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Altı aylık •.••.•. .•.••••. 750 

Hariç için 

2900 
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'"--~ Tl ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve <.:ümh.urlyet eaerinha :t>ekçbf, 1ebohtan çıkar d1/(13t 'oa.zetedir 

T. R. Aras lskenderiyede 
Çok bir surette karşılandı 

e A 

samımı 

Halk Hariciye Vekilimizi hararetle alkışladı 
yazıyorlar Mısır gazeteleri dostça yazılar 

• K";hi;~u•mum•=• b":ı;:::~:::~; :::±-~~:~:E;; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bulunan Türkiye hariciye vekili 

Zı•y· aretı•nı•n doktor B. Tevfik Rü9tü Araa, bu
gün tskenderiyeye gelmit tir. 

takenderiye tehri bu ziyaret ve-

ın a. nası ailesiyle Türk ve M111r bayrakları 
ile donanmıt bulunuyordu. Tevfik 

• Rü,tü Araı vapurda Mııır hükü
Hari~iye vekilimiz Dr T.R. ~eti namına· ~.el~ml~nmıt ve sa_hi
Aru Mı1ır milletine Türk lı dolduran huyük h11 kalahalıgın 
nıill:tinin kardet selamını ge- 1 çok samimi tezahüratı arasında 
tirmek için KAHIREYI ziya- 1 karaya ayak baamıttır. 

t tm• b ı uyor Bu"tu"'n Mı-1 Sahilde askeri müfreze selam 
re e 1' u un · · "f d' "k T" k sırda, bu ziyaretin diğer her resmını ı a ~ !yor ve muzı a ur 
hangi bir ziyaretten pek fark- ve Mııır mıllı martlarını çalıyor-
la olan riyasız samimiyeti, Mı- du. .. . . . .. 
sır milletinin taaliıi refah ve Turkıye harıcıye vekılı iskende
saadeti hakkında beslemek- riyeden Kahireyc hareket etmi,tir. 
te olduğumuz sıcak temenni- Hazırlanan .. protoko! ~ucibinc~ 
leri aksettiren husuniyet11e yarın (Bugun) resmı zıyaretlerı
takdir edileceğine kanaati- 1 ne .batlı!ac~ktır · M~j?ste kral.~ a: 
miz vardır. Eminiz ki Harici- ruk, Turkıye harıcıye vekılım 
ye vekilimize yapılan coş- - SONU 4 ONCV SAHiFEDE _ Dr. Tevfik Rüştü Aras 
kun kabulde doğrudan doğ- -

~~f ~.~~~;::;ı~;: 1 y~~"i"""f ;~-~~·~;····k~ bi~·~-~i"~i 
. lürkiye ve Mısır asırlarca bir- R s ı • t t • • • • 
~t~:rr:r:m:•::!ı;;.~..;;:!,ark:::~: • osya ıs par ısı reısı 
rnanııkıarıni yakından tanımak, B. Daladı· ye kuruyor '-Ymak imkanını elde etmi,. 
lerdir. Bugün her iki millet, tari
hin amansız seyrini değiştirerek Paris 9 (ö.R) - BeklcndiRi gibi 
laın bir istiklale kavu9muşlar, mu- Blum kabinesinin istifası iizerine rc
k.ddcratlarını bizzat idare ve ta· isicümhur B. Lebrun yeni kabineyi 
~ hakkını kendi ellerine almıt· ~ teşkile Radikal-Sosyalist partisi reisi 
'-rdır. Milli aavaf günlerimizde~ B. Edouard Daladier'i memur etmiş
~ıaırlılar bizim kurtuluşumuzu ne tir. Dün akşam ayan meclisinin hü-
adar samimiyetle bağlı olduğu-!kümete tam salfıhiyet verme~i red 

llu ınuhtelif vesilelerle görmüttük. 'eden kararından sonra B. LconBlum 
~••ırlılar bizim kurtulufumuzu 1 sosyalist partisinin parlamento gru
etıdi kurtulutları kadar cotkun 

1 
bunda vaziyeti izah etmiş ve bütün 

j~nçle ~ela~lamı,lardı. ~~sı~ ~i 1 mebuslar tarafından uzun uzun al-
.URK mılletı de Mısırın ııtıklah- kışlanmıştır. Parti bürosu yeni kabi

tıı, hür ve mesut bir hayata ka~~- 1 neye iştirak edilip edilmiyeceğine 
~•ını temin eden her hamleyı oz karar vermek üzere parti mi11i kon
°"~r~ığı~ızı il~il~ndiren ~amlel~r 1 seyinin içtimaa çağırılmasına karar 
thı sevmçle, ıftıharla takıp etmıt- lf vermiştir. Bütün vilayet ülkelerinin 
l . . yetişebilmeleri için İçtima bu akşam 

I,· ürkiye ve Mısır hıç hır zaman saat 22 30 da yapılacaktır. 

Feci 
Bir Tren 
kazası 

Karşıyakada bir 
Banliyö treni 

yük vagonlarına 
çarptı 

8 Kişi 
YARALANDI 
Kazaya makasın 
a~~lmaması sebep 

oldu 
- YAZISI 4 ONCO SAHtFEDE 

.s~~~ 
~~--~------~----) 

Fransız halk cephesinde 
nümayişler 

Paris 9 (Ö.R)- Fransız halk cephesi 
ls~J?:yol cümhu~i~etinin 7 in~! r.ıld~nü
munu kutlamak ıçın pazar gunu (bugün) 
Nasyon meydanında bir miting tertip et
miştir. Bu, lspanyol cümhuriyetçileri Je- 1 
hinde muazzam bir tezahür olacaktır.-! 

YENi ASIR Matbaasında buılniııtır 
.__ ----

EJirnede Selimiye camii 

Büyük DBhimiZ 
Koca Sinanın mezarJnda 

büyük ihtifal yapildı 
-~ •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

DUN 
Büyük Alman 
günü kutlandı 

•• •• 

BUYUK 

Türkiin medeniyet 
yüksekliğini göste
ren eserler önünde 
Sinanın adı saygı 

ile anıldı 
lstanbul 9 (ö.R) - Büyük dahi 

Sinanm ölümünün 350 inci yıldönü
mü münasebetiyle şaheserlerinden 
birini teşkil eden Süleymaniyede1d 
mezarında bugün saat dörtte muaz
zam ihtifal yapıldı. Mühendisler, mi• 
marlar, üniversiteliler, binlerce halll 
ihtifale iştirak etti. Nutuklarda Si
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Aınaturyada yapılan plebiait niimayifleri 

Berlin 9 (ö.R) -Yann (Avus- u•11•11••11•••••••1111•••111•••••-•••••• 

,.:i~ne uzak ke f ab~~~ı kah~n-ı B. D~ladier kabineyi nasıl teşkile 
~ett'· almıyaca, ~ an ı 1 hem ~: çalışacağı hakkında dü

0

n akşam saat 
lrl ır. Ka~pl~rımı~de ve aya 1123 1 O da Elize sarayından çıkarken 
~hı:ı._fa.atle~ımı~d~kı. bu y~kı~l!k _,SONU 6 iNCi SAHiFEDE _ latila eden Blum, Heryo ve yeni bafvekili Daladier ile 
ı. .. ~~dır kı mıllı aı0yasetlerım1~11! ""-tün hatları üzermde kendını 

konafuyor turya da dahil) bütün A1manyada 
Avusturyanın A1manyaya ilhakı 
hakkında yapı]acak plebisitin son 
hazırlıkları ıon derece hararetli bir 
hava içinde geçiyor. Bütün Alman
yada propaganda en yüksek tempo
yu tutmuştur. 

ispanyada 
töatel'mekted ir. 
l ~i~letlerimizin co~afi ~evki
~. ıtiharile tayanı dıkkat hır ben-

................ "jAPO·i~i ... ü'MUMf""Rf C";A·rr··sAŞLAi5i"" ............. . 
~erlik arzeden hususiyetleri var- ç h k. J l 
l .... l'ürkiye iki denizi birbirine ı·n u"cum ıt a arı 
"'ilıyan yolun kilidini kendi elin-t tutuyor, ve Avrupanın büyük b • • 
~)ayaac;ılmıtpençeresi.~evkiin- bı·r cen er ıcıne 

hulunuyor. Mısır da Suveyf ka- • 
~lı ile sevkülceyt ve iktııadi ha· ' b d · 

Japonları 
aldılar 

~lrld d"' ··h' bir Hankcu 9 (Ö.R) - Şantungun cenu un an şıma-. 
t . ~n un~a~ın en . mu ım line doğru japon kuvvetlerinin umumi ricate ba§la-
.\~ıdıne aahıptir. Afrıkanın hem malan ve Tayer-Şuang ile Hiai-Şuangm çinliler t~r~
~Paya, hem Asyaya bakan fından istirdadı münasebetiyle çin harbiye nezaretının 
l\i ceresidir.. Mmr bir Akde- selahiyetli bir mümessili japonlann Tayer-Şuang hc
l l ınilleti olarak Avrupa mil- zimctinden f~ neticelerin ç_ıktığını söylemiştir. 
tileri aileainden sayılabilir. Bu 1 - Fu-Ken-Ticn-Çin demiryo}unun şimal ve ce- ,• 
"-iiırıtaz mevki, medeniyet dün· ~~bunda h~r.ekctte ~~l.~n.~n jap~n kuvvetleri. arasında .k~ 
)'-•nd ·ıı 1 · · .. h · ıltısak temını teşcbbusunun kat ı olarak terkı, 1, , 
•oııe a .~1 et erımı.ze • ?1u ım 2 - Japonların maneviyatına ağır ve vahim bir '°" t ' ~~ 
... .r gormek vazıfesını ver- darbe indirilmesi. "' .ı~·. 
t\i~tır.. Türkiye .~sırl~rın ÜS· Hankeu 9 (~.A) -:-;- Çin tebliği: . 

1 
~:. ~~,' ~ 

illJc d:n yıldırım ıur'a.tıle g~en Şif!lal ce~hesınde duş~an k~vvc:t1erı ~usso mul.1a- ,,,. ~·. " • 
), .. ılabı sayesinde kendı varhgına rebesınde ugradıkları hezı.n;et. uz;rıne Taıer~ Vnnlıan ~!fj,i'1·:. 
L -· atıcı bir dina~izm vermekle 1 Seng hattı boyunda umumı hır rıcat hareketine başla- • •t ;~ 
qltnarn d h"t" lmıalardır. Kıtaatımız düşmanı fasılasız takip etmekte- :~r:;.; )•' •f, aynı zaman a u un )t fı d d" d' ·ı · t 1•~' ~ ~ın ş k ·ıı l · dir. Kıtaatımız tara n an uşmana ver ırı en zayıa :t<,1_·~ 
elen· ar mı et erme garp me- t k 'b on bindir. Bundan maada bir kaç bin kişi de dş .. ,.,. 
t't- ı~e~ine intıbak yollarını gös- ht:~tı~ız tarafından çevrilmiş bir vaziyette bulun- ~ ...... •,., 
\dt~•ttır .. Bu sahada Mısırın der· maktadır. Bir kısım düşman kuvveti çemberden kur- ~ı.~--· ,• 
~ e ettiği rol bizimkine hen· tularak Tairsvan~n 12 kilometre ~imalinde Sisu~an~ ' ~-;..; · 

sık 

ter~ ~ki ve büyük bir medeniye. kaçmağa muvaffak olm';1~~?rdır: Cin .akıncı~:ırı şımdı : ':::;;, ~f..,,,, • 
"-i .~ıp olan Mısırlılar Arap ale- Yuseng mıntakasında büyuk hır ~alıyet gostc:rmeğe ~, ": ~ ~ , &:.ti ~,. • 
.A \i~erind k. "f 1 · d ba"lamı•lardır Santuızn merkezı olan Teaınanda ~ ~ , 
~ e ı nu uz arı sayeaın e :<' • v • f p · i k } ~ ~ 
l --Plıg"' ın t akk~ lnk' f d altı kılometre meaa e aıll?asan stasyonu a mcı a- . • 1 _____ ..1___ • L-- ._ _ _:_ __ ..1 ____ _ 
°'ti er ı ve ıta ın a ta h da .... ptedilml•tır 

1 

Eski ıapon bq aUDMUIUQlll yenı --. IWJllllllQUUlı 
ıca i ·ı I b"l' I nmız ra n n ...- v • • 1n ı_..ı...:Llınl ı_ıı.._ ......._ SO nu o a ı ır er. Pekin 9 (ÖR) ._ Japon k.ayna~ından yer bildıril~ terenne W1a11 __...yor _ 

NU 2 iNCi SAHiFEDE - meksizln. ve ıa°lalllt verilmekliziri 20 bin kiıilik Bir çin bu kuvvetin harp meydanında 4000 ölü hırakblı iddia 
§.EVKET BiLGiN 1wvvetinln_lal)Oll)ar tarafından bozpna uiratıldıia ve edilmektedir. 

Bu giin Almanyamn her tarafın-
da büyük Almanya giinü kutlanmış.
tir. Bu münasebet]e münakalat iki 
dakika durmuş, General Göringin 
askeri hava filolannın motör R'iirül-
tüaü, fabrikaları'!ı.. va_pur ve lokomo

- SONU 7 lNu SAH1FEDE -

Cümhuriyetçiler 
takviye ku~veti 
aldılar şiddetli 

bir mukavemet 
gösteriyorlar 

FtalUd ak.,lai Fraıuaya iltica eJenlnin silahlarını alıyorlar .••• 
- YAZISI ONUNCU SAHlFEDE -
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Büyük DihinliZ 
Koca Sinanın mezarında 

büyük ihtifal yapıldı 

.. 
ŞEHiR HABERLERi, 

938 IZMIR FUARI 

Kahire 
ziyaretinin 
manası 

• 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 

BASTA'RAFI l iNCi SAHiFEDE daya baluetmiyeceğim. Ben, burada Si- cu•• mhurı•yetı•n 15 yıllık hamle ve Milletlerimizin bu medeni1etçl 
namn yalanı Edimede yaptJiı eserlerden rolüne daha az mühim olını1•11 

nanin dehıuı hürmetle anıldı. Eser- ıöz önünde olanlanru ıöyliyeceğim. tıte • • k ı • • • b • b •• 1 •• 1 k ıulhçu rollerini de katmak kabil• 

leriaay.lclı. :-ın:.:~...:.~=~'. yu se ışının Jr sen 0 U 0 aca tkaM.:::'r':n~~~erz'ia~:':;!:'~~t.t~; 
EDIRNEDEt\I MERASiM Yahya bey Ye dfterdar camileri, ~te Hükümetimiz 938 yıh lzmir en- ,.. _ devirde yatıyoruz. Küçük millet· 
Edime 9 (ö.R) -Selimiyede Si- Rüatm P-:'8 kan-a.nsar~yı, İft~ ~:ıu 

1
temasyonnl fua;mm muvaffak ol- 1 4ü ,ler büyük ihtirasların hedefi ol• 

namn yıldönümü eerefine büyük ih· bamaml. • • 11t_e Bayezıueki tek. god~ ~op- 1 maıı icin icap eden tedbirleri al- ' maktan kurtulamıyorlar. ArtJld 
rü Ali Ed b r riyazi bir katiyetle anlatılmalı d 

tifal yapıldı. Müfcttiılik, vilayet er- .: lfte •. . pap. çutw ımenuzı k u- mıtllr. Fuar komitesi de fuara la- ki, toprak tamamiyeti, milli iıtik• 
kam, binlerce halk ~tifalde hazır bu- gun .de ~~yen bu ph~ler .hep 0 0

" ıyık oldufiu ehemmiyeti vei"erek, 1 
l Ba O N 

. p . ca Smanm olmez eserlenda. Binlerle rah- I . f T"" l . . · lal denilen mukaddes mefhum a• 
lundu ar. y sm~n un eremecı 1 zmır uarının ur ~tyemn yem hl k · rı 

bu büyük gu''n mü•1asebetiyle mü- met onun ruhuna. • •• • • • çehresin i belirtmesi için çalaıı.ma- rm te i eye dütmemeıini iıtiyedl 
' r-.ı.:ı •• s b ük b Mim T milletler her ı,eyden evvel ken 

him bir nutuk irad ederek Koca Si- ~---: . •. manan uy il' _
1 

ıtr larım arttırmıştır. 938 fuarı, on 
1 1 

olduğunu goruyonız tanıyoruz.. Fat.Ct b . . 1 'd k d c·· h kuvvetlerine güvenmeğe, aralarııt· 
nanın hayabnı 1\1 sur•ıt e an attı: .. •. .. • .. . eşınc ı yı mı ı ra e en um .u- d b. ı·kı k w b d r• 

bu ıoxu.m~ ondan evvel Turlderdc~· ~·- r iyet Türk:yeein in her sahadaki a ır ı er urmaga mec ur ll 
B. OSMAN NURt PıE.REMEClNlN mar ve munarlılı yoktu demek degildcr. teraldtiyatım hamlelerini ikbsadi lar. Bizim senelerden beri harici 
.n l'l"V"I r Sinandan önce de pek büyük üstad Tüı-k k""It•• I :.1 1. . • b . .' .. k b ·r ıiyaı~tin- ;ze verdiğimiz veçhe, bll 
nu ı ~u • . • . • • ve u ure yu ne ı~ını uyu ı k d . d tt&J• 
Saym ıenenl. Det.erli aoydaflanın, mİrnarlan gelıp reçti!{len gibı ond:ın ~alahiyetle temsil edecek bi.r vasıf no tayı aıma göz önün e tu 

)eygili wı.r. sonra da Türk mimarlığı hemen yarım mıuyccaktır. ğumuza delildir. Komtu1anmızl• 
e:U.u üstad Mimar koca Sinanın asır kader benliğini, :üksekliğini k~a:·· Memnuniye tle elde ettiğimiz &1k1 dostluklar halkaımı genitlete" 

tilümünün 351 inci yıldöaümüdür. Bu- mUflur. Bu davam•::ı nbat etmek ı ,..ın malumata göre, sayın basvek il B. rek Balkan ve Saadabad paktlatt• 
• • •--ti d ... ile uzaklara itmeğe hacet yak. Edime ,eh. C IA I B t . · I Geçen •eneki fuardan bir görünü,... m yaratmağa muvaffak olduk. BO 

nun açm onun "u u a mı aay... E e a .. al'.'ar , ~mır f.ukarabnm
1 

aç~ • 1 veya ecnebi firmalar namına ha· lerinin vergi ve reıim muafiyetle- iki pakt tamamen ıulhcudur. ~·· • 
• a.m-L onun ..n- ruhuna fatihalar aun- rini bir gannc yeter. vet çocuklanm t t tm } 

......, ı- her vı:.kit aöyledi-·m cibi yine söyliye- ' ~ad_ur~m~-:_ ~~yas~ 1 a u h .. k1!· .reket eden salahiyettar yerli tef- ri hakkındaki teklifi k11men ay- sırla dostlarımız bu ıiyaıetilllİSt 
~ clilegiyle baraya toplandalc. Sinanm yim ki TürMer s .. fü!ln yımm adasına geç· er ı r. h .a dlle, u~r1ımız~ u ~-! bircilerin fuara getirecekleri mal- nen kabul edilmif, kıımen de da- layıkiyle takdir etmitlerdir. Ar•P 
füce adau anarken burada k~ca on;~ tikleri zmru:.n mı ice Kültürce burad:ı me~ ce: ~m e_n ve~ı kA f ~~r;ı· ! lar bedellerine haaredilmeıi tarti- ha tamil surette tahakkuku için 1

1 
aleminin, yabancı nüfuz ve tesir

.. ayabncl elan ~~~~ekrilig~el yor. d,_ yaşıyenbrdeo, Av:Up~ıludan çok yük- Y
1
.e
1 
tı te 1 arb':'I~ ettınnege a 1 ır e- le bu yüz bin liralık aerbeıt döviz kanun layihaları hazırlanarak lerden külliyen uzak kalarak 1•1· 

,_.. otuP -..ma ırwıyae o up ora a ı sayı a ı er. ·ı . t' S beat d" • 1 f b kAI t takd. d"l • . k d' . 'klAI' • k d' •fli 
., ___ .-Jr.L. "''bclill d--_. b" .ek idiler ve her gittikleri yerde san'at F . . .. b' 1. f k IA d verı mıt ır. er ovız er uar atve a e e ım e ı mıtbr. mz en ı ııtı a anın en ı oıı 
ı• - ......, " _ _.n a lllO& ll' uar ıçın yuz ın ıra ev a a e k 't • k hük' .. t k · B .. l d K ked. l w h f • • f ıı• 

d oil idi On al bal ve kültür götürdüler-. Sözümün isbata mı h . . d"" f k . . omı eıı ararı ve ume omı- ugun er e amutaya sev ı- var ıgının mu a aza ve mkıp ı 
• aımn u • tuıcı aırın f a- ta ıısat emrı un uar omıteıı- · d'k' 1 h' 'l • • ak l k • b • · -.rı· ........ .ı !1...l-.r n_ • • ••. d L~- isteniyor? Söyliyeyim. 1 • • serı taı ı ıy e, tef ırcı ere ıttır • ece tır. le emmıyet verme11 caadan ıe ....... -IJ'lllU• ve ....,. UllJezit sunun e genç UU' ne ge mıftır. l · • bet• d ·ı k f Be t b k l l w • • w • • d. B • i• . - .. .. bir ku . • • erı mı ın e verı ece ve en az- JTU at onao oı ugumuz, m ettıgımız fey ır. u temennılll r::.. 

1 
=--=·•~-•--ok ~ TURK MEDENIYETI ROMA.DAN .. Fu~ k.omıteıı emran.~. ayrı~a la 2000 lirayı atmıyacaktır. Geçen sekizinci lzmir fuarına Suriye ve hiç fÜphe etmiyoruz ki Mıılflll 

a • .ı.w .cerm us-· lf YOKSEKTfR ~z ban 1.ıralık ıer~e~t dovız verıl- ıene her tethirciye en fazla 1000 Lübnan bükümetlerini ali komi- 1 aynı vadideki temennilerine taı0•• 
':-- " .., ~ ~. ~;· Bu Trakyada bin iki yüz seneden 7 j. mıf, emra de gelmıtbr. • lira aerbeıt döviz verilmekteydi .. serlik vaaıtuiyle davet etmit ve 

1 
men uygundur. :1r•,;•• ~=:: lll ~ .;etifkin yade hükmetmif olan Romalılardan ka-1 Türkiye ithalat rejimiyle huıuıi Bu paralar, beklenilmeden alaka- bu da.-et memnuniyetle teli.kki l Hariciye vekilimizin Kahired• 

• ımya .. ta neserler bir kale ile bir iki parça 
1 
anlatmalara göre ithali ıerbeıt darlara tesviye edilecektir. Key- edilmittir. kardet Mııırm güzide ricalile t~ 

.ASKF.R StNAN . . . esere rnünh:uır old!.l'!u h:ıl:le Türklerin olan ecnebi mallarını te,hir etmek fi yet kambiyo müdürlüğüne de Şam - Hama ve temdidi demir-: muları görütlerimizdeki mütabs• 
O, Ya'V\1% De birlikte seferlere gıttığı buralara gelmde:-inden ddıa bir asır ve satmak üzere sergiye bizzat bildirilmittir. yolları lzmir fuarı için tenzilat ı katı tebarüz ettirecektir. Müo., 

gı"M Kanuni il~ birlilte de Belgnad ve geçmeden yaptıkları köprüler, saraylar, ittirak edecek ecnebi firmalarm Fuar komitesinin, eğlence yer- yapmayı kabul etmittir. betlerimizi en kuvvetli tekle ~O' 
Radoı aeferlermde bulundu. Muhaç se- hıı.mamlar au .. 0 u.... ----•er banlar 1 yacak olan bu temulardan ıe .. ~ 
L---1....d •• ---l!ıtl --'ııldarf p• d t .7 - .. \'"'f"•~ o f ,, ıeHı e goatcn.u.gı yaran a ıya ~ bedestanlar, ı.arvansaraylar, camiler, duymaktayız. TORK ve Mı•~ 

~veaounzenbe~çlbafıolda. B~g.: medreseler, mektepler, darünafakalar, Tu·· rkkuşu teşkı·ıaA tı milletlerininebedidoıtluklartİ~~ 
clad seferine glttiklen zaman Van gölu imaretler, kültürce ne kadar yüksek ol- burada halisane temennileritıı•~ 
6~tüncle cemi. yapmak IUımc~~nd~ duklanm isbat etmez mi ? Evet ifte mi- tekrar ederken bu güzel TO~ 
Sananı ve istidadını bilen hmitlı Y edı- mar Aliettinin ,eski camü, İ§le bedesta- yurdundan Mıııra teveccüh edeli 
bell •. Mahmut bey. tarafmclaa Saclr~ na, ifte daha ıonra yapdan Gazi Mihal derin sempatilere tercüman oldıt 
Lltfü .,..aya tan17e olunmakla bu ., köprüsü, Camii, imareti, işte Muradiye, Havacı gençlı•gw ı·n ı·htı·yaçlarına cev_ap ğumuza kaniiz. Sinanm boynuna dolanda. Sinan, orada Darülhadia. Şah Melek pap Oç terefeli 1 ŞEVKET BlLGlfl 
.. hafta içiacle her türlü uaclaPhklan ·ı · · t talı•- •--• ı hal• y • ka hazarlad V bunl camı en, IJ e ...,. ııuue, ı t paşa, u- -

ile it cLrp a. e ann ıuf pafa Mezit bey ham!llnl..m iıte Şe- k •• ı •• d • ı t • ı kt • B M Es t kaptaıJıPu da Uatüne aldı. Van gö_lü- habetlin°pap kÖprü:>ii, itte M~ Hay- verece o çu e genış e 1 ece ır • • a · 
~ ~=-~ -~~ rettinin Sultan camii, itte yin~ onun Ba- . fstanbul üniversitesi prof~ 
bçritlı gibi bet kit' :;m' . ..:: yezit camii, İm'1"Cti, Med.resesi. Darfu.- rinden B. Muzaffer Esad bir h~. 
Sadriumm oa d~ .. ; ;";inan bu 1 tafakasa, köprü ü , d ms bır ~ ~yma- Tiırkkuşumuz ; genişletilen teşki· 2 - Bütün tesisatı ve teşkilatla ceklerdir. nın konsultasyonu için pazarte9' tr" 
ararblı .;::-Sa~~:.. bir çok ~ıldanm var. Bunbr _hep ~e~!cden latiyle gelecek yıllar içinde daha ge- tam bir mektep haline getirilmiş olan 4 - fnönüne gönderilecek olan nü şehrimize gelecektir. 
-- •• 1abatd• rUtbeıini. alda. Da- j once ya~~mq ese~l~~· E ki ~~n va- niş ve daha verimli bir program da- lnönü kampı temmuzdan evvel açıl- bu cC> bröveliler lnönünde (bağlı • --=-- .Jı 
.. IODl'a bWm tariWerin Karabaidaa p~lı!ı ile uçk!e~efelm_ın, uç !~fel. ~ere- hilinde çalışmak için şimdiden ha- mış bulunacak ve bu sene Türkkuşu bulundukları vilayet şubelerinde mu- Bır cocuk yara/ati"' 
dedlderi Molela .eferiae ...:..: ru unartle ı ayezıt camnrun yap lf an l v ba 1 b l d v d b şubelerine kaydedilmiş bulunan lise- 11· l"k b·ı k b' d d ) ' k .. iW n &°'.... arasında buy"' ük farl~ar var ve ıırörülüyor zır ıga ş amış u un ugun an u . d k . a ım ı yapa ı ece ır erece e ye- Cumaovasının gölcükler oY t 

• h 1 h A b" nın o uzuncu sınıf (veya lıse mua- · t• ·ı eki b 1 d ·· d be d Ak'f vl M ta'" ki aan'at mimarlık hep tekamül ebnekte sene azır anan ususı ır program dT k I . . tış ırı ec er ve un ar arasın a mu- en ş yaşın a 1 og u ut dşll 
SEFERDE KöPROLER KURAN hep yubetmektedir. Sinan ise bu yiikıck üzerinde çalışmalarına devam ede- beı 

1
1 ~e ~.ep erın muadıl .. sınıf). tal~ him bir kısmı öğretmen namzedi ola- tarladan köyüne dönerken arabıt,_,._. 

