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1mti~llz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir \•e umumi neşriyat milc!UrU: 

HAKKI OCAKOcLU -- -~ ABONE ŞERAiTi 

.J 

DEVAM MODDET! Türkiye için Hariç Jçiıı 
Senelik. .... .... ... 1400 2900 
Altı aylık . • . • • . . . . • . . . . • 7 50 1650 

1 

• .SOM.~ı ~ 
Tatar Cümhurunda 7 kişi 

idam edildi 
ROMA 11 (Ö.R) - Moskovadan res

men bildirildiğine ~öre Tatar Cümhuriyeti 
Ziraat memurlarından 7 ki~i idam cdil
mi~tir. 

·-------' YENt ASIR Matbauında baadouttır 

L: T E L E F O N : 2697 

·-..._ FIATI ( 5 ) KURUŞTUR 

Türk~iy~-e~-~ Mısır dostluk muahedesi 
=-----
ihracatımızı 
Spekülasyoncula· 
~ın hava oyunla
hndan kurtarmak 

la.zımdır 

Ha tayda 
Seçim yaklaşıyor 

tazyik artıyor 
Tdrkiyedehi. Hatay
lılar seçi~e iştirak 
·· için Antakyaya 
· · ·gidiyor.far 

DÜN KAHİREDE TEATİ EDİLDİ 

Kral Faruk Arasıkabul etti 
Halk, (Yaşasın Türkiye) sesleri ile 

Hariciye Vekilimizi alkışladılar 
İstanbul 1 J (Hususi) - TürlUye - Mısır dostluk 

muahedesi bu gün J 1 • .30 da Kahirede- Hariciye vekili 
T. R. ·Araa ile Mısır hariciye nazın arasında merasim
le teati edildi. Bu müm~sebCtle iki dost memleketin ha
riciye vekili tarafından çok samimi nutuklar ııöylen-
miştir. · 

Hariciye vekilimiz Kahirede ve her ziyaret ettiği 
yerde coşkun tezahüratla alkışlanmaktadır. 

HARlClYE VEKiLiMiZ MISIR KRALI 
iLE BERABER YEMEK YEDi 

Güneş 
Beşiktaşı 

0-1 Yendi 
yarışları çok 

heyecanlı oldu 

Piyango 
200,000 Lira 
bugün çıkacak 

40,000 
Urarı (t4t7a) numara 

kazandı 

ISTANBUL, JI (Huui>
T ayytae piyango...nan al.tan
cı lte,iJesi ba•iin ~ie 
baJlanllı. · 
Bqiinlıü lleP:IeJe 'asanan 

na,,.."'- "6nlanla:. ı 
40000 lira 14178 .. Son üç rak
kamı ile nihayet bulan bilet
ler ~00 lira kazanmıtlardır. 
25.000 lira 8709 Namaraya 
iıabet etmittir. Bu nu~a
nın da ıon üç rakk•mı ile ni· 
hayet bulan biletler 100 lira 
mükafat kazanmıtlardır. 

1500 LiRA KAZANANLAR 
34506 2049 1474 34069 

1000 URA KAZANANLAR 
23067 3S930 36461 31081 37631 

2023 19449 10767 3265 32236 
33344 6705 

Balkan antantı ekonomik konHyi açıl1fından bir intiba 

Rey vereıi 45 Milyondan 
44 milyonu (Evet) dedi 

latanbul 1 J (Hususi) - Balkan nomik konsey ile matbuat kongre- cek ve bu ziyafetten sonra Boğazf, 
ekonomik konseyi encümenleri bu sindeki murahhaslara Beylerbeyi sa- çinde bb deniz gezintiıi yapılacak• 
sabah ve öğleden sonra toplanarak rayında mtikellcf hir ziyafet verile- tır. 
mesailerine devam etmiştir. Balkan •• 

matbuat kongresinin encümenleri de T J 1 DKK J 'ŞU F1r J Qı ~ U 
yalnız sabah toplanmışlar ve ~leden l.J"' U ~ L 'J 
sonra Dolmabahc;e sarayındaki ta-
rih acrgisini Rezmişlerdir. Yann eko-

Pazar giJnii l:zmirlilere biT 
bayram fırsatı verdi 

I 
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Mühim bir tam ini 1 , • ~ ,, · ·-- - ~--.. • 

lktısat Vekaleti, müesseselerin fuara , ŞEHıR HABERLERi 
ihracatımızı 

nasıl iş~irak et?'eleri ~ca_p ~ttiğini ihracat 
hır tamımle bıldırdı işlerimiz 

Spekülasyoncu la· 
rın hava oyunla· 
rından kurtarmak 

lazımdır lktııat vekaleti bankalara, ıa· yet verilmekte ve ittirak edenlere lkt t. v k A ı t• k •• h• 
nayi birliklerine ve ticaret odala- her türlü kolayhklar temin edil- ısa e a e ın c, e pe mu ım 
rına fU tamimi göndennittir : . mektedir. Fuar münasebetiyle bu --0- oı 

lzmirenterna1yonalfuarıbuse- yıl da nakliye tarifeleri haddi en- k 1 1 d d•• t hl• v d•td• BAŞTARAFI 1 iNCI SAHiFE 
no d~ yir1!1i ağustos~ açıla~ak ve d~rilecektir. Fuardaki pavyonların ar ar ar a ın 1 ve un e ıg e 1 J. leri üzerindeld hava oyuolartP1~ 
ylrmı eylule kadar ıürecektir. kıraları da çok ucuzlatılmıtttr. . t" . bel" t k maksadı te 

B .. b l ak d memnuıye mı ır me l ti 
Seneden seneye se'f'inç ve ümit u munase et e mmt amız a . k" f" 1 b·ı· B da yapı a 

b l b
.. .. " .. 1 mme a ı ge e ı ır. orsa 

11 
..... 

verici tekamül ve inkitaf gösteren .u fnan .u~n ki •ı~aı buesses~ ~- İhracat i~lerinin yeni icaplara gö- neşri tarihinden bir sene zarfında lı ve kilim, ispirtolu içkiler, gülyağİ, her muameleyi teslim ve tese U••· 
Fuara bu sene daha ziyade önem ~n ~~~dfhrh er~ ve İnun ıçm re yürümesini temin için tktısat ve- ihraç edilmek şartiyle) F. O. B. kıy- bisküvi, elişi dantela, kadın çama- şartına tabi tutmak lazımdır. .. J 

vermek istiyoruz. l~e tım Fı end azırhir~nkmadara mat- kaletince alınması ve 8273 numaralı meti 300,000 lirayı geçecek ihracat şırlan, sofra ve yatak örtüleri.. Yüzlerce ton malın bedelini ÖU~ 
M 'll" 1 " k k"I " l uptur. uar a te, a ar satı"1 k k b' · h ·ı f 1 · • ba~ · ak · · 1 · k"l M .... · k .... · b 1 k" 1 ı;rıaı.ı ı ı var ıgamızı gere u türe d b . 'ld" .... "b l h ararnameve e ır ıza name ı e az ası ıçm gırs , ıspırto u ıç ı er, er 1 tıcaret ve klearing anlaşma- me ten acız u unan ımse er .. 

gerekse ımai ve zirai noktadan, k a ~ em~ıy;t ;'erı .ıgı cı tt e her şehrimizdeki alakadarlara bildiril- ~ülyağı, her türlü meyve ve sebze larındaki, yukarıdaki maddelerde tesellüm mecburiyeti karşısında fUP" 
gelen ecnebi ve yerli seyyahlara t eıın ralgb~l ınıkmkucıp vtet ~ar 1~at- miştir. fzahnamenin hülasası şudur: konserveleri, elişi dantela, broderi, mevzuu bahis maddelerin ithalatına he edilemez ki bu gibi muarrıelelero 

.. k k f _.. hd F ırası o a ı ece ıyme e ıma a • kacl f k .. .. . y in cfY gosterme ÇO a7ul. ar. uarın t b l 1 b 1 d -Türkiyeye pamuk ipliği, bakn, ın çamaşm, so ra ve yata ortu- ait hükümler mahfuzdur. cesaret edemiyeceklerdir. a ıZ 
b 'fb I d k l>ü...::I- k t a u unu ması ve un ar an . l . k d ., odacı 

u ı ı ar~ a_ço yun ıyme mümkün olanların üzerinde (938 kalay, ham deri, jüt ipliği ve ıüt erı, yumurta tozu ve urusu.. Yukarıdaki maddelerde yazılı ih- saret değil sermayeleri olma ı~! da· 
ve ehemmıyell vardır t k k k b kak u it 2 M d k'" ·· ·· k kab'l' · L 1.. d t b h k t ı .. ! .... karı • lzmir enternasyonal fuarı hatıra- mensuca , auçu , u ra, a - - ısıra: ma en omuru, a- racaat ve mu 11 ıtna at muamele- o ayı u are e e ma ı m• J t 

Türkiyenin yegine enternatyo- ıı) kelimelerinin konulması saya- halatı yeni ihracat şartlarına uygun saplık hayvan, pastırma, sucuk, ta- leri 7005 • 2 sayılı kararnamenin bulamayacaklardır. Parası ola~·~e 
nal fuarı olan lzmir fuarmt geçen nı arzudur. ' olarak bazı değişikliklere tabi tutul- ze meyva ve sebze ve her nevi kon- dördüncü maddesi hükümlerine gö- spekülasyon yapmak isterlerse 

1 
k 

sene 608.000 kiti ziyaret etmİf- G k k"' ··k k b"" ··k muştur. Bunlardan pamuk ipliği it- serveler, reçeller, tütün (yalnız ayni re yapılan muamelatm tabi tutul- malı tesellüm ederek beklet~be ıJ 
• B • • b' ere uçu ve gere se uyu h I" S . F"l" . l k b . . d kal akl d kı 

ta~. u sene ~ıyaretçı ~~·~ıın .ar sanayi müesseselerimizin hemen ı a a~ı, ~n~~ v_~ ı ıstın ~ arama- tacir tarafından ve bir sene zarfında dukları hükümlere tabidir. Ancak mec. urıyet~n e ac ar ·~·lasY'orı 
mılyon~ balrg olacagı umıt edıl- hemen istisnasız denebilecek ka- menm dorduncu .maddesınde y~ılı ihracı şartiyle F. O. B. kıymeti 500 ihracı takiben, fakat ihraç edilen takdırde hıç olmazsa speku clat• 
mekte~ır. dar yakın bir alaka ve istekle bu memleketlere ~a!'l olacak pa~uk ıh- bin lirayı geçecek ihracat fazlası mallara karşı memlekete bilfiil ithal ve hava oyunlarının hudutları 

.. iz~~~ En~emıuy~n~ fuarını? yegane enternasyonal fuarımıza raca~ı mukabılmde yapılabılecek- iç!h) halı ve kilim, zeytin ve zeytin olunduğunu tevsik etmezden önce (atılmış olac.~ktı~. .. . n ha•· 
gorduğü ragbet ve ınkıtaf ıanayı- i•tiraklerinin teıvik ve temini ve- cektır. ~ . h . k _ ithalatta bulunmak istenildiği tak- Paramtz uzermde gosterıle l ~ 
·ı · · f f d b• ffak · d l . yagı, peynır, taze ve er nevı on . . . . .1 'h dde e 

cı erımız Ç n e ır muva ıyet kaletimizce hauasiyetle takip Yukarıda sayılan diğer mad e erın bal k . . t 1 . k .1 .. 1 dırde ithalat ve ihracat ayni tacir ta- sasıyetm aynı ı e ı racat ına d 
ve tetvik veıilesi olmalıdır. edilmektedir. ithalatı ya bunların menşe oldukları ~erve,k 1 

' ıspır 0 u ıç .' e~, ~u Y~: rafmdan yapmak şartile ithal malı- üzerinde de gösterilmesi zarure 
H h l b• - .. .. I k I · ak ih k gı, pe mez, sut tozu, bıskuvı, ehşı "f k . .. . b. b k vard r 

erl"'tang .taır ıınaıT°:':uke~ıeıde, . ~u ıebeple mantakanızda Fuara mb.e
1
.m ehetedyapı ac 

1 
ra~.t ~ud a- dantela, kadm çamaşırı sofra ve ya- nm .sı ıymkehbne ~husa1;ı ır.han a 0~.: bo I h 'I . uz fakat 

mamu a ının mamını ur ıye e ıttırak edecek müe1aeselerden le- ı ı, ya ut a şu esas ara gore ı are t k .. ..1 . ' temmat me tu u, ıt a at ve 1 raca- ıger rsa an ı mıyor · aı;r 
Jattıiı tllqUncesi,.le fuara ittirak- ahhüt mektuplarının ,imdiden edilecektir: · a ortu e~•:· . tın ve ayrı tacirler tarafından yapıl- İzmir borsasının bu bakımdan ~ ih• 
ten uzak kalamaz. Çünkü memle- almmaımı ve bunların liıteleriyle A) 700) - 2 sayılı kararnamenin J - F'ılı~tme.: kasaplık ha~an ma.sr halinde ithal malının sif tutarı yeti anarşik bir haldedir. Bir ço ,a 
Jcet aanayiinln tekimülü ve ilerisi birlikte ittirak etiniyenlerin de dördüncü maddesinin hükümlerine (yaln~z a1:nı ta?ır tarafından b~r se- nakden merkez bankasına yatırıla- racatçılar İş yapabilmek için bor P" 
lçln fuara el ve g&ıCll bi.rligiyle İt· adreslerinin bildirilmesini dile- tabi olup enterşanjibliteden istifa<le n~e .ihracı şartıyle ko~ kıymetı 200 caktar. haricinde ve dahilde mübayaat ye ıJ 
tirak ~tmek hutu1f °!~f~tler ~a- t'İm. . eden memleketlerden her hangi bir ~•.n lır~~ı geçecek ıhracat fazlası ihracattan önce ithalatta bulun- mak zarur~tini bile duyrnuşla_rdır bit 
~ar mılli menfaatlenmızın de ık- 1938 fuarma ittirak edecekte- veya bir kaçına yapılacak ihracat. ıçın) kumes hayvanatı, kabuklu yu- mak istenilirse ithalat ve ihracat ay- bu da lzmır borsasının aleyhuıe 
bzuıdır. rin kemmiyet ve keyfiyette getire- B) Yahud da aşağLCla yazıla mem- murta, yumurta tozu ve kurusu, taze ni tacir tarafından yapılmak şartile harekettir. · ~le-

Bu itibarladar iri hükümctçi fz- ceği artı, nisbeti teşekkülümüzün leketlere hizalarında gösterilen mad- meyve ve sebzeler ve her nevi kon- ithal malının sif kıymetinin iki mis- Bundan başka borsalardan Ik• 
mir enternaa~onal fuarına her y~ bu h'!sustaki gayret ve mesaisinin delerden yapılacak ihracat mukabi- serveler, ispirtolu içkiler, giilyağı, line müsavi bir banka mektubu, it- nen kotrol vazifesi de ortadan ka 
daha fazla bar alika ve ehem.mı- de mayan o!acakttr. tinde ithal olunabilir. bisküvi ve hamursuzlar.. halat ve ihracahn ayn tacirler tara- maktadır. fşrı 

Şehir Meclisi toplandı 
Havagazı 

teklifleri 
ücretleri ve afiş tenzilatı 
tekrar tetkik · edilecek 

1 - Amerika ya: yün, tiftik, hal~ 4 - Suriye: maden kömürü, lin- fmdan yapılması halinde ithal malı- .. S~külasyon ~e ~a;a ?Jd!11ted• 
ve kilim, fmdık, incir (yalmz ay:m yit, taze meyve ve sebzeler, her nevi nın sif tutarının iki misline nakden uzerme lktısat vekaletının cı 1 :ıi• 
tacir tarafmdan ve bu izahnamen.in meyve ve ııebzeler fmdık üzüm ha- merkez bankasına yatırılacaktır birler alması, ticaret hayatının en ..,0 

· ' ' ' · yade muhtaç bulunduğu istikrar 

Pazar günkü ekzersize, Muhtelitin Konak iskelesi 

emniyeti temin eyliyecektir. 
. HAKKI OCAKQÖL(} Arsa First Vieno geliyor 

Satışları nizam k 1 ) k d ı en ıymet i <>yuncu arı iştira etme i Denizbanliça albnıf bin Ut•~ Şehir mecliai düa aaat 16.30 da belediye için bir kar mevzuu ol- a'ltına alındı ' inta ettirilen Konak vapur i~~·~ 
reis doktôr bar Behçet Uzun bat- madığmı ıözlerinde tebarüz ettir- Belediye, yangın yerlerindelti sinin bütün nobanlan ikmal eP

1 

kanlıimda toplanmıf, enc~en- mittir. . arsa sahtlarında bono spekülilyo- , A vuıturya likinin en kıymetli 1 takımına hazırlık olmak üzere ilk mittir. Vapur i&keleıi per.-bl 
l~rden mecH1e gelen evrak uzo- Bele<liye reisi bunlara ,cevap nuna mini olmak ve tchrin İma.- takımlarından Firat Viyana cuma ekzersizi pazar günü yapdmıtbr •• günü saat on altıda törenle •çtlll'" 
rınde k~arlar a~ı~hr. . verere~. heledi~e?in Y8:1<mda ha~~ rına tesri etmek için bazı tartlar ertesi günü lstanhulda ilk maçını Sait, Adil. Mazhar, Cemil, Ali, caktır. . 

!Jeledı1e encümenınce teab~t g~zı m~esses~ımı takvıye ed~~g~- ili.ve etmittir. Taksitli veya pefİD yaptıktan sonra Ankaraya gide- Namık, Enver ve Basri gibi batlı- --=--
edılecek afltlerden alınması teklıf na, yena makmalar celbedecegmı, para ile ~rıa alarıların ana tapu- cek, pazar günü Ankarada Anka- ca oyuncular bu ekzersizde bulun- Adi• cJ, 
e~ilen bet lmnıt ücret hakkında- ondan" sonra bava. gazı fiatlerini ları, ancak binayı inta ettirdikten ra muhtelitiyle oynıyacaktar. mamıtlardır. ı ye e 
kı enctimen mazbatasında sarahat umuma olarak yedı buçuk kurut- sonra kendilerine verilecektir. Bu .Miıfir takım ayan ~irmiıind~ !z- Mevcut on sekiz oyuncu Kartı· lzmir icra memurlarında~.,~: 
ş~riilem~iiinden tekrar. t~iki ~~n. ~elki de . b~· kuru?a indirece- suretle yangın sahasında intaat mıre gc;lecek ve lzmar muhtelatıy- yakaya geçerek bir ekzeniz yap- Atiye Ertunç aza mülbimla~•" 
lçm enc~mene havale edılmıttar •. : gım azah elmıtbr ve : artacağı gibi arsalaran elden ele le. de hır. kartıla,ma Y9:pacaktır .••. mıthr. Bu hazırlık oyununa itti- Muğla müddeiumumi muaviıaı ~"! 
Neon. tüpleriyle yapılan renklı _Belediye, hayab ucuzlatmak geçmesine mani olunacaktır. Fı~st Vıy~nanm fzmıre gelmeıı rak etmiyen oyunculara antren- Hikmet Eğinli oğlu da Jzmir, ıc:t 
elektrik reldlmlanndan evvelce için yeni tedbirler pefİndedir.. munasebetıyle hazırlıklara hat· manlara devam etmeleri bildiril- memurluğuna tayin edilmitbt· 
Jllman bet lira ücretin iki liraya Maksadımız ucuzluktur. Halkı her --=-- lanAttır. mittir. Antrenmana gitmiyenler • 
lndirilmeai hakkındaki teklif te türlüucuzluktanmüstefitettirmek B.AdnanMendres p ZAR GONKO EKZERSIZ muhtelit kadrosundaki yet'lerini s· t -. 
nizam encümeninde yeniden tet- isteriz. diğer arkada,larına bırakacaklar- rr ayın ,,,._ 
kik edilecektir K f ~ h • • J .. lzmir mubtelitinin Fint Viyena dır. Memleket hastanesi dahili ~- _.ı 

• on orun girdiği yerde hava ~e rımızae spor mu- ı olP'P 
Bir sanayi müeueaesinin yeni- gazına ihtiyaç vardır demittir. • • • M .. dd s· b 1 - talaklar muavinliğine ıt• ,.,., 

de~ c~lbettiii makina!ar !çin h.u-. Tenzilat yapılma.s; isteg""i, büt- essese/erını tetkık U eİUIDUIDİ Jr OtOmO j Gurabahastanesidahiliyeasi~ttit· 
b ha ,, tarif t tb k bay Dervit Taver ta~·n ediloaıf 

•usı ar va .azı eaı a 1 1 çe müzakerelerinden sonra a bı- d • • ... • k · 
hakkında mecliıe vaki olan tekli- rakılmı,tır y e ıyor mu avını azası 
fi münakatalara yol açmıttlr. Ta- D n b' k .... l G" 1 l Türk spor kurumu as batkanı ~ 
rife encilmeni mazbatasında mü- a dıf ety, sol adgıy eb 1uzd~ ya 1 Aydm saylavı B. Adnan Mendreı Bn. Handan hafifıçe Tepecikte. Kemer fOICSİ üzerin-

