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Portekize gide~ ltalyan· 
-denizcileri .. 

Lnbon, 5 (ö.R) - Bir. ltalyan bahri fırka
sının Lizbonu ziyareti münasebetiyle gazeteler 
Jtalya hakkında da5tça yazılar yazıyorlar. 

------·~ YENi ASIR Matbaumda buıllnıttır ·---J 

dostluk tezahürü· 
TEMAS-

·~ ' .ti 
B . Tevfik Rü§tü A1'tı.! R1ımen hariciye miisteşan bay Kommen ile konU§Uyor 

Bütün Rumen Matbuatı 

Denizyolları 
Köstence .. Varna 
Suriye limanlarına 
da vapur işletecek 

Nuri vapurdan inmedi. iki Liseli 
bulunacak Perşembe günü lzmirde 

J!lf Uçok Muh;fii'Gii'l~Ünü yendi 
fd1 

J Misafir takım, saha yabancılığından 
dolayı beklenen oyunu gösteremedi 
Kırmızı - L~cive.rt takım, dUn genç yordu. Ayağından yaralı olan Sait, ye- gollük vaziyet, topun ayak altında çiğ

i Muhafız takımı karşısında parlak bir rirut genç arkad~larmdan birini hıra- nenınesiyle heclrolmU§tur. Bu esnada 
galebe temin ederek puvantajdald aıra- karak takım kadro.runu hazırlamış, ae- Muhafızın hilcumlarında tereddüt var-
ama üç puvan ilAve etti. ylrcller arasında yer almıştı. dı.. 1 

tlçokun aldığı netice §Uphe edileme Oyunu ilçe ayırarak mUtalAa dmek lkiııci kısım ilk devrenin son yirmi 
ki kıym&tlldir. milmkilndilr. llk kısım, Muhafızın sa- beş dakikasıdır kJ, belki de oyunun en 

&it.siz tlçok tak!"ının alacalı netice, baya alıpak için harcadığı lik ylrmi da- zevkli kısmını teşkil et.m!Jt.ir. Bu esna-. 
pıaçtan eVft1 me,kGılttu. U9, bet feriW idkalık devredir. Bu emada Uçok blr da iki taraf ta muvaffakıyetli hUc~ 



iKTiBASLAR: 

Gabriyel Danonçio 
Geçen gün bir fen adamından ayrılan ltalya, bu sene de büyük 

bir tairini kaybetti. Markoni ile Danonçiyo, ,öhret ve iktidarları 
ile doğup büyüdükleri ülkenin dışına çıkmış iki ltalyan vatandaşı 
idiler. Birincisinin ölümü kartısında nasıl radyomuzun batında 
bir dakika susmaiı bir insanlık borcu bilaikse ikincisinin ölümü 
haberini duyunca da dünya kültürüne yaptığı hizmetleri anarak 
teenUr duymaktan kendimizi alamadık. 

Danonçiyo, yapdıiı yıllar içinde hayali geniş bir f&İr, kalemi 
keskin bir münekkid, Fiume'yi alan bir kumandan, bir tayyareci, 
bir adam olarak zaman zaman, çeşid çqid töhretler yapmıt bir 
adamdır. 

Büyük harpta kendi memleketini Almanların tarafından çekip 
lngilizlerin taraftna götürmekte onun kaleminin de büyük bir 
rolü olduğunu tarih kaydedecek. Garip bir tesadüf eaeri olarak o, 
hayata gözlerini yumarken gene ltalya, Almanya ile ayni saf ta
chr ve Romada lngiliz-ltalyan konutmalan ba.,lamıttır. 

Danonçiyo, ltalyanm kendisine hediye ettiği bir villada mün
zevi olarak, hem bir tair, hem de bir kumandan gibi öldü: Şair 
olarak, çünkü muhakkak dütünüyor ve yazıyordu. 

Kumandan olarak, çünkü itaba bükümeti onun villasına bir 
top koymuf ve pirin bunu zaman zaman atmasına müsaade 
etmİftİ. . 

ltalyan ordusunun dıtmda atılabilen bu tek batıbozuk top, iki 
gündenberl. ebediyen auamuf Ye yatlı f&İr, ebedi bir notturno 
içinde tek açık kalan gözünü de yum.muftur. 

Danonçiyonun ölümü ile çok hareketli, çok tenevvulu bir hayat 
aona erdi. Fakat ne yapmalı cölümün zaferi•. 

Fiume kahramanının bu isimde güzel bir eseri bulunduğunu, 
tabii, bilirsiniz. NURETTiN ARTAM ___________________________ ._ .......... ___ __ 

Halkevi spor komitesi 

Büyük atletizm bayram 
hazırlıklarına başladı 

ŞEHi 
• b zer n e ti kir 

Metrosu 
iz mir 

23 kuruşa satılması 
piyasasında neden 

lazım gelen bu bezler 
35 kuruşa satılıyor? 

tahkikata başlandı Şikayet •• • 
uzernıe derhal 

1ktısat Vekiiletioden gelen bir tahri· 

rntta, endüstriel mamulatın maliyet ve 

satış fintlerinin kontrolü hakkındaki ka

nun hükümlerinin bazı yerlerde lfıyıkıy· 
le tatbik edilemediği bildirilmiştir. Ba-

nisbeti ceman yüzde üçü tccavü.,. <"de· kik.at ilerlemiştir. 
miyeceğinden ticaret odalarının ve be· tPEKU ÇORAPLAR 
lediyelerin bu işle altı.kadar olmaları İs· İpekli çorap standnrd kanununun me· 
lenmiştir. Fazla komisyon alan firma- riyctinden altt ny sonra, ıtandard harici 
lar hakkında takibat yapılacaktır. kalan çorapların ticaret odaları tarafın· 

KAPlJf BEZLER! 
zı tüccarların başka şeh:rlerde satışlara· Metresi 21 • 2 3 kuruş arasmdo. satıl~ 
nı bizzat yapan fabrika bürolarından, mauı icap eden kaput bezlerinin İzmir 
yüzde iki komisyon vermek suretiyle ınü- piyasasında perakende olarak. 35 kuru· 
bayaa ettikleri mallara ayrıca yüzde Üç şa kadar satıldığı şikayet edilmiş ve şeh

komisyon ilavesiyle satış yapm .. hadırlar. rimizdeki alakadar makamlar tahkikata 
Kanunda tüccarlara bırakılan komi~yon başlamıştır. Bu şikayetler Üzerinde tah-

• • 

dan mühürlenmesi icap etmektedir. Bu 
müddet yaklaştığı için ~ehrimiz ticaret 

odasında hazırlıklar yapılmaktadır. 

Alakadarlar odaya müracaatle çorap· 
larını ınühürletecelder. ondan sonra pi 4 

yasaya çıkaracaklardır. 

Şubatta 

Türkiye 
Fransa 
lşb· liğ. 

ff,JJS· 
-BAŞT ARAR 1 tNCt SAfl~ ~ 
Bunun içindir ki ikbıad vekil ,.IS• 
beyanatında tam bir ~fi "e f ..,ıı' 
hiyetle ihsas ettikleri imkan ar zeıııiı' 
sa ile yepyeni bir i.§birliğine 
hazırbyacak kadar esaıbdır • JeU 

Türkiye, büyük bir in~ ~~~asS' 
içindedir. Bu in sa hareketı, teketiO 
sanayi sahasında ve mertl. ot· 
imar işlerinde kendini göster;: isltf' 

Sanayiimize vücut ver~\tet ,6 

ken büyük dostlarımız Iogılı.k 1ur 
Sovyetlerle t~riki mesai etU ~bifl' 
kiye, milli bünyemize uyma eıJı1 

. . .. ba sercnaY 
yetım gosteren ya ncı tıııf 

hiç bir zaman düşmanı 0 
6!r 

oığını göstermiştir. FraNfııı İf 
mayesı ile endüstri veya 

8 f ~ 
lerinde iş birliği yaparak .• "1''" 

·ı . .. .. ebetl rirtıtıı :ıı sa ı e tıcarı munas e . s:ısı 

vetlendirmeği, Fransız p•Y'~# 
yeniden kazanmağı çok arzu 

1 
,i&· Göçm e 

Ne 

· · oe Fransa, TÜRK ekonomısın ıW 
den faal bir rol almak ~stiyor~~rdil~ 

kadar ihracatta sat vekilimizin gösterdiği Y0 

Vali B. F ~z Gü eç biz
' zat meşgul o maktadır 

l d k
? istifade edebilir. İl\~ 

bu un U • Fransız ticaret ve finans iı~~ 
Şehı1miz ticaı·et odasının hazırladığı ve aynı zamanda TORK ... ~et'~ 

bir rapora göre şubat ayının ikinci ya- dostluğuna büyük ehemmiyet ıt\G
rısında Izmir limanından muhtelif ec- F d 1 d 1 n bO ~ ransız ev et a run arını if' 
nebi memleketlere yapılan ihracat şöy- him meseleler üzerinde ehe~,it. 
ledir : duracaklarını tahmin etrnekttı'N 

Vali bay Fazlı Güleç göçmen işleriy- mesindcn gecikmiştir. Bu evler ancak 1408 lx>n üzüm, 55 ton incir, 223 ton ŞEVKET BJLG 
Habvl Imılr kulU:plerinl sporcularla Müsabakalara ginnek için amatör ol· le yakından alakadar olma~. en µfak ay sonunda ikmal edileceıklir. Evvelki hurda incir, 829 ton pamuk, 1584 ton 

kulüp harici atl-•ler ve mekt"pli spor- mak, beynelmilel derece almamıc:: ol- ek pala t 154 to ytiny ğ 2540 to 
w.. · '" :o bir sızıltıya bile meydan vennem te- gün iskan müdürlüğünde toplanan ko- mu , n ze a ı, n 

1 __ .ı_ b••n~ıı.. tl tizm il b mak lcizundır. 1 Nisan-15 Mayıs arasında 2.:!n bakla 51 to d 160 t.e' cu ar aruu.ıua u,,. ..... a e m sa a- dir. Şimdiye kadar Izmir vilayetine misyon, daha 68 göçmen evini ihale et- arpa. ""' ton • n çav ar, D.. k as" 
kalan t.eriip -...ı...ı •• Yakında ~şredi- Ha?kevinde kayıtlar yapılacaktır. Bir 1 ı ·· k de 1 · ton nohut, 90 ton kunıdarı, 325 ton ke- Un Q şam ~"'" mürettep o an ge en goçmen ar ş en- mı·.,..:r. Bunlar da may•" ayının son haf- • 
e~ o an m.._U&JUarın programına mizin hepsine toprak tevziatı yapılmış tasında ikmal edilmiş olacaktır. .....,.. .... ı _ ..... _ 1 n--'--L'- harekete iştirak eden diğerine giremiye- ~- ... ~ pek, 105 ton küspe, 35 ton S"'"'m, 18 hf4 la btf 

göre şu m&abakalar yapılacaktır: oektir. Bundan maksat, bir şahsın mü- ve kendileri tatmin edilmiştir. Köylüle- ton badem, 64 ton deri, 91 ton meyan Tl ma e e 
teaddit mükMntlan üzerinde toplama- . ki .. Hazi-ıın ayında Izmir vilayetine mü- ko""ku··, 119 ton palamut hül' ~,. .. ,ı, 98A •JJt' Erıkekler arasında elli kilometrelik ._

1 1 
.J~ re venlen toprak ve tohumlu ar, guç- ........, '* 

\.. 100 400 800 .. t sına muu o mwuır. ·1 l . . .nd. k . tted" rcttep göçmenlere tevzi edilmek üzere ıtoı:ı tütün, 85 ton tütün kırıntısı, 796 su··vare verı m.ıJcaveınet &OŞUSU, , , , sura ,. •... _,, rlt k 1 . 
1 

ba rak men aı e ennı geçı ırece vazıyc ır. 
ı .ıı..ı. n:ııı nlı unıe ;.,..;~!,~ arncd bg~U~enl er Milsny b yka- Kendilerine yakında koşum hayvanatı daha bin beş yliz tek ve çift göçmen ton pamuk çekirdeği, 315 ton zımpara _J(> 

ın<ısaba!caları, 110 mania 1
• ~ &!" e, rış arına ~-nLK e ı r er. a a- evi ihale edilecektir. Bu senenin yaz d · --o-- "'"'crı· .. 

• ~1 L-L u _.::ı ........ -..ı--1 • •• da tevzii iç.in hazırlıklara başlanımştır. nıa enı... )lilı- .ı:d 
uı:un 11.Yarnll, ı.c& ve ç auuu aıu.wıı • lar:a gırecek musabddarın 22 Mayıs Pa- T . ed. 1_ k h 

1 
d hal mu""ba . . d · tek ·· · ı · kal M Bay Tabak Şevket kızı .~1.er 

~ mevsıının e ev.sız guçmcn aı csı - ahsul mevsimi içinde yapılan üzüm $BIW ·•~ 
..ııı......ı.. ve sırıkla irtifa, balkan bayrak, gü U saat 13 te Stad·~·-.:ıa ya la evz.ı ı ce ayvan ar er - · 1 h"b" Yurdcsin ile kurmay yüzbaşı dll'" .Y~ zar n yu.ım.• pı - cd"l kür mıyacaktır. Bütün gOçmcn er ev sa ı ı ihracatı 26221 ton, incir ihracatı 21496 f c 
4X400 bayrak müsabakası.. cak seçmelerde htız11' bulunmaları la- y~nbıa~~:aa . ihale edilmiş b ulunan olunca yeniden göçmen nakliyatına baş- ton, hurda ihracatı da 4006 tondur. Yurdesinin evlenmeleri şere.~ ~~.~ 

Bayanlar arasında 100 ve 400 slirat, zımdır. Bu seçmelere iştircik etmiyenler .. 1 . h 1 .. 1 "l !anacaktır. akşam Askeri mahfelde bUyu JıtitP" ... 
4X100 bayrak müsabakası.. finnlı koşamıyacaklardır. Finaller 29 goçıtıen ev erı, ava arın yagmur u gı - D . -

1
--=--

1 
vare verilmiştir. Suvarede ş~cı{ er 

Enkek ve bayan takımlar arasında Mayıstadır. Her müsabaka için şimdiden s 1 b • k (M7LJr:z:LZ/L'T./-./1.XY;.Q7..ZZ/.LZZXLZJ emzr e yara amtş bulunmakta olan generaller. wıt1 llf 
Hindbol mUsabakalan yapılacaktır. kıymetli hediyeler hnzınanmıştır. ara l Jr lZ J LJalkevz' ko•'şesı' Uzundere köyünden Savan oğlu ~r- kdıı. her iki tarafın yalan d~f 

---o-- fl ı le Ali oğlu A1ier arasında ÇLkan kavga- zır bulunmuşlar ve bu mesut: rıJ~· 

ihracat 
işleri hakkında Ve
kaletten bir telgraf 

geldi 

Hububat 
Standarizasyonu ha .. 
zırlıklarına devam 

ediliyor 

M l dü r k c:.Ga"LZ:a:Z:.U>ZU..z7..CO.:ZZZZ'Zj da, Savan oğlu, Ali oğlunu başından bir rcfine çok neşeli bir gece geçu;;~ 
an ga a şe e 1 - 3,/9/ 938 tarihine rastlıyan çar- demir parçasiyle ağır surette yarala- Genç evlileri kutlular, saa 
yaralandı şamba günü ressam bay Celalin seri ha- mıştır. Zabıta tahkikat yapıyor. sonsuz olpınsını dileriz. _/ 

Dün Burnavada müessif bir yaralan- !indeki konferansından ikincisi olan con Yıenı•gu"n gazetesı•ne 
ına hudisesi olınuştur. Bayan Nuriyc is- altıncı nsırda ILalyan san'atı• mevzulu 
mlnde bir kadın, sar'a hastalığınn müp- konferansı vardır. Bütün yurddaşlar 

tela olan yimli beş yaşlarındaki kızı davcı.lidir. 1 

Bn. Ümmüyü evde yalnıı. bırakarak 2 - 11/3/938 cuma günü saat 18 de s h . B k " t .. 1 etJ 
---o- -o-- komşuya gitmiştir. •Erkek Lisesi felsefe Öbrretmeni bay K.a- p 1 ere a ın SO z 

Iktısat vekAletinden şehrimizdeki ala- Mayıs ayından itibaren başlıyacak Ümmü ocak h:ışında oturmakta iken zım Gürpunnr tarafından <Gayri tabü d 
kadarlara §U telgraf gelmiştir : olan hububat stand rizasyonu hazırlık- ateşe düşerek yüzünden yanmıştır. Ya· ruhlann başlıca sebepleri hakkında> ş d k ı J 

1 - 5/ 7/ 937 tarihli kararnamenin larına devam edilmektedir. Buğday ilı- ralı memleke t hastanesinde tedavi altı- m~vzul~~:~ ~ou··:~r:onsmuvtacrnilı~e~lti~~~n am a_ nas .. 1 arşı a_ .~ıı'"., ı\1~ 
dördilncU maddesi hükUmlC!rine tevfi- racat tacirlerinin li::arct odasında yap- na alınmıştır. Yarnsı ağırdır. Hastalıklı P ..,., ft• 
lcan ticari mübadeliitta bulunduğumuz. tıkları toplantıda, hazırlanan t.alimatna- kızını evde yalnız. bırakan ana, ihmal büyük bir resmi sayın başbnkanunız ve . ~ ~-H·>. - Sup~ı Be~ekfitın Tur- Ilata~ı~ rc.fah ve saadet~d~r. se~ .JI 

snylavımız. Celal Bayar Evimize gön- kıyeyı zıyareü mcsclesı Sunye matbua- sclesırun nihayete em1esııun ., 1ı.nrı:·. Ege denizindeki Italyao adalarına, bun- mede gösterilen nisbetler üzerinde mü- yüzünden mahkemeye verilmiştir. ul ks . ti ıı.ıır ~ft 
denni<::tir. ller gu··n öf.leden ı"Ubaren tının mevz an arasına girmiştir. tay"<la oturanların e cnyc.. bCtdv d-· b"" 1 1 ak ihracat uk.,blli"n nakaşalar cereyan etmi<::tir. Ekser tüc- -......,.. -., _.c,. ı.t' 

an oy e yapı ac m .. - .... -- -- yurttaşlara gösterilecektir. cEI-Şebab> diyor ki: cÇok garip bir Türle olması ve burasının Tör"'" tsf IY 
cıe ancak bu adalar menşeli mal iUıal carlar, göstedlen nishetlerin rn.kkamlar- J V • -k [ d 1 __ Sc id S 1 • B kA Tü. k" <l h 

