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B~uharrir ''e ~umı neşriyat müı.?ilrti: 

-- HAKKI OCAKOCLU 
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~BONE ŞERAlTI 
D~ AM MODDETI Türkiye için Hariç içın 

Senelik............ 1400 2900 
~hı aylık ............... 750 1650 

• .'S'O'H;~, 1 
Paris- Venedik hava postası 

ROMA 28(ö.R)- Venedik ve paris ara
amda muntazam bir ha\•a postası kurulmu, 
ve ilk tayyue bu aabah hareket etmiıtir.ln
giliz - İtalyan anlqmasına göre hat Paris
ten l..ondraya kadar temdit edilecek veLon
dra V enedik hava seyahati 6 &aat t çeyrek 1 T E L E F O N : 2697 

---------------.-ı------------·· C'fünhuriyctin ıı.ı Cümhuriy.:?t eıerinin bckçbi, saoohlcırı çıkar aiya!l ga:etfdir 

ıürecektir. 1 -

lacak olan manevral8r8· 
~lA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

B 
YENi ASIR Matb&Mında buıbnl§tır 

Hava ordum zu işt "raki kararlaştırıldı 

a • 
emız Göcü te er 

Pek Yakın senelerde ··rk y rdunun Deniz 
J>evleı·i Yaratacak bir yuvası haline gelecektir 

~. , ' . 

. :ı:·A~.< .. ·. ; . " 
/ . 

Hayat pal1alılEğı 

lirai, iktısadi, rnali 
Ve ticari çalışma 8is

temleriyle alakalı 
b'ir davadu-

40 MiLYON SARFI 
SANE 3 SENE SONRA 

iLE Y APJLACAK TER
FA ALIYETE GEÇECEK PAZAR MAÇiNDAtil•ı 

Mısırda Biz güzel ~yn.aJık 
. , 

Antrenör İzmir takımlarını beğeniyor. Gol 
vaziyetine girdiğimiz zaman şutsüzlüğün 

hata olduğunu söyliyor 

iCRA iŞLERi MÜT AHASSISI 

Prf. Dr. Leemann lzmir
de tetkiklerine başladı 

PROFESOR: .. TUrk icra va lftAa kanunu; 
ka1nağı olan lsvlçre kanunundan ilaha 
UatOndUr,, diyor. 

-. 

B. Dün müdafaa yapıldı Fazlı Güleç, Devlet Merkezinde yaptığı temaslar 
hakkında "Yeni Asır,, a beyanatta bulundular 

tzmirin muhtelif ihtiyaç ve i§leri- "Süvarinin, c.· ürük bir teki'e ve 

Vali ve Belediye Reİ•İmİ:ı İılikbal edenlerle baaha 

ni devlet ma.kamatma arzetmek üze-
re Ankaraya giden valimiz ve bele- Verilen emirlerle bu facia ya alet 
diye reisimiz dün sabah lzmir vapu·' 
ruyJa §ehrimize dönmüşler; vapur-

1 edildig., i,, iddia olundu 
da hararetle istikbal edilmi§lerdir. 

Haber aldığımıza göre vilayet ve İzmir l:örf ezi 
ıehir İ§leri hnldnnda Ankarac!a elde içinde bir çok 
edilen neticeler cidden mühim ve vatandqlann se-- ,['S;H:::~~~'t 
kıymetlidir. Valimiz B. Fazli Güleç rin sular içinde 
« YENl ASIR»a ft!lağıdaki beyanat- boğulma.siyle ne-
ta bulunmu~tur: ticelenen tnebolu 

• faciası davasına 
V ALiNiN BEY ANA Ti ait tahlrikat ,af-

huı neticelenmİJ Ağa ce~ Heyeli 
..:.... "latanbula daha ziyade husu- dava dünkü ıafbuiyle müdafaa uf-ıkapl~l§b. S~lu\ardan, .Deniz yol 

ai iflerim için uğradım.Seyahat mak-1 basına dahil olmutlur. lan qletme tefi B. Zekenya bu cel-
-SONU ıKtNO SAHiFEDE- j MabkenM u1aau dinleyicilerleı- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -



iCRA İŞLERi MÜT AHASSISI 

Prf. Dr. Leenlann lzmir
de tetkiklerine başladı 

ŞEHiR HABE~LERi., 
Hayat pahalılığı 

Zirai, iktısadi, mali 
• 

VALİMİZLE BELEDİYE REİSİMİZ GELDİLER 
ve ticari çalışma sıs· 
tem/eriyle alakalı 

bir davadır 
PROFE&OR: "TOrk icra va 1111• kanunu, Ankara seyahatı• vı·la" yet ve beledı· ye ---o--kaynal• olan lsvl,çre kanunundan daha -B."'c:TARAFJ 

1 
tNct sAHlfEPE-

UstondUr,. diyor. ~ 

-BAŞTARAFI t lNCl SAHlFEDE- meğe aevkedilmelde kalmazlar, üste- b k d k f d 1 1 t ny.etinde olduğumuzu batSfabdlt" 

~!~~:ı;:~;~:.ic:m~;=~ri;!~ lik~z~:::ı:::.~'~:rÜdemehusua- a ımın an. ço ay a 1 o muş ur ~lri~st':ı:rt::1·~ 
nii Ankaradan aynlan profesör, be- larmda hapis i.le tazyik usulüne ta- - BAŞTARAR BtRINCl SAHiFEDE - ve ihtimal vennekten uzaldlr· 
raberinde Sorbunda tahsil etmiş de· raftar mısınız~ aadun Ankaİ-adaki devlet makamlarirle viliyet ifle- Şu halde hedef malı'.im ve nıuaY-
~erli gençlerimizden ve adliye veka- - Hayır .. Böyle bir hareket çok ri üzerinde temas e ekti. Umumiyet itibariyle, bü- yendir. Tedbirleci bu hedefe uJ811" 
leti memurlarından B. Sadık Tüzel iptidai ve orta ç.ağ zihniyetidir. Yal- tün temas~mıızdan iyi neticeler alındı ... ~peyce za- düşürmek mevkiindeyiz. ~aJ~-:~ 
ile lzınire gelmiştir. nız bir nokta var ki, bunu hapisle manda~•. t~• f1rsat~nı bulamamak yu_z~nden top- cuzlatmak, çalqma ıiıtemuıe ~ 

Şeh ' ' d bi h fta kadar kala- ta ik ibi telakki etmemek lazım- lanm' ''!enmızı halletmıf old~k. Gerek vilayet, gerek yeti ucuzlatacak iıtikamet verııı-
. rımaz. e .r a . zy g beledıye bakmundou faydab bır eeyahat yapılmıt oldu. bat"' 

rak ıcra daırelerande tetk~ler ya~- dır: Bu nokta borçlunun m~~bur ol: Be!ediyemizin ve viliyetin kendi işleri üzerinde te- alacağımız karar ve tedbirlerin . 
cak, buradan lstanbula gıdecekttr. dugu mal beyanmda yalan soylemesı 1 C!ebbüslerini devlet makamlarına izah ettik. Bütün ma- da gelir. · fı 

I
~ •-~~:rtr Or. Leemann'm yalmz icra itlerin- keyfiyetidir. kamlann, bu teşebbüsleıi ivi karşıladaklarun ve bize Bir taraftan gıda maddelCI" .. --.,_. 

de değil. eym zamanda vakıf iılerin-ı Mal bey nında hakikati söylemi- müzahir olc!UL..fm-uu öirendilr~ Bittabi bu, bizim için atlerini mikul hadde mdiretek 
Cle de ihtisası vardır. Ve kendisi bun- yen veya saklayan borçlu hapsedilir. de ~addi ve m~evi bir k ... ırye't <!!d~: .. ~ . vali ucuzlatmağa çalışmak, diğer ti: 
dan dokuz sene evvel, 1929 da ev- Bu. onu borcunu ödemek için tazyik !'ılhassa,. lzm~"!~ her k~sm ~a_dıgı ve ogrenmlJ 01: &11 tan da ihracat itlerini nOf'lll, ıd. ~I 
k f hakkı d k 'kl d b 1 d w ·ı l ·· 1 d · w • • dugu beCedıyemızın mesaı pr.a~ramuun Ankaradakı b~ 

a ı~~ n a tet ı er e ~ u.n- eg~ , ~ an soy e ıgmın cezası v~ dev'let mekamlart tarafo .. ..1--, \vi telakki edildü?ini ve ll§ma uıulleri içine alm~k, .. ,J. 
~ak .~z~re Ankar~~a <!av:ct; ~~lmış- hakıkatı meyd n çılmrmanın vası- tzmirut ihtivaçlnnnı talrc!ir!: şehir mediüvle devlet m-?- tamamlayan tedbirlerdi .... Cünkii k 
tt. Turlcıyeye bu ıktncl gelaşıdır. tasıdır. kamlumın hemfikir old.,.kJıırm. ıınt ~ılı:. Bu cihet eehır nız memlekette yetiıen ~~:ı nı ak 

Yanında sevimli kızı olduğu halde - Haciz v" kalannd ekseriy el medi&im;zin knrarların.d!l isabetin;ırı en büyük delili lerini ucuzlatmak hayata ucuzlatıl' 
bir arkada§Jmızla Egepalas salonun- konulmak istenilen mallD.r başkası olantk teW.: ··ve liyıl...-trr. tedbirleri arasında bir noktadır:, 

11
• 

<la çok samimi bir hasbıhal yapan sa- sahip çıkmakta ve bud ekseriya ab- Yit-B:vetimizi.n kendi_ var'd .t rne~abii"li ölç~rek muh- Hariçten tedarilte mecbur buı" 
yın profesörün ilk sözü şu olmuş- caklınm aleyhine netice vermekte· ~elıf htzmeilefe yırdıgı t8f-""'at1~ın d vermde ~ldu- du'"umuz mevod, gayri •.D.hii ~ 
tur: dir. Bu ciheti de tetkik ettiniz mi? gunu, temasfo.nm~~"l .,,,echk. 8 ,naenaleyh ;em yılı· dahilinde bahalı !-;aldıkça m•tlüP J', 

Dk l .. rd .. -.. E . ld•w•• k . maz,h rndaherıkiceoetlenrnıayvenmo~ammu- ıı..ePı 
1 

- ~ uz ~ne .~vve go ugum - ~e~ •. soy~ ı~mız ı:,o ~a ıcra- "':•n t t.biktue gi"i~mİti olD~oıı.qı7• V .itmirlerimizin de tice tam ve kamil blı- tekilde e""" . 
1\nkara ıle bugünku Ankara arasın- nın tatbıkııu gecıktacen mıllerde.n fıizle berabP.l' olcfuITTınu bilerek admı~.:ıqrmzda daha lemez. Bu itibarla biz hayatı ~I 
Cla kıyas kabul etmiyecek derecede biridir. Bu gibi vaziyetlerde malm la..ei ve aerbeıt da;..._na~ağtz. latmak meselesini mevzii ve ili~ 
fark var, Ankara şimdi hakikaten kendi.sine aidiyetini iddia edenin, bu- bir it oluak gönuüronız. . 
ve iftihar edebileceğiniz bir hükü- nu mahkemede isp t edinceye kad r Beted!bve

1 
reaimiz de, « YENi ASIRıta e.pğıdaki be- Zirai. ikttsadi, ati, ticari ça~111 

met merkezidir. Az senelere 11ğdm- alacakltya teminat göstermesi şart- yan,:,.tt u' rmııqtur: larıauzda ese.ah bir deiiflldiiİ ....-
lan büyüle yenilikler ancak takdirle ttr. icra kanunun uzda bir kayıt var- RE13tN BEYANA n Vali ile Belediye reui vapurdan ,Jıarlarken ettirecek mühim bir diva aaJlf__. 
ve hayretle lcarştlanabilir. 1929 da dır. Gerek bu gibiler ve gerekse baş- .. • • • . .,, • HAKKI OCAK~l} 
-..l bir enerji ve hala yürüdüğü- ka şekillerde ve suiniyetle hareket _ « Bu günlsde tımirin iki miillim iti üzerinde ~ce !~Jle 'f:« aenelerle kıyas bbul etmı,.ecek 
nüzU görmUftüra. fakat bu hızın bu edenler belki uzun sürecek muhako- ~iye~~ ~uru.fonu:. Bunlatd!"' ~i. ~ mecli- ar ıuze mu~.• RJAR lŞLERt ==- • lı 
kadar az zamanda bu det"CCe parl menin kabanlc yeldin tutacak mu- '°'!'. t:_~yük bir ~f ve sen•t '!iiPince ile blMd Dün akpm belediye salonunda toplanan fw ko- Karşıyaka ffalkeoıtıtıP · 
netice vereceiini ummamıthm. Gör- raflanm ödedikten onr aynca. da ettii• ll'lll ~ten~ ç~Jd:tu"i::: heledi miteainde l'eia Ankara aeyabati ve fuar itleri hı••..... k ~ . 
ôUlderimckm yalnız eevi.nç değil. tdacakhya manevi tazminat olarak ~. 'i!. sene ~- der' . daha koaa,.Wı ~ iubat Yermittir. Fuar itleri baldaada alman neticele- on~eran• 
önvünç te duydum. Çünkü dai.ma bôrcun asgari yüzd~ onu nisbetinde ye11n~L:•--~rıebi10nralru aet ~..!...:-~ • . ~ ri fÖJ'le huliu edeb~: K • _1_ u.:..ııi_ • de ~ 

h __ .:a T" •-ı · .. ka . · · . ..: · b d la Y•pcn.n~ r YY e -~--- .e1nm ~· l - Belbn bnae~ alman brara~larak bal- Uf&Y_. ~Yan ~ ve er ycroe ur5. erın mustesna - hır de tazmmat vermege met ur ur. eibi unıri ve mülticel bir çok balk hizmetlerine cim .__ cle _ _._... _ _! •-~- • •.1-7'-" • _.,. ___ L .. .. L.... ..at p-
biu . .-J •_.;a __ L- 'L--~ b s· . L _ . .J l b '- ' e , ed--...1...&L WI YICUm IZllUI' arana rellDeft ~ ~,_.....,.& fURU ·~iDi .... 

~Çl,ıeruwcu ıNuuıo.ıer ve una ızın "-anununuGUa o an ~ÇOK: eyı ıündiden ceyap vermemizi temuı ~ur. ıibi hiikümetimiz de balkanlarda bu lale fu- buçukta Ba Vedid ICenıd-,. -
candian inanırdım. Bugünkü Anka- kayıt bizde, lsviçrede yoktur. Bu ci- lrmirin bir çok ıniibim ihtiyaçlarım ·belirten IMa ar ve panaytl"lara reamen ittirak ~-9ÇI ac fmd Y~ terbi e • roe'd" 
ra bu kanaatime yen{ bir iman atıla- hetten Türk icra ve iflas kanunu, ~ram baklanda .~~li vapmiı: B. f azti G~ ~- 2 - Fuarda tethif edilecek efyalara ait kızanc* mu- ra übiman ~~ f Y~. 
Clı. . kaynağı olan lsviçre icra·ve iflas ka- ikte U.J'f? bafvekil~az Ce~l Ba~A!' !-, ~ amele vergileri, döviz itleri etrafmcla bramam;fe.. .... m B k ı on er~._Y lilcala ~ 

- Ank.arada icra it,leci üzerinde- nunundan daha üstündür. Bunu ayn ~·bi' :Jt.;t v;:jtf ~~ "!~lısuıınant1 ~ nrlanmattu'. Bu kararnameler yakında çıkacak ve ha- ... u h~Stn ~ 1 

ki tetkikleriniz.den nasıl bir netice da size açıkca ve samimiyetle söyli- bııcalduk r •-~-'- ~-..J unla ıçönn!n zamelde L--~· ._ r~M ittirak edccekler"e baza kolaylddar gösterilecek- il mu · · 
ld - . . . I . d" d"'~.. u ça yaptl1'.QUI; yanıtın n g ıııçpuulZ aevı tir. --=- . 

a ınaz> yebılmm. sv.•çreye on ugum za- neceğiz. • 3 _ z· t .. . . ikmali • • Ziraat ekileti A 
- Ankara icra daireleci. kanu- manda böyle bir maddenin bizim ka- Mühim itferimizden ikincisi de &ıternas7onal lzndr 15000 lira.,.:.,::~ Bu mü:'° daimi l\D'e~e aÇlk B. •ım 

nun çerçevesi dahilinde kendilerine nunlanmızda da yer alması için çalt- fuandır. Çok pyanı 4ülaanda ki fuar,-artık yalnız l~- bulundurulacak ve Erenip ihracat maddeleri tethit c:...;.lırimiı:de edkikkr ,,.... slt' 
verilen vazifeleri tamamen yapıy.or- şacağım. ~(ilerin malı o~ çıkmtf, ~e~leket .tum"!. ~ edilecektir. • """': .. • !. Ji !Jll" 
lar ve eıyi i.Uyodaı:. icra işlerinin - icra tah ilatmm bilh aa na- ıuaa a.lnuştır. Bunun ıçın lrudretlı (Aimhurıyet !'ülrii- 4 - Devlet müesseaelen ve vekiletlet" ayn birer pa- hat vekaleti muıtepn • B:.~. 
htzh ~tmemeai ve herk~si .memnun kil vasıtaları mahdut olan köylerde metimizin h~ se~e ~~ Yıt:!d!!"l~ ~ f~lasıle ik~ v~yon Y!-Pttn.cakttr. Nafıa. vekaleti ve ~aarif velıileti- par.ar günü Ankara1a döaİPUf'--

. . d . 1 . . . 1 ~· d .k sene de temm edıbnfttır. Hulcümebmazm gun geçt - nm pe.vıyonlarmda devletin bu sahadaki bap.nlan an- . -=-
etmemeıı ıcra aare ennm ıı eme ve suratle vapılm ma.st 'l gecı me çe faydası artan lzmir Enternuyonal fuarmın ebem- ı t &.dd , " 
tarzı veya kusurunda d~ğil, kanun~n işinde amildir. Bu h_ususta ve me- miyetini kendi içimizdektlere oldu'"u kadu:. hariçten a 5 -~ türk denizciliiinin Lugün üzecinde B. Adil 
bazı kayıtlarından ve bılha sa tatblk sela seyyar .icr t h aldın lara kull nı- iştirak edecekter~ teflllİl edecek eaaalar üzerınde dura- durduiu bü,-ijk deniz divasım belirtecek mükemmeli- V . üd"' .. 