StNAN kt' en mustesna olmak uzere lısenın .. . d.. ,_ be . l f,,:r.,,.,-
.. tapmaia bu ilihi mabedi yaparalıt aan'a- ce ır. b" . . fi .1 .. k k rak ayrılacak ve bunlar planörlerle uşere9'; ynı pat amış ve ""1' 

KananWn de Lal...ı.p bu büyük tın en y1ibek zirYesine çdunqbr. Yalnız bu seneye mahsus olan bu on kve 0

1
n ındncı sınıedan ı e yu se uçurulmakla beraber motörlü tay- kan kaybetmiştir. Yaralı lzrnir0 .. -. 

tel de Prot lltiae Ls:-....a "- •• me tep ere evam en talebeler · ·ı k I k h • e y• 
..- ça~ ..,.... - Sinandan aonra ela EdimemGde ya· programa gore: t b · · d k l yareler üzerinde uçmak üzere de ye- tın ere mem e et astanesııt 

_. cweldL Mluw'- tııinfblar, hıbt pd.mq mimar Davudun arutaa, Mimar 1 - Vilayet şubelerinde her sene emm~~I ı~m e ampta top an· tiştirilccelderdir. tmlmıştır. 
Wr tMa p,, ... nwd ...... ~ - mat- Mehmet Ağanm ve bacı ş.INm beyin temmuza kadar devam eden planör mış3 ~ c ar ır. c b .. . 1 ; - c--.. n aene cC:• bröveai al- -=-
.. k1prim1n ,....-.- ildponl& s.d- T L::-..::...:: A febd bam ded•v• . . eçen sene c :& rovesı a - ~-- ş •• •• k 
.... __ • na.as .-- L-"--- -L.....- Si- ~ ..... ':"8. )' A m 111: talamlerı bu sene yaptmlmıyacak ve mıt olanlardan bu gün lisenin on ve mış bulunan bütün Türldcuşu pilot- evkı· Oztur 
~ .._.... Plll -- _._ __,. nu:z eionekÇ10ğlu kin-ansarayı var kı b b" .. v 1 d h" ·1.. . . . .. .. .. 4 
naa .-ı..1: Ve IMa-.. ı. te Sinanıa ..___ . . una ınaen ogretmen er a ı vı a:- on binncı sınıflarına devam edenlerle lar programa gore motorlu tayyare- • ~ •- • ..,, • .,.,., -.ı... ela Sinadan sonra Türk Osmanlı l .. d .1 . ek . ..k k Ba k ı· be • h••I ,e 
..... dolanda. Sinan. onludaki ite yarar yÜksek mimarl-iJnın arun asırdan fazla r~t ere R?.n .. en mıyer nısa~ ayı yu se tahsil yapmakta olanlar mo- Jer Üzerinde yetiştirileceklerinden ştura. ma._ıye ŞU sı t~ ·ı&feti 
adamları topl17arak oe iç sün içiııacle o __ ,_! ---'-L• w "il Yel w ~-· • ıçınde lnonu kampına sevkedılecek- törlü tayyare mektebine.. motörlü kampa ve lnönüne gönderi- Bay $evkı Özturk Kocaelı "' .,tıı 

eaaı ..--.ICI e yap aguıı g ...... enr. . d f d l k h "LA rı•v• t:B1-
INıtNdıılr ye ..U Prot çayı iiatiine ~ Çoaıııldann, itte Türk • Osmanlı nü- fer ve kampın açılma zamanına ka- Yıne cC> brövesi almış olanlardan lecek olanlar tam teşekküllü bir sıh- e ter. a.r ı ta sı at şenıgıne 
tan bir kÖprU kurdu ki itte bu köprüyü marlağı bütün kültürel gibi bu kadar dar talim ve terbiye ile iştigal ettirile- bu gün lisenin dokuzuncu sınıfına ht heyet muayenesinden geçirilmiş eclilmıştır. ali)'° 
de yaptıktan sonra o 11nda ölen bat Mi- yükseldikten sonra burada anlatdmMı ceklerdir. devam edenler de lnönüne gönderile- clacaklardır. Vilayetimizde bulunduğu ııı k01 
mar Acem Ali yerine Sinaru bat mimar baı afntacak bir çok sebepler dola .. ..: _ şubesinin tahsilat işlerini yoluııB ·.iııl 

,, -Y k d 1 . . k d h Ikın ır 
yaptılar. le sonradan yavaı yavaı ceriledi "e dit- Athspor kulUbU Belediye llsteslnl tahrif Pollse al kaldırıhr mı? ma ve ev et ışı a ar. a aıdlaııı 

tü. .. v • de kolaylaştırmak suretıle urıı 11'~ 
BAŞ MJMAR SINAN Atlı spor kulübü ihya edilecektir. atmı,ıer Dun Tuzhane sok.ağında hır vaka teveccüh ve sevgilerini kazanaJ' lıfl 

Sinan, bundan sonra hemen yanm ATATORK TORKtYESt GENÇUK- Kültür parkta kulübün faaliyet gös- Taflan gazinosu müsteciri ile gar- olmuştur. Bu sokakta oturan balıkçı Sevki öztürkün fzmirden a>"' ,Ot 
... bat mimaride etti n yaptıp bir çok TEN OMrrV ARDIR termesi için saha ayrılmıştır. sonlardan biri gazinoya gelen bir Yaşar sarhot olarak bakkal Asımin kendisini sevenler arasında tee' 
......... Tan rnimarLima pama ıök- Şimdi Ciimburiyet hükümeti ise Tür- Orada atlı gezintiler yapılacak ve müşteriden, belediye listeaini tahrif dükkan camlarını kırmış, Polis mü- uyandırmıştır. • ~-· 
lenı Çlbrdı. Pek çok ta çıraklar yetİftİr· kün kanmdaki temizliği, Tiirkteki istida- bilhassa mektep gençliğinin atlı spo- ederek ve belediye listesi haricinde dahale edince çirkin bir şekilde teca- Mumaileyhin terfi sayılan% ~· 
dL Sinan, ola.nat çıolt hilsili bir adam dı bilditi için yeni nesle, Türk ıençliği- ra ehemmiyet vermesi temin edile- para aldıkları iddiası ile adliyeye ve- vüzde bulunmuştur. Suçlu yakalan- zifesinde muvaffakıyetler 1 

Olclutu aibi karakterce de çok davalı bir ne böyle aaa'at üstaclı.n.ua: cünlerini cektir. rilmişlerdir. mıı ve adliyeye verilmift;ir. tebrik ederiz. 
attı. Ba .apjmi labat etmek için önün- yaptarak hem geçmiılenn rublannı ta- • 
ele bulunduiumuz bu talıeaerinden Seli- m etmek, bem de size yübelmek ülkü
mİye camünin kubbe.inden bahsederken sü vermeii diliyor. Size geçmİfteki Ata
tezkiretül ebniyeainde Sinan Ayuofya larauzm neler yaptddaruu göstererek, 
kubbesi gibi kubbe Devleti blimiyede söyliyerek sizin de onlardan örnek alıp 
bina olunmamıştır. Diye keferei fecere- ilerlemenizi tarihlere yeni ve parlak sa
nin mimar geçinenleri Müslümanlara ga- bifeler yazmanızı istiyor. 
lebemiz vardır, derlennİf, ol kadar kub- Evet, bilhassa ıiz memleket gençleri 
be doğurmak gayet miifküldür, dedikte- biç bir vakit unutmaym ki Yüce Atatürk 
ri bu bikirin kalbinde ukte kalmqta. canla batla uğrqarak kurtardığı bu 
Mezkar cami binuında himmet edip memleketi bu illeri ıize inamladı. Biz 
bilavnillabi teAli sayei Sultan Selim ban artık muiyiz. Fakat siz iatikbalainiz. Bu
da azbari kudret edip bu kubbenin Aya- nun için Atatürk coçuldan, bu yurd ıiz
sofyanuı kubbesinden alb zera kadrin ve den ıeçmİflere saygı beklemekle bera
dört zen derinliği ziyade eyledim• diye ber, ud bundan sonra Türk admı yük. 
yazdığını huzunmuzcla söylerim. seltecek yeni ve bilyük ifler, tarihlere al-

bn yazı ile ya:ınlacak menkabeler bekli
tNSANLIK TARIHlNIN EN MUH- yor. 
TF.ŞEM SiMASI Daha dün memleketi yıkdmaktan kur
Sinanm bu yanın asD' süren mimarlı- taran, yepyeni bir Türkiye cümburiyeti 

imci• o zaman dünyanm en büyük. en meydana koyan Atatürkün izinden cit
mubteıem İmparatorluiu olan Osmanlı mele, hepinizin en biiyük ülgüsü, bepini
İmparatorluğu topraklan üzerinde Mek- zin boynunmun borcu, Türkü yükıelt
keden Kınına, Bağdaddan Budine ka- men en yÜce gayeniz olsun. Size yqlı bir 
dar olan Türk yurt}armda nice yüzlerle öğretmen gibi bu öğütleri verdikten son
cami, mescit, medrese, mektep, İmaret, ra fU dua ile sözümü teklif ediyorum. 
türbe, sebil, çeıme, ıu yollan, hamam, YAŞASIN ATATOR.K, YAŞASlf' 

köprü, klrvansaray, ÇU'fa, Saray, konak TORKtYE CUMHURiYETi, Y AŞASW 
yapllllfbı' ki bunlardan burada uzun uza- ŞANLI TORK MtLLETI.. 

.. .. 
BUGUNKU seans-

lardan itibaren TAYYARE Sineması 
2 MUHTEŞEM FiLiM TAKDiM EDiYOR 

ATEŞ 
MEŞHUR FRANSIZ ARTiSTi 

ViCTOR FRANCEN 
TARAFINDAN NEFiS BiR SURETIE TEMSiL EDiLMiŞ 

HARP • AŞK. - V AZIFE - FEDAKARLIK FlLMI 

AYRICA: 

NEVYORK DAM .. 
LARI AL TINDA 

DANS VE VALS KRALI DORIS NOLAN . GEORGE MURPHY 
200 GOZEL KIZ - 25 ARTiST TARAFINDAN T EMSiL 
EDiLMiŞ GENÇLiK • NEŞE VE ŞETARET FiLMi 
A YRICA : P ARAMOUNT JOURNAL ...... 
SEANSLAR : ATEŞ 2.30 . 5.50 . 9.10. NEVYORK : 4.25-7.45 

..~~ . , . • ·.,~.. ·ı... .ı;: ~ ,1 •• ·-~· ''>. • ':" • ~· ... ·' • ....... • .. • ' ..... ~-~~ ........ ~ 
-~ __ , ------.--~ ·- ·-----------

Telefatı 
3151 



10 NiSAN PAZAR 1938' • .. ----
lstanbula .. 

Egeden gönderile.1 

Balkan-Ekonomik kasaplık hayvan y 1 k 
sevkiJ'all durdu ' e' şı· ırma 

lSTANBUL, 9 (TELEFONLA) taştı 

Ve Matbuat konferansı azaları 
Belediye, Adanadan ucuz kasap-

1 

lık hayvan temin ettiğinden Ege
den gelen müvaredat durmu,tur . 

• ·----O----

Y 1 • ·ı Galatasaray - Ye-
. a ovaya gıttı er.. dek suba macı 
kalSTANBUL 9 (H~~sl) - Bal: irelerinde m~sailerine ba,lamış- zır~armdan Bülu~ftc münte~i~ . iSTANBUL (TiLEFONLA) 

n antanb ekonomık konseyı lardır. j Onıversul gazetesı başmuharrırı l .. ' 9 y d k 
~ları ile Balkan matbuat kon- Tahmin edildiğine göre komis- Batsaria mühim bir nutuk söyle- Bugun Galatasarayla e e su
lreıi azaları bu aabah Akay va- yonların mesaisi muhtelif proje, 

1 
yerek hazır bulunanların t]İddetli i bay b.kımı aras~da maç ya~ıldı .. 

l>Uru ile Yalovaya gittiler. Azalar teklif ve temennilerin tanzimi için alkışları arasında hatıralarını an- Oyun çok zevklı oldu. Netıcedc 
Yalovada bir gün kalacaklar ve üç dört gün kadar sürecektir. latmı,tır. . 3 • 3 berP P"e kalmıştır. 1 
Pazar akf8mı Büyük adaya döne- Saat on üçte Serkildoryanda de- Yarın murahhas heyetler. husu- 1 Adtı ye fe/fİS 
c:elderdir. . legasyonlar ~ereiine büyük bir zi- si bir vapurla Yalovaya gıderek 

yafet ':eritmiştir. Yunus Nadi, S~- geceyi orada ~.eçirecekle~ ve ya- heyeti reısligv i 
IST ANBUL 8 (A.A) - Balkan feryadıs, Gongopol ve Yuvanovıç rın lstanbula doneceklerdır. 

lbatbuat konferansı tarafından nutuklar söylemitlerdir. J Ekonomik konsey komitesi iç- tSTANBUL, 9 (TELEFONLA) 
letkil edilen komisyonlar bu H· Rumen delegasyon azasından ve timalarına hafi olarak d~vam ede- Adliye teftiş reisliğine birinci sı- I 
hah Yıldız sarayının muhtelif da· eski Osmanlı imparatorluğu na- cektir. · !mf müfettişlerden bay Sezai ta-

1 
. - - ı yin edilmiştir. 

·B· Çemberlayn.'in bir nutku: Tekaüt edilecek ' 
• . . polısler 

. ....__:__ . --- - ANI~ARA, 9 (Telefonla) 

' 'Harp oln·lıya· cak. Bu "du··şu··nce}'· I· Tekaütlük müddetini ve sin had-.a dini dolduran Emniyet memurları 
113 temmuzda tekaüde aevkedile-

ka t'i olarak aklın 1 zda n çıkarınız,, ' ;;'!~:d~~- te~~~~:t b:j~.;~:~;.'.n 
LONDRA (AA) B k·ı 1 .k. l l d B .... do•tça m·· Başvekılın takdırlerı , 9 . - af ve ı ı ı eme var ır. ırısı .. u- · 

teınberlayn Birmingham da söy· 1 zakerelerle sulhu araştırmak ve ANKARA 9 .. (Hus~si) - Tı-ak-
lediği bir nutukta lngiliz ltalyan vilahlarımızı mesuliyetlerimizin yada tay ve boga yetıftırme saha-
ltıüzakerelerine telmih ederek de- ve sulhun muhafazasında oyna- sında gö:;te.-ilcn faaliyet ve alman 
tnittir ki 1 mak istediğimiz rolün derecesine verimli .netic:lerden memnun olan 

- Son zamanlarda bozulduğu çıkarmaktır. 1 Baı;vckıl Celal Bayar Trakya r,e- , 
Vakite kadar ltalya ile çok eski Çemberlayn hiikümetin şimdi- n~l müf ~~t.işi. general K. Diri~e : 
olan dostluk münasebetlerimiz o kinden daha büyük ve daha iyi gonderdıgı hır mektupta teş;l;l.ur · 
kadar uzun sürmüştür ld iki mem· I ·bir milletler cemiyeti fikrini hı- ve muvaffakıyetler temennısınde 

.leket arasında anane halini.almıs- rakmak istemediğini de kay<leyle- b ' unmu;tur. 
tı. Sizden ancak biraz sabır gö;. mistir. --=--

. ternıenizi ve biraz beklemenizi is- 1 ı Silahlanma hakkında beşvekit Çora.!'.> 
lİ)orum. '. şunları söylemi~tir : ıs 
. Çemberlayn Fransa ve Belçika- j Bir milletin servetini harp ievn-
)~ sebep olmadıkları bir taarruz 1 zımı imaline sa.rfetrnck bir cina- s yı'ı'n ı' koru 
\.. d l ·ı . d 1 yettı·r. Fakat du··ny"'nın buai;nl· u·· ana -lt&rfısın a ngı terenın yar ım et- ... o-

lllek taahhüdünü hatırlatmış ve 'vaziyetinde bizzat imparatorıu- 1 k lCln 
deınittir ki : ı· ğun mevcudiyeti bile1ehlikede ol-

1 ma . . 
Fakat lngiltere menfaatlerinin 1 duğo keyfiyetine hükümet göz yu. I ANKARA, 9 (A.A) - Memle-

Ovaları su 
lalar zarar 

bastı. Tar
gördüler 

1STANBUL, 9 (Telefonla) - Amasyadan bildirildiğine göre 
son giinlerde fazla mikdarda yağan yağmurlardan « Y Cfil ırmak» 
la~mıştır. Ovaları su basmıftır. Pancar ve birçok mezruat zarar 
görmüştür. Mezbahanın bağırsak ·dairesini sular alıp götürmüır 
tür. Nüfusça zayiat yoktur. · 

Bütce müzakereleri Pazartesi • 

başlıyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Pazartesi günü Meclis içtimaın· 

dan sonra bütçe encümeninde bütçenin müzakeresine ba,lana
caktır. Maliye vekili Fuat Ağralı o gün encümende bütçe hakkın· 
da izahat verecektir. 

Estonyaya g·idecek 
takımı •• seçildi gureş 

ISTANBUL, 9 (Telefonla) - Eatonynda yapılacak Avrupa 
Greko - Rumen güre• birinciliklerine ittirak edecek milli takımı
mız seçildi. 

Milli takım şu şekildedir : 
56 kiloda Küçük Hüseyin. 61 kiloda Yatar. 66 kiloda Yusuf 

Ahsen. 72 kiloda Saim. 79 kiloda Mersinli Ahmet. 87 kiloda Mus
tafa. Ve ağır sıklette Çoban Mehmet .. 
Takımla beraber 61 kiloda Ankaralı Ahmetle 56 kiloda Kenan 

ihtiyat gürefçi olarak gitmektedirler. 
Takım gelecek cumarteıi günii Köstence yoluyle hareket ede

ceklerdir. 

Ankara l-lalkevinde Sinan günü 
- ---- --- -

ANKARA, 9 (Telefonla) - Bugün Halkevinde Mimar Sina· 
nm yıldönümü büyük ve seçkin bir kalabalık ile anıldı. Sinam n 
hayatı ve eserleri hakkında sövlevler verildi. 

A kıl ıf zıssıbhası yıllık 
ilmi kongresi 
-------~~- ........._ bu derece mühim olmadığı diğer 1 b k't· mamaz. lketimizdeki çorap ve ipekli kndm 

k k h ı_ı_ . .ıg. ~•z "ü"Ve ı ı • 1 N.h Ç b l ·ıı& ı.· ı h . . . . 1 . 1 
Uza no talar aKKJnda Avrupa- Sir Ncville Chambcrlain lı ahyetkk emd edr ay~ ı:n•k~ ız-lsk~kra dı .slanakynnınk_vazıyet ~~ tket-1 lSTANBUL, 9 ( A.A) - Türkiye akıl hıfzıssıhhası Hijyer 
llın her hangi bir yerinde çıkacak met er a ın a emıttır ı : 1 e ı ere mez ur aanaynn s-1 mantal cemiyeti bugün sekizinci yıllık idari ve ilmi kongresini 
ihtilafa hangi devletlerin sürük- k' 'l d - ·ı . h ı İf büroları ve İf nezareti on iki lite ve kantite itibariyle memleket I yapmıftır. Kongrede sinir ve ruh hekimleri, terbiyeciler, içtimai· 
lenebileceg"i keıtirilentezse de mü- ?'

1
°0

1 
1dl>ara 1 e · ek~ı m. aln ayali ı' milyondan fazla is,çinin ehliyet ve ' ihtiyacını karı:.ılamadığı anlaşıl- 1 1 h kuk ı h b 1 

1 e m m ve çocu cenıy e yapı- 'k t Ahl f. l b. , ld ~ d T b .b. lA yatçı ar, u çu ar azır u unmuşlur. 
Qıa.sil ta&hhütler altına f iremez... ı b. l< .. I B" · k 11 ame ga arını etra ıy e teı ıt mı~ o ugun an u gı 1 mamu at Ba,kan profesör Fahrettin Kerim toplantıyı açmıs cemiyetin 
lier halde böyle bir harbe girme- an l 

1~ spe u ~syon.. 121 ~. ır ı- eylemittir. Keza fevkalade ahval-
1 
yapan sınai müesseselerin hariç- 1 iki yıllık faaliyetini izah etmittir. 

bıizin lazı.ni gelip gelmediği l<ara- ~~z a .ammız ~. oynı~an ır 5P~·\de sür'atle tatbik edilebilecek bir'.ten getirecekleri makinalara mua- Kongre ba,kanlığına terbiyeci Ali Karni seçilmiştir. 
1'1111 vermek hakkını muhafaza et· k.u asyoı~ .. Be:1 oyl~ hır vrına gı- ı plan da itina ile hazırlanmı' bu-. fiyet verilmesi iktısat vekaletince Nebahat Hamit mekteplerde disiplin terbiyesi, Dr. Hasan Ke~ 
!"eliyiz. Ve bi~ hareketimizi bat- rı,~mem. llerıde hır harbın .za~.U· jlunuyor. l kabul edilmi,tir. t nan ailede hijyen Mantal, Dr. Zati de çocuk muhakemeleri üze-
llelarının eline bırakmamalıyız.. r~tı ~er. n.e olurıa 01.~u~ kendı h~r- ı Batvekil milletin müdafaasına • rine raporlarını okumu,lardır. 
. Bazan ıizlere fÖyle denildiğini rıyetımızı bnşka turlu korumaga her kesi 15rarla ittirake davet et-11 N •• Kongre Atatürke tazimlerini arz ve akıl. hıfzıssıhhası yolunda 
••itiyoruz 1 imkan olmadığına kat'i kanaat mi, ve nutkunu fÖyle bitirmis,tir : egus h . h. k'" . . .. d.... . h kk 1 cüm urıyet Ü umetının goster ıgı muza crcte te,e Ür etmiştir. 
Eğer lngiltere daha azimkir bir getirdikten son.-adır ki bir harbe Ancak harbin kısa bir zaman· H 1 v d 

ııareket ittihaz edecek otursa dün- girmeğe karar verebilirim. da patlıyacağı düşüncesini aklı· Tu".rkı' ye .. ve .Yuna-, 1•t er 1• yana 8 
hya öyle bir ihtarda bulunmuş Çemberlayn hükümetin hedef 1 nızdan çıkarınız. Doğru olan bir 
oklur ·ki harbin patlamasına imkan ve siyaseti sulhun muhafazası ol· ; şey varsa o da harbin çıkmıyaca-1 
~lınai. duğunu tekrarlıyarak ~öyle de· ğıdtr. Fakat kanaatimiz ,udur ki nzsfar l protesto 

1 

_ __ _ 
Bu bir spekülasyondan batka miştir : 1 sulhu muhafaza etmek için en iyi 

hir fey değildir. Öyle bir spekülaa- Harici siyasetimizin dayandığı t çare hcrbe hazırlanmaktır. ediyor Karşıl yıcılar arasında 
-------------- ---- 1 lp.!'~l~~n~~·~J.kiy~~:Yu~:: : a . . . 
Sarışın kadın berberi . Japonlar ·nİ•t•n ~···fınd".? l~?ın~ ... mü- Dolfusun katıllerıde var 

. jnasebetıyle Negus Turkıye ve Yu-

Meselesi .Yeniden ortaya cıktı • 
VAŞiNGTON, 9 (A.A) - Milli müdafaayı alakadar eden ba

zı gizli evrakın ortadan kaybolması üzerine 26 tubatta iki 4eriki 
. ile birlikte tevkif edilmiş olan Avrupn vapurunun sarışın kadın 
berberi Johanna Hofman m~elesi yeniden ortaya çıkmak istida
dını göstermektedir. Yapılan tahkikat dün Alman ırkından üç 
kitinin tevkifiyle neticelenmi,tir. M"aznunlardan dördüncüsü 
kaçmağa muvaffak olmuttur. 

Amerikan makamları bu işin zannedildiğinden daha mühim 
olabileceğini itiraf etmektedirler. Amerikan memurları Alman -
Anıerikan cemiyetinin faaliyeti hakkında yakında derin tahki
kat yapılacağını ısrar etmektedirler. Bu cemiyetin azası naziliğe 
mütemayildir. Tevkif edilenlerden biri hücum kıt'alarına men
suptur. Diğer ikisi de mezkUr cemiyetin azası meyanına kayıtlı
dır. 

İngiliz - İtalyan anlaşması bu 
Peı sembe imza edilecek mi? 

t 

ROMA, 9 (ö.R) - Hariciye nazırı kont Ciano dün Chigi H· 

rayında lngiltere sefiri Lord Perth'i kabul etmittir. iki diploma
tın bu 12 inci mülakatı bir saat sürmÜf ve tahmin edildiğine gö
re İngiliz • Italyan anlatmasının bathca maddelerine kat'i şekli
ni vermeğe hizmet etmittir. iyi haber alan Roma mahafilinde te
~in edildiğine göre bu anlaşmanın önümüzdeki perşembe günii 
1l'llza edilmesi muhtemeldir. Her halde imza paskalya tatilinden 
e\'Vel olacaktır. Çünkü 25 nisanda Ponten bataklıklarından ka
:tanılan arazide kurulan Ponteria adını alan betinci tehrin temel 
•~a merasimi münasebetiyle ıöyliyeceği büyük nutukta harici 
••Ya.sete temas ederek yeni lnriliz - ltalyan «Centlemen anlat· 
"1asınınn imzaıından bahsedecektir. 