1 
d H ta d }:fa. .IA 

edilecektir. la ifadesinden önce, buğday ve diğer paza gunu s:ıa ah . d Ank _..:ı_ b" II 
1 

,,_, 1 J_ lar bi 

' 

ran f S OnSO OSU 4 _ 7/3/938 rtcsi .. .. t 17 a am Own Y Up U ere ut r ı- CJl U unması ır. a Y a, •Je jl)" 

ı h .. k .. r · Iznu k ı ıu d .. . 11 k mitesinin yeye sey aün c a.1.-uuu ızmt a - ll:.ı o up arapça 21..on~an . .fi 
2 - Bu kararnamenin mer'iyel mev- hububat maddeleri ihraç tiplerindeki ec- ran u ume ııun r onso os - ha~fmtalıkuze.~elansergı e rdspor o kevine gitmiş ve Ant.ak.yada çıkan cYeni Tüıık.tür. ._,JJiJ.-i<' 

kiine girdiği tarihe kadar, eski hüküm- nebi madde nisbelinin analiz yapılarak ğuna tayin edilen bay Esadullah Refet v..ıp tısı va ır. .. . 8'l"'C"' 

1 er" tevfikan başlamış olan •~kas mua- 1 tcsbitini istemişlerdir. Dün analiz mua- şehri.ı.niz.e gelerek. vaz_ ifesinc başlan.uş. --=-- gına gazctesıne beyanatta bulunmuştur. cE1-Şebab> bu fıkrayı 11 ılJ 
~ "' "" B • d k Bu beyanat nrasında bir parçasını ga-- sonra diyor ki: ıııiil1., 
melelerl, eski hükUmler dahilinde inta<" melesi yapılarak ihraç tiplerinde mevcut ve dun gazetelcn gezmek nczakctını rr gece e i i yangın b t" d <l l El ş b b k B k vl T '" kiycfC el• 

~ ra e ın en o ayı c - e a > ın o u- ere et. og unun ur cY' .td 
ve tasfiye oluruıcaktır. ecnebi madde nisbetleri tesbit edilmic::... göstermiştir. Bay Refote hoş geldiniz l klet.mek · ı· ı · h kk d ki · ·ıaicalll1"1 JoS' •. 

-Y Dün gece on dakikada iki muhtelif yucu anna na ıs ıyoruz. mcse esı a ın a mu ~ iJ 
ür. Yarın ticaret odasında yapılacak deriz. - Türkiycde kar~ılanmnklıgvım tarzı ne<::reuuic·+:k. Bu yazdıklarırıııı .tilı1' . ., KONTENJAN ILA VF..Sl yerde yangın olmuştur. Dirinci yangın :s -:.- '"l... ev v 
ikinci toplantıda analiz neticesiyle ve- --- 2 beni son dere<:e memnun etti. im~. O Sancağa hakim tııYiPb''....w ~ıt 
kaleUen gelen talimatname nisbetleıi Ô saat 1.05 de Karşıyakada, Şayeste eo· lI ta·-l~ '--lmak fikri" d ... ? • • hük"" ti di d ıeşcb Uo'. JY 

Gilmrük tarifesinin 822 numaralı demiş Odası kağında marangoz Arifin 3 numaralı - a SU« ıw n e mısınız. ıçın .umc n nez n e . ~~ 11 
· · • · b. dcf po- karşılaştınlacaktır. öd . . odas .. dükkanında mangaldan sıçrayan bir lu- - Ben aslen Türk ve Hntaylıyım.Ec- lundu. Işte bugün de kendi.si td.L'~ıt 

%15Y0nuna gıren eşya ıçın ır aya Vekil bo bul lerd em~ ticaret ının 938 yılı bul- dadı bab büU!- _,,_ bal Tü"-'- . -1: r:r ö vl8d• o ~ 
et, rsa unmıyan yer en haz la B.. . vılcımdnn çıkmıştır. ikinci yangın on da- m, mınem, a.m. ı.uu cmra a- rm.. rıcu..u, ıataym z e ·t1U e 

mahsus olmak üzere, Tfük - Macar an- adalarn yapılacak ihracat için cSOO lira- çcsl " ".'."'fi>': u~ 1755 hra 70 kika ••••• Şehit!., cadd.,.;nde B. Mü- nm, biltün nilem efrrulı Tii<ktür. Benim bildidyor. Fcsübhan muhaV' ~ 
~. elli kilolUk kontenjan ilave ya kadar yapılacak buğday ihracatı tah- ku~~u~. ~u~. l~crınde. bazı ~ok- kerremin ı 39 aayJı bnllal dükkinın- bir tek: gayem vardır. O da vatanım olan val.> ~ 
~·~..... lil yapılmadan gönderilir> kaydını koy- san gorUJdüğü ıçın, ikmal edılmek. uzc- dan çıkmıştır. Her ikisi de vaktinde ye- --------------a.---··------~ 

YENI ASIR - 822 numaralı pozisyo
na giren maddeler afyon ve müştekaka
bdır. 

muştur. Imıirli tüccarlar bunun para re ödemişe iade edilmiştir. Tamamla- tişen fedakar itfaiyemiz efrada tarafın-
raklaımı değil. tonla gösterilmesini da- nınca vckruetin tasvibine arzedilecek- dan büyümelerine meydan verilmeden 
ha faydalı gönnüş1erdir. tir. söndürülmüşlerdir. 

FEDAKARLIK . . ZAFER .. Ve REKOR HAFTASl.e, 
ı ş t e 

TAYYARE SiNEMASININ 
Sizlere hazırladığı büyük sürpriz ... Atkın tevlit ettiği nihayetsiz elem ve ıstırabı... Vatan ve evlat muhabbeti gibi ili hisleri 

tasvir eden dünyanın en büyük filmi 

VATAN 
HARRY BAUR ·GINA MANESin fÖlareti biitiin cihana yayılan mahlefem tenuilleri 

-AYRICA-
Nükteli sözleri.. Kendilerine haı etvar ve hareketleriyle nihayet.iz zevk ve heyecan içinde bırakan 

ARMAND BERNARD. ANDRE LE FAUR 

F 1 KRA: 

En giizel kad!n, anadır ,ere-
«YENı ASIR» analık ve qk mevzuu üzerinde yeni ve e~ıJtJ' 

aan bir anket açmıfbr. Bu anketin cevaplarını yakında 0 

cağDı~. b ·1g·ı· k d"' ·· ·· k b f ki bı'r ~~~ un u l ı ı onuyu utunur en, a ızam, es . pİflP 

bulmut gibi kapılarını açtı ve yıllarca önce okuduğuın. ':i: to~ 
oloğun yazdığı bir kitabı hatırladım. Tanınmıt bir pı5 0 

• 

yazdığı bu kitapta şöyle bir tablo vardı: ~jıı• 
En derin sevgileriyle çocuğunu bağrına basan ana.·: . if•de 

gururla seyreden yüksek bir san' atkarm; parlak sevincıOl ğilı"it: 
eden bakı,lar .. Bu candan bakışlar, çocuğunun üzerine d tiitit'' 
tir. Ve cSenin için yaJ&yorum..» heyecanının, mükeıııDl " 
okuyor. . er"' 

Genç ve güzel kadının omuz batında gülümseyen ~ıtttısf ~ 
çehresi, a:Bu çocuk, mütterek eserimizdir» der gibi oıet aı '( 

• l'd' .... 
ıevınç ı ır. ''' J1 

Saadeti, küçük bir çerçeveye sığdıran bu tablo, h•Y~dit?·· 
kı ·b· ku d .. ·ı ııı• w~ tar gı ı o yarak yafamanın en güzel tablosu egı d toP 
Kitabın muharriri, fikirlerini atağı yukarı fU sözler e ı 

1 yordu: oeıılı'ıJ 
«Kadın güzel; fakat ana kadın, en güzeldir. Ben, ç ., 

Tarafından emsalsiz bir surette temsil olunan 

BAŞKASININ KILIGINDA 
Filmi bu haftanın zaferini tqkil edecektir. iLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANS SAATLERJ: BAŞKASININ KILlôlNDA 11.45-3.35- 7.20- VATAN HASRETi 1.50-5.15 -9 .. 

kadını; bülbülünü kaybetmİf bahara benzetirim ... » .. 
1 

yoft ~ 
Çocuk; yalnız evin net' esini canlandıran, aileyi bag •dit'· 

ıaadet yaratıcısı değil, ayni zamandaen değerli bir esef 
eseri doğuran kadın ana ve ana en güzel kadındır... tOlf 

FUAT 



l\f a 
''Gö bö •• ,,un 
tiı!ııda~eı~e, 5 ( ö.R) - Hükümet par
ı20 n hır ıçtimaında bütün nazırlarla 
btrı tebus. huzurunda hcynnnttn bulu
lıiJn .l\fYekıl B. Daranyi hükümetin mü
bttt·ttler İçin bir milyar pengoluk bir 
ı..:n.1 ayırdığını ve bu tahsisatın bilhassa 
"•"«ı ın .. d 
~ed u afaıunn mükemmellqmesine 
tir l<i: ileceğini bildirdikten sonra demi~-

«liÜk·· 
&csy • unıet bir Hıristiyan nasyonal -
~ alıst devlet tesisi hususunda B. Göm
~· tarnfından çizilmit olnn yolda me
'lır,~e devam etmek azmindedir. Ayni 
"·u e bolıevik temayüllerine karıı tid
~' .. a ınucadele edecektir.» 

·Dar · M · lt.J anyı ncanstnnın Avusturya, 
rı.._Y~ Ve Almanya ile sdtı dostluk mü
~oetı · · ~t ennı hatırlattilitan sonra Buda-

ı..:... ~ hükUrnetinin Lehistana da çok aa
~ı b · 
~ ır d~stlukla bağlı olduğunu ve 
ltıtlc akalhyetlerinin vaziyeti ıali.h edil
!t d fllrtiyle Küçük Antant devletleriy
~e ltıÜnasebetlerini daha normal bir 
L_. •oknıağa hazır bulunduğunu bil
~llllflir. 

• 
1 

olunda y··rü uz~ 

en 
Kralının oğlu Türki

yeye geliyor 

l 
PRENS SEYFfLISLAM 

İstanbul, 5 (Hususi) - Romada bu
lunan Yeır:e:ı hralının oğlu Prens Sey
filislamı:ı bugünlerde memleketimize gel
mesi bekleniyor. 

Belçika da 
-0-

as y 
Londra, 5 (A.A) - Deyli Te1graf zazctesi İngiliz ordusuna 

gönüllü knydı meselesinde bazı endi•ele:- c-östermektedir. Gaze
te 1936 • 37 yıhndn yeni kaydedilenlerin adedini ynlnız 22.800 
ve 1937 - 38 y-ılında d.ı 28.SOn olarak t~Irnin e~me'ctedir. Ter
his edilenlerin adedi İ:;c 32.030 dir. 60.CJ3 aslccre ihtiyaç oldu
ğu hnlde henüz 30.000 bile bulunmamıstır. 

Londrn, 5 (A.A) - Deniz mahfilleri~dc söylendiğine göre Ja
ponya gayri resmi surette olsa dahi şimdiki deniz inşaatı hnkkın· 
da .m.al~mat ver~iği takdirde 1ngi1tere, Fransn ve Amerika ağ. 
lebı ıhtımal denız muahedesinin sahnbet ve maddesini tatbik 
etmekten vazgeçeceklerdir. 

Bu hususta pek yakında Tokyo nezdinde teşebbüslerde bulu: 
nulması ve Tokyonun da 10 - 15 gün zaı·fında İ!lteni1en malu
matı vermesi kuvvetle muhtemeldir. 

Ayni mahfiller üç devlet tarafından aktedilen konferans ne
ticesinde sahabet maddesi tatbik edildiği takdirde deniz pro
gramlarının tamamiyle tadil edilmesi, zırhlı ve kruvazörlerin to
naj ve silahlarının arttırılması ve bu yüzden esasen haddinden 
fazla kabarmış olan milli müdafaa bütçelerinin mühim miktarda 
tezyit edilmesi lazımgeleceğinin tebarüz etmis olduğunu ilave 
eylemelttedirler. · 

Modern iş kanunu 
Nihayet Ayan ve Mebusan anlaştı 

V· 
d, ~Yana, S (ö.R) - Diyet meclisin- l\1acar bnştıekili B. Darnn!lı mecliste ntıtıık söylcrl:c11 

aii... • Reicaler ahaliyi dahili sulh ülkü-\ m4 ve Almanya ile hududu mÜ§terek ·ya ile merdce bir anla~mada bilhassa 

Milli Sosyalist 
kong1 esinde 

Hükümetin siyasetini 
tasvip kararı mem

nuniyetle karşılandı 

Paris, 5 ( ö.R) - Bir hafta süren müzakerelerden sonra mebu. 
san ile ayan meclisleri arasında altı defa mekik dokuyan ve her 
defasında biri veya diğeri tarafından tadil edilen modern mesai 
nizamının birinci hakem ve uzlatma kanunu hakkında nihayet iki 
meclis arasında mutabakat hasıl olmuş ve mebusan tarafından 
son hazırlanan metin bu sabah ayan meclisi tarafından da ka
bul edilmiştir. 

.. '""' •arn. • 1 s 
~dık olmağa davet et- olan yukan Avusturya ahalisinin Al~- menfaati olduğunu kaydetmiftİr. 

Rakovski'nin itirafları 
Filistin yeni komise~/ 
Radyo ile halka ~jfç;..,.01~~~k Mô-~usyanın eski Londra sefiri 14 sene

dir rejime ihanet ettiğini söy)üyor
1 

l>ali.s 

Kudüs, 5 (ö.R) -.-Yeni fevkalade ~ilterenin Filistin ahalisine 
kel alıaliye radyo ile hitap ede,.- .e •• mı is fakat her türlü nizam-i . . . l . . . ~anı v r , , 
car'~ ıyı nıyet ~rının ~~:;~tle hareket edeceğini teyit eylemiştir. 
sızlıga kar~ı azım ... · d b' d k -

lilct·· ' 5 Aö.R) - Moskovadan bildi-
lı h gıne göre Troçkistlcrin muhakeme
~,_ugUn bilhassa eski Londra sefiri B. 

~
>ı;O\'sl.ı • 

~nın beyanatına hasredilmiştir. 
OVsk' ~~ ı 1927 ı;enesi son teşrininde 

sına atılmıştır. Nıtekim Japon casus teş
kilatının emri altına girınesi de bilaha
re ayni şekilde olmuştur. 

Müddeiumumi müdahale ederek Ra-

kovski tarafından sahteliği iddia edilen 

mektuplann haldki olduğundan pek 
~~k n_'Z ııiyasi adnmJariyic temasa gire
Jı,.,. •\Usyada kapitalist rejiminin iadesi 
.~, ..,. ~Uı>lı~tıııııgıııı \Jlluu ııuwr. 
~ U ~ ıansız el'Jllaycsi.nin .milzahc::: 
~ tıin lllümkün olup olmadıgını sordu- Fakat Rako\• ki iddiasında ısrar ede-

~ 11 anlattıktan sonra daha 1924 sene- rek demışlir ki : Böyle sahte' mektuplar 
'e.n e Londradn sefir iken nasıl Inlelli- pek çoktur. Nitekim Zınovycfe atfedil

~ce Service hizmetine girdiğini hi- miş olan mektup ta sahte idi. Fakat Mak
~~ ~~işUr. Bu izahata göre Rakovski donalcl kabinesinin düşiiriilmesine kafi 
~e~ hır 1akım mektuplarla tehdit edi- gelmişti. 
~~!Ugence Servisin kolları ıı.ra- *-Esasen benim Londra sefirliğime ta-

yiniın sırasında lngiliz gazeteleri aley
himde şiddetli neşriyatta bulunarak 
Londranın bu tayine agremen Yerme- ! 
mesini istcmislerdi. Ancak sonradan En- 1 
tccllicens Se;,,·is benim kendisin!.' bağ!ı 1 

olduğumu bildırdikten sonradır ki In-
oilior h:~ı.:~--•! •-•. :....:-: 1 .. ı... •• 1 -• . :_,. - : 

Ha'.kovski 1921 sen"'sinden beri bcy- ı 

nelmilel ı çi hareketine ihanet <>Uiğini, 
Sov~ et Rusynya ka~ı bir çok devletle-; 
rin iştirak edecekleri bir harbi tahrik 
etmek istiycn Troçkist suikastlarına da : 
iştirak etınek suretiyle rejimin devril
mesi için çalışanlarla i.; birliği yaptığı

nı itiraf <'imiştir. 

K d.. 5 fY·•'-) - Darkoro cıvarın a ır çarpışma a as .erı 
kuV: t~~'ıe asilerin karşılıklı olarak bir ~!ü ve bir ~aralı. zayı~t
),..a ~muflur. Derinyc kasabasının 15 gunden ben tecrıd edıl-
mİf vaziyette olduğu kaydediliyor. 