• b 1 d .., aki .,.. arasın a o uran ar an e e ıyece d"' h • . -l • bö"l de bir kaz olm tu 
aaıt u uruna ıgı, v tenzı at istenilen k ld .. ti . . f un te rımıze ge mıt ve ıpor • ( d a Uf "· Acı teklif~nin encümence kabulüne f h kk daak.rrtunkl?fcre dedrınd!lmn ~ • geai ileri gelenleri tarafından kar.. yara an ı KemalpafA 15 numaralı Kaptı 

' 

k" ö ··ı ec1·""• b"ld' ·ı· ı a ın ı e l re e ı ıt- 1 T" k. . . l p . .. h . k .., kaçta Ne 'b' "d • d K m an g ru em ıgı ı ırı ıyor- tir 938 yıh b 1 d" b"'t . h f t• anmıtbr. ur ıyenın spor ıt e- azar günu ükiımet onagt cı m ı aresın e eme-
du. ta· t ~ e ~~e.. u ç~sı k a • rini büyük bir vukufla idare eden meydanında müessif bir kaza ol- raltına gelmek üzere hareket et- B • • • ı •• 

Azadan bay Münür Birsel ıa- d~Ia pakzt~ esı gunu muza ere bay Adnan dün tebrimizde ba,zı mut ve müddeiumumi muavinle- mi, •osenin bir tarafmdan kartı ır o um 
, e ı ece ır. . l K··ı .. k . d b h taraf k . f b Şe rtayi müesseseleri İçin dünyanan .......................................... zıyaret er yapmıf ve u türpar a rın en ayan Handan afifçe yıı- . a geçme 11 ıyen ..,ayan -

her yerinde elektrik ve bava gazı 1 gitmi,tir. . ralanınıftır. fıkayı altına alarak agır surette Geçen Pazar meb119 

için tenzilltlı tarife tatbik edildi- Ace e ~~ sene Kültürparkta meydana Bayan Handan Kızılçulluya git- yaralamıthr. . . seçilen emekll aıbat 
iini söylemit, hava gazı müeueae- gehrılecek kapalı atıf poligonu- mek üzere Buca 517 otobüsüne bi- • ~~~a, bayan Şefıkanm dıkkat- Osman sekteden tildil 
;tni kuvvetlendirmek için hundan S t 1 k nun yeriyle müatakbel tehir sta- nerken, toförün dikkatsizce geri sızlıgınden olmuftur. O .. .. ünh l la•tJı• 
Jstifade edilmesini iıtemittir. Bay a l 1 eV dı yeri gözden geçirilmittir. bir manevra yapmatı üzerine ma- -=- I .n. gun oice m . d B!ıu ,,_1· 
Birsel, hava gazı fiatlerinin umu- ikinci Kordonda 189 numarıfu Bay Adnan Mendrea Karfıyak~- kinanın alt1Rda kalmıt ve vücudu- Ziraat tayinleri tr 1

1~m Y~P~.hn se!d1 e baY 01" 

mi olarak tenzili için de tetkikaw gayet sağlam ve konforlu bir ev nan yeni ıaha11nı, Etrefpap ve Te- nun muhtelif yerlerinden yaralan- Bir buç~k ıeneden be • Bur av ıgıd~~ 1~}1 adp 
1 

eni tehrit0iı-
\a (J!-um •• t i t• 'k h 1 1 • • d tk'k t r B H d rı na· man, un og e en evve 
~ gos er~• ır. acele •ahlaktır. Taliplerin görmek pecı. •14 a arı yer erını e te 1 mıt 1 

.: ~ya!:' an anan raporu on va ziraat mektebinde staj gören de hayata gözlerini yuoıınuttd'' ,.. 
Ecza~ı.bay Faık hava gazı ~ü- üzere içindekilere, pazarlık için etmıttır. . • bet gunluk~r. • bay Mustafa Toraman Ziraat ve- Bay Osman dün sabah sucıtd". 

eaaesesının nasıl ya,atıldıgmı de hatmuharririmiz Hakkı Ocak-f B. Adnan hu hafta daırei intı- Suçlu tof or hak.kanda takıbata kaletince Toraman Kaıtamoni ki evinden lzmire inmek üzere~· .. 
uzun uzadıya anlatmı, ve bunun oğluna müracaatleri. habiyesine gidecektir. batlanmıftır. meyvalı ağaçlar fidanlığına, bay mıftı. Vali bay Fazlı Gü(eÇi ı•ı:. 

Galip Aydın incir fidanlığına ta- ret edecek ve bugünlerde Aft dtJ 
yin edilmitlerdir. Tayin emri dün raya gidecekti. Henüz Kaoıut•f S· 
Ziraat mektebine tebliğ edilmit- tahlif merasimi yapılmamıtU:: cO T 1 N O R O S S 1 

YAKAN BUSELER 
t1NAPLE AU BAISER DE PEU .• ıt 

- MARtNELLA YI JŞITTINIZ MI? ..... . 
- KITAR D'AMURU DINLLEDtNIZ MI? ..... . 

- ccTINO ROSSI» NIN·EN SON ÇEVtRDlöl ........... . 

YAKAN BUSELER 
BOTON BUNLARI UNUTTURAN HAKtKJ BiR ZAFER GONEŞt OLMUŞTUR ... 

DIKKA T : TINO ROSSINtN AMERiKA YA GiDERKEN ÇEVIRDlöf EN ZENGtN VE EN SON FILIMDIR 

14 Nisan Perşembe TAYYAREDE 
........................................................... :::··11·lil:!il~·~··'Y'~ll'ı~".S~~ı\i.Si:~~·~····················································· 

ViKTOR FRANCENiN A T EŞ VE DANS VE MUSlK.I VE GENÇUK FiLMi : NEVYORK DAMLARI AL TINDA 
FtLtMLERI GöROLECEKTIR ... FIRSA Tf AN iSTiF ADE EDiNiZ .• SEANSLAR: ATE : 2.30-5.50-9. 10 NEVYORK 4.25 ve 4.45 te 

t . O "I" . d n ol1 ır. sman, vt ayete gatmez e ui" 
--=-- bir i,i için Akseki bankasııı• gi• 

/ki yangın ramıf, çıkınca Yol bedeıtan•0• l'-O-
. den yol üzerinde bir duyatlİoıifr 

Evvelkı gece Kemerde altıncı narında kendisine fenalık ge • 
sokakta 14 ıayıh bay Etemin.~vin- yere dütmüttür. Bu suretle b;!~11 
d.~ y~~-~n çıkmıt ve derh~.l ~o?di.i- ta gözlerini yuman bay '?!~ aıJ•'" 
rulmuttür .. ~!'ra.- gayet cuzıdır: kalp ıekteıinden vefat ettııı 

Pazar günu Etrefpap caddeım- ılmı tar 
de 147 ı~yıl~ ~~de .. d~. yangın çık- f Ba~ Oıman milli mücad~l~:.. 
mıt ve sondürülmuttiir. nasanda Kaıtamoni ve havai~ İl" 

-=-- mandanı olarak temayüz eblllft ·ili 
Tren kazası yanıann hastın1maaınd• .. ver°i.'iı· 

Karfıyakadaki tren kazası tah- birliğin kurulmasında deger 
1 

kikatına devam edilmektedir. Ka- metleri sebketmitti. . • 
za eınatında bir iki vagonda uf ak Albaylaktan mütek~ıtti. .. .-•t 
bazı arızalar olmuttur. Hadise Merhumun cenaz~ı ~=~f•llo 
esnasında hafifçe yaralananlar, on bette Bucada evand 
ha an imadan arıl ~ kaldarılacakbr. 



..................................... 
• 

lnsanlıtm rıahşet i 
tarihinden 

• . . . -. . . . . . 
bir ilaç yaprak ~ 

a . 
................................... .: 

tatbik 

En korkunç olüm1 

insanların insanlara 
hayvanlar vasıtasiyle 
ettikleri ölümdür 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 

::·· .. ·················· ............. .., 
i RADYO : • • • • ......................................... 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da karışık glak neşd.v.atı. 
12.50 de Plak: Tüt:k: muaikist ve halk 
şarkıltırı , rn.ııs tQ dahili v~ harici haber
ler. 

Yannm Raelyofarı 
-----------.....-=--=~~....--~~~~~,,.,--~ 

Bir cep saati boyunda 
olacak ve milimetrelik 
ondlarla işliyecekmiş. .. 

YENt RADYO CtHAZLARl 
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. ................................. g;a .......................... :rı:m ......... ~ 

KÜLTÜR FİZİK 
. . . • . . . 

•••••••••••• • •••••••••••••• • ••••••••••• 
•••••••••••• ••••••••••••••• 
• ••••••••••• •· 

iı:ıım:ıı:ı:ııııı:ııazz:ı:r:ı:ı;ı:z:;ı::1111m11ıım ........... :ım ...... ı:L:c11111,ız:.ı:zzzzzz:zz:;a:ı:zz:z:ıc;r.L7-ZZ///ZZZ7ZY./ZZ7~/AP . . 

güzelliği Kol ve komedi Kücük __ ._ _____ _ 
• 

omuz 
edilir? 

DA ÇOK ESME R ... BU 
Cimnastikle nasıl temin EŞHAS: jdeği l.. ısem yalan olur, bayan .. 

Ahmet - Bayan ·z- Bayan Zehra - 5,z esmerleri Bayan Zehra - Oh!.. Çok eyi .. 
metçi kız. mi seveniniz? I Ahmet - Fakat affedersiniz .. 

Hizmetçi (Ahmedi salona ala- Ahmet - ~vet .. Zevcemin mu- Onu da yine ki.fi derecede esmer 
rak) _Buyurun, bay, lütfen otu- hakkak esmer olmasını isterim .. l bulmıyorum. . . . .. .. 
run ben bayanı çağırayım. Fakat saçları boyanmıt esmer.: Baya~ '.Zehra - Cıd~~n .'.11u!~ul-

Ahmet - Tefekkür ederim... Bayan Zehra - Öyle desenıze, pesentsınız, bay. (Albumu goste-
(Koltuğa oturup etrafına bakın- canım!.. ( Albümü göstermekte rerek) i,te, ilk kız gibi, dansı, •P?"" 
maya hatlar) Nedense biraz mah- devam eder) itte dostlarımdan bi- ru ve sinemayı seven esmer bır 
cubiyet bi11ediyorum .. Daha doğ· risinin kızı .. Son derece güzeldir. genç .. 
rusu heyecan içindeyim .. Evet, ta 23 yatlarındadır. Sade ve baaoas Ahmet - Heyhat bayan Zehra! 
kendisi .. Bu hissettiğim teY beye· tır. Halihazırda da avukatlık stajı- Onu da kafi derecede esmer bul· 
candır .. Bu tetebbüse ıriritmeden nı yapmaktadır. madığımı söylersem kızacaksınız. 
bir hayli tereddüt ettim .• Bana ba· Ahmet -Vakıa avukatlık kadı· Ama, hakikat budur ... Ben, esmer, 
yan Zebranın son derece eyi kalp- nın güzelliğini bir kat daha artı· çok esmer, eyice esmer bir zevce 
li, sevimli, tefkatli bir kadın old~· rırsa da bu gevezeliği hakimlerle iıtiyorum .. 
ğunu ve berkesin saadeti~i istedı· taksim edeceğim için benim he- J Bayan Zebra Albümü masası· 
ğini söylediler .. Bunun. lçın tered- sabıma fazla bir 4ey düsmez .. F a-

1 
nın üzerine bırakıp ayağa kalktı) 

düdürn kalmadı. Geldım... kat - bilmem belki de fotografın Pekala, bay Ahmet, bir kom~um 
Hizmetçi (tekrar gelir) - Ba- fenalığındandır. bu genç kızı ka- 1var ki, tamamiyle sizin idealinize 

yan bana dedi ki: fi derecede esmer bulmıyorum.. uygun geleceğini zrnnediyorum .. 
•-Bayan timdi gelecekl:ıt Bu- Bayan Zehra - Pekala! lfte si- Gidip onu getireyim, bakın .. (Dı· 

nun içi~ ben de bay~nın ban~ de- ze üçüncü bir genç kız. Görüyor· {arıya ç•kar.) 

• 
----- ... ~ -

• diğini aıze aynen dıyorum kı ba- ıunuz ki esmerdir, gözleri siyah· Ahmet - Aman yarabbim!..Ne 
yan timdi ırelecek .. Sonra bayan tır. Kendisi lstanbuldadır. kadar da heyecan duyuyorum. 
bana dedi ld ben ırelinceye ka.dı;'r Ahmot _ Bu kız için Jstanbula Kalbim ne kadar da hızla çarpı: Kadınla.-ın güzelli [.inde kol· dikkat et."Tie!t fartiyle her 
bayı yalnız bırakm~!..bu.n'!" ıçın maalmemnuniye giderdim. Fakat yor. Nihayet müıtakb~I zevce.mı ları da mühim rol oynar. Bilhassa en küçük jestlerini manidar ve se
ben de bayanın dedıgı gıbı yapa· 0 da bana kifi derecede eamer gö- göreceğim. Tanrı vere de, eyıce yaz mevıiminde bayanlar çıplak vimli yapım lıu güzelliği elde ede. 

ayni ekzeraizleri yapacak ba~ 
gelmeğe çalıtmalıdır. Bu idP!- I· 
yeni adalelerin doğmasını ve kd0 

cağım.. rünmiyor. esmer olsa. lfte geliyorlar!.. Ayak kollariyle gezdihlerinden kolları· bilir. 
Ahmet (biraz bayre!le) -Ya!. Bayan Zeh'ra - Öyle mi? .. Pek seslerini duyuyorum!.. (Ayağa nın ince, zarif, müdevver ve yu- Bazı k:ıdınların kolları çok zaif 

. e· 
!arın yağlanmamaıını tı;mın e 
cektir. Kollara ve omuzlara eıl~ 
tiğin arzu ettiği ahenkli du:ı' 
verebilmek için en iyi çare bu ~· 
250 gramdan bir kiloya kadar ha · 
ter akzeraizi, aaalenin ifrat de· 
recede inkitafı cHypertrophi_e~ 
gibi bir netice vermek tehlike•1111 

arzetmez. Cambazlıklarda veya 
halter 'ampiyonlarında görill~f. 
atırı inki.af onların bu id~anı ~l· 
rata vardırmalarından ilerı g 

Baya'.' cldd~n çok '.'azık.. ili, fUna ne dersiniz? 25 yatların- kalkıyor. Bayan Zehra, bir zerıci mu,ak olu9unun güzellikleri üze· vcı adaleleri paluze gibi gevtektir. 
(Hızmet~ı kız ~ır .. ·~.n~ı;'lyeye da çok fen, sevimn, eyi kalpli bir kızla beraber salona giriyor. (Bu rinde ne kadar müessir olduiı;-

oturur, .. cebınden bır orgu ıtı çıkı;'- kız .. Biraz mahcup.. rolü oynıyacak olan küçük kız, nu her keaten İyi takdir edeceK 
rır ve onneye batlar. Aradan bır Ahmet - Benim ır ibi... yüzüne bir zenci maskesi taktı mı, "'tlevkidedirler. Maaleaef kolların 
zaman geçer ... ) .. .. Bayan Zehri\ - Evet ... Eyi de mesele hallolunmu• demektir.) güzelliğine çehre güzelliği .,ibi 

Ahmet - örıru mu örüyorau· yemek oi,irir. Naaıl, botuna gidi· Ahmet (koltuiıa düserek) Ah! itina eden kadınlar pek ~d·~. 
nuz~ . . · yor mu? Hayır! Bayan Zehra .. ." Bu defaki Halbuki ~ira.z jimnastik, biraz 

Ç 
Hız~~rüt~I - Eve(t ... kKızkımk~~ıülıı~·· Ahmet - H o•ul"'la gitmiyor de- cidden lüzumundan fazla esmer!! da vücudun ıhtıyacı olan lm~uut-. 

orap o yorum pe ço uç 
bir çorap gösterir.) 

Ahmet - Sizin kızınızın ayak
ları bu kadar küçük mü 7 

Hizmetçi - Evet küçücük .• 
Ahmet - Demek kend isi de kü-

çücük ... 
Hizmetçi - Evet .. 
Ahmet - Yürüyor mu? 
Hizmetçi - Hayır .. 
Ahmet- Uslu mu?. 
Hizmetçi - Çok uılu .. Katiyen 

ağlamaz ... 
. Ahmet - lttihaıı iyi mi? 

Hizmetçi - Hayır ... Yemek ye
mez ... 

Ahmet - Verdiğiniz yemekleri 
red mi eder? 

Hizmetçi - Hayır kımıldamaz 
hile .. . 

Ahmet - F elcemi uğradı 7 Haa
ta mı? 

Hizmetçi - Hayır ... Esaıen çok 
merak ediyoraunuz, itte kızım ... 

(Kö9eden bir bebek çıkar) 
Ahmet - Demek kızınız bebe

iinizmif... Öyle desenize.. Şimdi 
her teY anlatılıyor .. Fakat Bayan 
Zehra ıizin hali bebekle oynama
nıza müıaade ediyor mu? 

Hizmetçi - Eveti .. Bayan oka
dar iyi bir kadın ki ... Herkesin sa
adetini ister ... 
. Ahmet - Bunu bana zaten ıöy
lediler... 1 
. Hizmetçi (ayajia kalkarak) B. , 
itte bayan ( dıtarıya çıkar) t 

Bayan Zehra (içeriye girerek)· 
Safa geldiniz, bay ... Bay ... Bay .. ? 

Ahmet - Ahmet .. Size mektup 
yazmıttım, bayan... j 

Ahmet - Esasen, belki unuttu
nuz diye, ıize ziyaretimin makıadı ; 
nı kıaaca anlatayım .. Bir çok dost· 
!arım, sizin herkese iyilik etmek. ! 
ten hoşlandığınızı ve herkesin aa
adetinizi ... Bunun için de evlenmk 
btiyen, fakat biç kimseyi tanımı· 
yan genç kızların fotoğraflarını 
topladığınızı söylediler .. Benim de 
biç tanıdığım yok. Yetimim ve 
üstelik mahcubum. Bunun için bel 
ki bana bir nitanlı bulursunuz j 
ümidile size müracaat ettim ... • 
(Kendi kendine) Of! .. Ama fazla 
söyledim ha!... Hayatımda bu ka
dar konu,tuğumu biç hatırlamam. 

Bayan Zehra - Çok güzel bay 
Ahmet! .. Sizin hakkınızda zaten 1 
tahkikılt yaptırdım. Gayet namus-

1 lu ve calı~kan bir genç olduğu
nuzu ö;r~ndim. Bunun için size 1 

elimden ııeldiği kadar yardım ede- 1 
ceğim .. Elbet arar, size münasip ! 
bir ni~ıı nlı buluruz ve ailesini de j 
ikna ederiz .. (Bir fotoğraf albümü 1 
alarak Ahmede gösterir.) Bu genç• 
kıza ne dersiniz? .. Uzun boyludur, 1 

dana ve spordan hoşlanır. 
Ahmet - Muhakkak ki güzel 

bir kızdır. Fakat sporcu olduğu 
için bir futbol maçı oldu mu: «Be· 
ni maça götür diye tutturur. Bu da 
bir dereceye kadar tahammül edi· 
lir ama ıarıtın olma11 hiç te eyi 

• 

. .. 

Yukarıdaki resimlerde son m od ve ha
kikaten zarif rophrdan örnekler görüyor
sunuz. Köşede de cidden eksantrik bir 
şapka var. 

Modanın son. 
icatlarından 

ir kaç 
ornek 

Ve eksantrik 
bir şapka 

-·--···· ·~ 

'- ...... 
r 
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l 

,. 
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Ada'.L .~~;n elyafını kuvvetlendir· 
meyi iıtibdaf eden ekzersizlerle 
adaleleri kuvvetlendirmek, kol· 
)arın hadden atırı zaifliğini gi· 
dermek kabildir. 

Lüzumundan fazla yağlı ve tif· 
man kollar için de jimnastik yağ
ları eritmek ve kollara kaybettik· 

l leri güzel tekli verme!c için en mü· 
him vasıtadır. 

mektedir. . ')İ 
Kolun cildi buru,uk ve çı:ıg•1 . a e 

olduğu zaman bu mahzuru ı:ı 
için kolu kıldan bir gandla sabu~· 
lamalı yarı kolonya, yarı gliserııt 
mahlulüyle yumufatmalıdır. 