KAHiRE, 8 (A.A) - Stef ani ajan11 bildiriyor : 
Mısırın Roma elçiıi lngiliz ltalyan müzakerelerinin son ıafha

'U:• ittirak edecek ve Mısırı alakadar eden bazı evrakı imzalıya· 
~•dır. · 

OkyanOS sahılle- nanistan hükümetlerine bir nota 
, göndererek protestoda bulunmut 

rınde CQSUS/uk ve ltalyanlara kartı Habeş mille
tinin nevmidane bir enerji ve mu-

y a p z yor la r vaffakıyetle mücadele ettiğini, 
ltalyan ordusunun memleketin ya-

V AŞt~~!ON, 9 (A.A) -. ~a- rısını fiili işgal altına almadığını 1 
ponlar buyuk Okyanus sahıllerın- iddia etmektedir. l 
de casusluk yapmaktadırlar. Bir 
kaç haftadan beri hükümet ma- 1 ı 
kamları Amerikan bandrası çeken t" ya 
fak at Japonlara ait olan bazı ba· a 
lıkçı gemilerinin faaliyeti hakkın-
da tahkikat yapmaktadırlar. Saat- Mali güçlükler 
te kırk mil sür'atle gidebilen l>u 
gemiler büyük Okyanusta Ameri- icinde 
kan sahillerinde keşifler yapmak- ' 
tadırlar. Söylendiğine göre deniz B~R.~, .~ (ö:R~ - . itnlya~m 
manevraları esnasında Amerikan ınalı guçluklerı hıuedılmektedır .. 
zabitleri bu gemilerin donanmayı lta!yaya bi~ istikra.z. ~~ril~esi için 
takip ettiklerini görmüşlerdir. Ja- l~vıçre malı mahafılı uzerınde ~az
ponlara ait portakal bahçelerinde yık yapılmakta~ır ... Fakat. Isvı~~e 
Tokyo ile münasebatta bulunan b~nkas~ buna hıç mutcmayıl degıl
kısa dalgalı telsiz telgraf İstasyon- dır. Bılh.assa Avusturya?m .• Al
ları da mevcut olduğu iddia edil· manyaya ılh~~ından so!'ra ı~~ıyat
mektedir. Diğer cihetten öğrenil- h .~ar.~ket. luzumu hıssedılıy~.r .• 
diğine göre Boston ve Nevyorkta Çunkü lsvıçre banka~arı b':1 yuz
muhaceret kanununa muhalif ha- den çok para kaybetmıtlerdır. 
rekette bulundukları için bir kaç , ...................... , 11 •••••• ........ .. 

sivil Japon tevkif edilmittir. Bun- Acele 
ların büyük bir kıımının Japon 

Satılık ev 

VjYANA, 9 (ö.R) - B. Hitler saat 11.15 te gelmiş ve istns· 
yonda nazırlardan bay Göbels ile bay Seis tnguard ve Avusturya
daki garnizon kumandanları tarafından sclamlanmıı,ıtır. Şeref 
bölüğünü teftiş ettikten sonra belediye sarayına giden şansölye 
nasyonal • sosyalist partisinin Viyanadaki faal azası takdim edil
miştir. Bu meyanda 1934 te şansölye Dolfusun ölümüyle neticele
nen kuvvet darbesi teşebbüsünün failleri de vardır. 

ViY ANA, 9 ( ö.R) - B. Hitler Romaya hareketinden evvel 
Viyana Arşiveki kardinal lnizer ile görüşecektir. Bu mülakatta 
bay Hitlerin Romada papayı da ziyaret edip etmiyeceğinin l{a• 
rarlaştırıldığı tahmin ediliyor. 

Ruzvelt'in yeni idari kanun 
teklili reddedildi 

VAŞiNGTON, 9 (ö.R) - Mümessiller meclisi bay Roosevel· 
tin teklif ettiği yeni idari kanunu 196 ya karşı 201 reyle reddet
miştir. Geçen sene temyiz mahkemesinin ıslahı layihaaının red
dinden beri bu kadar ehemmiyetli bir muvaffakıyetsizliğe uğra
mamış olan reisicümhur için bu hakiki bir itimatsızlık reyi mahi
yetindedir. «Nevyork Taymi&» idari ıslahat kanununun mükem
mel olduğunu ve reddedilmesinin bu hakikikati değiftirmiyece
ğini yazıyor. Demokrat« Nevyork Herald» ise memnuniyet göste
riyor ve reddeden 201 mebus arasında 108 demokratın da bulun
duğunu kaydediyor. 

Ingiltere, Fransa ya 
borç para mı verecek? bahriye zabiti oldukları anlatıl

mıttır. Panama kanalı mıntakaıın· 
da oturan bir çok ecnebiler bu 
mıntakayı terketmeie davet edil· !kinci Kordonda 189 numarıtu ROMA, 9 (ö.R) - Bazı lngiliz mali mahafilinde söylendiği
mitlerdir. Nihayet Nevyorkta da gayet aailam ve konforlu bir ev ne göre Franaanın dahili siyasetine istikrar vermesi ve harici si
hir kaç Alman tevkif edilmittir ••• acele satılıktır. Taliplerin görmek yasette de - Bilhassa ispanya meselesinde - lngiltere ile mutaba
Amerikada nazl faaliyeti hakkın- üzere içindekilere pazarlık için kat halinde olması fartiyle lngiliz mali müesseseleri franıaya 50 
da yapılan tahkikata devam edil· do batmuhanirimiz Hakkı Ocak· ı milyar franklık bir ikraz vermeği kabul edebileceklerdir. Bu 
mektedir. oiluna mUracaatleri. • istikraz 60 senede ödenecektir. 



ŞAFAKTA Feci 
KURŞUNA DİZİLEN Bir Tren 

Mimar Sinanın ölümünün 355inci Projeksiyonla Sinanın l>elli bati 

k yıldönümii dün İzmir Halkevinde eserleri halka gösterildi. .. 
••• •• ··s···ü·:·y··u·.:·k ... b ••• , .. ,· .. c··a· .. s·a:··s·· ..... =: (Mahmure B ık· d t b. azası büyük bir galabalık önünde anıldı. Mühendis Feruh Atağ da Sina~ıo e IS a 101 aşı yan lr Halkevinde, ba~da valim~ olmak köprücülük ve suculuk cephelerı~ 
·.: luk romanından : • • • ) o üze.re güzide bir kalabalık toplan- den mesleki hayatını tetkik etın•: • J 1 k d h t K k d b• mışb. bilhassa köprücülükte Sinanın vaze l yapraklar i ngı lZ a lllllllD esrarengız aya l arşıya a a il Mimar Necmettin. Sinanin kısa tiğikaidelerinkendinden~o~~~~~ 
~··•••••••••••••••;•••••••••••;:.d c?l • .~1-k. . d . .. 

1 
.. . # Banliyö treni bir tercemei halini yaptı. Bundan lek Aleminde etas kabul edıldıgını""' 

18 1 
ote tepsıyı a ma ıçın o aya gır- ne guze ıurpnı:.. sonra Sinanın mimarlık, mühendis- lirtti. .. _ .. Tlrk 

- - di.. - Sizi rahatsız ettiğimden do- yu•• k vagonlarına lik. idarecilik ve huauti hayat bakı- Halkcvl dun aktam buyiik cad 
Çok aade bir İf. •• Kolonel Voo - ltaretimi anladınız mı? layı özür dilerim .. Geçen gece evi- mından mevcudiyetini tebarüz et· sanat dahisinin h&brasım çok 

rennntzle lıuauıiyetiniı:den Utifa-ı - Evet ... Kolonel Von Penn'Yit· nizde bileziklerimden birine takı- f tirdi. bir ıekilde yadetti. ~ 
C:le etmek utiyoruz. Sa.km protes. zi easuslamak için bana 5000 ku- lı olan bir madalyonu dütürmüf- Ç8 rp 1 V • f h lü üb 
to~ tefebbüa etmeyin.. Kolone~i ron teklif etti. Nefretle reddet-,tüm. Pek kıymetli birfey değil.. Dün akşam tzmirden saat on yedi l .eRI 0 yon ma SU nün m aya• 
pek az tanıdığınızı aöyliyeceksı· tim. Hatta polisle tehdit ettim. Fakat bir hatıradır •. Acaba buldu· seferini yapan Karııyaka treni Kar- b l k 
niz. Zarar yok daha fazla tanıma- - Polisten korkaeak değildi.. nuz mu? ııyaka istasyonunda çok fect bir ka- GSIRa aş anaca 
ğa çalıf11'9mtz. Onunla münue~ Zira kendisi polisti.. l - Emirherim birtey söyleme~ 

7
.a . . sek'z yolcu yaralana- . • - aktıt~ 

leriniz ıayeainde Avuıturya erka- - Emin misiniz? di. Şimdi kendisini çağırır eyi bir kgheçırmt~ ve k Jdı l Uyuıturucu maddeler inhl.ar ida-ıyondan daha fazla kıymet bulac -~ . • · · ı • h kkmd . . . . ra astaneye a ın mı~br. • L L d k" 1.. .. l'nd Afy ban'-- ı--'!:.......ı anom nıharbıyeaının nıyet erı a !' - lçerı gırınce tamdım. Lo- ara~hrma yapmasını tenbıh ede- y ... hk'k .. k reeı, pe .. ya .. ın a oy unun e ı e onun ..aya ~ve •• ..JL 
kendi.ainden bazı haberler alabı· zanda bir defa görüşmüttüm. rim. aptılgımlız ta ı ata sıore va a mevcut olan, 938 yılı mahaulil af· vermeye ait muamele l:iuitlen(lllW" 
1. . • A . ı· .. d 1 s· ah 1 1 §U surete o muştur: ı .. L_ ba 1 eaLt in . . K- lü h. b. - ~ül"'ta .... ırımız. vuıturya gız ı aerTism e Ç&!J•ı· - • ıze z met o aca '" Saa 17 d t . d h k t ed yon an muoayaaya f ıya 1t ar. - mı§tır. oy ıç ır muo~ a 

Sybil bütün vücudu sarıılınıt ıi· ·ı yor. - Estftğfunıltah. Bu fırsattan I . ka :ızmır e.n arel; 
20 

~n hiaann bu aeneki mübayaatı, ziraat ramadan parasiıÜ alacaktır. Bu ieııl 
bi ayağa kalkarak haykırdı: - Şu halde niyetlerim hakkın·! istifade ederek sizi tekrar görmek Azmi ırb- ~şıy a trem aaat ' b e bankaları §ubeleri vasıtasiyle yapıla- afyon teaJim edenlere. mal bedeliol' 

B b. 1 k d fl · · k · b h · 1 - k ay ey ıstasyonuna varmış ve u- k • - -~ - u ır casusu •• a 'e erme tem•nııt verece tır. a tıyar ıgına ne zaman avufa• ad h k ed ek K k ca tır. ~ eekaeni avun olarak verı....-
- Matmazel... , - Tegmen Holçdorfun telefon bileceğimi ıorebilir miyim? ~ wan ~re etd er ~~ya aya Müstahsil, en yakin ziraat Daııka- tio Kala Jasrnı bilahare tesvi,. ~ 
- Anlatıldı •• Bana caaus olma·ınumarasmı buldum .. 2-7236 ... Va-j - Memnuniyetle... 1 ogru yo un.a evam etmı!tır. lan ıubclerine baş vurarak en az bir I r. kf n 

ya teklif ecliyoraunuz • kit kaybetmeden plilnınızda de- - Yarın aktam birlikte bir ye-ı Alaybe! ıle. Karşıy~k~ ıstasyonu kilo olmak üzere afyonunu bankaya ece ır. ~~.:.. 
- Matmazel bu kelime~ı fena 1 vam ediniz. Holçdorfla bafba,a mek yesek... arasında~ı ~eçı~t~ s~yrını y~vatl~t~n teslim edecek ve avans derhal ala- ~.34 ve daha evve~kl teneler fnij. 

kullanıyor~\!%. ~zı ~~mse~er 1kalmah ... Mesela Safer lokanta· - y arm •e öbür gün için da· Iok~motıf makınısh c~eç» ı~etmın caktır. Ziraat ban.kalan şubelerinde, sulu~den .olup Konsıye olarak -
için değerlı bır muhbır degıl.. Sızc ı sında... Oraya giderseniz Von vetliyim .• Ak,amları ıerbeat ola· ~anı ~olu~~ açı~ ~ldugunu. g?steren afyon inhisannın birer eksperi bu- sar ıdareaıne bırakılan afyonlardl 
bu aylıjı temin edecek ~ah ıslar Pennvitz bu mülakattan derhal mıyorum. ı~retin duşmesını beklemıştır. Bu Jundurulacakbr.lnce ve konakez top- bakiye kalan üç senelik taksitleri dr 
için.. !haberdar edilecek ve kendisine - Şu halde y~n öğlede bulu- sırada geç işareti düşmüş ve tren tek- lanan afyonlar kaba toplanmış af. faten tevzi edilecektir. # 
-M.F~y~r m ~~ b~as~~&lkising~ç~m~tartilephm. 1ra~~~w~~~M~ K~~akaya~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l>öyle bir teklifte bulunuyorsu- ı maiyet :zabitlerinin avanslarına la· - Peki.. dogru yoluna devam etmıştır. Stadyomda Al nıa n fi r malan 
nm? kayt kalmadığı anlatılacak... - Oh ne saadet ... Nerede bu· ı Karşıyaka istasyon maka.açısı • 

-;- • Zir~ Avua~~~ .. erkanıha~h!· ı _ Şimdi Holçdorfta görüfece-. ı lutmamızı istiyonunuz? Karşıyaka istasyonunun ön kısmına hariçteki yahudİ 
ye.ının nıyet1enni ogrenmek ıstı· ğim... - Saşede... (geçen hattın makasını açmıı ve ma- iki m uhte)İt 
yen tabuları burada temsil ediyo- - Pek güzel... - Çok güzel.. Yarın saat birde !kasın başında trenin geçmesini mÜmessillerİDİ 
rum da ondan.. Sybil numarayı yapar yapmaz sizi Palas otelinden almağa gele· . beklemiştir. Bu giin m'iihim bir 

- Teklifinizi hülisa edelim: gelen sesi derhal tanıdı. ceğim .. Birlikte Sa~eye gideri:z. 1 Fakat ne yazık ki makasçı makası deg" ı•ştı•rı·yorlar 
Siz bana ayda 5000 kuron muka- - Gün avdın bayan Belkis •• Bu -BITMEDl- 1aı;mak suretile vazifesini yapmakla maç yapıyor 
bilinde dütman devletler menfaa- --l beraber makas açılmamış ve bu yüz- Bu gün eaat 1 7 do lzmir muhtdi~ Almanyadaki maruf Alman lir 
tine olar~ A~turya.ya .ve Al- T s Is n re de . ede jden büyük bir kaza olmuştur. Cün- tinin hazırlık maçlarından ilki Al- malannın. Alman ithalat ve lhr-
;manyaya ıhanetı teklıf edıyorsu- • ~~ n rı y 1 kü açtığı makasın teli kopmuo ve sancak stadyomunda yapılacakbr. ofisinin ikazı üzerine hariçteki yr 
nuz.. 'yerde olduğu için makas açılm-amıştı. First Viyana takımının on gün hudi mümessillerini değiştinnel4 

- Siz Avusturyala değilsini;ı ' • " İste bu sırada istasyona doğru hızla j sonra şehrimizde yapacağı maça ha- başladığı haber alınmiştır. Şehriınİ&" 
matmazel.. .. . . Çok samımı bir surette karş1Jand11giden tren makasın açılmaması yü-,zırlık mahiyetinde olan bu R'ünkü de de Alman firmalarının yabucl 

- Avusturyanın muttefıkı olan zünden yük vanonlarile dolu olan karc1la•ma büyük bir ehemmiyet ta- 1 .. ·11 · h kkı d ı.: _t_!L b' 1 k d .. d t'> ~ " o an mumessı erı a n a ou rpr ır meme ette 
0

1 unı. ... . BASTA[!~Fl 1 iNCi SAH.fFEDE hararetle selamlıyorlar. Almulattam 1istiknmete doğru yoluna devam et- şımaktadır. de muameleye tevessül edilmiştir• 
Flayter ne cevap verecegını ta· pazar gunu kabul edecektir. gazetesi her tarafta sempati uvandır- miş ve hızla bu vagonlara çarparak Bu günkü karoıla§ma Alsancak- ---o-

şınntflı. . • . ı Ya.rın do.~tor Tev~ik .. ~Üftü Aras ımış olan Türkiye hariciye vekilinin :vaızonları hurdahaş etmiştir. Doğanspor muhtditiylc Oçok ·Ateş D • [l • l vCI 
- Dostlarım Berlınde ıızın ka- şerefıne mukellef hır ogle ve ak- ı bu ziyareti Türk Mısır münasebatın- Lokomotif makinisti derhal fren muhteliti arasındadır. Alsancak ve emır yo arıy e ef J 

dar aUzel bir kadm elde ederek tam ziyafeti verilecektir. Kahire- ta mühim bir hadise te.cıkil edeceğini !yapmış ise de kazanın önünü atama· Doğanspordan teşekkül edecek be- nakliyatı 
çok kıymetli. mal~mat topla~ıtla~. deki Türk elçisi tarafından ~a, bu ltc.aydettikten sonY'a iki memleket mü- mı tır. yµ takımın kadrosu ~öyledir: . '- nakl. tıı.ı 
Kadın bu hızmetıne mukabıl zı· münasebetle b;r - i f .. ver le .. pk · be 1 · · b' 'h · · ı B .. "} .. ·· · ta H'I • Ce ·ı Ali E N l Dcmlryollariyııe efya ıya 
netlere garkolmuftur. ive bu ziv,. rc~i ı>·_ : .. ~ ............. ı~·, ... ,,."" ~ .. "lase Mt erılnlın ı r t;'IrıT~eskını ·ııya~ı:ı du ça:r'~şkmalnın kgudru tudsu ıls s- R . ı mıSa, . mıB, • ' iniver, Heckmk' mahsus beypelmilel kararlann ro'llr 

K d. T k d b . ı J' • • vor. ısır ı arın ası ur mı etını iyon an ta ıs e eye a ar uy:.u muş asım, ım, asrı, yas, a ı, . ti d • b- ük ili t ecli:aiııd 
.. -:: urkf?'!

8 dı~.1ır ~~ a a eyı cektir. 'ı hayranlıkla takdir eylediklerini ve 1ve bütün halk istasyona toplanmış- Sait, lrfan, Fuat ve Mehmet. !~eb nleed~lırn kuay u mvı'l;~ mto --•-ir 
gorunme ıçın egı mı . ı 1 k d . h. 1 bb bcs O k ' A k d d .. 1 1 &a u ı e n n tı_, - ~___ı. 

- Hayır hayır metf':"azel... Ca· KAP~RE 3 (ÖR) - (El Mu· on ara ·arşı erın ır mu 1a et - tır. , ço • '""te~ a rosu a fOY e o a· tir. Tetckkül eden heyetle beyn~ 
I k b•'tü kadınlann ._ dd • · ) ' . h . t' b .. 'lem kte oldu!darmı yazıyor ve mez-l Çarpışma esnasmdıı Karşıyaka caktırı lel nakliyat komiteai taraiındaıı b1f 

kus u ~~p1n t . ~ beydi x~k :m ~a-e!.e o;' : •ı ;ı~ar~ b -~- kur ~iyaretin Türk Mısır münaseba-
1 
treninde bulunan yolculardan sekiz Hakkı, Necdet, Adil, Mazhar, Sa- uka 1 h "lr:" terinin tatbib-

~~thş~ab. ızkı _mt el erı pıctlampasıe luım Yt':_. s·yc:b".
1 

c ıemm.ye 1°'. ti'e aBr~.z 1 tının hayırlı bir merhale almasını te- kişi, yaralanmış, bir çok vagonlar da it, Hamdi, Kemal, Namık, Muzaffer, ~la lav~o ~- u
1
• ~ •tu'haz _L ~ _Jl 

mu ıf ır ı a ya e uren 1r yaz.ı neı:re mı~ r. u- . , . . ] C I a:o y ~wrma~ c;ın ı OJU~ 
gelecekti. Tehlike zannettiğiniz tün Mısır gazeıe!erinde v"e henüz mennı dıyor ve dıyor.kı: . ıpnrça anmıştır. Şeref, Ömer ve ema. kararların taadilr:i huıuıunda Nafii 
kadar bfiyük değildir. Bakınız P~· 

1 
son seçimin harC".ret1i heyecanım . ~ras Mısırda kendı memleketınde 1 V~ mah.alli~e ?crhal imdadı . Bu oyunu ~akem B. Mustafa Ballı vekaletine bu kanunla ael&hiyet .,.-

rögradda da gayet eyi çalıtan hır 1 uksettiren Vefdid gazetelerinde ~ıbı olacak ve umum şarkın u~.an?1a- 1 ıınhhı otomobıllcrı yetışerek yaralılan ıdare edecektır. . rilmittir. 
kadın muharririmiz var... j de Türk • Mısır doıtluğunun yük- smda yardımcı olan kardeş Turkıy~-rhastaney.c nakletmiştir. · Bu müsabakaya ve antrenmaillara =-

Sybil ayağa kalkarak mulıata· sek kıymetini ehemmiyetle kay- ı ve Mısırın candan dostluğuna ~ıt Kazanın vukuu sırasında makasçı ittirak etmiyen oyuncuların muhte- Şaka niyetine 
banın ıözünU kesti: 1 deden ve bu ziyaretten büyük bir ola~~t~~· . . saçlarını yolmak suretiyle döRünü- lit ka?roa~na ithal .. edilmiy~ ~~- ~tada Hacı Süle~n 1~ 

- Möe7ö ıiz yanlıt kapıyı çal·· sevine duyan wa.z.ılar neıs.redilmit· Hukumet gazetesı olan Elsıyase 1yordu. bol aıanh~nca alakadarlat"a bıldırıf .. x.. d I .1 .. 1 lbr-t.!_ b"ır • L . ..lı. 

1 

~ J T K ı· T" k' · · th 'k K•n a smaı og u arum1 Dl9"""" dınız. tir. ema ıst ur ıyeyı me ettı ten Zabıta işe el koymuş ve tahkikata miştir. 1 • d __ ı._ı .,..x.. AH oJlla 
b. 'b' d' ıc· ---o- meae e.ın en ~ ail' .. K~ Fla1ter de ır otonıat ıı ı ye- Bu gazetelerin verdikleri haber- sonra ıyor l = . 'başlamıştır. Makasçı Kar,.yaka lc.a- • • Selahettin'i çakile iki bacağından r-' 

rinden kalkmıtb· . lere göre doktor Tevfik Rüttü ~· Mısı~ da ş~rk paktın~ ıltihak etm.e:ı'rakoluna celbedilerek ifadeai nlınmış Mısır hükümetının ralamı,nr. 
- Bayan Belkıs maluadımı Aras Türkiyenin ve onun Büyük ~ı çok ısterdı. Fakat bır takım hartcı ve bazı yolcuların da ifadelerine mü- k • 

yanlıt anlıyorıunuz •.•• Ben ... ben .• Şefi Atatürkün genç Mısır kralına teahhütleri buna man~ olm ... aktadı~. 1 racaat olunmuştur. ar arı B Ü kü t k lari 
- Yanlıfı, manlıtı kalmadı... kardef selam ve muhabbetini ib· Mısırın askert kudretı arttıgı vakıt f Zabıtaca tahkikata devam olu- Muur hükümeti, dı~ iilkelerden it- ug n a OfU _ 

Ben danslariylo ıeçinen bir dan- li.i ederken iki milleti bağlıyan mezklır pakta o da girecektir. Bu- ' nuyor. hal olunan yq ve kuru meyvelerin Bu giln yapılacak at koşuları"4 
sözden ~ka bir 9ey değilim. 01- kar9ılıklı aaygı ve dostluk müna· 1 nunla beraber Türkiye her zaman 

1 
emraz ve haferattan Art bulunduğu büyük bir alaka gösteriliyor. Yeri 

mak ta istemem .• Caausl.uk ~efte· ıebetlerinin müstakbel büyük in-1 Mısırın dostluğuna güvenebilir. Berıı· n de l hakkında mahallt ziraat dairelerin- yanm kan lngiliz taylarına ınahs~ 
rimde y~r almamtfbr. Şımd,ı ke~ kitafını müjdelerni11 bulunacaktır. Elahram dost Mısın istiklaline ka- den alınmıf ıehadetnamelerin ihruı- olan ilk k.oıunun favorili l..ükıbardıt-
d! ~en~ıme ıonıyorum. Pol_ıs. mu- TORKIYE HER ZAMA vuştuktan sonra ilk ziyaret eden ha- 1 nı mecburi kılmıştır. Şehadetnamesiz ikinci ko,uda Springpot favori ola' 
düriyetine telefon ederek sızı ha- MISIRIN DOSTLUCUNA ciciye nazırının Tiirkiye hariciye ve- . mallar Mısıra ithal cdilemiyeccktir. rak gÖsteriliyor. Üçüncü koıu da kO" 
her versem mi? GOVENEBILIR kili Rüştü Aras olduğunu tebarüz O b • f I misar ve Sıpkanın, dördüncü koJd 

fiayt:tt titr~i: Kahire 9 (A.A) - Mısır gazete- ettirerek Mısır devlet adamlariyle n eş monarşıs . H • da Növi.tle Suneer bulu~· 
- Raca ede~ır~ m~tmazel bunu leri Türkiye hariciye vekili Dr.Rüştü yapacağı temasların feyizli semereler 1 t k cf d 'ld ~ H alkevı koşesı Son koıu çok hararetli olacaktır· 

yapm~!·~·~.. Sızın b~~ 1ardım Arasın Mısır topraklarına bugün vereceği kanaatini izhar cyle.mek-
1 

eV l . e 1 l Bahtiyardan ümidle bahtedetıltıil 
edecegmızı zannetmıftik. Aldan· ak ba w . k k ndiııini tedir. · çoktur 
mıfız. Sizi rahatsız ettiiim için ~Y __ sacagını Jıazara e - - 1 BERLIN 

9 
(öo----R) "E ki 1 - Evimiz retim acrgiıl 24 nl- • 

Özür dilerim.... 1 • ı • it 1 l Al ' ·b l d nb~· sanda açılmıştır. iştirak etmek iati-
-Syhil kapıya ıelmitti. Tok bir ngı iZ a yan yona •. man me UI arın an •1~ yen ressamların 15 nisan ak§Amına lngı·ltere 

ıesle: • kaçı d8:hıl olmak üzere 16 kıtı kadar eaerlerini evimiz Ar komite-
- Gidebilirainiz möıyö, dedi. ınonartııt proparandaıı vo tab· sine göndermeleri. k b 
Flay9er fapkasını aldı. Sybili ,riki ıuçuylo tevkif edil.mittir· Bun· Halkevinin tertip ettiği Spor ha- Meksi aya ir 

selamladıktan sonra sözden kayb- p k 1 )ar Alnıan Burjuya ıınıflarma rekatında giln deği§iklikleri ve hare- d• 
oldu. . . . a tının esas arı mensupturlar. Diier taraftan Mu- klta gürqdc ilave edilerek program DOta Ver J 
. Sybıl hey~nlı ı~ı. ~etrdote- • nih mahkemesi do on yedi tahıı aşağıdaki şekilde tadil edilmi~tir. PARIS 

9 
( Ö R) _ R d aJoJI' 

lı hemen çagırnı~ ıs~edı. ~a ı d • b t • ? deYletin emniyeti aleyhinde ıui· A - 15 nisandan 15 mayıs 938 b'ld. d .... : sör in;üi~ Jıflı 
~u sık·~ dav~~l~nn bır tedbırsd; ne er en l are mış kut auçuyle mabkUm etmittir. Bu tarihine kadar her haftanın pazar gü- k~eti 'M~ksıi~: Oil İn,ıuz kuJ111 
lils: olacagını d~tunerek bır ç~yr • • mahkumiyetlerin Berlin tevkif ab nü akşamları halkevl bahçesinde . olan Melu ·ka bil' 
daha bddemege karar verdı. LONDRA 4 NiSAN lbat proıramlanna ait olmak üze- ile alakaıı olup olmadığı malOm Amatör güreıleri yapılacak.br. euany~~ına ~:. 