------------------------~ Rumen Hariciye müsteşarı 

Is pa ny ada Alman denizaltıları 

Balkan Antantı Avrupa. 
için bir tehlike teşkil 

edemez, diyor .. 
Bükreş. 5 (AA) -- Hariciye müıte· müdahale poJitikasınn devam ''e lon· 

şarı B. Kommen matbuaıa beyanatta bu- dra komiksin" iotirake karar w·nniştir. 
lunarak Balkanların Avrupa barışı için Diğer taraftan lı.za devletlerin ticari mÜ· 

1 

Hiç durmadan faali yettebulunmaktadırlar 
'"'-~lon, 4 (A.A) - Müdafaa ba· 937 yılının ilk aylr.n zarfında bu de

,·~eırettiği bir notla 1937 ıubatın- nizaltılar birçok defalar Kadiks de So

. bir tehlike tc~kil ettiği zamanının çok ı nasebetleri bakımından bazı fiili vaziyet-
i şükür geçtiğini knydettikten .sonra de- ler de göz onüne almaları icap eder. 
1 miştir ki: j Buna binnen konseyde iıza her de, le· 

~i lspanyol makamlarının İspanya 
\J.~ da Alman U-28 U-29 U-33 
~· ve U.36 denizaltılarının faaliyet
~İtı k•yıt ve tesbit ettikleri bildirilmek-

tada ve Balear adalarında demirlemif

lerdir. 

Vallinden baıka Liselotte, Eserberı, 

Neptun ve Dugust Sultze ııemileri İs-~ 
---~------~---------------

Hamid iye Mayısta 
se yahata çıkacaktır 

~Sl'IH-JBUL, 5 (TELEFONLA) - Hamidiye mektep gemisi mayısta yapa
~ ~abat hazırlıkları için havuza alınmıştır. Hami diye mayısta havuzdan 
"1;0 a seyahate çıkacaktır. Bütün Akdeniz sahillerini dolaştıktan sonra Ham-

.. a .d 
gı ecektir. Hnmidiye bu seynhatesnasında Girit, Kıbnsa da uğnyacaktır. 

I<antong'da son harp vaziyeti 

Japonlar Kanton 
istilası peşindedir 

( l' ok~ 
'o,~,1 .0• S (ö.R) - Halk yığınları 
lt.ı •st) . . . . k b. .k 
'ltolı . Partısı reısıne arşı ır suı ast 

~llııccl~i.i olmuştur. Suikast faili olduğu 
'ııç l>tt~kln bir şahıs tevkif edilmiştir. Ye 
~. t ı,l\.)Ç arı nrnştırılmaktadır. 
ı,111 ,. cu, 5 (ö.R) - Central Nevı 
"''" Jarıaının b"ld' d""· .. bt ·•tıı ı ır ıgıne gore cenu 

rıi 'Vilayetinde vaziyet vahimdir. 

Oç Japon fırkası karaya çıkınağa muvaf· 
fak olmuşlardır ve içeriye doğru ilerle
mektedirler. Japonlar Kantonu istila fik
rinden vazgec;mcmiolerdir. Onlarca Ja
pon zıfhlıları sahil boyunca dolaşmakta
dırlar. 

To!.:yo, 5 (ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Hirota Diyet meclisinde bir istizaha 

~Li BABA HiNDiST ANDA 
'y Ur-kça sözlU va TUrkça farkıh bUyUk flllm 

akında Tayyare sinemasında 

panya kıyılannda çalı.şmıılardır. 
Geçenlerde Sota ve Kadikste bulunan ; 

August Sultze birkaç defa açık denizde 
Alman denizaltılarma yiyecek ve malze· 
me vennİf ve birinci kanun wnunda va. 
hebhaven limanına giderek oradan 12 
Şubatta tekrar ispanyaya gelmiştir. 

- Şimdi Balkan devletlerinin politi- tin ekonomik menfaatlerini korumak 
kası bu devletler arasındaki 5amimilik maksndiyle münasip zamanda general 

Bcl~ka Kralı Lcopold iT:" k Balkan ahalisinin entellektüel Ye ekono- 1 J ' ran ·o ile temnsa gelmek üzere delege 
Brüksel, 5 (ö.R) - Milli sosyalist mik terakkisini temin hususunda dirijan- gönderilebileceğine kart1r 'ermistir. 

kongresinin hükümetin harici siya!>etini b 3 Jıırın müşterek düşüncesi ve arışın ve - Milletler Cemiyeti meselesi: Bal· 
büyük bir ekseriyetle tasvip etmiş ol- b k A ı c iyi anla~manın tarsini sayesinde ir nü- ·an ntantı Millet er emiyetine knrş 
ması parti içindeki müfrit maı·ksist te- mune teşkil edebilir. sadakatini teyit etmiş ve fakat cemiyet 
mayüllcrin hezimeti gibi telakki edil-

Gümrük 
Tarifesi tetkikatı 

devam ediy·or 
ISTANBUL, 5 (TELEFONLA) 

Gümrük tarif el eri hakkında tetkikatta 
bulunan komisyon tetkiklerine devam 
etınekt.cdir. Vekll.lctlerden sorulan su
allere cevaplar gelmiştir. Yalmz Milli 
Müdafaa ve iktısat vekfılctlerinin ce
vapları beklenmektedir. 

Yeni vapurlarımız 
Berlin, 5 (A.A) - Türkiye hesabına 

Kieldeki Germania tezgahlarında inşa 

edilen Trak vapuru 15 ktınunusanide 

denize indirilmiş ve halen teforrüatı ik
mal edilmek üzeredir. Ayni tipte başla
nan üç gemiden ilki olan Trak Nbanda 
teslim edilecektir. Diğer iki vapurdan 
biri mart sonunda diğeri haziran başla
rında denize fodirileceklir. Bu Uç vapur 
1800 ve 3600 beygirlik yük alacak taz
yikli krup türbinleriyle mücehhezdir. 

mektedir. •Mdropole> gazetesine göre 
Konsey B. Vandcrvcldin telkinlerini ta
kip etmiş olsaydı Belçıka nihayet bazı 
devletlerle ihtilaf haline girecekti. Hal
buki bay Spaakın nrkasından gitmekle 
bü&kis sulh ve nizam yolunu tercih et
miş bulunmakta v<> Italya ve Ispanya ile 
münaseh<>tlerin normal bir şekle sokul
masına imkan vermektedir. 

dndependance Belge> de B. Spaakın 
sulha dayanan harici siyasetinin müfrit 
cereyanlara karşı kawndığı zaferi mem
nuniyetle kaydediyor. 

--=--
iki genç vapurdan 

indirildi 
-BAŞT ARAFI 1 tNCl SAHtFEDE-
dolin çalarak vapurun alt anbannda se
yahat etmi~ler ve yolcularla birlikte ne· 
telenmifler, ~ğlenm4lerdir. Vapur Fini
ke limanına girince zabıta memurları va
pura gelerek iki gençten bahsedince i~ 
meydana çıkmıştır. Çünkü vapurda bu
lunanlann bee.,si de nereye gittiklerini ta
yin etmeden..,.,ola çıkan bu çocukları ne
telerinden tanunqlardı. 

Nurinin Finikede vapurdan indirilip in
cevap vererek ]aponyanın Sovyet Ruı· dirilmediği belli deiildir. Çünkü Nuri
ya ile münnsebetlerini daha norrnal bir nin valdeıi oğlundan şikayetçi değildir. 
şekle sokmağa çalı~acağını ıöylemi, ve E.aaen Nuri yirmi bir yaşını doldurmUf 
Sovyetlerin de ayni arzuyu besledilde- bulunmaktadır. 

rini iimit ettiğini ıöyliyerek meclisi bu Alp Arslanın ailesine ııelen malUına

ümide i~tirakc davet dmi,tir. B. Hirota ta göre Alp Arslan ve arkadqı perıetn• 
diğer taraftan Japonyanın ıimali Sahalin be cünü lzmire ııeleceklerdir. Ancak 
adası i~letmcleri üzerinde muahedelere Alp Arslanın babası htanbulda bulun· 
dayanan haklarında ısrnr cdeceğini de 

1 
dulu için vapurdan indirilmİyerek fstan-

ilavc ey)cmistir. bUla ıönderilecektir. . 

B. Kommen /-~anı.da gösterilen ha
raretli kabulü ve modern Türkiyenin bü
yük Şefi tarafından ynratılan bu güzel 
~ehirde geçirilen dört gün zarfında sa
mimilik havasını bilhassa kaydetmiş ve 
bundan dört Balkan antantı dev)cti ara
sında bağın bu kadar sıkı olduğunu gös
terdiğini bildirmiştir. 

B. Kommen bundan ı;onra Romanya 
halkını bilhassa olakadnr eden aşağıdn
ki Üç noktayı işaret etmiştir: 

1 - Balkan Antantı devletlerinin hnl
ya ile olan münasebetleri konsey karar
larında azn devletlerle halyn ile olan mii
nasebetle ri idare eden coğrafik, polit1k 
münasebetlerden mülhem olmuştur. 

icraatını ancak aza devletlerin politik is· 
tiklal ve müsavatlanna riayet edebilme· 
si çerçevesi dairesinde tasavvur edilebi· 
leceğini tebarüz ettirmiştir. 

Diğer devletlerin iç i lerine mudahal< 
• 

etmemek kararlarında bulunan Balkar 
Antantı de\ !etleri kendi iç i )erine hiçbiı 
surette müdııhnlcye de müsamaha ctmi· 
yecektir. 

Zikredilen bu be} anat küçük antantıı; 
evvelki bazı knrarl;ırınn ve bilhassa Ro· 
manya tarafından ~1illetler Cemiyetind( 
2 7 1 9 38 tarihinde yapıl mı' olan be
yanata U} gundur. 

Bükreş, 5 (AA) - Küçük Antanı 
daimi turizm komitesi diin burada nçıl· 

2 - lspnnyn meselesi konsey ademi mıştır. 

Alman Ha.nazırının lngjl 
tereye teklifleri nedir? 

Londra, 5 (A.A) - Niyuz Kronik ga
zetesinin Berlm muhabiri B. Fon Rib
bentropun Londrnya muayyen teklifle
ri muhtevi liste ile giderek B. Cham
berlaina vcrcCC'ğini yazıyor. l\fohabiıfo 

zannettiğine göre gorüşmeler şu mese
lelere taalluk edecektir : 

1 - Müstemlckr meselesi. 
2 - Propaganda meselesi. 
B. Hitleı-1 bir Jngılız - Alınan matbu

at paktı ıstemcktedir. 
3 - 1':kalliyetler mesele.;i. 
B. Hitler Ingilterenin Sodort L<ırla 

Avustury:ılılann i ~tikb:ılinin plrbisit yo-

luyle tayini pren ıbınin lngılterc t ra· 
fından k.ıbuh.ım ın iznr dmektediı· 

4 - ıtalya - Alnı, nya münasebetleri 

meselesi. 
lngıltrrcnin Ronı,1 - Bl'rlın mihverini 

zayifletmemegc çahsması ıcnp edecek
tir. 

5 - FransıL - Sov, et ınunasebetleri 
meS(>lesi. 

B. Fon Rihbrntrop dcmokratık dev· 
Jetler Sovyetlcrle tesriki mesaıye ruha· 
~;et \•rım<'dikçe lngiltt're ve Fransa ilt 
hiç bir yaklaşmanın mütnkiin olını~ aca
ğını bildin.•cektir. 
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Balkan a antı 

Rumen ve Bulg-ar gaze
telerinin tefsirleri 

Ba.lcret (M.H.) - Thnpu1 ıuetesİ 
Ba}bn aatMnt m~ebetiyle ıunlan 

pzıyor: 

<Balkan antanh esasında, küçük iti
llf gibi müşterek emniyetin genel pren
slplerlne hizmet eden bir enstnunandır. 
Bu prensip zayıfladı, fakat antant baki 
kaldı. Bu ~yı, imkin dairesinde 
kuvvetlend.irıru?ğe çalışacağız. 

KUçük itilftf, dahilde ve hariçte bir 
hat üzerinde sıralanan menfaatlerin mu-

§ısında teşriki mesailerini bilfiil ispat 
etmişlerdir. Bunun 80ll tecellisi Nyon 
konferansındn görülmüştür. Balkan an
tantının teklifl, iŞbu konferansta nihai 
anlaşmaya esas olarak kabul edilmiştir. 

Balkan antantının ihdas ettiği iklimin 
tesiri altmdn bulunup işbu antantın ha
ricinde kalan Bulgaristan ile Arnavut
luğun si.raseti haddi itidnlini bulmuştur. 

Balkan antantı, kendi hudutlarını mü
tekabllen tekeffül ve erkanı hnrbiyele-

MÜCADELE MEZiYETi 
.. A~etik musabakalar için söylenecek fey, beden tetifmeıi bakımmclan 
~~ hayatın mücadele Ye giiçlülderi içinde söylenebilir. Bu iki aahanm is
tedıği '":5ıflar esas itibariyle yekdiğeri.nden ayn değı1cm. Çünkü ~enldiJik 
mod~ ~nsan vücuduna kau ve belalardan konmma İml<ftnını verir. Umumi 
harbe ifürak eden adamların vücud kabillyetlerindeki zaafiycl bazt memleket-
lere büyük aararlu v · br" B t ""b be..ı b" · • • WIDlf • u ecru e ~en ter ıye3ı ve beden kuVYetİn· 
de flJlldİye kadar dlitünilmiyen bir projTama bağlanmak fırsatau yeriyor. 
G~~ ~ne lngilterede «.Britiıh Medical Society» denilen beden terbiyesi 

lfomfteşı Brıtanyanm lbu aabadaki ihtiyaçlannı ıöşteren bir kitap ne~retti. Ko
mite 14 ten 40 yaıına lr.adar olanların o/o40 dan failası beden terb • • 

h b d 
• d" 

1 
w • • syesuıe 

ya . ut e enı ın e.me~e ıh~yacı olduğunu ve netice olarak halkın genİf çev-
resınde heden faalıyetmdelü nolcsanlıiın aıikir bulunduğunu yazdı, buna ça· 
reler aradı. İngiltere gibi bir memlekette böyle bir dert mev%\I bahs olunca 
beden terbiyesi obasında yeni hamleler yapmak istiyen Türkiyede nisbet 
pek fazla kabaracaktır. 

Bir. ıpor.cuya hakiki beden hikimiyetinin sevinçli hissini veren ve ona ıa
l~~eyı temın eden kuvvet, sür'at ve meharetin, büroda, fabrikada ve köylü
nun tarlasında fail bir hayatın neJesi olacaktır. Bq kilometrelik bir koşunun 
son luru~da :sporcuya zafer çelengini temin eden mukavemet, arka arkaya 
on amelıyat yapan cerrahın sakin ve emin bir halde tutan mukavemet ve 
tahammülle eştir. Yorucu fikir fa&liyetinin sonsuz gecelerinde fikir adamını 
uyanık bıilunduran ıdcıcı bir çahıma günü sonunda bir anneye uzun geceyi 
hasta 5ocuğunun yatağı baıında uykusuz geçirtecek olan §ey budur. 

MuV!lffakıyetli ~ir .•.PO~cu ~çin J~ ola.n beden kabiliyet ve meziyetleri, 
eailam ve kuvvetlı bır mdletu:ı yetifrneıinde esastır. 

MEH~.E'f TOLUN 

fENt ASIR 
==-~ ==---- ·-

Trakyada ziraa işleri 

1300 köyünde köylerin 
minevi şahsiyeti için 

70 bin dekar ekilecek ve biçilecel: 

rakyanın 

TRAKYADA POUKOL TOR 

. 
A.RARTU 

1 T ekirdağda 
-----0-""' __ _ 

40 bin lira ile 
Büyük bir stadyofl1 d., 
yapılmak üzere ~ 
Tekirdağ 4 (Hususi) --:. 'f s' 

stadyumu 40000 lira ile vucud- ~ 
cektir. Deni% iken.aranda olan ~dl trJ. 
bir panoraması 4buıunan bu sı- t6' 
b .. 1 • be kl . -'ite•tt un erı, ton aya an ve ..., 

linde olacaktır. • ~--· 
Yüzme havudan esaıen deniS ~ ff 

nnda olduğu için çok iyi ya~~ 
oradan mezbahayı hemen . ~ ; 
olan belediyenin bu harekeb ~d oıJ> 
niz köşkü ve deniz kulU''bil '1'118 

, 

mükemmel bir tarzda yap~ 
Bütün buruar 1938 yllınd• , 

bile 1939 da tamamlanın&Jt r1' 

Gol 
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Yeni parlayan bir yıldız 

Korin Lüşer 
Demir parmaklıksız hapishane fili
nıinde ve 60 kız arasında parladı 
D,rn· 

Yt ır Parmaklıksız hapishane.. Bu 
PY,ni bi !'l . . 'd. O r ı mın ısmı ır. 