Birinciler ve ikinciler için de . • . ii 
250 gram ıikletin~e demir ile~~er· Fig.ürlcı'.irn.izde göıter.dıg•°Ji• 
le ite batlamak lazımdır. Bu Jım· ekzersızlerı dıkkatle tatbı~ . e 
naatik her sabah yapılmalı ve ted· niz. Büyük fayda göreceksın~Z·.,. 
ricen ciklet arttırılarak bir kiloluk Bu figürlerdeki "l..:ı:~sizlerı yı 
halterlerle yorırunluk duymadan miter defa yapmalıdır. ~ 

Bisıklet koşusu r/ hrzzLLT/Zf..o..L7J /zr.adY./~ 
Bisiklet federasyonu tarafından Halkevi köşest 

tertip edilen sekiz haftalık kotu· . _ 
!arının betinci haftaaı olan 50 ki- = Nist'o' 
1 trel•k kotu dün İzmir • Urla 1 - Evimiz reaim ıergisi 24 ,. 
ome ı l ' k 1ı:··en« fOSesi üzerinde yapıldı. da açılacaktır. ıtıra etme ıstıY e_.,. 

Evvelki kotulara ittirak eden •amlarm 15 nisan akşamına Jtadat le' 
muhtelif kulüplere mensup 14 bi- l~rini evimiz Ar komite•ine göndetıtle 
sikletçi arasında yapılan kofU ne- rı. ı 2 
ticesinde : 2 - Evimiz temıil kolu tarafında~ ·e•I 

Birinci Doğanspordan Cihat 4/ 938 aalı akşamı cYa,ıyan ölü• ~•Ye~· 
Parlaksu Rekor 102 dakika. temsil edilecektir. Biletler Halkevı • 

ikinci Alsancaktan Bayram Adı· reterliğinden verilmektedir. 
ki' 

Halkevinin tertip ettiği 11por he.r~. e~ vai 1 tekerlek farkla. 
Oçüncü Alaancaktan Mustafa 

Candat 104 dakika. 
Dördüncü Atetapordan Sala

bettin Karagöz 108 dakika. 
Be~inci Alsancaktan lsmail Go

car 112 dakika. 
Altıncı Doğanspordan Ahmet 

d ·· d •· 'ki.ki · h kat• gur bn agun egışı ı erı ve are 
., da.ki şe'" 

te ilive edilerek program aşagı 

kilde tadil edilmiştir : 
sa 1'.:J.'" 

A - 15 nisandan on beş ına)"J ]arı 
dar her haftanın pazar günü ak~afll Jcrİ 
H k · b h · d A " goreŞ al evı a çesın e mator 

Özpulat 115 dakika. yapılacaktır. 
. 29 mayıs. Ve diğer kotucular sıra ile ko· B - Atleıi7m aeçmelerı .. Jeri 

tuyu bitirmitlerdir. .nüsabaka da (5 haziran) pazar gun 
Puantaj listesine nazaran Böl- Alsancak "tadmda yapılacaktır. 

ge bisiklet tampiyonluğuna Bay- · e ;kin· 
ram ile Cihat namzet bulunmak- C - Bu müsabakalar birincı v hit 
tadır. cilerinin hediyeleri halkevinde teş 

Önümüzdeki hafta yapılacak edilmektedir. 
olan 75 kilometrelik kotu lzmir· D - Kayt muamelesine başlanınj:;~ 
Bergama yolu üzerinde olacak ve ~tirak edeceklerin Halkevi ..,~te~;ret 
kotuya Kartıyaka Ahırkuyu mev· ne müracae.tle adlar"'ı koyt etürıp 
kiinde baılanacaktır. numara alnı.alan. 

: 1 ı:.uu........... • • ıla arak bü- . kenct .. ınoen ııuu u -· -

ız. . l 1 ak beli· h~rm.-et::....:.ve::....:.tawn __ '_ıe_ı._ar_•_Y _________ ~-'--''-------------ıııiı•• benı -u az o unm _ 
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AOl[ILY-VOOD 
Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 

............... " .. ....,._ .,,. 

ızMıR sTJJ ._.HUKUK MAH- Kiralık 'i v "' .. tzMtR BELEDtYE.C!lNDENı , .-
KEMEStNDE ' : ı Oener metro murabbaı datt1{1:ı • 

Hazine ile Münıre, Pakl:ıe, Sey. yazı.ha rll(..an iJd yü:ı tekten aJQ IU:a kirle 
fettin ve ismetin f&)'ian mutvar· Cazı b 1 da l uliafi Od ! bedeli mulıaııunenU elU betin· 
rif oldukları 1zmirde büyük Cam. u vann ye~ t Y • el adanıD 71 60 metro mıırebbamda· 
göz sokağında ki.in 34/49 numa• ler çar1111nda kullanııh iki ev lr.lralık'- ld 3/1 .. ,ili ananın tatıfa bq katip
ralı ve 300 lira kıymeti muham. tır:. Y~ıhane olarak kullanılm~a likteld prhıameıl vechile 16/4/938 
meneli alt üıt iki odalı mutbak ve musatttır. cuma günü aat 16 da açık artırma 
beliti havi evin 12/5/938 per,em. MORACAATı Yeni tuhafiyeci· ile ihale edilecektir 
be günü ıaat on bette İzmir ıulh !erde Dr. Hulusi caddesi No, 64 t tirak etmek , : enle yirmi bir 

- 34 - hukuk mahkemesi salonunda ıa- TELEFON: 2256 1-1 O lir 'eın 1..--lukiltiy ..... ~- . a ..... "f muv ......... t temmat 
Birkaç dakika sonra Hidden yirmi bin figüranın hepai aefalet hfl Y!'pılacaktır. Bu. aı:!'""mada Aaçıbası makarnalar makbuzu yeya banka teminat mek-

İirclerine reliyoruz. Hakimin ki· rahat bir hayat :ratatılıyor. Diğer ~~. betı nııbe!ı~de .bedel. verildı. mene gelirler. 
Li t b"li d d ak ed' b" . . d ü • 1 • . kı dıgı surette talıbıne ihaleıı yapıla. 31 5 8 12 (654) 

. 
tıMlR Me.ML!KET HASTA,, 

NESJ DAHtU HAST~ 
- LAR MOT AHAs.SISI 

DOKTOR 

Celal Yartın 
Muayenehe.neşlnl ildncl bey • 
ter aokağmda fırın karıısmda25 

numaraya naldeylemiftir. 
TELEFON ı 3956 
EVl Göztepe T raınvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 254' E

"!rl •lleyi terkederek Loa Anceloı içinde bırakılmaktanıa üç binine t"!ımın ~lu.nan ~edelın yuzde .!e~- :5' "' tubile söylenen gün ve l&lltte encÜ· 

ueı o omo ı ur urar yere on y ı ınının e mıt ennı r· k _.__. kd" d b .. • • • 
Y k b l · d ak ca , aıuıı ta ır e aatıt on et gun . • . 
or. ma ve un arı ıınema an uz - dah tıl ak "k" . arttırnıu 1 - Senelik ıcarı 110 lıra be-1•-----m'l------

- itte, diyor hemen hemen !aştırmak istihdaf ediliyor. 261;1= ar b ınc;~ .. t 
1 deli muhammenli Balcılar cadd .. 

•eldiniz. Şimdi poliıe ridip ehli· Fakat maalesef bu on yedi bin b t . pedrf.em ~ dgunu ıala cakon ıinde çiçekli fırın ittisalinde 137 
htııam 1 te • • . , • k et e yıne aıremız e yapı a • l d"'-'-" b k" • liktek" e .' yınız. bedbaht bir türlü ümıtlerını ır· tır. sayı ı . UJU<aı;ı af atıp ı tart-
lı: - H~lıvuda ~~d.ar bana refa. mak istemiyorlar. Mideleri bo' ol· • .. • e bak n~esı Yeçlııle 15.4.938 cuma gij. 
at etmıyecek mııını:ı? d • b ld b 1 bütün gijn te- ~yrı menkul uzerınd. d ta. nü saat on altıda açık arttırma ile 
Kadın batım kaldırıyor Ve ga• ugu a e, un ar, , lebınde bulunanlar ellenn e rea- ihal ed'I ktir 

liba akl d L F 1· • dd lefonları ba,ında beklıyerek ( Cas· mi vesaik ile birlikte yirmi gün Teali ı ece • ' . , . .., uz ar a oı e ıa ca e- • ) . . . l f p olanlar sekiz lıra yırmı 
linin nihayetinde Sunset Bulvarı- ting ın gayrı varıt te e onunu içinde dairemize müracaat etme- bet kuru luk akk t t . t 
llın ıtıklarını go"r'meg"e ralıtıyor bekliyorlar. Bunun neticesi olarak !eri lazımdır. Aksi takdirde hak- --'-b f muvb __ ,_a em!na 