8 
Aclilôt _,-

ve usu1de mevcut bir takı~ vuzuh- lamaz mı) rak fuarın Entemasv.onal ~ateıin.i ~oğ~~ teclair- yett~ bir payyon. Y~&:!tlrl!'a~a kanır venni4 ve keyfiyet sStran; ';
0 

f.ru • rbnlaaııt"' 
sSLluı&.fdan ileri gelmektedır. Bu da _ Böyle bir t kll"tın f ydah ler A!Rllf ~lunuyOI' l:l, bu bu: !zmarlı!er ıçın batlı başı- lzmir :tubeııne bıldır.ilmıştir. • • . . . llfl ıra an aya ç 
yeni yaptlacak tadilat tashihatla iza- olabileceğini zannetmivorum. Bir: na bu- sevmç ve katanc kaynagı teskil edet-. 6 - Devlet clemıryollan ıdaresı, her zıvaretçinm --=-
le edilince şikayete ~ al kalmlya· kerre devlet bt.itçe3İn -çok P halıya kü'Bueti"t?n. ~unlard~~laerİJ01't~' b~t lzm.irli~-~~~-~~= ~~~~e v~~ari iki l!ühn ~~-~jvle tBellZllkan.litlaryapa- Kız kacrrma 

ı.. h rk. • u ed"ci..hi.r kanu 1 d hl l I' b' · t' rn mtZtn ver 1.J!:' vme ıe mu entulQ 011K1U1t nazu- ~. n.aramameaı aztrlUUIUlu.aorr. a ve , 
ca.-., e eaı memn n 1 - mal o ur. onr':' e 1' ' .. ır •.ş ır. lamak için dıilia çok calısmak :va7.İfesivle mükelW bu- Belçab kara ve deniz vaııtalannda dil tenzilat yept- öd · · K __ ı.....; k··~ 
nunuz olacaktır. . . . . - icra tehlıg'llmm mubaşırler funuyoru:r_ Yalnız bf.!ediye, srn .. ve iktı.sadi müease- lac:akbr. ~ıft~ a!·~ 0 t:t' 

- Ankara tetkıklcnmz, en zıya- yerine post ile yapılm '31 hakkmd - ıeter ey;J, her bir'miz avn avn bu dava ü7.efinde bü- 7 - litanbul ve Ankara ~ tiyatrolariyle Halkl~~cer uminde bir km ka~ 
ae katıgi nokta1araa ıslahat yapılma· ki fik'riniz> vük hit- h ~"iv tle, titriverek dunnahy~. Bu Aeneki ooereti ve ecnebi tiyatro grupwı lzmire gelecekler- up yakalaruntttt.r • 
.. lazımgelece,iini eae g9ıterdi~ _ Bu, en pi'. tik hir usuldür. Is- fuar her senekinden. gere!: qtirak, gerek :reılllik ve dir. ---=--

- Bunu anlamak için yalmz An- viçrede 40 s'!nedenberi müba ir v - Bir yangın 
karadaki etüdler kafi değil. lzmirde zlfe ini ~ -11t cılar ~örmektedir.Mem- Müthı· ş bı· r . t p,p' 
bir hafta ltildlktan sonra latanbula leketinizde de tatbikinde çok m li ,, cınaye Evvelki gün Kemalpap.n~ t,it 
~· letanbul icl'wnm faaliyet neticeler elde edil bilır. köyünde, Sakacya mah~, 
iaha. çok daha seniıtir. Orada iki üç Sayan profesör, h sbihalin sonun- yangtn çdanıı ve bir ehar J~ 
hafta bJac4ım. Ondan sonra ya- da icra amir ve memurlarının vazi- Ahtrda bulunan bir inek 
pim·· icap eden huıuılan bir rapor felerine kan:ıı söst ·rdıkleri lak ve H Ik d .. "" ·~ d k bafladtğı iç.in derhal keailaıiftir~ 
halinde hükümete arzede1im.Şim- dojya-teşkiliitından d sit yişle bah- a apınar a,, goosun en an sızan bu müthit ölümü doğuran~-~ 
diden kat'i birtcY ıöyliyece vaziyet- sı:tmişlerdir. O ' yi daha ilk adamda zunnen ıfflJf_ .. i 
te değilim. * •• •• k t b• t ''d• -

- ödeme kabiliyetleri olduğu Prof. Leeman, ın ve yuzu oyun ya an· ır cese •.. mis oluyor, fakat İ•e bir mu • .,..,. 
halde borçlarından kaçanlar ve borç- nef u şekli veriyordu. Eğer Rı 
la 

L ... _..J•Lı • ı __ ı..ı h"' tetki illeri dinlerseniz : _.. 
nna vermea: ııu:auuen nıuue us· Aktam beraberce Ziva ile P'(J 

nüniyelterine rağmen maddi imkan- Profesör ~an dü~ sa~ah ad: H "'d. t hk.k d•tdı· c d. z· •t ld v , ... laıdan mahrum bulunanlar var. liyedairesinegiderekM~ıumu~ı a JSe 3 1 e 1 • ese 10 tyaya 31 0 UgU Ve içmişler ve iyilikle ayrılm~!~ 
Bunlar hakkında ne düıünüyonu- 8. Al·~:· ~ak&md ~d~ zıy~~e=~ Riza tarafından öl_ diirüldügw Ü meydana çıktı ~:k~!iJ~::~~~r.; :..-:~ •.. ~ 
nuz) ve zmmn .cra all'eıı ve ıf k h 1. d . B' lt1' r-. 

Ka '---'-la ._ __ .L kınd ____ ..ı • __ Lat ·lm·•..,• u a an eymıf. ır ar• ~~t= - nununuz aMK;a"- llUIOClr uzun 1aAU&ya tzAn "' o.r-· ı.t ~ıp!6-

bo 1 -'- d'" .. _L..._.ı· F p f .. .. .. ı_..ı__ • d' ..aine P . c..:1a· l .__. __ ,_ 1 S 1 d" -L -L'f ;1·1 . •• k • d ak yar11ınd&.n sonra n;apı rç uyu aa uıunm~uxılf'. ena ro esor og cuc:n ıonn. tcra ır.... azar geceaı ~ ıt er ııuuaao u uç u un a.a:tam teYaı e ı mı.- zu opn Yazıyette yer e yaba • 
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4 ÜNCÜ AŞK 
FRANSIZCA SöZLO TRAJEDi FILIMLERININ KAHRAMANI ESMER GOZELI 

KAY FRASIS 
HAKJKI BtR AŞK FELSEFESiNi TAHLiL VE TASViR EDEN MUHTEŞEM FiLiMDE : KOCASI iÇiN KATIL OLDU, 

KIZININ SAADETi iÇiN MAHRUM OLDU, AŞK VE ŞEREF iÇiN AZAP ÇEKTi, HiÇ BiR KADIN BU KADAR HiSSi 
MACERA. YAŞAMAMIŞTIR... BU KADAR FEVKALADE AŞK MACERASI GöROLMEMlŞTIR .............. . 

AYRICA BOYOK BiR RAôBETE MAZHAR OLAN ... 

ALI BABA Hindistanda 
TORKÇE SöZLO - TORKÇE ŞARKILI BOY OK FiLMl BiR HAFTA DAHA GöSTERILECEKTIR ..... . 

FIRSAlTAN lSTIFADE EDiNiZ .. JLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL: SEANSLAR: 
öLDOROCO AŞK: 2.45 -6-9.15 ...... ALI BABA: 4.30 - 7.45 ..... ..... .. 
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.. d d'"' l . d d 'k' ... ,,.. . vucu un ıger yer crm e e ı ı netmif. Sabahleyin k001fU~ elet' 
yara nazarı dikkati celbediyordu. yanın ölümünü haber verlll 

Bu ceset Muataf a oğlu Ziyaya üzerine iti anlamıf. t•tttl'' 
aitti. Suçlu hadiseyi böyC..: .l0b1~· 

Hadise ta!~i.k edildi. ilk fÜphe- tan ıonra f anelumı açilf.k 
lcr Y qar oğlu Riza isminde biri- la delindiğini gösterınit ve ~it• 
nin üzerinde toplanıyordu. Filha- _ «Bunu Ziya yaptı• dı: ftİ• 
kika Riza, hi.diıe gecesi Ziya ile Dinlenen tahit Abdülhal[:• t1f' 
beraberce cğlenmit, rakı içmitti .. zanın Ziyayı müdafa•İ ne 'etı"it 
Bu rakı aleminden ıonra ölümün runda öldürdüğünü beyan. de ır 
vaki olmaıı vaziyeti ayan beyan ve uzun müddet bu ifa_deı•~oioı'° 
meydana koyuyordu. rar etmittir. Hi.diıe 111ke .,.el~ 

Filhakika, hadise yeri yakınan- ı\lçlunun bir rakı alma d 
111 

bd ~v 
daki kulübede Riza ile arkadaıla- sinden rakı alemi eın•11n • fti~ 
rından Abdülhalim oturmakta idi- mtyeti itlediii anlasılmntır;il_.;f' 
ler. Cinayette, soce yaruındaa bir hakkında tevkif kararı ;.i~ 
aaat IOal'a itlenmitti. tir. Tahkikata devam e 

1 

Jf•deıine müracaat edilen Riza dir • 
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Burgos 
--0-

Hükümetinin Ankara 

Çekoslovakya gençleri 
----------------- -- ------------

Bir milli birlik yaparak 
emrinde olduklarını 

~&a, 28 (A.A} - Dün bir milli Çek gençliği 
.hı_. teai ihdu edilmitlir. Bu komiteye ıai cenahin 
:"Ufl fırkaaına menaup gençler dahil· bulunmakla
~· komite reiai B. Aloiuaak B. Hodzaya gençliiin 
~ ve farbız olarak devletin hizmetine ima.de 
~duiu ve fırkalarının menfaatlerini Cümhuri
~ icaplarma tibi kılmakta olduğu hakkında te
--aat vermittir. 
il ~&a)'onaliıt ıençler mütterek faaliyetlerinin mil

qnetlerin bir araya ıetirilmeai buıuıunda eaki 
~ere miıal tefkil edeceği ümidinde bulunmak-

SUDET P ARTtSININ F AALIYETI · 

ATINA 27 (A.A) - Elen hükü
meti Sebaatien Romero Rodoglaam 
Burgos lspanyol hükümelinin Ati
Mıda umumi ajanlığına tayinine mu
vafakat etmiftir. 

AGREMAN VERiLDi 

BURGOS 27 (A.A) - Türkiye 
ve Y unaniatan hükümetleri 8. Julio 
P-1emianm Ankarada ve 8. Radoe· 
IİIİn Atinada Nuyonaliat lıpanya 
ni11İneuillerine tayinine agreman 
v'11Dİ9lerdir. 

---· ---
8. Vinston Çörçil 

Pariste 

l!raı, 28 (A.A) - Faaliyetleri~i sittikçe arttır
~ olan. S~et partiıi pertembe sünü Boheme:: hir toplanh tertip etmitlerdir. Mebuı Noyvirt 

ekte tiddetli bir nutuk ıöyliyerek Südetlere 
.... tar bir idare verilineıini istemittir. Puia, 28 ~ö.R) - Eaki lnsiliz 

...._, 28 (ÖR) - Alman partisf dün Bol\emya- Celıoal'?oalr muele•inin müzalteren için Avam bay Vinaton Cburchill Pariae gel-l narbiye. ve bahriye nazırlarından 

~ Lir' çok ,ehirlerin~e nümayitler tertip etmittir. Kamaraına gelen l'_fWiltere hariciye nazırJ. Lortl mit Ye dün tnıiltere aefaretban~ 
~~ m.ensup mel>ual~ . M ... e.n · Halıla~ (Ortaılıd ıinde eıki Franaız batvelrillerin-
-.ı::.: ~ Yl~addakbı Al lmanlartu lehı~e ıdari bır Berlin 28 (ö.R) - Gazeteler daima Çekoılo- den bay Flandin ile birlikte öile 
~yet ta euın e u unmut r. ' 1 b l .. · · · t" Bundan eVTel vakya Alman ekalliyeti meaeleıiyle metru u • yemeaını ye~ıt ır ·. . a 

MACAR GAZETELERiNiN iDDiALARI 

ltonıa, 28 ( ö.R) -·- M~car gazeteleri Çekoılo
~adaki ıiyul vaziyetle metgul oluy<>r ve Çck?ı· 
~ya Batvekili bay Hodzanın beyanatını tıd
~ tenkit eden makalelerinde Çekoslovakyanın 
'-il hakiki bir demokratik cümhuriyet olmadığını, 
hlana müıtenit bir diktatörlük rejiminin orada de
~ ettiğini iddia ediyorlar. «Peıti Naplo» gazele
'' Cekoslovakyadaki bütün milli ekalliyetler Hod
~ hiikümetine kartı mÜfterek bir cephe arkasında 

letmelerini tavsiye etmektedir. 

"' 

nuyorlu. «Frankfurter Zeitung» Avrupa ıulhu bay Cburchıll barıcıye nazırı b Y 

lA ı ·· 1 ı · ç k Paul Boncour ile RÖrütmüttü. öi-namına azım ge en en mustace mese enın e 01- led d p · t k" ı ·ı· 
1 ky Al k il. l · · · ld .. b en ıonra a arıa e ı ngı ız ova a man e a ıyet erı ıtı o ugunu ve unun , . . . . t •tın• ti 
lngilterenin bundan artık fÜphe etmediğini yazı- san at aergısını zıyare e gı •t r. 

vor ve Fransız hükümetinin de Pragdaki nüfuzunu 
bu istikamette kullanmağa davet ediyor. 

ALMA~LAR KABiNEDEN ÇEKiLiYORLAR 

Bulgaristanda 
seçim bitti 

Sofya, 28 (ö.R) - Teşrii inti
Prag, 27 (A.A) -· Alman Sosyal ve demokrat habat bitmiştir. Yeni Sobrany.ı 

fırkası hükümeti terketmeğe ve yalnız müzaheret- mecliıinde hükümetçi 104 ve mu-
te bulunmakla iktifa eylemeğq karar vermitlir. halif 56 mebus olacaktır. 

Japoiıların Nankin hükü
lneti işe resmen başladı 

İngiliz başvekilinin nutkunu Fran
sızlar bir ümil> ışığı sayıyorlar 
Paris, 28 (ö.R) - Tekaüt nazırı bay Riviere dün cümhuriyet

çi eaki muharipler kongresi tarafından verilen ziyafete riyaaet 
etmit ve ziyafet ıonwada söylediii ;nutukta eıki muhariplerin hü
kümel etrafında sulhun müdafaasını temin için yerletmelerini 
tavıiye etmittir. Nazır demitlir ki : 

1' Japon a•kerleri 
~anltin, 28 ( ö.R) - Japon tet- da iltiıak husulü ve Çinin bu iki 
~le tetekkül eden Nankin Çin parçası arasında aerbeat münaka
ı_; .. ~ti meraıimle vazifeye ba.t- litın teminiyle birlikte Pekin hü
!ila •ttır. Bu hükümet merkezi Çi- kümetiyle birleteceği kabul edil
!..;. t .. eyaletini ve 80 milyon nü- dikten ıonra tunlar ili ve edilmek
~ iilanü altında tutmak iddia- tedir : 

«- Omitaizliie dÜfmeğe ıebep yoktur. Şimdiden Avrupa uf
kunu kararlan bulutlar arasında bir •tık tuaı belirmittir. İngiliz 
batvekili bay Chamberlain tarafından ıöylenen ıon nutuk bizim 
için bir t~viktir. Neticede akıl ve anlayıf ses:nin her kes~e duyu
lacağını umuyoruz. O zamana kadar Fransa.mn kuvvetlı olması 
elzemdir. Bunun ilk f&rllarından biri de Fransızların birlefme: 
sidir. Hükümetin hareketsizliğiyle alay etmek kolaydır. Gerçı 
hükümet ihtiyatlı hareket etmektedir. Fnkat bu korku ve cesaret
ıizlikten ileri gelen bir fCY değildir. Biz Fre.nsanın inıan ve mal
zeme hazinelerini botu botuna israf ctm~k istemeyiz. Şu kadar 
var ki bunları harekete soktuğu zaman Fransa daima dünyayı 
hayretler içinde bırakmıttır. Ve yine bırakabilir: Hükümet ber
nelmilel dostluklarına ıadıktır. Makıadı da harıçte memleketın 
istiklalini ve dahilde de hürriyetini korumaktan ibarettir.» 

Pariı 28 (ö.R) - Fransız ihtiyat zabitleri milli birliiinin on 
sekizin~i yıldönümü münasebetiyle Fran11z tiyatroıunda bir sa· 
la temıili verilmit ve bunda reiıicümhur ve Bn. Lebru?dan ~&f
ka Fransa maretalleri, kara, deniz ve hava erki.nıharbıye reııle
ri ve ecnebi atatcmiliterleri hazır bulunmutlardır. 

Romanyada heyecan va! 
Tunada bir Alman filosu bulundurulacağı 

haberi Biikreşte teldf uyandırdı ~ır. Şimali Çini idare için «Yeni hükümet bilhaıaa Cinin 
~IU'ln kurdukları Pekin hü- evvelce mevcut olduğu tekilde ta
~ J'le münuebette buluna- mamiyetini müdafaaya çalıtacak, Budapefte, 28 ( ö.R) - Macar j loıu bulundurmak için ittihaz et· 
-..; ı_ • '! edi nazırdan ~Aürekk~~ bu makı~tla müz~erat açacak, Naıyonaliıt parti~i .tiddetli bir be- mit ~l~uiu ~rardan dolayı beye
"--.~bı11e •e bir de tetrıı meclıaı Japonya ıle ve aynı ırktan komtu yanname netrelmlftir. Bunda Naa- can ıçındedır. 
~· Nankin hükümeti eko- devletlerle dostluk ıiyaaeti takip yonal _ Soıyalizmin dütmanları Oniveraal gazeteıi yazıyor : 
~ ie tedbirler ~lacak ve Japon- ~erek komüniı~ propaıandasına Ariıtokratlar, Liber~~ler . ve de- Macaristanı, Çekoılovakyayı, 
~ doatça munaıebetler mu- nıhayet verecektir. Maksadı Uzak mokratlar olarak goatenlmekte, Yugoslavyayı ve Romanyayı Al-

edecektir !. Şarkta ıulha hizmet etmek olan batvekil Daranyinin istifaya mec- manyaya kartı taarruz etmek nİ· 
-y • yeni hükümet Avrupa ve Ameri- bur olacağı, timdilri halde kont Bet- yetini beılemekte olmakla itham 
\P~I HOKOMETIN BE- kaile iyi münuebetler idameain· lenin tetvikiyle hareket ettiği id- etmek mümkün deiildir. Su hai-
l~ NNAMESI den geri kalmıyacak, harpten do- dia edilmekte, Budapefte poliı de Tuna filoıu tedafüi mahiyette 
~· 28 (ö.R) - Nankinde ian harabeleri tamir ve Cin bükü- müdürü hakkında hain 11fatı kul- olmıyacaktır. 
~ hir eden merkezi Çin .h~kü- ~e~inin ~arpten hiaıl olan ıefale- lanılmaktadır. Kurentul gazeteıi, Almanyan~n 
~"'~J'aname netrelmıtlır .•. tinı tahfıfe çalıtacaktır. 1917 ıeneıinde Romanyanın buı-
~ L• etin batına ~ki naz!r- Budapefte! 28 (ö.R) - «~t- day ~e petroluna !~yet e~k 
""·-.;, taııa - Ten • Çın geçmıt- Tokyo, 28 (ö.R) - Sanghay- tas» ıazeteıı nuyonal - Soıyabıt auretıfı!l Tuna vad .. ımn ne,,, ıtc 
s_&ıınaınede yeni hükümetin dan bildirildiiine ıöre Sami ve propaıanda faaliyetinin tehlikele- yanyabileceiüıi SÖltel'lllİf olduğuftu 
~ ~ ve timali Cinle Hopey eyaletlerinde harekette bu· rinden ı.aı-.ı- kont Betlenin haı..la.....ı.t..ı.r. 