İi niformalı genç kı:z.lar yabkhanesi, 
~ R_'nç kız, kadınlar kulübü, arti~tler 
~:onu ianrında bir filim.. . Çorap, 
dıl) il "Ve bu kabil küçük ıeyler çal
de •rından dolayı bir ıslahaneye gön-

~cn •ltmı§ kadar genç kızın bir zin
tö .. •n daha ağır olan hayatını burada 
~Oruz. Mevlrnflar arasında Nelly 
tıı •ndıı bir genç )uz dik kafalılığıyle 
~,~rnlftır. lılahanenin müdiresi kızları 
~ ılhaee. Nelliyi çok e:r.mcktedir. Gü
lf , ~irinde direktör deği§iyor. Ja§in 
'-..ataı ·ı dıı • mı Yen yerine Bayan lvon namın· 
..... '"&aniyetperver, merhametli bir ka-

"'' I . ~ eçıyor, Bu ıırada hapishaneden ka-

direlt ~~lly Yakalanarak getiriliyor. Yeni 
\ir.ı tor onu tecziye edeceği yerde ıe· 
l) h' muhtelif itlerle tavzif ediyor. Nel
~ hürriyetinden istifade edemiycrck 
lııtııı ~~e dönüyor. Fakat o artık dik 
1-ıiW·ı bır luz değildir. Mücascscnin genç 

""llf • 
'tık caı olan bayan 1vonun n~anlısına 
torıı ~lrnuttur. Onu seviyor. Ndly dok-
0, •ıtabalucı olarak yardım ederken 

"nl,. . v • K 
1-rd levıgmege ımkan bulmuttur. ız· •n c.b d b" . b .. v •trı· Y namın a ırı u ı:ırn og-
~i.. l)'or. Ve bir koskoca iıkandale ıebe-
·.rtt " . 

kollu) erıyor. Doktor rezaletin meydana 
llıiet· rnaaından ıonra mÜeHeseyİ terket
Nttılr, Fakat ne matmazel lvon, ne de 
~tonun arkasından gitmiyorlar. lvon 
le ~"azifcainde devam etmek auretiy~ 
~ •n İzzeti nefeini tedavi ediyor. -~ 

s.:._ eevgilisiyle buluıuyor mu? ~ ~ 
~!')'onun bu kısmı kasten mektum Yetıi yıldız Korin Lıış:i ( Ve11.;r parmal:lıksız 1ıapis.ıane) filmi.ıdc 

ki), .~hır. Bu filim pek_,yakuıda Tür-: doğmll!ına ,J1ehep olmu~tur. Bu "'öhret, , dir. Birçok stüdyolar bu ·ıı.. filmio<Un 

Q.. li~~alarında da gösterilecektir. j 60 genç kız arasında birdt'~bi~c p~rla- 1 s.o~ra hu. g~nç _Yıldıza mukave~.ele~. t~~-
~ Amerikada yeni bir şöhretin yan ve çok muvaffak olan Korın Luşer· lıfınde bırbırlerıyle rekabete duşmu§tur. 

l<Jark Gabi evleniyor mu Şaşk•nlık 
lspanya<la cumhuriye.t 

birinde nefer çavuşa: 

- Kurşun kalmadı. 

kıtalarmdan 

- Bir 1ek d.ıhi kurşun kalmarlı mı? 
- Evet, bir tane hile yok .. 
- Ya? Öyleyse aı1eşi ik.Cfiin! •. 

-=--
Aşkın kuvveti 

- Efendim, kızınızı seviyorum.Onun
la evlenmeme müsnadenizi rira ediyo
rum. 

- Karımı gördünliz mti? Bu işe .. 

- Gördüm efendim, onu 
rağmen fikrimde ısrar ediyorum. 
kü kızınızı seviyorum. 

Tabii güzellik mi S '" unı 

SAHiFE s 

güzellik mi? 
HollyToodda ,imdi gijzeDik, kadm ıüzelliii ~ af güzelliği.. Her iki cereyanın ela taraft.rlan 't'e yı). 

de iki cereyan çarp~. Bu cerey~ b1r1 dızlan nr.: . • • ... • . 
ıun'i ıurette, yani makyaıla, tuvaletle, guzel fapka, Yukanki resimlerden biri tabu gtizellik yı)dm J>in. 
güzel kostüm ile temin edilen lfÜzelliktir. Diier cere- na Durbin, diğeri ıun'i güzellik örneii Oryan Hey· 
yan iae gençliğin gijzelliji, temız, makyajsız, boyum vard'dır. . 

Güzel olmak için 
Nelere katlanmak Jizım 

cek dakikalar içinde geçirmektedirler. 
Bilhassa vücut güzelliklerini muhafaza edebilmek ve 

standard olan hatları ve sikleU kaybetmemek için en büytilr 
azaba seve .seve ve tebessümle katlanmaktadırlar. 

Resimlerimiz meşhur artist (Lili Pons) un güzelliğini ko
ruma için yapmağa mecbur olduğu beden terbiyesi ve ma
saj idmanlarını göstermektedir. 

Komik F er'nandel Vatan hasreti 

Holivuda gitmem 

Meşhur Fransız komiklerinden Fer- Hayranlarınızdan çok mektuplar 
nandclin de Hollyvooda gideceği iddia alıyor musunuz? Mesela aşk mektuplan. 
edilmişti. F ernandcl kendisine müracaat - Ne münasebet.. Ben evliyim ve 
eden sinema gazeteleri muhabirlerine üç çocuk babaaıyım. Seyircileriınden yal- Hissi ve içtimai filimler teıruilinde mak için çalışan ve ıstırap çeken mÜ§• 

lf şunları söylemiştir: nız kendilerini, hayatın ıayısız sıkıntılan Almanların Emil Yanıngsine karşı Fran- file bir babanın duygularını göstermesi 
~ 0

1JY\'o<>d - Hollyvoodun o kadar kapıtılan arasında neoelendirdiğim için her gün yı- sızlar Harri Boru yetiştirmişlerdir. itibariyle takdire şayan bir eserdir. 
l>ı~oı-. lıu · a, bir inkılap daha kayde-ı raklı dedikoducuları (Nihayet Klark krallığı için bana en müsait mukaveleler ğınla teşekkür mektupları alıyorum. Ne- Yaşlı bir adam olmasına rağmen bil- Vak'a Rusyada cereyan etmeldedir .. 
'rı (!{1 inkılap iki seksapel kralı sa- Gabi kalbini bir kadına verdi) rivayeti- tekli{ edildiği halde hepsini reddettim. fC, hande ... Bütün bunlar nikbin olmak, yük bir sempati kazanan bu bUyük ar- Derin göz yaşları döktürecek derecede 
~~ ııı : Gabl) ile (Karol Lom- ı ni çıkarmaktan çekinmezler. Bu sefer- 1938 senesi içinde tamamen tiyatrodan hayatı sevmek için elzem olan tcYlerdir. tist, her temsil ettiği filimde başka baş- müessir sahneler vardır. Tabii manzara-
~ 0 du] !\'açları etrafında çıkarılan ki haber doğru mudur? çekilerek bütün mesaimi einemaya has- Ve bazı zavallı tipleri, ahmak.lan aeyir- ka şahsiyetler yaratmış, san'atının ehli larının güzelliğine doyum yoktur. Ar· 

~.1lha_Jti:;dan doğınuştur. Ne Klark Gabl ne de Karol Lombard redcceğim. Bu ıene içinde hazırladığı- cinin gözleri önünde canlandırmak dai- olduğunu ispat et.m.iştir. tistler umumiyet itibariyle gilzel oyna-
>;~ Sanla bu _son hafta içinde iki ar- kendilerine atfedilen evlenme teşebbU- mız Herkül filmi bir kaç aya kadar ikmal ma kolay olan bir it değildir. ip Vatan hasretindi? evlldı için ağ- mıştır. 
"- ~ay .Aıutada yapılan büyük ya- sünii tekzip etmemişlerdir. Ve yalnız edilmi§ olacakbr. Bu filimde kudretli - Sevdiğiniz roller hangisi) lıyan bir baba, vatanı için ıstırap çeken TAYYARE sinemasında gösterilmek-
~ 3eb: locada bulunmaları bu ri- bu sükut garip ve mütekabil bahislerin artiet Gaby Morlay yanında lncoruptile - Evet eevdiğim, tercih ettiğim rol- phsiyet halinde görUyonıL te bulunan bu filmi okuyucularımu.a 

\ t'Jt Q pb~11?~ştur. saiki OlJl!.U,Ştur. Şimdilik (Klark Gabl)in gazeteıi direktörünün rolünü yapmakta· ler vardır. Taliin kendilerini aüzel ya- Düştiliü çukurdan evlidını kurtar- tavsiye ederiz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-~---------------------------..... ~ 1 .. " çıkarılmış değild!r. O, edeı;ılerle wil)J iddia edenler araamda Kotdazlirde biraz dinlendikten eonra bklaıda 1ardüğünüz bahtaaz kafileeini söyleniyordu. Evet ben beyaz perdede tercih ediyorum. Halk gülüyor. Fakat hu 
'bu~ıeı ve bekAr bir yıldızla tutulan bahbte kimin kaz.anacalt belli Zolanın bir aerini ~ ıııiyetinde- onlann hakiki tiplerini Yatahnlıktan znk kendimi tıiize) aöıtermek için hiç bir teY aülütler aruanda kalplerinin en büyük 

llaa ainema payitahtının me- değildir. yim. qonun. Çok defa bana ~r'lıin olduium yapmıyorum. Ben eempatik aizükmeyi zevki olan tHe11iyi bulanlar az deiildir. 



, . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . : ~ . . . 
S TARiHi TEFRiKA : 
• • • • • • .................................... 

PiÇ_K_U_R_U_s_u-..·: 1Dün.y a 
.. ••• .,ı ~ .. 8·o·y·o·K ............. ~ -- ! fi* ana es 

Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-115-

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Artık hareket zamanı gelmişti 
beni öldürmeye gelmezse 
• 

''Herif eğer bugün buraya 
akşam ben onun 

bana yapacağını 

evıne gider ve onun 

.. . . 
E Otomobillerimiz gece ve gündüz emrinize hazırdır •• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ben ona yaparım 

~ RÔPORTAJE 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' ' Tuna yolcuları ,, hep bir ağızdan 
" Hapisane şarkısı ,, na başlamışla!.~! 

······=····························································································· 



Esrarını 
~portajı yapan 
Paul Brin e 

ll<>u.vvooo ŞUBAT 

Marlen Dietrich 
Anlatıyor 

Rüyalar doğru 
çıkar mı? 

Olmadan olacak 
hissedebilir 

vak'aları 
miyiz? 

Viyana da 
Bir hadise cıktı • 
Viyana, 5 (ö.R) - iki nlimayifçi 

grubu arasında bir hadise çılan.ıştır .. " 
Bunlardan biri Alman marşım, diğeri 

bir Avusturya vatansever ın&rfllll söy· 
liyorlardı. Hangi marşların t.erennüın 

edilebileceğini tayin edecek bir hüku .. 
met emirnamesinin bu hldiselere artalı: 

mini olacağı ümit ediliyor. 

Fransız harp 
bütçesi 
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Kara tavuk ve 
beyaz yumurta 

lki çocuk arasında: 
- Bence siyah tavuklar beyaz tavuk

hırdan daha mahir hayvanlar. 
- Nereden biliyorsun? 
- öyle ya! Siyah tavuklar beyaz. yu-

murta yumurtlamasını biliyor ama, be
yaz tavuklar siyah yumurta yumurtlı

~amıyor! 

ıun? 

- Nasll hatırlamam. O gün sofrada 
on üç kişi idile. ___ * __ _ 

Nikbinlik 
- Sen istediğin kadar .söylen, ben bu 

işte çok nlkbinim. 
- Madam ki t>yle, ne diye böyle dü

§Ütlcelisin? 

' 
u 

' 
s •• u t e n 

' ' ' ' 
' . 

- Düşünceliyim, çünkü nikbin oı. 

makta haklı olduğuma emin değilim. 
Hemşirem olmak istiyorsunuz.Güzel.. Fakat referansınız var mı? 

- Var efendim .. Bir kardeşim futbolcu, biri bo~ ~ampiyonu, biri koşucu, 

- Bayım çok horlıyormuşsunuz. :Alt 
kattaki mtişterl ~ayet ediyor. 

- Söyle o adama .. Başkaları ile meş
gul olncağına uyumasına baksın .. 

---*---
Palavra yarışı 

Birinci seyyah - Şimal kutbu civa
rında o kadar ~id<1ct1i bir soğuk vardı 
ki, yaktığımız mumun alevi dondu ve 

hepimiz üflediğimiz halde söndüreme
dik! 

babam bo'ks ha.kemi.. Yetmez mi? 

- Allah Allah .. Anahtar bir türlti 

dönmiyor. Muhakkı:ık çıkmadan evvel 
kapıyı içeriden kilitlemiş olacağım. ___ *_-,....---..,. 

Zavallı adam 
- E, kız kardeşinle evlenecek olan 

adam zengin mi bari? 
lkinci seyyah - Bu da bir şey mi? 

- Hayır .. Zengin olmaS<ı g~rek; çün
Biz.im dolaştığımız mıntakalnrda soğuk 

kü ne znmnn bu izdıvııç bah.d açılsa, 
o kadar failaydı ki ağzımızdan çıkardı-
ğımız kelimeler donuyor ve biz ınUkl- babam «z~m:ıllı adam!:» cliyer:;~ başını 

Jememize devam etmek için bu kelime- , .sallıyor. 
]eri ateşin üzerine koymak mecburiye-
tinde kalıyorduk. 

- Eski yerinizden niçin çıktınız? 
- Yanınız.da birkaç gün kaldıktan 

sonra anlarsınız efendim. 

---*·----
Bir teşhis meselesi 

Doktor (kızına hitaben) -Benim Uze
rimde bir :furuı tesir bıraktığını bu genç 
erkeğe söyledin mi? 

Kızı - Evet babacığım, söyledim. Fa
kat o da cevap olarak, senin teşhisinde 
n]danmakla şöhret kauındığını söyledi. 

- Tuttum .. Jşte halam! .. 

---·*---
Kömürcünün karısı 

Mahaljenin kömürcüsü evleniyorou. 
Sordu: 

- Tebrik ederiz., evleniyormuşsun. 

Nişanlın sarışın mı, esmer mi? 
- Esmer efendim. Bizim zenaatta sa

rışın doğru değil, çok ltir tutar. 

Arasıra 

---*---
Yeni radyo 

- Yeni radyoda."l memnun musuı 
bay Mordehay! 

- Fena değil ama, ışığı pek kuvvet
siz .. önünde kitap okunamıyor. 

- Hamalanıruştım. Bizim köşe b::ıo: n-
daki eczacıya koştum. 

- O sersem TK? saçıru:ıladı? • - Sizi ı;örmemi tavsiye etti do'dor .. 

---*·---
Ev hanımı 

Bayan, eski ahçısına tesadüf etmişti. 
Hatırını sordu: 

- Nasıl.sın bakalım? Eyi !kazanıyor 
musun? 

Ahçı kadın içini çekerek cevap verdi: 
- Artık kazanamıyorum, bedava ça

lışıyorum. 

- Neden? 
- Evlendim, ev hanımı ol<lum. 

- Bu adanın bir daha .sırrımı söyle
miyeef!~. 

- Hel"kese ifşa mı ediyor? 
- Hayır .. Yalnız kendine ~aklıyor. 

On dördüncü 1.ui 
Avu~turyad:ı verilen bir ziyafette, mü

kellef masa b:l§mda oturanlıırdan bir kn
dm, ynmndaki er.keğe soruyor: 

- Kim şu sofranın öbür ucunda otu
,.an adam? 

- 14 üncü Lui! 
Lfıtifeyi bırakınız da doğrusunu 

y iniz, rica ederim! 
- Katiyen latife değil söylediğim!. 

- Güzel ama nasıl olur? 
- Mesel şu; kendisinin ismi Luidir 

ve daima bazı davetlilerin gelmek hu
susunda itiraz. beyan etmeleri üzerine 
sofnıdn on üç Gtlşi kalıruimak için, alcln
cclc çağınlır ve böyle "aziyetlerdc 14-
üncü olmasından ötürü .. 

Taze Tavuk 
Lokantada, müşteri garsona diyor ki: 
- Ben gayet taze bir tavuk istiyorum. 

Ama, gayet taze olacak, ne kadar tazesi 
varsa ... 

- O halde :;i1.c bir yumurta getire
ylın. 

- Bu ay işlerim 
bin lira kazandım. 

- Benim de öyle ... Bu ny benim de 
karım Vldü. 

n 1 
Beni neden 
uyandırmadın? 

Bay Ömer Uykusalın karısı sabahle
yin kendıne kahvaltısını getirdiği zaman 
gece vakti ortalığı altüst ~imiş olan fır
tınadan bahsetti. 

Bay Ömer Uykusal birdenbire hırsJa
narak karısına haykırclı: 

- Pekala heni neden uyandırmadın. 
Bilirsin lti fırtınalı ge::elerde uyuya
mam .. 

- &nim mükemmel bir karım var. 
Akşam eve geldi~im zaman ayakkapları
mı hep o çıkarır. 

- Benim de öyle .. Yalnız bir farkla .. 
Be.nim kanın ben sokağa ~ıkmak iste
diğim ?.aman ay:ı'k'k.aplarımı çıkarır. 

Saydın mı da 
biliyorsun? 

Oper.ıda <>rltestra uvertürü çalmağn 
koyulmu~u. Pav1, Pater de yanında 

d.uran Pavlinenin kulağına fısıldadı: 
- Mükemmel! Hepsi tamam! 
Pavline hayretle .!'enlu~ 

- Bu kadar çalgıcmın hepsi hazır ol
duğunu nereden biliyorsun? Sayd•n mı 

birer birer! 

Rekor 
Meşhur şampiyon hastalan~tı. Ça

ğırılnn doktor, d-erecesini alınca ümit
sizce başını salkıyıp söylendi: 

- 40 santigrad 3 dizi~m! • 
Hasta bunu duymuştu, sordu: 
- Peki, dünya rekoru nedir? 

- Sevgilim kalbimin bütün harareH
ni ayaklarınıza seriyorum. 

- Ne eyi tesadüf .. Ayakforım çok ilşü
yordu. 