1 
.. kv:C.·ı 1 petrol 

A d * .__ k re mufa11al malumat teatisini ta· değildir. B-Atletizm ıeçmeleri 29 mayıs, kum~ ınçe ıs.~ a. . .1 eb. not-
k molO Flay,el r ~a~d~!-0 çtı ar lngiliz • ltalyan umumi anlat· ı ahhüt edeceklerdir. __ müsabaka da 5 haziran pazar gün- •• J'Ud arı~ın. ıaBuneaıd ıçMnıelcırika Jıii-

çı maz pernp atz ın ıger ara- k l 1 d 2 it 1 B" "k B •ta 1 . Al k t d d lacaktır ıon ermıttir. a • -'-' fında bulunan küçük bir kahveye masını.n pas d~Iya ... "!oahrtu ~n da? Akd-. da yk~ .. utü~ l" w .. r~. nkyanbın11 pagan dalar kesilecektir. erıC sanBca s .~ ıban 1~ yl apıb. . . . kümetinin bizzat bu lüzumu t-..a" 
. d. T l f k b' . k evvel ımza e ı ecegı t mın e ı· enız e ı us n ugunu a u Diğer taraftan Jngiltere Millet- - u musa a..a ar ınncı ve d' • • bekted·kt e00r• 

gır ı. e e on a ıneııne apana· . h ft kd d' ek l C b l"tt k M l • ~-· ·ı . · h d' l · h lk · d ır ebneıını ı en k K 1 1 y p · · - . lıyor. Pakt gelecek a a a e ı- etm te o up e e u arı ve a • ter cemiyetine ltalyanın Habefll• ı&..mcı crının e ıye erı a evın e • . j• 
rda o one on ennvıtzı çaıır lirse Baavekil Neville Chamber· ta bugünkü sevkülceyt ehemmi- tandaki fütuhatını tasdik etmeyi te~hir edilmektedir. lngılteremn b~ tal~pt~ b.ulul!1klll~-a· 

1
• • T ti · · h f d ki d' · · D K t J - • ba la mecbur kaldııı zıra ıstim a ~ .• . Ben 56 E . l . . . . lain'ın cuma l(ÜDÜ Avam Kamara· ye erını mu a aza e ece er ır. tavııye edecektır. - ayı muame caıno ş n- , - b•Jd'rır 
-t. d. k ı"' ım;r ~ıntzı yerme sında beyanatta bulunması muh· 3 - İtalya, ispanyadaki dahili Londrada zannedildiiine göre mıştır. İştirak edeceklerin halkevi ranknın hak

1
h .1~1mkadııı 1a1:111ıı ge ır ım o one ... . .1. 1 1 h b' b. t l k .1. I 1 .. 1 ... f . I _ ,_ t }'" · - ti dl me te ve ngı ız umpaDY G·· .. f' .. "1 lemeldır. lngı ız - ita yan an af· arp ıter ıtmez spanyo topra • lngı ız - ta yan ılı a ı aynı esas ar &CK.re er ıgme muracaa e a arım . •

1 
ri· = E o~u'K;~ b~ redle kartı· asının bay Hitlerin mayıs bida· larındaki askerlerini ve hava kuv· dahilinde Fransa - ltalya arasında kaydettirip bir~r numara almaları. it.letm.~ tart}arı .~trafı~da ıtgı ha· 

latb ve ·· a 
1 1 

:etinde 'Romaya vuku bulacak zi. vetlerini ıeri çekmeği teahhüt et· da bir itilaf akdine müncer ola- 2 - Evimiz pek yakında bir na- nın mwn .. easıl~e~ ~~ede :!İ-aga 
- mTCklifinize hiç alakadar 0 J. yaretinden evvel tahakkuk etme- mektedir. lcaktır. Lon~ra, ltalya ile anlat- k.ıı kur~u. aça~tır. Ku~ea devam zır old~ıu bıl~ır~. m . t ır. talebi 

du mu? ıini iıtiyen bay Mussolininin ar- 4 - iki memleket sulh halinde 1 masının Parıı • Roma arasında ya· etmek ıııtıyenlerın halkevı sekreter- Mekaika hükümeti 1y' . toP 
- Hayır ko!onel zusu bu suretle huaul bulacakbr.. oldufu gibi lıarp halinde dahi Sü- İpılacak bir anla9ma ile ikiletmesi· liğine müracantleri. kabul etmezıe Londra d •:' ild 
- Ala .. Benim d·~· biiı.ı _ ·. iste- Londraya ıelen mevıuk haberlere ven kanalından tamamen ıeçlt nl temenni etınoktcd!r· M~vcut '? -. 11/4/93~ Pazart~.ı gün~ hüldi~elin• ftiral~t ~ koruroak 

diğim bundan ibaretti. göre bu doetluk.ı>aktının bazı hü- hakkına malik olacaklardır. kanaate ıöre bua\in böyle bır an- evımız Spor komıteai ve muze aergı d~vletin m:k =: lnaJunıo-"' * ~~rj fUDlardu : 15 - ltalyada, ltalyan raclyo •• lqmaya mlni olacak hiç bir ıe- komitesinin haftalık toplantısı var- içın mfltte! ektir e 
S1bil iki defa :aile ltu.t,ı. Metr· l - iki hGldimet la~' ı•e t~İ· baaını~~a l~Ha .~'leP.tıar. ~ ~ 7oktur. dır. lannı tekhf edec • 
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Greta Garbonun kalbi 

akyaj sanatı 
Başlı başına bir ilimd~r 

En yakın ve samimi dostu Eric 
Bergtrom tarafından ifşa ediliyor 

-1-
Greta Garbonun hayah daiına bir 

earar perdesi altında gösterilmiıtir. 
Garbo iddia edildiğine göre esraren· 
giz bir varlık mıdır? Onun hayabnda 
hakikaten garabetler ve tezatlarla do
lu noktalar var mıdır? Beyaz peİ-denin usta makyajcıları 

Amerikan gazetelerinde,Magazin
lerinde her gün bir hikaye mevzuu 
olan yazılara rağmen Greta Garbo
nun hakiki hayatı hakkında bilinen 
şeyler pek azdır. Onun en yakın ve 
en samimi dostl:ırında~ biri olan 
«Eric Berkstorm» bug\lnün en bü
yijk aanatkin sayılan kadının haya
tını örten perdeyi ıu suretle açıyor: 

. ... bu ilmin esrarını anlatıyorlar 

GARBO GOCENECEK 

«8..l satırların intiıar edeceği gün, 
yıllardanberi en çözülmez bailarl!\ 
örülen bir doııtluğu, bir dostu kayb 
etmem mümkündür. Zira yirminc; 
unn en çok göz kamaştıran mevki
ine yü1ue1en, yüz binlerce &tıkınin 
hayranlık ifade eden nazarlari. ~in
den hiç aynlmıyan bu kadın. benim 

l İçin fakir ve meçhul bir genç kız ola· 
. rak 

0

dünvavı teshir icin lstokholnıN 
ı den aynld•iJ günlerde olduğu gibi 
küçük, sade, sevimli ve mütevazi bir 
gene lozdır. 

Bu kuvvetli dostluğa rağmen bu 

1 aattrların n~ri keyfiyetinin onun 
, takbihine uiraması pek muhtemel-
dir. Greta bütün m!mleket gazete- - Ben ve benim gibi hakiki bir görü~med"un TaAli b l · • ·ı · · k d' h kki d Is Y"' • u ıqmamızı ıs 
cı ermın en ı a n 8 ası ız n~- kaç dostwıuz muhayyel sergüzeştle- temedi. Tili diyorum. Kendi kendi· 
~vat:rdnn .u~J'~t~~r. O kaıln kı, riniz, «sadık vahşetiniz», cmeıum me dü,ündükten sonra Git.rbonun 
sımdı kenchn. ı .. ı? bır tek sa~r .yaz~ kadın kalbiniz» hakkında ortaya çi. müsaadesini almadan bu sahifelerin 

1 
yazılmaı~n' ~ıl~. ıı~emez. Be~. s~mdı kanlan uydurma masalların çok sür- intişarını daha muvafık buldum. 
onu, zehır!c.vıcı ıf!ıralar ~e • .. uıınıvet- dü~üne ve bu gülünç, havasızca ya-
le ya;?·bn hır neşrıya~ saJ.maı!llln km:· lanlar- kökünden kazımak icap etti- FROKEN LUIZIN SANATA 
ııı ~udnfoa ctmevı hır dostluk vazı- _ ya halk bu masalların ıkıl- GlRlŞl 
fesı se.yıvorum. Burada sırf sansns· . . • Y 

tm • 1 'J.,d f ed h · b • masım ıstemıyorsa? Ya «bemm ser-
~on var b layı ıs~ da .... en S ~c ır güzestlerim» «u~ırsuz kalbim» On sene evvel Stokholmun Pub 
,fşa .. tt~G 'bo' unaci'h k:k':.1 hım a ec_e ctsadtk vahs~tim» hııkkında yapıla~ mağazası dünyanın hiç bir tarafında 
Gre!a 'l."' nun a ı ı nvatma aıt !L..' I . . .. .. tan b 1 d" h Id b -

1 

' 

1 kl 'kt'f d ınıra ann devamını ıstıvorsa butun ınmı& u unma ıgı a e ugun 
rpfra erı ç;n1 etme. e ı ı n ece- • ' h ft ta bul .. . bu uydurmaları co'k basıl ve çok ba- er tara a nmmış unu yorsa es-
gun. yatı olan hakikate tercih ediyorsa. iri Manken Froken Luiz sayesinde 

SON GöROŞMEMtZDE Bu itiraz, itiraf ederim ki kanaati- olduğu unutulmamalıdır. Pub mağa-
.t , . . . • mi sarsacak pibi olmuştu. Fakat te- zaaı direktörlerine bir ilan filminde 

•c2 F aye «ŞıkagD yangını» lılmınde.... .. reddüdüm bir Bndan fazla sürmedi. Luiz Greta Gustavona bir rol vermek Makyaj aan'atmın kudret' i b:r if,.. .J<>,.' 

Bir çok Fransız di; :fı.•olarınm 1 
ınakyajc111 ve büyük sanat röhretle
rinin (yüz boyac111) ola~ makyaj ho
caıı Şakatuni sinemacılıkta makya
hn ehemmiyeti hakkında bir Fransız 
Razeteciaine mühim beyanatta bu

1 
b·ı .. ak. . .. Stokholı:ıde şu son ~unlerde vu- . fikr' ed ld'? B .. .-L. ı mege ve m ıyaıı ona gore yap- '--b l b' .. .. 'zd G Kuvvetle cevap verdım: ı ner en ge ı. u mevzu uz.,. 
ma~a mecburdur. ıru u an ır J!Oru~memı e .« reta Alda G B' rinde belki yüzlerce makale yazılmıt-

B 
. k . . Garbonun i.&ıkane hayalı» dıye uy- - nı:vorsunuz reta... ır B' d' kt" .. · ı· k fi 

enım, er ek m~yaımdan faz- d 1 ll '- 1 ~ be • kerre halk yalanı hakikate tercih et- tır. ır ıre orun mucıze ı e§ ın· 
1 k d aki . .. . d ih . unrnm masa na ıranı va nız nım d b' f · · li kı d 
a da ısn· m yaS~ı uzerın Ae ti~k ım ı hakilmti ortava koycb1bceğimi ken- mez .. Sonra hizim ortaya atmak is- enh, ·~reyon şe .mbı~ ~~~- 84 ~. anin 

var ır. ımone ımonun men aya!d' . .. l ·. . B k alet • tedigı .. 'miz hakikat on be• vıılda beri ve atta esrarengız ır AD11e vazım , .. d ... kr f .. fi . . mnc sov f'.mı~hm. ana ar ens- ,. ,. n b dalı' fikri .. d' kt" 
go~ er~eg~e ampd otoDagra ani Dıçm 1 tik ve taMit edilmez melankolik te- devam f'den valanlan biraz dei;iştire- .;. ı!;;~-' • denmagb~ ~~-~1· 
m yaımı n ya ım. nye ar- L_ .. • 1 bak ak vah cektir. Hiç olmazsa bir yeniliğin ta- ıne v .... enn ı e aeuı. 
yö, Edvig Föyyer, Merl-Oberon'un ~swnıy e ar 4u ce ı ver- r... . - caktir p .k ili. b'İ' • mittir. 

lunmuıtur. 
- Makyaj, de~tir, bir aktör için 

makiyajlarmı da daima ben yapanm. mışti: . - - h • ~ 1~\!iJ::· d ..... __ ~ .. l 
1 ırs!- Hakikate gelince o çok daha--, 

- Bir makiyajcınm en büyük vaa- - . Eric, sız de haya~ı~m uıusı?- mz •--=- ızSö~ •~lfC! soy enmlf daha az romantik ve fakat kat kat 
bir aanatkir için muvaffakıyet, sev
gi yolunun en mühim esasıdır. Bil
hassa bu ehemmiyet beyaz perde için 

fı ne olm l d ., vetlerıne kan4mak mı ıstivora~uz ve yazıuu~br. y1enınıven ve ya- .. 1 c lidir 
a 1 ır. Be"_! d be • 'b. "'-~-1 h im 1 h '__!ka • B' d E egen e · 

Maki 
· h d 1 ua e nım gı ı sanauuu- ann u- zı ıyan yanız exı ttir. ır e a -BlTMEDl-Çok yüksek bir değer t84ır. Size bu

nu bir misal ile iyzah edeyim. Sine
lbalarda bir çok «dünya havadisleri», 
«atövalit» filimleri aeyrediyorsunuz. lazım. 
Bu filim1erdeki kadınları hep «çir- olur. 

- yaıcı, er 4ey en evve .. h 1 · - v .. 1 k da - ---"''- - - ~-tim m:11 •• I" t ti ·· ı·· b'lh susı ayab o amıyacagmı soy eme onu tecnwe eue • ~~~~~~~~!!!!!~!!!!!!!!'!'!!!!!!~~ 
•-er yuz u, a ı ıoz u ve ı usa • • B'Ih . n__ dü' .. li • - la k 
aab 1 lm 1 d B'I • . nd ıatiyoraunuz. ı usa sız.. oeu1tnı şunce ve ınannz o ra G b • A d •• 

Bu da makiyajm himmetile ( . ~ ; 0 a 
1 ~)· 1(~mh y:ak)a - Bilhuaa ben .. diye son cümle- kaldırdı. Bana cevap vermeie vakit a ) fi ro 

sınbır etnmeın1. e ve sa ır 0 yi tekrar etmi4, fikrini tamamlama- bulamadı. Tam bu sırada kendisini 

lôn» görürıünüz. Halbuki onlann - {ı.ıÖZ aletleri çürümüş, yanakla
içinde emsaı .. :- ...ı~ ·- ~ _,..,, p-Üzelleri n burt1,uk bir sanatkinn makiyajı

en aş a ge ır. - • • . "h' b' d t' k • • 
M. D. TUR DlYOR Kt: ımı 11temıştim:. • • • mu ı,?1 ır ran e~ya ge ırme ıçın 

nı naa 1 yaparsınız? 
- ~ine boya ile .. Böyle vaziyet

lerde açık veva koyu muhtelif kır· 
mızı renk kuUanmak icap eder. Bu
ru,ulduklara (ruj) aüı·eriz. Onlan 
bu makiyajla beyaz perdede seyre
derken bu boyanın farkına vannaz- ı 
smız. Fakat böyle rujlu vaziyetleri 
ile dışanda görecek olursanız mas
karaya dönmüı derainiz. 

Bir .makiyajının, amma usta ve sa
nabnı bilen bir makiyajcının anato
mu, kimya, te,rih, etnoğrafi ve hat
ta tın bilmesi lizımdır. Mesela bir ar

Yine Fransanın maruf makiyaj-

Çoktur. Yat?- z. :"1akyajsız oldukları tist bir sahnede zehir içerek ölecek- cılarıncian M. V. Tur da makiyaj aa· 
İçin böyle görünüyorlar. tir. Bu artistin zehir içmeden evvel- nalı hakkında ,unlan aöylemiftir: 

Eğer bir «Greta GarbO» yu, bir ki makiyajı ile :-.. J.;,. ktikden sonraki - Makiyajcılık aanab sinema için 
«Marlen Dietrich» i bu şekilde fili- daha yeni bir sanat, hatta bir ilimdir. 
ille alacak olursanız sukutu hayale Bu ilim sayesinde Fransada Ameri-
Uğrarsınız. Makyaj, beyaz perdede kada olduğu gibi ehemmiyetle telak-
YÜz hat1annm güzelliklerinin mey- ki edilmiyor. Amerikalılar makiyaja 
d ~ çılanasına yarar. büyük ehemmiyet veriyorlar. 

Makiyaj sanntı, bilhassa sinemada Orada bir artist, şöhreti ne kadar 
~~kin bir yüzü güzel göstennek de- parlak olursa olsun makiyajcmın 
Rtl, yüz güzelliğini meydana koymal: I .., emri altındadır ve makiyajcısına ita-
ıaıtatıdır. ate mecburdur. 

Fena ve usulsüz bir makiyaj en Makiyaj, bir fotoğraf «retüı» Ü 
Riizel bir yüzü berbad edebilir. Maki- , demektir. Filime çekilen sahnelerde 
:Yajın, tenin rengi, yüz hatl:rrı, &açm artistlerin resimlerini filim üzerinde 

Greta son cum1esmı tamamlavın· alrrıaga gehnl,lerdı. 
ca fikrimi izaha lüzum görmü4tüm. O günden sonra bir daha kendisile 

Dünyanin en güzel 
kızı filminde 

Fransada 1937 foto ienik müıa
bakasrının birincisi olan matmazel 
Gabi Andrö, Mark Alleyretin 
«Dünyanın en güzel kızı» /ilmin
de baş rolü almıştır. 

a?klık veya koyuluğu, kesiliş tarzı, retüş etmek imkansızdır. 
~zın, burunun, çenenin vaziyetle- Bu retüş filimde ve fotoğrafta de- K• ) k 
rı ıle çok yakın bir alakası vardır. ğil, bizzat insanların, artistlerin yüz- ıra l ev Ve 
Düşününüzki stüdyolarda ve kuv- makiyajı arasında elbette fark ola- terinde yapılıyor. Buna da makiyaj yazı Jı a o e 

-.etli projektör ışıkları altında çevri- caktır. diyoruz. 
len bir filimde fena bir boya ne!:adar Öyle zehirler vardır ki yüzde der· Bir yüz, ne kadar gÜzel oluraa ol- Sahne Va.zii Leonide Moguyun yeni bulduğu yıl- Gnı.i bulvarında yeni tuhafiyeciler 
•trıtır. Böyle parlak ziya albnda be- hal tektillfıslar yapar. Yine öyle ze- sun, onun fotoğrafını retüısüz ai- dl% 1 Madelen Robin•on çarşısında kullanışlı ild ev Jclral:ıkt:r·. Ya· 
)az bir ten soğuk bir ölü beyazlığına birler vardır ki tekallus yapmaz, randisman ederseniz yijzde bir ta· zıhanc olarak kullanılmağa müsaittir. 
hurünür. Esmer bir vücut ise büsbü- morluk yapar. Gözler üzerinde tesir kım benekler göriinUnüz. Bunlar, garilnmiyecek tekilde kapamakbr. Attan uatacuma vurulan bir yÜz MORACAAT: Yeni tuhafiyedlerdı 
!Gn aiyah görünür. Her iki vaziyet· eder. Makiyajcı artistin rol icabı içe- cildin pertevsizle görülen benekleri· Bu itibarla makiyajın temeli y6zde beyaz perdede bitün kuamlanm Dr. HulOsi caddesi No. 64 
ede vücud ren~ine canlılak vermek ceii zehirin yüz üzerindeki teshinl dir. Makiyajda eau itte bU benekleri ppalacals ill boya utanndadır. lr.a,,bedei. TELEFON: 2256 1-10 

-~· 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Radyo insanlığı baştan başa değişti· 
riyor. Amerikalıların korkusu ... 

······-·············································································· Zamanımızda radyo ile yapıl• 
mıyan it kalmamıf gibidir. Müzik 
haber ye eğlence programlarmı 
bir tarafa bırakuuz, buııünkü ba
yatın bin bir ihtiyaç ve zaruretle-

diyorsun? adam kim Sevdiğim • 
mı 

B h "k" 1 • t •• l •• " •• b rine radyo cenp yermektedir. ana 3 Jm 0 30 Ve ımpara Orun 0 UIDUOU <ına Sulh ve harp bile radyo ile ya-

• • b d k' ? A ) d pılmak&adır. temeDDI ettıren U a am lID IDJ • O ama ?O IDI j Büyük harpta, Çarlık ordusunu 

K ıd• f Bu d S . ? !mahveden Tanenberg harbını k im 
o ıyos... a am.. ensın. •. kazanmı~hr7 

- Yani .Koldiyoal kaldır batını Sesine isyankar bir eda Yerdi: lralmak Ye yaf lUll&k istiyorum. Bu 1 dSaladh.iyett
1
arlar hiç düfÜnmeden 

L - '- H H K ld' d ' • O ·· ·· M' l - ld--'- k 1 r a yo ıyor ar. da bana......... - ayır.. ayır. o ıyoa ı- ıse.. çuncu ıte aag o uaça a- 1 Al l d ·y1 I 
Muhafız kumancfaru, dudaktan ye bağırdı. Y anlıt söylemedim. bil değil.. Nereye gitsem kıskanç- de et~ ":"~[0 ~ıtask e e f 

arasından inler gibi bir soluk çı- Benim bütün günüm timdi impa-
1

• lığı beni takip edecek.. l ~ en f d;f b~ amp 
kardL ratorun hayatına d• ·;ı, öllimüne Sevdiğim adamla ba9bap yllfA· vde aanl 0 or aakrı 'tlır ~tmldez-

·ı · ! malı: en eYTe taarruza y ı erı o u-Baf ını kaldırdL dua ı e geçıyor. ... ğun ·· t • Ol'd M t H ' 
Gözlerini, sedirin üzerine, uzan- Ayağa kalkmı,tı. ı Bu son cümle Yani Koldiyosun d bu goabenfy ttanu. , arqati'f d __:t': 

k d . ' h b' ba O 1 dak' · •'- k lb' b ' b 'b' · 1 d ' ' at urg u ına u a e "" 1
• 

t lf yatan ye en ıaıne tat ır • muz arın ı ınce aLlll tam<l· a ıne ır urgu gı • ı , e ı. 1 .,_ .. ad 'ileti • 
.ı b L- T • d• d" .. .. T b' · · · d uugun r yo mı erın mane-... .._. an eoayaya çenr ı. men UflDUftü. eo; ya ı.nnt ıevıyor u. · h ..::L. ı~ _._ . . ku 
- Yani .• imparatorun batma Şimdi, boynundan baflıyan çıp- Ve her seven insan gibi kalbin- V:~ nt 7 ..... e d ı~ın d Y-

buırün avda bir kaza falan gelmez lakhlc. biç bir kunıatın örtüsüne İ deki hiıleri d\ikecek bir sırdat ara· v 1 prope.gan a Yaıı aaı ır. 
mi denin?.. bürünmeden kollarına kada.- uza- mı'1ı. ı 

Kumandan, bu güzel kadının, oıyordu. / Ve bu sırda; ta kendiai olmut- ' GiZLi iSTASYONLAR 

lmparator üçüncü Mi,elin 1ıayatt Cözleri yaaarmıfb. 1 tu. ı E · 't · ta ı h · -o 
Ue ba kadar yalrua alilı:asıru lcta- Soluklanoı. zaptetmeğ~ çalıf&n Halbuki Yani Kold;yos onun i- . d'"b1i aa~ u .j.o;:.ar ok arı-, ; • d leh;ncle rey verilmea"ne RADYO INSANLIOI TAVS••"' 
luuıch. kumandana doğru bir iki adım at· çin çıldırıyordu. , cın ~ •-~ amlı:ren gıd 1 Hırç l sedy· taniye edebilir. Amerikada eY- EDECEK MI? 

1 
• _. __ 1 _ __._ _ _.__ dud-'-'-- 1 k _1 ___ _.__ • .ı· yar u .... yon ar yar ır. aya ar a ,___ .1 alar b im b' 

ÇUlual .._.._ ......-ı tı. mpvatoru ı--.rn fl11'1,&I b' ta d , l . d . ..,.....e ı e ar ı Of o ı:ran ır · _..ı. 

Je.U..t yerdiı - Sen, dedi .. Beni burada, bıı l karfuına bilmediği fakat Teosya· iti:.· 1~ ~t::.. b.12 d .er'i:; çok lcimada- radyo vaaıtaaiyle bir Radyo inaanlıiı taniye d-
- Müaterila ol-.. Her türlü sal-ayın ihti+amı, aaltaoah içinde tun saltanabm, ihtipmını feda e-

1 
.;;.,. 

18:~ l~enazaolıt kadın ararlat. l,aizler yİae radyo .UT Yani apğı yakan biabiaİılf 
(edhlr' elmm•ftlr. mesut mu aaoıyorıun? dcırceaine aeYdiği batka bir adanı rab Lb laatti d' ik edçbu yuıtıuiyle it isterler. Radyo bay- yakın bir kültiir tle'l'iyeei -,.nılj'. 

- lmpuaı- Wadiii at laa- . Yani Koldi:ros kulaJı:ları- iaa- çıkmıfta. Bir an içinde gözlerini • • G.:. t.:.hr •ten , en dutlaruı, canilerin izlerini bul-k cak ma? Şimdi eolr.heki larr' 
wi Lir ataı? namıyurdu. Teos:ra. imparator kan bür6dü. gız ı . yon • hllfilsunda ite yanyOI'. Amini lar, &y'ak aabcılan, beldrçd•'• -~· 

- ' BiWda IUa aluniıa en du Ye aleyhinde söz aöyliyordu. T eosya iradesini kaybetti. : · ISP ANY ADA DALGALAR Bynl Kutba uçan tayyN'e.Hıin bacalar dahi en güzel Lir ~ 
en aalu ab. Her Yakıt La.- •me- waydaki saltanat ve ihtifUIMlan Cahti gibi soluyarak ve me-wlı:ii- . HARBi ı..tinginden V qinctoola göriif- pU'ÇUUU dudaktan araaında ~ 
abm htnclilderi at.. fikiyet ediyOl'du. ni unutarak haykırdı. · · 1 L • ..s.. ad 1 hari miittiir. Yine radyo YU1taaiyle St- ile telırar ediyorlar. Radro ~ 

- EYet Yahtf hayvanların bir Teoıya, mesut .deiiilim, dlyordu. - Kim.. Bu adam .. ..$eYdiğiniz kaJı";:!~ :-""dı :re:._~ tur- rataferdeıa ammazdakilerle b- ediyor, Radyo yeni bir ze-wlı:, Jt#' 
tec&YÜZÜDe ajrarsa.. Ve bunları 1- -- -ı: -:n~ söyliyor- adam .• Kalbinize giren adam .. Si- ' Mad .. :ı:u.:mey ',a ':""',.; .. "'ad. 1'Ufat1ları duymaktayız. Bu mulaa- bir kültür terbiyesi yarabyOI'. 