" • b'lh k d nI f 1 · · · · • lmad IDAA uzu Yeya a.uaa temınat _ Hayır dı'yor Holı"vudun ya ı assa a ı ar, ıe a etın en acı larında tapu 11cılı malum o ık· ktub .1 ö 1 _,, ' • • · 1 akl me u ı e ı y enen ,. .. n ve saat-
tıında olduğum ye onu kendime uçurumlar.ına yuva~lanıyorlar.~- ça payl-.madan hane; ka ac ar- • . . . . . . , • te ecümene gelirler. 
Yakın hi&&ettiğim için, ıükun için· le zannedıyorum .kı, bun.lar, ~un· dır. . . Selanik ıerguının bırıncılik ma• 2- Senelik icarı yii% yirmi bet 
de Yatıyorum. Fakat oraya bir da- yanm tam manaııle açlıktan olen Şartname 25/4/938 tarıhınden dalyasını kazanmııbr. __ . . __ lira bedeli muhaınmenli KemCT 
~~~a için dahi avdet edemem.Onu yegane insa~larıdır. Bu ~ehe~- itibaren her k~in götebi~esi için ızMiR'BJRtNCI ICRAMl caddesinde tan%ifat han; kartısın
toremem, çok fena olurum. jnemden uzaıda onları aılelerı, açıkta Ye gayrı menkulun eYsafı MURLUôUNDAN ı da 6/1 ıayılı belediyeye ait ben. 

dostları, batka meslekler, tabii bir da .-rtnamede ya:ıılıdır. lzmir belediyesinin sarraf Ben· zln ıab, barakası Batkitl.plikteki ,_ 
ZEHiRLENENLER jhayat tarzı bekliyor. Fakat onlar, Müzayedeye .iflirak etmek İı~- cuyadan alacağı olan paranın te- ~ame.i yeçhile 15/4/938 cuma 

1 • • ibu cehennemden ayrılmak istemi- y~nler kı~metı m~ham_menenın mini taıili zımnında mumaileyh !f'ln.il aaat ".n altıda açık arttırma 

Doktor 

T evf i~ Lütem 
Kulak, Boğaz. Burun 

hastalıkları mUtehas91s1 
Merkez hu•• •!' kulek ldilıiii tefl 
M...,yenehaneı ikinci Beyler, Nu• 

manzade sohk (Eold Kültür l..Ueal 
karıwnda) No. 5 

Her IÜD 1 5 ten itibaren lıuta 
kabul eder, 

TELEFON ı 3453 ' . -. 

~ 
u~ ~~ bu hikayeden do· ı yorlar. Gözleri ve kulaklarının bü- yuzdı: yedı b~çuk ~ubetınde pe! h.akkında rehinin paraya çevrilme ıle ihale ed!lecekt~. Talip olanla- DOKTOR 
Yı. özilır dilerıaı: Fakat bu b~a, , tün duyuf hasaeıi bu telefonun akç~ı veya mılli ~ır _banka temı. 11 yoluyle açılan icra takibinde ruı doktız lı.ra ellı kurUfluk mu- • .. 
olivudun - aib;eı e~rarı •. •ı~e-lüzerinde temerküz etmi• olduğu nah ıbraz etmeıerı ıazımd?". borçlunun tahtı terbinde yeri ..,. vakkat temınat makbuzu veya Al A h o· 1· 
anı!.' kGçilk, m~~zı,, •.efıl .~ı.~· halde bekliyorlar. ' Gayri menkulün v~gı veıair bir plinı mucibince 37 numaralı banka. teminat mektubu ile aöyle- 1 ga IDe 

Jnetkarlarının mlıtikı gıbı goru- ö .. d b" F 1 . kanuni mükellefiyetlerı satıcıya adada kain iki numaralı ve 355 nen l'1İD ve ıaatte encümene ge- Fransız hastanesi Cocuk beki• 
U10rdu. num e ır ransız var. ımı .. d "k" b k d ıı· r f . r 1 

. Löbröndür. On senedenberi bura· yu~ e 1 1 uçu e .a ıye v~ e- metre 35 santım terbiinde bulunan ır er. mi Avrupa tetkik ıeyaha"tinden 
(Crant <A:ntral, Caatıng) de, da figüranlık ya ıyor. «ICasting»· rag h~ları alıcıya aı~ olup .. iha~ bir bap arıa beher metre murab· 29-5 8 12 1015 (625) dönmüttür. 

Etazam hır tekılde mukayyet . , p • . . bedelı defaten -ve petınen ödene· baı bet liradan 1751 lira 75 kurut Beher metre murabbaı 300 ku· ~ · . • , 
ınl bin firüran «etiketli:. olup ın m~urlarıyle a~a~ı a~'.ld~ı ıçın cektir. · • kıymeti muhammine ile 13/5/938 ruttan bin bet yÜz yirmi yedi lira H~stalarını eskiıı aıbl Beyler 
lann etkll.11, kabiliyet ve elbi- jn sekız ayJanberı bıd '!:un bı~ \a· ihaleyi müteakip mü&teri ihale tarihine müaadif cuma günü saat ı bedeli mnlıammenli 57 inci adanın aolcagında 84 numaralı muayene. 

leleri e7ice teıbit edilmittir. lca- lf~&mlf. ası~. ya•a. ~~ı~ı, a. ~ bedelini vermediği, vey'a vereme- on birde birinci icra dairesinde 509 metre murabbaındaki 16 ıayı- hanesinde kabul eder. 
hında milliyetlerini değittiren, fa-ı dogrusu nasıl olmedıgını kendııı diği takdirde ıahf on bet gün açık arttırma suretiyle paraya çev- lı arsaaı bat kitiplikteki fartname- Muayenehane Telefon 3452 
kat rütbel~rlni daima muhafaza ide bilm_iyor. 05 g6?~enb.~r~.ye~~~ müddetle tekrar müzayedeye ko- rilecektir. ıi veçlrile 15/4/938 cuma rünü Evinin Telefonu 3053 
rilen iki bın Ruı generali de bun- yememı' ve dızlerının bükuldugu· nulup talibine ihalesi yapılacak ve Bu arttırmada satıt bedeli mu· ıaat 16 da açık arttırma ile ihale ~-----mı:"'lll _____ _ 
arın meyanındadırlar. Bundan nü görüyorum. Konsolosluk onu ,arada tahakkuk edeeek ihale far. hammen kıymetinin yüzde yetmit edilecektir. B B J 

hatka, bu figijranlar arasında bin iki defa Fransaya göndermi.se de kı hiç bir hükme hacet kalmaliaı- befini bulmadığı takdirde en çok l~tirak etmek iıtiyenler 114 li- a Y Ve ayan ara 
bef yüz metre. d'otel, ti~ bin eolen-,o .. ikisi~de de geri dönmü,. Ona 1 zın vecibesini ifa etmiyen müfte- arttıran ~."liplisinin taahhüd~ baki 1 ra 75 kuruşluk muvakkat tem!nat KARŞIYAKA YUSUF OLTAN 
çe kadını, bın bet yuz, sakallı fOyle dıyorum: riden tahıil olunacaktır. kalmak uzere &atıf on bet gün da· makbuzu veya Banka temınat MODA BERBER SALONUNDA 
,t.clam, iki yüz kambur, dört yüz 1 - Pekili biliyorsunuz ki, bu- Daha fazla maliimat almak is- ha tehir edilerek ikinci arttırma- mektubu ile söylenen gün ve saat- lzmirin ve Karııyakanm moda 
~~ hafifmetrep kadın ve bet yüz radan artık hiç bir 'ey bekliye- tiyenler dairemizin 937 /1316 nu. ıı 28/~/9~8 .. tarihine müıadif cu· te encümene gelirler. alemine yeni bir varlık ... 
tıy~ vardır. mezainiz. Sizi tanıyorlar ve çalıt· maralı dosyasına müracaatleri lü- martesı gunu ıaat 11 de yapıla- 29-S-8-.~2 .103~ ~624). (ONDlLE ve PEROK) 
Bütün tirketler aynı vım•nda brmak istemiyorlar. Sizi tekrar zumu ilin olunur. caktır. 1 - Altı yuz on lıra yırmı yedı Saçlann ıiyah, kumral, k t 

,filim çevirdikleri zaman, bunlar- Fransaya göndermek için kosolos- 1212 (751) Bu arttırmada dahi &atıf bedeli-, kuru, muhammen bed:Ji ke.ali Ta- bakır . _1~..,_ ___ 1_1 __ eı ~e,l-
'..l ----•- L-~ d iki" b" · · · h k t' ' • '-'- ah "--· de 981 - 1• ' mavı, .,........ ...,.__,, çevn uan ILllÇa& D&Ita a mını met- luğa müracaat edebilirim Fransa· . ....., nın mu ammen ıym~ mm yme M&f&W< m aueıım sa:ruı so- . b' t earidi. 
'1tJ eclebi!irler. Demek .oluyor ki, da, yine aynı meılekte bile, çok SAUHLt iCRA MEMURLU- yüzd~ yetmif be,ini bulmadığı 1 k~an bqhyarak 977 nyıh ıokak meSAm-;'°AYANLAR: 
~lp itibariyle, her fıgüran an· daha mesut olursunuz Çünkü ôUNDAN . takdırde saht 2280 numaralı ka- 1 agzma kadar yaptırılacak 94 metre Söz! • • eldim değil. A 
talı: )'edi haftada bir defa filim çe- memleketinizd" · .. · . nuna tevfikan tehir olunur. ltbu boyda kanalizasyon baş mühendis· d örd~~ ~. t let · . vrupa· 
'Virir ve yodl bu~ dolar alır. Ha· ır. . Tuccardan Yunus ve Kadrı Eke· gayri menkul üzerinde her hangi l likten tedarik edilecek eşif ve.-.art· a ~ ~112 uva 1 ıının en 
kikatte anıaje edilen figijranlar .. zavallım~ . çe~reıı 5ararıyor: Y~ ~!an bor~undan do~ayı <:;avlı bir •ekild': hak ~alebi~de ~ulunan- nameai veçhile 22/ 4/938 cuma gü- yenı modelida". 
hep aynıdır. Bunlardan bini, ha- d"'memek ıç:n hır masaya yasla 1 k~yunden Suleyman oglu Halı! ve !arın ellerındeki vesaıklerıyle bir- ı nü saat 16 da acık eksiltme ile ihale PER~NANT 1:ERMO~ ~Ç~· 
Yatlarını eyi kazanırlar. iki bini •nıyor ... ~özlen ya~la ~oluyor. Fa- ,oglu Süle~an Taytan kö~ün li~e i'bu ilinın tarihi netrinden ı edilecektir. Talip olanlar kırk alh li- nn ~l~ktrık cereyanile tabıı buyu· 
•öyle böyle ıeçinirler. On yedi bi- kat butun bunlara ragmen ba,ını Kır mevkıınde 11/933 tarıh ve il yırmi gÜn zarfında tifahen veya 1 rahk teminat makbuzu veya banka mesını bozan çok ye~lerde ~1!11" 
hi iıe açlıktan ölürler. sallıyor: «Hayın 11~5.~umaralı tapuya ?1üstenit 25 t~hriren dair~mize müracaatleri teminat mektubu ile söylenen gün ~~~lan.saçe~_makinele":'. 

"'-kld 1 k b k h donum tarlasına 250 !ıra kıymet lazımdır. Akıı takdirde hakları ı Ye a••tte -cu"'--a geliri de buyük bır yemlik vucuda gelmlf• 
c.a en mes e ıer est en, er BOYOK GALA kd' d'I k 16/5/ . • . . - ~.. ..~ .. y er. tir 

keı görülilp, beienilmek ümidini J t~ ır e ı ere . 9~8 pazarte- tapu ııcılıyle sabıt olmıyanl~r pa· ı 2 -Yü,: yirmi yedi lira yetmİJ se- ... • • 
bıuh f edebil' H bah 1 sı saat 14 • 15 de ıbalesı yapılmak raların paylatmasından harıç bı· kiz kunıı mnlıammen lıedeli kePfli , Bu senenın en son Vıyana modeU 
ttüd a j:ıa ka ıyd. er sa d' .' Yemekten sonra, saat üçe doğru üzere 695 numaralı dosya ile açık · rakılacaklardır Sahtı pefin para\ yaptırıl c~ bir ad t d irden natürel lenı:ıo11 sayesinde elektriksbı 

' 

yo arın ~~~~l ~· ııray!'-1 . 1
1Z~ (Vandom) dan çıktığımız sırada, 1 arttırmaya çıkarılm1'tır. jile olup talipl~rin yüzde yetmİf I I ·ı· a kut · 221e4193em8 ~- olarak en tabü tddJde fennin son 

en upuzun ve 5 ..,... ınıan ıı ıı eıoı M 1 b .. 1 d' j ' I mu ı an esı cuma gu- aı1ı1ı· • lar-'- in 

ü:d~ reçer :.'fh;~ı:~~naon. d= - Sizden ayrılacağım. Gala 938 tarihinden itibaren her kesin milli bir bankanın itibar mektubu-: edilecektir. Proje keJif ve tartname&i kartı'akeda Ymuf Oltan -.da 11-~
ki dl Sahn 1 l ar en ana '°Ye ıyor: Şartnamesi ayni dosyada 8/4/ bef nisbetinde pey akçesinin veya nü aat 16 da açık eksiltme ile ihale Ye en 1 vazıyette o ... ya ı:ı 

rini ıeçerlerdi. Bu figüran~dan müıam~resin~ ~azırlanmak üzere ı' görebilmesi için açıktır. Tayin edi· nu hamil bulunı.n~Iarı lazımdır. ı bat mühendislikten tedarik edilir.Jt. lonımda yapılmılctacilr: 
zıları yıldız olmutlardır. Bank· otele donmeliyım. l~n zamanda arttırma bedeli gay· .. Şartname tarıhınden 23/4/938 tirak etmek istiyenler dokuz lira yet· DTelefon Numaruı. 5154 

toft, Enin Brent, Corc Raft, Virgi- - Fakat gala aktım saat 9 da rı menkulün muhammen kıymeti· ıtibaren he~ kes~ ~çık bulundu~·ımif bet lrunuluk muvakkat teminat · 15 S. 7 lOl5(651 ) 
llia Brila, her sabah, Külver Siti değil mi? nin yüzde yetmit betini bulmadığı lacak.!1r. ~uzd~ 1.kı buçuk dellalı· makbuzu veya banka teminat mek· 
:\'eya Vestvudaa, (Metro) veya - Evet ama, düşünün ki yüz takdirde en son arttıranın teahhü· ye :~·terİie aıttır'. . . tubu ile söylenen gün ve saatte en- SALIHU 1CRA MEMURLU· 
.(Folu) tirketl önünde beklemek çizgilerimin rahat etmesi için iki dü baki kalmak üzere arttırmanın ~~era ım vergı, tenv_ırıye .. ve cümene gelirler. OUNDAN ; 
llzere uyanıp reyinirlerken, bu on saat müddetle ıiyahlar içinde u-

1
on bet gün daha temdit edilmit tanzıfıyeden olbaned blieldedıye rus~-1 3 - Beher metre murabbaı dört Otelci 1ımail ve Kadri Ekeye 

L b" l.!-ı:. v· .. . B .. ak b . . d . s l - b . . mu arttırma e n en tenzı .. '--·- edi .. l-'k .. lira olan bo .... larından dola s l"bl'd Qet ın ,._uı~ ~Jı~aya rua ~~ zanm mec urıyetın eyım. ~:'t o acagı ve on e,ınci rünü aynı olunur. ~:" ... ...,tan Y • yuz ....- uç. . ... . • YI a ı ı e 
llankroftu dutünürdu ve bu du· bet burukta berber, 50nra masor saatte en çok artbrana ihale edile- 2761 1 ak fi k ymnı kunq bedelı mubammenli 56 İbrahim Azını oglu Yusuf Aydının 
., I bah kah 1 'h " ' numara ı v ı ar anunu • .ı y 1 kö .. ·· y lı k"" •unce on arın sa va tııı ı • daha sonra da manikürcü gelecek. ceği cihetle bu gayri menkul üze- 'b' d" • . d ta . mcı ... unn 185,80 metre murabba- arat ı yunun arq mev ıın-
tlyaçlarını unuttururdu. Kaybedecek bir dakikam bile yok. rinde bir hak iddia edenlerin eY: i:,'d1 

!' ınc~ ~e !YeH ·= e en vız mdaki 18 sayıb arsanın sabfl bat ki· de demiryolu civarında ferhat p&• 

Şimdi onda bu ümidi ~~i bı· Hotça kalın .. Ak~ama görütürüz. rakı müsbiteleriyle yirmi cün için· T:ı~ı:t:..~:ı;~iraıbiri~ci icra da. tipliktdd ~~i veçlıile 12./4/ fil ;tfından tapunun 1/92'7 tarih 

t
akmadılar. Artık onlar, ııdıp re- Çok rica ederim, geç kalmayın. ide icra dairesine müracaatleri, ak- ireıinin 38/ 1919 dosya numarası- 938 cuma günu saat 16 da açık ar- ve

1 
h8ktnuınar76as00ında kayıtlı bobtuz 

lıörlere rörünmek hakkına malik B .. 1 .. · M 1 "d' · kd" d · ·ı· b" ol . .. • . .. tırma ile ihale edilecektir. İştirak et· a tı e ar metre mura aı 
. 

• 'l . V .. öriln iiltakil u soz er uzenne ar en ırı ı- 1 ıı ta ır e tapu ııcı ıyle sa ıt • na ve ıcra munad11ıne muracaat. k . . le I' , be ku tarlasına bin lira kıymet t kd" 
eııı dırler. e r~Jll m yor. Benim hiçte acelem yok. Bu- mıyan hak sahiplerinin aalıf bede- !eri ilin olunur. me ıstıyen r 55 ıra yetmı4 f • d'I k 16/S/938 .a ır 

tlrüranları angaje etmek hakları . • , .. f • • , ( ) ruıluk munklmt tembıat makbuzu e 1 ere pazarte11 saat 
ıd 1 t B "tü" 1.!-u"ranl nan ıçın yaya olarak otelıme yu· · lının paylatmaıındaıı hanç kala- 1202 752 bank t . t ektub .1 .. 14. 15 arasında ihalesi yapılmak a ırı mtf ır. u n ,,. ar .. h I __ L I ki .1• I .-wwww -.....-:~ veya a emıns m u ı e ıoy-

llCentral Casting:. adında ıendi· ruyor ve inet ur ga aya aaııne 0 a· ca arı 1 an ° unur. SALiHLi iCRA MEMURLU· lenerı gün ve Jaatte encümene ge- Üzere açık arttırmaya çıkarılmıt-
lc:aı bir ofiıe kaydedilmit olup, da· cak «Çaynet .!~ter» in ~Çin ti· 1208 (750) ôUNDAN : lirler. tır. Ş_artnamesi 391. d.oıya n.u~a· 
V~t e.dilme!erini be~lemek mecbu· yatrosu) nun onunden geçıyor~. ,.... Tüccardan Yunuı "Ye Kadri Eke- 7-1~-1.S-19 ~ 138(709~ rası ıle 8/~/9~ t~rıhin.~eı;ı ıtıba. 
t'iyetindedırler. Sm-dyolar (Cas- -BiTMEDi BERGAMA SULH HUKUK ye olan borcundan dolayı Adala Senelık kirası altmıı lıra bedelı ren her~esm ~orebılme1t ıçın açık. 
tlng) e telefon ederler. cYüz elli MAHKEMESiNDEN. nahiyesinden Jbrahim oğlu Mah- mulıammenli iiçilncil Kahramanlar- tır. Tayı~ edılerı. zamanda .. arthr· 
htrilık muharibe ihtiyacımız Yar» K ık .. 

1 
.. tb L,.:._ • I mudun Dombaylı köyünün Kırtat da Seli.nik sokağındaki 6440 metre hma bedelkıı gayrı menkulun mu. 

o kadar.. 1ZMIR BtRINCI iCRA ME- ın tan ° u .raUUD mı~uçı.a· mevkiinde tapunun 2/935 tarih ve murabbalık bahçe bat ki.tiplikteki a~n yme~nin yüzde yetmit 
Bir ıaat ıonra (Caıtinır) tara· MURL.UôUNDAN ı rından karuı ~fı~a Ye ev.latlariy· 85 numarasında kayıtlı bet bek- fUWUDe&İ veçlıile 19/4/938 salı betmı bulmadıgı takdirde en son 

fından intihap edilen ve çağırılan Denizspor yurduna merhun Ah· !e ~tan dHb-yın ~m'!-ı"'eK· tar 5110 metre murabbaı ve üç g(inü saat on altıda açık arbrma ile arttırarun taahhüdü baki kalmak 
YÜz elli «etrüsk muharip» stüdyo- met Turanın gazino efya&ı «Çatal, İre ar r arın k-· d1~.~~3k' ,1 a· yüz lira kıymet takdir edilen ef· ilıale edileoektir. Talipler dört lire uha-zere artbd rmanın on bet gün da
da hazır bulunur. Nazari olarak katık, bardak, vesaire) açık art- emen.ı me~ ıın e 1 1 1• ıt a tar- carlı tarlanın yarısı 16/5/938 pa· elli lı:urutJuk muvakkat teminat ~en;ı i!. ~ilmi~ olacaiı ve on 
6-iiranlan (Caıting) intihap e- tırma suretiyle 12/4/938 tarihine lanın ı:ı:ale.yı fUyu suretıyle aatıl- zarteıi saat 14 • 15 araıında ihale- malılıuzu ile .öylenen gün ve saatte betıDCJ ll'l;IDU ayn~ aaa~e .en çok 
der. Hakikatteyıe anraje edilen müaadif salı günü saat 14 te Al- ~aı~na. ~_aır Bergama sulh hukuk si yapılmak üzere açık arttırmaya encümene gelirler. arttıı;ana ilıale ~ılecel'l. c~etle bu 
Eirüranlann hemen hemen tunun ıancak birinci kordonda Deniz ~imligınden sadır ol~ 28-1-9~ çıkarılmıt ve farlnameıi 711 dos- 1, 5, 12, 15 1069(661) gayrı menku~e bır hak ıddıasında 
Veya bunun ahbabı, dostu, arka· ıpor yurdunda satılacaktır. t~h ~e 210 ~u~aralı ılamı mueı· ya ile 8/4/938 tarihinden itibaren - Beher metre murabbaı altı bu_luıı;an .alika_dar.Iar_ın. , evra_kı 
datıdır. Şu veya bu tahıiyetin tav- Talip olanların yevmi mezkur bı~ce ıcra ~e ıflu kanunu hüküm· her kesin görebilmesi için açıktır. yüz kuru&tan iki yüz eUi ıekiz fi. musb~telı:rıyle yı.~mı gun ı~mde ıc
aiyeıiyle angaje edilmittir. ve saatte hazır bulunacak memu. l~rıne tevf~kan açık arttırma ıure- Tayin edilen zamanda arttırma ra bedeli

0 

muhammenli Akdeniz ra d~ıresıne ~~~e&&tler~, aksi 
Mantıki olarak bu haksızlık bir ra müracaatleri ilin olunur. tıyle satılıga çıkarılmıttır. bedeli gayri menkulün muham- mahallesi Doktor Hulusi bey cad- takdırde tapu sıcılıyle .'9:bıt olmı· 

llz da haklıdır. Çünkü böylelikle, 757) Birinci açık arttırma 6/5/937 men kıymetinin yüzde yetmit be- desinde 28 ncmaralı mağazanın yan hı;larb sa~f te1elının pay.l~t-
-•••••••-~•-m••••••m•m•llllilımıom• cuma gijnü saat on bette ve ikinci tini bulmadığı takdirde en ıon önündeki belediyeye ait 43 metre ju.ın an arıç a acakları ılan 

iLAN 
Ödemiş Ziraat bankasından: 