---*---
Güvelerin talii 

- Anne, ben gtivelere pek acıyorum. 
- Neden yavrum? 
- Çünkü bütün yaz. sı~ğını kürkler 

içinde geçirdikleri halde kışın kendile
rine mayolardnn başka birşey bulamı
yorlaı·: 

- Kızım, nedir o bıışındakı biçimsiz 
külah.. Çıkar ()nU.. Bir dnha görmiye
yim. Maskaraya dönmüşsün .. 

Kirncı geziyordu. Ev sahibine .Eordu: 
- Tavan böyle daima nkar mı?. 

- Hayır efendim. Ynlnız yağmur yağ-
dığı ~ı>man ... 

- Doktor .. Daha ölmemi:.. Kalbi atıyor. 
- Hayır .. K ol saatımı içinde unuttum da ondan. 

- B.Komber size diln cUzdanımın 
tim. Yanılmışım. Cili.danı.mı buldum. 

- ~ç kaldınız.. Hırsızı ço.k.tan ynkBladık .. 

Siz de polis hafiyesi olabilirsiniz 

Bn. Doloresi -~------
Kım öldürdü? --------

Sokakta artist solist bayan (Dolores) 
Empre Saryo B. Davitle knrşılaştı. 

- Az.izim B. Davit, dedi. Maalesef 
arıtı'k biı1>irimizi göremiyeceğiz. Stro
:manln olan müna'iebetimi ve vaziyetimi 
biliyorsun. Ondan ayrılmamak mecbu
riyetindeyim. Bu kararı ver mek bana 
çok acı geldi. Ne çare ki mecburum. 

Ve u~ağa dönerek ~u emri verdi: 
- Sm de aşağıya kadar gel. Otomo

bilden bir paket vereceğim. Onu al .. 
Kapının önünde ve otomobilinde Stro

man uşağa bir paket uzattı: 
- Bunu sakla .. Tiyatrodan istemeğe 

gelen olursa verirsin. 
Uşak, pake-ti alıp eve girerken ~öyle 

söylendi: 
- Bizim madam şarkı provasına baş

ladı. Alt katın pençeresi açık olduğu için 
ses buraya kadar geliyor. 

Rüzgar çıkmıştı. Uşak, hanımının açı~ 
pençere kanadının çarptığını duyunca 
kapatmak için odasına girince Doloresi 
yerde ve boğulmuş bir halde buluyor. 
Piyanoda, bir az evvel söylediği şarkının 
notası açık durmaktadır. Yanda bir kü
çük masa üzerinde gr:ınıofon, üzerinde 

Dolores, Stroman'm karısı idi. $(~ 
man odnsındnn çıkarken kapı aralığıll
da kansı ile konuştu. Kapının öniiJı~ 
duran uşak yalnız Stromanı görüyordıJ. 
Stroman karısına: 

- Yavrum, diyordu. Ben gidiyor\)Jll· 
Sen bu akşam okuyacağın şarkının pro

vasını yap. Sonra istirahat et. 

. . i 
Ve ~k böyle düşünerek eve gır<li~. 

zaman bekleme salonunda B. D~r\.1 ı 
gördU. 

- Nasıl B. David .. Siz misiniz? 13U' 
raya ben görmeden nasıl girdiniz. :Sah~ 
kapısından mı? Hakkınız var. Biraz e,·
vel köpekleri dolandırmalktan geldlğlıl' 

t
zaman bahçe kapısını kapatmağı unu 
muştum. Bayan Doloresi mi göre~
niz. Biraz evvel şarkı söyliyordu. St' 
şimdi kesildi. lhtimal istirahat ediyor 
dur. 

bir plnkla açık durmaktadır. teJ1 
B.Stroman derhal telefonla vaziyet 

h~berdar ediliyor. uf 
- Karım boğularak öldürülmUŞ Jll 

Fakat bu imkansız. Derhal geliyorlll11' 
Polise mallımat evriniz. 

Polis hafiyesi Piget, Davidi isticvap da sorguya çekiyor. Jllf 
ediyor. - Si7.den bnşka burada uşak var l 4 

- Siz eve bahçenin arka kapısından - Hayır. 
• ·;ı. bll-

girdiniz. Bayan Doloresi görmediniz mi? - O halde bana söyler misın1 }tGiJ}J 

David: Pigetin uşağa sorduğu bu sııal 
- Hayır. Görmedim, diyor. meydana çıkartıyor. 

Piget, B. Stromanın huzurunda uşağı l eti 
Resimde bakınız. Yazıyı iyı" okuyunuz ve dütününüz. Artist Do ot .,1 .. 

kii ııtı 
ı ki"' öldürdü 1 Eğer bulamazsanız bunun cevabını Salı gün 
mızdıı okursunuz. ~ 

Suai Bir maceranın so~, 
Amerikada iki kişi arasında bir k 

Beş yaşındaydı, o kadar çok sormuştu ma: .,,.. 
!ki, o akşam babası cevap vermekten 5ciz. JllBcc 

kaldı ve: 
- Bu :ıtızı kaçıracaksın arna 

nın sonu ne olacak? $.l)" 
- Oğlum, dedi. Çok sual sorma .. Bir rıh rıuıı 

çocuk bilirim ki, senin gibi çok sual sor- - Gayet ba.sit!Pariste nik· 
1 gı;11de" 

4iuğu için sual işareti şekline giriverdi. dıracağız, Kopeiıhagdan mcktttP 1ıcıı 
Çocuk so~u: rip kızın ailesin den af dilerneroizl tJ.4lt 

- Sual ·i""reU gibi 1uvn1ıvennesini ed~eğiz. Balayımız da bu suret1;ı:>(lel"' 
• _ ;r.- ıgu 

anladun ama, noktası boşlu1rta naml du- tatlı ~çecek, sonra da yol paras 
~bildi? meleri için telgraf çekeceti2• 
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lzmir Çivi Fabrikası Turk Anonim 
Şirketinden: 

Şirketin hissedarlar umumi heyeti aenelik adi toplantısıni 25 
Mart 1938 Cuma giinü ~aat 9,30 Dokuz buçukda tirketin lzmirde 
Alsancakta Çelikel sokağında kain merkezinde yapılacaktır. 
Toplantıda hazır bulunmak isti yen hissedarların malik oldukları 

- 84 - hisse ıenedlerini toplantı gününden bir hafta evveline kadar tir-
llorever ıınlattığımız şek.ilde dar bir cil günü öğleden sonra sni)t sekizde her ket idare meclisi reisliğine veya mahalli bir bankaya tevdi ede

~dan geçerek salonun yanında, küçük bölük kendisine gösterilecek_ yerlerde rek mukabilinde duhuliye kartı almaları icap eder. 
f , karanlık bir odaya girdi. Burası hazır bulunacaktır. Bu yerlerın nerele- T ) t d k J k • 1 
~e Ve ÖrWncek yuvası halinde idi .. ri olacağı ayni gün öğk üzeri sizlere bil- op an 1 a onuşu aca iŞ er: 
kar anın diblne kadar yUrildü. Aşağı yu- dirilecektir. 1 - İdare mecliıi raporunun okunmaıı ve tasvibi. 

l bir insan boyu yüksekliğinde duva- Salonda heyecanlı dakikalar ya~anı- 2 - Bilanço, kir ve zarar hesabı ve mevcudat defterinin ve 
tnı bir tuğlasını çıkardı. Oda aydınlık yordu. Şimdiye kadar yapılmış olan murakıp raporunun okunması ve tasdiki ve idare meclisi baları· 
~:~ti .. ~u delikten salonda bulunan- toplantılşrın hiç birisinde ~u kad~: kat~ nın ibrası. 
b· . gorliluyor ve konuşulanlar işilile- kararlar alınmamıştı. Duşes Duk Do 3 - Tevzi edilecek kar hakkında idare heyeti teklifinin tetkiki 
~Üyordu. Moreverin maksadı da salon- Gizin söyl:diği listele:i m:clis~c ~~lu- ve karara raptı. 
i . konuşulanları işitmekti. Dikkatle nanlara dagıttı . Ortalıgı derın hır sukUt 4 - Yeniden seçilmesi icap eden bir meclisi idare azalığı için 
6~rıye baktı. Düşes Dö Nemor, DUk de kaplamıştı. Dük Dö Giz hü-::um plllm intihap yapılması. 
d"~ Dük Dö Mayin, kardinal ve Dilk hakkında şu izahatı verdi : 5 - Murakıp intihabı. 

0 
Burbon ile dUşes Dö Montpansiye Hilcum üç noktadan yapılacaktır. Hü- 6 - İdare meclisi azalarına verileı:ek hakkı huzur ile mura· 

orada idiler. Adeta bir aile mecll!ii ya- cum kollarının birine Kardinal, diğeri- kıbın gelecek seneki ücretinin tayini. 
Pılnuş gibiydi. Belki Morever geç kal- ne, Mayin, üçüncüsüne ben bizzat ku- 7 - tde.re meclisi azalarından her hangi birinin tirketle mua· 
~ış olacak ki tuğlayı çılmnrken misa- manda ~deccğim. Içtima saat sekizde melei ticariyede bulunması hususunda• idare meclisine salahiyet 
~tler gi.bnek üzere bulunuyorlardı. Sa-t' olacaktır. Şatonun anahtarlarının h:r verilmesi. ( 424) 

~~~D~OO~~D~OO~~~~~M~~~w~:~~=~==~=~,:~=====~~~===·====m~A~4~~=~~~ 
~-ontı>ansiye kalmıştı. Düşes kapıya kini kolaylaştıracaktır. Şatoya gırınek-
\ltlğrı.ı YÜrildü. Kapıyı açtı: te asla zorluk çckmiyeceği;r;. İZMIR BiRiNCi tCRA ME- ~w MI~ 

- Buyurunuz baylar dedi. Bussi Lö Klerk Gizin sözünü kesti : , MURLUCUNDAN: ~ , ' -... ~ 
Salona hir sürü zabit girdi. Bunlar - öldürmekte de zorluk çekmiyecc- Kasap Rüştünün Emlak ve Ey- .- 'Wt!MEMI 

ll-asında Manivel, Bussi Lö Kleik, Y~ığiz .. Hepsini doğruyacağız .. . Ah ,ne gü; tam bankasından taksitle salın al- • E ~EK'f R f K 
:ı.a dö Fen, Espina vardı. Dük sordu ~ zcl bir muharebede hazır bulunacağı;-, dığı g"a_yri menkUlde'n mütevellit M QTQRLE R-1 

- Taınam mıyız? Morevcr bu konuşulanların hepsini borç için bankaya ipotek eylediği 

27B Akhisar Tütüncüler Bankası -

Sermayesi 1!000,000 Türk lirası 
Merkezi: Akhls.ar; Şubelerl: lzmlr, KırkaAaç 

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

ile iştigale başlamıştır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
Adres: Gazi Bulvarı - Telefon: ;:ı333 

c~us) 

ııttıNMiJ:•a&P& A2W 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
J. B. H. günün eski yıllar kazanç vergisinden borcu olan 50802 

lira 76 kurutun temini tahsili için birinci kordonda kain eski 418 
yeni 266 taj sayılı gayri menkulu tahıili emval kanununa tevfi .. 
kan heczedilerek tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle aab .. 
lığa çıkanlmıftır. 

Yeniden takdir ettirilen kıymet üzerinden almak, pey sürmek 
ve aatıf tartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
ıervisine müracaatleri. 

27 3 7 11 628 (365) 

lianivel cevap verdi: .sanki i~ridc imiş gibi görmUş ve işit- lzm'irde ikinci Süleymaniye ma-
- Yalnız Morever yok! mi~. halleainın yüzbaıı Hasan ağa 10- Emlak ve Eytam bankasından: 
l>Ufea Dö Montpansiye ilave etti: Artık toplnntuııu sona yaklaşt~ğıru 

1 
kagw ında 143' ada, 1 paraelde ka-

b_ Depozitoıu ke - "~Yli zamandan beri onun hare- hissederek tuğlayı ~erine koydu, man- J yıth 134 M. murabbaında 150 N . TL 
n .. tlel'fnde biraz tuhaflık görüyorum •. ~. tosuna büründü ve derhhl oradan uıak- ı lira kıymetinde olan arsanın mül· Esas No. Yeri Nu. 'd1 S evı k l 

800
· 

~ altına alınacak bir adama benzi- laştL K~riaorda diğer pnrolayJ da v~r- kiyeti açık artırma suretiyle C.55 lzmirde Birinci ve ikinci Kor on aman İı e e- 6. .-
~or: ı.: k .ıı fı '-d 1 'l"'"' E s"ınde ve tapusuna nazaran to.htani il$i mağaza 
~ ltfaruvel !katlarını çattı. Kızgınlığı ar- More_ver.in bu is!j_cali cidden büyük ~ir Bankası kanunu tınucibince bir fevkani iki oda, 48, 51 /3 yeni No. 

· dikten sonra şeruestçe so n5a rw \ ... ve 844 numaralı Em u ıve ytamJ 
lı daşı aleyhinde söylenen sözden değil lzekfı eseri idi. Hakikaten lx!ş ·o~ dakıka defaya mahsus olıbak' tartiyle art- «Halen altınde. bet mağaza, fü;tünde iki bölme• 
"'-lor 1 1 ha C 56 lzmir Birinci ve ikinci Kordon ve Saman iskelesi 6.800.-. evere bllmlyerek parolaları söyle-' sonra :mec is dağı mıştı. tırması 6/ 4/38 çarıam günü ıa.- ı · ,, .

1 lrıı~ bulunmasındandı. Bup.UJ?-1a beraber 1 Bu mliddet zarfında Moreveı- otele 
1 
at 14 de icra dairemiz içinde yapıl Sanayide Siemens Motör ve ve tapusuna nazaran iki bap depoyu mü,temı 

~l çıkarmadı. Esrarını tnuhafaza et- köşmu§, kimse. i uyandu·tuadan hntta mak üzere bir ay müddetle satı- malzemesini kullanan rahat eder tahtani altı bap mağaza, 46, 44, 49/l, l/l, ·3, S, 
·~. : . . muı_n Y?kınadan el yord::ııniyle yat$flı 1 h~a konuldu. • • ~ 1 yeni Nu. lı. bö 
~Uk Dö Giz söze b~Iaaı: bulmüş, iÇin-e"solnilmu<:tu. ı .. Bu arttırma neticesinde aatıf be- M. TEVFiK «Halen altında dokuz dükkan üstünde iki ··tme» 
- Ba l b 1 Yukarıdu yazılı emlak «Pefin para veya yüzde 9.i faize tabl ttıaı ylarl Şato hakkınd~ lhıın gelen Manivel lüeclL<;ten çıkınca Morcverin ı ~eli her. ne ?l~rsa o sun orçup 1 NT olmak u-ze- taksitle» pazarlıkta sah•a konulmu•tur . 

•.. ılınatı nldlk. Kral benım hakkımpa, vatl'ıgvi dt.ele koştL. Otelciyi: büyük hır odenmesı tarıhı 2280 numaralı BAYKE ~- .,,. T ,.. __ 
:rUJ>hel d' ~ lk ,. · d•w• t 'h 1 1 - Jhale birdir ve kat'idir. 16/3/1938 tarihine müsadif ~· 
~ere U,m~. • · gürüLtu ilb .,._andırdı. Hemen Mo:rev~ anunun mer ıyete gır ıgı arı • ı 1• • · h 

rdL ,~3 ı d"f ı h tamba günil saat on be9te Ankarada idare mec 111mız uzurun .. 
~ mırıltılar bat göste Bun .. , rin oc'Uısırta çiKtı. Kapı kilitli değildi ... t~n sonraya ?1üsa 1 0 ması ase-.1 METALLUM da yapılacaktır. 

biti dedi k1 : • B'rd b' "t El'h"'eki lamba ile i,....- bıyle kıymetıne bakdmıyarak en 1 d ~ l.. f l f •ıA 1 .:. '- - h .. A - 1d . . 

1 

ı en ıre a~ ı. • ı u r ı ,. . .h l . )~ , 1 n posu ~ _ Jsteklilerin, dana eza ta sı at a mAA uzere er gun n~ 
Onun on~~yör. .Dögastı "katan~ld ' riye ~iroi. Moreveri orada bu1aınıynca- ! çok artktıranSın u844zerıne ı a el&ı .Ja- ~a a e karada Genel Dir~törlüğümüze ve lzmir Şubemize müracaat .. 

ne -dar-harıs vo entn cı o u- v • • I pılaca tır.' at:Ş numara ı lll.m- I . f ··fu k ı · · • lunu blU . ş· dl 1._ 1 hi t gını sanıyordu. lAk E B . 1._ l h" .?c:.4~malcılar 77 79 ~j leri ve yanlarınd~1 bı:-er fotogr.a la nu s tez ere erım getirme-
,J, rsiııiz. ım o .... a a zme h d ,., 1 b" ı a ve ytam • anKa&ı tanunu u· T l f 3332 :t- 1 • 

6 12 680 (423) 
•-üyor Ağ d ;.,'ttikl . ı.· Halbuki o, orada eın c aa gın ır 

1 
kü' l . .. . } gw d e e on : •ı ıerı. -

~ • .p. :r.:ın an ~ı enm uzun ..,ır . . . 
1

,__ k d El" m erme gore yapı aca ın an &/ 

1 
~~~u•~Wu~~~~~~~w~~~ı. ~,~inciu~ma~~~~ış~~ ~u~~~~~~~~-~-~-~-~,~~~~~~~~~~~~~~~aa 

