılt• 

SERViCE MAIUTIME ROl/MAIN na mllracaat edilnıesl rica olunur. 
SUÇEA VA vapuru 1 J niaanda bek- TELEFON : 4111 414! 2663 4!21 

No"eçyanın haliı Morina balık,.ağıdtr. lkl 
defa ıüı:ülmüftilr 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

No.8238 No.8036 No.8236 
Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on ili renk 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikaaının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkeıin ucuzca ıatın alabilece
ği fenerdir. Yalnur; DAlMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde: Suluhan civarı No. 28 9 H' 1-. 

• 



--
Müsellih Mill·et Teşkilatı Kanunu 
Fransız parlamentosu 

Burnovada yapılan 

Toprak 
Bayramı 

Töı·eni intibaları 
P.:ızart si gunıi ô leden aonra Burna

ı; n 7ıraat mektebinde beynelmilel top
ıak b yramı y pıldığını ve bu münase
betle hazırlan n töı-ene Türk kö.> hisıi
nün büyük bir alaka '\ e sevinçle iştirak 
ettiğini ynzmı tık . Köylümüzün cidden 

güzel tezahürleri ile geçmiı olan bu ba;
rama ait ve foto v rafçımızın objektifi ıle 

teabit edilmiş ild intıbaı okurlanmıza ve
r· OJUL 

bu mühim kanunun müzakeresine dün başladı 

ilk müzakereler münakaşalı geçti 
Milli müdafaa nazırı izahat verdi 

B. DALADIYER didiki: 
Bizim bir kusurumuz 
varsa o da çok konuş
mak ve az iş· görmektir 

panyalara ait olacaktar. ~""' 
surefle Japonlarm Çindeki clab~ 
sefaini kendi vapurlanna ,,..,,-~ 
temelerinden ve timdiye b., Ji 
kumpanyaların elinde buluna" b' 
lardan almağa kalk11maıannd_.. 
etmektedirler. 