Ödemit Beydağ nahiyesinden Hümü Beydağın T. C. Ziraat ban. 
tasına olan rehinli borcunu, yapılan ihbara rağmen ödemediğinden 
.anka depolarında bulunan 193 balyada (10678) kilo kaba ve bo. 

ttın.ci nevi, ve 34 balyada (1700) kilo kalbur üıtil kınk 936 mahıu· 
il 1tlcnmif tütünleri açık arttırmaya çıkarılmıttır· 13 Mayıı 938 cu· 
~ .ırUııü ıaat on bette muvakkat ihale, ve 28 mayıs 938 cumartesi 
tıınu kat'i ilıale (ıaat onda) ödemift• T. C. Ziraat baukası bina· 
•ınd• yaınlacağı ilin olunur. 12 - 27 1222 (757) 

arttırma 23/5/938 pazartesi ll'Ü• arttıranın tu.hhüdü baki kalmak murabbaı yol fazluı b.,. katiplik- 0 UD11J', l207 (753) 
nü ıaat on bette Bergama mahke- üzere on bet gün daha temdit teki f&rtnamesi veçhile 29/4/938 
me bat katipliğinde icra edilecek- edilmit olacağı ve on betinci gÜ· cuma günü saat on altıda açık art· yen veya hariçten ,ehre giren tek 
tir. nii ayni saatte en çok arttırana tırma ile ihale edilecektir. ve çift yük araba tekerleklerinin 

Müzayededen mütevellit bilu- ihale edileceği cihetle mezkUr Talipler on doku:ı lira elli ku- genitliği 7.5 santimden atağı ol· 
mum masarifat ve delli.liye müt· gayri menkul üzerinde bir hak ld· rutluk muvakkat teminat makbu. mıyacağına ve bu ~eraiti hiiz ol· 
teriye ait olup talip olanların kıy· diaaında bulunanlann evrakı miis- zu veya banka teminat mektubu mıyan arabalannda çalıttırılamı· 
meti muhammeneleri üzerinden biteleriyle yirmi r8n içinde icra ile söylenen gün ve saatte encüme- yacağına dair 11/11/936 tarihin· 
yüzde yedi buçuk niabetinde de- dairesine müracaatleri ak.al tak· ne gelirler. de verilmit olan müddet bitmek 
po akçeleriyle birlikte Berıamaldirde tapu ıiciliyle aabit olmıyan 12- 15 -19-261218 (754) üzeredir. Araba sahiplerinin tim· 
mahkeme betkitabetine müraca· lıbıi.ldann Hbf bedelinin paylafma· T elı ve ı;ilt araba •ıılıiplerinin diden tedbir ahnaları için keyfi. 
atleri illa olunur. 11nd- hariç kalacakları ilan olu· Nazarı ılilıluıtine yet tekrar illn olunur. 

1209 (748) ,llUI'. • Belediye hududa dahilinde itli-' 1220 (755) 



SAUHU iCRA MEMURLU
~UNDAN! 

Tüccardan Yunus ve kadri eke
ye olan borcundan dolayı Yetil ka
vakta Osman oğlu Ali ve caferin 
yetil kavağın mera mevkiindeki 
bir kıta tarladan olan 78 biasede ca-

1 
ferin 27 ve Alinin 14 ki ceman 41 
hiıaei fayialarına 410 lira kıymet J · 

- takdir edilmit olan 41 dönüm his
seleri 1~5-938 T.Pazarte~i gunu 
S. 14-15 ara&ında ihalesi yapılmak 
üzere 704-707 nu;..aralı dosyaları
ile açık artırmaya çıka~ılmıthr. 

Şartnamesi 8-4-938 tarihinden iti
baren mezkur dosyada herkesin 
görebilmesi için açıktır. Tayin edi
len günde ve saatte artırma bede
li muhammen kıymetinin o/o 75 ni 
-bulmadığı takdirde en son artıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdit edil
mi' olacağı ve 15 inci günü aynı 
ıaatte en çok artırana ihale edi
leceği cihetle bu gayri menkuller 

· üzerinde bir hak iddia edenlerin 
evrakı müsbitelerile 20 gün içinde 
icra daire~ine mürac~at eylemele
ri aksi takdirde tapu sicilinde mü
ıeccel olmıyan iddia sahipleri bu 
gayri menkulün satı• bedelinin 
paylattırılmaaından hariç tutula-
rakları ilan olunur. (747) 
..... l"'Ql ......... 1:11 ..................... ..., .... ~,,....';;;slW!l ...................................... 11111 .......... Dr".Aa.\~~ 

Süt makinaları 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatındandır. 

MJELE L.k!c~nözle rin i ın;.ıl kudreti 
YOZDE YOZDCR 

MıELE Ekremözl erin 0°loınatik yağ. 

MIELE 

MIELE 

MJEU: 

Ja t~ r tiba tı vardır. 

dur. 

AYNI F ABRIKANIN 

MlELE Bisikletleri 
MIELE Motorsikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
iZMlR ve civarı umum satı~ de-

posu: 
MIŞLEN LA.S'flK 
ACENT ASINDA 

GAZI Bulvarı No. 17 . 2: 
Telgraf : Kauki. IZMIR 
Telefon : 3858 

=====<:? 
lfö• n vlicudu dt~
lere rnuhtaçtır.Di.~· 

h.•riııızın de Rad
vo!ine i htiyacı oldu· 

1 ıl 

::J işler niçın çüriıir? 
Snlya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, aynr 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve ak~am RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

1 Z Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerli Pamuğundan At, · Tayyare, Köpekbat, 
gejilrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 

1 mensucatın& faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T··~raf adresi : Bavrak lzmir 

M /• D E niz~ ~IKKAT 
ve ıyı 
HAZIM Ediniz 

~abuk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve 
bil>erli yeyenler, bilhassa içki İçenler mideleıini tahrit ederler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AölRLIK ve ba~ dönmeleri ve 
yemekten sonra bütün vücutta bir ağırlık hissederler. Yemek
lerden birer saat ıonra birer kahve katığı 

MAZON M YEVA TUZU 

' ' 

alınırsa bütün bu halleri giderir. Sabah
ları aç kamına alınırsa mide ve barsakla 
rı alıttırmadan INKIBAZI defeder. 

Bugünden bir tite MAZON alınız. Hiç 
bir mümasil müstahzarla kıyas kabul 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edeceksiniz. MAZON isim ve HOROS 
markasına dikkat .. Her yerde bulumnası 
elzem bir aile devasıdır. 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 

müdürlüğünden: 
Senelik icar 

bedeli 
Sabıki 

Lira Ku. 
200 00 
200 00 
240 00 

Numarası 

1122 
1124 

2()..22 

Cinsi 

Ev 

• » 

Bulunduğu yeri 

Güzelyalı tramvay C. 
)) » 

Hatuniye mahallesi Gül
han sokağında 

ldarei hususiyeye alt olup yukarıda yer ve cinsleri aösterilen 
emlak bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 gün zarfında 
açık artırmaya çıkarılmıftır. Kirasına talip olanların kira f&rtla-. 
rını öirenmek üzere her IJÜn muhaıebei huıuıiye müdürlüiU va
ridat kalemine ve pey sürmek lstiyenlerin ihale IJÜnÜ olan 21-4· 
938 per,embe aünii ıaat 10 da depozito makbuzlarlyle birlikte 
vilayet daimi eneilnıenine müracaatleri ilin olupur. 1185 (74$), 

ıı NiSAN SAU 938 . ., 

Çünı<u:AS~i~rN '~~neler_denberll 
~~'Y · her. türlü sr ukalgınlıklarına•ve- a~"' 

.. rılara karşı tesl~ şaşmaz 1bir.JJİ3çl 
olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin> 

lütfen EEY markasına dikkat ediniz. 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhi dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhalınızı muhafaza etmel· 
isterseniz siz de emsalsız olan 

dl• macununu kullanınız Bundan eldı. 
edece~inlz mükemmel netıceden çok mem
nun olacaksınız 

,1 

~ .,. "'-14'<- . P~. ~ ,_.,.,.,,.,., ol- ~1°4 
..,... .... "'1&w "'"- ""'r- ':'"«... .....,..... ....... 

TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı z:anıanda Turan 

tuvalet ırabunluını, trat ubunu ve kremi ile g,llıtllik kreoı· 

lerini lrnllanınıı:. Her yerde satılmaktadır. Ya'lnıı: toptan sa· 

tıılar için lzmirde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen· 

telik Nef'i Akyaıılı Ye J. C. Heınslye mOracaat ediniz. 
Posta Kut. 22.- Teefon 34ed 

lzmir defterdarlığından: 
Yunanlı satı, 
1280 Buca atağı mahallesi belediye caddesinde 82 

kapı 78 taj No.lu ev gayri mübadil bonusu ile ve 

Lir" 
21.00o 

kapalı zarf usuliyle d 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten talip çıkına~ 

ğından bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıttır. lhaleıi 5-5-t • 
tarihinde saat 15 tedir.Taliplerin ihale günü saat 14 de kada~ .. ile 
palı zarfları ve o/o 7.5 teminat ile birlikte varidat müdürlüguıt 
vermeleri. 1172 ( 7 46) 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bergama ilim evı için alınacak olan cins ve tniktarı ve eV•b~ 
eksiltme tartnamesinde yazılı bulunan 3256 lira m~ar_ııın~ dar 
delli mobilya 7-4-938 tarihinden itibaren 21-4-938 tarıhıne ~ 
15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıttır. nu· 

Talip olanların teraiti münakasa ile satın alın~cak -~l~•lüiiU 
munelerini ıörmek Ü.zere her ıün muhaıebei hu•1111Y«ı. ınu k deJIC!" 
varidat kalemine ve pey •ilrmek lıtiyenlerin de 245 lıra~0 da vt
:ıito makbuzlarile bldikte 21-4-938 Pertembe günü ıaat 
l&yet ainıi enc:ümenine 1"1Üracaat etmeleri ilin olunur. ) _,- , 120I (744 



' . 
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Amerik·alilarla ··zakeı' 

Bazı Amerikan firmaları muhtelif 
yapn ak istiyorlar sahalarda • 

ış 

istanbul 1 1 (Telefonla) - Anka- masına bağlı bulunmaktadır. Memle- zesinde bulunan bazı asarı tedl.1k ve 

tada bulunan Amerikan mali heye- ketin muhte1if yerlerindeki halıcılar Kayseri bez fabrikasını zi ·are.t mak 
tile müzakerelere devam olunmak- ve lzmir incir kurumundan bir heyet sadiledir. 
tedır. Alınan malumata göre, bazı d d .. k 1 d k Esasen hükümetlmız, Memleketi
A _ • • d .. e cereyan e en muza ere er e e s- . . . d b~ h ti · ~enkan fırmaları, ma en sanayıı .. mızı Z'Yaret e en ecne ı eye erı 
ve deniz planlanınız dahilinde muh- per olar~k bu!unınak uzere Ankara- memleket dahilinde muhtelif mmta
lelif sahalarda iş yapmak için müra- ya gelmışlerdır. · kalara davet etme:kteclir. Bu ::t.ilreda 
qatlcrde bulunmuşlardır. Amerikan heyetinin Kayeseriye Amerikan maliye heyeti lzmir, ~da.ı 

Bu müracaatlerin tervici ancak yapmış olduğu seyahat hfr tedkik se- na ve Bursayı ziyaret de davet ·~di
Aınerikaya. olan ihracatımızın art- yahati olmayıp, s6}dece Kayseri mü- lecektir 

Kremliir 
Fqiı Papen ·· 

1 : ,. •• ı 1 1 C::::!Z4iea t 

Mecliste yeni me .tisla .. 
rın tahlifleri yapıldı 

ANKARA, 11 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Hilmi Uranın 
bafkanlı;?ında toplanmıştır. Bu toplantıda Manisa mebusluğuna 
intihap edilen Faik Kurdoğlu ile Sinop mebusluğuna intihap edi
len lsmail Hakkı Veralın tahlifleri yapılmıştır. Ankara mebuslu
ğuna seçilmİf olr.n Muammer Eritin de intihap mazbatası kabul 
olunmu,tur. . 

Ruznamerle buluııan maddelerden icar ve isticar kontratöleri 
ile ferağ ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus hüviyet cüzdanla
rının bedel mukabilinde er.tılması, Türkiye - Letonya, .Türkiye -
Romanya ticaret Vt! klenrİnf:\ anlaşmalarının ve Üsküdar Kadı
köy su f İrketi imtiyazı ile tesisatının satm alınmasına ait muka
velenin tasdiklerme ait kanun layihalarının ikinci müzakereleri 
yapılmı.ştır. 

Yine bugünkü · toplantıda Orman umum müdürlüğü 937 mali 
yıh bütçesine 277,275 lira munzam tahsisat konulması hakkında
ki kanun ile Ziraat bankası kanununun 25 ve Ziraat K:redi koope
ratifleri kanununun onuncu maddelerinin, icra ve iflas kanunu
nun 17 İnci maddesiyle ilga edilmi~ olup . olmadı~ma ait tefsir 
mazbatası da kabul edilmittir. 

B. M. Meclis) çarMm1'a gijnü toplanacaktır. 
" 

Safclyırtda 
. . 

Rusyanın ·Uzak Şark kumanda~ı 
İstanbul 11 (Hususi) - Alman 

hükümetinin Fon Papenin Ankara 
büyük elçiliğine tayinden vaz geç

- tiifı Berlinden bildiriliyor. · 

Daladye Parlamento önüne bugün 
çıkarak okuyacak 

. Japonlar~ harp'. il.anı m_ı te~lif - -~~miş? 
.. .. . . 

Tokyo 1l (Ö.R}.- Japçın ~zc-

Almanya harici matbuat şefi Fon 
Asno'nun veya eski Ankara elçiliği 
ın\istcşarı Brufar'ın Ankara e]çili~i
ne tayjnleri muhtemeldir. 

.Trikotaj 

ı 

P ARiS, 11 ( ö.R) - Hükümet yaran saat bette meclise· çakma
ğa karar vermi~tir. Söylendiğine göre bay Daladier:kabinenin ;s. 
tikbale ait programını okumakla lcalmıyarak bir de mali proje 
verecek ve hepsi için birliktt karar verilmesini istiyecektir. 

Yugoslav ya Alman yadan 200 
bombardıman tayyaresi satın aldı 

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

tclcrinin. iddia ettiklerine göre .Mos
~ovada KreinJiıı şarayınJ'1k'i h!r fev
kalade mecliste uzak şark Rus kuv
\'etleri ]qımandanı Mareşal ıBliihet 
Sovyet Rusyanm heman japonyaya 
iuup ilan etmesini teklif etmiştir. Fıa
kat harbiye nazırı B. Voroşilof hum\ . 
müdahale ederek üç ay sonra Sov
Yet Rusyanın 18 milyon.askeri sefer
ber haline koyabilecek vazivcte. ge
Çeceğini ve ancak o zaman bu tekli
lin faydalı bir şekilde tetkik edilebi
leceğini bildirmiş ve bunun üzerine 
~areşal Blüher teklifi s;ı;eri almıştır. 
Konsey bundan sonra silahlanma 
ProRraminın daha hayırlı bir şekilde 

için de i:nuafiyet 
var BELGRAD, 11 (ö.R) - B. StoyadinoVıçin Berlini ziyareti es

nasında Almanyaya sipariş ettiği 200 bombard.ıman tayyare:ı.i 
teslim edilmiştir. Hükümet İta)yaya da 15 avcı tayyare~i siparis 

Anknrn 1 ı (A.A) - Kalite ve etmiştir. 
kan_tite jtil?arıyJe memleket ihtiya- __ -.ıı ________________ .._ _____ ıc:z::z:ıı--

ttnı karŞılnyamadığı İçin çorap·, tri
ltotaj ve ipekli kadın çorabı· imal 

~tbikini tetkik etmiştir. 

den sına! miir-ss.eselerm hariçten _ge
tir-ece.1deri makinelere muafiyet ve· , 
\itmesine iktısa vekaletince kabul 
edildiği hakkinda verilen haberde 
trikotaj kelimesi unutulmul:itur. 

Başvekil 
---o-----

Yeni 
--0-

Bomba 
Halbuki bu muafiyetler trikotaj 

Çinde cephe geriBinde çalı1an sanayii için de kahul edilmiş bulun-
cı h t 1 (Ö R) Şa h genç hızlar ve •İpude Çin ~ ("i ı fonla) B 
._,anR ay ~ - < n~ ay mak'tlldır. e e - as Berlin (M.H) --Alman .aazetelc-

1'\ l N aşkerlerri -i,;;" n = -\-- d "' ~Y i iyoz» gazcte~inin Hunkong- v ·1 :Jaı oayar ougun ma en . 
1 

.. k. d k" b"" .. k h Ik h 
dan istihbarına göre çine verilmiş p• tetkik ve arama enstitüsünü ziyaret rı ur ıye e ·ı _uyu avacı ı - a· 

Maden enstitüsün
de tetkikler yaptı T ayyarel~rimiz 

0
lan daha 300 Sovyet tayyare.'!İ ha- liyet çok Rizli tutulmaktadu. Sovyet ajansından: ıyango etmiştir. Başvekil, memlekette ma- reketini t.akdirle . ~a dediyorlar. Bu 

~rdır. Bu tayyareler Sov •et pilotla- tayyareleri yakında harp hareketleri- Çin kıtaatı ~ficnçin • Pukeu demir- ' den arama tetkikatı hakkında yeni gaz~telerde türki\·enin hava kU\'vet-
tt tarafından idare eClilmek üzere 50 ne i tirak edeceklerdir. yolu cephesinde Cunihvarıg ,.c Can- BAST ARAF/ I iNCI SAHiFEDE direktifler vcrmi tir. }erini artırmak için ~arfettiği büvi.ik 
filotilaya teV'Zi olunmustur. Bu faa- Hankeu 11 (A.A) - Royter gsanı İşgal etmişlerdir. 24864 l l2S 1 35323 2637 14233 Adı• v k•ı• 1 et f d h · ·- } b I 

12639 12349 38853 4037 13807 ıye e 1 ı gayr te,r ra ın a er gun la erer 
29507 12618 25009 · 1996 9457 , var.dır. 1!f< Berliner Bqrs~ıızeihın~ ) 

Ingilter.e acele ediyor 13551. 7077_(3'6043 10800 15:172 ,t\nKaraya VarÔJ An'kara mulıaİ.1irine 'atfen .u haberi 
25339 3057 13712 · 3465 28271 verıyor: 

70 URA KAZANANLAR lstanbul l l (Telefonla) -Adliye «Yakında lstanbulun 25.kilQmet· 
37365 5571 35928 36716 21364 vekili B. Saracoğlu Şükrü ile istan-

Habeş meselesinin hallini Milletler 
Cemiyeti konseyinden istiyor 

29954 28936 6492 15501 21288 bul valisi B. Muhittin Üstündağ re civarında bulunan·Yeşilköyde bir 
2/643 23298 l9402 5601 .9136 Ankarny,a varmışlardır. yeni ve büyük hav~ İimanı lesi:; edi-
1-4195' 26111 38560 9439 328821 * lecektir. Bakaca Ankarada, lzmirdr 
26659 312412151621634 36878 82 milyonluk Vagon ve Adanadn yeni hava li~1anları t e-

38964 161 Ş4 45 1.5 4~ l 4 1758 / k · t ·r sisi mutasavverdir. Türk hükiimeti 
50 URA KAZANANLAR ve o omo l . . . 

29715 30996 30453 25 722 9359 Berlin (M.H) - Poseldorf'da şımdı Ae~oplan~ Company admdakı 
36235 ı 1176 37895 6344 18905 !çıkan« Deutsch Be.rgwerks Zeitung .>- tayya_re sırk~tlermd~n _ ı O bomha tay.. 
2673 .33141 29167 22366 17667 1Türkiyenin 82 milyon marklık lo- yaresı tesellum etmıstır. Bu tayyM ~· 
l~Of\2 7334 37864 37703 20281 komotif ve vagon alacağını kaber !er yakında Tiirkiyeye nakledilecek-

8.Cemberlaynın Avam Kamarasında mühim beyanatı 
' 

LONDRA, 11 (ö.R) - Avam vaziyete konseyin nazarı dikkati- bütün azaların ltalyan imparator
l<arnarasında batvekil bay Çem- ni celbederim. luğunun tasdiki meselesinde karar 
herlayn çok mühim olan şu ~eya- Bu sebeple konseyin gele- vermekte serbest bırakılmalarmı 
llatta bulunrnuftur : 9 nisanda in.- cek içtimaında Habe._igtanda mev- istemeğe karar ve~miştir. Bu se
Rilhı: hükümcti milletler cemiyeti cut vaziyet~en ileri gelen neticele· beple bay Nikol Fılipsin no!asına 
Rene} sekreteri bay Aveno1a bir r!n. tetkiki meselesinin de ilave- hayret edilem~~· ~ayr~t edılecek 

19953 22944 5229 13123 30404 Yermektedir. )erdir. 

Son noktada da anlaş 1 
lbektup göndererek Milletler Ce- sını talebe memurum.» nokta bundakı ıstıcaldır. 1 •ı H b •ıh k 
bıiyeti konseyinin gelecek içtimaı Nota tngiliz hariciye nezareti- öyle sanılıyordu ki Ccnevre-ı ngı tere a eş ) _ a }0} 
llliizakerat ruznamesi~e H~beşis- n_in c:nubi Ş~rki ~';fu~a ~ervisle- de yapılacak teşebbüs .Ingiliz-Ital- I 