J ele faaliyet. halinde lunan J~pon lanYetleri İlla~ ha- nutkunu ihtirub bir tekilde tefıir • ---
&pon kUTYetlen aruın- reketlerine devam etmekteclırler · ett'ııwı · 1 ·,.in 3 ı marta kadar tatil ~ ·ı J 

( ICızılay) ın E;;.et--de evleri e.ınm;.tı.. .::::;:._s;A ~~:.Rfe"u,_ 
l ROMANYA HEYECANDA elbile endüatriaincle umumi pev ilin 

4..L._ yqnan ara yardımı Bikret. 27 (A.A) - Havaı eclilınitiir. tfÇiler ~ ar-
~ 28 (A.A) - Kızila1 pnel ... hziace Emet km .iMi'- a.iama muhabiriaclea : bnleneNm ve laarat Wwhbiı nitl.e-
~ 'Jamllak IUl'etirle ... _... aım'-c 'ftÜN•tl•· EflElrı u•...a" ~ timle lltMeık .......,.. iknt --

~::ııı-. ... ı.:..~ olarü IOG ~ :r--. paliJ........ - Tw Ml.i -w.-wr .... fi. -- Wr 'ID& ...._,.._. ... 
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SON HABER 

lngiliZ - Italyan 
Görüşmelerinin yakın
da biteceği söyleniyor 

Roma, 28 (ö.R) - lngiliz - tlalyan müzakereleri ıür'atle te
rakki ediyor. dnformazione Diplomatica> yarı resmi ıazeteıine 
göre sünün bütün beynelmilel meseleleri üzerinde İngiltere ve 
ltalyanın ıörütleri araıtnda mukarenet tesisine çalışılmaktadır .. 
Yeni terakkiler elde edilmittir. Eier beklenilmiyen bir hal çık
mazsa müzakereler yakında bitecektir. Ve bunların Avrupada 
ve yakın p.rkta derin tesirleri olacaktır. 

Düçe önümüzdeki çartamba günü .&yan meclisinde harbiye 
bütçeıi hakkında beyanatta bulunacaktır. Roma diplomasi ma· 
hafili bu nutku çok merakla bekliyorlar. Şimdiki hadiseler hu
na huıusi bir ehemmiyet verecektir. Düçe ltalyanın ukeri kud
retinden ve tealihahnı arttırmak ve mükemmelletlirmek azmin
den bahsedecektir. Ayni zamanda milletin aıkeri hazırlıfını da 
ıöz mevzuu yapacaktır. 

Diier taraftan tahmin edildiiine söre Düçe balyanın timdi. 
ki hudutlarını kimseye çijnetmemek azmini teyit edecek ve IOR 

hidiıelerden dolayı Triyeate limanı için korkacak bır ~J olma
dıiını ve yeni beynelmilel vaziyet dahilinde de tamamiyJe tehli· 
keden masun kalacaiım bildirecektir. · 

Nihayet bay Muuolini lnıiliz • ftalyan müakereltırinclen bah. 
aetınek mecburiyetinde kalacak ~e lqiltere ile 1taljanın AJr(k . 
niz, Yakın Şark ve Kızıl denizdeki malikanelerinin emniyeti iÇin 
varılmak iıtenilen umumi anlatma hakkında "izahat v~rece~r . 

Londra, 28 ( ö.R) - hısiliz • ltalyan müzalı.ereleri devam 
eCliyor. Bugün lnıiliz sefiri Lord Pertb ile kont Ciano araaınde 
yeni bir mülakat olmuttur. Bu ıırada teknik konUfmalar devam 
ediyor. 

Türk Ticaret bankası 
Umurrıi heyeti toplantısı 

Ankara, 28 (A.A) - Türk Ticaret bankası hiııedarlar heyeti 
umumiyeıi bugün banka merkezinde idare mecliıi reiai ve Ziraat 
bankası umum direktörü Nuıret Merayın riyasetinde senelik top
lantısını yapmıttır. 

Umumi heyet idare mecliıi ve mürakiplcr raporlarını tasvip 
ve 1937 blinçoıunu ve kar ve zarar hesabını tetkik ve tasdik et. 
tikten sonra müddetleri biten idare meclisi i.zalıklarına Hakkı 
Tarık ve Sait Ham· t Batkası tekrar intihap etmİf :ve Ankara dan 
ayrılan Kemal Ziya Eritmanın yerine de Sümerbank muamelat di. 
rektörü Hilmiyi aeçmiftir. 

Boka murakiplikleriaıe tekrar Ziraat bankası hukuk itleri dl. 
rektörü Mazhar Nedim Cöknil, Anadolu Ajansı muhasebe direk .. 
törü Cemil ökteni ıeçmittir. 

B. M. M. Toplantısı 
Ankara, 28 (A.A) - B. M. Mecliıi buıün Hilmi Uranın ba~

kanlıiında toplanarak Nafia vekaleti 1937 mali 71lı bütçesinde 
Nafıa vekaleti emrindeki mektepler intaal, tamirat, tesisat ve sa
ire masarifleri kartılığı adiyle açılan huıusi f-.la konan tahıi• 
ıattan sarf edilemiyen kısmının 1938 mali yılı bütceıine de yeni
den varidat ye tahsiıat olarak kaydedilmesine dair kanunun ikin
ci müzakeresini yapmıt ve kabul etmittir. 

B. M. Meclisi çartambe günü toplanacaktır. 

Milli Birlik kabinesi 
Fransız - lngiliz işbirliğini sağlamlaştı
racak ve icerde istikrarı temin edecektir 

' 
Londra, 28 (ö.R) - İngiliz gazeteleri Fransada bir milli bir· 

lik kabinesinin tetckkül edebilmesini temenni ediyorlar. Böyle 
bir birlik lngiliz - Fransız İf birliiini takviye edecek ve Fransa• 
da istikrar temin edecektir. Fransızların böylece dahili ve harici 
tehlikeleri kartılamak kararı verecekleri ümit edi!iyor. ~r~nsa. b~ 
suretle bay Çemberlayn tarafından istenilen tekılde bır ıf bırlı
ğiyle ıulha en büyük hizmette bulunacaktır. 

Paris, 28 (ö.R) - Maden endüıtriıindeki g~ev h~k~ın~a b-.
vekil bay Blum ile bat vekalete memur bay Aurıol, mı Ilı ~~d8:f aa 
nazırı bay Daladier ve m~i nazırı bay ~erol .arasında ~ır ıçtım~ 
yapılmıftır. Grev vaziyeti tevakkuf halındedır. Otuz bın grevcı 
vardır. Şimdilik yeni grev kararları yoktur. 

Paria, 28 (ö.R) - .Bqvekalet itlerini tedv~re ~e~ur na_~·~. B. 
Auriol bir nutuk söylıyerek ıadece ekonomık ınhıtatın onunc 
ıeçmekle iktifa edilmiyerek ekonomik kudret iıtihsal~ni gaye 
olarak takip etmek İcap ettiğini, Franıada refaha dogru atılan 
adımların Franıanın sükiıneti için olduğu kadar Avrupa sulhu 
için de fay dalı olduğunu ıöylemittir. 

Maskeli 4 haydut 
Bir Amerikalı milyoner 
evine baskın yaptılar 
Nevyork, 28 (A.A) - Maskeli "":t G~ngester Nevy'?"ka .Ya· 

kın bir yerde oturan milyoner Şarl Mılaenn yazlık evıne ...... 
rek bütün hizmetçil-1 bailamıtlar ve Milyonerin karıaına feci 
ifkencelerle ~ Ye mücnlierlerinin yerini ıöetenneie mecbuı · 
..........-. Şüiler JÜ bin dolar kıımetincle mice~ alarak 
•• Jdm oWmıldan tanınmadau ~uutlal'tl•. 
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.?J; 
Alman glJzllle Şarb Amerika 

Meksika ile olan Almanlar Şarkın uyan-Bilekleri nasıl inceltmeli? •• • gümüş mukavelesini 