- lmkinı -,ok.. Maiyeti.erinde dL ze imparatorumuzun ölümünü te- rı _ . t& .m
1 

maneb Yı!a ımlır Yere cidden heyecanlıdır. 
_,, __ ,1.L ili __ L."- d ber-L- N' . 7 • t . ek k d h'ki 1 yo nefl'lya ı e ozmaga ça tan • • • B' l' . • • k' "---'L-- .... 
.......,. llD e mıuıa.-... a .....,.. ıçın. . · mennı e tirec a ar a m o an - • bal te1ı• d dolqtıkl a:22 bın metrecle:rız. Yüloelıyo- ı ır muımz ı .ruaa-.,....,111 .. -
gitti. Hepsi de üçüacU Mitdin Büyik bir teh!ik~ t~il eden bu adam kim? 1 ~~ .. :;;n u:k .. e etç .1 an naz. Yükaeliyoruz. Allo.. KOlltlf- çok korktuğu teY radyolar yasb• 
üzerine titreyorlar, kılına hata gel- sözleri aöylcmek için mi T eoa:ra T eoaya.. Yani Koldiyoıll istedi- F nk' Uftl b. dum •1 

1b~b' ~ mak iatiyeo kimdir? Londra Neva siyle yapılan ilanlarla bütün cfü.ll-
, 1 orl '--·· k d' . . v tm F w • kta k d ürükl' k re. u er ep ra yo ı e ır ırıc- ....__ . l • . S 

nıemes0?,e :f.! tfi;, .. ~k ;;:k:ı en ~-··~ı _ç~gır .'~lt; ~t- B,• ;~ . ya ~ a;d K •:v;e. :.~ rine meydan okumutlardır. Be.zan ~~·~ ~ gb~zetesı ?'' 1 ? ~ yda kaB~tnlı~mın ~otip ol~d~ı· 
J. -

1 
on~.e ar uta maruz betti ın,: erknın te;.ırıoı :r- :- ·:~nh ~m'j .. o ·ı u. k en ıned. ! -, geceleri siperlerde garip tekiller dutedıSgınız fırtey mı Yar Y wuıın- Rrr. ır htipe inhuar etmes~. d 

• ı~~· " • k 1 ~m~~ d ve f~mj ank ~a.t- .. n . ır ~ rk u ı e dted r~~ ı ;:ın belirir. Birer hayaleti andıran bu ~: trat;' l~f arz; :Sd Ü adyolar er gün kadınlara pı:I 

lin
-d • ~blyok.d. Ma1eıte Vaıi- dm ıgı :i~ e ga ı av ama ıçın k~knle 8:.:r e~ 1 ':ı. ·~üla;n an l şekiller piyadeler midir? Hayır •• gbnıb:l~°!"'i:ki e a oı~~-- aöy • olmak için gözleriniz ,öyle ohaa ı, 

emır cı i areaİ Bizanata, evam : esı K"'ı:'' '? •oBz er h'!,_. u.I Gecenin derin _.izliği içinde: ye ,..1,.~ •• an JUY
1
ar cuuu-.• aaçlarınaz ,öyle olmalı, bacaJd-rl' 

Bizans feaatçdanna bat ka.ld .. a· - Evet.. Mesut değilim.. Bu - ım mı.. ana ouum o an.. Arkad l d~ h" · f UWlllCJIBIZ okur art<n, bu mu- nızın tdJi, kalçalaruıızın kutr'lo 
eak cesaret ye bnet bınkmad\ gen kamqbncı ihtiflllllın benim Kalbime hakim olan kim mi? .. Bu- ' a: v d llf ~~·adunlyanedını· urnB' yelı baYereler her gün yaptlıyot. 'ha et -'-'etin' • • • _.._.., • • · 1 _ ,_ • • K ld' ı ugnm a muc e e e un. az ya - m y ıuu ız, renguu• f"'J''.": 
Hem lçha Gziilüyonumız. Niçiıa ıçin. biç Mr değeri yok Bizaıutan lnu mu an anı ..... ıatıyorsun o •- l l t akl kurtar ima( d d' ort y ~ 
bugiia imparatonm bayat& ile bu uzaklara kaçmak ve~ uzaklarda yoı .. Daha .. daha anlamadın mı,. 1:::... ~~~o ··ı°pr arını d b." SINDEYDE iSE HERŞEY ok .d __ :_'.."L_1Y ~_:: e ~."ı... lo 
kadar ,.ktııdaa alikadv olu-,or· uzaklar kaçmak ve bu uzaklan:la Bu... Senain, Koldiyos.. Sensin.. . iÇi kınd egı ' a-,nı zl'.11~-~ a. .ıT BAŞKA 'mka ~ "" .. ta_va•:r""~ u,.--d iÇ .... 

... • 1 u.-an ı avasının ga e ..... ı ıçın • . ı .asız gorunen •e7 ,ere e •~ 
aı.uıuz. rubımıun ıevdıgı ınsanla batl>llf& -BITMED1- sa-•t yapıyoruz.• diyen lıoparlör- "I ed' l Bir gele-

y --• .Koldl L. •• ley' - - •• , ~~ s· d • d . t l A \le&aU ıyor ar. zaman _. roa uu son cwa ı, V • F k b • Al - le•dir Onların durmıyan ıealeri ın eyın ra yo il aıyon arı - k k' bii .. Amerik kad al il 
içindeki kıskançltk lrurdunua bir ı enr ransız a rne- amanya ve bvvet dağıtmağa çalı9ırlar. merikanınkilere biç benzemez. b~ de ka tün • • ~n 1 d . 
lürlil zaptedemediii keoıiraıeai ile sini R. Sosyalist par- k l Açıklar deniz ca-Yarları, köpek ır t dm tipı ltalinde mey • 
ıöylemitti. omşu arı F ab F d balıklariyle doludur. Deniz mev- na çıkacaklar ..... · · · • B D • d · BERLIN 8 (AA) Al ranıaz z ıtası, r•nsa a ay- · • b lad t ' l BITMEDl-Teoaya, büyük bir kwnad.ak ve tısı reısı . . 2 ıye . . . . - lllAllya, larca faaliyette bulunan gizli bir aımı at 'DU p aJ il!' ~..rinde -
JtYe ile içini çekti. k lnıçre, Macarutan ve Polonya utaıyon pefinde kotmu.ıur ııRad- dolaf&ll tayyareler telaızlerıyle yü-

- Niçin mi.. Niçin mi.M dedi. uru yor arasında ticari müzakereler yapıl- 1 Kasbaba adını tat yan~ utaa- zenleri tehlikeden haberdar eder- Haftalık ihracat 
Çinkü Yani.. Bugiln kendimi her BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE maktadır. Bu mü?'akerelerden ~:.. ilkönee zabıtac~ menedilen I~: .. •~ikkat;··· f!e~iniz kumsala Ticaret odasının hazırladığı haf· 
günden daha fazla zavallı ve yal- be bul . ?'aksat bu me~leke.~ın A"'!'a~ry~ çök açak saçık bir plakla n~iya- donunuz ... Bır muthıt canayar fe- talılı: rapora ""Öre son ha"-- içinde 
.... anrilyorum Çünkü L. • ..:,_ şu .yanatta unmu,tur · ıle aralarındakı mutekabil hcarı ba 1 1 · 'd nere yaklatıror.• " "" 
...., •-- .. ...._ ... ,.. R • . .. L • ı. -· ıc. . .. betJ . b • • • tına f amıth. atuyonu ı are 1 · ı· d muht !'E ebt çimde bir arzu .lınparatonm aara- ıı: emcumııur yena u umeta te.- munaae erın eyetı umumıyeaı- Cden adam bü ük rehberi d zırur unanın an. e ı ecn 
fına sağ dönmemesini iatiycır. kil vazifesine beni memur etmelcle ne ithal etmektir. ld ğı kadın isi!ıı r' 'tbafl: e~ Kapta radyo, aalaablart maden- ınemle~et!ere 817 ton üzüm, 15 tOL' 

K.oldiyos hayret Ye debfet için- bana tcref vermiştir. Beynelmilel va- * :,Y:.. yarm ak.:.:.f~lan • .:ı:e lerinde iflemeie gidea binlerce i!- horda ıncar, 58 ton ~uk, 220 toO 
ile ııözlerini açh. ziy.etin in~ışafı ._ve__ahv~lin~ ıı-üçlulr.- YENi NEŞRiYAT: radyC:Ouz batında bulununuz, çiye ihtiyat taniyeleri Yeril'!!"'. palamut, 348 ton z~ytın yağı, 30 toll 

yanlı, mı ititmlfti.. 1er. •ebebıyte ttükumetın baran evvel Beşerde ha yat ve aörti,.ecelderim varc1rr .• diyerek Kanadada radyo, kutupları teırure badem, 13 ton derı, 11 > ton not.ur. 
Teosya, imparatonan ıai dön- te lcili lüzumuna kani bulunuyorum. , , Çapkınca telmihlerde bulunmak- çalıfan on bin piyonyeyi medeni- 54 ton valeka, 203 ton küspe. 1()96 

snemesfni iıtiyorda. Buna çalışıyorum. Pazar ı;ıünü yeni ırade kuvvetı tan, randevular vermekten çekin- r etle temaı halinde tutar. ton miyan lcölı:ü, 30 ton siaam, J.°° 
Bu ne demekti? kabinenin teşeUül etmi~ olaca;lım B. Arif Eren tarafından yazd. miyordu. Nihayet bu gizli iataayon ton zımpara madeni, 35 ki.lo ıüpuc· 
Muhakkak yanllf ıöylemifti. ümid ederim. Bütün Fransız enerji- mıt olan bu küçük kitap, müelli- bulundu. KÖRLERE YARDIM ğe, 94 kilo mehmuze, 505 kilo hal• 

Muhakkak llzüntüaü ona dütündil- lerine hülcümetle işbirliği İçin hıtap fin dimi hakikatler• bqlığı al- lngilterede radyo körlerin im- ıhraç edilmiştir . 
ğilnün ahini ifade ettlrmifti. ediyorum ve hu müracaatımin telıa- tanda nqre batladığı tetkikleri- RADYO ONIVERIN F AALIYETl dadına yetifmittir. 45 den fazla ---== 

- imparator hazretlerinin sağ lülcle kabul edilec.,ğini umanın.• nin ilk aayuıdır. Tam.men plui ye 1 Amerikada her hangi bir talııı, köce bütün reaioilerden muaf ola- Bir yaralanma 
,,..e salim saraya aYdetlerinl temeo- B. Daladier ilk İş olaraJ.c ayan reisi felsefi düfiincelerin mabıulil olan 1 mesleği, tabiiyeti ye meYkii ne rak radyolar dağıtdnufb.r. Ta ki Cetme kazaıınan lnönü mahalle-
ni etmekte olduğunuzu söylemek B. Yaneney ile mebuaan reisi B. bu kite.hm, kendine göre ayn bir 1 olursa olsun Radyo Oniyer· ömürleri karanlık içinde geçen sinden Mehmet Şahinle Y uauf aca• 
fatiyonunuz lUlllDederim. Herriot'yu ziyaret etmif, sonra siyaııl hususiyeti vardır. lzmirde, Bilgi 1 den istifade edebilir. Yeni bir din bedbahtlar radyonun daiıtt&ğı ha- amda tarla me8elc.inden çıkan kav· 

Teoaya, rolünü M yapı- iatitarelerine başlıyaralt B. Blum ve ma~ında baaılmıftır. Tayaiye 1 ortaya koyduğundan baluedebilir. yat netesinden istifade edebilsin- ııadıa, Şahin YuıuEu lıafifce yıwala-
,tordu. Reyrumd ile görüpnü,ı:ur. ederız. Ve:r• balla Gardiya, yahut Tam- ler. mıf ve yakalarunışbr. .., 

:="""'!!'i"i=-====-"""':;;ıı;_,_-..;-.-=---=-.,--.._ __ _..__ Ane, ümit içinde bekledi. baçla yan darbeleri- altında beye~ ile beraber geliy~du. l~ Yar. O tulumıa;. tatla-..; ile 
- Mutlaka kocaaından bir haber canla nefes nefese katederdi. Sabile yakla..,.ı.eaı büyük ııemi doldur. Zahmetini öderim. 

ı Kesik Elli 
ADAM 

S: • alacağına emindi. Bir sene Ye böyle her gemiye de demir abyordu. 1 A:rte tulumlara "' tattdı. Sarı· 
S: Tam bir sene bekledi. kottu. Her defasında ümitleri bo- Ceaıide beyaz IU.flaLlı bir çok dalda bir çocuk Yardı. GetDi aa· = Bir sene bize çok görünüyor .• fil çıktı. Bununla beraber yine Ü· arap varda. !hilden 50 metre uzakta deoıirle-

Fakat Somaldar için um•nın, midini aala keamiyOl'du. Bu j-abuıcılann nazarı dikkati- · mitti. 

YAZAN 
HANRY 

DE 
Monfredl 

gün, ay ve senelerin ölçüıü yoktur. Limana indiği zaman gemicile. nıi birdenbire çekmemek içia bir ı GemiaiA kıç tarafında, bef~ 
Çünkü onlar zamanı saymasını, re au tafllllak mukabilinde elanelı: müddet uzakta durdu. Dinl-di. lmqlaha büriıtmtit, çömel.-9' 
beaaplamaaını bilmezler. Mesut ye -,a bir kaç avuç buna& alır, Terlerini aildi. cözlerini kNaya dikınıit bir adaf;'1 
imanlar... onunla yqardL Gemiciler sahil boyunda bir gölgesi YardL AyfeBİn içindeot bit 

Küçiik kaHbaoın ucunda ve bir Ona csucu kadın• diyorlanlı. kahvenin önüne celm.itler, burada aea bu adamuı Malamut olduiu"" 
kulübede JllflJ- Ay,e bu bir ae- Bütün gemicilere kendini sevdir- oturmutlardı. Ayte onlarua yanına aöyliyordu. 
neyi hep Mabmlldu beklemekle mitti. yaklatınca yüreği birden hop etti. Sandaldaki tulwnlan dold'!ruP 
ceçirdi. Bir aabah kulübeainio onune içlerinde Sabriy tanımıft&. De- ta ayrılacağı sırada sandaldaki ço-

Ve sonra bir deli PM.. Arlr.aw kabildi. Kulübesinin bulunduiu yer ile çıktığı zaman ırözleri Fatma ada- mek gemL SabriıWı ıemisi idi. cuk: , 
bekıneden geceniıa lcaraolağ...da by- Buradaki balıkçıları Ye -- aalail arasında dört kilometrelik ıına çevrildi. Şu halde Mah ttan muhekkek - Buralardan kaybolma. ded1

• 

l>oldu. can aYcılanmn ekaerui Vasaaage. bir mesafe YardL Adanın burunundan limana haber •lec•ktı. Sabri ele 01U1 gör- Sabri seninle konUf&cak .. MaJullol 
Nereye eitmifti? li kabilesine memuptular. Limana gemiler hemen hemen doğru büyücek bir yelkenlinin gel. miit Ye tanı• fakat tuudıirnı gemide .. Seni gördü ve tıuud&. 
Ayd laısabuında banu kimse öi- Ane onlarla görüftii. Adam.ımn daima ak.,.mtarı gelirlerdi. Lime.· diğini gördü. da. Hidden \ !~deyiz. Bütün A:rte zaten emindi. Heyec~ 

pnemedi. Bu eararenriz finn duyan bqından geçen macerayı onlara nan karttamda bir ada Yardı. Bil Bu saatte limana hiç gemi gel- belli etmek iateaM:mitti. Sacloce güç zaptetti ve Sabriniıı ke lık· 
Naip onu çok aratbrdı. anlath. adaya Fatma adası derlerdi. Bura- mezdi. Gemilerin gelme zamanı gizli bir aelim ""'"1li. ile konllfllcaiı zamanı ıabıra1z 

Ozerinde bu yaralı •nıınm linetini Bu limana uğnyao gemilerden da qi olmıyan gemiler limana ka· hemen daima öğleden aonra ve Sabri, kendisi ile yalmz olarak la bekledi. eınl 
clahıı timdiden hisaetmeğe baflamıı- birinin aalıibi de Mabmlldun ma- dar gelmezler, Fatma adasına de- ikindiye yakın olurdu. konuşmak iatiyordu. 1 Kahvenin önünde oturaa ,g •1 • 
ta. cerasını Ay,eden duJ11l1lftu. mirlerler Ye sabahleyin buradan Bu vakıtaız gelit genç kadının Ayte anladı.. ıciler kasabaya gezmeğe cıttı eC· 
· SU TAŞIYAN KADIN Ve.adetti. Gittiği, geçtiği yerler- kalkarlar giderlerdi. Ay,e her ak- kalbinde ve bu ıefer çok kuvvetli Bekledi. Sabri gitmedi. Kaldı. Y alnı.z olun· 

Ayfe, ıekiz gün yol yürüdükten de Mahmudu ıoracak. Arqbracak fllDl üıtü gözlerini ufka, Fatma bir ümit yarattı. O burada daima gemicilerin ge-, ca Ay,eye yaklqtı. 1 
sonra nihayet Auob limanına gel- ve yolll tekrar buraya uğrarsa ha- adası burnuna diker, denizi gö- Mabmudu muhakkak bu gemi- milerine tatlı ıu tatırdL Bunu her ı Mahmutla beraber ~>:~ na;. 
mitti. ber getirecekti. zetlerdi. Fatına adaaı burnundan de olmalı idi. Hemen sahile doğ- keı biliyordu. kaçtıklarını anlattı. Talilerı Y • 

Bu liman küçük bir balıkçı li· Bu ve.adı veren yalnız o olma- bir geminin limana doğrll geldiği- ru ko,mağa ba'1adı. O kadar ko- Sabri, yabancı imit gibi Ay,eye 

1 

dım etmif, bir tim~.ı rüzgdarı )~e:;: 
manı idi. Ve Ayd Naibinin idaresi dı. ni görünce hemen sahile ko,ardı. fUyordu ki ayaklannın altından seslendi: yi çabucak (Babulmen ep 
altında olmadığı için genç kadını Hemen hemen bütün gemiciler Bu dört k ilometrelik mesafeyi, !kalkan kumlar rüzgara kantarak j - ileride, kıyıda benim bir geçinnişti. -BITMEDl-
•-;n korkusuzca burada kalmak aynı Yaadı yaptılar. kumlann c:ıplak baldırlarını lcır- bir kum tozu ıia halinde kendisi ıandahm bailı, içinde altı su tu- ' 

ı:,.ou~•u• .... - .... -- bü-'kendi9indeR IUUU '" -- --- -
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tarihinden 

birkaç yaprak 
·····························•••&a•• 

Siyaset meydanının mer- ::~:y:DYOSU: Şahınşahın, veliahdın 
çok kıymetli sözleri h ti • ı ı A ti d Saat 12.30 da karışık pllk neşriyatı. ame 1 ce a arı var ır 12.50 de Pllk: Tilrk musikisi ve halk 

:-••• ......... .-.......................... şarkıları, 13.15 te dahlU ve harici haber- Tiran (Huauai Muhabirimizden)-
:Nı O : zımdll'. Bu mesele çok mühimdir iyetlerine bazan acırlar ve onlara ler. Geçen hafta S. M. 1. Şehinşahının 
: akleden: K. Ş. •: ve celladın itini çok kolaylaftınr.lbu ölüm İfkencetinden önce ve (60) met fioğum yıldönümü müna-
:. ............................... : ...... : Hele aeri halinde olacak ve birbir- gizlice ufak hap ,eklinde kuvvet- Alqam neşriyatı : eebetiyle Türk matbuatının ve bu 

_ 7 - lerinin ölümlerini görecek mah- li zehirler yedirirler. meyanda Yeni .Am'an lran hakkm- ' 
"~llit __ Lı_... l .. kUmlann mevcudiyeti zamanında 1 Mabkümun zehir teairi. ile 'Ye 18 30 Plakla dans ml.1.iİ.kiai 1915 Türk da "Ölterdi~i alaka Tahranda --1• 
~ llllUl&WDU ça l Çll'pl Jııı- b d-L- . d b . k b A • •• • • k kud ,. . . ... ... .~ 

laUıın _ _.__ b "'-d ,_.___ a u aua zıya e e emmıyet et e- 1anr olarak olmeaını. de or an musi:kisi ve halk -dulan. (Amatör Ce- büyük bir teair bcrakta. 
uın-..ına aıua tauua aonr d C llA d ah et• l ku ·· ·· l' d f · ecl 1 T"' bir ınüddet mahkumun yanında er: de a ın 1ı;o dekiU: kı yla naz k v- .,olum. •• tek lR e te ili' er er. mile ve aıtcadaşları) . 20 Sut ayarı ve Batta cltlaab olmak üzere Tah-

1 __ , velin e ve e an 1 ıncın es- M af.h bö. l ham t .. . 20 15 '"11...L. •• -!.Ll-• le . de bu a · ı ••ur ve sonra dıtarı çakar. Onun k. .... d .. . d aam ı ye mer e Or• ara1>99 neşnyat. , ... ,u-. m..-ıaa ve ran ~te rm ves e ı e ez-
~de ne yapbjını dıpnda. idam a:g!nde eg'!k 8:~~~ d zaman .. a 1 nekleri. i9lenilen genit ölçüdeki ci- halk şarlulan (Sallhaıtin ve aikadaşla- cümle fU eatarlar göze ~rpmaktadır : 
~ini aeyretıaeie aelenlerin m • kumtedu~ baç onun e alacagı 1 nayet ve vahaet aay111 kart11anda n) . 2l Konferans. 22 Ajans haberleri. Kardeş ve aziz Türkiye gazeteleri 
L• b. . .. vazıyet ır. 1 ki 't •- k d d ( 'ile . . . . '(L def l 111ç ın gormez. . A • • • panna a aayı acaa a ar ıız ır. ran mı tmm sevmeme ı &. a o a-
.. Halbuki celli.t, m•bkiUn• acıdı- .d Bır ~hk?m, ken

1 
df ıı~nden evvel ı Geıı{ lnıan!ann toptu hallerinde 1l 141938 PtJZtırtesi Programı· rak ittir ak etmiyorlar. Her vesile ile 

.. · · d .. .ı!-• akmak :.'I. ı am edılenm nası ecı ve llbrap· L b. . .. 1 b. d · · ed b ---"--1 ı d •• IÇUı oou an uu-ı y "T-en- I . d.... . .. ek mevcut VL"l,et ıaaı, o en ıra a- mtaşar en u fllAIUl e er 09tça 
~en kurtarmak iatemit ve da- 1

1 
va-zıyktted~ad ver '1'°' 1?rc: , mm ıstarabmt seyretmeğe sevke- ANKARA RADYOSU duygulann tezahürüdür. SayıllZ ala-

la& ev.el boğarak çabukça öldür- 0li~rdıa ~d '° en geçker. d. eaarelt lder. Ve bunlar zehirlerle veya bo- ôğ\e nqriy&tı : kalann birbirini bağladığı bu iki nıil-
llliİftür e n en gı er ve 11ra en ıne ge - , .. .. . .. .. I . bu ibi doe h · · la 

H Ik. . d' • b. d •••t diği -zamaa bir türlü cellad önün-, gularak olen bır adammkyuzulo- l "k . 12 50 etmkal leR' . d dta~e ~tadııyata on -
a ıse ın ır a amm a_,. e d . 1 rek, göbeğine kurtun a ıtalarak 12,30 Ke.rışık ı) a neşnyatı. . rm p rm en ogma"' r. 

Yan tt .... • ed .., e uypn vazıyet a amaz. t.:tL ...... _ ·'L...ı L-Jk lr•.._ He .... ___ . tb .. ,L h 1 L masını aeyre ıl!ım zann e - F _.). __ d c· ı· . . d - öldürülen adamlarm fet-yatlarant P tm.: Tii""' musa..... ve ... şar .._-.. r uac:nm ma uata o ume a -•en f t l du anca raıua a ıyo tnın ıca ma se ah"li ha . • hal t la d- .. .. .. .. .. 
--Lı_~a d ses erdı bo~aldy ~ ... bep olan noktalardan biri ve belki duyarak ıeyretmeği mükemmel ve 13,15 D ' ve ncı ) r er. n~nklu!'1nuşu~un btercu~b.an ve .ay-
--.ıKUmun uman an gu u.-- d .. b. . b l kt• zevklı' r b·ır s~L-e telakki ederler neaıo uguna gore u R' ı neşnyat 
ile. Lükm d e en mu ımmı u o aa gere ır. · aun • . . • ... ... 

C 
• e er. · · · Tarih yine öyle merhametli cel- Eski cemiyetlerin vabti kanun- A.kşarn n~nyatt: 0 memleketm umumı efkarma ma-

ellatlar bu ıtı sadece kendı A • • k. lmaktad 
bıerha etleri il a mazlardı. latlar kaydedıyor in, .bunlar ke- tarı her halde halkın bu vahtet . • . ea o ır. .. 

M hk" JaY~ l f miklerini kırma derilerini yüzme, hi.aleriııden inaanhktan çok uzak 18,30 Muhtelif plak neşrıyatı. 18,55 lran bayramlarını kutlayan T urk 
t--ı a umu~I ll"adarı,ld tadra • ı bacaldarım ayı:·ma gibi kanlı is- iptilalarınd•an kuvvet almıt olsa •lngiliwe ders (Azime ipek). 19,15 Türk baaanı Türk ulusunu temsil ederek 
~an para ı ece a ı e e e er- · .-:L.:-• L-"- k ı (Se-~ Ad bu · ı· ·· ı · · · · ec1· lerdt ' . j kence vazifeler-lnİ Üzerlerine al- gerektir. mu.ou:ııa ve ıWUA şar 1 arı •""' - eevı~ç. ı R_un eramızı tetıt ıyo~-

V ili ahkô dıklan zaman kurbanlarının vazi-1 -BiTMEDi - nan ve ar'kadaşları) · 20 Sa.at ayeti ve lac. Bu ılc.ı mıllet karşılıklı olarak bır 
laı e dr'b'!'an ehir t ya :k ma _ arapça netriyat 20)5 Pli.k.la. da.na musl- blrfainin böyle bayamlanndan da-

ceı::...e.r. ~ ,.bi::dan
1
:-::. , o·. u N 1 su·. yu·· K 'si. 21 Konferens. 22 Ajaıns haberleri. ~a .sev'.~ç du~muşl~ır. ye bu ~ • . 