.t•ndaki vaziyetin netıcelerı ~e- rı :fefı bay Nıkol Fılıpsm ımzasını ya~. anlaşmasının akdınden evve! 1 1 d I d 
'~leıinin de :kaydını talep etmış- taşımaktadır. degıl, sonra yapılacaktı. Halbukı ta ya ~ spanya an 
tır. Bu noktada adı geçen konsey BB. Çem!erlayn ve Musaolini ace- C~ 

Ba1:.velöl bu hususta resmi bir azası devletleri tunlardır : Lehis- le etmek istemitlerdir. Çünkü bi- R l I (AA) J ·ı· it l .. kerele · 
l\ y • R B l 'k Ek ·· . . . .1 ~ fk~ oma . - ngı ız - ayan muza rı 

•
0
ta neşredileceğini ilave etmış- tan, omanya, e çı a, vator rıncm lngı tere umumı e arını dün yeni v~ ehemmiyetli bir terakki göstermİ\itİr. Bir 

tır. ~e Letonya. Bu devletler ltalyan bir emri vaki karşısında bırakmak defa daha pazar itıtirahatini feda eden ltalyan hariciye 
Bu beyanat muhnlefet sırala- ımparatorluğunu tasdik etmişler- iıtemİflİr. ikincisi de gelecek ay nazırı kont Ciano ve lngiliz sefiri Lord Perth saat 11, 

tınsJa şiddetli protestolar yüksel- dir. Romaya gelecek olan hay Hitlere 30 da yeni bir konu~ma · iç!n Çhigi sarayında bulı._ış
ttıiş ve taf~ilat istenmistir. Liberal B. Çemberlayn lngilterenin fi. ve lngiliz - ltalyan müzakereleri- mu~lard!r: ~u da f ngılterenın .Kmrınal ~ara}:• . nezdın
tlıcbu 1 d · p 'H li 1 ha!!- len bir teşebbüste bulunmadığını, ni takip edebilmek için dün Ital- dekı s~fırının Lo_n~r~~a~ avd:tınde!1 bt:rı. lngılız - ita!~ ı~ . 

8 
ar an sır ersy a P . T d ·11 l . . .. . . . . yan muzakerelermı ıyı bır netıceye ısal ıçın yapılan mu ı . Cıulden Ingilterenin H~be• ılha- sa ece mı et er cemıyetıne mu- ya kralına ıtımatnamesını veren ı· v l . · s l tur Du"'n sab"h lt.,. ıvan 

l(J • • • • •• " • t'"'' · d · . f" · V M k na .e~e erın sonuncu u .o mu~ . . " dı" llın tasdıkı ıçın teşebbuse geç- racaat et ~gını ve . n~tasın a ım- yenı Alman se ırı . on a e?z~- harıcıye nazırı ile. ln~ilız sefırı muallakta kalan son 
~e~ niyetinde mi olduğunu söy- p~ratorlugun tasdıkınden .ba~s.~t- ne bu muva.ffakıyetı d~rhal. bı.ldı- nokta üzeri~de anl~şmış olduklarındc:n i~i hü.~~metin 
t:ll'ı_ıttir. Başvekil cevabında n~- mı~erek ~a.dece H~b.e~ v~zıye~~~ı~ recek mevkıde olmak ıstemı,tır. tam mutabakat ~al.m.~e ?.lduk}arını şımdı katı olarak 
. dılecek notayı beklemesini tav- netıcelerının . tetkıkını ıatedıgmı İngiliz hükümetinin fikrince beyan etme~ mumku~dur: 'ı_arın .. s~bah Londradan 

'
1
Ye etmiştir. ileri sürecektır. Fakat vaziyet bu- Habef ilhakının tasdiki İspanya fte!en .cenub~ .Anupa ışlerı 

1 
~ırektor~ Lord lngrandı!"! 

liak"k · p ' · · k k nunla değişmiyor Bu müracaat l · · h il' b "'l d B ıştırakıle lngılı.z ve ltalyan eKısperlen anlaşmanın katı 
b ki 

1 
atte sır ersının pe .ço ı 'l · . . mese esınm a ıne ag 1 ır. u- metnini tahrir başlıyacaklardır. Bu ha f lanın bütün fa-"l..~ ~'nesine lüzum kalmamıştır.. ar~~sında ngı ter.e.1935 sen:sı ılk nun için Milletler cemiyeti konse- aliyeti buna ~iinhasır olacaktır. imza edilecek ye.ni 

olıra liu n2tanm metni ne~redjlmiş te~rın ayı~?a~. herı .takındıgı Va· yi bütün devletleri tasdik mesele- diplomatik vesika bir beyanat cdeklarasyon taatisi 
\ip 'öyledir : • . ziyetin deıpttırılmesı arz.u~unu gös sinde serbest bıraksa da lngiliz şeklinde olacak ve buna bazı ·zeyill~r ilav~~ edilmiş ola-

h·· «~ondra 9 niıan 938 . Majeste terrnektedır. Bu .d~ İn~ılız -. ita!- hükümeti fspanyol meaelesi halle- ca~tır. Jınzanın ne zaman ~af?ılacagı kat ı ohır~k ta~-
\Jktirnet' · h · · yan müzakerelerının hır netıcesı- d'I d"k b h kt • t"f d t mm edılemez. :Yalnız en muhım nokta şudur kı lngıl-

h... • ının arıcıye nazırının ı me 1 ça u a an ıs ı a e e - b" l k A Jh hl"k c! .. ·· ek -·•ırı)') M'll 1 · • ,. · d" · it 1 bu müzakerelerin d . k . A ak k k d tere ır ara ı vnıpa su unu te ı eye uşurec •ıtıda e, • 
1 

et er cemı~etı aza-
1~· a ya .. . a- mı!ece .tı~. ne !U no. ta ay. e derecede . iddet kesbetmi::ı olan ~erginliiZin izalesi. için 

'rad tt hır çok devletlerın v.e bu ~a ba,ında ':_0 mühı~ ~alep olar~~ deger kı tımdi ltalya fılen lngıl- yapılmış olan müzakereler şimdi ımesud bir neticeye 
~in l konı~y -i~ası ol~n !>ef. dev- !m~ar~tor!~g~n tasd~kı m~ıeleıı?ı tcreden tasdik hak.k_ında teminat varmı~ bulunmaktadır. . . . • . . . 

tanı yaca 
çekilecek 

'tut·· lialletıatan üzerinde lt&lyan ılerı surmuttu. Hatta lnıılterenın almıfsa da mukabılınde İspanya- Londra 11 (A.A) -. } aymı! gaz...etesı lngılız - l~al· .. 
-.. ~te.lliyetini · -taadtlc "etıileleri dertial bu tasdiki yapması ve mil· dan kuvvetlerini geri çekmek hu- y~n anl~~masının me_tnını hazırla'!laga memur komıte· 
~:~:ıaıdike karar vermeleri ve Jetler cemiyetinin kararını bekle- uıuıunda kuvvetli bir tem.inat ver· nkınd b•ıgun ~ohmad1a ışe başlıyackagınıh\t·e halftaldso~una "k' h"·k·· t . nd .. 

1 
otalar teat"ı edeceklerd" ı: 

".,. ••
1

c b'l • w d 1 · · • · · Fak 1 ') · • Muh 1 f h kil a ar mctnı . azır amasının pe mu eme o ugunu ı ı u umc ayı'lı ~ama 1.1 ı • t 
...,.,le tll'll(a ı dı~e~ .ev ~tlerın me~esı ıı~enı.ldı: ... at Dfl. tere memıttir. a .e et. te ~ mf:te yazmaktadır. . J3u notalar 'Ltıgilter~nin lttt1yan imp1mıtorluğunu tanı-~cl hareket etmı' olmamaları bu kadar ılen ıatmege ceaaret et- hücumlarında hıç fÜphesız en zi- Anlatma iki hükümet araeındak.i münascbata dair ması ve balyanın da lsr ·1\'. d. ~i ~öniilli'' :.,in S!'W 

~ hi11I · olan anomıel miyerek Milletler cemiyetinden yade bu nolrtaya dayanacaktır. umumf bir falfoiı zevillerden mürekkeo olacaktır.HOi' 'llmaaı hakkmdadır 



N 
r·sa:Yak·;;z;··;;~;~~:··~ (Mahmure Belkis adını taşıyan bir 
i lak romanından : -
ı yapraklar E lngiliz ka ınının esrarengiz hayatı) 
...........•......•................... ~~ -

- 19- car asilzadesinin henüz buluğa er- muş sayılabiliriz. 
mit genç kızını talilerine boyun - Zanneder mi.iniz? 

X FASIL eğmit birer meıut kurban gibi bir- - Başka türlü olamaz.. Onun 
KADiFELi PENÇELER biri ardına elde etmemiş miydi? kadınlara kar§ı daima zafer ka· 

Kol'!nel Yon ~e~vıtz Praterde Genç. Holçdorf ta bayan Mahmure zamnağa alıtmıt olan gururu dar
kı ~hır t gaz. !ntısı~de~. .~onra Belkisi kendisinden alabileceğini lbelenmittir. Cazibe kanunları mu
hnrbıye I?-ezaretıne dom~.ıuştu. Ma- zannediyorsa aldanıyordu. cibince bir elma daldan naııl yere 
ıaaı Uzen1!de b~luno.n kaatlar ~ • Yeniden telefonu eline aldı. Pa- düşerıe biraz g~in kazanovalar 
sın~a alelade.hır za~f nazarı dı~- las oteliyle görüşmeğe ba1ladı: iç.in de gen~ rakipleri karşı ında 
k tıni celbettı. Ozennde «tahsı- ** sukuttan ürkmek tabii bir kanun· 
dir» kel.ime i yazılı .. ~ulunuyordu. Sybil öğleden sonra aaat dört dur. Aksini düşünmek için Von ı 

z r arışla 

arışlar çok heyecanlı ve hatta sür
prizr o·ımuştur. Favoriler üzeriöde oy
n yanla bu hafta daha fazla ·idi 

Kolonelın huıust . kitıbi mektubu buçukta otele dönmü~tü. T egmen 1 Pennvitzin ansızın karakterini de-
açmamıtt~ Pennvıtz nıektu~"! al~ı Holçdorfla mülakatı hakkında i- ğittirmiş olması lazımdır. A • • • • • • , • •• f 
ve açb. Gonderen taJısın hilvıyetı· zahat vermek için MetTdo~cli ça- 24 sözünde devam edecekti. Te- Yarış ve ıslah encumenınm ıkın- Kazananlar BJra ıle Luksban, Ka- Növisden daha büyük bir mu~· 
pi daha eyi gizlemek içi~. sa~ırlar ğırdı. lefon esi üzerine Sybil ahizeyi at-ıci ?aft~ koşuları, bol güneşli fakat yank~n ve Eloğludur. Bu koşu çok fakiyet beklenirdi. 
b fl n &onun kadar m JU kül ya- - Saat liirde 'buluttuk. Avını dı. Bir d~kika dinledi, aonra 24 e lserm hır _havada, Kızılçullu aahasını zcvklı ve heyecanlı a-eçmi~tir. Son koıu: Saat 16,30 da. 
~ılmtftı: ele ~eçirdiğinden emin olan guru~- bafiyle işaret e!ti: • _ dol~ura~ b~nlerce meraklı tarafından ı ikinci ko u: Saat 15 de. Olgun yaştaki yarım kan ve hal~ 

«'KOLO EL, lu bır avcı tavrı vardı. Ren ~rabı- - Odur.. takıp edıldı. Dört ve daha yukarı yaştaki halis kan Arap atlan koısusunun mesafe! 
«'BEYAZ PAPAGAN KABA- le ba~ı çabuk dönen, neşelenen il Filhakika Yon Pennvitzin sesi Hava kahramanı Bn. Sabiha Gök- kan lngiliz at ve kısraklarına mah- 2400, ikramiyesi 170 lira idi. 

~cRESINDE BA®AT GECESi Baronu te&hir ~tmi,tim. Bu genç telefonda çınlıyordu. M çen seyirciler arasında bulunuyor ; sustu. Meaa.feal 1400 'metre, ikraml- Yazılı listesinden bir noktasindaıı. 
«NI YAŞATAN MATMAZEL t~gmen o .kada.r ç buk gidiyordu - Allo aziz matmaz"el... Na~ıl· şık spor kostümlil türk ve ecnebi ba- yesi 320 lira idi. yani 8 kiz hayvanın i~tlrak ettiği bd 
«MAHMURE BELKiSiN TEG- kı hararetine bıraz su katmak za· sınız? Beyaz papagan kabaresın· iyanlar nazarı dikkati celbediyordu. Kazananlar sıra ile Spring Purt, koşu belki de hayvanlarin fazla oltJ .. 
::«M~~~AŞ~~iÇD.ş>:~~~ ruretini b~l~ duydum. Zi~~ bu ak .. de muhaver~izi lhraktıg1m1z Kosularm teknik tafsilat19a s;ciriş- Andran ve O}cyaydı. Az hayvanın iş- şund~ cidden büyük bir a}Akıı ,\l .. 
«~kDIKLERINI SiZE HABER tam kendısıle bu!u~mak ıçın Mag- yerClen .alıyorum. HatırlJyor musı_ı· ı.mezden önce memnuniyetle ~unu tirald yüzünden ganyan bilet alanla- yandırdı. Mesafenin 2400 mette oltJ• 
«VERECEK OLURSAM ÇOK deburgerşttasedekı apa.rtıma.nı? nuz? ~ıze an~k fevkalade teshı~,haber verebiliriz ki, Pazar günkü sa- rın istifadeler( fazla değildi. şu da tahminlerinde en ku,,vet11 
« anah~rını bana ~ermek ıstemu;ti. kudretı olan bır adamın lzmirdekı yımızda bildirdiğimiz at ko~uları fa- Üçüncü koşu: Saat 1 ),30 <la. olanları hile kısmen yanıltmı~tır• 
«HAYRETE DOŞERSINIZ OMIT Şu Vıy nahlar ctdden çok hara- dostunuza olan aşkınızı unuttura- ·ı · · h h ·kaza akl ıt. 
EDERiM. ÇOK HARARETLi retli oluyorlar. Kolonel Von Pen- bileceğini öylemittiniz Acaban v°hı ~rı~ı~ d ema~ Jps~ kl ~d R a Üç yaşındaki halia kan lngiliz tay- Bu koşuda heyecanlı blr boğu tfl 
« KONUŞMALARINDA PEK nvitzi haberdar edebildiniz mi? höYfe birine rast geldin: mi? ta mını~ız e ~e. 8 ar 8 1 0 u u- larina mahsustu. Mesafesi t 600 met- zevkli bir savaş seyrettik. 
«MESUT GöRONOYORLARDI. _ Elbette ... Kokulu bir ki.atla _ Hayır kolonel. ... Hayır:. iti- muzu ~ost~~ıştır. . • re, ~kramiyesi 500 lira Jdi. Piatdekl dostlarina bol bol nal tı:; 
«BU DA BiR DEFA DAHA bir kadının kıskandığı diğer bir raf ederim ki... Jzmırde otedenben yerleşmış bu- Kazananlar ııra ile Komi.sar, Öz· lıyan Can 51 kiloya ve cokeyi P0 

« GENÇLlölN GALEBESiNi kadını haber vermesinden daha _ Bununla beraber Viyanada lunan çifte bahis ve milşterek bahis demir ve Şipkadır. Şipka beklenilen iyi ldaresile günün kahramani olrıı:[o 
GÖSTERiYOR. BAYAN MAH- kolay ve daha tab'i ne olabilir? boş değilsiniz .. Oldukça entereııan I o~unlan bu hafta daha büyük bir ener!iden mahrumd1:':. • • • t~r. Zavallı benli yüz bu gü~ 6~ ebl-
«MURE BELKIS GENÇ TEG. Muvaffokıyetinizi çekemiyen «Be- simalarla tanıştınız. Hepsinde ne- ,alaka uyandı~mı tı. ~~~k k?şulara Bılhassa çıkışı mutcakıp vakıt siklet taşıyordu. Şunu da soyliY _.ı, 
ccMEN HOLÇDORFU KIR SAÇ- yaz Papngan» arti:;tlerinden biri tice sıfır mı? az hayvan iştırak ettıgı ıçm, hır koşu kaybetmiş ve birinciliği adeta kendi liriz ki, 60 kilo ile koşan Atderv· 
«LI KOLONELIN RIDIKOL A· intikam alıyor.. _ Tamamen &1fır kolonel... müstesna diğerleri fazla bir şey bı- isteğiyle terketmiştir. az daha birinciliği kazanacaktı. I~ 
«VANSLARINA TERCiH ET- - O halde bu mektubun Yon _ Haydi canım bu kadar mü~· rakmamışlardır. Dördüncü ko u: Saat 16 da. ci oldu. Üçüncülük ise B. Hüse~ 
«MIŞTIR.» Pennvitz üzerindeki reaksiyonunu külpesent olmayınız. Peroke Blan- f ilk koşu: Saat f 4,30 da. Olgun lngiliz at ve kısraklarina Muslunun Yılmazıtıdadır. Bu ı;:fı .. 

IZMIR beklemekten ba,ka yapılacak bir da genÇ zabitlerimizin iltifatlarını 'ı Oç ve daha yukarı yaştaki yerli mahsus olan bu koşu cHandikap> van 48 kilo ile koşmuıtur. l(e ttl 
«ESMER BUKLELi SFENKS» itimiz yolc:tur. pek güzel kabul ettiniz? yanm kan lngiliz taylarma mahsus- lara aitti. Mesafesi 2000, ikramlycsilsinden birincilik bekleyenler, ha 

- Yüzde doksan muvaffak ol- · -BITMEDI-
1 
tu. Mesafesi f 000 metre, ikramiyesi 450 lira idi. Sönendcr birinci, Növis ganyan bilet alanlar bile vard!;.cy 

Pennvitz mektubu birbiri ardın· _ . 340 lira idi. ikinci olmuştur. · co~ 
c iki defa okudu. Şatkınlığında e 
biraz da izzeti nefiı yarası vardı. 
Penbe renkli kağıdın biraz kokulu 
olduğuna dikkat etti. Bu anonim 
mektubu gönderen, Mahmure Bd
kisi çekcmiyen bar artistlerinden 
biri olduğun hükmetti. 

Pennvitz verilen haberin doğru
luğunu anlamak merakına düf· 
mekten kendini alamadı. T egmcn 

v 

Holçdorfu telefona çağırdı : .. nu 
dan

1 

dedi 
- Allo ... Holçdorf siz misiniz? IB ... ŞT.._ nAFJ 1 tNct SAHiFEDE 1 b" · • · · d ·1· d"l 1 l t • • kil. hak 1 -'""• ı-.u\ P e ısıtı netıcesın e ı an e ı en ra-

a 
o 

• • • ng ZI 

ev· nin tertip ettiği sürek avında 
güzel İıeticeler elde edildi 

k
ta dyan ayyareıının tehf alatıd • f Prag 11 { A.A) - Cekoslovak ga- kamlar lngiliz matbuatını şaşırtmı.ş-
ın a raporunuzu azır ınız t l . Al 1 b" . • . .. D) b. . w B ş . r 

1 N k 1 Y l ze e en nıan p e ısıtım mevzuu tır. <u- c ısıt eger . uşnıg tara )O- G • k • • ) k•• ı··ı ) • •f d ı• · h b• 
mık. d ~.;a .~·5 rın ~~km 0b~· bahsederken bilhassa Cek akalliyeti- dan istenilen şartlar ic;inde yapılsay- ezJ omıteSI aza 3Tl OY U er e lSll 3 e 1 8S 1,. 
ca egı mı. Ö~ıi8d gŞ m:ı en . ır nin Anslus lehinde rey vermi oldu- dı bir kıvmeti olurdu. Alman sün-

d~y. ıo7rayıB~:k de e e ka_.ı 8 mıyl- ğunu yaz.maktadır. Gazeteler plebi- gülerinin ~ölgesi altında yapılınca hallerde bulundu, güzel dakikalar yaşandı 
ınız ır ın a.r fUl& ınız a . .. be · I Çek l k d d N · 1 · 
mı? Çok eyi .. Çok eyi. Eğlenme- sı~ ;~nase 

1 
tıy ~ .. osh ova yaf a ~eçen a~ abc . a;ıst er~n k yaptıklan {şf" 

ğe hakkınız var •• Hayat o kadar ~a 11
• ?t 1:~.1 ma ı:m\ ve d :r tar~ t_a uvvkt ar dl ın en~~ ubula; 8~~- Halkevi gezi komitesi, ıpor ,u. evi iiyeleri köylü kardetleri ara- dikçe ayni sevgiyle alkıslanr1J1' 

kısa ki •.• Şu r poru yarın ııetirme- aÇesakyışın b. ıyenb.. zu ma ıgınbaı·w ~ 1~ naca meto arı teyı en as a ır beai avcıları ile birleterek pazar aında ~üze( bir ıün geçirdi. Geco- dır. . cteU 
. t M • mat uat urosunun te ıgını şey yapmıyor.» .... b' k . . . . · k• .... d ·· d h y 'ku d A --ı ba" " t. y1 unu mayınız... eraı.... . I k d d" 1 D .1 T 1 h 1 T ~· gunu ır ır gezısı tertıp etmıtbr. ı yagmur an ıonra gunct a a enı uy e vcı og u ı or 

Penn itz ahizeyi yerine koydu. memnunıyet e ay e _ıyor a~.. . c aı Y e e~r~~ »~~n a~ı 1 ave e-,.ı- Cumartesi akşamı ağaçları kökün- p rlak, çimenler daha yetil ve ko- ve köy muhtarı bay Halil baftş fj• 
Mektupta verilen h herin doğru ~mmentag g:ız.etcs~ plebısıt netı- yor: Bu ~l~bısıtın, ıgnesı cıva tara- den söken fırtına bile gezicileri- kular daha ıert idi. mak üzere bütün köy halkın•? Je~ 
~·~-~u öğrenınİftİ. Mektubu bir cesA:akkındn dıyor.~ı: , . . . fı_ndan degıl de parmakla oynatıla~ mizi yolundan alıkoyamamtf, pa· Yamaçta büyük ka.yanın oyu~- m~li miaafir!eri için göıte~dilıt fi 
uçuncü defa okudu. slus .gayet ta_bı~ı bır şe,>mış 51:ıbı bır barom.~treden da~a çok , kı_y~etı zar sabahı aaat dörtte üç otobüı!e larından sızan ve yetti ovayı bır alaka herkesın nazarı takdırif1 

Doğrudan doğruya izzeti nefsi- yapılıver~ı. Bu tarıhı anda bunu kay- yoktur. Bo~~e akla sıgmaz bır ıttıf~k avcılar ve diğer bir otobüı ile ıa· panorama gibi gören ıu batında memnuniyetini kazanmıştır· 
ne atıl n bu oktan canı sıkılmıştı. detmek lazımdır. kuvv~t dehlı olacak y~rde kuv~~tı~ at sekizde geziciler Halkevinden yemekler yenildikten onra nitan Bu güzel gezi ilk damda doi;: 
Şu Baron Holçdorfun kendisine YUGOSLA VYADA TF..S.R ne _nukyasta . kullandıgını ve ~um· hareket etmi,Ierdir. atma müsabalcaları yapıldı ve zey- duğu faydaları derin bir 111.eı,İ' 
verilen bir gecelik vazifeden u I Al 1 •

1 
?'etın tamamıy)e mefkud oldugunu Avcılarımız ıünef yayılmadan bek oyunları birbirini takip etti, niyetle görüyoruz. Geziye lf ııııı 

ti . t•f d L Ik 1 Belgrad ı (A.A) - man mı - ıspat f"..der.> 1 D v• d . y ik.. . H lk . • • bu • i k" ... d ı 'b' duJXJ\S J. sure e ıs ı a eye ... a ıtmıt oma· l . . H" l .. f"k .. rd""' evve egırmen erenın en oyil- a evımızın gezıı uy U• c en er cennet gı ı yur f ~o 