h 1 Feshedecek 

8 · ki ._, ) m asını oş gormıyor ar... Rom., 21 <ö.R> _ v .. insto• 

aca arın yag anması ve 8 1. d ~ ~8 d b. .. ~=ib~=.
1

~~~i1M:ı:~~i:~'d:: . er ın e ın~.ışar e en ır eser muna- dilnıit olan mukaveleyi feab için 

Şişlerle mücadele kabi)dir·sebetile "Angrif,, te ç1kan bir makale ;,=~~~;;.!~~~t 
Be lind k ( a~....:.") • .....: d f kar d ilmin" __, ,_. • d lriimetinıa petrol eatliatriaını mıl-r e çı an ~.. ... gaze~n e yu ı a ı ya7JUıtımız ı1dtap içın e rı f · .. · M '--ik 

........................................................................................ 
· CiW t.c•Llar, lıad""- en IMiJik --ad•. Ma•laef pek u -- ba E 

bUMllla bndilü ........._ lalmia ..lilmit w=alMlir. i 
Ba..ı.nada lailelder çoll lralwl•. Ba..ı.nada bec•lllar ,.91" -~ bp.. E 

,lıyaınk .... - ~ .............. Dil- bualaawla ............. il.., ... : 
ler, YarWer -........-. l!iru :reltl•lar - 'i~ ilk ................ , - apk- • ........................................ ,. ......... 

•.. Blliia M - lllaca................. ~....... pPnlildm hjeuwiJlerv 
: .... ...._ __ l&ölii Wr .... •··· ~ ...- ............ ,,_.;. 

mamw, usun uman .,..... . ....._ "7a lııic __. ,...._.L lilıi ..,._ 
....... pil lıa+s!.- ....... ~ ..-..... .,..... ..... hh -
fail .. ..,.., -~ .......... w...... ... ............. . 
.......... 1-4dintlea ._... ,.. • ............... ..,. • 11•. 

Jlacalde,. ........ ikle eürwja ~ ,.. , .... , •• ) ile ciın

..... ;pot, Miıliletle • .,.. ,..,.. 1iiriir9li sibi .... ,....a Wt lted.- ..,..._ 
ni .................... 

........._ ,.ailmme.-.. ..,qa -Mit'-le . llapl·rc:aım4a• Mri a.ı
..... 'Wwliklei n en can ....._. ...,.,·edilen imzalan ıidemaelı için mahlelif 

:., . • prelen Nt..--k ~~- e..ı.r İfİll bSlm tavlİye edeppniz fUDlaru: • 

1 - Karaciift ~i itlem"ille 41il&kat etlllelidir. 

• 

2 - lyc:ap edene 'bir ()poterapik kd•vi tekJi takip Hlmelidir. 
3 - BecMl•rm Jiiaım.au& telülde yajluunwna mini olmalc içüı bt. lllliid

det lııa19aai ">"• nebati 1-tları ilııtiYa elmİyea bir pla rejimi a.lüp etmek.. 
4 - Kauçak bir menlua ile bacaLlera ..... j 1apmak • 

5 - G~ banyosu yapmalı .• 
6 - Nihayet karım denranmı intizama sokmak ıuretiyle yailanmaia m

ai olan en iYi bir leqow olanl& ta ltedeti terbiyai p.p=·k .. 
Diğer bacak tifkinlilderinde bur.da İlalt edecejİmİz •eden terlN,.ai ek

ıersideri aabab alqam onu dakilla yapdmaladar. Ba ebenizler bacülara ka-

11ın hücumunu menetmek ••etiyle ceceleri rahat rabal uyumanm temin ede
cektir. Geceleri bac:aklannızı baf mwn biaumdan daM Jiiaekt• Waadur
mağa dikkat ederseniz bu tavaİ)'elerimizden beklenen neticeleri düa pbuk 
elde edebilininiz. 

Bacaklannd• ılfler, varisler olanlar için en ıılu ltir -.He J•pac:aiomz taY• 
ıiye jartiyer kulla...Utan lıat'i olarak ~ ela dıridir. JartiJ• ı...eld.e
n boimak ..,etiyle kanm devenmmcleki tetnritü artllrmektM•. 8- ne 
kadar melwslu olduiunw tekrara laacet 11örmİJ'onm. 

•All-lslam. Weltmacht Vom Morgen> dercetmi§tir. Kitap Llypz.igt'" Vilhelm 
1 et ırmlaneaPı uzerıned"" eaa. '-a_,_,~-

. . raaı o ezoaua ..-.ı uaucn-
ser:k!\·hası altında çıkan bır kitap hak- Goldmann-Verlag Defl'İyat mlies&esesin- ktecl" B · ·· .. uk 
k 

. . . . me ır. u ıae gumut m ave-
uı da şunlar yazılıyor: ce tab ve ~redilmiftir. Kitabın adı U- 1 __ • )u d"" tü"" w •• d · b 

B k·ıa k' b' • ,_, T".ı.! .1 _,_..ı_ı..1 _ • ..ı_ ·~•A. _.L,. .. ,_ d aaame ay rı ut sun en •• u c u ı p ı ızı esJU ur.ıuye mı - UCJTJUeA .DAW1 ve uUJ.Oatn ıı:v•u·••rın an uk J f 1..._..ıı•ı _1_c_ 

l t1 · ·ı nl bi ta-.3 t · · b" • AL...'kan • 1 _,_.,, _ _ı_ J m ave e eınouı eceanr. e erı ı e c::ı ı r cz.ua emasa getu-ı- m uı ın ~ıma ...-ııwıuıı::n apon- 0 
yor. yaya kadar uzanan itikad, anane ve t.dat Yı l • •k 

1 Evvelce (yakın §Uk) dediğimiz ve ve müşterek emniyet birliği içinde milt- UgG8 aV ya 18tf raz 
\ Von der Goltz. paşa ile bey Wassmusı;- tehid bir wim Alemine işaret etmekte- tahvilleri 
! un harikulade faalliyelterine sahM 0J11n dir. Diğeri de bu müttehid Alemin cihan .• . 
I bütün bir alem - kıtaatnnızın Süveyş ka- politikasında ne derece müessir olacağı- BELGRAD ~- ( ö.R) - H~. 
nalından ve Bağdat kum çölündP.ki mev- nı henüz ki.mM:nin bilmediğine i§a!'et- ~.!'n"".::..............., ...... 

1 zilerinden çekildikleri gündenberi çok tir. mec a.n w..ı. 
1 det?şmiştir. Her ne kadar biz oralarda Kitabın muharriri Paul Schmitz bize da parafe.edilen anlatmalar mali
t politik faaliyetlerde bulunmuş ve kendi aon asw içinde bu iallm Aleminde neler Je __, ile Fnmız ............ 

! hesabımıza siyast gaye~r gütmil§ .de~l- hAdüe oldutuııu _bildiriyor ve islAmın ro- tara.fından i~ edilmiftir. 15 İDİ 
sek te buna rağmen yıne TUrldyerun neaansını göstenyor. o, ayni zamanda tetnn 938 tarihıne kadar nqrol. 
kurlulu.~unu, Iranın kalkımnasıru, Ara- - Bir mUddet bu memlNetleıde Yaşamıf- aacalıtır. . 
bistanın birleşmesini, Irakın ve Mısırın olan htt Avrupalının açrkca sördUiü - -= 
tedricen istiklal kazamnalarını alaka ve politik ..badaki temleri de ~ekte- R b•d 
memnuniyetle gördük. Filistinde Arap- dir. Kısaca: bu kitapta bir düaine millet ug 1 e 
larla yahudiler arasındaki miicadele ise kendi davalarını ikame etmatedirler. 
bizim mutlak .surette dikkatimizi celb- Bu miJletlel' kendilerini yeni •JNN uy- Almanya .Franıayı 
etme\tedir. Bunun içindir ki buralarda- durmak ve buiıunla t»eraber eeıki anane. flfı • 

. ki hareket ve hAdiseleri bi7ıe izah eden ye w iübdlarını muhafaza etmek isti- nıa ,, etti 
bir kitap, elimizde bir dlil'bin sibl ehem- yor!ar. Mwnn genç kraliçesi daha hllA FRANKFURT 28 (A.A)- .,.. 
miyet ahna.k1adır. Kemal Atattirkün, peçe tafıyor. Fakat o tanıda 1d bir AT- at' -a.l it .... ıır--. lllllle• 
1bnissuuclun yahut şah PehJevinln sade- rupalı 'bunu ,..Wa akl bir peçe ackleime- el A& llJ' F...-,. 9lfira ........ 
ce biyeğrafi1eri ile öjrenme ihtiyacımız dili halde. bir nıilllilman nuannda bu puanla ..Slip ......... 
tatmin ~mn. Biliomeal l&mn gelen pek ali bir peçedlr. lfte pik 1ft'uinin bu 
ye mühim olan py: bu memleketlerin sıhr nolduında bulunuyor. 
yahut nıanda mmtakalaranın hürriyete Biz Alın.an1er kendi kendimiz.le çak 
kavuşmuş olmalarından ziyade Şamda, meııul olduk. Ba§kaca Amerika ilemlml 
Yafada, Kahirede, Bağdadda ve Akde- tanıyarak bu Alemin bahtiyarlal'la mea
nizin cenup aahillerindeki fehirlerde kim bir cennet olmadJlmı öp.ııdik. Ay
bulunan genç liyasi ınünevverlerin siya- nl .zamanda :ıayif milletler üzerinde~ 
si tuurları ve bun1arıa her ttblü vesa- hudl hlkiıal,etini t.911 efDılf olaıi Bul 

an 
Antantı elıonomi 

kon.eyi 
yetten kurtulmak, lsllmiyet esaslarını bol~vik Alemini de tllııdık. l'akat Ak- Atina, 27 (M.H.) _ Elefteron 
mahfuz tutmak ve bu ~anda başka din denizle ~ aruındald Alem hakkın- Y• pnteei J'UIJW : 
aaUklerini ye.U milliyet kalıbı ~ iıa + plok az ıeY bİ.lifOl'UZ. cBir be; ,ıGa aoar~ aa
be etmek (yani Mısırdaki kıptileri, Su- Bugün Avrupa ve Asya yıilmı ~ tanbDm ,Jıonomik ı...... 
riye ve Filiatindeki hı~anlan millet bu kısmı Jçin mücadele etmektedir. ~a- balda toplanacaktır. Yunan Jae,... 
cephesi içine almak), kendi kültürünü ponya bunya nuruz ediyor, lngiltıere .. tinin tezini hazırlamak üzere dn
filda etmebtziıı buralarda makine, fab- onu mUdafaaya çalı~yor. Jet bankuında bir toplantı yapıl-
ttka ve medeniyet kurmak yolundaki Paul Sclımitz. mücadelenin alAmetleri- mıtbr. IConaeycle Balkan dnletl• 
gUç vazifelerini nasıl ifa ettikleridir. ni l&üyor w bizi tahzlr ~or, muhte- rinin ilduadi it birliiiyle münaae

Alman ilmi, prk ile iştigale Avrupa- lif fikh' " cerey~ b~yle kaqı- hettar meaeleler aörütileceiinden 
nın diğ<'r memleketlerine uzun müddet laştırıyor.0,bu muslilman milletlerinAv- ehemmiyeti qikirdır. 
tekaddUm etmiştir. Bir vakitler bütün rupa makineciliği ile btisnalannı tehli- tkhaadi meseleler ıiyual itler
i Alman üniversitelerinde terakkiyet kür- keli buluyor. Fakat ben §U fikirdeyinı den ehemmiyetaiz değildir. lldl. 
sülerimiz vardı biz bunları ihmal ettik. ki tayyareyi, maltineyl, rontken cihaı.ını, aadi tabada da ayni seviyeye s• 
Djter taraftan §ark AJemi de kendi ben- kimyevi fonnUJleri '" terkibi mevadı lecelr olanak. aramızdaki rabıta 
lik ve şuurunu hissetmcğe baş1adı. AYl'Upedan uhmetaizee alıp kendine mal kemal bulacaktır. 

Şimdi yalnn ~ark ile iştiğal e4mek is- eden prklı bu fe'Yleri doturan ve bil- Hamdolaun bitiin Balkaalılana 
üyen bir adam, ilmt bakımdan delil de haaa teralrJd ettirecek olan flbe tabip da emeli budar. Hepsi mittenlİ 
politik bakımdan böyle bir arzu ve al&- olmadığından bh. teknik kudret"" kabl- menfaatlerini kavramıt ......... 

e ae eı ı ıeııı 11 ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••- 1ı-. fiL..ll .. __ __u.,1_ ha-U lıiMediyorsa, bir guetecidett mald- u3ette ona ~ ~uAUffiUZU mu yorlar. 

Birinci ıelül : Sırt üıtü yatmtt bulunu- 1 ettiriniz. Sonra ayni banketi topukJan
yorsunuz. iki bacaiınıZJ vücudunuza nızı bitiştirerek ve parmaklan birbirin· 
amud ,·aziyette ka1dınnız. Şekilde göı- den mümkün olduiu kadar ayırmak su
düğünüz .ıibi sağ ve aol bacaklannızla retiyle yapacakunız. 8u ebenizi fuıla-
dairevi hareketler yapınız. Bu ileri ve aız yirmi defa yapmaie ça)Jf11ı81Kln. 
geri hareketler devamla olarak 30 • .fO Dördüncü telüf ı Yine eırt ilııtü yere 

' defa yapılmabdır. yabnıt hulunuyorıunuz. Ellerinizi yine 
tlıinci tekil : Bacaklarda kanın deve- dizleriniz altında tutarak bacaklannızı 

ranını kolayla,tırmak için yapılacak şey 1 ufki vaziyette kaldınnız. Sol ayağınızın 
tudur : Elleriniz karın altında olmak üze-

1 

topuğunu aağ ayağanızın iiatüne koyunuz. 
re aırtüıtü yere uzanmış bulunuyoraunuz. Bu vaziyette mümkün olduğu kadar ee
Sıra ile bir bacağınızı amudi kr.ldmrken ıriniz. Bu hareketi aai ve aol 20 defa tek· 
diğerini yavaşça yere indiriniz. Bu ha- rar ediniz. 
reketi fasılasız 1 O • 12 defa yapınız. Betinci ıelül : Bacakları mevzunlattır-

Oçüncü tekil : Bilelderi inceltmek için malt ve kanın hücumundan kurtennalr. 
yapılacak ,ey : Sırt üatü yere yatmış bu- için : Sırt üatü yere yabnlf bulunuyonu

~ lunuyorsunuz. Ellerinizi dizlerinizin al- nuz. Bir ayağınız tamamen yere dayan
tında tutmak euretiyle bac:aklannızı uf- nuo bulunduiu halde diier bacaiuuzı 
ki vaziyette kaldırınız. T opu\lan biıbi-, eyağmw germek euretiyle kaldırac:ahı
rinden mümkün olduiu kadar ayırarak nız. Ve bu hareketi fuıluız IS - 20 de
iki ayaif'n parmaklarını birbirine intibak I fa yapacakamız. 

Yeni Bahar Modaları 

mat almalıdır. ÇUnkü gazeteci günün ve- faza edecelir.> 
byi hldiaelerine vakıftır. --.. •~-

Alman gazetelerinin muhabiri sıfatile Hitlerin yeni 
uzun yıJlardanberi Kahirede mukim o-
lup otomobiDe Hindistan& kadar eeya- bir nutku 

Tekirdağda 
sancak töreni 

hat etmiş olan, malömat ve istihbaratını BERUN 28 (ö.R) - Bir turizm Telôrclai, 28 (A.A) - Buda 
bürolardan ziyade aklı selim ve §Uurun- Te puzik denize indirilmeli merui- -.eneral F alarettin Altay tarafıa. 
da toplayan ve bunları ıahst tetkik ve mimle hamı bulunank olan B. K~- dan T elrirdaiıadaki alaylara ta. 
politik kuvvetleri haldı:mdaki maldmatı ler mühim bir nutalr aöy&,ecektr.-~ renie oancaklan Terilmittir. 

SON MODA 
Yeni şapkalar 
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Hapisalieleri.iıde 
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•• un ya doktorun söylediğine Bir •• gore 

Mesut olmak insanın 
kendi elinde değilmişu -19-

Dartmver kürek zındanı Ne kadar istesek, bazı hastalıklar 

bizi mesut olmaktan menediyorlarmıf Çok müthiş ve korkunç bir zındandır Şimdi. her şeyin cilım• veya cmıarifeb haUerl bowk i.n.lanlar da vardtr. Haya· bu lıastahk bez.letin dahill lfrautuu eki 
ddolundu~u hir devrede bulunuyoruz. tlyetl çok kuvvetli bit- insanın het" h ngt 'itmek imı,. Ancak bu gibl hutalfda.o 

Böyle bic devre.k c det ilmi• nln de bir hastalığın ilk darbe.sine boywı İt>- rot çok yaşam lan hutaltk .aebebl,t. 
ortaya çık.acağuu ı>elc tabil bulm mn: ınesi milnıküu olduğu gtbl çok uıyı( uz· kendi~rlne fevkalade 1 i.na tle La.bna'ta. 
icap eder. Bu yeni ılmin mUessisl son viyellerin ihtiyarlığın son merh lesine nudan ileri ,!hyor:muş. Yi~ Rus dok
zamanlard Londr. v PartSte ciltlerle e. kaJ r varınnlan da mlirnkündür. Rlli torun öre bir ariztiğin tam mesut Ol

Dünyanın her hangi bir 
hapisaneden kaçmak 

Dartmver zındanından 

heı- hangi bir 
kabildir. Fakat 

asla kacılamaz!. .. 

yerindeki 
belki 

.. 
r yutan Rus <loktoru Borl.s Sokolo(- doktoru. Volteri misal go,,,tennektedir. m:ı.sm imkfin bulunmayomnq. 

tur.İşin g ribi muellifın eserinde sanki Ki.ıçiık çocukluğundan b layarak biltün M:eıhur mılhatçı K ivin arizUr; imli 
salfilıiyetfar bulunduğu bir anemi veya- ôqırUnde sıhluıU berbaltl. Dalına h ta ve çocukluğundan beri hayatta dalma 
hut bir nevrast ıü megelesi gibi saadet hıç bir vo.kit sıhhatli görliruneınqtir.Vol· b db ltt olınu~ Bu lınstalık insanı tarlkl 
m ddeslnı lahlıl ve telkık ile uğraşması- ter kendisi için yarı cıddi bir .şaka ol rak dilny gıbl yaşamak mecburiyeUıide bu· 
dır. D klor ad ... t me .. ~sini bir fıkwf gôzlcrliıl açlığt dakikadan ilib ren «ulil· lunduruyor ve her şeyi siyah g5stıerly ""' 
vey hut blr so .... olog gibi dcğO bir dl· ıue hazırbnnuş• bir adanı denn~. Fakat mtıf. D&ktor Si>kolof, diğer bir misal ota. 
hıli cnırnz doktoru şeklini.le tetkik et,. Voltcr bu fena vauyelte hiç btr kimsenın :r. buyuk Napolyonu ele a'.lrnaktada, 
m:'!kt. ve kilinik , üşah k riyk tetkik- muktedir obnuyacağt bir ku.drette çalış- Nap-:>lyon 1810 d illt d fn arlirlizın tu-. 
forini isp:ıw ç:ılı.şmakbdır. nuş \"C doksan yaşına k d r lı'dş.J.tncyhr. tulmuştur. O v kitten it.ibaren es kub 

Binaenal yh il l't e-mr "• as biy~ S b hl <l:ıhılt ifrazat b z.lt!rinin Cevk:ı.1~- h şlıyarok b y ilk k r hay tiyetinl ya .. 
mü~ı ss.ıStarının cmünbillikıP d.ed.ikle-' d muntazam .,urette ç:ıltşnwıdu·. v.;ış yavaş kayb tn1i':ltir. 
n hal ıl"" ıniıten1sip bir vaziyetl"r. İt n Sağlam bezlerinız var mt? Artık kork- Bugi.ın fon, auztiz.ınin mi beUere te-
okuyup ).'azın.ağı n 1 öğrıenirs , türkü ınaymız' Butfin h taltkl rt L;Uhf f ede· sir ettığıni y huı bezlerin ıyi çalışmalan 
çağınnak, o~'11.8ınnk için nefesini nas.ıl hüırsiniz ve hayatın ;ıd "ne erebilir- suretiyl(l riztiunın h iğini ta
t.dlıın ederse sıhhatini muh-ıfam ici.n na- d niz Bezleriniz nı:: ık d l ı;ok çalqırsa ym edememektedır. 
Stl htf:ı:.ıssı.ltha .kaideleı ini ö~reru~ tıp- h ya liyeüaa -d3h yuksek ol cağı gibl Y hangisinin ~ oıduğu m l~ 
kı hunlar gibi saadeUıı d • ılır:Oi öğrene- mesut olın:ık için de o nisbctte liy kati- değtldir. Fakat m bunun bllinmoalaı 

ı
bif.eoekür. tnsıın bu sah da tnlimler yap- t\İ'ı olacaktır. Hay ~ ve :let ber.lerln de değildir. AriZtivnin in.sanat hayatfyer 
m hdır. l!'akal t!l\iınlcrdcn evvel hay tta dahılt ifoızatı mesdesidir. \.int ltbğıdtr. 

sı:ıaclclin mevcut o1duğuna peşinen iman Tub külooz gibi taltklarda çok ga- ff'e Rus~ )'eftl naUriJ"elew( 
etmelidir rip olarak bezlerin çal1fUıası takviye e- bunlaniır. Acaba fenni ·Mr k.,..u nıl 

-de M le"'*" Kaldı ki insanın b(;yle bir 9eye inan- dilmektedıiı:. Bezleri iyi o1aıa veretnliler mıdtr. Yoba UIMIL....mcle teA4if edlletl 
Malıl:Umlarlıa konUflll8llla, onlara bizim l>Mtmo,-er ll .. shaneıinden 23 yq111,;ı kadsr YC iDl IUÇllDU it- ,nıa. 1 güç bir şey de değildir ve her gün bile mesut olurlar. Pek QOk seooyaj8riar . ...,a.tu ~ hqak giW lıık'ft • 
~ 11z 18,.lemeine mU,..ade ~ ali.. . lanif olanl~ ~ c:ea. bıu~~u-thayaUa f.e$adül edtlen ~l teferriia- .Dolı:t..x &kolof lll"U~:r için hAdiae- dlr' B~ t&ydıi mtitlıh•aıılMwc ıllll 
4'. Fabt bfal.nndald branlık dü- - Kaçtıktan nnn. vablanan btt muz çok hafiftir. Bu gibiler IÇln, t.uıı dıtJiıılıu~ kafidir. Bir piyango i.a- niıı ztddı ~Uhur ettiginl SQyf.eV\>I'. Çünk oba gesektir. , 
Mncelerini Sözlerinden.~ i_t. mahkUma ne ceza tntbac edersiniz? l.tli aadan cinnü mqlıaut halinde '1ıeti ,·hir kumar kazaııct. Lir terfih~ bir , 

~ ha,ab da. omuzlann- - ~ ~e.en-eline ~tinCe- hileokalcaaıaabuancez••·"'.''te.ı:il;nlttvafiakıyet daiına görülmektedir. Fa- Türkkuşu için Demiryolları 
~ ve bUldik bellaindeııt anlamak 'JC kadar bu gibilen albay tecrit oda- eder. Suçlulara bu retle Ye ilk ba- kal buularm hepsi küçük .saadetleri ~ 1 . , .· 
~ cleiildi. Ganli,.nludaa biri c1e- ıuuta demire~ Te & • ., her .~n ~~ t~ ~ t~ ,. .. ~•i 1ki1 eder ..Btnaes.aıeyh ı.uıüo bwllar ite çalışmalar ınlQGlında laali~« 

ki: . . • . kub9Ç cezası tetbik ~· Bizftn ~.verili ... t~~ı- P*- daha tıa-şblanıun ı onuundao bir bQ- ·artm tır 
- Bunlardan har hangi biri laıiıç- klrbaçlara cdokuz kuynikfu keC:fi. nyor ki böylece ve bcnncı ıuçlan af- ltJnluk lıwule gelebilir. Bu bütünfük fo ::Jirne (Hususi mufıabirimi.ıCJen) - lf 
~ iatediği zaman de.ima •Jm uaule admı 'ftririz. Dokuz ipi n.nhr. Fakat fedilmit olanlardan ~ bette :hiri c 3detiir. lftS.1n bu l;anaale yetiprse 0 Ceçe. yıl Edinaede açtlaa Tirkk.,.ıoda Sina (HaMHi) ~ ~ ;.,aa< 
W., -.ururlw. Bu ua&I. ıisten istifade timdi aadece demir vurma aıulUnü tekr• IUÇ iflesiaektedir. ·\~kil saadet yaf'.ıblnut bulunur. yeRI ,.. ıedrisattAa ~ iu:fa ._.., • .d• f•alif'et al'tmııt • Si~ E'.nıia· 
~ hUJ,.uıcl... Burada ilk ilk ve tatbik ediyoruz. Kobaç cezatt lcalkti. ikinci saçuna ieJiy~ mücrim bak-j Faıkal şu başblan clenilenlenn büytik bl'Lıklar yaptlwabadK. ŞiıntclfJ-e bdLV c.. En... onl~ doina ....,... d&o 
~ bsif alsler olur ld, iki metre ile- Bu ceza)'1 matdaunun tahammül va- landa da ,ine, hafif muameleler~- <"henwrtiyeti vardır. Saadet iklisabt 'çin 31 talebe bydeditrniş olup buftlana lı· .qıiıyotıı eo~~tr ; hat!'n 287 inci kil~ 
l'iaini bile gönrtek bba olmaz. itte ziteti anlqdddtbin .onra ve ancak pdır. Onu cemiyet için b.ybO iıuantal"lft hepsinin yn~ liyakaUe ve mü- IW)'e&elet'ie eit 'r podSE mnumt l'Clinch Kcmaba te..düf edea 2 )XJ~ 
~1ar bundan istifade edebil&: mahkeme kanın il t tbi.t: tmekte- saymayız. lı - çai.qmL Fwtı cadeteye göğm germek için ayni kuvvet.- merkeze g6odeıilmiftir. Sn rapoılar Ür;&- kilo-etre ~ada~••• tihd« .. 
~tini dütf,in&r ye ıisİıt görünmezliji riz.. ücündi ıuç P9:JllUl bir lldam artık ru-

1 w olmadıklanmn her şeyden evvel d'1- ô.tde OBCa ,,..,.aacalı: incelemekn:lett do <>"2 ~ ~ MO ~ .t.'dat 
~ kendini atat. Fakat asli uzağa : ' ' • . Yt ' lih edilmezıt damguun IAF- Kanun I şunu~ tcap ~- Hepsinde ayni bU-- IOIN'a ..bhi vaı:i)'eta ...üsait olanlıv te9· ,.apeı_, 6)5 Metıe keme.. ~ 78t; 
Ridernez. Kaçan mahkitm, liı içinile . Ateiyelere,c;rdim. bu odam baklanda ~~· Onu I dat lM.ttuWRayor Dokıor SOkolof her ke- bet edilecdder. denlcrc itti'ak etmek kat..- o.Yak Y~' ııtı:r. K...a. ~ f'~ 
~adoğru yürüdüğünü u..n~edet:· F~- Burad mııhklinıtar günd~ ~ döc-t a:ınivete iadeyi d~il:.~~y~ onwı 1 

n del.inin uzviyetinin hayaliyelinden uzere kayıtl nnm y pdm bildirile- •UAd• ~ •mde b~rakw .- f~ MetNa• 

qt döne dolap. hep hapımane a- ı~t çab ırorlar. T • • denur, laf, elinden kurtaniı.ağı dü4fllllur. ileri g~!ebil.,ce~ınt 'yteyor. lnsa.nümn cebir. VCUyetimiz Türkkuşuoda çalıt- ıu ve IMr yo!cu bi~ " _,aah ......._. 

~-.ından ayrdamaı:. kösele .. Her ,ey üzerind calı ıyorlar. ' · - BITh1EOI - hepsi h y ta mukavemet için ayni mulca- mak üzere aynlan iki oğrctmca l:Hc kaç laamqtır. Yine bu Mtabda .HO bMa' 
A:ynlıa bile bataklığa ıaplarur. En Bu çal!ŞIUalanna ~ukabil İi>? elleri- vemetle ve yni hayatiyette değildirler. güne kadar Ankar dan gdecellcrdİc'. metre mikabı toprak. kuılm11 l l.60.0 
~ ihtimal civardaki köye kadu ne bit para bile eeçmiyor. Baz.alarmm uzv4yeti daha kunelli bo- E metre mtUIM m fe:ıler temeli lumlnua 
~esidir. Böyle vaziyette İle onu Cdmn işin bütün h s·1·h hüküme- Noter m em u rlarl ı..ılarmtn dili :ıaytfür. Binaenaıeyh ba· dirnede 6lOO metre m;µbt l.tioat dundMda te• 
1töy1Glerden hiç biri kabul etmez ve tindir. Bir mahkftm, İ te: üç aene iı- zıt r.mm det için islid Llan daha kuv- mel hafriyatı Y pılmıotır. 
).Jıut firariyi yt.kalama müki.fab ter yirmi sene c ... örsün. burada bi rlig"' i . veUJdlr. Bir uuiyelin hayat.iyeU neden Kuzu eti 30 kurut 23.S~O :met.re mikiheada ~erd( 
01-rak adam başına verilen on lngUiz Ye günd on dört IM.l ıtıktan ile ri g tir Yani ete irişmek liyakati Ed..-.e (Hususi) - Belcdıye eldi de hafrt,.at PP1lmijt1r. y~ hW tatıı .. 