ınıyetıtdir. . 1 • 1 deki lamba~·ı masanın üzerine Koydu ~': para ile olup müşteriden yalnız t. K. T. MEMURiN, lŞÇt VE, N ·ıı· k 
1 

l h • t •• 
- Not, işittilderinW söyleyiniz. !yatağa ya'klaşa~ak uzun zamandan. berı ıyuzde iki buçuk delli.liye masrafı ·MOSTAHDEMtN ISTlHL.ı\K KO~ı .... 3ZI 1 3 ID U IS 3 IS aSyODU m U' 

b - Söyllyeceğlm monsenyör. Dögast,silah arkada!;lıgı yaptığı Moreven tei- alınır. OPERATIF ŞiRKETi ORTAK.. d •• ) •• v ··~d • 
1 <Uıa~Jd:~d1jit,Dükünüzcsöy-!kike daiı;lr. Morcvcr akşamdan uykuya' ipotek sahibi Rlacaklılarla di- L~IN~:.. . . UT UgUu en. 
~ ~ı mwn, P.aıisi bir ao\a~ıır! Luvı· sa- 1 dalmış gibi horul horul UYU> ordu. Ma- ğer alaltadarların ve irtifak hakkı Şırk.etı~ız~n 1938 ıeneıı heyetı s f k 1 ~ 
hılınde noel havası pek ti.' hoş değildir. nivel dü!;ündü: sahiplerinin gayri menkul üzerin-,um~~y~ ıçtimaı 27~ mart 938 pa· a a a a pamugu satışı: 

- Bundan ne mana çı'karıyorsünuz? - Ef:ı'r Morevcr h.iy:ınclllk yapmış deki haklarını hususiyle faiz ve zar gunu •.aat l5 f-'e ;Al~°:ncaktal Nazilli pamuk üretme çiftliğinir, mütede.vil sermayeye ait 
g - .Attladığun §udur : Valova yalnız olsa ne kazanabilirdi. Onun menfaati masrafa dair olan iddialannı iobu jdevlet demır yolları 8 ıncı ııletme 1937 ıeneai saf Akala pamuk mahsulü afağıdaki tartlar dahilin~ 
~en §Upbelenmekle .kalmıyor, belki · Gizi! sadık kalmaktadır. Nit0 kim zaval- ilan tarihinden itibaren yirmi gün okuma aalonunda ra~ılac~tı~. de oatılacaktır. 
~ezı evvel davranmak niyetinde bu- Jı horul horül uyuyor. ffalbuki ben onu içinde evrakı müıbiteleriyle bir· 1 Ortaklarımızın ıçtıroa ~nunde 1 _ Müesaeıenin bu sene mahsulünün mütedavil sermaye 
:uYor. Şu :işin biraz gcıi bırakılması- cUrmü· meşhut halinde yakalıyacağımı li.kte memuriyetimize bildirmele-,ha~ır bulunmaları ve gelmı~ecek· kısmına ait 15927 l\ilosu A markalı ve 40092 kilosu B markala 

tl~ı~~~fık g5rUyorum.. 'zannediyordum. ri icap eder. !erı.n edıadı ~ukav~~ena~~nm ~~ olmak üzere ceman 294 presede 56019 kilo ,af Akala pamuğu 
~suratını asarak söze karıştı • M · ı b dü .. 1 · t · · Ilın · Aksi halde hakları tapu sicilin- ıncı ma esı geregınce ır ve ı kapalı zarf uıulü ile satılacakbr. 

- l>ı:ıwı •• 1 t '--.:ı ka bed . • anı ve u ;?uncc erJ:' csırı a . - IA 1 d k 1 .. ma-1 tayin etmeleri ilan olunur. 
l)· - ıov, er~t'Uen Y er. 1 da arkadaşını uy:md ırmaga çalıştı. Dır ce ma um o ma ı ca pay ay 1 . . . . 2 - Satıf 11 Mart 938 Cuma &'Ün Ü belediyede toplanacak ko-
ıyerclt ~lindekl altın makası oynat- k .:ı f ı sl d' M b"T' dan hariç kalırlar 26/3/9'38 tari· Kooperatıf ıdare mechsı mı'syonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık görlüdü~' takdirde ltıağa b lad ço uc a ar se en ı. orevcr u un ma- h' d . 'b · h k Reiıi &"" 

ı; fi 1• ~ h r 1 b ı · · ·ım·yormuş gibi ın en ılı aren şartname er ese ihale ıözü geçen gün ve ıaat 16 da olacaktır. Kanunun tarif etti-
oı ouna "'U -cevabı verdi: are ıy e u ses erı .~ .. 

1 
. h t arıkhr. Talip olanların yüzde ye-l MOZAKERE RUZNAMESl gw•ı tekı'lde hazırlanan teklı'f mektuplarının o ..::n nihayet saat on 

- .... .l!. w davrandı. Sonra da buyuk bır ayre ~ . . . A 1 ld r . .. k" aw 
'"'1!>9r Llğin aayın reisi sabırsızlık . .. . . ... . , dı buçuk temınat akçeıı veya mıllı - are mec ııı ve mura ıp bete kadar Komiıyona verilmesi li.zımd!r·. _ 

~Unden hlr felAketc uğrarsa sonra içınde gozlennı açarak bagırdı · bir banka itibar mektubu ve raporlarının kıraat1 ve idare mec- 3 _ ihaleyi müteakip müfteri bedelınl tamamen mueueae 
~ 1ıaUınız ne olur. Ben tekl;fimi tek- - BlTMEDl - 38-4463 dosya numaraıiyle lzmir 1 lisinin ibraıı. vezneıioe yazacak ve vezne makbuzunun ibruında mal müfteo 
~ediyorum, Ve size yarından itibaren 1 inci icra memurluğuna müraca· 2- 1937 seneıi p!anço ve~~ riye hemen 0 gün müesaeıenin anbarında teılim edilecek~r. Müt-
~vayı terkeylemenlzi rica ediyorum. .. ...................................... :. atleri ilan olunur. 673 zarar hesabının tetkık ve tasdıkı. teri malı üç gün zarfında müessese anbarından kaldırmaga mec-
~ Yatım ölUnı tehlikesinin Valova Kiralık dük kanlar: 719 (427) 1 3- Sermayenin çoğaltılmaıı burdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilerek ve malı 

«l.r D111t D" G'-' d b d d ı : hakkında karar ittihazı. _ 'L k k. tıt . 0 u.ı.n e aşın a 0 ~- B~turak hamamının yerine yapı- • 1 . . . hak kaldırmaktan imtina ettiği t&Kdirde yapılacak i inci ıatıfta va ı 
~. oDönceden bana bildiriyor. lan Kestelli caddesindeki sıra dük- : tZMlR IKtNCI iCRA MEMUR· ık-4-a kKazan~tıtnihıureti tevzn • olacak zarar ziyanı mütteri tazmin edecektir. ihtilif vukuunda 
""~ ·· G'- bu a. "dd ın a arar ı azı _ı. l h · k · lt eev b "' mUtaıaaya fu şı et- kanlar 7 mart 1938 pazartesi gü- LUôUNDAN: 5-- ld r . . .. l • . merci Nazilli mahkemesidir. Mutat Vıı•••ui e er presenın anavıçe 
- !.A~ ~rdi : nü öğleden sonra saat on dört rad- Müterrefin Emlak ve Eytam li k~rel ~ec. ııtı.huybe erının ve ve çenberi pamuh yerine gidecektir . 

.ı.~Vı! Dinle' Eğer ölUmU şu pen- bed 1 d .. _,_ • l ld w ive m ra ıp enn ın ı a '· l d Çered . . ··:· .. delerinde mahallinde en son e bankasın an 1a&llt e aahn a ıgı 727 { 429) 4 - Muvakkat teminat 1596 ira ıı·. 
~bu.~ lÇeriye _ıırer. go:znu, 0~ yi- ile talip olana kiraya verilecektir. gayri menkulden mütevellit borç 5 - ilin, dellaliye, pul, mUkav~le ıibi resmi masrafl•:- mü~ 
~ Pıdan gıtmeği milna.slp gormem. Talip olanların mezlci}r vakitte ma- .için bankaya ipotek eylediği iz- teriye aittir. . 
~ e?e mutlaka olacaktır. Şunu da hallinde hazır bwunacak mal sahi- mirde kartbakada Alaybey yalı S - Malın nümunesini görmek isleyenler lıtanbulda ve lzmır-
IUp~('ını ki Valovanın hak:lcundakl bi ve vekillerine mUracaat eyleme- caddeai 179,183 No.lı ada, 12 par- d.s Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müesaese müdürlüiüne mü-
~ i erı ne kadar kuvvetli olursa ol- leri illin olMur. ael No. da kayıtlı 200 lira kıy- racaat edebilirler. 
· danı ka- k k tin' f • tlklQe huı .... n verme uvve ı ne - ........................................... metinde olan bu arsanın mülkiyeh 
- 0 anuyacaktır. açık artırma suretiyle ve 844 
~ . nun •Wn aleyhinh:de bulWldu- numaralı Emlak ve Eytam ban-
~bb~nı.vorwnuz da sizi öldu.rtmek IZMtR BELEDiYESiNDEN : kaıı kanunu mucibince bit defa· 
~bttt i.lsu~de bulunabileceğini neden 1 - Dört yüz kırk iki lira mu· ya mahsuı olmak 9artiyle arttır-

- lletınıyorsunu~? ham.men bedeli keşifli tehriıı muh· ma11 6/4/938 Çartamba günü 
l'aglllı ~YU' cesaret edemiyccclcUr. Bu- telif mahallerine talik edilmek Ü- aaat14 de icra dairemiz içinde ya .. 
lt\ı ba ~rakalım, bana itlmadını:ı var zere yaptırılacak 34 aded ahıap pılmak üzere bir ay müddetle sa-

1\ie:lis r!.. ilin levhaları baımühendislikten tılığa konuldu. 
~ le bulunanlar hep.tj birden sa- tedarik edilecek ketif ve fartna- Bu arttırma neticesinde ıabf 
lie~l b:an.asına ellerini kaldırdılar. mesi veçhile 22/3/938 ıalı günü bedeli tahmin olunan kıymetin 
~~te ter~~ ~u ~!urda canlannı ver- ıaat 16 da açık eksiltme ile ihale yiizde yetmif betini bulursa enj 
~ilet. Ut goste.rmiyeceklerlni stsy- edilecektir. htirak etmek iıtiyen- çok arttıranın üzerine ihaleıi ya-

1937 SELA.NIK beynelmilel 
aergiıi tarafından 

AL TIN MADALYA aUnun iı._ • . •. . ler otuz üç lira elli kurutluk mu· pılacaktır. Akıi takdirde 2280 ıa-
<1~,rn etti ~rme Dük Da Gız sozilnc vakkat teminat makbuzu veya yılı kanuna ıöre salat ceri bırakı- ile taltif edilmit olan 
ı -:-- Öyle.. . . . banka teminat mektubu ile söyle- , lacaktır. Satı, peıin para ile olup AŞÇIBAŞI markalı 
etitıin aay~l~ ~ze §ımdı, V~kıv~nın gt~n- nen gün ve saatte encümene ge- müşteriden yalnız yüzde iki bu· LÜ.KS EKSTRA 
~ bitine· lduğunu, hiç bır mfuıia- lirler. çuk delliliye masrafı alınır. ve 
lltl 'k§arn '~unun yinnl i.içilnctt gil- 2 _ Oç bin ~ıtı yüz lira bedeli IPotek •ahibi alacaklılarla di- MAKARNALAR 
~l'~l ı saat onda onu öllimden ko- muhammenli Tepecikte Sürmeli ier alakadarların ve irtifak hak-
~l'd~ı~~:iını temin edebilirim. Kral, sokağında e~razı zühreviye dis- kı ıahipleriain gayri menkul üze- En iyi makr rnalardır. 
el llitı.de rnu~e ;ar.nrl~rdığı~ plan da- panseri binası baş katiplikdeki rindeki haklarını huauaiyle faiz Siparitlerin doğruca fabrika· 
tıı.~ heı- hi~ a .oldurulecektır. Sizler- ıartnamesi vechile 22/3/938 salı ve masrafa dair olan iddialarını ya :verilmesi rica olunur. 

11nda ed z b1: bölük asilzadeye ku- pnü saat 16 da açık artırma ile itbu ilan tarihinden itibaren yirmi - .., ~ 
~calt ld~c~ks~nız. Maiyetinizde bulu- ibnle edilecektir. Satın almak is- gün içinde evrakı müıbitelcriyle ıe açıktır. Talip olanfuın yüzde 
~ U~tind e erın isimleri size bir kli- tiyenler iki yüz yetmit liralık mu· birlikte memuriyetiıpize. bildir .. yedi bu!ruk · teminat akçesi veya 
ltolle &Özdec verı~e.cektir. Listeleri dik- vakkat teminat makbuzu ve1a mele,-i icap ecler. milli biı: b.anka iti~ar mektubu ve 
l' titallhır n geçırıntz. Içınc1e ölümden banka teminat mektubu ile ıöy- Aksi halde hakları taw,.sicilin· 37/3426 38}1666 dosya numara· 
~tıırıda ot:ar~ çıkarınız. Her birinizin lenen gün <ve saatte encümene ge-Jce malum olmadıkça paylatma· siyle lzmir ikinci icra memurluğu-

ca1tıu.. ırı. ı:k ~adar asil zade bulu- lirler.· . dan hariç lialırlar. 26/3/938 ta· na miira"caatleri ilan olunur. ~2 
ınocı kanu\lµ,n yir;ıni ilçiln- 6=10-1.5--:18 730 ( 4241 rihinden itibaren aartname herlie- 718 { 426). 

22-,24--:2--6 552 (325) 

lstanbu! Telefon müdürlüğünden: 
'24/3/938. tarihinde kapalı zarfla münakaıuı yapılacaiı •ue

telerle ilin edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif cim ve 
eb'adda 5 kalem fond boru ıartnamelerinde yapılan bir deiitik· 
lik dolayısiyle eluiltme 22/4/938 tarihine müaadif Cuma sinü 
aaat 15 de müdürlük merkez binasında toplanacak ahm satım ko-
miıyonu huzurunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 

Şartnameleri her aün levazım dairemizde aörülebilir. ı.tek~
ler mezkUr tarihde ıaat 14 de kadar 1304 liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka mektubu ile beraber miiteahhitl~ veai
kaıı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflannı komısyona 
tevdi etmelidirler. 1154/723 

lzmir 

6 19 31 13 

1 LAN 
Defterdarlığından: 

723(425) 

Hasan Süle)'Jllanakinin kaçak tütün para cezasından olan 245 
lira 75 kurut borcunun temini istif ası için mülkiyeti tahsili emval 
kanununa &'Öre haczedilmiş olan Burnavada çay sokağında 18/ 
20 u.yıh aayri menkulü yeniaen takdir ettirilen 150 lira üzerin
den 21 aün müddetle müzayedeye çıkarılmıftır. 

Taliplerin 28/3/9'38 pazartesi ıünü saat 15 de idare heyetine 
ıelmeleri. 

6 12 18 27 731(423) 



tZMiR iKiNCi HUKUK MAH-r · 
KEMEStNDE~ 

Karş11akn.d.a Hac!hüseyin!erde 
oturan lh:ah · m k zı Hacer to.ra-
f ından İzm;ı·de Beyler so!mğında 1 
Hacı Mahmut me,ki:nde lzm"r i 
İsmail aleyhine açılan subutu k.-

1 lak davası üzerine icra kıiıncn rr.u 
hakeme sonunda: 

336 senesinde medeni K.un neş
rinden evvel o vakitki mer"i kanun 
hükümlerir.e göre İsmailin Haceri ı 
bosamış olduğu .şehadetle tahak
kuk eylemiş olmakla medeni K. 
un sureti mer'iyet ve sekli tatbiki 
hakkındaki kanunun 1 ve 9 uncu 1 

maddeleri hükümlerine göre 335 
senesinde İsmailin Haceri boşa- 1 

mış olduğunun subutuna ve nüfus 
kütüğündeki karı koca kayıtları-
nın silinmesine ve mesarifi muha
keme olan 1 729 kuruşun lsmaile 
yükletilmesine 17 /7 /937 tarihin
de karar verilmis olmakla H. U. 
M. K. nun maddei maheusasına 
tevfikan tanzim kılman ihbarna
ıxıe lsmailin elyevm ikametgahı
nın meçhu!iyetine mebni mahke
me divanhanesine talik kılındığı 
tebliğ makamına kaim olmak üze
re keyfiyet ilan olunur. 

720 (428) 
r5VD 'F 5'fl 1F E7& W*E '&*' r r ,,...__!Mapw+ 

inhisarlar urrıum rrıüdürlüğünden: "' wew 

1 - İdaremizce Çamaltı Tuzlasında yaptırıla~al:: elektrik san
tralının şartnamesi deği~tirilerek dizel esasmn müstenit ola
rak yeniden tanzim olunan ~artname ve tablo ~eması mucibince 
tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu intaatın montajı c!a dahil olmak üzere muhammen 
bedeli sif İzmir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. 

ili - Eksiltme 31/IIl/938 tarihine rastlıyan Per,embe gi.!nii 
saat 15 de Kahataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ahm 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Muaddel şartname ve proje!er 3.25 lira bedel mukabilin
de inhisarlar umum müdü:-lüğü tuz fen {Ubesiyle Ankara ve İz
mir baş müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya, Hornsby, Roolston, Sulzcr, Ceutz, M. A. N. 
Atlas Benz, Guldner, Krupp, Deutsche \Verke ftrma!arı gfreb~
lir. Bundan gayri girmek isteyen firmalar fenni 1;:l!'m~mede ya
zılı takatta bir dizel tesisatı yapmış olduklarm;ı dair idarenin is
teyeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz fen şubesine ibraz etme
leri şarttır. Aksi halde münakasaya iştirak f'<lemezler. 