1tı...1.n_tt__ • ~L-.& l' le vıncı mutekabılen birbirlerinden hııç Talrramla Şa/tinftıArn lte,Wc 
vıu1ll"QI" ..-e J'IUllR ta onu e ıy Ye I . . ın1· N 'b T" '- •H_... • • h' .. _L __ • 1 P.ef' hopn T h .h eaırgemenut ır. ecı Ur&. mUIC\l rettme ıuwcıı ezcum e fi)yle .. ' e:d- da~ mahkemele- 8S 1 S. M. 1. Şehintah Peh~~inin ida~i yucmutl-~r: . 
lia Yerdikleri sdlrl diri ,.akıtmak .1 Bü .. k A / l/h k ı b • f • · . . . . . altında lranlı brdetlerının terakk.iei- c lran bir çok tabii eervetlere ma· 

. L---'-- _..._ yu man a p e ıs ı Gazetemwn 9 N..aa 918 tarihlı ni naili sev<wile br11layorlana a-.-ı l!L...• Li •-l.et bu-1-- _ _;._:.,, __ !I_· 
ltnetlJle a11m. w.nannm anın- Ü h dok lah'feelnde & 1 ---· wuır "' mem~ ilim' Y'tuKCUlle 

da ve sizli olarak bafka bir karar- gü Ü k tl d l l:.fa' n 1
• a .. ~,~. . uzuncu 

1
., doet ~ran ulusu da ton yıllar tarihte- mlmur olabilir ve terakki ecl«. :4.n-

d& .,_.__. R U Oft 1 )'Qpl mOR lznur ıicilı tacarct memurluaundan de iftihar olunacak ;,ter yapan Türk cak bu yolda muvaffak olmak içiQ. 
• Abot Limitet Türk .Şirketi ticaret un '---d 1 . . A .. k"' .. d ı·x.a bü .. ·n da-'- --L .ı_ 1 B.a lıiararlar 6IG.. ..lakimu- BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ardır Mebus • ihel.at ...;:t_ecle • . . - 1UU eş ennın tatur un on er IK e ·tun mı et ~nn ~~81 ucği , &m-

nari• ' . . _ .. . .. .. v • mt 1 
5.ng vanıle netrolunan teacıl ılamnda bazı ilerileyitini ve Türk vatanınm yükse- me menfaatin{ R9z;terek ~tmali 

• Y __ 1 taHerm duduklen arasında bütun Al- kalmlflır. Gazete&er 1717 mebua tertip· hataları olmu..tur. Bu hataları ı· · ·. ·· l L bbet .. ·le ;.w... ı~- dı Ba..L 1-•--.ı _ _ı_ LL= l - a •teften eYTe1 manlar bu "hA h~f . . ruunud' • • . • larak ~ ıttnı oy ece muna gozı R.,.- azım r pa mem C&CUC:nD DllDI 
2 -Ya ate, Ylcu~·biraz ya- . d.. .. b~l r~ lı d" ıseRnıdn azodaametı • L!:"m eaa?':~~dir tamlnt~L-- afaiıdaki tekilde taahih ederiz. mekteclirler. tcfevvuklan onlarin tabir zenıtlnlik· 

L l nt Ufune ı mış er ar. a y ve- ne,ır uue elmenı1'llCI' • « ııu.ıapıt 3 ·· .. dd · 29 Se ·ı· (" · · d .. ld"' ·· · .:arken.. .1 b' . .. . b . .. l k 1• • lam ha tın h uncu ma enm uncu eatmn- VRt ı şe ımwn ORUm yı onu- leri yüzünden değildir. Bu tefevvuku 
b

• f la _La,_1_.__ rı en ır ışaret uzerme utun ev ere e unesı par ento ya ı alır- d ( f .. ) k ı · · d .. k Lı___ ·· · ··----L-... !Je 3 - Ya ıru aa ymauawn . . ed d ha w r.u.x. . • L~ •• ··1me a te errug e ımesm en sonra mu UU«UUI torem muıuucoc:u çalatmalan~ borçludurlar. 
aynı sanıy e onanma yragı çe- MMUKI ııçın ·~ goru yor. (edeb''---x.· "bi h · · T··-'- .. _. __ . · d -H'-- VEU HDIN IOnra.. k"lm . . Ak. h lk . d v··11t• n __ L_L •• l l~l gı er nevı Rl\Yfl men- um. gazeteıeemm can an IUIUUI s. M. 1. A 

Boiarak öldürme karan idiler • ._:_ leıtt~r.. ctşamf a ymelara yok~811: « 08.*f~~ten fOY e yazı- kul maileri de ferağ etmeğe de tefec- göeterdikleri fU 11rada lran matbuab BEYANATI..ARINDAN 
H lk b , b k' • • 1• IUllC rmm ra ırut top nara ı & yor: « iZ ~ ınanıyoruz ve o- dd . r: • d bilm '-abel T'" le lek.l--1-- V'-'!-Ld b. L--a ın ta ıf u i ıncı ve gu ı .. '- i bi k b .. _ _.___ dan -:'..:~ 1 t!L-- ruğ), 4 üncü ma enm ., incı satı- a UJL e ur mes ~·- c:ıuuı ır AGCi gün önce teftit ve 

1_ onc.e as&.er r onser ve unu mu- nun anuaaut yuauYOfUZ. nuuap '--- la · d Ulara · • • • 
.:arardan haberi olmazdı. Çalı çır- t-L:- t 20 de B H"tl . v· k ı· . !I..! •• 1..6.- b ..• ihti. nnda (bunlardan) kelimesinden son· na ıuarp o n temız; uyg na lZ- Ziyaret ettiğı fakült.derdeu birlnde ., ld-1..a__ __LL" ca&lp aaa . ı enn ıya-turnesı uo ır-w• ll1IU yarma- L-- .... .f L!J ___ L 1 P• yagını yapı ...... Ye 11111111111m __ .ı_ - ıec1 · w· leb. ·t .. ._ • n!- de L!!-L bir !LA!_ _ _ , ra (80000 aekeen bin türk liraaa Ri- nac ebnegı vazı e IJlllCI""" nan ve profea& ve talebelere hitaben fÖY· 
.ı_,_ L-- -!iL • ~:.La-- lnaoa eoy aga eon p aaı nu .... unu naauu venr. um uu,,.- uı1.1111&1 T"-'- •11_..1 __ . . ilci fin _:_ı:x.: 
.._ uu ..,._ıa içine a•-- ~a diıüemitlıenlir• Bundan eonra bütün yoldm. Bunun için bütün faaliyet tat Jori Abot), 6 ıncı maddenin son um. mtuÇUÇt"ınm te n••RIK• le~·. 
ı, Ubk c:ellldm eline dlferdı. Almanlar -cYarab bizi azad kıl• ila- plebisit üzerinde toplmunlfbı'. sabrına (olunur) yerine( olunurlar)' altı .. \aUR .eeııeler .daha çok kal- Aal vazilemz uzun leftliW bu 

Celllt lıterae boiaralt, iıter•e 1hisini okuyarak t~ımya şükredecek- Berlin 9 (ÖR) -Plebiaite·itti-k 7 inci maddenin 3 Üncü satırında kınmalara naıl ve mili!. arzula~na milletin dimağına bozan hurafelerle 
zehirle Ye pefiaen 6lcliriir ve ya• lttdir. etııai,...ler .i.- ............ (ancak) keliıDe.inden eoora (bir) muvafEal~. Olmalarinı -y\iMten dile- harp etınelçtedir. Bllbl kikeclJ.ta gii. 
but merhametab tarafına........ e-t- - ·L· I'-'-'-' ba 1 ddeler --L: ~-~::'der · --!...el...: 10 add . 8 . . b d' ler. Tirlciye huaruaın lnm halrk•nda diiaüz yettiii bd. F i-t Md 

diri diri 
_L_ eh u un ıpı;:u&r cruc, ~ aca ca - ,,. ........ ~ ..... ...;QllllH uncu m enm mca aa nn a __ L L t_.:_.ıüf I bu le __ ,.ı: L! .. ....L:let ~--! _ 

.. ya&ar • d l h la h . .. _-:;...ı_ •• .._::._ l..<-! (' 'f 1 ) L ı· . d ( RIL llK: C1NIO o unan lyun;;:ua 88V8f1DZ IU mMI-- pawww ylrtdmak 
Merhametli cellitlara sabrla e ~uazzam ev a ~ ep aym cum- J'UIAKJ yuz O---.ı;ı Ye ceyeb reya::n- ıeti a arı 11:e ımesm en sonra ve- ihtiaaaatına katiyen unutmaya ca- hakik" • fa .. • meydana çika 

k 1 la 'd larcl d I d' leyr ta~yor. cTek mıllet, tek devlet, nin de ym.de 99 dan U,aİt olmiyaea- fatlan). 13 üncü maddenin 33 üncü .. El' izd b d liller · .. 
1 

u n aunefl • 
ı ınç ı am a a nut anll' ı. ._ F-h 1 1 f d.... 'd B H" .. .._L_!_ . . . . . . . ... . ga. ım e mevcut u e e 19- bilain ... 
x_1 llltlar .. " lm- tür ki ı te"- u rer > .u tgar h e · ıt- gı UIDllllll edilmektedir. eatmnda(akdı)kdımesı yerane(adı) 'nad bT .. le ki * 

ı_, "~-~ c~-LI~- co:_uf Uf b. ilerin 70 metre kara bez kaplıvan bir 33 .. .. madd . 4 .. .. d' ti en ı ıyoruz ve 90~ yoruz 
oır aaç 1111U1&11111UD aa umı ır- . ..k 1 k ed uncu enm uncu eabrm a bu gibi neşriyat beynelmilel mevcut Sü• d 
den lceamek icap ettiii zaman port~esı vu ·se _me t ır. . INGILTEREDE FENA TEStR (blinç.o) yerine (kar) kelimeleri ve olan nezaket bidderieaeri değildir. et 
lllahkWllun aayıaa kadar kılmç ve- Vıyana9 (ö.R) - Fuhrer son BIRAKAN NlTl1JKLAR sabrlan ilave olunacaklar. iftihar olunacak retid bir milletin ne-
)'a aatu iatanitleidir. plebisit nutk~nu vermek uzere Vi- Londra ~. Çö.~) -t?a:· Göbeli De cabeti eset"idir. Yürektn kopma bit- -o-

- Çünkü, clemitlerdir, mükem- yanay~ gelmış ve halk tarafından M~I Göringın p~it nutuktan görecek ve nihayet gözlerini açacak- harekettir. işte meseleyi kıymetlen- AJ rt• • 
... bilenmit Wr lnlmç YeJa satır elll881sız şevk ve hevecanla karşılan- (ngıherede fena te~ar barakmtf~· larcLr. diren nc>kta da budur. Bu hi .. iyata man pa ısı re• 
ancak hir imaa kafuı keSebilir mıştır.Bunlar gamalıhaç bayraklarile «Tuneaıt batmakaleainde Lord Hala- M nch G __ ..... ele • le b. bah b' · ı O "lçüeü yok- • • • b h 
Soma kar'-!- iL!--! • __ 1,!_,. L:_ baştan başa örtülmüş gibidir. Büyük faksın beyanatını tefsir ederek diyorl « • EesterAlmanuuuıen- fÖJ tar ( a ıçıillemt~zT ... nkunıo un bu ısının eyana 

_.... UU11A lllAI" ~....- •• •• fi ki Alman • ~ yazıyor: vet, ya orta ve~ ur. ran m e ı ur u usun 
~ malakaman iti bir clarbecle ~!":~~.rn~k:" şer~~ na:pıla~ : ....:.: =~ 'nubu terki Avrupeda yeni fütW..t temiz duygulannm yalnaz kadrü kıy- BEIWN, 9 (ö.R) - ç-.... 

ibnez. Birkaç darbe"*"*'•· Bu 1 1 1 •u ut _•Y~ ço ~ • • • ~~ gözetliyor fakat buradaki deYletleri metini bilmek ve itiraf etmekle kal- nkyaclalö sadet PMtial nıW .. , 
da ıabrap .-.-ir. heyecanlı olrnu~ur. «Buyuk Alman- uu nutukta nm edilmittir. Sa mlCIC • • Heialeia ıaaetelrn be,.. ·lmda 

Bö1le clil,un-n cellltlara, gb- ya• günü münasebetiyle propaaan- B. Göllela ,.._ 8. Hitlerin anlat-~~ !~ ~ ~·k ve bay~ m~Urkler emin olsunlar ki biz bu- clemietir ki ı 
rap Yermek için bllluıa• kör aatır da nazm B. Göbela tarafından da mak iatecliiinl ve lngiltaenin reci et- hildmiyet~ıze,Karadenize kar I i - b(ltU 1 nileri •Bi f• •ekıad-= tiıırııd5ki 
'Veya dmtereyi tercih eclaı cellat: be_l~iye sarayında bir nutuk söylen- tiiini eöylemeiN hata,. claıfariiltür. kadar uzatmak isteyor. Almanya çok ~{;,ıerin~: ';~bek d~Un~~Q v: .....al ftZiFeli ta... M 1 tir. 
lar lcartıamda nud merhametlı mı~ır. Eauen Alman propepncla nuın, geçmeden Rumea petrollerile Macar _-:L--L hl T·· L 'Det' haL- Fakat.,_ r-L-t--L-.. IMlldl-

b
• u_ı!L..ı____ ile L •• !:!.da lanna aahi -I·--~- ib- yu-.BCK. ru u genç ur&. mı ı &. ~-7• 

denmez... imi Lonl ............. Almanya ~ Y P ~·-em kı da crleşen derin aaygı ve yüce meti,le a•l•fft"Ü lmlmld bir JOl-
Fran11z ihtiWinin .,Lur cel- PROPAG:ANDA PEK anlqmak yohmu bulmak içiıa Berlin dir. Avuaturyarun fethi neticesi ola- n ğil Yöd eğe h ukted' • da temin ebDeii tel'cilı ederiz. fa. 

lidı Soaan bataralarmda bunlara HARARETIJ ve Beqtesgadene gİttİğİnİ bilir. rak Triyestenin de bir Alman limanı aev e em azır ve m mz. teclilderimiz Prac için bir telalike 
ait bir çok vakalar zikretmektedir. Bertin 9 (Ö.R) - Plebisit pro- cNen Clwonicle• iae Alman nu- olmara wuretini dilfünmeie batla- S. M. l. SEHINŞAHIN cleiildir. Biz Alman Auli.ia ta• 

Soaan bilhassa diyor kh paganclua hararetle devam ediyor. tuldanndan bilin memnundur.Al- m•tar. Ve buna çahpc•iı da pıpbe- BEY ANA TI.ARINDAN dece icla.rei ...a.tariyed içia unr 
- Kafaaı keailecek mahlruma Bütün naayonal IOlyalist tetkilib manyaıun büyük deYlet mnküne aU.dir. Almanya ltalyayı ortaAvrupa Nevruz günü sarayda yapılan ediyonm. Fakat tabiidir ki Çelroe-

her ,eyden ev.el ölümün kola,., beyanname, nutuk ve divetlerini te- tekrar geçmeaile artık tabriklerdent ve Balkanlardan hariç tutmak um- bayramlaşma merasiminde $ahintah lcwakyama aiyaal Ye laarld ai,.ue
acı ve ıabrapıız ve çabuk ~laca- aelsül ettirmek için bu propaganda vazgeçeceğini ve tehlike olmaktan1•undad11. Ve bafka tarafta tavizat Pehlevi millt mUeseeseler namına ti JiDe ~ag laiklmetl tarafmdan 
Rtm anlatmak ve bunu tatbik li- seferber.... e mi.atik bir .mah0 

., umanlar •ldeıncMdanna vaid ederek onu kandırmak iati or.• ·arzı tebrikatta bulunan milli banka idare edilecektir.• 
------

kibine çıbhm, civan anyahm. Omit l zaman Ebulkaıamın yefabndan o baypa yabyordu. Aradan birk~ mıı:rkt• ile mm ,eria1m biz llme-
HALK MASALLAR/ ederim ki pek çabuk ele ~iriz. ıkadar müteeaıir oldu ki ba11ldı ·~ 1Ut ıeçince aldı batana geldL A-ıil bia kene ten:ila eclıeld. 

Vali bu fikri terviç etti. Baarads l tahbndan diftl. Derhal celbecll- caldı batini diifünmei• bafladı. O Filhakika ayle nasihant nrette 
mevcut askerin ha:ıırlanmasa içi• len hekimler müdavatına ihtimam halde ikm iki kitinin kendini tu- tiirbede ..... eclen o iki ldti Be).. 

E 1 Z emir verdiler. Askeri ilci kıama a- f ederek ayıldıiı zaman Buradan tarak tabuttan çakardıklarma bia- lo. ile ai9•elıu Ali beydi. Eneleo 

Vve ama D yardılar. Bir kumı valinin, bir k...- gelen tatarı huzuruna getirtti, Bu- settL Bu ademlann Ebulfettab ile mirde EfRıh•ıma bir takım ruh-
' mı da kaymakamın kumandaıı al- ar valisinin göndermit olduğu tah- köleleri olduğuna ve yine kendisi- lar koldatblar. F.bulkuua bu sa-

tında muhtelif iıtikamette tehir- rirab aldı. Dikkatle okuduktan ne eziyet etmek lçin ıeldiklerlne 1 yede epeyce aklını batına dntlr-

1 • d den çıktılar, civarda ne kadar dağ, aonra halvet olmasını emretti. zahip olaralu di. Kendilerine te,ekkür etti. 'Ve 

Ç ) fi e -----•~ dere, tepe, orman, mağara. köy Vezir Caferle yalnız kalınca - Ey gaddar herifleri Zerre,kendiıinin.laayatta olduğunu naad 
varsa Ebulkaaımı fırıl fırtl arama• mektubu tekrar tekrar okudu. Ca· kadar inaafıwz varaa beni öldü- öğrendiklerini aordu. Belkia e&ı • Yazan: METiN ORBAY ia koyuldular. fere de gösterdi: rünüz, bu eziyetten kurtarınız! vap verdi: 

Eh ••ık ' h • k A · • * - Bunda bir bile olmalı! Bura Y okaa definenin yerini haber ve-1 - Efendim, bilininiz ki ben ll asım JD ) ayesı Harunure,it ile kararlqtırdıi• lvaliıine benim itimadua yoktur!. recejimi katiyen memul etmeyi- Ebulfettalun kızıyam. Onun ne lca. 
gibi yeziri Cafer Buraya gelecek-ıZanneclerim ki emrimi ifa etme- niz! Jdar gaddar oldeitma .bilirim. Bi-

- J 5 _ ti.Bura valiliiine Ebullcaaamın ta-1 mek için zavallı Ebulkaaımı öldür- Dedi. fakat bali.vetli bir acı.in 1 naenaleylı Tefabnaza ınanmad11n. 
yin olunduğunu mübeyyin fennan diler. decli. ,öyle cledijiai ititiace mfltebayylrlVe bunun bainane bir hile olduiu-

Likin yald• .. ta tüıbenin bpgı dada gidecek, bizi Har.unuretide ba- bazU'lanmca Cafer Lem fermanı Cafer de Harunuretidin fikrine olda 1 na takdir ettim. Meseleyi eyice 
açak durdujuna görünce Yiireii bari ~ verecek. ımp ve hiddetini a1"- iail, hem nuıp meruimini icra et.. ittirik etti ı - Ey delikanlı! Kodaaa t Biz anlamak .e eize icap eden muave
\'e hayretle doldu. Kota kota içeriye himize çevirecektir. mek için Baidattan hareket et- - irade ederseniz kuv.-ei uko- tenha imcladma seldilL Seni IMa be.. lnette bulunmak İçin defniniz hu
airdi, tabutu açta f.bulb'""' içinde Diye ç.,,...dı durdu. Likin deuaa mitti. Lilcin yan yolda Ebulkaaı- riye ankeclelim. Vali ile kayma- li.clan kurtaracaiaz. Ve .ela.ete ,.ueaada pederime muayenet eden 
R'Önneyince aldı batandan gidecek F.hulfettah zayalh Ebulkaamu tekrar mın vefat haberini Baidada aötil- kammı celbeclelim. Teldifinde bu- çakaracaiızl lkölelerden birini ikna ve itnıl et· 
oldu. ele geçirmek için yeni bir deaiae dü- ren tatara rutgeldi. Tatar vezirilundu. Harun ela eaaaea bu fikirde O um.ua Ebulkaaam pderini itim. iti bana tamamiyle anlattın 
Ebulbaımm ondan böylece kay- tünenık nliye dedi lôı Caferi ı&ünce kendisine Ebulka· idi. Vezirine maiyetine on bin u- açb, mahzua malam banlann yü-ltürbenin •0 •htamu da talim etti. 

bolmuana bir mina nremiyordu. - Ah! Kitki dün o haini ıei>ertmit amam vefabnı ihbar eyledi ..-e biz-' lcer alarak Baaraya sitillesini, o iki z1iae baktı. Biriılia Ebufettalun kı- Bunun üzerine AH beye büer 
Acele acele geriye döndü, valinin aa- olsaydım! Bari bizi bu aatıraba dü- zat cenazesinde bulunduğunu IÖY· fJbahıi alıp ıelmeaini emretti. Ca- zı Belkia olda;ana ıanlil. Mem- gönderdim. Meseleyi izala ettim. 
tayma gitti, iti mahremaae valiye ,üamemi. Mamafih bu kadar nev- ledi. Cafer bu kara haber üzerine fer de vakıt fevt etmeblzia bu auaiyetleı Ali beJ kölelerindee en addı o-
anlattı. mit olmakta da mina yoktur. Tek- pek ziyade kederlendi ve arbk emre imtiaal ed•ek ku-nei aako- - Ahi efendimi dedi. Siz mi lanlaruaı yanına alarak beraherce 

Vali bu haberi alınca o da fazlaca rar ellinize geçirmek müfkül bir İf Baıraya beyhude gldeceil için ge-f!rlye He Bura Gzerine yfirildil. kmtannaia geldiniz? buraya ıeldik. Cenal>ı h•lrka ~ 
PaluJayı fft4ınlı, korkudan titremeğe değildir. Kaçtı iae bile uzak bir yere ri Bağdada döneli. * - Evet, benim. Gerek ben, gem tükür ki ılai burada sal bulduk. 
'-tladı. gihneğe vakit bulamamlfbr. Ruhsat Cafer Baidada a.-det edip te Biçare Ebulkaaım diri diri Ye rek ıdfanlun Ali bey sizin sibi ae- O arahk Ali bey de söze kant-

. · " · · • • arunur •de vukuu hali anetti l vücudu yara bere içlnde tabutta dp Ye asil bir zatı bile bile &I~ tı ı 
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Sigara içr.ce . . 
nızamnamesı 

Romancı Reşat Nuri, bizim Kema
lettin Şükrü gibi sigarayı çok içer, 
birini söndürmeden diğerini yakar. 

Bir mecliste üstad yazıcı bir mü
nasebetle şöyle söyledi: 

- Ben bir sigara İçenler nizamna
mesi yaptım. Size bu nizamnamenin 
bazı maddelerini okuyayım: 

Madde 1- Tütün .. Zehirdir. Bu 
muhakkak. 

Madde 2- Varsın zehir olsun .• 
Vız gelir. 

,Madde 3- Eğer arkadaşınız si
zin paketinizden içiyorsa ona sen çok 
sigara içiyorsun .. Bukadan zarardır 
dimenizde hakkınız var. 

Madde 4- Sigara ltul1anmıyorum 
diye arkadaşınızın sigarasından ıç-.. 
meymız .. ___ * __ _ 
Romancılık 

- Vzülme •eıJgilim, otomobil ·=~ 
sigortalıdır. Şirket, bütün kaybet- ' 
tiklerimizin yenisini verecek. ~ 

- Bari ıana da yeni bir nişanlı 
ıJer•in. Ben bıktım artık. 

- , fa paraşut açılmazaa .. 
- Zarar yok .. Yalnız atlarken sinemanı alcreağ:z, düşerken de-

ğil.. 

nn. 
- Sorunuz öğretmenim. 
- Dolapta beş elma olsa .. 

---*·---
... < 4 Ben oyunda yokum ~ , ~~ Öğretmen, bir gün çocukların ha-' . i \~ balarından birisinden bir mektup al- Bir salonda yapılan toplantıda ha-

... u_.,_,_4 ___ ~-~ -"·' --· ;... _ _:___ • dı. Sınıfta hesap dersinden en zaif zır bulunanların canı sıkılıyordu. Ye-
Y olda alacakldarınıza raıt çocuklardan b

0

irini~ babası olan bu ni bir oyun icad etrneği düşündüler. 
gelmekten korkmıyor maıunuz? adam şöyle yazıyordu: Bula bula da en suratsız görünene 

- Hayır .. Çünkü ben olomobil- _ Bayan Öğretmen.. bir hediye vermeği buldular. 
de gidiyorum .. Onlar yayan yürü- Rica ederim, bir daha kızıma öyle Hakem olarak da küçük llteri seç-
yorlar. l J • • G .. ·ı 11 d" d" d 1 t h k zor mese e er verrneyınız. eçen gun . tı er. ter, on u, o aş ı, er ese * bir adam, eatte beş buçuk kilometre ı baktı. nihayet köşede oturan ve ga-

Şah iı yürümek ~artiyle 30 kilometrelik zete okuyan birine doğru yaklaştı. 
Mahkemede avukat, bir aşk facı- yolu kaç saatte alır diye bir mesele j - Hediyeyi siz kazandınız .. Dedi. 

asının yegane şahidine soruyor: vermişsiniz. Bunu hesabedeyim di- J .Gazete okuyan başını kaldırdı. 
- ilk silah patladığı zaman kadı- ye yola çıktım, bu mektubu size yan Gülerek lltere baktı. 

nm nekadar uzağında idiniz.. yolda yazıyorum saygılarımı sunı:ı- 1 
- Nasıl olur kızım, dedi. Ben si-

- iki metre kadar.. rım. zin oyununuza dahil değilim ki .. 
- ikinci silahta? 
- Hesaplamadım amma .. Herhal-

d bir kaç y iiz metre vardı. 

---··--~ Yemekten sonra 
alınmazlar! .. 

Küçük bir lokantanın sahibi her 
akşam çatal, bıçak ve kaşıkların ek
sildiğini, bunların gündüz müşteri
ler tarafından birer birer aşırıldığını 
görünce lokantanın dıvarına iri harf
lerle şöyle bir ilan yapıştırır: 

«Bu lokantada Çatal, kaşık ve bi- - Yahu .• Bu kadar halıza11zlık olur mu? .• Sana aorduğum çok 
çaklar ilaç değildir1er, yemekten sor- bait •• 13 ni•an 1903 te akiam aaat •~kiz lnıçulıta nerede idin diy~ 
ra alınmazlar> nun •• Dütiinecelı ne var banJa. ?. 

Dr. Abdi Muhtarın 
Marlen Dietrich Holivu-

anlatıyor 
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İzmir muhasebei hususiye .:Oüdür
lüğünden: 
LtSenei aa.bık Numaran 
ıura bedeli 
Lira K. 

Cimi Bulunduğu 1er 

65 - 471 Dükkan Karantina Tramvay Ca. 
60 - 479 Dükkan Karantina Tramvay Ca. 
75 - 481 Dükkan Karantina Tramva1 Ca. 

150 - 483 Dükkan Karantina Tramvay Ca. 
75 - 8 Dükkan Memleket hastanesi alb 
50 - 6 Dükkan Memleket hastanesi alb 

120 - 4 Dükkan Memleket hastanesi alb 
40 - 16 Dükkan İkinci Konrdonda 

1640 - 12/18 Depo ikinci kordonda Şaphane so. 
20 50 47 Dükkan Aras mektebi alb 
20 - 49 Dükkan Aras mektebi altı 
60 - 22 Dükkan Ali pata meydanı 
50 - 24 Dükkan Ali p&f& meydanı 

275 - 28 Düldı:aa Ali P&f& meydanı 
50 - 14 Dükkb Ali p&f& meydanı 
45 - 16 Dükkan Ali p&f& meydanı 
70 - 18 Kahvehane Ali p11fa meydanı 
35 - 20 Kahvehane Ali p&f& meydanı 
50 - 24 Dükkan Ali pafa meydanı 

118 - 29 Diikkin Ali PB.f& meydanı 
35 - 14 Dükkan Loncada 

100 - 19 Dükkan Tafçılarda 
35 - 18 Dükkb Lonca Çancılar çarfısı 
90 - 11 Dükkan Loncada 

225 - 13 Dükkan Loncada 
190 - 9 Dükkan Loncada Kömürcüler ça. 
135 - 13/22 Mağaza Y emit çartısı 
425 - 17 /28 Mağaza Y emit çartısı 
120 - 42 Mağaza Y emit çarfııı 
100 - 44 Mağaza Yemit çartııı 
120 - 46 Mağaza Y emif çarfısı 

1650 - 48 Mağaza Y emit çar91aı 
120 - 52 Mağaza Yemit çartısı 
120 - 50 Mağaza Y emit çarfısı 
125 - 7 Han Sabunhane sokağı 
120 - 54 Mağaza Y emit çartısı 
60 - 231 Dükkan Arasta batı 
30 - 225 Dükkan Arasta bası 

375 - 223 Dükkan Arasta ba~ı 
70 ~ 5 Dükkan Kuyumcul~r çartısı 
80 - 15 Dükkan Kuyumcular çartuı 
46 - 22 Diikkin Kuyumcular çartıaı 
95 - 3 Dükkan Şeritçiler Bahadırlar 
57 - 39 Dükkan Bakırcılar Saraçlar 
45 - 41 Dükkan Bakırcılar Saraçlar 
ldarel hususiye akarabndan olup yukarıda yer ve cinıleri göa

ferilen akar muhtelif mllddetlerle kiraya verilmek üzere 10/4/ 
938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl· 
mıtbr. 