li, •• -'----L • • - ''--( b• ••dd • · b" r •• h · -o--- '-bil .. '- S k-•-'" f _ _.__ı~.ı- L ! - • • d .ı"cli o _. mine göre 1 S incl k.nl İwfaab Z.000.000 iL -ı llll1lalt rçın JllKll ar ve aze tes- aon,ra ceza -mu etmt ittrtp apıi- nasıl üd.i>ap edu1: ır I>Oıdoı· ı> IJIUI e~- u..- içtima. •vet e~ . ou . . 
~eder. haneden çıkaca~ :urmın elmc ıade- !zmir flcinçi N terlık memurları ta~_,. bu .sorguya hl~ t reddul etmeden şu C\..'- İçtMtlada kuztllard n alınmakta olan zcp- lm,ya mal olac.alr:ttt. De~ol.A '"- ç.. 

8• -L'-"'- f' - I" l b' ( ·ı· {' iti 8 fı d l t ( 1 l · L:... • · ind"-" • L- 1 1 lşma ile lı.azt.raa ~ ri.de K~ C.. ... lf manıusuun aran ma um o ur ce w t!~t a ıraıı voo r. u para n n gı:ı;cn sene .::uru an NotCf' me· v ,. venyor: .-,e ır~ m.nlCl4 ..arın itan • 
01.nıaz derhal hitün teflrilitamz ha- dqanda bü- iş bulunesya bdar ra- murlan yardım birliii) umumt heyet 1 - Hayatiyet bezle rin dnhiU ifrazatın- caktır. buriyet b..rıa~a da Erzincaaa bna ... 
~e geçer. Tdaiz telefon, takip p.µ;ıumı temin edecek ekmek para- toplanhlntt YlJpnu~ ve meslek uirunda dıın Uerl gelmektedir. Binaenaleyh tt:t- 8uAd n eowra kuztt etinia U~daa şacaktır. • • 
tll~frezeleriıınD, hunaa için terbiye ııdır. o kad:t.r. sarfcdilen çalı~a ve bu ctınlerde Bü- 1 adet bedenıı d hin ıfrazatmm iyi çalış- üç kuruı resim altnacağma gÖ<c :Jf) l:unt- Şarki Çın clemıryollare 
~İf köpeldenmiz ve daha IOlll'a lngiliz cena1annd:ın biri bana de- yük Mıllet Mcdi .. ine \•erifm~!lİ ~lclcncnjlnuıs.M:lan ihamtir. fil aablacakter. MoU:e>..-a, 27 (A.At _ T .. A; .. .i. 
?"'&nenin etrafuu &aran ve ıure- di ki: (Yeni Noter KanURtt) hakktnd yükM:k Hay tiyetı tanzim ed_n, saadeti mey- T k d • k •rk Mançuko hükumetİftin prli ÇiR ae.w~ 
"'~lıu.uıiy~ y~lmf! bataklık.. - E~et:e _ ~ü:=rCnıd~ .zi~e mıılcnmlar nezdinde girişilen te~eJ>b\i'1er 1 uana geLir~n hwı~rdır. Bilhassa derekl~ ra ya 8 ıpe Çl 1 yolunun bedclme .~ ZJ ~ 
i..."':P. nıahlnlmlann aleyhindedir. Bu kurban du§unulıırdü. Şirndt bizim mevzuu bahsotmu~ar. Yeniden yapdan - bot.r..dakt beilenaı - bu husustaki rotti EdHe.. (HUIU9i) - Vi1a,-ct Zttaat tediyesi laztrn olan ve altı milyoa ~ 
~lı~ zahiren hiç_~!fi olmaz •• F~- ceza ıiıtemimizde kudaan ikinc! de- id~re. kurumu seçim~ndo fafu·i .. eislığc 1 

Ç<>k ~für: . • KIMc.1 muhtaç müJtalı illere tem edil- ibaret ~ulunan tak.tti ödetne~ old ... 
~ ilzerinden geçem ~çıne ~er.~ recede yer. almakta, h~t dereceJ.'I aııl llcınc.ı Noter Bay Emm .Ere~r. ld~~e _t:~- ı Bu ntetıeteftin da.._ ıya aMaşı~ içbı ..ek üzere HO kutu ipek b5ceii to:latt• nu bildic ektedir~ 
~ ~lar, takip mufrezelen- ıuçh;t tqlcal ~m~&r. . • ~mu ~aıltanlığma ... Raıf Caray: Kı;tt'5>1ı· IDl>klor Soblof aabbat ile baJ'atiyel ara- nMI ge~~· Baalardan dobatt ku- Sovyetlcrffı Tokyodaıki .cfiri b. ~ 
... ~-r~ıp ~~ ~ ~ Bir ad~ bir·~~- Bu su- gc Şefık Çuhad~ro~lu v_c wlag~ d~ RJ. , .. nc1a çok güzel bir ~ıuka)ıoese ,.apma.kta- tmu Edwaqe aynlarak ıos kllla9tl lhu. yatı %ıman altına almıt olan japcNt Llc 
~a gomulup ölmuılenlir. çun mesulü onu ~,endea et"Vel fat Ongan aeçılmıtlerdar. Yem idare dll'. S.W..ı ve hayatiyet başka baŞka §'7- köpriiye. t60 kuta. Meriç kanana. 2S kümctiae mücacaat etmit 'To l.er .ı lı~ 
~tn. olunuz.. Dünyanm her hapi.- onu hazu-lannt, terbiye etme.mit olan kurumuna !"eslek uğrundaki çalışmata· 1 

lenlir. llayaliJ'ebıiz sıhhaUl insanlar Ol- btu. Kqa.... 1 O kut.,. da ip.alaya kümet nezdinde şktdedt pt"otettol..-d4' 
etinden belki kaçılabilir . . Fakat cemi,.etindir. nnda muvaffokiyetler deleriz. !dutu g;bi hayati,retl kuvmli fakat; .A- göNl~r. bwluftmltŞtti 

11'7 ~ -= . - ~~ :a=- -- - ~ - - - - -~.;;;-:; --- .. 
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swcwsıııw:H ~ için LWm olan havayici ı:arDt'iye)'i Bir-gün kız bana bir torba altaa vo- muamdemden pek ziyade memnun da hen de omt ertesi gün iç&a eYimied 

MASALLAR/ kamilen düzdüm. rcrekdediki: oldu: ıdavet ettim. ı 
ikamet ettiğimiz mah llede beni _ Paurda «Namahrem> ismin- - Efendim, sizden~ Mzzcl· Namahrem erte* güa eYe ~ HALK 

Evvel Zaman 
onun karde~i zannederlecdi. Hakika- de l:Jtr tacir vardır. Onu bul. Kendi- tim. Fabt 00,le yalaa ahzü it.a ile Beni buldu. ikimiz bayb z.Mlll ij( .. 
ten de öz ka~ gibi geçiniyorduk. sinde gayet nefis kwnatlar vardar. olmaz: wama.da muhabbet J'C 111e-' fet ve muhabbet ettikten 90llra eofı. 
Kız güzeDıkte. cazibede yekta idiyee En güzellerinden beğen ve pazarlak vedclet tesit etmek üure lütfen bir ray ottuar k ak ma kadm yedili 
de asla gözüme sörünmiyordu. Be· etmeksizin kaç para istene ver bana gün bendebanenw tepife rağbet bu- içtik. nef bidelcrle meatü liyakal 
nim aklım fikrim n ri firak ve at- al getiri • yurunuz. Bir IOlcma edelim. Kulu- h ine gddlk.. 
kiyle yandığım Oürdanede idi. Onun 0 _.:r-.... 'b" Lt O ta • nuzu çOk. memnun edersiniz, dedi. K L .: .. •• • ••• ___ _.1 ~ • • · L •• •• • cuıgt gı l çar ıya çı~ ım. cı- • ız a;:auyen gozume gocurw11CU , 

azattt'iit,,Am"DF hayalı bır daln .. a bile gozumden zaıl · d""LL~ .. .. od" C't Ertesi gün gideceğimi söyledtm Şu L _ _._ L • Na h • '-
1 

.. .., . 1_ • ran u~1U1nmı socup ogre ım. ı - · ~r ııt.t ma remı gece .. oyu• içinde ıı• 

Yazan : METiN ORBAY 
? ~ruyor, y"!r~gım n sretıyle y myor tim, kendi "ni orada buldum. Genç Bu vaadtm da memnuncy tini rttr-lvemlemekllğimi. mutlaka gece yatı· 
ıdı . Onun ıçın bu kıza zerre kadar L Lh L · ad _._ ~'LL~-- dı. da 1-L ._,_.. L _ _ L_ t • 

le , k h .. -'-ed' . ve Y .. , ııt. ocr amU1. ~na n u.oymaKu mı 11 .. ı ... en 
m ey tmıyere er gun lerK ıp gıt- ~·-·ek t d ı- d"" · tkametgahımıza ge dig .. imde Na L ~h "h · · Be de N' -L' k . d" ""..., yanma o ur um. ıne tgım - 1tJll ve ı tar etmı tı. n amı:m• 

mef kıster-kun.be . 
1
.. d lr.:umaflan çıkarttım, içlerinden üç mahremin beni evin "vet ettiğini, !reme gece bizde ltalmasl için ibram· 

a at ız nım uzum um n d · ed" .. • f " l · 1 L • •• ~ '"'' • k ·· led" 1 b h ecl ek b' .. dd d kal ıtop aylr tm: ıst tgı ıat erı pazar ur; ertesı gun Kıuecegımı tza soy ım. ett im. Birk ç defa gitmeğe kalktt i.o 
E.bülkasım' ın hiki yesi 

a 8 .~ f ırkml~.:ı et ya
1
nm a rd -f etmeksizin tamamiyle verdim. Da- O da bundan pek ziyade mesrur ol- lde n iyaz ve i tirhamlarla mümımaat 

_ 5 _ mam ıçm e v 8 aae •• Y~ v3:rıJ•o u. ha bir müddet sohbet ettikten sonra du. behemehal gitın .. e teıvilı.: etti. fettim. 
Bundan maada kendısmın kını oldu- k -•- L .. ld 'nele bi · A nda ı_ t L __ • ı · ............ 1 . .. . . .. . . .. .... . , \ um ~n .::o erı n nne vere- ym zama mu1tabe eten ocmm Bu hal ile ece muna kadar ıçe-

buı llcırlerin toplandığı mahalli düm. Dedi ki : gunu bıldarecegmı ve gosterdtgım m- rek. ot d .. ltoruığ getird'm de Na ah · . . da t t ek. g Y k d 
tl .. • orada <Mahy r» diye sual et ... - c:.:-di git güzel bir konak hul saniyetin mulıcabelei şükramm ödiyc- fL• u~ ugumuz._ ha a . ıbi. l~ı'mı"mmu·· r~ı ev~d~ ve_ cim -,rek ,88rhoıluk~n s~zaca . f " ~~dl 

... il\ ~ • • • "fll11 
• • .. • • •• r rd K.l gun sonra K:lZ na yıne r ·ı:ıo nasıp gor u ve guze , ne- g Idık. Bunun uzerme mısa ırı ... enu 

\·crır ~hu _ona teslım et. Her ne kıra ıle tut. ce~nı soy ~yo . u. be d . k kese altm verdi : fis yemekler lıazırlıyarak mükemJ i için hazırlanan odaya getirip ya· 
D d" a gctır. Dedlği gibi temiz bir konak i ti- un~n uz(e~m~ L bent. e gtt~t. te n _ Git evvelki gibi yine cNa- mel bir ziyafet t e rtip edeceğini söy-tl tırdlm ben de kendi od ma gelip 

ı . O kl · L Kız . vazgeç ... m . ftn aK:ı ıne m ızara • ıec1· • 
"" ı_ ... car ettun. raya na ettı... yme ba 1 d ı· d ld"" · ._ d mahrem• den kum ı al getir dedi. 1• y ttım 
'"l"ı;: tub l ~ a ım ve e ım en ge rgı .. a ar • • k d I d l 
>i "t•" u n dın . Tıpkı tarif ettiği bir mektup yazdı. Onu da Mahiyare hüsnü niyetle hizmetine çalıştım. Bu defa t cir beni görür görmez Ancal: tacir Namahremin beni d~ I Fakat t tlı uy uya . a ar, a maz 

n:\;1ki cMahiya~ ismindeki götürdüm. Bu defa dört torba altın Maamafih ba!lına gelen felaketin sc- pah ı gayet ağır. nefis bir kumaş vetinden bzm göatenllği fevkaladel ltız bir elinde mum, bır elinde kanlı 
t , b" u_ um. K .. • ıdı verdiğim gibi verdi. Kıza götürdüğümde lazım bebini ,.e ke~disinin kim olduğunu çıkanp önüme koydu. Kumap pelc. me errcte bir mana veremediğim için h nç.er yamm geldi, beni uyandır· 
rn u:·ük . bir dikkatle okudu, ta- olan döşeme ve diğer mefru§Zlt ile öğrenmeği pek ziyade merak etti- ziy de beğ~ndiğimden altın kesesini bu da bana bir merak oldu ve sebe- f de : , . . . 

lJ ""ltrun ı"l .. .. L _ k d ba da iL ' h. • • ... . . b" •-- d fa . bet d"' fo··nu··, ..... att&m ve• b' . ·1e ,, ..ı_ '- .. L _ erd'nı 1 - K lk. .....lf O senm ham m•M· • ~rı e opup r:>aşına oy- ona a, na e otse ve ızmeltmı· gım ıçm tr~ç e münase u· ı '"" · ım ı rtae anaamaga .u.ral" v 1 · ı . . . . .~· . . . 
lı \ ltın son.ra çekmecesinden iki tor- zi gönnek. için birkaç cariye almamı şürerek sergÜZe§tİnİ anlatmasını rica - Bedeli ne kadar ediyorsa alt- Ertesi gü~ tacirin ~anesine ~ittim, fı~~t goc kt (~endı k m &Çtnde 11 al 
~ ltırıtçık rıp bana t .. slim etti. Ben tenblh etti. ettim. l..Akin bu bahis olunca aüküt naz, dedlnı. son derece nayct ve tkram ~-tt• . \yuzuyorl d•dt. 

rt al r le: doğru bza götür- Arzu .. tmu ye ine ~,~·rdim ve OY eder. bİt' kelime bile söJfemezdL 1 cNan..&vem• benim ha teklihU Akpm Olap vdet edeceaun sıra-- - BlTMEDt -
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Hikaye 
·······••11••••• 

ayd 

ir fırsnttı, Ekslrnmetnonun cesur adam
ları da knyal.-rın altına doğru kaydılar 
ı.e ovada, yerele s:.irilnerck ilerlcmeğe 
başladılr.r. 

Bmız. con~, dü~manın karargahına 

ynklaş1ırlar .. 
Güz.d bir manevra ndicesinde, a<lam

l-ı.rdon bazı!ıırı onltırın arkasına koydı 

ve evvc1ce tc.karrür etlen bir j1;aret Uzc-, 
:tine korkunç hır atq:e başladı. 

K~ranlıkta r-çıfan bu c.teş miithış bir 
1 sir yaptı. 

Düşm:mlnr, m:mto!arına sarılmış ol
dukları halde, kumların üzerine uzan
mı lnrdı. Bu mn.ntolardan bir çoğu tabut 
oldu. I>U!i!manhır mütemadiyen ölüyor, 
ölillor, ölüyorl .. rdı. Kumlar, kızı1 renge 
boyanıyordu. 

Nihayd bu kannrıkarmk panik :.nın
, rıt ş birornbire durdu 'e Ekstrmncn- ı 

....... •• u gu 

Şarlo, .husus .. · hayatında 

Dünyanın en meşuhr artİ•ti $DTI Saplen ·evinde 
lıali ile )'emek llel'OT 

tabii 

A 

• 
ı en av ta 

............ ilim ....... : ........ 
Yazan: Mlşel Zevako 

•~ıuaıımm.-maıgmmı--~mlM _________________ , , 

Birlik, Kokaryah Altmtaf, Talkı1ik Fa- - Oğlum! Uzun bir ~eyahntc çıkaca-
ik, tkiçe§meli Abdüsselam eczaneleri. ğınızı söylemiştiniz. Dığer oğlumun sc-

ÇARŞAMBA GECF.St yahat esnasındaki yol masraflarını nasıl 
Kcmcraltı Birlik, Karantina Ahmed düşünüyorsam, sizin hakkınızda da aynı 

Efref, Kemerde Ali Hayreddin, qrcl- duyguyu tışımağa mecburum. Resimc 
pqe, AIS<ıncak A. Lütfi eczaneleri. gelince, bu bana 1572 senesinde yani ha-

PERŞEMBE CECF.St tmısı kafamdan silinmiyecek bir günde 
Kemer nltı Sıhhat, Karal&f Santo, Ke- verilmişti. Miras haklarının tabii bir ic.a

çeciler Yeni lz:mir. Türk pazarı, Ayavuk- bı sanıyorum. Aziz evlftdım beni hatır-
la Halk ec:z.ımeleri. · ldan çıknrmayınıL ölmeden bir defa da: 

SALI GECF.St 

CUMA GECF.sl ha sizi görmek ~n büyük arzumdur. Siz 
Şifa, Tıllu1ik F • ~-- :r~ . nasıl biı.I korumuş iseniz. Allah ttı S2.i 

zan AbdOuelim eaanelerL koru un. 

Pardayan elınde mektup olduğu halde 

·ı·•· .,,,, 
. . . b" : ... c.ı ·~ Selanik r.ergısımn ıru• 

dalyuını kazanmııtır. 
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~ 10,._1 iL f\A\/FD IF\\ ~lB o..:ORZ_OM ~·~21 ell~~:;.::i:n::b~:d:~ = _ ~ \V\Y/ l:JI hammenli 62 inci adanın dört 

D• • h H ı· 344 M. j. Taranto 13. 16.50 yüz metre murabbaındaki on sa-Marlen ıetrıc o ıvu- 204 F. Solari 13. 14.25 yılı arsasının sııtıtı baş katiplikte-
134 Ş. Riza Ha. 12.50 lS..50 ki tartnam~i veçhile 8/4/938 cu-

Esrarını anlatıyor 108 A. R. Üzümcü 11.50 12.75 ma günü saat on altıda açık art-
ı 05 K. T ncr 12. 7.5 14. 75 tırma ile ihale edilecektir. lttirak 

------------------
dun 

_ 23 _ 6 ı M. Bctikçi ı ı. 13.2 S etmek istiyenlcr yetmit bet lira-
2 7 Pateraon 13. l 4. lık muvakkat teminat makbuzu 

. SUne.st bulvarın aşağısında, Sania Mo- Ynklaşıp kendimi tnkdim ediyorum. 22 D. Arditi 12.25 ı 3.2S veya banka teminat mektubu ile 
il.ika bulvannm aşağısında., onlara muva· Fransızca ve Sentantuan ~ivesiyfo ha· 2 2 K. O. M. Ali 13.5 O 14.5 O söylenen gün ve saatte encij,me-
~ hlr Vaziyette Melroz Bulvnr var. Işte nn: 9 j. Taranto 13.25 13.25 ne gelirler. 
,,_,,,el! (R.K.O.) stüdyolarının mikap - O! ... Bonjur!. 9 P. Klark l 2.7S 15.SO 24--29-1-5 950 (583) 
~ sarı bin.asl, sonra ~Radio, şir· Diyor ve snndığın üzerinde bana da 2 Şınlak o. 16. f 6. Beher torbası yüz otuz kurU!tan 
~etinin eski gotik binası. Daha sonra, 50- bir yer ayırıyor. 1041 Y eltwı üç bin iki yüz elli lira bedeli mu-
• bir sokak snpıyor. Bu kadın Klodel Kolberdir. 245616 }\ammenli 2500 torba çimento Oı-

... , .. as 

(Ehemmiyetli teklifler karpsmda kalınarak kitap halinde forma fonna çıkan, 

- MOSLOMANLARIN 13 ANASI -

Romanının ikinci forması çıktı .•...• 
Arayın 

Alanuyanlar için birinci forma tekrar basılacak.. Fakat çlian ıkinci forma 
ile de bu tarihi ve heyecanlı romanın evvelini aniıyarak kolayca takip edebi
lirsiniz. 

Birinci ve yahut ilı::inci formadan itibaren bütün formalan tanı olarak alan
lar için zarif ve kıymetli hir kap hazırlanacak, bedava verilecektir. Bunun 
şartlannı aynca bildireceğiz . 

1Sl!m tarihinin bir çok esrarlannı, büyük bir zevk ve heyecanla size suna 
cak olan bu eser ayni zama.nda herkesin kütüphanesinde salclıyacağı toplu 

ir tarihtir. Zira bu roman muhtdif tarihlerin tetcbbüü~den çılcmı mukaye
ıİeli tarih! bir kıymet taşımaktadır. 

Ucinci formayı müvezzilerden isteyiniz ve kütüphanelerde arayınız .. 

~arton adı verilen bu sokak kUçiik· Gemi batıyor, bir makinist kollarını 246663 man ağa su membaında tuliın 
'&~~~~~~~~~~~~~w~çık~~K~ Ç~~~m~~: .~ilm~p~~ba·~~~~ ~-••••m~u•m•Ez~n~ımmm5~--~·••m•••~>~~m••••~•a• 
tn~. Bulvarın gUrUltü ve hareketi bu· det Kolbcr bana doğru döniil.ror. No. 7 I !.SO .

1
• şartnamesi veçbile 5/4/938 . ~lı rswsets»+'!. ·=-•••-1!14"'3+m• .. ------------.. , 

- Batla baıma pir bqlani'Ç olan -
!kinci forma müvezzilerde ve l"iitüphanclerde vardır. 1-S 

:tada durur. Bu sokağın bir tarafı gilneı - Paristen mi geliyorsunuz? Doğru- No. ~ 1-.50 günü aaat on altıda açık ekıil~e 
\'e ışık dolu olduğu halde, diğer tarafı su talihli bir insansm1z, Benim Sen Man- No. 9 13· 1 ile ihale edilecektir. Talipler iki 
bıor bir gölgeye bUrilnm~ilr. Sokağın dem nasıl? Biliyorsunuz ki ben aslen No 1 O 17.SO ı' yüz kırk üç lira yetmi• bet kuruf 
l'liharetlerinde büytik bir parmaklık var Sen - Mandcliyim. Hatta orada bir hnylt No. 11 16· muvakkat teminat makbuzu veya 
"e hUyUk kapının üzerlnde de, bilyilk sene kaldım.. Orada hula akrabalarım ZAHtRE \banka teminat mektubu ile ıöyle-
iJ,,..tı d ı 50 çu"·al Su~am 15.SOr - t ·• -uerle şunlar yazilıdır: c:Paramunt amca ve ayı arım var. 

475
. in.en gun ve saate encumene ııe-

'tüdyoları,. - Fakat siz hakiki bir Amerikalı ıol- 98 kental Palamut lırler. 
Burası Holivutta gevşeklik ve ihmal dunuz. 36 ton P. Çekirdeği . 2·60 20-25--29-1 879 (546) 

&Qrdüğüm yegfine yerdir. Niçln olduğu - O kad r de~il. Vakıiı bana mu· 36 balf- ;amuk •& 33·50 41~ Belediye hava gazı fabrikası 
iıah edileme% runa, burosı Napolinln kü- vaffakıyet ve saad~t temin etmi, olan D kt için tek teshin Je&:atörlü ve Ka,yi 
W.lt sokalclanndan birisine benziyor. Ge- bu memleketi seviyorum. s:liyorsunnZ' ki o or . gazla ilaveli teshin cihazını ~nvi 
llp geçenlerin gillaüklcri ve iblr kaldı- ben, mcs"ut bir yıldı7.ım. Hiç bir şeye .fa- • "' • 

1 
ve 24 saatte asgari yedi bin bef 

l'nndan öbUr kaldırıma bağırnrnk konuş- ciıı. nazariyle b~km~m. Denizin iliı~ ~~a· Alı Agah Dıne beş yüz metre ~.ikap gaz iı!ilisa! 
tuicıan duyuluyor. Fillmlerde her za· i!ındn. tepPde hır cşun. ~e ~o~ .sc~ dı~~ . • . edebileuk kab1lıyett~ altı takiılt 
'1an, aptal bulaşıkçı rolleri oynıyan, §~11 blr kocam var. K<'ndısı <lışçıdı~.' Sıne· Fraıuıx hastanesi • f.ocUk ~*~ .. :'v-

1 
y ~rtikal ~amaralı hır ha~a , gaı:ı 

ltıan bir ~encl, ki.lçilk bir çocukla ganp mayin meşgul olımız. Al::,am, studyodan nıpa tel.kik ~atınden do~u}tqr ... l ıstıhsal cıhazının malzeme ve 
~ hır oyun oynıyor. Şap ·ası bir döndüğijm zaman. b a lerden hah· H~stalarını eskiSi gibi. Beyler ~kn~nda montajı kapalı zarflı eksiltmeye 
aötUııUn Uıerlnıe yatan, kravatı olıruynn 1 eedip, i2imi. entrikaları uı1utabiliyorum. r E4 numaralı rpunycQehanesinde kabw konulmuştur. Şartnamenin fen i 
~e Yakası agık bulunan Corc Raft, kilçUk\Bana n diye böyle acaip bakıyorsun11z'> eder, . . . . Jiısmında yazılı olduğu veçhile 
~kel aab.ciları gibi bir duvııra dayan- Hadi, gid,ip giyinmem lüzın1. Biraı: sonra Muayenehane '.felefon~.? 3452, ocağin müteahhide a1t atat ve mal-
ttııı, ellerini ceplerine yerleştfnniş, dü- gör~örüz... Ev;ı:ı \~lefonu : . 1 • 3053 ;emesiyle montajınin( bedeli mu· 
tllnuyor. Beyaz renkte, uzun bir of.omo.. Klodct, Geri Kuperle beraber .. Mavi '.. (H.3~ . (G20) hammeni 70.500 liraôır. Şartrt~-
btı durµyor., lçlnden harikulade gilz.el Mıkalın sekizinci kansJ., filmini çeviriy.o · tın.ırT'i mesi 176 kuruş ·beC:lel mukabilin.-
hır kadın !nlyoT. Hiç kimse ona. bakını- Sahne vazıı Lubiçtir. . iZMlR tKJNCJ iCRA MEMUR- de hava gazı müdürlüğünden te-
)ot •.• Kolunun altında bir defter bulu- Dekor, Pnriste .. bi:r kütüp}\~ne>:i teni- ı LUGUNDAN ~ . , , 1 darik edilir. Taşradan 'istiyeiıler 
~ kısa, mavi elbisc1i ve alçak topuklu sil ediyor. Jşık tertibntı tMtAmlanmılk ı Meh t Ali ogw ltı Ahmedin Ern- aynen posta ücrelirii de gönder-
ge Ol B d 1 ( 0 

) .. • d ·· k t me 1 Ih l 4 938 n9 bir kız geçiyor, b1;1 e\llp ra ua·ıüzercdir. r , alo mın uz.erın f! uç ~ link ve Eytam bankasından ödünç melidirler. a e 15 • - cCıma 
dır. galeri var. Bµnıva lıer boyda, hı:: ~e}.~l- ld .. araya mukabil Bankaya günü saat 16 dadır. Muvakknt te-
~ın eltında, ihtiyar bir Mek- de, her renkte projektörler )erlcştırı!ını~. ~ ;g~ p l d"wi lzınirde Abdullah minat mikdarı 4775 liracfır. iştirak 

'i\aıı kadın oturuyor ve çiçek sııtıyor. Bir •Ürü emirler. veriliyor. çevaplar .~lı· s~~b:u::irtı~ulu sokağında yeni 
1 

için 2490 sayılı kanunun tarifi da-
lfavt pantalon, sarı gömlek gcyıtıiş nıyor. Işıklar, bir tarafta Y~~1>•or, .. dı~e~ .J 1 taj 9 numarah evde tahtani bir 

1 
iresinde hazırlanmı~ teklif mek-

01-n, hafı şçık ve elleri cebinde bulu- tnrnfta sönüyor, şura.d~ hafıflıyor, oıesınıı f b·r·oda ve bir muthak ve tupları ihale günü olan 154/938 
~ Ma.rlen bam. ttfaknt ediyor. Belin· ziyaya garke~i> or. Siyah g~mlck, gri ;:v~an~ bir s~fo ve bir oda ve ar-; 1 cuma günü azami saat on beşe ka-
1" tıabancası bulunan, mavi gömlekli, elbise giymiş olan san c;ehrelı, kıs,a boy-. kada küçük bi~ aralık ve aralıkta dar encümene verilmelidir. 
dev ı:Usaeli Jnuha.fız. o,nu kapı-da, kulak- lu, bodur bir erkek, nğzındıı u~akı.~ ~~r bir helası olup. (800). lira kıyme-ı 27. 15 - 29. 15 615 (360) 
~tına varan ağnnın ifade ettiğ\ tebes- sigara, siyah saç,lnn. da nlnına do .. u.m:ş tinde ve : r 1 - Senelik icarı 110 lira be-
81.iınJyie ~arşılıyor. olduuu halde. ellen arkasında agır agı.r ı fzmirde Abdullah mahallesinin deli muhammenli Balcılar cadde-

lgar{de, grl çimento yollar, kaim za- dola~ıyor, gözlerini yukany.:ı knldırı.y0.:· Rana sokağındı! 49 yeni 63, 65, 1 sinde çiçekli fırın ittisalinde 137 
\iy• §eklinde çapnWaıuyor, bu yollar bir şeyler mırıldan!yor, s_onr~ tekrnT yu- 67 69 taj numaralı dört kapısı' ~ayılı dühkan batkatiplikteki' 4art
lltı tarafında da, aynı renkte hangar]~, rümeğe b~§lı.yor. Ona hıç kı~se ehem· ol~n bu evin 63 numaralı kı&til'\: \ıameııi veçhile 15.4.938 cuma ~· 
Var. Uzun. boylu bir genç, koşarak bır miyet ntfetmı) or. Bu adam. dun:~nm en T ahtani bir odadan, 67 numaralı nü sant on albda açık arttırma ıle 
~~~ fırbyor, ko38~'k bu yolların bi· büyük beş sahne vazıından ~m oMlan ı. 151m ., tnhtani bir odadan 69 nu- 1 ::ı.ale edilecektir. 
:ı-ı..... ka Enı t ı:.:ub" tir As 1 meml '· ti o1arl a- ,.. • ' , Y.1 