VI - Eksiltmeye İştirak etmek isteyen f İrmalar ~artnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmu~ fiatsiz son tekliflerini yedek 

·aksam fiatleriyle beraber ve projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden 15 gün evveline kadar inhisarlar umum müdür
lüğü tuz fen •uhesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya i~ti
rak edebilmek için de münakasa gününden azami 2 gün evveline 
kadar verilen tekliflerin kabulünü mutaza.mmın mezkur suhe-
den vesika almaları lazımdır. ' 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni ves<liki ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye i'tirak vesikasiyle güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar ekr.iltme gün•i en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı gecen alım komisvo u be.~kanhğına makbuz 
mukabilinde verilmi~ olmalıdır. «B» 712 

9-15-22-1-7-14 (333) '227 

u;;;n;;;: 4WJ o 4' ti i '* 
lstanbul defterdarhğından: 

Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 
kuru~tan ibaret bulunan Sultanahmette Atmeydanında kain umu 
mi Hapishane binasının yıkılma i•i kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmu,tur. İsteklilerin ve ketif ve şartnamesini görmek isti
yenlerin teklif mektuplariyle bu işe benze'r en az onbeş hin lirahk 
İ\> yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden alacakları vesika ile Ti
caret odası vesikasını ve 1722 liradan ibaret muvakkat teminat
larını 14/3/938 pazartesi saat 14 e kadar Milli Emlak mü
dürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına tevdileri ve saat on 
he,te de zarflar açılırken hazır bulunmaları. M. «1023» 

27 3 7 11 621 (362) 
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~ 

Karahisar Maden Suyu 

K urun11· 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu,,. 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Di~· 1 

!erimizin de Rad
yoli ne ilitfyac1 oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında disleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik 'kafi değil
dir. Di,Ierinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve akşam RADYOLtN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKSAM HER YEMEKTEN SONRA DISLERINJZJ 
. FIRÇALAYINIZ. ' 

ilJt fi 

No. · 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. 

Yapılış itibariyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd
det yanması ve bozulmaması hu fenerlerin ,öhretini arttırmıttır. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençhere ve her kese tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz l.idemifli .. 
lstanbulda : Talıtahalede lak Dekalo ve Ş.rı. 

*S •'* d 

EYLUL 
Baharat Deposu 

Sayın müşterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üzerine çefit
lerini arttırmış ve bütün hekimlik ve kimya. aleminde iyi tanıl
mı~ HASAN ECZA DEPOSU müstahzeratından; çocuk ve ihti
yarlarımız için öZLO UNLAR, feker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi.. Meşhur LtMON ÇIÇEKLERt ve muhte-
lif ~~kulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çefıth tuvalet etyası, ÇiL iL.AÇLARINI İstanbul fiati üzerine sa
lıfa koymuftur. 

Zengin ~e,itli dif fırçaları, dit macunlari, garantili dövülmüf, 
paketlenmıf baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .• 

ARTt elbise boyalara ve daha pek çok çetitler. 
. . . . . :TELEFON: 3882 

.TURXiYE 
CUMHV RİYETI .. 

~BJRARDBAND.B 

r ............ s.ilılı~1···13~r~k:y~·ği············· 
. . . 
~ . . . . . . . 

Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüştür 

SERBET GiBi ICILEBILIR . -
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyijk Salepçioğlu Hanı kartısmda &§durak - hmir 

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

Kuruş 
Fener Tip S. 90 cm 832 

85 » 756 
80 )) 723 
75 )) 690 

Bozkurt Tip 8. 

70 )) 657 

85 » 732 
80 )) 701 
75 » 670 

Kelebek Tip 9. 

76 » 639 
l - Yukaridaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pefİD öde 

mesi metrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık ti 
ni 25 top) ıatıtlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kor 
mütteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bş 
ya için 30 kuru' araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak isteyen mü,teriler yukarıdaki 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği fiatle 
uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu t• 
dik olunur. 

Ticaret Odası reımi Mührii 

Nazilli Pamuk ıslah istasyonu 
dürlüğünden: 

Saf Akala pamuğu satışı 
Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 937 ıenesi Saf Akala paın° 

mahsulü aşağıdaki •artlar dahilinde satılacaktır. . 
1 - Müessesenin bu sene mahsulünden ıslah kısmına •! 

932 kiloıu A markalı ve 1927 lCilosiı B markalı olmak üzere ce 
man 14 peresede 2859 kilo saf Akala pamuğu kapalı zarf ıısıJ 
liyle satılacaktır. · 

2 - Sa tıs 11 Mart 938 Cuma günü Nazilli mal müdürlüğiİJ'l~l • •• iJ 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Verilen fiat muvafık goğ 
düğü takdirde ihale sözü geçen günde saat 11 de olacaktır. .~ 
nunun tarif ettiği ,ekilde hazırlanan teklif mektuplarının o gıı 
nihayet saat 10 a kadar Komisyona verilmesi lazımdır. eh 

3 - ihaleyi müteakip mü~teri bedelini tamamen mal sall .. f 
ğına yatıracak ve mal sandığı makbuzunun ibrazında JJlal '°(,. 
teriye hemen o gün müessesenin anbarında teslim edilecek j 
Mütteri mah üç gün zarfında müessese anbarından kaldırın"' ,. 
mecburdur. Aksi takdirde kat'i teminat irat kaydedilecek ~e ~ c 
lın kaldırıl?1asından imtina olunduğu takdirde yapılacak ik~tlt 
satıf ta vakı olacak zarar ve ziyanı mü,teri tazmin ede~e fte 
Jhtilif vukuunda merci Nazilli mahkemesidir. Mutat veçhıle 
peresenin kanaviçe ve çenberi saf pamuk yerine gidecektir· 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. · •ttit 
5 - ilan dellaliye pul gibi resmi masraflar mü,teriye aı ı 
6 - Malın nümuneıini görmek isteyenler lstanbulda ~~ iiıl 

mirde Ziraat müdürlüklerine, Nazillide müessese müdürluıı 
müracaat edebilirler. 

22-2-a...4 -2-6 553 (322) 



1 MART PAZAR 1938 
su -

TURAN rabrikalın mamulibdır. Aynı umanda Turan 
luYalet Abanlarmı, trıt sabunu ve krtmi ile gOıeUik krem• 
lerüü kaLnınıı. Her yerde Atılmaktadır. Yalnıı toptan sa· 
bflar için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazala 'fe j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&9 

MEYVA TUZU 

~il hoı nıeyva luıudur. folubazı def eder. Mide, bağırsak, 
•tacigerden ır.ütevellit rehallıılıldarı önler. Hazmı kolaylatbrır. 

ıl"lllllll•--•~n2'iliz !':!!~,k e;anesi'ft Beyoızlu - lstanbu~ii 

BRISTOL 
Beyo~lunda 

JSMANiYE 
Sirkecide 

Q f2l!XiWWWiMJ 

~~t~hel iki otelin müıteciri Türkiyenin en cıki otelciıi BAY 
'Ikın kOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 

l Oteıİ . endiaini aevdinniftir. 
llt}'r erınde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu 

Q." 
l ltçok hu · ti · "l" f. 1 ··th· d 'laııb I ıusıye erme ı avetcn ıat er mu ıt ucuz ur. 

u da bütün Ege ve Izmirliler bu otell~rde buluturlar. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

SAYFA: ıt 

DEUTSCHR LEVAN 
TE-LINIE 
G. m:b. H. Vapur acentas 

BlRINCI KORDON REES HAMBURG 
BiNASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
Lllerman Lines Ltd. HREMEN 

LONDRA HA'ITI DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

Fiatı he,' keseye elveri,11 
Büyük radyoların evsaf 

~ ve kudretinae : 

ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- ACHAIA vapuru 28 şubatta beklenl-
~ cak ve ayni zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. için yük alacaktır. . 

Lüks s6sterit~· 
bir radyo .._ · 

tiRAVEREREIC SPARTO~ 
ALiNiZ , •. '·38 MODELi ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- SMYRNA vapuru halen lımanımızda 
t 'd d L d II u An t olup Anvers, ve Hamburg limanlanndan 
ı asın a on r:ı , u ve vers en k 
li .. k k k ni d yü çıkaracaktır. ge p yu çı araca ve ay zaman a 

Lo d H 11 i · ilk 1 ,_~ HERAKLEA vapuru 7 martla beklec n ra ve u çın y a aca~·,.ı,r. • . 
I.1VERPOOL HA'ITI nıyor ... Anvers ve Hamburg lımanların• 

dan yuk çıkaracaktır. 

KYTHERA -vapuru 15 martta bekle-
MARDlNlAN vapuru 5 şubatta Li

vcrpool ve Svanseadan gelip yUk çıka
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

racak. 
içln yük alacaktır. 

MARDtN!AN vapuru 20 şubatta ge- ARMEME1' T H. SCHULDT. 
lip Livcrpool ve Glasgov için yük ala- HAMBURG 

cak. GLUCKSBURG vapuru 8 martta bek· 
LESBtAN vapuru şubat ortasında Li- leniyor. Rolterdam, Hamburg ve Bre

verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka-
men için yük alacakhr. 

SAMAN iSKELESi (Büyük KarJiçalı Han) raca;EuTsCH LEVANTE _ LtNIE NORBURG vapuru 23 martt.a bckle-

M b G DEMtş A • G 1 ANDROS 9 ha H b. nlyor. Rolterdam, Hamburg ve Bttmen AYDIN: e met ürer ö : vm Ü er vapuru şu tla am urg 1 in "k _,_ kt 
1 • • F • li k k ç yu waca ır. SöKE: Süleyman Zeman AKH SAR Hılmı aız Bremen ve Anversten ge p yU çı a- ARMEMENT DEPPE _ ANVERS 

__,, racak. 
ESPAGNE vapuru 15 martta beklenl-

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler· An · . "k l k.t 
den acenta mcsuliyet kabul etıneı:. yor. vers ıçın yu a aca ır. gr ·:ı JE 

.. ~ ....... ·. . .· :~., ...... . : --, ' . . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden, kömürü 

Her cins kömür perakende ıuretile rekabet kabul et• 
mez fiatler dahilinde satılmaktad.r. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

1 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Markalı radyoları tercih ediniz .• 
ZEVK, AHENK, SEDA TEMtZLI
öl, ZARAFET HEP BiRDEN AR
ZEDER. BiR DEFA GÖRMEK, 
DiNLEMEK, SONRA KARAR 
VERMEK MENFAATiNiZ iCA
BIDIR. 

lzmir ve Civan umum Depozite
ri : St. KALOMENI . . • . • . . . . 

Büyük Kardiçab Han OMEGA 
Ticarethanesi ittisalinde ....• 

,... Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKl"AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatları~. altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, tofor, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puıula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Urla Tahaffuzhanesi müdürlüğün
den: 
1 - Ekıiltmeye konulan i, 

2 - Muhammen ketif bedeli 

3 - Ekıiltmenin tekli 
4 - Muvakkat teminat 

5 - ihalenin nerede ve hangi 
gün yapılacağı 

Urla Tabaffuzhaneıinde bazı pav
yonların tamiri ile tahaf fuzhaneyi 
toseye bağlıyan kordonun beton· 
lanmaıı. 

: 4323 dört bin üç yüz yirmi üç li-
radır. • 
Açık olarak yapılacaktır. 
325 lira olup makbuz mukabilin
de Urla tahaffuzhancai veznesine 
yabrılacakbr. 

ihale 16 Mart 938 Çarf&lllha giinü 
saat 11 de Urla Tahaffuzhaneıi 
binasında yapılacaktır. 

6 - he gireceklerin kanunun tayin ehnit olduğu vesaiki ibraz et
meleri lazımdır. 
7 - fıtekliler ketifname ile şartnameyi görmek üzere her gün Ur
la tahaffuzhane.ine müracaat edebilirler. 

. 3-ô-9--12 681_ (399L 

DEN NORSKE MtDDELHAV u N 
OSLO 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

BAGHDAD motörU 15 martta bekle
niyor. lskenderiye, Dieppe ve Norveg 
umum limanlarına yük alacaktır. 

ROYAL NEERLANDES 
SERVJCE MAR1T1ME ROUMAIN 

KUMPANYASI BUCAREST 

HERMES 5 lta 1. B DUROSTOR vapuru 8 martta bekle. vapuru mar ge ıp ur . 
"fr K" te ı· 1 h nıyor. Köstence, Sullna, Galatz ve Ga· gas, Yama ve os nce ım.an arına a-

reket edecekür. latz aktarması Tuna limanları için yUk 
MARS 7 A~ b ki kte alacaktır. 

vapuru mcu~~ e enme STE ROYALE HONGROISE 
olup .Rotterdam, Amsterdam ve Ham- DANUBE M.A.RITIME 
burg llmanlan için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 17 martta beklen· DUNA vap~ 2 martta bekleniyor .. 
kt 1 UkU il tahll ed Budapcşte, Vıyana, Linz ve BratiSlava 

me e o up y n y en sonra lim 1 l in ük ıa--~ 
B V Kö Umanı an arı ç y a caıu.ır. 

urg~, ama ve stence arı SZEGET motörU 15 martta beldeni• 
için yük alır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
GUNBORG vapuru 14 martta gelip 

Rotterdam, Hambur~. Gdynla, Dantdg 
Dan1mark ve Baltık limanlan için yilk 
alacaktır. 

yor. Budapeşte, Viyana ve BraUslava 
limanları için yUk alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
The Export Sleamship CorporaUon 
EXPRF.SS vapuru 4 martta beklenl· 

yor. Nevyork için yUk alacaktır. 
JOHNSTON V ARREN LINES 

LIVERPOOL 

ISA vapuru 30 martta beklenmekte 
olup Rolterdam, Hamburg, Gdynia, 
Dantzig, Danimark ve Baltık Jlmanları 

A VIEMORE vapuru 27 martta bekle. için yUk alacaktır. 
SERVİCE MAR1T1ME ROUMAtN niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Ga. 

ALBA JULtA vapuru 11 martta bek- latz için yük alacaktır. 
DAndakl hareket tarihleriyle nav~ lemnekte olup Malta, Cenova ve Marsil-

y.ı limanları için yük alacaktır. lunlardakl değişikliklerden acenta me-. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. suliy.ct kabul etmez. 

LECHIST AN motöril 15 martta bek- Daha !azla tafslllt almak için Birin· 

1 kt 1 A Gdynl D 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zea enme e o up nvers, a ve an-. ı· ı i in ilk 1 caktı ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra~ 

zıg ıman arı ç y a a r. . . 
na dakl h k t tarihl . 1 1 - caat edilmesi rıca olunur. 

an are e eny e nav un TELEFON N 2007/2008 
!ardaki değişikliklerden acenta mesull- 0

• 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilAt için r 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı-
na milracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 4ll1 4142 2663 ~21 
-~..::= ~":J"' .,,.. ) .Ci'"""'J!~ ~ ... ,. 

Acele 
Satılık hane Dr. Operatör 

Faik lbrahim 
Fransız hastanesiyle alikam kal

mamıtbr. Haıtalanmı Kemeralb Bi
rinci Beyler sokağında Difçi Fehmi 
muayenehanesi alt katında kabul 
ediyorum. 

lkiçefmelikte Kalafat ma
balleıi Cingöz sokağında iki 
hane olmağa elveritli içinde 
kuyu ve kumpanya ıuyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

1 13 (197) 

Taliplerin gazetemiz mil
rettiplerinden B. Karaoğuza 
müracaatleri. 

2 UQEWfiW+ 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, dif, adale ağrılariyle UşUtmek
ten mUtevellit biltiln ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GIJNDE IJÇ KAŞE ALINABILIR. 
tıim ve markaya dikkat .• Taklitlerinden ıakınınız •• 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Harsa Mehmet Zeki variılerinin veraset vergiıinden olan borç

larının temini tahsili için tahıili emval kanununa göre haczedif. 
mit olan Haaan Hoca mahalleıinde Kuzu oğlu çartıamda 43 - 45 
ve yol bedesteninde kain 50 sayılı gayri menkuller üzerindeki 
hiıaclcri tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıttır. 

. 
' 

Almak ve ıabf tartlarmı öğrenmek iıteyenlerin defterdarlık 
tahıilat ıerviaine müracaatleri. 26-2-6-10 ~617 (355)._ 
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·cekos.ıovakya başvekilinin nutku 
Bütün Avrupaya şamil büyük ehemmiyet gösteren bir hadise olmuştııt 

·· Dostluk istiyoruz . . Fakat .. : Leningratta görülen diva 
.. çimizde 
işlerimize 

3 milyon Alman var piye .Sovyetlerin en maruf şahsiyetlerin
Almanya yı karıştızmayız den 2 kişi muhakeme edilm_ektedir 

Prag, 5 ( ö.R) - Mebusan meclisi
nin dünkü müzakereleri başvekil B. Hod-
7.anın harici siyaset hakkında beyanatta 
bulunmasına vesile olmuştur. Başvekilin 
bütün hükümet namına yaptığı bu beya
nat bütün Avrupada şamil bir ehemmi
yet gösteren bir hiıdise olmuştur. Başve
kilin sözleri parlamentoda muhtariyetçi 
Slovak halkçılan da dahil olmnk üzere 
bütün partiler tarafından hararetli alkış
larla karşılanmış ve Slovak partisinin bu 
m~elede hükümet aleyhindeki şiddetli 

muhalefet ve mücadelesini terketmesi 
milli birliğin bir buhranı olmuştur. En 
soldan en sağ cenaha kadar bütün ga
zeteler de ba~ekilin nutkunu mecliete 
takip eden tez.ahiirlerde bütün mi11etin 
vaziyete karoı koymak için hükümetin 
arkasında toplanmıştır. lngiltcre ve Yu
goslavya ıefirleri diplomatlar )ocaınnda 
bulunuyor ve eamiin locaları hıncc.hınç 
dolmu' bulunuyordu. Baovekil B. J lod
:za beyanatını bitirdiği zaman bütün mec
Jiıı hep bir aiızdan Çekoslovak milli mnr
~ını terennüm etmeğe başlamış ve böy
lece reylerden ve alkıılardan daha beliğ 
olarak Çekoılovakyanın istiklal hakkın
da eöylenen 11ö2lcre İştirakini bildirmiş

tir. 