f 1 b l d P . etının ıt ere mutte ı an goste ıgı b l l d Ad 1 ij · • b' k bak d f d ·ı b' k'" · · ·· k sa it aını aza u uyor u. ennvıtz b w 1 k Y l d d . b" . AMER'KADA TEFSIRL ne varmıt u unuyor r ı. ete- m z ıçın ır ço ım an ay a· yefı ır Ofeıını gorere ' M.rv 

mektubu masasının bir gözüne aglı 1 ug?s a~ycı. a :rın ır te:ır . 1 . ER . . ri sekıeni bul n avcılarımıza De- lar verdi. Rahmi Balaba~ pek JO- sevimli yurddatlariyle taJ1l':i1tı koydu. Halinden pek hiddetli ol- yapmıştır. Sıyası mnhafılde bu gun Vaşmgton l I (ö.R) - Plebısıt ğirmendere Traca Yeniköy ve rinde öğütlerle kiSylülerimizin bil- l k""lt" ğlıklaı·..,ı-
duğu belli idi. Kalbin muhakeme· kadar bu mi.ihim ve kesif bir halk hakkında Amerikan matbuatının Karacaova ~vcı1:r: da iltihak ede- gilerini genişletti. Halkevinde v:ı;:n darmt u ur d de t1.il'e.tJi 
si olmadığını biliyordu. Kendi 1 kütlesi~in tari.?te hiç bi~ ferde ~u ka- ilk tefsirleri a~aylıd~r .. ~.u rakamlarla rek iki )'ÜZ elli avcının ittirakiyle mekteplilere ve halka oynatılmak- !ıizi: 8;ezUe:den e bddediiİ ı 
kendine bu hadiseyı· d:: .. u··nme ek dar baglılık gostermemış oldugu be- ne gaye takıp edıldıgı soruluyor. avcılar reisi Mu tafa Barutru o~. ita olan Karagöz burada köylül~ d . b ) .nrorlşt• ..ı, 

~ m l ak d Ev b" d l l ·· · d · T o ~ n manı vermıt u un ... ., ıJJce•~ 
emrini verdi. Disipline ahtkın yan

5 
°
1

A uh?m ta ır.1 f"Id ı._ d d"l ger ~nebı dev he~ er uzerfıfnke 1tesır lunun idaresinde büyük sürek av- rimize de tekrar edildi, Haber aldığımıza göre ti.,_ fı"" 
olan dimağı bu emre derhal inkı- a a ıyettar ma ıa 1 e ıuıy e 1 - gayesı ıse un a ıç muva a 0 pıa- larına lıR•lanmıtbr. Köylü kardetlerimizin saölıkla · dah k '-L-] k b' kal•~ _ı .. 

d •w • •• K •d k" Si k 1 l d Al 1 ı. eli) • · -:r • mas a auıua 1 ır iifOJ 
yat g&terdi. iki ıaat fasılasız ç •. ıgı~e.gore orent e ! ~vene ·a • ~ış ar ır. man a~ın ~en erının Birinci ıürek Ort tepe denilen rı da unutulınamıftı .. Köyün sokak· linde 24 nisanda devlet deJ'I ·ııtı' 
lı tı. Bir ralık bir doıyayı dolaba lıyetJ ıle Burgenland dakı Hırvat bıle bu rakamları cıddıyetle kabul ve ıık çamlarla dolu büyük bir o~·· larınd b ğıran dellal hast ları ve 1 ğ Al ehlr g~d ıı 
koyarken Belkis yeniden aklına ekalliyeti kendi ırk ve kültürlerinin etmelerine inanmak gÜçtür. manda yapılarak alb domuz ve bir diti ÖTıyanlan davet ediyordu •••• a.r_ınıkn yalpaceka ı ıı~' tıJıd• ... edl 

·ı 'd · cd"l w • • 'l o· 19tira ey em vz;ere -"fP""• eeldi. 1 erı e garanti 1 ecegı emnı,yetı e çakal vurulmuftur. Biraz istira- Biraz sonra doktor Osman Yunus tertib t ı ı d Bu _.. ıf 
Sinirleri yabtmıftı. Bitar f bir Alman ;a~andaşlı~ı va~ifclerini sa· FRANSIZ MATBUATINA hat edildikten aonra ı at on biı·de ile dit doktorlnrı Yusuf Vamık H Jke~jn~e~:pi:n:~k o1aJI ~ı· 

dam gibi düşündü. Şu Holçdorfa dakatle ıyla eylemı~lerdır.. . .. .. Cö~E . avcılar iki gruba ayrılarak grup- Girgin ve Cev t Dağlı etraflarını k "t i Al bir eziıiniıı P
61

0' 
kızmağa hakkı yoktu. Genç zabit Gazeteler Alman zafermı buyuk Pans 11 (ö.R) - Fransıı; gaze· lardıın biri Çakaltepe ve diğeri de alan hastaları muayene ve tedavi omı eah ~te a: H tke"1 
u-finin bayan Belkiale alakadar harflerle basıyorlar. Jutre gazetesi telerinin plebisit hakkındaki müta- Trtlça onnanlarınd ikinci bir •Ü· etmeğe b tlamıilardı. lki çelik lra~ını'l&.azırdıyarkti a ti"" 

ı-- w b'I . d' k' l"' 1 p . So" t . . 1 k el ha .. k d b'lekl' d" ·mı 1--k a.. ..... k•' erıne ı n e ece r. ::c.:ı...,'IJ' oldugunu ı mıyordu. Beyaz Pa- ıyo~ .~ : . . . .. . aa. arı ~r~s- ır. g~~ csınm .. ou su.a - re a y ptı. Ve bu ıure te e .~ .• ı. ı~ı ~ t.am ~ """" oy· . 
1 

ördih;....... 1 
pagan kabaresinde geçirdiği gece- Buyuk Alınan plebısıtı gostermış- lenyle hulasa edılebılır: cMuntehıp- bet domuz, bir kurt v~ iki çakal lumuzün dıtlerını çekıp bu kardet- b Bız, yur~a yar~1rl. adeıt dol"f-

ab Bclk' . k' d ·ıı 1 . h l .. . . t t la k t l k" . k l . . . l d kur d u tarzdakı gezı enn e ,,. 

hd~n bel rfi Bayan ~ kmurd~ . l 1~~ ttır d ı zb~.m~knımk ız a tmı ekt edrınt Naya- er ~tosugekıcs~ıyonatt~.u. ra cheve > ~ru 1:!1ufinr. t ıyn~~ ~ü~~k çho ı· çde· 1erımDızıktııhra0p arın yan t~r !• Halkevimizi candan alkıtlıır ,,tıırııt• 
ıç. te e on etmemıf, en ısıy ego- ın a uyu· uvve ve u re as· reyı verm ıcap e 1gmı ve c ayır> tın oımuttur. uruyuf a ın e ar. o or man unuı yırmı· b k "k ek bat&rı 

rüfmek arzusunu izhar etmemi9ti. yonalistliktir. reyi vermenin tehlikeli ve ayni za- elan B. grubu vcılarından bay den fazla hasta k rdqimizi mu- ~ın cİ'ı anınıb>'1 'd ri:ı. 
Şu halde «Esmer bukleli sfenks» Prag 1 t (ö.R) - Dün Avustur- manda faydasız olduğu kanaatine Tahmis lsmailin çok yakınından yeneden geçirdi. Bunlar yazdı- an ° ayı te n ~ e e _ 
kendisine bir fır attan istifade im- ıYa plebisiti esnasında Çekoslovakyalı dü müşlerdir. 11 kalkan azılı büyük bir domuza iı il"çlan Halkevimiz lzmirde -
kanını hazırlamıftı. Tecrübesiz ıAlrnanlann Avusturya toprağına ge- Fransız gazetelerine göre ltalya at~ edeceği sıra-la tüfenginin tef yaptırarak kendilerine göndere- Tirede feCİ 
genç z bitlere bu kır saçlı Don çip rey vermelerine mani olmak için için Anşlusun meşum netice! rinden alamaması bu tanınmış avcıyı çok cektir. 

1 bı·r o··ıu··m Juanın tefevvukunu gö termek is- Avusturya ile hududu kapamıştı.Çe- biri kendini göstermeğe başlamıştır. heyecanlandırmıf, t?zakta bulun· Ak,ama doğru hep birlikte oto· 
tiyordu. Hayatında gençlere karşı jkoslovakyada bulunan Alman şube- Avusturyanın ilhakından beri Tir- m&sına raim"n bay / .. dilin bir kur- büslere binilerek Yeni köyden ha-

1 
galebe k zandığı vakalar pek çok- si Almanlara plebisit günü {~amalı yeste limanında faaliyet durmuş gi- fUnu domuzun istikamct;ni değit- reket edildi. Ayrılıt istikbal kadar -O:--_ l(ebt'pÇ .. 
tu. Budapefte_ ~.uvayal tiy tro u- ha_c;) Alma~ °?yrağını çekmelerine bidi:. ~v~ tu~yanın ~u I~mand.an tirt~~ ~~ bay Jr.maili domuzun le· çok aamimi oldu. Bütün ~öy hal~ı Tire 11 (Hususıbıınez oğhı ıll~J\ 
nun bat danıozu Molnar Hona, müsaade edılmış, fakat yanında Ce- tercıhlı tarıfe ıle geçen ıthalat ve ıh- cavuzundcıı kurtardı. yollarda ınralanmıt el ve mendil Mahmudun ~~lf~ı ~1' ı1' 
Von Pennvitzin aşkt uğrunda her 

1 
koslovak bayrağını da çekme1cri racat malları şimdi Hamburg Jima· Av devam ederken gezi komite- aallıyarak hakiki bir ev iyle fz. bahada k~~gı ~.ır ku:u~şı tş~l~ 1' 

~eyi ve hattu genç ve güzel kocası- 1 şart koşulmuştur. nına çevrilmi tir. Lehistan ve Çcko~ ıinin otobüsü de gelml bulunu- mirli mie firleri u • urlamıttır. Ay· arkası üatu duşere rııh oJ8rD .. 
n.ı feda etmemit miydi? 1913 aene· lovakyanın transit ticaretlerine gelin yordu. Köy hakiki bir aevinç ile nizam nda lzmirlilerin geçeceği• çarpmış ve ağır aure~yallı öltııeı:. 
ıı kışında büyük sanayicilerden LO ORA GAZETELERi ce, bu devletler de Avusturynclıın go- yeni gelenleri de kartıladı. Davul- ni haber al n diğer köylerin h lkı evine kaldınlınıotır. . 1 v~y.lıe. ltı ~ 

-~--:rAf~Jllin hnsanırn ka ı ~d· 'E DiYOR> ) çen Tiryeste yolundan vaz RCÇmit- lar çalınarak miıafirlero aüt v da yollara dökülmüt ve lzmirli· oğlu bu yaralar~~ tcsır erı 
:ı.... • • il- t sonra ölmüştur · 



•• TUR KUŞU FiLOSU 

Ve 

•• azar gun 
bayram 

•• lzmirlilere 
fırsatı verdi 

bir cok kimseler uçuşun zevkiri • 

bir 

tattılar 

Edirnede 
Bir spor bayrami 
Edirne 1 O (Hususi) - 23 ve 24 

Nisan günlerinde Edirnede yapılacak 
büyük spor bayramı için umumi mü
fettişlik ve spor bölgesi başkanlı~ 
tarafından zengin bir program ha
zırlanmıştır. 

Bu programa göre İstanbul spor 
kulübü gençleri 22 Nisan cuma gü
nü Edirneye geleceklerdir. 

30 kişiden ibaret olan bu kafile 
Edirneyc gelir gelmez Atatürk anı
dına çelenk koyacaklardır. Gençler 
yerleştikten sonra umumi mUfetti~ 
general Kazım Diriki, Bölge başkanı 
vali B. Niyazi Mergeni ziyaret ede
ceklerdir. 

General Hüsnü Onsal 

• B4ŞT ARAF/ İ iNCi SAHiFEDE 
'nıışlar, tayvare1erin idarelerini bu 
Rençlerin ellerine bırakmışlardır. 

Henüz lisedeki tahsillerine devam 
hlen bu gençler altı a ·danberi 
Uçuş yapmamalarına rağmen dira
l'et ve liyakatle tnyyarelerini idareye 
ınuvaffak olmuşlar, öğretmenlerinin 
lakdirlerini kazanmışlardır. 

Snat dokuza doğru tayyare ala
tıına gelen misafirleri tabur kuman
danı bay Şevki ile hava kurumu mü
dürü bay Şevki Demir nezaketle kar
~ılayarak izaz ve ikram eylemiş
) rdir. 

Alana gelen Jisedeki gençler oto
lnobiJJerinden inince büyük ~evk ve 
heyecanla tayyarelerinin etrafını çe
\•irrnişler, uçmak için isticalde birbir
lerile müsabakaya girmişlerdir. 

Bilhassa bayanların, Sabih .., Gök
Çenin tayyaresile uçmak hususunda 
Önüne geçilmez bir arzu besledikleri 

O gün general Kazım Dirik tara
fından Sarayiçinde sporcular şerefi
ne bir çay ziyafeti verilecek ve Edir-

Gazdan korunma 
•• nedeki tarihi eserler görülecektir. 

Akşam ordu evinde bir ziyafet veri
lecektir. General Hüsnü Unsal · 

23 ve 24 Nisan günlerinde lstan
bul sporlu gençlerle Edime bölgesi 
gençleri arasında hazırlanmakta olan 

tezahüratına fırsat vermiştir.. müsabaka programına göre futbol, 
Bayan Sabiha Gökçen hakikaten voleybol, basketbol ve atletizm mü

tres uçuşları, dik ve yan takla. atış- sabakalan yapılacaktır. 

bir konfe
rans verdi 

lariyle, dik inişlerile çok mahır bir Edirne 11 (Hususi) - 16 Nisan-
havacımız olduğunu isbat etmiş hü- da lstanbul Alman mektebi talebesi --o- ,. 
tün kalpleri heyecan!andırmıştır. AO kişilik kafile halinde Edimeye ge- EDiR~~' .~O (Huıu11) - Ge. 

Bu Türk kızının cıdden çok cesu- lecek1erdir. neral Huınu Onıal tarafından 
rane ve ustaca olan hareketleri Türk Edirne 11 (Husust) _ 23 ve 24 Ni- Edirne Halkevinde havadan ko
kadınhk aleminin iftiharla göksünü san günlerinde Edirnede yapılacağı- runma mevzuunda bir konferanı 
kabartmağa kafidir. . nı biJdirdiğim büyük spor bayrami verilmittir. 

Büt~n gençler, kızlar k~ndılcr_i.ne Trakya umumi müfettişliği ve apor Toplantıda umumi müfettit ge. 
rehberlık eden bayan Sabıha Gok- bölgesi tarafından tertip cdildiRini · l KA D"rik b •• · 8 · ı ·· ··d··- ·· Ida y·· ah nera azım ı , at mutavır • çenm cesaret e Y,uru ugu yo . .u- gördüğüm lüzum üzerine iz a mec- S b . Ö V 

1
. K 

rümck hususunda alanda and ıçmış- bur kaldım. a rı ney, a ı, omutan, tale-
lerdir. * beler, memurlar ve çok kalabalık 

Gösteri uçuşlarının gençlik üze- lkı• ku•• p bir halle kitleıi hazır bulunmu9tur. 
rindeki müsbet tesirlerin daima te- Büyük bir alaka ile dinlenen ıe-
zahür eylemekte o1duğuna göre hü- nel komutanın konferanıından 
yük ~e~~ezlerde bu hare~etlerin sık Altın bulunmuş sonra kimyager yüzbatı Arif Tek-

T ayymeye binmek hevesile çar- sık buyuk faydalar oldugu muhak- • " man da zehirli gazlar hakkında 
pan kalpler, havalanırken nihayet- k?~tır. Ha_lkımızın esa~sen vatan sev- Bulan lsmaii. zabıtaca bir konferans verınit maıkelerle 
siz bir neşe taşıyorlar, yere indikleri gısıyle baglı ~ulundugu hav~ kuru- ve göz Yatı getiren gazlarla tec-
zaman hava zevkinin, bütiin zevkle- muna karşı hır kat daha havlamak aranıyor rübeler yapmıt ve ayrıca ıinema-

1 .. --~, --.., Senelerden beri «Define» pe- da da hava tehlikeıi mevzuunda 
~ f\ . · .. ~ şinde 1-:o,an bir çok kimıeler ara· güzel bir filim göıterilmit ve sine-

' '':: ... aında bulu:ıan Benehrin Enikler me. önünde aun'i ,siı tecrübeleri 
/'~ı: . köyünden Mehm~t oğlu lsmail ia- yapılmıttır. iki maskeli 

- · •l · m~deb~u~~u~d~~ua~--~--------------·------------
, maktcdır. Pazar gününden heri k • • 

~ . -t yapılan ~a,tırmalar, henüz netic~ aş op 
~'"'···=•EJ1!>'":~ ·u· vermiw olmamakla beraber lamaı-;r ~4. lin bugün yakalanacağı aanıhyor. 

· ı-~ .. ,.. ~. lsmail ameledir. Kendiıl diğer · i <J ~ iki arkadatiyle birlikte pazar gü-
• . ;,;Jl nü Gazi bulvarı civarında, yangin 

· ~ sahasında. hafriyat yapmı9 ve bir 
· · iddiaya göre iki küp altın bulmuf

tur. Küplerin ve altınların derecei ma 
ilk d ·· b' d" · ·· ·· d b 1 d " .. l k · • . h b l h lk k k Aıhhati hakkında elde bir delil ~azar a goze çarpan ır şey ı. rm. u:ftukn e ı·u un] ulgunu soy eme - ıçm avak .~yram arını, la ı sı '. sı. mevcut olmamaıına mukabil, za-

1 ürkkuşu öğretmenleri bu heye- te ıttı a ey ıyor nrc ı. uçurtmn uzere program ar tanzımı- b t h f . t • d t d "'ld 
L. ı· k d k k be . . . k ı·· 1 .. kt . D·· c ı a a nya yenn e e avu en tanlı arzuların hepsini de tatmin ede- ıse ı n ın er e on ş yırmı nı ço uzum u gorme eyız. un ,a- ,_ lk I O l ak k 

b k ·1 d b · · 1 d k ıaa mıt o an ıman ı evr ı na • ilınek · · t "'reler"ıne b'ırer bı"rer gençten baş a gazetecı er en ayan zıemır a anın a aynaşan tayyareye d" l . I . . t' A b" 
ıçın ayy.... , ' ~ "f O k -1 b N d S b" k . . b"" .. k h l""k .. ıye erı e e geçırınıa ır. yrıca ır 

trıisafirlerini alarak havalanmakta LHh e ca og u, ayan e ret o- ınme ıçın uyu te a u gosteren de tencere bulunm~9tur. 
l d k'k l h k" . kullu, bny Süha tayyarelerle uçmuş- hareketler bu kanaatimizi bir kerre *·---o.>cş, on a ı a on ara ava zev mı d h A k h J d 
tt\dt k . d" k "d"l lardır. n a artırmıştır. rtı ava ar a A t Al 

ırara yere ın ırme te 1
• ı e~. Vaktin gecikmiş olmasına binaen uçma tehlikesinin kalplerde korku VUS Urya • • 

se l-l~v~ ~~rtalla~ının ~a~eı;ıı:. :.e diğer arzular yerine getirilememiş yarattığı devirler ortadan kalkmıştır. h k 
.. Ydıkoy uzer1erınde gelın gıbı suzu- onların hava heyecanlarını tatmin Havacılarımıza sonsuz bir itimad, manya U Okan 

lup uçuşları, sık,sık kalkışları ve iniş- yolunda baş öğretmen bayan Sabiha havacılığa nihayetsiz bir aşkla bağ- • • • 
lcr.i cidden güze) bir manzara teşkil Gökçe11 havada Akrobasi oyunları lanmak, bundan fu:ami derecede isti- bırJeşmışlır 
Cdıyordu. yapmış sahadaki gençlerin coşkun fade etmek lazımdır. 

Bcrlin 11 (A.A.) - Almanya Ad
(liye nazın Guertncr bir emirname neşre-

e 
Kendir ıslatma ve soy

fabrikası yapılacak 

DÜN KAHİREDE TEA Ti' EDı iınl j derek Almanya ile Avuıturyanın hu-J. J kukan birleştiğini ilsn etmiştir. Emirna
mede bundan ıonra yalnız Alman huku
ku namına adrıleti tcvz.i eden Alman 

T af köprüden bir manzara 

kr aruk Arası kabul etti 
mahkemeleri mevcut olduğu illvtı edil
mektedir. 

-0--

TAŞKöPRO, (Huıusi) - Ta,- murlar altmda bir çiftçinin kendi. 
köprü bir kendir. ilçeıidiı·. 52 bio rini ıılahnak ve ıoymak için so
nüfuıludur. Elek dağ, Saraycık. luğu ve çocuğu ile ne kadar iptidai 
Karadere ormanlariyle de ün al- tartlar içinde ve ne kadar sıkıntı• 
mıttır. ya katlanarak çalıttığı dütünülür· 
Kaıtamoni ilinden Ta,köprüye ıe bugün bir tetehbüı halinde olan 

kadar düz ve uzun bir ovada kar- fabrika itinin biz Tatköprülüleri 
BOKREŞ, 11 (AA) - Kalu ile Se- tılıkh köyler kurulmu9tur. Bu ıa- 1 heyecanla alakadar eden en mü .. 

F eci bir kaza 

Haik, (Yaşasın Türkiye) sesleri ile 
Hariciye Vekilimizi alkışladılar 

tatea Alba arasında bir geçitte bir loko- • • • b T - lh. k 1 
anın araz11ını ıu asar.. opraıı, ım mevzu olduğu o ayca anla-

motif bir otobüse çarpmıttır. Otobüı par- zengindir. tılır. 
çalanmıotır. Yedi kiıi ölmüş ve bir hl)i ilçenin kendir mahıulü dıt ve iç Cümhuriyetin güzel eserleri ara• 
a•ğ•ı•r ;;o;;:lm:;;;;ak;;;;;;;ü-.z...;er;.;;e;.;;2..-.1 .-1' ... iş;;i •y=a=ral;;;;an;;;;;;;m;;;;ı•ot;;;;ır...,.. piyaıaluda iyi rağbet kazanmıt- sında T a9köprüye de bu müreff ah 

hr. Burada yeti,en kendirin elya··ıhayat ve yükselme vasıtasını hah· dir: f . ı parlak, tellerinin ince -ve uzun tedeceğine eminiz. 
l'l Bız Mısırlılar Avrupalılann kınl olmaıı muhit ve iklim tarllarımn K l S'l' t 
A 4STARAFJ 1 JNCI SAHiFEDE Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü kaydeylcmektedir.Ve bu mesut ziya- sultan dedikleri Hamidi, hasta adam teıiriyle ona bir huıuıiyet vermit- ;ma 1 11 re 
~tas bugün saat 12,30 da Majeste Aras bu sabah ihramları gezmiş ve reti bize Türklere karşı muhabbet dedikleri İmparatorluğu pek iyi bili- tir. G •• 
/al Faruk tarafmdan kabul edilmiş-,bu civarda yapılmakta olan hafriyatı ve ATATURK'e karşı saygılarımızı riz. lngiltereden beş defa büyük, Al- Kıymetli ilbayımız Avni Do- un eş 
•r. tetkik etmiştir. izhara vesile vermiştir, demektedir. manya ve ltalyaya muadil memleke- ian bu hafta ilçemize geldiler. 
~Hariciye vekilimiz saraya gelirken ı Bu sabahki gazeteler hariciye ve- Kahire 1 O (A.A) - Anadolu tin başına geçen ATATÜRK viran Halkevimizi gezdiler. Gördükleri 