• • • • --.ıuen geçiyor ve yine ko arak bir · -ı es ıç · 
1 

marah kısım : K ... ından girilince Talip olanlar ;1ekız hra nr:oı 
l>ı~a dalıyor. Uzerindc atlas bir yelek cMistandnl~i ı1irk!erin ~irinde pa.lf8~0 z~mini toprak, aralık, arkada kü-

1 
be~ kuru~luk muvaklcat teminat 

\1 ~~ı 1'unuıştan bir pantalon \·a::. Bu 1 idi .. ~u~d~n b?~ka .0 • ... :.aramo~nt . şır: • çük bir Rvlu, avluda bir hela ve, makbuzu veya bank~. teminat 
'l'ni. :zamanda ik1 fılın: Varner study<>-ı~etının ı,tıhsıılilt mudurn>clu: Şıındı ~r bir kiler, üst katta bir koridor ve mel<tubu ile söylenen gun ve saat-
ltrıııda, d{arko Poloı. yu, burada da tık sahne ,-azı•ndan Laşka bır ş.ey degıl· .. de.dan ibaret olup ( 1200) Ji-1 te ecümene gelirler. 
•lw k . d v • d'". b d T UÇ 0 l • • b 
-1a\."f sakalm !leldtlncl arısu nı çevı· ir. ı egane sev ı ~.şey . u u · . . ra kıymetinde olnn bu gayri men- 2 - Senelik icarı yüz yırmı Cf 
ttyC)t\ Mütemadiyen bir stüdyodan diğe- Dekorun içi.nde, şımdilık elektrıkçıl~r- kullerin .mülkiyeti açilk arttırma \ira bedeli muhammenli, Kemer 
tine lto§up gcliyoo:-. den manda, hır tek erke~ ''ar. Ona .. dık- ı suretile ve 844 numarclı Emlak lçaddesinde tanzifat hanı karşısın-

lier ~arafta, yeni simaların yüılcrine katle bakıyor ve Rober. flo~e.: o~dugunu ve Eytnm bankası kanunu muci_I da 6/1 sayılı belediyeye ait ben
dtltkatıe bakan, yabancıları isticvap eden hayretle görüyorum . . Bır sur~ .'kıtap :a· hince bir <lefa:Ya mahsus olmak zin satış barakası Başlc.atiplikteki 
~dyoya girmek mUsaadesini aldıklarını nştmyor ve bnznn bır t~ncsını ~olt.~~~- ı şartiyle arttırması 4/5/938 çar- yartnamesi veçhile 15/4/938 cuma 
lÖsteren vesikaları soran, stüdyonun hu- nun altına alıyor .. Ozerıne !':oıektorun f şamb:ı günü saat 14.30 da icra da· günü saat on alhcla acık arttırma 
~ ı>olisleri dol~ıyorlar. insan reisi- ışığı geliyor. makinıstler onu ıtıyor, ny~k- 1 iremiz . içinde ynpılmak üzere bir ile ihale edilecektir. Talip olanla
~ur Ruzvelt olsa bile, iki veya Uç lan kablC>lııra takılı) or. Fak~t. o, bun a· ı ay müddetle satıhğa konuldu. . rm dokuz lira elli kuruşluk mu• 
'11 ahu tarafından iınzalanmq mü- nn hiç birisine nldırmıyarak ışıne devam Bu arttırma neticesinde satı' vakkat teminat makbuzu veya 
~e ves.ikul yoksa, stüdyoya katJyen ediyor. . . tel . bedeli her ne olursa olsun borcun banl~a teminat mel<tubu ile söyle-
llr~ez.. Serbest dolaşan vesikalarının Ona scslcnıyorum, b:ı .. ını ka ırı:> or, ödenmesi tarihi 2280 sayılı ka- nen gün ve saatte encümene ge-
~~l (lot) ya, sarısı (set) e, beyazı da gülüyor: . nunun mer'iyete girdiği tarihteıı lirler. 
(r:ıl.Ato) ya girmek içindir. - Görüyorsunuz ya, kitap s~ç~yonım.' . .. d"f 1 h sebiyle 29-5-8-12 1015 (625) 

• 

BAO·VE BAHÇELERtNIZt. PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayrli kaide üzerinde 

tESEt; MOTöRONE akuple'edilmit POMPAI;:ARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL ~enviratlar·ı için ayni motor
lerin ·dinamoları da vardır. Mazotl& itler, sarfiyatı •gayet AZDIR 

" - M. TEVFİi< · BA Yf<ENT .... 
Elektrik - Radyo - Telefon •• Peştemalcılar 77 /79 Tel, 3332 .. , 

Ml•D E iiizeDlK:KAT .. 
· ve iyi · 

. ' HAZIM Ediniz ., 
Ço,buk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve 

biberli yeyenler, bilhassa içki içenler mideletini talırif eaerler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AGIRLIK ve bq dönmeleri .ve 
yemekten aonra bütün vücutta bir ağıTlık ·hissederler. Yemek
lerden birer saat sonra birer kahve kö.fığı 

M.AZON MEYVA TUZU 

tWi5B;AMK'»W 

alınırsa bütün bu h"Ueri giderir. Sabah 
ları aç. ke.rnma alınırsa mide ve b~rsakla-
rı ahtbrmadan INKIBAZI defeder. , 

Bugünden bir şişe MAZON alınız. Hiç 
bir mümn il müstahzarla :kıyas kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edeceksiniz. MAZON isim ve HOROS 
markasına dikkat.. Her ')'erde bulu·nmaaı 
elzem bir aile devasıdır. .. ,. 

Alman 
Gübreleri l'opra

ğı n gıdasıdır 
Dünyanın her yerinde en çok 

kullanılan her nevi 

"Alınan un'i 
gübrelerini" tt . B dak" t'"d d fT çevırıyorum sonraya musa ı oması a ku 

'~t) üz.erinde stüdyo ile levazımatı en yan . 
1 
•• 

8 .~ yo 
8 1 17. ld·~· : "lnymetine bakılmıyarak en çok ar- Beher metre murabbaı 300 -

llın i~<;a edildiği yerin heyeti umumiye- Burnya bır ~uru Frnnsızcıı ~ıtap ge ıgını 'ıtıranın üzerİQe ihal~si yapılacak· rcştan bin beş yüz yirmi yedi lira kullnrunan1L menfaatınıı icabıdır 
'idır. (set) her stildyoya ayn ayn veri- haber 'erdıl:.r· . . unlan Ne" ·ork- tır. Sn.tıs 844 numaralı Emlak ve bedeli muhammenli 57 in~i adanın lzmir acentesi 
~isimdir, (plato) (set) in mukaddesi ~e~or.aksosua:ı ıç.ın b k'l 1 .>l Eytam bankası kanunu hükümle· 509 metre murabbaındakı 16 sayı
d l.r lı.ö~sidir, çlinkü burada dekor var-ı tnkı b~r l·~~~sıdutapc;;ıc'.n~t d 

1 0~ a ~ m.?· rine göre yapılacağından ikinci h arsası baş lrotiplikteki fartna~~-
lt Ve filimle?" buradn çevrilir. lar. ŞımdılıK. bunlla rınBıçıdnl e. onr· nbı"n arttırma yoktur. Satı, pefin para si \•eçlıile 15/4/938 cuma gunil 
9 1 güzel bir kıtnbıy a o erın ne ıs ır k '1 "hal nuınnralı (set) deyiz, avlunun bol . • ile olup müşteriden yalnız yüzde ınat 16 da açı arttırma ı e ı e 

ı ığ i ~rını buldum. . . lJA ı· f l d"l kti" llldan sonra burada herşcy roav ve A • •• .. 1 .. b't" . b.t. ıkı buçuk de a ıye masra ı a ınır. e ı ece r. . 
& " ' Lubıç duşunce erını ı ırır ı ırmcz, . l • k k . . 1 114 1 ı. 0 'geyle dolu g;.irünUyor. Burada kor- • .. . 1 N . İpotek sahibi alacaklılarla dı- şbrn etme ıstıyen er ı-
:~ç bir gemi bahnası hazırlanm~-ta- ~plato) {~n.uze~'.~e atı ıy~r. e ~~~a~~- ğer alahadarlıırın ve irtifok hak- ra 75 kuruşluk muvakkat teminat 
'<U", (Set) in o.rtasmda dört tarafı yirmi· rnı artı 1!~ce 1 ıyor. nun gırışı ır kı sahiplerinin gayri menkul üze· .mnkbuzu veya Banka teminat 
~ette uıunlug-;unda bir ha\"ltZ var. Her asLı~~b~ teFaılrı yapıyd~.r. k •.. 1 d"ynr· rindeki haklarını hususiyle faiz mektubu ile söylenen gün ve aaat· 
;ıı;&. u ıç, oreye onere ,ŞO} e 1 ,.. • • • • ! ·· ı· ) 

-iede bulunan büyük tahta temlek- Fi b hl" d k ve masrafa daır olan 1dduı erım te encumene ge ır er. l~ _ orcy, urasını ta ıye e ece • • • • • ~ 8-l
2 

1034 (624) ~<le, döner k suyu harekete getiriyor, misiniz. etmiyeeek misiniz} Gidip filmi· it~U .. ila~. tarıhınden ıt~.b~cn Y_ır- 29-., _ 
l( ~ havuzda fırtınalar uyand~rı.yor. nizle me~gul olun. Bekçiye biraz bah:i~ mı ı:u~ ıçınde evr~kı ~u~lnte~er~y- IZMIR BiRiNCi iCRA MEMUR· 
dt:aı-lardaki iıir metre ylikscklığınd~ verip kitap ··anafor" unuzu akşam yapar- le hır~ı~le memurıyetimıze bıldır· LUGUNDAN : 
l(' ~n tnaketler de, kayaları ve şehri amız. meler•. ıcap eder. . . . lzmirde Karfıyalcada Meydan 
0 lllsıJ <?diyor. Küçük çocuklann sık sık florey kat'iyyen kızma.dan ve cevap Aksı halde hakları tapu sıcılıo- sokağında 15 numaralı hanede 
~dıkla.n O}'uncak gemilerden biri de vermeden, cebinden büyük bir sigara ce malum olmadıkça payla~m~d~n iken ölen Konyalı lsmail ojlu Hü
l'ı~alı:ırın Uzerinde d.ınsedlyor. Knnnla- çıkararak LCıbiç'e uzatıyor O da, sigara hari~ ~alırlar. 23/4/9'38 tarıhm- seyinin bulunaınıyan ve bilinemi-

MAKS UNZ 
GnzI buhran 

lzmir 

* .... , ..... , ... ~ . . : ·• ...... -~,;-· 1 .... • • • -.. • • : .... _.. ıt;..._ .:...A· 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Altındağ mevkiinde yaphrılacak kapsul deposu intaah açık 

eksiltmeye konulmuftur. 
Kesif bedeli 487,31 muvakkat teminati 36.55 liradır. KCfif, 

f&rtn~me ve proje levazım tubemizde görüle~ilir. isteklilerin te
minat paraları ve ehliyet vesikalariyle 8/4/938 günü saat 15 te 
Baf müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri lazımdır. 