Bunlara atfedilen suçlar arasında bir çok suikast 
iddiaları ve bilhassa Staline Suikast teşebbüsü de 
yeralrnış bulunmaktadır .. Dün Butenkof dinlendi .. 

B. Hodza nutkunda ııükunetle ve öl-
çülü cümle1erle Çekoslovak hükümetinin 

Roma, 5 ( ö.R) - Troçki taraftar· 
lığı, tethi;çilik, c.ıısusluk, s":Jikastç.ılık v.s. 
ile itham edilen Buharin, Rikof, Krestins
ki v~ nrkad~larm:n muhakemesine de
var.1 c:!ildiği V :&.,:>v:ıdan bildirilmekte 
ve ıu malümat verilmektedir: 

Dü.-iliü celsede eıki halk komiserle
rinden B~tenko!, Kresti:tski ve Rikof 

ciinlen~Jfrdir. 
Butenkol kendisi hakkında yapdan 1 

ithamların haklı olduf:'Unu kabW ede
rek hnrici ti::aret hclk komiseri olduğu 
ıtrada hükümetin bütün gayretlerini nkim 

B. Maksiın 

harict eiyasetinin esaslannı tarif etmiş, zı iddialan -tabü kat'i bir ihtiraz kay-
hem Milletler Cemiyetine, hem Küçük diyle- kaydedilmek lazırngelir. Bunlar 
Antanta aadakatini teyit etmiıtir. Çe- Kreslinskinin itirafatta bulunmucıı giıya 
koalovakyaya daima müzaherette bulun- çok fiddetli ifkencelere maruz tutulmuı 
muı olan Franu ile ittifaka ve gerek ken- olmasına atfetmekte ve ancak bunun te-
di menfaatleri namına, gerekse Avrupa- siri altında kabahatlerini itiraf ettiğini 

varlanndaki potelerde bulunduğuna göt' 
bunlarm birer caniyane suikast kur~ 
oldukları naıd izah edileceği merak ~14 

lecek ıeydir. 
Ayni tahıslar Kirof aleyhinde y~P:J 

ıuikaıttan, 1918 münfcris Bresi J.ito 
sulhu e:snaımda Lenin, Severdolf ve Sl"" 
linin bayatJanna ıuikaıte tetebbiis et• 

mekten de suçlu bulunuyorlar. 
Suçlular arasmda lsvestianm bat ~ 

Jiarri,.•-..:.,..fc, Bı·'> ... ·in, Leninderı sorı .,_ 

nın umumi menfaatleri namına orta Av- Pra!} şehirlerinden umumi bir göriinüş iddia etmektedirler. Bu gazetelere göre 
rupada aulh ve •Ükuna tuaftıır olan in- B. Rykof mahkeme 1alonuna girdiği :nkit Kreı- rak ceçen Rikof, eski umum polis rtl 
giltereye bağlılıiına ait sözler çok alkı_ş- zira do5t ve müttefik devletlerin fıkri~! l Çeko_sl~~~kyanın mü~tefikle~inin ~üza- buakacak sabotaj tqebbüslerinCle bulun- tinski bir otomat gibi ne yapbfmı bil- dijrii lagoda, Litvinofun mesai arkad.t• 
lanm~tır. Ba§vekil demi,tir ki: almadan B. Hodzanın bu kadar kat 1 heretını onceden temın etmış oldugunu l duğunu itiraf etıniıtir. Bundan baş'ka di- miyerek cevap verir vaziyette imiı. Gu· lanndan Krestinski eski Pariı ve ı..ondf11 

cAnnne halinde olan bu dostluklarına beyanatta bulunmuş olnmıyacağı aşikfıı· kaydediyor. Almanyanın Çekoslovnkya ğer maznmtlarla birlikte Staline kaqı j ya 20 sene kadar ihtiyarlamq görünü- elçilerinden Roz.en~olz lvanof, Çerıt01' 
&adık kalan Çekoelovakya bazı kom§u- clır. B. Hodza yine demietir: ki: i~lerine müdahalesinin manuı bir Avru- suikast tasarlandığını da gizlemerniftir. yor ve ayakta duramıyormUf. Grinko, eski maliye ;azırlanndan ıe• 
lariyle i~ birliğine mani olan engelleri de 4:Avrupndaki vaz.iyct emin değildir. pa harbı olur. Butenkof tarafından verilen izahata gö- Anc.ak Ruııyadaki bütün siya.si muha- lenaki, Reısonof, Ekremof Hocayelıı 
bertaraf etmek iater. Tuna vadisinde Tu-ıFakat Çckoıılovakya bütün maddi ve 1 Berlin. 5 (ö.R) - cPoliıik ve Dip- re Staline karşı suikast 1935 ilkk&nun kemeler halı.kında ayni mahiyette yazı· Şarangovi5 Zubarev Bula~of ve So"• 
na devletleri araııındaki ekono.mik mü- manevi k~vv~tl.crin~ dayanarak isti~Jal l lomatik KorrespondenZ> . ~- I Jo_~zanı~ ayı z.arfmda veya en geç sabık milli mü- lar yazmak bazı matbuat için adet ol- ' ' ' 
nasebctlerin sıkla~tırılması için ltalya ile ve tama~ıyetını ~daıma. en son haddme J ?.koslovak mebu!an 'lnedısınd~ eoyledı~ dafaa komiser muavini mare§al Tuka- duğundan bu ihbarlara objektif bir kıy· 
lı birliğine hazırdır. Ve bilhassa Alman· kadar muclafaa edecektır.> uı nutku pek fena 'kar~ılıyor. Bu snze- çevskinin Londra .aeyahatinden avdeti met vermek bir hayli gÜçtür. 

ya ile gizli kapaklı bir tarafı kalmıyacak Erkanı harbiye reieinin beyanatı da leye göre Almanyanın Çekoslovakyada-
1 
t:snasında yapıfocaktı. Moikova, 4 (P.S) _ Lenİngradda 

bir anla~maya taraftardır.> Çekoslovak ordusunun mukavemet kud- 'ki Alman akalliyetinin vaz.ixetine gö.ater· j . ,.. . . devam eden büyük dava hakkında •· 

Fakat nutkun beynelmilel bakımdan r~0tini göstermiştir'. Baş~·ckil B. ~fodL_a diği al~k.ayı ?'ek.oslova~yarun bir mii~a- ~ \ ğıdaki inalimıat alınmıştır: , 
en çok ehemmiyeti olan fıkrası budur: boylece Almanya ıle muzakerclerı hakı· hale gıbı telakl:ı etmesı haksızdır. Zıra ,. t _ Mahkemeye ıevkedilenlerin hepsi 

cÇekoslovakya Almanya ile kat'i bir ki zemini üzerine. ~o~muş ve bu~lan~ hiç bir ÇekoAsJo, nk c!lr~Iet adamı Alm~n: ~ Troçkist olmak, Sovyet Rusyaya d~man 
anla:ma yapmağı istemekle beraber ara- Çekoslovakyonın ıstıklal ve tamamıyctı· yanın bu alakacfon, dunya harbı tehdıdı bir devlet hf:S8bına casusluk yapmak, sa- fi 

zisinin tamamiyetine ve milli birlik ve is- ne karşı bir harekete veşi\e olamıyacağı- karşısında bile vazgeçeceğini farzede- nayi müesseselerini tahrip etmek, mem· 
tikliıline karıı en küçük bir tecavüz bi- nı göstermi~tir. B. Hodza demiştir ki: mcz. Çekoslovakya Alman nk~yetinin' lekette deh~et satarak kapitali.z rejimi-
)0 müsamaha ile karşılamıyacaktır. Çe- · cUmumi bir yatışma havası içinde Al- tazyik altında tutulmasının Avrupa eul-1 ni iade etmek, ordunun emniyeti aley· 
koıl<>vakyada üç milyondnn faz.la Alma- manya i!e barışmak iste~iz. Frıkat bir .m~- hu için seb~p olncnğı tehlikeleri gÖ3tcr· ı hinde bulunarak Rusyanm parçalanma-
nın bulur.maaı memleketin dahili işleri- zakcrcmn esası hnk musa-.·atı ve Lırbı- mek dahili işlere bir ı üdahale olmaz. ama çal~mak, Ukranynyı, Beeloyu, mer-
ne Almanyanın müdahalesine hic; bir hak rinin dahili i !erine knrışmamnk prenei- Alman akalliyetine yapılacak fena mu-1 kezi Asya cümhuriyetlerini, Gürcistanı, 
vcreme:ı. Çckoslovakyadaki Almanlar pidir. Çekoslovakya tnmnmiyet:ne teca· amele iki ~emleketin münasebetleri üze-; Err..ıenista.nı, Azerbaycaru, Uzak Şarkı 
Çt>kos~ovak vatandaşlarıdır.> vüz mahiyetinde h r hareketi reddeder. rinde tabii olarıık en fena tes iri yapa· Sovyet Ru:ıyndan ayırmak, rejimi yakmak 

Su fı! . n g<;ır.~ra) Göring tarafından Böyle bir teşebbüs ancak umumi bir har· caktır. Alman milleti Çekoslo'\'ak hükü-~ ıuçlarmdan başka Sovyct Rusya Jider-
Almanya hıuicindeki 1 O mi1yon Alma· ba yol açabilir.> metinin .nıilfi ~t'Up)am karsı vazifesini lerinden Kuybeşcf, Macinski ve meşhur 
nın variyeti hakkında söylenen sözlere cÇekoslovaka> gnzetesi bu nutku cta- hakkiyle takdir etm~ini temenni cdcr. J muharrir MaJ~sim Gorlıiyi öldürmekle I 
.. ~i· m•ıkaC.cle telakki edilmektedir. Çe- rihi bir an> diye tavsif etmektedir. Almanyanın Almnn ahalinin ·vaziyetine suçludurlar. Makıinı Gorkinin ıimdiye 
t.n•lovnk •'!§Vekilinin Alman taleplerini cNarodni> gazetesi de baıvekilin çok 

1 
liıkayt kalabileceğini forzetmek e.n va· kadar hastalıktan öldüğü unncdiliyor-

baylece rec!detmeııi çok ehemmiyetlidir, vahim sözler söylediğini '\"e hiç şüphesiz him bir gaflet olur.> B. Ruharin du. İthamın ıekline göre suçlular dok 

lngiliz -
Diğer taraftan ilk isticvaplar esnasın- torlardan Levine, Kazarof, Vinop· .. ndof 

it 1 e e e 8 e da hakkındaki itlıaınlan red ve inkar el· ve Pltenefin caniyane iştirakini temin 

a Yan goruşmes 1

1 mılun.'aolg~ınnın ~rteı"rs.tinski de bu defa itiraf yo- ederek bu neticeye va~lar. 
~ Kuybqef, Mencinıki ve Gorkinin ce

Bu münasebetle Leh gazetelerinin ba- setleri yakılarak külleri Kreınlinin du-

B. Krestinski 
V' 

yellerin en tanınmıı doktorlannd80 ~r· 
vine, Pletnef, Kıuanof, Maksinof f •
dır. Gorkinin eski sekreteri l(rioÇik

0 
""' 

maznunlar arasındadır. Mahkeme 
heyecanlı safhalar arz.etmektedir· 

lngiltere Habeş ilhakını tanırken 
Akdenizden fedakarlık yapmıyacak 

Yeni Rumen Anayasası 
Roma, 5 ( ö.R) - Sol cenaha men· 

up f.ransız gazeteleri ve bilhllB!la bun· 
!ardan hariciye nezaretiyle münasebeti 
olanlar Londrn ve Roma hükümetleri 
arasında tahakkuk edebilecek olan bir 
mukarenetin Fransa ıçın verebileceği 

diplomatik neticeler · hakkında endişe 

göstermekten geri kalmıyorlar. Gerçi 
görünüşte lngilterenin yeni tes is etmek 
istediği dostluklara eski dostluklarını fe
da etmiyeceği hakkında B. Chnmberla-
inin sözleti bu endişel eri teskin edecek 
mahiyette ise de F ranııız siyasi mahnfili 

~il~ 

~ 
sayı hariç bırakan bir anla,ma ile kar
şılaşacaktır. 

Fransız mahafili Londra ile Berlin ara
&ında açılacak müzakereler hakkında dn 
endi§e izhar etmektedirler. 

Londra, 5 ( ö.R) - lngilterenin Ro· 

Dahili idare sisteminde bir çok 
değişiklikler yapmaktadır 

mn sefiri Lord Perth bu sabah Romaya .. . . . 
1 k t t · t. R f k t' d F . Bukrcş, 5 (ö.R) - Ittıfaka yakın hır ekscrıyetlc kabul lare e e mış ır. e a a ın e orreıng j 
OEE• b. A upa iŞ1eri di kt .. ·· B 1 edilerek totbik mevlciinc giren yeni Rumen kanunu esasisi 

ıce cenu ı vr re oru . R d h"I" 'd . . d d b" k d ~· 'klikl 
E 1 d b 1 ' k d 1 omanyanın a ı ı ı arc sıstemın c e ır ço egışı c-
_ng an u unma tn ır. . . . · . . . . 

Londra 5 ( ö.R) _ Bu sabah Ro- rı ihlıva ctmek~edı~. Şımdıyc knda~ Romanya?a va~ıler _ ~c 
' . . . ikaymakamlar sıyası unsurlar olup ış bnşındakı partı degış-

maya hareket eden lngıltere sefm Lord 1 ıik b 1 d k ık 1 bedd"l - akta ·d') B d ı se Un ar a S i S e U e ugram l ı er. un an 

dahiliye müsteşarının kontrolü altındn bulunacn~tır. i 111c"' 
Parlamento lağvedildiği için artık intihabat daırel~ıııJ:ıf 

cut değildir. Nahiye meclisleri mevcut olacaksa (la •poc" 
mi ah. l · 1 · ·1 · .. essilletl r .. se aye s ıp crıy e ışçı erın ayrı ayrı mum 

1 
n1'tı ·

1 

Perth dün kraT tarafından kabul edilmi~) 1i1;,· k ,, -'- ı k ·· h }ekte t' sonra va IK ve a;m<ı.Aam ı mun asıran mcs n ye ı-
lngiliz siyasetine pek fazla emniyet bes- ve bu görüııme bir saat sürmüııtür. ı l t ;ı· _;ı· ı k b" · t la kt B _, ... t 

• • • • • • •w• ~n ere evuı "-'UI ece ır memurıye o ca ır. u mö.ı\Sa -

tcre'kküp edecek ve yalnız istişari bir mahiyeti o ac~ıi,Sb' 11 

Bu izihattan anlaşıldığına göre Romanya tam nıs 1.11 
otoriter bir rejime doğru yol almaktadır. . reıı9 

11 Bükrcş, 4 (A.A) - Memurların nz.lcdilıneınesı 0Pğf\ld9 bir emirname ile kaldırılmıştır. Inzibati cezalar 
0 

doğruya amirleri tarafından tertip edilecektir. lememektc ve birden bire bir emri va- Saluhıyetlı kaynaklardan bıldınldıgı·i l R m 22 T te t ks' d'l kt' b'"t"' al'l 
ki karşısında bulunmaktan koıkrnakta· ne göre aldığı talimata tevfikan Roma a 0 anya vı aye a ım e 

1 
ece· ır ve u un v 1 er 

-------------------~ fi1'ri dıtlar. Çün&ü Fransa için o zaman olmuı lngiliz hariciye nazın Lord Halifaks sefiri girişeceği müzakerelerde büyük bir 

b • b" · ,_ d w ı k 1 B l · ı· d k ı ·ı · · Akd · eefir lngilterenin Akdenizcle ltalyaya kar- ba•lı ba•ına salahiyeti dahilinde olmayıp ayni derecede büyUk bir anlapınıı .. ~ itmı~ ır netıce ıı;a11ısm a c~i me ten sını temenni etmektedir er. .un arın mü- gayret ear e ere ngı tere ıçın enız " " dıı 
•- b" · · 1 d w • • d k Mili 1 C · · · b' 1 d. ·· k b 1 il kafllıııo · d" b~ka çare knlmıyncaktır. dafaa ettikleri noktai nazar şudur: f ran- .-;uvvetlerini ve Akdenizdeki deniz üale- §ı ır nıyetı oma ıgıru temın e ece ve et er emıyetıne aıt ır mese e ır. gosterere un arın m na "te5'ıı 

Bu sebeple sağ cenaha men~up Fran- sa İngiltere ve İtalya arasındaki müz.a· rini tahdit imkanı olmadığını anlatacak Hz~ ilhakın;., fiilen tanı.nmaama · m'u- Londrada· iimit edildi~ine göre ltalya bilhass~ Lo~dra karışmazlık koınıf .,1 Jıi' 
sız mahfilleri Paris ile Roma arruıında kerelerin neticelenmesini bekleuc yalnız. ve bu zarurete Jtalyan hükümctini ikna vafakat edeceğini söyliyecektir. Fakat il-1 lngilterenin teminatını kabul edecek ve İspanyol meşelesinin tasfiyesinde 

0 

doirudan do~ruya müzakereler açılma· lm:iltere ve ltnlyayı tatmin eden ve Fran· etmeğe çalııacaktır. Bununla beraber hakın hukukan tanınması Jnailterenin Akdeniz meselelerinin müzakereeinde 'ıol kabul edecektir. 