Artfirma f&rllarını ıörmek ve okumak istiyenlerin her gün Mu
buebel Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve kirasına talip 
olanlann arttırmaya lttirak etmek üzere 25/4/938 tarihine mü
aadif pazarteel ıünü sabah saat onda depozito makbuzlariyle 
birlikte Tillyet daimi encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

(735) 1159 

Bay ve Bayanlara1Aşçıbaş1 makarnalar 
KARŞIYAKA YUSUF OLTAN 1 

MODA BERBER SALONUNDA ~ PİVA{~ 
lzmirin Ye Karııyıı.kanın moda ;,,' •· 

lleaıine 1enl bir varlık... ~ ~ 
(ONDILE ve PERUK) j:! °!, 

s.çlarm dJl}ı, lnmıral, keetme, :ıo 

5.Jar, maYI. pl&dn renklere ı;ıeml- 1" 
....... bir MUt -'dL 

SAYIN BA YANLARı 
&ldalmla nldlm dejilı Anupa

ila ı&dGitlmGa tunlet ltaJmİn en 
teni modelidir. 

PERMENAN'f TERMOS taçla- Selanik se•f: ·--nin birincilik ma• 
tin elektrik c:ereyanlle tabii büyü- dalyasını kazanmıftır. 

IMIR SiCiLi Tu .• AJ~ET MEMURLUOUNDANr 
• T cscil edlimİf ~·~ (lzm~r çivi fabrikası Türk anonim firketi) 

nın .25:J.1938 tanhınd~ adıyen toplanan umumi he1eti zabıtn..: 
meaı tıcaret kanunu hükümlerine ıöre ılcilin 2250 nwnaruına 

. kayı ve tescil edildiği ilan olunur. 
Izmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F.Tenik fmzui' 
1 ı Zabıtname 
2: Hissedaran cetveli 
lz~i~ çivi fabrikası Türk anonim 9irketi hissedarları umumi 

~eyetının 2:_5 Mart 1938 Cuma günü saat 9.30 da Alsancakta Çe
lik ~l .sokagında 81 No. da yapılan tirket adi toplantııı zabıtna
meaıdır ı 

Hükümet .komiseri ufatiy~e ~y Hamit Gülgeç hazır bulun
maktadır. Hıasedarlar cetvelınde isimleri yazılı ve imzaları mev
zu hiaaedarların bulunduğu anlatıldı. 

idare m~lisi reis.i Bay ~ando Pennettl toplantıya riyaset 
ve davete aıt evrak ıle duhuliye kartı ve hiaaedarlar cetvelini bii
kümet komiserinin tetkikine arzetmittir. 

Hükümet konıiaeri illnları, duhuliye kartlarını ve lıiaaedaran 
cetvelini t~tkik etmit ve ilinın usulünde yapıldıiı, tirketin hazır 
bulun.an ~u~arlanı_ı!n m~avelenin 55 inci maddesinde yazılı 
ek.aer~yeti maaba. babı ~l~uıunu tespit eylemittir• 

Reıa en çok hwe aahıbı Bay Hennan Pallamarl ile Fraııçoi 
Giudicinin rey toplamağa memur edilmelerini teklif ettL Teklif 
kabul edildi. Reis ile rey toplamağa memur olanlar umumi heyet 
katipliğine Mehmet Balkanı seçtiler. 

Ruznamenin müzakeresine geçildi. idare heyeti ve murakıp 
raporlan ile bilinço ve kir ve zarar hesabı ve mevcudat defteri 
ok'?1d.u. Yapılan müzakere neticesinde afağıda yazılı kararlar 
verıldı: 

1 - Meclisi idare raporu ile murakıp raporu tasvip olunmut 
ve tirket bilanço, kir ve zarar hesabı ve mevcudat defteri mu
vafık ~örülerek tasdik edilmittir. idare meclisini tetkil eden zat• 
!arın zımmetleri ıeçen idare devreıine ait muamelelerden dolayı 
ibra edilmiftir. 

. 2 - .. Şi~ketin 937 senesi kirıı_ıd,an 1055 (Bin elli be,) liranın 
nızamı ihtıyat akçesi olarak tefnki ile beher biaaeye 3.60 {üç lira 
altmıt kurut) tediye edilmek auretile 19080 {on dokuz bin sek
sen) liranın ten:iine ve mütebaki karın ıelecek ıene kir ve zarar 
hesabına devrini kararlqtırdı. 

3 - idare meclisi azasından kura Ue ayrılan bir kitinin yerine 
tekrar Bay Hermıuı Pallamari idare meclisi azalığına intihap 
edildi. 

4 - idare meclisi azalarının ıelecek sene içtima hakla huzur. 
ları beher celse için onar lira olarak teıbit edildi. 

5 - Gelecek sene için murakıpliğe 100 (yüz) lira ücretle Bay' 
Şefik Çullu intihap edildi. 

5 - idare mecliii, azalarının' her hangi birile tirketin ticari 
muamelatta bulunabılmesl hususunda idare meclisi salahiyettar 
kılındı. 

Ruznamede görütlilecek batka bir it kalmadığından toplantı-
ya nihayet verildi. 

Hükümet komiseri 
H. Gülgeç 

Umumi heyet reisi 
Annando Pennetti 

katip 
M.Balkan 

Rey toplamağa memur 
Françoi Ciudiçi ve 

Herman Pallamari 
lzmir çivi fabrikası Türk anonim tirketinin 25 Mart 1938 tari

hinde !oplanacak i~t~mad~ ~azır bulunmak üzere duhuliye kartı 
alan hıaaedarlann ıaımlennı ve hisse ve reylerini gösterir hiaae• 
darlar cetvelidir: 

Bay Armando Pennetti 
Bay Herman Pallamarl 
Bay Françoi Giudiçi 
Bay Aziz Balkan 
Bay Mehmet Balkan 

Hisse Rey 
2925 10 Armando Penneti imzası 
1300 10 Herman PaUamari imzası 
975 10 Françoi Giudiçl imzaıı 

50 1 Aziz Balkan imzası 
50 1 M. Balkan imzası 

5300 32 
ltbu hiaaedular cetveli içtima salonuna talik edilmit ve sureti 

umumt heyet katipliğine verilmittir. 
idare meclisi reisi ı Armando Pennetti imzası 

Aza : Françoi Ciudiçi imzası Aza ı Herman Pallamari imzası 
Yukarıdaki cetvelde isimleri yazılı biaaedarlardan falmleri bi

z~ında i~aları mevzu v_e .ceman ye~ 5300 (Bet bin (iç yüz) 
hısıe sahıbı ve 32 (Otuz ıkı) reye malık be, hissedann toplantı. 
da hazır bulunduğu tasdik olun r. 

Umumi heyet reiıl ı Armando Pennetti 
Hükümet komiseri ı H. Gülıeç Katip ı M. Balkan. 
Re1 toplamağa memur ı Françol Giudiçi ve Herman Pallamarl 

1187 (743) 
lbealnl bozuı çoli yerlerde kullanıl- --------------------------------
"'•kta 0ı.n MÇ elektrik makirıeıer1n. Emlak ve Eytam bankasından: 
ile büyük bir ,,.uh1r vücuda ıehnlt
Ur_ 

Bu -enin en IOll Viyana modeli 
natürel t- nye.incle elektriblz 
j)laraJr en tabU tekilde fennin aon 
!re en sıhhi vaziyette olarak yalnız 
~i,,.bda Y uauf Oltan moda n
lonüıMla yapılmaktadır. 

Telefon Numııruı: 6154 
D. 15 S. 7 1015(651) 

Göz He~imi 
MITAT OREL 
Adı. • Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası yanm· 
da. Numaraı 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

DOKTOR 
Ali Agah Dinel 

Eaa.s No. Yeri 
A.207/3,4,5 Repdiye Tramvay caddesi 
A.330 Bayraklı Kanarya sokak 
A. 1135 Bayraklı Menemen caddesi 
A.305 Yolbedestanı Servili han 
A. 702/2 Hatuniye mah. Dellalbatı sok. 
A. 702 ıı ,. ,. 
A. 702/l ,. » ,. 
A.976 Kuyumcular Ç&rfllı 
A.231 Osmaniye caddesi 
A.629/1 Karatat Dokuz eylul sokak 
B.3/1 Mimar Kemalettin cad. lstanbul han 
B.3/3 Saman iskelesi Salihağa han 

B.3/4 Saman iskelesi Salibağa ban 
C.25/3 ikinci Süleymaniye Nezaket S. 
C.203 Saman iskelesi 
C.149 Kutadası Alacameacit Eğrikülih sokak 
C.260 Göztepe Tramvay caddesi 
C.203 Saman iskelesi 
C.208 Tilkilik Baamahane 
C.52/2 ikinci Sultaniye Mah. Nezaket S. 
C.202 Saman iskelesi latanbul Han 
C.185 Manisa Atik cami Karahiaarlı Alibey sokak 
C.56/2 Birinci kordon 
C.202 Saman iskelesi İstanbul ban 
C.153 Ahmet ağa Mah. Şamlı wkalc: 
C.56/I Birinci kordon 
C.63 Y emit çarfıaı Kapalı aokak 
C.144 Manisa Gazi bulvarı Muammer bey S. 
C.96 Urla caddesi 

No. 
831 

4 
23 

55/17 
6 
2 
4 

Fransız hastanesi Çocuk beki- C.197-197/A. Aydın Ramazan pafa mahalleıi 
ınl Avrupa tetkik seyahatinden C.202 Saman iskelesi 

41 - 43 
37 

157 
11 

7,8,9,10,11, 
t 1,14,15,16,22 

4,5,6,18 
6 

19 
2 

615 
19 

271 
2/'13 

9 
11/9 

1 
7 

35, 35/1 
62 

23,25 
198 
985 

42. 43 
21 

dönmüttür. C.217 Kasaba Eski Hükümet caddesi 
Hutalarıni eskisi ıibi Beyler A.11151 Kartıyaka Donanmacı Mah. Çakıroğlu sokak 12 

Nevi 
Hanı ar 
Ev 
Ev 
Oda 
Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 
Mağaza 
Evin alt katı 
Kahvehane 
Odalar 

Odalar 
Ev 
Mağaza 
Ev 
Ev 
Depo 
Kahvehane 
Ev 
Oda 
EY 
Dükkan" 
Oda 
Aile evi 
Dükkan 
Mağaza 
Mağaza 
Ev 
Dükkan 
Mağaza 
EY 
Ev 

Depozitosu T.L. 
28.44 
3.36 
9.90 
5.4.l 

19.20 
19.20 
19.20 
8.10 

18.90 
8.10 

12.60 
90. 

45. 
7.65 

46.80 
10.80 
72. 
61.50 
93.60 
7.80 

10.80 
11.40 
67.50 
9.45 

121.80 
61.25 
19.80 
57.30 
37.37 
21.60 
46.44 
11.70 
27. 

ok • d 84 1 12 taj numaralı ev 
agın a numara ı muayene- l b yuk d 1 • k • 

han lnd k b l d za atı arı a yazı ı gayrı men ullerın kiraları 21/4/938 pel'fembe ıünfi saat on birde ihaleleri 
ea e a u e er. yapılmak llzere arttırmaya konulmuttur. , 

Muayenehane Telefon 3452 istekli olanlann biza1arınlfa yazılı depozito ~elerlnl veznemize yabrarak arttırmaya ılrmeleri. 
EYiniq Telefonu 3053 10 - ıs ,(738) 

_,. 5 

Sigara ~~~r.akiler~ne müjde 
~tün. ~llananlar, tütünun ~cu~arı ıizerine yaptığı tabribattaıt 

muttekidırler. Doktorlar kendılerıne her daim sigarayı terket. 
meyi tavıiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki 
Alman Dr. Perl 'ın son 

icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini boz
~~ iste.dikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın 
ıçerısındeki yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün• Ni
kotin, Piridin, Amonyak gibl zehirlerini yüzde 89 derecesl~de 
•iizerı ağız, ciğer ve yürek temiz kalır. 

10 adet ilacı beraber 150 KURUŞTUR 
Toptan ve perakende aatıt yeri : Kemeraltı karakolu klU'fUUl-
da No. 80 . MAZHAR iJNGiJRN 

Bağ ve Bahçe sahipleri 
Uzun senelerden beri Bağcıları ve Bahçe sahiplerini Aiaçlari 

harap eden bütün hqarattan, kurtaran methur AME.RtK.AN 
TANGLEFOOT kumpanyasınm bet cins ilacı vardır. 
1-Bağ Asma ve ağaçlar. için ı TREE TANGLEFOOT ~ 

m•cunu 
( 2- Fidan, Meyva ve seb~ler lçlnı PLANT SPRAY fidua 

ilacı. 
( 3 - Bütün hayvanlar için ı STOCK SPRA Y hayvanat 11.ici. 
( - 4 Pire ve hamam böceği için: ROACH SPRA Y pire tozu. 
( - 5 Sinek ve Sivri sinekler için: FL Y SPRA Y 
Bu iliçlann istimal usulü, anbalajlann üzerinde yaztlıdır. 
Bu il&çları lzmirde Halimağa Ç&rtısında &f&iıdaki nıiieHe9elel\ 

ifen temin edebileceksiniz. 
A. LAFONT ve MAHDUMLARI Ltd. Şti 
KADI 001.U AHMET 
ABDULLAH öMER MIDILUU ve ORTAKLARI 
STRUGU ve KRF.SPIN 

H. 1 1-3 (609) 

No.8238 No.8036 No.8236 

, 

Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on iki renlı 
ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikuının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, berkesin ucuzca satın alabilece
ği fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI ı lzmirde ı Sululıan ci•arı No. 28/9 HGl-
nil Öz ödemitli. , 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kuru, 

Fener Tip 5. 90 cm 832 

8S • 756 
80 • 723 
75 • 690 

Bozkurt Tip e. 
70 • 657 

85 • 732 
80 • 701 
75 • 670 

Kelebek Tip 9. 

70 • 639 
l - Yukarıdaki flatler, fabrika teslim ve bedeli pefin ödeftc 

m .. i metrut 36 metrelik bir top için olup ucart l balyalık (Ya• 
ni 25 top) satıtlara mabsuatur. 

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

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

4 - 1 • 24 top almak isteyen müfteriler yukarıdaki fiatlere 
Jiizde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği fiatlerc 
uyıun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu tas
dik olunur. 

Ticaret Oda.ı rumi Mührü 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Küçük Menderes ıalihı sabuında yapılacak büyük kavu
tutlar, küçük kavututlar ve fetrek tülleri inpatı, kqif bedeli 
«275954• lira 43 kuruttur• 

2 - ~iltmcı. 11:5-938 tarihine rutlıyan Ç&rfamba ıünü aaat 
15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 -. Ist~kliler: Eksiltme fartnamesi, Dukavele projesi, Bayın. 
dırlık ıtlen genel tartnamesi, fenni f&rtname ve projeleri 13 lira 
80 kurut mukabilinde ıular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14 788 lira 18 ku. 
rutluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafia su it
lerini veya buna muadil Nafia itlerini teahhüt edip muvaffakı
yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia itlerini batarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafia vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesaiki 
ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya. 
zıh aaatten bir saat evveline kadar ıular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan ıecikmeler kabul edilmez. 973 

~ 
10--18~26--4 1165 (742) 

·--ı:;t-.;,ı~I o1 • ... b..ı.~ 

il daimi encümeninden: 
lnciraltı plajında yapılacak yapı 9103 lira 57 kuru' açın tuta· 

~le ve 15 ıün müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. Isteklil.,.. 
rın 2490 sayılı yaıa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat. 
tan bqka ıereken belgeleri ile birlikte 25 Nisan 938 Pazartesi 
aaat 11 de il dalmt encümenine bat vurmaları 1140 (736) 



IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Müzelerle tören yerlerini zi

yaret edenlerden ahnacak üaet hak
kında 28/3/938 günlü ve 3340 sa· 
yılı kanun. 

2 - Hariçten satın alınan buharlı 
ve motörlü gemilerle memlekette ya
pılan mümasilleri İçin getirilecek eş
yanın gümrük resminden istisnuına 
dair 3339 sayılı ve 28/3/938 günlü 
kanun. 

·-=. tENI ASlf( 
7 

- -x:r ·sa 

CilJiniııin 111/ırlf eJa. 
memesini illerıeniıı 1 
Dünyanın her tarafın· 
da ıeve ıeve kullanı· 
lan ve cildi traftan 

sonra pamuk gibi 
yumutatan 

POKER 
T r~ bıçaklarını 

kullanınız. 3 - Orta okul öğretmeni kursuna 
i4tirak eden öğretmen okulu mezun
ları hakkında 3344 sayılı ve 30/3 
938 günlü kanun. Umum satış yeri : Is tan bul Tahtakale caddesi ( S 1) numara 

4 - Aakeri ve mülki tekaüd ka
nununun 48 inci maddesini deii4ti
ren 3337 sayılı ve 28/3/938 tarihli 
kanun. 

5 - 863 sayılı subaylar heyetine 
mahsus terfii kanununun bazı mad
delerini değiftiren 2900 sayılı kanu
~un 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair 3342 sayılı ve 30/3/938 
günlü kanun. 

Yukarıdaki kanunlar herkesçe.bi
linmek üzere belediyenin ilin tah
tasına asılmı•br. 

1199 (739) 

- Yüz seksen dokuz lira ~eli 
ketifli qrefJ)&la Sarmusak mezarlığı 
nın daha bir kısmının bahçeye kalbi 
için Hatay caddesine uzanan kısmı
na 30 ve mıntaka binası arkasındaki 
kısmına da 10 metre muhafaza du
varı baımühendislikten tedarik edi
lecek keşif ve fartnamesi veçhile 
26/ 4/938 Salı günü saat on altıda 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. ı,. 
tirak etmek İstiyenler on dört lira yir
mi bet kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelirler. 
10-15-19-22 1198 (740) 

lzmir Ziraat rrıektebi müdürlüğün
den: 

Muhammen bedeli l 750 lira olan 4 inçlik bet yüz metre demir 
boru açık eksiltme suretiyle mübayaa edileceğinden taliplerin 
yüzde 7.5 depozitoları olan 131 lira 25 kuruf ile birlikte 20/4/938 
tarihine tesadüf eden çartamba günü saat on bef buçukta mek-
tepte hazır bulunmaları. , 

5 - 10- 15 - 20 1104 (691) 

Manisa Nafta müdürlüğünden: 
l - 12465 lira 4 kurut ke9if bedelli Ala9ehir hükümet kona

ğının ikmali İn.aatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıka
rılmıttır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine müsadif per9embe günü saat 
on altıda Nafıa müdürlüğü odasındaki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme tartnameai ve buna müteferri diğer evrak Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (935) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi i,Ieri yapabileceklerine da· 
İr müteahhitlik veıikasiyle ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde bazır
lıyacakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vak· 
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilmelidır. 

Posta ile gönderileceklerin yukarıda yazılı saate kadar komis· 
yon reisliğine gelmesi l azımdır. Postadaki teahhürler kabul edil-
mez. 31 - 3 - 6 - 10 1053 (648) 

~ 

Karahisar Maden Suyu 
Tiirkiye 

~ Kızılay Kurnmu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu·:· 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

-

BAa VE. J$,.,..,.,.ı:.Ll: .. .KiNı2.ı - ı:>AMUK TA.-Lı-.LARlNlZl 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo - Telefon .. Pettemalcılal' 77 /79 Tel. 3332 

' - , 
Istanbul Üniversitesi artırma ve ek .. 

• 

siltme ve pazarlık komisyonundan: 
1 - 399451 lira 38 kuruf ke9ifli lstanbulda Cerrahpa9a hasta

nesinde yapılacak Şirürji Kliniği binası in9aıı vahidi fiat üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu İfe ait evrak ve şartnameler ,onlardır : 
A - Eksiltme fartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel tartnamesi. 
D - Özel tartname. · 
E - Ke9if cetveli tahlil fiat ve mesaha cetveli. 
F - Proje. 
lstiyenler bu 9artnameleri ve evrakı ketif bedelinin 100.000/5 

ti nisbetinde bedel ile Güzel San'atlar akademisi tatbikat büro
sundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 nisan 938 per9embe günü saat on altıda Oni
versite rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka atağıdaki vesikaları getir
mesi lazımdır. 

l 937 senesine ait 150.000 liralık bayındırlık bakanlığından 
alınmıt in9aat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mü
hendis veya mimar değilse intaat müddetince fenni mesuliyeti 
kabul eylediğine dair bir mühendis veya mimarın Noterden tas
dikli senedini ve yahut ta bir mühendis veya mimarla mütterekeıı 
teıJıhüde girdiğine dair Noter senedi vermesi . 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel komisyon batkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların en geç üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmıt olması tarttır .. Postada gecikmeler kabul edil-
mez. 5 a 11-15 1105 (692) -----------------l------------· ---il BAOtiıt 17t 

Ditleri içinden dıtından temizliyen her keain beğendiği ve 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Dit Fırçaııdır .... .. 

Her -eczane ve tuhafiye maiazalarında arayınız. 

2 

Aile sahiplerine müjde 
Saatte « 1 » kurut masrafla mutbakı-

nızın ihtiyacını temin etmek iıteraeniz 
vakit kaybetmeden 1 Yeni Model .. 

HEIDENIA 
Mazot ocağı alınız. 
Sesaiz, duman ve koku nqretmez, 

lehlikesiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar mazotu
nuz temin edilir. 

Toptan ve perakende ıatı9 deposu .. 
Gazı bulvarı Ziraat Bankası kartnı 
DUNLOP mağazasıdır. Telefon 3737 

Posta kutusu 275 
HiÇ Y ANMIY AN VE BOZULMlY AN AMYANT FiTiLLi 
HEIDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

Tatra için bayilikler aranmaktadır. 

d Turası TURAN rabrikaluı mamu1'tıdır. A1nı zaman a 
tuvalet Hbunlarını, traş 1abunu .-e kremi ile gOxellik kreııı· 
lerini kullanınıı. Her 7erde ıatılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

. . 25 d muııı aceıı· tıılar ıçln llmlrde Gaıı Bulvarında numara a 11 

telilr N ef'I Akyazılı •• J. C. Hemılye mOracaat ediııls. 
Poata Kut. aa.ıa Telefon •••• 



Fena havalarda kend.i.nlzl 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrtlariyle Uşlibnek
ten mütevellit bütün ıshrapları dur
durur. Nezle, kırıkltk, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

ICABINDA GUNDE UÇ KAŞE ALINABILIR. 
isim Ye markaya dikkat.; Taklitlerinden ıakınınız .. 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mo.muiatıdır .. 
Sailun, ha11aı, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına 
dikkat. •• 

Sabf yerl ı Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLl ... 
1-26 

..... ı: 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçeo leD8 bütün lzmirlilerin 
~ lmzanan. «Whiz mar
lcaJI mıılııw .Am.rillan filidi ile bu 
~ yeni Ye çok kuvvetli bir for
~ plmn FAYDA ve emsali ilaç
lan, tue ve müe11ir Naftalin ve pire 
lozJarini, lngilb markalı kimyevi 
lilhleri bağlar için kara boya ve 
~ yajlarim, ağaçlarda,· fidanlarda 
f'- çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
it '-terab &ldiiren ve Bumava Zi
faat emtitilliinün raporunu tafıyan 
tlCA T AKllJ.A» tozlanm kesin ve 
~ fiatlerle majazaımzdan tedarik 
~ 9 nkkamuu iatilmar 
..... latiyenlerin majazamızla biç 
~ JOldur. Batb 1erde de ıu-1 mannza dikk-t ııu .. u.unuz. 
~ yoktur. l..Gtfen yubndald flr.. TELEFON: 3882 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba ._ Ud otelin miiateciri Türkiyenin en eeld otelcili BAY 
öMER LOTFO'dlr. 43 aenelik tecriibeli idaretiyle bfitiin Eıe 
la.Dona kendiıinl eeTdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki raliati bu· 
lurlar. 

Birçok hU1111iyetlerine iliveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLA_ç 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

MEYVA TUZU 

E., hoş meyva tuzudur. lnkıbazı det eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden n litevellit rehateııhldara önler. Hazmı kolaylaıtınr. 

ln2iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu • lıtanbul 

insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş

lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız ~lerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma haz&makla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatler· arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. fakat bu temizlik kifi dejil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyoraa
mz aabah, öğle ve akf&ID RADYOLIN kullana-
rak tabiate yardım etmelisiniz. , 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
. FIRÇALAYINIZ. 

~;w.;ı;;-------------
• Fenni gözlük için 

KEf ıAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çqitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, hu haga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

~-..................... ____ _.. __ ...... ._. __ _. __ ~IA~Dr..::.;;~~ı~l;:..I 

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

ATI..AS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

SAMOS vapuru 16 nisanda beldeni-

Olivi Ve Şüre. 
LıMIT!T 

y apur acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lineı Ltd. 

LONDRA HATI'I 

yor. Hamburg, Bremen ve Anverı li- ASSYRlAN vapuru mart ni.hayetind• 
manlarından yük çakaracaktır. Liverpool va Svanaeadan gelip y{llt ÇI• 

ARTA vapuru 12 nisanda belde- karacaktır. 

niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen TRENTINO vapuru S nisanda gelip 
için yük alacaktır. Londra. ve Hull için yük alacaltbr. 
SERViCE MARITIME ROUMAINE FLAMINIAN VAPURU 1 S niaan~ 

DUROSTOR BU~ARF.Sr b ki Liverpool ve Svanaeadan ıelip yük ç... 
vapuru may11ta e e- karacaktır. 

niyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak· CARLO 20 · d . .. 
tarma11 cTunu limanları için yük ala· vapuru ruean a gelıp yülıı 
caktır. · çıkaracak ve ayni zamanda Londra •• 

Hull için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MtDDEUIA VSLtNJE 

OSLO THE GENERAL STIM Navigatlont 

Co. LTD. 
SAN ANDRES vapuru 14 nisanda 

bekleniyor. lıkenderiye, Dieppe ve Nor
veç umum limanları için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LtNES 

AD Jlff ANT vapuru mart nihayetin
de Londra için yük alacaktır. 

DEUfSCHE LEV ANTE UNIE 

The Esport Stearmhip Corporation DELOS vapuru 24 martta gelip yUk 
EXCHANGE vapuru 15 nisanda bek· çılcaracak. 

!eniyor. Ncvyork için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardakl deği§iklilder. 
EXMINISTE.R vapuru 30 nisanda bek- den acenta mesuliyet kabul etmez. 

leniyor. Nevyork için yük alacakbr. 
STE ROYALE HONCROISE 

DANUBE MAR111ME . 
TISZA motörü 1 3 nisanda beklen(• 

yor. Tuna umum limanlanna hareket 
edecektir. 