29 - 31 988 (618) 

1 r kadar lnstik geymiş plan makinis- yakıncaya kadar susuyorsa da, 11onra den ıtıbare':' ıartname ~er kese yen varisleri tarafına : 
!\ti havuza gır rek, bu minyatür deko- tekrar söylenmeye ba,lıyor. açıktll'. Talıp. olanların.yuzde y.e- Emlak e Eytam bankası lzmir Haşeratla mücadele zaman1 geldi 
rı~J'eve .. &eminın üzerine doğru .kiiç~k Florey içini çekiyor,. ~ir kitap daha ~i ~uçuk t~?at akçesı "Yeya mıl- ~ubesine T. L. 186.26 yüz ıekıen 
ltı.~ ktörıerı tnnz.im cdiyorla:r. Iyıce fil. "kaldırıyor' " ve çıkıp gıdıyor. h hır banka ıtıbar me~bu ve 3~ allı lira yirmi altı kuruf borcunuz· G~c;en. s~ne bütün lm~rlilerin 
ded:lınacak olan bu sahne, beyaz per· Lubiç, ağzında sigara bulunmadıkça l 7_74. ~osya numa~asıyle .. tzmır dan dolayı ölü borçlunun varisleri takdırlerını kaza~an <e~ı~. mar
Sıı:ı itorkunç bir tesir uyandıracaktı~-. galiba yaşıyamaz.Günde otuz sigara içer, lkın~ı .!~ra memurluguna muraca· sizlerin isim ve adreslerinizin ma· kalı me4~ur Amerıkan fı~ıd_ı ıle bu 
h eınada gördüğünüz. birçok dcnız hem de kocaman sigaralar. Geçen sene atlerı ııan olunur. 925 lum olmaması ha~biyle · namını· sene yenı ve çok kuvvetlı bır for-
iil~lexi, birçok dcnu: kazaları, birçok 11.ı 1 T "A ı · · f'lmini revirdiği za- 1002 ( 623) za ödeme emri tebliğine imkan mülle çıkan FAYDA ve emsali ~1 d k n ar en e nge ı " 1 'l" l •• • Naf 1· h;ı.. Crılz seyahatleri hep bu çocu ~ man Marlen iı:: :zamanında onun sigara rın bu camlı kapıdan girip çıktıklarını bulunamamıf zabıtaca da aranı • ı aç arı, taze ve muessır ta ın 

·Uıund ' ' ...,, • 1 1 ·ı· k 1 a çevrilmiştir. · men1cs"ıni rica etti. Çünkü duman ko· 0 örecek ve yine bu umlı kapıdan, Pari- manıza rag-men bulunduğunuz yer ve pıre toz arını, ngı ız mar a 1 
' ıç 0 

"I" k" • "'b 1 . b -ı . . k kusu ona fenn halde dokwıuyor. Li'.ıblç sin ··ş.ınzelize'" sini. ••Etual"" ini. tanıya· öğrenilememit olduğunda~ ı ~n~n ımyevı gu re e__rı ag ar !çın ara 
SEN-MANDEL1 YILDIZ 

lla 
lindc ~~'Un kenarında, bir sandığın üze. 
~~ ır kadın oturuyor, filim çevirmek 
'1&r ~ ın~1Yajını yapınış. üzerinde eski 
ler v ~aınbu aynklarıpda da terlik-ar. fı.'l... 
~iyar 6'1lla nldığı bir şeker Y.amışını 
ı,, lttıçU~e bu~ ük bir dikkat ve tecessUs· 
1~bıi &ernının dı.rtına-. yla mUcade--

~iyordu. 

onun bu ricasını kabul etti, fakat bu ih- cnksmız. Bu sahnenin Holivudda. bir tebligat ifasına karar verılmıştır: b.oya ve zaç ya~larını, ag~~larda, 
tiyaç ve iptilasını bir türlü yenr:medi. stüdyonun içinde çevrildiğine bir türlü Tarihi ilandan itibaren yedı fı.danlarda ve_çıçeklerle g~lle.~de-
(Pliito) nun üzerinde bitkin bir vaziyet· inanmıyacakaınıL gün içinde mezkur borcu ödeme- kı ballık veıaır .haşeı:atı . o~d.~r~n 
te, çılgın bir Lalde dolıı.ı,ıtı ve neticede Jşte: dekorun arkasmda, camekiuJı niz veya diyeceğinizi ~yni müd. ve Burnava Zıraat en!tıtüsunun 
filimde hiç muvaffak olamndı. kapının dı§ındnn iki metro mesnfede. bü- dette tifahen ~eya yazı ıle memu- raporunu tafıyan «KAT AK.tLLA» 

Dekorun, Pariste bir kitapçı dükka· yük siyah bir "'claan" var. Alctcirler riyetimize (Dosya No. 38/1419)e tozlarını kesin ve ~cuz fia~~rl~ 
nını temsil ettiğini .öylemiıtik. Burada oyunlarını oynarken, bu siynh ••ckl'an.. bildirmezseniz rehinin paraya mağazam?zdan te~a~ık edebtlirsı· . .. . , 
bir tezgah, kitap rafları ve aokaia açılan ın üzerinde de, Pariate alman ve ıokajı çevrilmesi yolu ile icraya devam ?i~. 9 ra~kamı~ı ıstiamar .etme .. kım12 yoktu-:· Lutfen JUkarlllakı fır• 
camlı. ıcnit bir kapı var. Bu filimde, ak- temsil eden bir filioı ııöıteriliyor. eclileceii ilinen ihbar ve t ııtıyenlenn maaazamızla hıç ala-

1 
mamıza dıkkat ~uyurunuz. 

tarlerin oyoadıldannı. bir ıürU. adamla- - DEVAM EDECEK - ..id.. olunur. (622) 839 kuı :roktur. Batka yerde de tube- TELEFON . 3882 



IAJYA ı ıu 

Torbalı Malm-Ü
dürlüğünden: 

Mukavelesi feshedilen cellat gölü 
Mlık avlama hakkı 16-3-938 tarihin
den itib,u-en 15 gün müddetle açık 1 
utırmaya konulmu! olduğundan ta-
liplerin 30-3-938 tarihine müsadif 
Çarıamba günü saat 16 da 1 12 lira 
50 kurut depozito makbuzla'rile bir
likte torbalı mal müdürlüğünde mü
tqekkil komisyonda hazır bulunma
ları ilin olunur. 

25-26-27-29 ( 594) 

Doktor 

T evf i~ lütem 
Kulak, Boğaz, Burun 

hastallkları mUtahassısı 

Merku haıtanc$İ kulak kliniği ıcfı 

Muayenehane: ikinci Beyler, Nu
ınanzadc sokak (Eski Kültür Lise i 
kar uıında) No. S 

Her gün 15 tl"n itibaren hast.t 
kabul eder. 

TELEFON : 3453 

- * -:sa 

K·arsıyata~a 
DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütaha11111 
KARŞIYAKA: 

Banka caddesi No. 31 
Haata kabul saati : He:- gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den S ze 
kadar 

1-13 
1\ m4' w ac~ 
iZMtR MEMLEKET HASTA
NF.St DAHJU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehaneaini ikinci bey -
ler sokağında fıtın kar,ısında25 

numaraya nakleylemiştir. 
TELEFON : 3956 
EVi Cöztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

z =ntt en mmara:m=·· 
öKSORENLERE VE 

CotaOS NEzLELERtNE 

m?;ıca 

KATRAN HAKKI EKREM 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

IColay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyats ehvendir. 

Umum satış yeri : _ lstanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

• 
' 

aMARTIAU 1~ 

·~ 

Insan vücudu diş· 
lere muhtaçtır.Dis· 

!erimizin de Rad· 
yoline ihtiyacı oldu· 

'••ı.mıı ............. -r:2:'~& .... •--eı11clml .. lilll .. ~ .. •....-•1ımP.ll:.l~..,ııı.-.ra1 .. .,.all!lll .. llK .............................................. .. 

Dişler niçin çürür? Uyuşturueu ınacl<lc·I•· r in h İsa ı·ı ht•f14·llc:.
rini bt·ş 8t:.ne zarf11ui<1 iid(•nu·k ıızt•rp 

aldığı 1934ı vt:. daha c·' \'c·lki ~t·ıH·lc .. r 
nıah ulii konsinyt~ af yonların bakiye:. ii~: 

L enelik taksitlerini dc•fatc·n (i<lc·yecekdir. 

Uyuştu~ucu maddeler inhisarından: 
Senelik satışlarımızın yüzde otuzuna i;:tirak c~t;rilr.1ez suretiy

le bedelleri ödenmekte o!an 934 ve daha evv U-.i seneler mahsu
lü konsinye afyonlarm iki seneden bc.ri verilen tal::sitlerle takri
ben nısıf bedelleri t<-'diye olunmuflU. 

Mezkür afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri 
kalan üç senelik taksitin bir nisan 938 tarihinden itibaren defa
tcn ödenmesine karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının aıra numa
ralarına nazaran afağıda gösterilen tarihlerde lstanbulda idare
mize müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

tstanbul haricinde müesses oldukları için bizznt müracaat ede
miyeceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi 
Banka vasıtaııiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin mürn
caatleri tediyatm sonuna bıralnlacaktır. 

No. Tarih Gün 
1000 - 1015 1 Nisan 938 Cuma 
1016 - 1030 4 Nisan 938 Pazartesi 
1031 - 1045 5 Nisan 938 Salı 
1046 - 1060 G Nisan 938 Çar,amba 
1061 - 1075 7 Nisan 938 Per~embe 
1076 - 1090 8 Nisan 938 Cuma 
1091 - 1105 11 Nisan 938 Pazartesi 
J 106 - 1120 12 Nisan 938 Salı 
1121 - 1135 13 Nisan 938 Çarşamba 
1136 - 1150 14 Nisan 938 Pertembe 
1151 - 1165 15 Nisan 938 Cuma 
1166 - 1180 18 Nisan 938 Pazar~si 
l 181 - 1195 19 Nisan 938 Salı 
1196 - 1210 20 Nisan S38 Çar,amba 
1211 - 1225 21 Nisan 938 Pertembe 
1226 - 1240 22 Nisan 938 Cuma 
1241 - 1255 25 Nisan 938 Pazartesi 
1258 - 1270 26 Nisan 938 Sah 
1271 - 1285 27 Nisan 938 Çartamba 
1286 - 1300 28 Nisan 938 Per.embe 
1301 - 1315 29 Nisan 938 Cuma 
501 - 520 2 Mayis 938 Pazartesi 
521 • 540 3 Mayis 938 Sah 
541 - 560 4 Mayiı 938 Çartamba 
561 - 580 5 Mayiı 938 Pertembe 
581 • 600 6 Mayis 938 Cuma 
601 • 620 7 Mayiı 938 Cumartui 
28-27-29-31 -3-6 989 (tol) 

~//7/~ Akhisar Tütüncüler Bankası rnms 
~ 
~ St~rınayc•si l,000,000 'l'iirk lirası 
~ Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkaljaç 
\ 

lzmir Şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 

~ kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
· ve ~aire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
- Emtea üzerine komisyonla alım satım İflerine ta 

''assut eder. 
Prensibi emniyet, sürat ve mütterilerinin menfaa 

tini korumaktır. 
Adrt!s: G.azı Bulvarı - Telefon: 2333 

(4tl5) 
r7JL7.Y.Z7.7.77.ZZY.77.ZZ7JJ..771Z7J.MZZJJUZZ7JJ77.7I/.FJ.7.xT.X7J:XF.D!!J 

Fl'na havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ılc koruyunuz 

Baş, d~. ::ıdn1c ağrılariylc üşutmek
len mütevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kır1klık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

iCABINDA GONDE OÇ KAŞE ALJNABIUR. 
laim T• markan dildrat ... Talditl.-indm MlnD11us •• 

Salya dediğimiz .;ıg&z guddelerinin uıareıi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek ıaatleri arasında ditleri temiz· 
)emeğe de yaraı'. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyorsa
nız sabah, öğle ve ak~am RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. ~ _:::::--

T h k ·1 b. . . . f b 'k .... uıatıd•t ... op ane mar a terazı er ırıncı terazı a rı a ma.- k 11ıı• 
Sailam, hauas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE 111ar • 
dikkat ..• 

Satıf yeri : Suluh an civarı HOSNU öZöDEMIŞLI.. · 
26 • 1-

Maden kömürü 1ııb11I ,~ 
Her cİDI kömür perakende ıuretile rekab'et 

•ez fiatler dallilinde Mblmaktadır. 12 
~ · Adreı: Keatane. paıan Buclakçılu ıokak au..,.!.7 

_:. F. PERPINYAN Telef• : ~7" 



TURA• 
1tJRAll r........,.. .. ...ııbdar. A,.. uaaaoa 1 ... 
1 
... r'ıt ın' r'nr--. 1nf ..ı. •• · •e b~mi ile glaelı1r krem· 
...... •' ı. ff• renle •hlmektadır. Yat.o toplM ... 
..... lclm lı ı' MGai .. ....._2Sawrad•--•cea· 
W. N.rl Ak .... n J. C. ffeiıMire ..rırac:aat ecliaic. 

tar' Pasla K•L w Tel ..... a .. s 

· Dhna sabit daima tabii 
I 

.,.\ 
Juvantin saç boyaları 

~ 1~etuz KANZU~ eczaaeai labor~da hazırlanan Ju'tin ıaç. bo1a11111 ..... ye zeltidi maddelerden tamamen an 
&tıçlwa talMi ttınlderini .bahıeder. 

'-:ı.'-.:.eatila ıaç hoptan bmra1 ~e ai.rab otarak iki tUii ftllk 
..- tertip edilmittir. Gayet tabii we aaLit oluak tema edi
l:~ ,•bamak. ta'lemek baui deaize aimaek stlt'eti,te de 

w...._~enle ve ıtnyat mağaulanncla uııyuuz. 

~ E.citldi ft ewai,ali .....tmd•. = --

lznıir Yün Mensucatı 
lürk A. Şirketinin 

lfalka-Pmar Kumaş Fabrikası 
t ... •fıncla. •er•• dolarısile reni çıkardı;. kumaşlar 

Saglam Zarif 
""'' V E U C U Z D U R 

~'itSATIŞler YERiERı teiiz 
Biriaci Kordoada 186 auaauada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Çünkü,. AS!İRİN senefer~ 
denber~r türlü so~uk~.!;l 

gmlıkfarına ve ağnfara karşt 
~ ... ; 

tesiri şa~maı: bir tlaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

AS PİRİ Nin ., .......... 
emin olmak için hitfen 

kasına dikkat edin iz. 

....................................................................... 

Sıhhat Balıkyağı ~ 
Noneçyamn balia Moriaa ballkyajtaw. iki 

defa a6zül•iftıiir 
ŞERBET GiBi IÇILE.BIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar. 

-. . 
• . -. • • • .. 

~ Sıhhat eczanesi . : . . ~ . . 
: 8i,ill Sal~ "-~ e.,durak - ....... : 
: . . ....................................................................... 

' 

• 

lstapb'ul Üniversitesi artırma ye ek
siitme ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 379965 lira 85 ~ ketifli lıtanbulda Cerrahpata hasta
nesinde Japılacak Şjrürji Kliniği biaaK İnfaSI Yalaidi fiat me .. 
rinden kapalı zarfla eksiltmeye koaulmuflw. 

2 - Bu i,e ait ewak ve tartnameler tunlardtl" : 
A - E "ltnae f:artnameıi. 
B - Mukavele ..-ojesi. 
C - .Bayaadtrbk ,gene1 tartname.i. 
D - Özel fartname. 
E - Ketif emeli t&hlit fiat cch'eli Me.U.. cet~elt. 
F -Pl'oje. 
latireoler bu ffriaa.tneleri n evraka btif bedeliaia 100.000/S 

ti niabetinde bedel ile Cüzel Sao.'atlu- abdaai.i tathilret we.. 
ıundan alabilirler. 

3 - Ebiltme 11 Niıan 938 pazartesi p.i Hat 16 ti. Oaiyer. 
aite mtör1üğinde .,apılacaktar. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içia .iatadileria 18950 lira DNTak .. 
kat teminat vermeli 'Ye bundan batka •taiıdaki vesikalan ıetir· 
mesi lazımdır. ' 

1937 aeneaine ait 150.000 lil"alak bayındırlık bakanlığından 
atınmtt intaat ariiteahtlidik Teaikut •e talihia kauliıi bizzat .... 
beadia ır~a •imar Clejilae in9aat alüdClet.ilM:O feaal mealllİJeti 
tc.Lul eylediğine dair bir miilıeadis veya mimann Noterden ta5-
dildi aenediai veyml ta bir mihendiı veya mimarla mütterekea 
tealıbüde ginliğine dair Noter ıeaodi ftl'mCIİ. 

S - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazı1ı aaatten bir aaat 
eYTel komiı.roa bqkmlaiıaa naakbuz mukabilinde verilecektir. 

Po.ta ile gönderilecek ~lana en ceç üçi-cii maddede 
)'&zılı saate kadar selinİf ofma&ı YC dtf wftnm mfhiir G' - ito 
iyice kepatı1mıf olması tartht'. Postada cecikmeler kaW edilmez. 

(98'.H. 617 27 - 29 

. 
Devlet Demiayollarından: 

Abancak Şehitler Y adiği.r ıokaiında idaremize ait IS bpi au· 
maralı depo 6/4/938 ÇMJ&mba güai saat IS t.e lzair-At..ncalr: 8 
inci itletme binaaında açık ut11ma IWetİle üç sene ~çüa kiraya YO
nlecddir. Deponun üç aeaelik muhatlllllen kira bedeli 450 lit-..... 

isteklilerin yüzde yedi ltuçuk niabetinde maYakbt tem'••t ._... 
meleri Ye ite gimıeie mani kanuni bir balleri Olmadıiuaa clair N
:rannameterle muayye gü.a ve ıaatte komiayoaa miracaat etmeleri 
lazımdır. Şartnameler komiayoadan puuaz ahmr. 

26-29 . (958) 597 

Ha va yolları umum müdürlüğün
den: 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA. iSTANBUL arattnda 

1 nisan 938 dea itibaren 
bqlayacakttr. 

22-24-26-!8-30-l 872 (55!). 

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

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE • UNIE, A.G. 

HREMEN 
DEUTSCBE l.JWANTE • LINlE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LtMITET 

Vapur acentası 
BlRINCf KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EUermaa l..iaea Ltd. 

LONDRA. HATI'I 

DERINOJE nplll'U 3 t martta 1>el.le· ASSYRIAN va,puru m•rt nihayetinde 

niYor. Rottecdam. Hamburg ve Bremen LiYecpool ve Sranseadu gelip ,.&k ç;. 
için yük alacaktır. bcacab•. 

SAMOS npuna • 8 fti ... ncl.a bdı:(eni- TRENTtNO vapuru S nisanda gelip 
yor. Hambtug. &emen ve Anven Ji. 

Londra, ve Hutt içi.n yük ataca1rttr. mantarından yük çakaC'aca1'tv. 
FLAMtNIAN VAPURU 1 S ni1Anda 

ARMF.MF.NT H. SCHUl..DT • _ 
HA.M.BURC Uverpo 1 re Svamcaılaa celi;ıt ,.ük çı-

2 . d L '- karacaktır. FORTUNA vapuru 1 maan a oeK;· 
feniyor. Hamburg re Bcemen iQin yUk CARLO ırapuna 20 flİ ada gelip yük 
alaca1mr. çık raı:.ak Ye •yni mm nCl.a Londt'a n 

SERVtCE MARlllME ROUMAINE Hu11 iç.in yük alacaktır. 

BUCAREST 1l;ff. GENERAL STIM Narigationıı 
OUROSTOR. npuru 6 nisanda belde· Co. LTI>. 

niyor. Köateace. Cafatı: ve Catatı: alt· AOJUTANT ftPW'I mart nlta,.etin· 
tannuı cTunu limanlan için yük ala- d Lond . . ..::Lal llb.r-
caktır. c ca çaa 1 ,_ ac • 

JOHSNTON VARRF.tf UNa DEUl"SCffE U:VMftE UME 

UVERPOOL DELOS "'apuru 24 .....ıta &elip yük 

AVIEMORE vapuru 27 martta be1C- ç.ckarauk. 
1 · 8 v K;:- s ,,. Ta ve navlunlardald detqikliltle11< emyOI'. urgaa, ama. ~ence. uu-

c -• tı: ti._-"' ı · __ , · · ,,._ den acenta meMi1el kabul etmez. na. ıu.a ve ollUl unıuıaan 1ç.u:ı r~ 

atacaktır 

DDI NORSKE MIODEUIAVSUNJE 
OSL() 

SAN A DRF.S v ı.uu 1 4 ni§lllUf.a 
l,eldeniy r. t.lı.enderiye. Oieppe re Noc
veç uraum limaa1an için yük elac:aktw. 
AMERIKAft EXPORT UNES 
n.e~Ste , •• , ~ 
fJC<E.LO .....,_.. ZZ ... rt.a doin& W-

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HElENIC UNES LlD. 

leıair'"'· Ne.yc..k içiA ,.tik .a.,..ı..,... ea.pOH ........ Zıt!S ..tara• 

E.XAlıEUA ....,... J -··ela l.eik- .-ı. t.elElr 1 +r"M.a..terf- "-•• 
teıaiyw. NeYFodt iQia J'ik .........,_, 
~ &OYALE HONCllOl9E L.a Te Aa ... en I" d-. igiıa ~ ata< 

D~ llAIU"l1lm cabr. 
TISZA motörü 2 l martta l.lteodeci CER.Ml\Nf A VICMKll :t /) nt.an ' ara~ 

ye ve Port Sait ic;m L rebt edecefctil'. sİnıla bektemt okteCICt. 
· Wdald hareket taritderi,ta a.ar- Rotterilam. H., ' uı re An.-cre u . 

lwaldakl detlfUW~en aceDta iM· maalan tçıia yük ..tac.ıbr • 
suliyet kabul e1nas.. PffEU1S l.JllE 

Daha fada W.Ut almak tçta Btrlıı- Plaelp. Brot c... &.c. Nft' • Yom 
d K...tooda V. F. Reaıy. V• Der Zee IfE[l(C.Alf rapuru lT ile a uıad. • 
ve Co. a. .-. V..,ur acetttalt!ta.a mUra· al'.UUMb beklenm~. Ve MeTredi 
caat editmest ri~ olW14tt. • 

'l'B'LEPOK Kı>. 2"T/!008 için mal alacaldır. 
Gerek vapudann.mu.-uaut tahhteı«. 

•-----------• get-elt YftPUr bim:teri. n na.tuıdan halt .. 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLMIDF..S 
KUMPANYASI 

Rotterdam, Amsterdam :n ffamburg li-

kında ace.nta bir taahhllt 1tuıa glmıeE. 

Daha Cada tahltlt · almak Sçla Bidnd 
Kordonda 166 ıuunarach (Ofıll>Aq. 

wnun\l deniı; aceatat.b Ltd.. mücacaat 
editınesı rica otunU.:. 

TELWON • lt.l - Wl! 

manları ic;in yük almakta.dır. lenmckte olup Matta •e Manifya ._. 

CANYMEDES JI martta belden· mutan .ca.,. 1acabv. 
m~te Olup Burgaa, V&cna re Kö1ıtcnce 
Cçiıa yük atacalwc. 

svmsKA ORtFJrr unec 
tSA npgna H maıtta bekleamektc 

ohp Rctttccdam. Hatnbuq. Cclynia 

OMtııic. O nimaıl: ıre Batt.lc tema l n 
içıi. ,W elnrabr. 

SOtVUE MARtTIME ROUMAIN 
SU(EAVA vaPftnı 'J ftİN.nda Lele-

-

Al.Ol\ JUUA et mayıata LefdORmeli• 
te otup Matta :ve Maniaya fimanlan iç&o 

• W'C yolcu nbu! ci.tec-. 
nındaki. hareket tarih.ledfle o.a.ıuo. 

lardakt d.eğtş\\dı°klerilen acerda meauU .. 
yet bbtd etmez. Dah• &da tafsil&t tÇlm 
F:RAT8LU SPZRCO wapur acenla~· 

na müracaat edilnıe& rica olu.uıır. 

RC..D'ON > 4Ul 4lt! !GGJ 4221 

No. 2213 No. 2213AV 
DAIMON Markalı ha feaenet" üç renklidir. lıtenildiii za· 

man beyaz, :refl1 Ye lmmm :ranar, kapaklı, kapaksız, a1arlı, 
ayarAZ olmak üzere clölt om vaTdır. Arkalaranda karat Ye•*•· 
lan .-e mahabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır • .Slaıcadi
ferdlere Ye askeri nmhaberede kutlanılır. 

Zabitaa Ye hedc:eı içia kullawlıaağa ~1•erittidir. 

Turgutlu Belediyesinden: 
Bir ucu cu\11 buatlı• diğer ucu kordonlu içeriA ile dlfMUI ... 

fattl ..... ıt ..... telif el.ad ... 95 adet a:A» a:T• e:Za ccb brik kor
doa Ye ••fO" Yet ...... ,.... tderrüatiyle 70 milim kutıuada "e 
beLerinia uzmaluklan iç i1i. dört metre tulünde olmak üzen; ~f 
~metre f.at boru Ye üç ,üz kilo saf blok lcurfUD ye otuz lulo 
katranı. aalmaatraaıa ID'd.••men fiati olan 3420 lira ~zeriaden 
23 mart 938 tarihinden 12 nisan 938 aa.lı gününe kadar yirmi 
gün müddetle açak eksiltmeye komdnıuftur. Hariçten ce~~~le-
cdt ,..kanda mikdar ye evıafı yazalı bilinawn malzemenın «•~· 
riik resmi ile T urptlura bdar tulimi mur9:flan. t~ ~
teabhide ait Ye raciclir. Talipler fazla izahat 11tedilden takdwd• 
keadileriae dedu.I maf....t malümat verilir. 

Taliplerin 2490 ..........ıı baua hükümlerine göre ibate pnü 
olaa 12 aiı .. ıalı p.ii iileden ıoara on befte TurıutL& Beledi
ye dail'eıinde iıpab vücut etmeleri ilin olunur. 

25 - 29 - 31 961 (950) 



ispanyada harp vaziyeti şiddetlen 
Aragon taarruzuna ltalyan gönüllülerinin iştiraki tasrih ediliyor 

200 Nasyonalist tayyaresi' A vusturyadaki plebisite 
Bomba ve mitralyözle Cümhuriyetçi- Katolik papazlarının (Evet) deme-
ler Üzerine ateş ve ölüm yağdırdılar lerini Berlin çok iyi karşıladı 

na liberal ,.e amele partileri şu Berlin, 28 (ö.R) - Avusturya 
cevnbı ve::-İyorlar : lte.lyruım is- kctoliklerine plebisitle «Evet» re
panyade ye Ieşen kuvvetlerini J?C· yini veı·mcleri için Avusturya peı
ri çekeceği veedine im:nmak im- koposiarı farnf-ınden neşredilen 
kcnsızdu·. Fı ankor.un zaferini te- beyanname Almnn gilzeteleri ta
r:ıennİ e..!en İngilizler ltaiynnın l:ı- rc.hndan büyült ba,lıklarla neş
panyada yerleşmesini Jcendi e!lc- redilm:ftir. Bu hareket Katolik 
r iyle hezırlnmı::· oluyorlar. kilise~iyle nagyonnl - Sosyaliat re

ARAGON CEPHESiI tDE 
SON VAZIYET 

jimi nr&cınde.l!i gerginliğin azaldı
ğınc bir' ,işaret teliikki ediliyor. Pa
panın gon tamiminde naayonal -
noıyalit.t tedbirleri aleyhindeki 

Parh:, 28 ( ö.R) _ t~panyr.da ~~a~esiy~~ çıkan hadiaen~n . ha,lli 
.Ara.gen cephesinde Nasyonalist umıt ~~ılıyor. Bunun netı~e~ı ~·~
taarruz hareketi sür'atle inki:;af ro.lc d:nı Alman rnekteplerınm Jag
ctmcktedir. Frankiıtler aimdi Kn- vı nleyhinde kiliselerde nürn:ıyi:;
talonya erazisinc gi•miş balunu- lcr yapılmıştı. 
~·orhu·. , 

1-fova& ajansının muhabiri Se.- AVUSTURYA KATOLiKLERi 
reı:;os!:ım nı telgrafı ~cnderiyor : . 

Ge:ıer2.:l Yage ocdu:;u büyük bir . Berhn, 28 (Ö.R) -p. N. ~· 
i eri haı·eKetİ ynphJrt2.n r:mra ı;o} tn]a~~I tar~fmdan neşredılen b

0

1r 
\e sni! cecnhtaki l:uvvettcr!.n de

1
lebhgc r.ore Avu$turya Katolık 

r.vni hiza.:sn ~clmele•ir.i temin iç·n peskop~sları Alman ~ay~ı~a 
chıi'mU'"tw·. Sz:i cenah Me o:neda (Devletme) ve Alman mılletının 

·· ı öyünü i~:;ı;d ""' etm~tir. Simnlde\birli~ine heğhlıklarmı bildirmit-
/spon:ya İç h'1.1'bindcn fec; bir ımhnc T.!ZoJıksrdo kolu öi1e vakti Barc!e.n- ,l~r,?ır. Bu beyan~t Al~an gazete-

Banelon, 28 (ö.R) - Milli' Bu ,u .. elle den·--den ve Mndri~ oya varrnr tır. Böylece nasycna-,ıl~rı ''e bıM·ıhassa Kpatolık «Gferdma• · •" · ı· • h _] f. · k"l d n•aD ve « .ontag ost» tara ın an Müdafaa nezareti tarafından neş- ten ''apılan dü .. man nnkliyatır.n .st orcmsu ege mı tec ı e en ıe- k. . 1 l 
" "' - • h. h·ı· · · ı · ı .. · ço ıyı tanı anmı,tır. redilen tebliğdir : ı:ed cekilmiq olmaktadır. .1r aa ı rm temcrpıy e •fi.'.!& e~mı•-

Şark ordusunda dünkü gün Tebliğde n .. fce olarak ltnlyan· t·r. . . . . EVET DEMEK tCIN 
Cümhuriyet ·kuvvetleri için yine !ardan 29 zahitle 253 lejiyon .. rin . Y~n~ ~a.,:as nıam:ı m'?.habt~ı- <': » 
aon derecede aert ve ağır bir gün ö!düğü ve 123 zabit ve 1349 leii- nm ıluncr b·r tel~to.fın.tl sore dun v· 28 (ÖR) Pl b. · 
blmUffur. Dütman bir çok hücum- yonerin yaralandığı 33 ki&inin de al şam muh~cara e.ltına ahnmıs f '- '.Y8~11v' • • 5-1 b c ısıt 
1 d b 1 · ı o h t h · ,,. b h ıa"t r.:omuıerı ıyana ve az urg pes-
ar a u unmu4tur. Sabahkı hü- ka:vbolduğu bildirilmc1ttedi.. 0 nn nıır &tı ro {C rın-.. sıı a k 1 · b'. ·· k oı·•-ı 

ı w • ti .. k.. "l . . . f cte Faslı kt•TI•et er ... + .. r.:ıiskrdir opos nrının utun at ıu; ere cum ar agır .zayıa a pus urlu - ..., · · · { I b. · d E · · 
.. t.. S t 14 t d.. . B 1 ö ) .. h Nehit" üzerinde iıfhkam Jruv,•t-t- P e ısıt esnasın a <' veb reymı ~ 

mut "!'· a.a 1 e utman yem- arae on, 28 ( .R - Cum U· • f k k .. · _ı b", vermeleri, yani Avusturyanın Al- . .. . · · · · · · 1ııt1,. 
den bır hücuma aeçmit ve bazı riyetçiler Katalonya arazisinde lerı tara ından nyı uzerın~e u j ·ıh k t • tm 1 • Hıtler, aon gunlerdeln ae.yahatlerının bırınde layyareJen ınet . 
.muvaffakıyetler kazanmı tır. 200 nll$yonalist iJ .. ri hareketinin dur- köprü yapılmıt ve ordunun kartı ~anya~a 1 a ını aavıp e e e.r•: ı . . . ... ' . . . ıl•11df" 
d.. • b h k 1 w ; • • ~ahile gec:mesi temin edilmiatir.. nı tavııye eden beyannamelerını etmıflır. D. N. B. Bu ıamımı he- fılınde memnunıyetle kart 
. u!man ta~y~resı u are et ere duruldugunu ıddı n f"dıyorlar. Fa- c- h . k bütün Avusturyada nefir ve ilan yannamenin bütün Alman mah11- ğını kaydetmektedir. 
ıştıra'k etmıttır. 160 tayyare bom- kat Kııtalonya.nın ikinci büyük um ~rı!et ~ayyare ve topçu uv- ___....,,. 

· l>ardımanlar yapmıt ve 40 tayya- ~ehri olan Lerida daima tehdit al- vetlerı hıc hır mukabelede bulun-

1
. .. 

re de mitralyöz ateşiyle harekata tındadır. mamı,lardtr. BJR JTAL YAN GAZETESiNE GQRE 
İştirak etmittir. Saat 17.30 da düt- · 
man tayyareleri Leridayı kudur- INGtUZ GAZETELERlN1N GENERAL FRANK O 1NGILIZ i . 
mutca bir tiddetle bombardıman TEFSiRLERi NOTASINA CEVAP VERDi F 1 . k a 
etmitlerdir. Avcı tayyarelerim/ . ransa spanyaya arışır§p 
bir Yunkera tayyaresi dütürmüt- Londrn 28 (Ö.R) - lngiliz ga- Paris, 28 (Ö.R) - General~ ., 
tür. HaTa bataryalan tarafından zeteleri ispanya hadiselerini ha- Franko acık ıehirlerin bombardı-ı 
da muhtel~f mevkilerde birbiri ar- raretle tefsir ediyorlar. Sağ ceneh j mam aleyhindeki lngiliz notasına 
~~n~a ~ F!.at ~rkalı. tayyare dü- gazetelerinden bir kısmında 4u cevabını bildjrmittir. l HARP OLACAKMIŞ 
ıur~ulmuıtur. Cümhurıyet tayyare- mütalaaya tesadüf edilmektedir : General Franko Baraelonun j 
lerı saat 12.30 ve 16 da muhtelif ispanyada general Frankonun bombardımanını haklı scöıtermek 
yerlerdeki dilfma.n l~tidatını kat'i· .,;af er kır.zaıınuuı ve bunun üzere bu fehrin merkezinde mü-I 
Lombardıman etmıtlerdır. sür'atle olması temenniye f&Y•n- him silah ve mühimmat depoları-, 

dır. Zira. Roma müzakerelerinde nın olduğunu bildirmektedir. ls·jıtal a lngı·ııere ı·ıe anlaşmış, ve Fraıı-ROMA RADYOSUNA GÖRE ltalya, ispanyada Frankonun za- tikbalde mümkün olduğu kadar y 
Roma, 28 (Ö.R) ~ Saragoıtan ferini temin eder etmez, oradaki aıkeri hedeflerin bombardımani- ' 

bildirildiğine aöre Naayonaliat kuvvetlerini ırcri alacağım temin le iktifa edileceğini bildirmekle saya karşı vazı•yet alacakmış 
kuvvetler iki kol halinde ilerliye- etmhıtir. Böylece İspanya mesele- beraber, "fimeral Franko Barıelon 
rek mühim bir merkez olan Bar- ıinin beynelmilel ıafhası nihayet gibi büyük tehirlerin açık tehir 
baıkoyu itıal etmitler, bir çok bulacaktır ve ln~iltereyi alakadar telakki cdilemiyeceğini ilave et· 
eıirler alarak dütman tah,idabm eden de sadece budur. Fakat bu- mektedir. j 
dağıtmıtlardır. 

Roma,28(ö.R) - Naıyonaliat kuv
vetlerinin hızlı ileri hareketinin 
Barıelonda enditeler uyandırdığı 
haber alınıyor. Dünkü millicilerin 
ilerleyiıleri deTam etmittir. Y aga 
orduıunun 72 uatte Katalonyada 
Lerida tebrine doiru yüz kilomet
reye yakın ilerlemit olduiu ıöyle· 
niyor. Lerida .Barselon ile Hueska 
Ye Saragoı arasındaki yol tcheke
lerinin yerleftiği mühim bir ıose 
merkezitiir. 

1TAl:.YAN GöNOLLOLERI 

Leh - Litvanya arasında 

kümelinin cümhuriyetçi ispanyaya üç fırka ,.._ket ~ 
dererek müdahale tuavvunmun önüne b11' 
notaımın mini olduğunu yUJyor ve: cBu t ~ 
kuvveden fiile çıksaydı dünya harbı m ~ 
caktu> diyorlar. Reımi Fransız mahfelleri ise~ 
rin ve lngiliz notasının temamen uydurma o 
beyan ediyorlar. 