Illndaki hareket tarihleriyle nav· 
lunlardakl değişikliklerden acenta me-

e!!••= 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
suliyet kabul etmez. HELENIC UNES L 'ID 

Daha fazla tafslllt almak için ·Birin- CERMANIA vapuru Wen •limanı 
el Kordonda V. F. Heıııy Van Der Zee d bul R .... __a __ u __ ı.:. •• -

mıı: a unan o~ ı-. •• 
ve Co. n. v. Vapur acentaltlma mUra· Anven limanlan için~ .ı ... ktaıhr. 
caat edilmeal rica olunur. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 2007/2008 
ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

ATHINAI vapuru t 8120 niMa ........ 
da beklenilmektedir. Rotterdam. H.... 
burır ve Anven limanlan içJn yük .ı. 
c&ktır. 

HOLLANDlA vapuru 30 ..-..a. 
bekleniyor. Rotterdam. Hamburs ~· 
Anverı limanlan için yük alacaktır. 

LtNEA SUD AMERlKANA 
HERCULES vapuru elyevm limanı· RIO VERDE motCSrU 22/25 nI..n ara. 

mızda olup Rotterdam, Amsterdam ve d b ki • N '- •-• ..nL' sın a e e"lıyor ve evyorıı; yn , .. ili 
Hamburg limanlan için yllk almaktadır. 1 kt a aca ır. 

JUNO vapuru 16/4/938 tarihinde RIO PARDO motarii 20/22 m.,,._ 
beklenmekte olup Burgu. V ama ve Kıss-
t 1 ln U

'- I 1 _ arasında bekleniyor. Ve Nevyork lçlll 
ence ç y ıı; a acaıı;tır. ük I k 

SVENSKA ORIENTE UNIEN y a aca tır. • 

ısA 9 
. d b ,_

1 
,_ Gerek vapurların muvasalAt talrblerı, 

vapuru nısan a eıı; enmeıı;te 

0 1..... Ro••- d Ha b 0 . gerek vapur isimleri ve navlunlan liak.-- ..... r am. m urg, antzıg, 

Gdynie, Danimark ve Baltık limanları kında acenta bir taahhüt altına ginnez. 
için yük alacak.tar. Daha fazla tafsillt almak için Btrlııci 

BlRKALAND motörli 14 nlaarida be'k· Kordonda 166 numarada {UMDAL) 
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, umumi deniz acentalığı Ltd. mtlraoaat 
Dantzig. Gdynla, Danimark ve Baltık edilmesi rica olunW'. 
limanları için yük alacaktır. TELEFON ı 3171 - 40'13 

AASNE vapuru 28/ 4/ 936 tarihinde 
beklenmekte olup Hamburg, Rotterdam ---l:mliEEl'D ___ !m __ _ 

Cdynia, Dantzig, Danlmark ve Baltık 
liman]an için yük alacakbr. 

SERVtCE MARl11ME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 1 3 nisanda Uma· 

nımıza gelip Malta ve Marailya limanlaıi 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ALBA JULIA 9 may11ta beklenmek· 
ta olup Malta ve Marsa1ya llmanlan için 
yük ve yolcu kabul eder. 

IIAndak1 hareket tarihleriyle navlun
lardakt değişikliklerden acenta muull-
yet kabul etmez. Daha fazla tafslllt lçln 
rRATELLI SP~RCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı 4111 4143 2663 4221 

tzMlR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HAST ALllC

LAR MtrrAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkm 
MaaJ•ııehuıuk 1 la.d beJ • 
.... eobimda fınn ............. 

numaraya naldep.mft*. 
;TELEFON ı 3966 
EVt GlSztepe Tramvay caddell 
No. 1018 TELEFON 2S4S 

Devlet demiryollarından: 
Halkapmar lıtuyonunda Ye ..ld traaıYaJ mahalli kurbunCla 

idaremize ait 135 No.lu d«ikkln 254938 Pazartesi ,anü IUt 
15 te Aleancak 8 inci itletme komiayonuada açık utar e ....tile 
Uç aeno için ldra1a verilecektir. Muha...._. 6' MDelik kira be
deli 180 liradır. bteldllerin yüzde Jedi buçuk niabetiade _..-.. 
kat teminat yatırmalan 't'e ite (irmeJe manll kamml bir laal'-I 
olmadılma dair beyannamelerle mua"ea sla Ye eaatte komie
yona müracaatleri llzım.dır. Şartnameler komisyondan puum 
alınır. 

1~14 1135 (734) 

il daimi encümeninden: 
Aliağa plijında yapılacaka yapı 6847 lira açın tutarı ile ve 

15 gün müddetle açık ekailtmeye konulmuftur. 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırhy~

ları teminattan hatka gereken belgelerle birlikte 25 Nisan 938 
Pazartesi günü aaat 11 de il daimi encümenine bat vurmaları. 

1139 (737) 

lzmir defterdarlığından: 
Sabf Lira Ku. 
1279 Darağaç ,ehitler Demirhane aokaiında 39 eıki 

37-2 yeni ve 35 taj No.lu yGn Te iplik tarama 
fabrikası binası ve arsası 8 sene ve Smüaavi 
taksitte ödenmek üzere 14169 98 
Şehitler Demirhane aokağında 35 taj No.lu ve 
yün ve iplik tarama fabrikaıı avlusundaki iki 
katlı yazıhane binası arauı hariç kaimen kıy 

meti petin ödenmek faritle 1153 12 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetine kapalı zarfla haddi ll

yıkile talip çıkmadığından 7-4-938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlıkla aatılmaıına karar verilmittir. Taliplerin 
9-5-938 tarihinde saat 15 t• kadar milli emli.k müdürlüğüne mU-
racaatlan. 1196 (741) 



SAHiFE 12 10 ~AJI! PAZAR 1931 _ • ...__ ---w 

B. Daladye kabinesi nasıl kurulacak? 
Paris gazeteleri yeni kabine • • 

ıcın 
' 

ihtimaller cok 
t 

serdediyor/ar 

Yeni kabinede Blum yok lngiliz H. Nazırı L. Halifaks 
Hariciyede B. PoJ 
kalması ihtimali çok 

Bonkur'un 
kuvvetlidir 

lngilter~ siyasetinin ana hatlarını 
nutuk söyledi belirten bir 

PARJS, 9 (ö.R) - Daladier kabine-ı 
ainin nasıl bir ıekil alacağı hakkında 
cOeuvre> gazetesi üç ihtimal kaydedi-

yor : . 

elen mürekkep bir temerküz kabinesi teş· 

kil e1.meğe gayret edccdk ve bu kabinede 
komünistlerle müfrit ll8K cenah fırkaları
nın mümessilleri bulunmıyacnktır. 

Söylendiğine göre Daladiye bu sabah 
Hndikal sosyalist mebuslara ne olursa ol
ı;un yarm sabaha kadar kabineyi kurma· 
i'a k::ı.r~r verdiğini eöylemi;lir. 

Birincisi Radikal • Sosyalist idarw al
tında bir milJI birlik kabinesidir. Bu en 
çok temenni edilen hal tcklidir. Fakat 
muvaffak olması bir çok ıartlara bağlı
cJır. Sosyalist milli konseyi böyle bir ka· 
bineye ıosyalietlerin iştiraki için komÜ· 
nistlerin de hariç bırakılmamasını - hiç 
ıüphesiz - istiyecektir. Ancak, B. Blum 
tarafından b~y)e bir kabine teıkiline ça· 
lışıldığı zaman BB.Flandin ve Louiı Ma· 
rin komüıliatlerln hariç tutulmalannı şart 
laımuşlardı. Bu defa teıebbüs B. Dala

dier tarafından ~krar edilirken merkez j: ransı.z 
ve aai cenah partileri bu ıarttan vaz g'!· 
çecekler midir) Eier BB. Marin ve Flan· 
din timdi v&ziyetin deiittiii mülahaza
ei)'1e Üki 1r.ararlannı yeniden tetkik lü
zumunu ht..ederlerae bu btikamette mü· 
zakereye ghiti)ec:ektir. Eğer eosyalist mil· 
Ji konMyi.; merkez ve aağ cenah partile
rinin eailam bir lftirak kabul karan kar· 
ıısında bulununa Radikal - sosyalist ida-

1 

1cli bir millt birlik kabineıine iştirak ih· 
timali baklandaki müzakereler daha mü

sait bir hava içinde cereyan edecektir .• 
Fakat BB. Flandin ve Marinin nasıl ha

reket edeceklerini tahmin etmek müo-ı 

ka.. . ıefkile 

Bu beyanat Daladiyenin soayafütler 
i tirak etmediği takdirde bıle kabineyi 
kurmağa karnr verdiği ~eklinde tefsir 
edilmektedir. Siyasi mü~:ıhitler sosyalist· 
ler kabineye girmekten imtina ettikleri 
takdirde Daladiyenin bnzı tc:knikc;ilcrin 
ve merkez fırkasına mensup bazı ;zevatın 
yardım:yle Parlanmetoda sosyalistleıin 
müzaheretine güvenerek bir Radikal aoıı

memur ıyaliııt kabinesi kuracağını tahmin e.}lc-

küldür. 
Milli birlik kabinesi imkansız olursa 

bay Daladier 1937 formülüne dönecek
tir. Yani Radikal sosyalist, cümhuriyet
çi sosyaliıt, aosyalist ve müstakil sollar
dan mürekkep bir halk cephesi kabinesi 

lcuracakb1. 1 
Nihayet en son ihtimal. sosyalistlerin 

kabineye girmekten istink!Uıdır. Şu tak-ı 
dirde sosyalist partisinin müzaheretiylc: 

1 
bir radikal aosyalist kabinesi teşkil edi· 

lecektir. 
cJoumab de B. Daladier'nin geniş bir 

milli birlik kombinezonunda muvaffak 
olmağa çalıpeağıl)ı tahmin ediyor. Bay 
Daladier eoayaliatlerle muhalefet parti
lerine böyle bir kabineye ittirak teklifin· 
de bulunacakbr. Fakat cPopulaire> aos· 
7&list partlalnin nasıl bir vaziyet alacağı 
hakkında bir İf 0arda bulunamıyor. Mil
li ıosyaliat konseyinin bu akoamki içti
maından evvel vaziyet tavazzuh etmiye
celttir. 

INGILIZ VE 1T AL YAN GAZETE
LERiNiN TEFSiRLERi 
ROMA. 9 (ö.R) - Paristen bildi-

8. Dalad;er mektedirler. 

SOSY AUSTLERIN iSTEKLERi Londra 9 (ö.R) - Hariciye na7.m 
PARIS, 9 (AA) _ Daladiye bu sa· Lord Halifaks büyiik bir nutuk söyliyc

bah saat 9.45 te Blum ve &iyol ile gö- rek Ingiliz harici aiyasetinin ana hatla-
! rüşmü~tür. Söylendiğine göre Daladiye rıru tahlil etmiştir. Ilkönre selefi B. Edc
~osyalistleri bütün demokrat partile1ini ne !karşı samimi ta'kdirlerini bildirmiş \"e 
ve milletin bütün hayati kuvvetlerini demiştir ki: 
temsil eden şahsiyetlerden mürekkep bir •- Uzun bir müddet zarfında o çok 

kabineye iştirak clmcğe davet etmiştir. yüksek mi.'ziyetle:r göstcnniştir. Devlet 
Radikal sos~ alist mbuslar sonra Dala- konseylerinde millotin }'('Jlidcn onun hiz-

1 diye tarafından ' "erilen izahatı dinlemiş- metlerinden istifade edeceği bir anın ge
l ler ve bundan sonra da mumaileyhe olan leoeği.ni nikbinliklc ümid etmekteyim.:> 

1 it irmıtlarını bildiren ve kendisine yap· Lord Halifak.s bundan somn şu mülfi-
1 tığı istişareler için vasi salühiyct vt-ren hnzalan yi.irütmü~tüı: 

1 bir karar sureti knbul etmişlerdir. • - Bir harich·e nazın için bütün di-
Ayni zamanda E.riyol sosyalistlere D_ıı· I ğe.rlerine hakim. olan esa.slı mesele ~u-

ladiyenin teklifini bildirmiştir. Sosyalıst dur: ':i 

mebuslar Daladiyenin programı hakkın· 

l<Ja malumat istcmeğe karar vermişlerdir. 
Öğrenildiğine göre Sosyalistlerden bnzı 

'

kimseler yeni hükümete İlJ1irak t!t -
meleri hususundaki teklifi müsait bir şe· 

1 

kilde karşılamı:lardır. Diğer bir kıaım 

sosyalistler ise kabineye sosyalist parti· 

sinin müzaheretini temin etmekle iktifa 
1 edilmesi müreccah olduğu kanaatinde-

Acaba gayretleri memleket için daha 
büyük bir emniyet husulüne mi yarıya
cak, yoksa gergin\iğin nrtma.sı neticesini 
mi vcrccclktir? Bütün siyasetin başlıca 

hedefi sulhun muhafazası ve tahkimi ol-
malıdır.> 

' dirler. Sosyalistlerden bazıları ise men
j sup oldukları partinin muhalefete iltihak 

Hariciye nnzırı şimdi bu mün.'1Sebetle 
milletler ceıniyC'tinin istikbaline knrşı 

beslediği itimadı bildinniş ve bu mües

sesenin mazideki çok büyük himıetlerini 
hatırlatmıştır. Y Eni Fransız kao. rıestı o.& e 'lr.ci- etmesine taraftardırlar, Nihai kararlar bu 

· d h l - l 1 k · · d d"I ı· t «- Milletler cemiyet.inin milletler ara-ye nezaretın e 'l acavı söy enen a şam ıçtımaa avet e ı en sosya ıs par-
8. Paul Brmccur tisinin milli komitesine ittihaz edilecek- sında münaforete büytik mikyasta mani 

1ir. Öğrenildiğine göre sosyalistler aşa- oklui:TU zamanlar olmuştur. Bu sebeple 
sosyalist milli konseyine dönmüşlerdir.. ğıdaki iki noktanın temin edilmesini İs· Ingiliz hükümeti - tanımak mccburiye-

B. Daladier bu sabah e' inden erlı:en temektedirler : tinde olduğu pratik hudutlar dahilinde -

Milletler C"nı ·,, ' i J. • cı~ 

Lorcl Halifaks 
çıkarak bay Blumun evine gitmiş , e 1 - Pol Bonkur tarafından takip edi- milletler cemiyetini en tam bir şekilde 
kendisiyle uzun müddet görüşmüştür. len harici siyasete devam edilmesi. kullarunağa hazırdır. Fakat şunu da ka-

h l bn k 1... d k' b 1 ık· ederek cunu hatırlatacaüım ki: her hangi Bu muhavere 10.25 te bitmiş n B. On- 2 - Dormuanın dahiliye nezaretinde u e e <tZJm ır ı azı arının te ın ,. " 
ladier demiştir ki : kalması. ettikleri gibi hareket ederek A1manyaya iki millet arasında gerkinlik biraz gevşe-

Lord Halifaks bu prensibe 
0dayanarıı* 

Avrupada lngiJterenin cen ananavi ve -
eski dostu olan> lt.alya ile münasebetlr 
rini ıslaha muvaffak olmakla IngUtereıılO 
iyi bir yol tuttuğunu, bu hadisenin hetıl 
iki millet münasebetleri üzerinde, hetıi 
de bütün Akdeni:ıe filen bütün AvrUP' 
münasebetleri üzerinde iyi bir tesiri olr 
cağını ümid etiiğini söylemiş ve ilfıve et
miştir: 

c- Eğer Jspanya ahvali çoktan beti 
Avrupa hava!'"ını karartma5aydı daha ha' 
yırlı terfiler ekle edebilirdik. Bu :ıncsel• 
dolayısiylc ihtirazlıır ve tenkitlerle kat' 
şılaştık. Fakat Ingiltere He ItaJyn nrast11"' 
da yapılabilecek her anlaşma -bize göre" 

lspanyol meselesinin halline bağhdır.t 
lspanyol dahili ha:r.bının dchşetJerlnı' 

temas ettikten sonrn Lord Halifaks )ca

rışmazlık meselesine geçmiştir. 
•- Hiç zannetmem ki karı.şmazltlc ,,ıo 

yasetinin bpanyıı<la tek U:ıraflı olarak geı 
neral Frank.oya yardımı dOkunduğuJl11 

iddia etmek mümkün olsun. Fakat bil
hassa şunu unutamam ki, Bütün <le..,ıe .. 
!etlerin .resmen kabul ettikleri karışnıas" 
lık siyaseti sayesinde ve ancak bu sa~ 
de Ispanyol dahili harbının bir umu 
Avrupa harbı halini almasının önüne r"' 
çilebilmiştir. Böyle bir hnrbın ise ne pr 

tice vereceğini hiç kimse talımin e<lerı>ef" 
di. lspanyol faciası içinde in.sanlık baltr' 
mından Ingiliz filosunun hizmetleri ot'ıl 
şeref verecek mahiyettedir. 'Omid cdr 
riz ki yakında ayni derecede mcnfaatsl' 
hizmetlerle, ispanyanın sulh içinde yeni' 
den inşa ve imarına yardım edebile-

riJdiğine göre kabine buhranı karıısında 
aiyaıi vaziyeti tetkik için radikal - aosya· 
list partisine mensup &yan ve mebusan 
azaları toplanm11lardır. En ziyade ihti
mal verilen ıekil merkez ve sosyalist par· 
tilerine dayanan genit Jadikal eaaıılı bir 
kabine tqkilidir. Böyle bir kabinede ha
riciye nezaretine bay Chautempsin geç
mesi ihtimalinden bahsedilmi§ ise de 
aosyalistler buna ıiddet • muarızdırlar ... 
Bu sebeple bay Paul Boncour' un harici
ye nezaretinde kalması muhtemeldir. 

- Kabine liste!!İni yarın (Bugün) öğ- PARIS, 9 (AA) - flanden ve Rey· karşı yeni bir müşterek emniyet sistemi m~ olursa, umumi gevşemeye 0 nisbette 

leye doiru r~~ümhura ~kd~ etm~i n~~~rilleri~~Dem~ratlubid~kurm~at~~b~c~~mill~~c~h-i~-e.t_~_il•m•i~ş•o•l•u•r•.>--------•c•e•~•····,------------~~~ 
daima ümit ediyorum. öğleden sonra partisi bu ~abah toplanacak diğer eai ce- miyetinin ve hele ne de Ingilterenin men
harici ve dahili v. zi} et hakkında muh- nah ve merkez muhalefet partileri ile te· faatlerine uygun değildir. Böyle bir tc
telif oahsiyetlerle görüşeceğim. Kuvvetli maııı muhafaza etmeğe ve bu partilerle şebbüse Alet olmakla milletler oem!yeti 

Merkez partileri liderlerinden B. Paul 
Reynaud blki maliye nezaretine geçecek
tir. Bay Blumun yeni kabineye girmesi
ne ihtimal verilmiyor.. Zannedildiğine 

•Öre yeni kabine bu ak.tam veya yarın 
tqekkül edebilirse salı günü mecliste be
yanatını okuyacak ve Blum kabineıinin 
'yan mecliıinin muhalefeti kartısında İa• 
tihsal edemediği genio mali salahiyetler 
yeni kabineye verilecektir. 

bir hükümet tegkili lüzumuna kaniim. anlaşarak ittihaz etmeğe karar vermio· ağır bir hata işlemiş olur. Zira bir taraf-
TEMERKOZ KABINf.SI MI ? tir. dan, uzun bir vade de bile olsa Almanya-
Paris 9 (A.A) - iyi haber alan ma- Parti kendisiyle İıtişare etmeden ev· nın tekrar Cenevreye dönmesi ümidini 

hafillere göre Daladier Blumdan Paul vel Daladiye kabinesine girmeği kabul külliyen ortadan kaldırmış, hem de Av
Reynoya kadar parolası altında Soıya- etmemeleri için mensuplarına talimat lrupayı biııbirine hasım iki bloka ayırmış 
liıtler ve merkez f ırkalan mümessillerin- vermiştir. olur. B. Chamberlainin ~özlerini tekrar 

Tek parola: Mukavemet! 
Katalonyada umumi seferberlik ilin . 

lngiliz gazetleri Franaadaki kabine 
buhranına büyük ehemmiyet vermekte

edildi, ölünceye kadar dayanacaklar Fran•aya iltica eden l•panyol mültecilai 

dirler. c Times> gazetesi halk cephesi BARSELON, 29 ( ö.R) - Baıvekil 

ltabinelerinin muhtelif teşebbüslerinin I harbiye nazın bay Negrin orduya hita· 
akametinden ve bu hükümetlerin devam· ben bir beyanname neırederek daimi or
ıızhğından bahsettikten ıonra Franaanın 1

1 

duya mensup zabitlere ve milletin hür
nihayet istikrar sahibi kabineye kavuş· riyetini korumak için mücadele yolunda 
masmı temenni ediyor. cDaily T eleg· ıaaraılmaz azmini temsil eden milislere 
ıaph> Fransanın maliyesini sarsan ve ııi- teıekkür ettikten eonra vazifesini terke
yasi pre5tijini zedcliyen sık kabine buh-

1 
decek askerlerin ıiddetle tecziye dilece· 

ranlarını tees•üfle karşılıyor. « Dnily I ğini, bilakis liyakat gösterenlere.mükafat 
E.kspress > Bay Daladie"nin siyasi ikti· ı verileceğini bildirmiş ve mukavemet )ü

dannı takdir <'diyor ve Fransanın en zumunu şöylece teyit etmi,tir : 
meziyetli devlet adnmı olduğunu yazı· cDüşmanı yeneceğimize eminim ve 
yor. tek parolamız şudur : Mukavemeti.. 

Eminim ki siz mukavemet edecek ,.e 

kuvvetleri haımmın ileri hareketini aka· 
mele uğratmışlardır. Kandezadan eahile 
doğru inen asiler taarruzun ba§ladığı ta
rihten heri ilk defa olarak enerjik bir 
mukavemete çarpmı§lardır. Şimdi bütün 
cephe istikrar bulmuştur ve \!alanı yolu 
ıerbesttir. 

Roma, 9 (ö.R) - Perpignandan bil· 
diriliyor : Barselondan gelen haberlere 
göre baıvekil Negrin bütün Katalonya
da umumi seferberlik ilan etmİ§tir. En 
çok üç güne kadar bütün sınıflar silah 
altına alınmış olacaktır. 

- llı:i aydan beri ispanyadayım .. Ha- yada dahili harp biter bitmez Almanya 
be~istandan dönüyorduk .. İtalyaya çıka- ile ltalya Franko ile derhal eıkı dostluk 
nlacak yerde Kadiks İıpanyol limanına ve ticaret palı:tları imza edeceklerdir. 
çıkarıldık. Benimle birlikte daha 700 aa- Bu gazete tunları ilave ediyor : 
ker vardı. ihraç hareketi 3 tubatta ol- Almanya hükümetinin ispanyada bu-
mu~tur. cNevs Chronide> ltalyan Palt· lunan askeri teknisyenleri geri alması 

rona, Litomo fırkalariyle kara ve mavi muhtemeldir. 
okların bu suretle ispanyaya çıkarıldı \ı· EBRE HA TIINDA HARP DEVAM 
nı teyit ediyor. EDiYOR 

Evvelki gün Tortosa cephesindeki PARIS, (ö.R) - ispanya hakkında 
muharebeler halyan ve F B!llılardan ziya- alınan haberlere göre aşağı Ebre hattın· 
de cümhuriyctçilerin teşebbüsüyle olmu,- da muharebe devam etmektedir. Hükü

tur. Bununla birlikte I..eridanın cenubu· metçiler takviye kuvvetleri almış olup 
na kadar §İddetli topçu duellosu devam nehrin sol sahilinde mevkilerini tahkim 

DALADlER 151 IŞARE EDiYOR vatanın eesine itaat edeceksiniz. COMHURIYETÇlLERIN YENi etmektedir. Tortosada çarpışma hakiki ediyorlar. 
PARIS, 9 (ö.R) - Kabinenin tef- Tek parola : ölünceye kadar muka- ZAFERi.. muharebe §eklini almıştır. Cümhuriyet Tortosanın tamamiyle serbest olduğu 

kili için bay Daladier sosyalist milli vemet, tek gaye : Zafer ve tek bağırış LONDRA. 9 (ö.R) - t:Nevıı Chro- kuvvetleri ltalyan fırkalarına hücum ede- ve Valansiya • Barselon yolu üzerinde 
konseyinin bu akşam vereceği kararı Yatasın İspanya I> nicle> gazeteıinin T ortosa muhabiri rek ağır zayiat verdirmişlerdir ve Hella münakalabn, asi tayy&Jelerin !asılsız 

beklemektedir. Sosyalist partiıi namına cümhuriyet kuvvetlerinin İtalyanlara mu- eevkülceyı noktasını iatirdat etmişlerdir. bombardımanlarına rağmen devam etti-
BB. Faure, Dormoy ve Auriol harbiye BARSE.L.ON, 9 ( ö.R) - Şimalden kabil taarruzlarda bulunarak bin bet DAHiLi HARP BlTiNCE ii temin edilmektedir. Denize inmek için 
nezaretine girerek bay D~adier ile proı-,c~nuba, Trentten 

0
Tort°9?a kadar 

0

bil- yilz esir &ldıklannı .biJdir~o~. Esir ltal- LONDRA. 9 (A.A) - Deyli Eke- nuyonaliatlerin edecekleri büyük harp 
~-~------.._~_.,..._ __ ...,..._,....,_.__ __ ,...._~.._ .................... ~.w. ..... _....w. ... .e.um.1uu:m.ıU.:.aııa...ı::aslMlazııDdaa...bia...daı1Diıılil..JULL _ _J..D1Jea.. ... zeıt.-IDilıa..J:UklliuüaiDlı...aiibt...Jaauı~.:..aıı1m:d.Jır.a...::....lıllwcıWEA:Jca...balb..~"~rincle ve 

ıon derece ıiddetli olacalı:tır. ci' 
Naııyonaliıtler de T ortosa etrafırı .t 

hükiimetçilerin kuvvetli bir muka~efJl O" 

gösterdiklerini tasdik ediyorlar. N••~,., 
nalistler Trent elektrik santralını ba•~etl 
dinamitle yıkılma!lma meydan vernıe IS" 
işgal edebildikleri için çok mernnurı g dı 
.. .. 1 z· b . k 1 • olsaY runuyor ar. ıra araJ yı ·ı mı., 

bütün mıntaka sular altında kalacak;;ı 
ECNEBi GöNOLLOLE.R. MESEJ.. fil· 
LONDRA. 8 (A.A) - Mali rna~a i.il• 

lerde zannedildiğine göre ecnebi. go~it• 
lülerinin gitmesini ve dahili harbıll ,1 

• JV" 

mesini mütcakipFranko hükfuncüneı:;,1 •• 
him mikdarda ikrazatta bnlunulaca . ,.s . . A1• 
Bu mahafiller lngiliz hükümetının ı~· 
Hodgıon ile Burgoııta bir ikraz ıne:;: lef• 

. . . .. "ld'"w .... ·ı~ve eylemekte ır 
nın goruşu ugunu ı a • ıar• 

Siyaııi ~ahafillerde dolaşan t8Y1~0' 
·· 1 ·ı h'"k"" ti" eral f ya gore ngı tere u ume gen .• -•· 

• etı ,,_ nun lepanyol hududunun masunıY 
kanda lt.t'i teminat alm19hr. 