ı,{ay civarında birikmiş olan kalaba-! kilimizin dün lskenderiye ve Kahi- ajansının hususi muhabiri bildiriyor: bir diyar üstijnde kısa bir zaman için- yeniliklerden memnunen döndüler. --o-

halk kütlesi tarafından: · reye gelişlerini ve buna ait haberler-' Mısır matbuatı hariciye vekili T ev- de dünyaya kendine hayran bırakan )bayımız Tatköprünün ıulukise • k 
tu;j; Yaşasın Türkiye, yaşasın Ata- 1e isti~bal mer~simi°:e! halkın c~ı1kun fi~. Rüştü _Arasın Kahire~i ~iyareti h?rık~~ar: mesud ve hiir ve müstakil mevkiinde yapılacak kendir ıalat· BeşJ taşı 

··· te7..ahuratına aıt tafsılatı ve resımlere munasebetıyle memleketımız hak- hır Turkıye yarattı. ma ve soyma fabrikaaının bir fİr-
k ("azeleri içinde tezahüratla al-. geniş sütunlar ayırmış bulunmak- kında dostane ne'=riyatlarma devam Akşam gazeteleri de bu ziyarete ket halinde vücuda getirilmesi o 

1 
y d 

~ş ?ıtrnış ve saray kapısında başta ı' tadırlar. etmektedirler. geniş sütunlar tahsis eylemektedir- için yakında Ankaraya gidecek- • 
ti ~Jeste km! F arukun baş mabeyin- Nimrcsmi Elbelagat «Türkiye ve Bu sabahki Elihram gazetesicAta- ler. !erinden Ankarada vekaletler nez· • en } 
, 1j

1 
"e saray erkanı tarafından kar- 1 Mısır» başlığı altındaki yazısında türb başlığı altındaki yazısında: Elmukattam, « Büyük misafir > dinde tetebbüslerde bulunacaklar-

~lll~ştır. !Mısırın kardeş Türkiye ile dostluğu Yeni Türkiye eski Türkiye, bu başlığı altındaki yazısında diyor ki: dır. Valimizin dönütlerinde kat'iıl l~tanbul 11 (Hususi) - J?ünkiı 
~t I atıciye vekilimiz öğle yemeğini takviye için Türkiye dış işleri bakanı günkü Türk dünkü Türk değil.Yeni Harpden mağlup çıkan, doktorla- bir karar verilecektir. Beşıktaş - Güneş maçı, Güneşın 0-1 
~il Furukun davetlisi olarak saray- Tevfik Rüştü Arasın Kahireyi ziya- Türkiye yeni ruh, yeni devir Türki- rın şifa bulmaz dedikleri hasta adam Binlerce çiftçinin iptida~ bir şe- galibiyeti ile neticelendi. iki takım 
i~] Y.eıtıiş ve yemekte başvekil ve dış ret ini mesut bir fırsat saymakta ve yesidir... bugün beynelmilel iyasetin, Balkan kil altında ve bir takım ezıyetlere ı tam kadroları ile maça gelmiş bulu· 
)ıt b bakanı ile Ali Mahir paşa ha- ' Mısırlıların sevdikleri Türk milleti Demekte ve Atatürkün rehberliği ve Saadabat Paktlarının ruhudur. ve mahrumiyet~ere .katlanara~ ça-ınuyor~ardı. . 

C ulunmuştur. ile nefret ettiği Osmanlı hükümetini altında başarılmı olan i9kılap hare- ATATORK'ün dehası diğer devlet lışmalan.elemh ~ırA 'ey oldugun- Beşıktaşın ~fıkırn oynamasına 
'\' AZETELERIN DOST birbirinden ayırt etmiş olduğunu ve kellerini birer birer sayarak Osmanlı oeflerinin kuvvetlerini pek S{eride dan fabrık~.nı~. bır an evvel ku-~rağmen muha~1!1 hat!arının sol ta-
}\;~ILARI bundan dolayıdır ki Büyük ŞEFiN ir~paratorluğu ile bu gün~ü Türkiye- bıraktı. B~.h~yük ~fin ~~gÜn M181- rulan Tatkopru halk!nın ~efaha rafı işlem.~diğ~ ıçın ~~gl~? olmuştu~. 

'~ hıre 1 O (A.A) - Anadolu başardığı inkılapların Mısırlıları da yı mukayese eylemektedır. ra gelen buyuk mumessıhnl candan kavtmaaı çok arzu edılen hır fey-1 Artık Guneşın mıllı kume şampı-
rısının hususi muhabiri bildiriyor= 

0

Türklcr kadar daima sevindirdiğini Elihram yazısını eöyle bitirmekte- aelAmlarız, ·. . dir. Kıtta, fasılalarla yajan. yai- 1 vonltiğu muhakkaktır. 
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Greta Garbonuiı kalbi PiÇ KURUSU 
-163- Yazan~,,;=in Şükrü En yakın ve samimi dostu Eric 

sızANS SARAYıNİiİ ... /Ç ...... :Yüzu................ Bergtrom tarafından ifşa ediliyor 
.................................................................................... 

Aşk, çok yıkıcı ve yakıcı bir kuvvettir Tq .. ....'?."~~v:.~!!'.t'; •• .J 
holmım P b mağazuı, Amerikan 

O . t *hti. l ser-vet bu""tu""n bunlara mağazaları gibi kuvvetli bir rek-
ın, aassup, 1 ras, para, pu' limvuıtaaıolarakilinfilimlerin-

k k b f f k den utifadeye karar vcnn~ Bu 
arŞl te aş,na çarpışan Ve IllUVa a projeden haberdar olan Pub ili-

~ nat tefi. vazifesini bilen bir adam 
olan yegane kuvvet.... A~ktır fatiyle biri d ... öz. ikiai ,ö,,ıe 

f 
"b' .. . lı:" .. 1 böy e tarunmıt akteria, biri mon-

Koldiyoı için bu kadarı ki. i de- vern:ıi,ti. . . mu~ ~·, ~:ı .~e;m'.!• sa ı ı;oy e- den ve yar; ,-,onden muhitl=de is-
ğil, pek fazla idi bile.. Dın, taıuaup, ıhtmu, para, pu , , mel: ı':eMcdı ı, &oı: er.·~kten çe- mi fazla c!olaf&n cüze! bir krz ol-

0 , Teosyanın batkasını ıevdiği- s~rvet ... Bütü~ .bunlar hiç ~üph~-jkindiği .~z::::i ~rade.i hıı.r~cind~ ma _ ilzere bir ço. ruı..mzetlerin re
ni ye bu batkuı için, içinde bulun- ıız befer lmlb m, be~er kafatını d · ı se~fotm • r;.bı bor kn::ne va ı e el - simlerini takc:l'm etnıİftİ Bu re
duğu saltanatı, ihti~au terketme- ledikled istikamete sevkeden bii.- 1-:::r hı.dm'=.nn b:ı.' v-..ır~·ııkları m - '&iml:rclen bazıları b.hrik edici 
ğe ve hatta bu uğurda imparato- Y.~ ve kör kuvvet~erdir. Fa~t ?.ii-,meıl~3. ile oymı.dığı r~1? g?= .Y3.'r poz da, o1d kça dekolte • i. Bu 
run bile ölümünü temenniye hazır tun ı.u kuvve~ ::::-:ıen daha tun,. lan ile trunaırJ~nı:ı!c ıs.crnıftL. ı o!r• . '.\ mai!aza direl<törü lstolı:-
olduğwıu :zannetmifti. daha J.ıkıcı, d :i~i! ve lcn;-ı Şimdi aJ'ıyardu.. h:::lm yükse!· soıvetesinden ve m:ı.-

fmparator!.. kunç .hır kuvvet v rdır :ı b•.ı kuv- G ':tl<:rin \ın İp ı:r:hi "':UW ahr- :zının en e•İ môH.tqiler"nden Ba-
Bu d . d . et 'f . -•- b- .. , ~ , . , -· 1 

evır e ımparatorun mana- v • en zaı ınsa ...... rı en uy·' kuı elleı:-i ile vü:.?\iııü kapatıyor, r n "eh .. ile g;)rÜJ!Üyordu. Bir ara-
•& ve ilruYVeti çok büyiiktii. Ahlak· kuvvetlerle çarpışa.:::a kadar ~ah- :::aht:: hm- m·ıl-laı: ol.;:unluk ve d:ıl- illi at.ı...rı "birte cclm' >bi: 
suılığm ne kadar derin çukurunda ramıı.n yapar. Eu 'a ,khr. gwduiundon hirı;ey kayb=tın', v - M=..il m siz.::e bir fikir isti
çırpınırsa çırpımın Bizans halkı Koldi~·~ı'. ~!bini i~}~ için ken_ıi-ı yıp "m ,1 gü:;,üuü cı:-a yoı: u. ve,..~·· • ,: i v 1 nua üzerinde 
avam tabakuından asalet damga- ren bu, • '7 dedıgı qkın b.~r- B aon 1 n~ (' 0 cliyo~u çileden el u fo• -~lan ı~v~çli Bıı.ron:ı 
ıma, ayak takımından bqta olan- den ve bu . '-ı d! mukabele go;- rÜ • ;ı. ;;i,fiyd:. w:atııra.!;: 
lara kadar her keoin üzerinde bii- mesi kar~ıst tl ,ıı., u:mı,, aptalla.1- • Sendeli . rek birk - Bu c! "rt kızdan bang~ni bir • 
rük ye dini bir makam olarak yer mıştı. n ki } t·-"--d &Ç ı:.lt . rel-lbı filini çevirmek için intih.ııp 
c , __ _. T 1_ d' . . • d aca &n _,...,. ı .. 
aurut- eooya .. en ı&•nı cevtyor u. d e,,. -:;iniz t ive soı:dıı: 

imparator d-k kilisanın ba- Teosyayı, irnparıdonın, mulı:ad- Yere !"'11 ı.. . . '· B:rve.n Sch.. Fobgraflara bir 
w, dinin koruyucuau, IM.nm dea imparatorun öl'"münü temen- ~e: Bizam~ e.;ki me~r fa.<· gözatbktan~onra: 

• 

kem.dl yerine yer ,.Wnde bırakbiı ni ettiren« bu idi. tcamın üzenne uzandıgı seciı~e _ Hiç bin.ini... cevabını verdi. 
Tekili demMtİ. Fettan kadın, aon södcrini söy-ı doğru aürünerek giderken inledı: F o~oıvafları ademi tenezzülle ma- Greta kendiıi de bu garip t~li· 

Kör bir t••Mue 'le fU1ll'MIZ bir !edikten sonra nz-dıil sedirde - T eoıya... T eosya.. T eosya... ıa üze~ine bırakh. Fikrini 'u ııuret- ,.ük do.ta Ye IDÜfterİlidir. Çewir- fi un atmak ister gibi : • 
din bajmin bo:runlanna ceçmi, kendini bir sinir buhranına tutul- -BiTMEDi- le izah etti: meie karv yerdiğimiz bir ilin fil- Hakkın VIU' diye ceY&P .,er 
JUlanaı laflyaa Bizau halkı bü- - Bunlara çdcilecek bir rek- miade sizin m-kıen rolünü göce- mitti. • 
JiiiGnden k6çüiüne kadar bu saç- E ı • b f b •k t lim filmi Pu? eibi meıhur bir evin .. feceiinizi tahmin ediyor. 38 saat kimseye bir tek k~ 
ma inana im- etmi9lerdi. reg.._ f ez Q rı QSf ldeğil._ bir barın itine yarıyabilir. - Ben mi efendim ... Bir fi.imde ıı&ylemedi. Hatti ablumııı ~ 

Koldiyo. ta. teYdiii T ~yantll, 1 Bay direktör bu :r:avallı fikir hangi oynamağa asla cesaret edemiyece- brıcı sözlerini du)'lllamalc iy~ 
bir bqka.sinın qkı için İmt>&ralo- , kötü dakikada ıize geldi. Acaba ğim... nunla yalnrz kalmaktan ~-
ru bile fedaya huır olcfıığunu ııöy- 1 k f • • 

1 
k 1 namzetlerin iltifatkir ~tarın- Baron hemen sözünü keoerek Oçüncü cin akfamı hem+iıel1 ~'-

ı-esi bu Bizamlı askerin kalbin- n ı·şa seyrının ı· rdan bir 4eyler mi ıımuyorsunuz? ıordu: Yaya heyecanla bir kenara Çe-"' 
de Ye damarlarında bir isyan u- 1 Direktör bu tenkitten teli.tlan- - Adın ne kızım? rek: .. 

11 yandırmıfb. ~ı. - Luiz Greta Gustavson... - Burün ne olcfu bilir ~ • 
• Fakat ki.iİıatta, tausuptan da, h ı '• • •k ""'ı tt• 1 - Haldcmuzda bövle birte'J'İ - Baban ne it yapıyor? dedi. Direktör Ye içlerindell ~ 
dinden de ,ihtirutaa da üstün, çok m er a es) n} 1 n ka e ) nasıl diifiinebilininiz? - Babam yok madanı.. Yalnız saluıe vi.zu olan dijer ~o 
Üstün başka bir hi• yardır ki Z!lVal- - 8u fotografluın aahiplerlle annem Var.. DJ&yölerle birJikteçe!riJrcck fı!" I 
lı ~"" bu hinin boyunduruğu içi- , bir filim çevirmek inağazanızm - Erkek veya ka karde9leci- çebremin uypn o • 
ne, batına eelecek felaketler ne Ereğli 10 (Husuai) - 1937 ba- tır .. Ereiıl• f brik:asıntn·. bir , senelik güzel !Öhretini dütürmeğeyeter. niz Yar mı? anlamalciıçinbe.itıtiiııl7GJ•~. 
olursa olsun kafuını istiye iotiye, ından itibaren muntazaman işleme-, iplik im l.lt yekunu 446,466 kılo- Puh direktörü: - Bir ablam, bir de dı:ek kar- diler. Çekilen fotojJaflar ;_,lil 
seve ıeve .. Sokar. ğe ba~lamı olan Sümerbrnl:'ın Ereğ· 1.dur. ille altı aylı!> i~at yekunı,ı yat..! - Şu bizim ilinat tefini timdi de(m var. ba muvafık~d<arM fiı..t çevifed" 

Biraz evvel Koldiyoıu isyana li. ~ fa.bri~ası, geçen S>ne zarfınd. \ '.'ız 1 ~8.~ kilo ıdi. lki~ei ~ltı ayda lı:ovacağım, diye ~~ldandı. Son- - .. ~e~i kızı~, ci~eh~l~r~in. Di- ğim. . . • . • 
ıevkedecek kadar lrunetli olan saparış iızerıne çalışmamı~. daha z. .. iı>lık ımalatında artı~ nısbetı %104 ra muhatabına donerek tekrar rdctorunuz tecrube fılmı ıçın foto- Ahra hayrette ŞiııDdi ~I 
T eosyarun sözleri, imparator aleJ- yade piyasada tecrübe etmek. iÇin 1 dür. Ayni yuk,eliş seyrin> bez imala-' sordu: craflart_? ha?ııi a;-!te ve neTede y~ i~ defa o~ bir claada. ~lı 
hiade, fakat kumandanm bir bq- muhtelif çeşitlet imal etmiş ve stok-1 tında da müşahede ediyoruz. 1 - Sayın Baron bu rolü yapabi- a.lınacagını sıze bıldırecek. hiuı tafıyan bır merakla ~. 
kuı lehinde tefsir ettiği sözleTi !arından satışlar yapmıştır. 1 1937 nin birinci altı ayı zarfında lecek '"':ini ~ede bulmal~?. Hi- - Fakat ma~~~· Ben biç.filim- ediyor~u:.Ve içinden !Öyle d1Jtfİ"' 
timdi derhal hem man_aıını hem F alxika, piyasa ile temasa geldııi;i 210249 metre olan bez imalatı, ikin- mafe ettıklerınız aruında hırı var de ~yna~.ıf ~egılı~. Bu benım ya- mekte ıdı. • _.Jı• 
de istikametini deği9tirmİftİ. beş altı ay :zarfında, en ziyade ih.ti- ci altı ayda % 172,4 artışla '>7 2,7 36 mı . . . • p~bılecegım ıt .degıl ••. Sonra nuıl • - Bu erkekler -. ~aı:'P "ıiiP' 

Fettan kadının. ~n .•özleri ~-~ yaç hissedilen çe.;it!eri tesbit ederek metreye crk.mı,tır. 1 - S.ızın magaza~ı~ın ~ü~tah- ~ıy~lar -~f~dun, ben Fo •.. Foto- luklard~- Gretarun sınır.it. 1" &ııl• 
Bizanslı askeri, hıç umıt etmedıgı d .. b tandar<I Er _ 1 fab · ı.aa. . 

1 
_. . demlerı aruında bu qı pek i.la gö- ıenık degılım.. de bayaeı batlannda çeku:ı ne I r• 

bir saadetin senemllii içine atmlf- ~nele ~nu~nd ~ru (>~ 9 
t ,_ ., ce-t . 

1 
kleg ıA r~--' nın ırlena ebettıı:ı ınl c~ rehilecek olanı... vardır. Eyi aile- - Anlaııldı kızım. Şimdilik sa- mUflardır? Halbuki ben sene ete, 

tı. . . _ ,ye mensup, sa e, namua u hakikı na ı tıyacımız a rnadı. it batına en en aınemaya, fO reti ·~ . 0 
fil r uzerı e ıına ~ını e .. aıı e -

1 
ıp ı er vru,,_._.an ge n nzer erı d l . • 'h · · k 1 d b • • "h • - • 

- Daha anlamadın aüT Bana -.tır. · .. . . ayarında. old°"u .ıılaş~lmış ve pıy~- bir laveç lıtuı tipini Yatatabillrler. dönebilirsin. veti düfÜndüiüm halde fioıdi1 
ıalklb olan... Kalbime hakim olan. 1937 zarf'.nda Er~ bez fabrika-! sacla .~arıçten RC~ mıktarda ıt~la-j Bunlar arasında bir çolı: sempatik Genç kız tatkın, yüzü pancar kadar müphem bazı --~ı.,.P" 
Benim HTdiiim 'l'tl bunun İçİD ber •. 443,872 lıra kıymetinde 948,674 ,ta. m".~a~~e ed.ıldıgı ha!~e ç~ raıı;~t ,c;ehreleT gördiiğümü hatırlıyorum. gibi kızarmıt oldu~ halde heye- batJ<a bir•~ elde eti~-~ 
,.,ı yapmaia hazır olcfuium kilo parn~k. eatın almlftır. Bu pa- ıı:ormuştur .. Yı~ f.ı:eıılide ımal edı· ıM~tahdemier kataloğunu bana canla kapıy• kapadı. AIY& Gretaclaa su CÖtiİI'-~. 
ad•m • -in!.. rnultlı.r bılhaııaa Akala Ye Klevland len ve kalıte ıtibarıle ı:ne~lekette, verıniz. Bakınız bu küçük kıza.. Baron Şe ... Bulu,undan bir za- kadar ııiizel oldııPau, hatta' lı ~ 

EYet.. bun lan T-ya. kendiai- c~ i. en i~ ~teler arasından ~i~- benzeri olmıya? bez çeş1ttı:rı· sofra ' Sa~ gözle~i, zekavet ifade- eden al- fer duygusu. duyarak fil diti bqlı ~isine feYkali.d~ f~~j~~. ol ôıl• 
ne kartı ye kendisi için aöylemİf- mıttır. Turlciye pamuklu enduatn- takımları ve saıre çok begenılerek nı ıle temız bir fıveç tipi ... Çıplak fCOUiyeıini bir kaç defa yere vur- gundan bahsedıldıgını bılıf~ ol 
ti. .u.de en ince İplik. ve bezleri imal tutulmuş, sipariş üzerine çalışmış ol- bayanlarınızdan daha eyi olarak du. O halde niçin kendisine bı~ 

Biru eYYel imparat~ kaı:tı ede11. ~ f~~kamız, en iyi kal.ıtede mas~na rağmen_ fabrika bütün ma- bu. ~olü ~örebileceğine eminim. _ Allaha tükredin •. ki azizim Yermiyenler Greta!' ~ih ed .ı;Ji• 
be.l.eneıa kötü temennılerden ıs- pamuk ıstıhlik eımek zaruretınde- mulatını .. tınaRa muvaffak olmuıı- Hala magazanızda çalı~ıyor mu?· direktör, benden bu nazik mesele- !ardı 7. Bu adaletstzlıge, bu t. Ji-
yan edecek dereceye selen ye ay- dir. tur. Fabrikanın ilk faaliyet yılının de bir fikir sordunuz. Reklam fil- ne hezimete hayatta en çok ;J1ı1 
nı zamanda kıskançlığın sim ban- Fabrika faaliyetini, tecrübelerinin neticelerini tetkik ederken, bunun bir UTANGANLARIN TALii miniz için bir hakiki inci buldu. ği ve kıskanmağa hakkı ol da.il• 
çerini kalbinde hisseden Kolyodia, verdiği müsbet neticeler ve işçileri- tecrübe seneoi olduğunu unutmamak - Fröken Laiz.. beş dakika ğuma kaaiim. Erkekler müzikbal- küçük hemtireıi tarafından .. ~,. 
seYdiği kadının bütün bu tqan nin ihtisaslaşması ve artması nisbe- lazımdır. Çalışma yılının ikinci ltı s'.mra, reyon refakatinde direktö- ler ve afk romanlariyl; henüz sa- ~ld.iiğü için bir kat daha 01" 

duyırulanrun kendine kartı oldu- tinde aydan aya geni1lem~tir. Sene ayında birinci altı aya niobetle alın- run oduına girdiği zam•n utan- fiyetini kaybetmem.it bir laveç la- sırdı. otoıt 
iuıı.u anladıiı zaman birdenbire başında yalnız 682 iııci çalı,tırmı~en ı1 mış olan yüksek randman bu fahri- cınd:uı yüzü kıpkırmızı olmuftu. zı .... Sinema mağazinlerinin Foto- MORIS. S~lLLER GöRO~ ~" 
dei;.mit. k.afaaı ile, kalbi ile, ben- 9ene ıonunda işçi miktarı bini geç- kamızın inkişaf seyrinin ancak ilk Dırektör daYetinin ebebini an- jenik dedikleTİ zümreye girmiyor, Ertesı r~, ~ret.a .yeme ff~ı· 
liii ile bambqka bir adam olu- miw ve iki ekiple çalışmaga başlaını~merhalesini teşkil etmektedir. ~ l~ı.: buna • "phe etmiy~m. Hatta smda

1 
• t~be fı.~ı~ın IDb~"~ı 

Kesik Elli 
ADAM 

Fefrika 
No: 21 

--------- • 
YAZAN 

HANRV 

DE 

. . • . . .- . • Amerikalıların seksapeli de onda ~t ~ netı~ele~dıgıuı T~ ır. diiı" 
sınde belırdığı zaman Ayşe yerınden cek !'laıbı Muhammet in Mısır hükü- yok .• Fakat taze, genç ve sevimli fı,lmı. çevı~m~ge. ~ngaJe edıl j\l~' 
fırladı . metıne karşı olan hainliğini meyda- bir kız ki vereceğiniz bir kaç yüz a~~esın.e bıldırdığı ~man • -'°''' 

Birbirlerinin kollan arıı.ınna düt- na çıkaracak, kendisine brit işlenen kuronla yarm evlendiii zaman gozlerınln karardıgını hı• e tll' 
tüler. Ayşenin gözleri Mahmudun adaletaizliğin, hahızl•k ve zulmün erine cüzel bir mobilya alabile- Ye düfmemek için u.ndalye1 

' eline çevrildi o, bu kesik elin acı ha- hesabını isteyecekti. cek.... turunuftu. 
yalini büyük bir 9ene kafasında taşı- Fal.at bundan eVYCI kendisinin, KlSKANMAOA HAKKI 
mı~h . Naibin iddia ettiği gibi bir ck.atibol- OLMIY AN 

OZOM 

Gözüönünde hala, Naibin Ayd'da- madığını,Naibin oğlunu ancak ken- Luiz Greta aktam eve dönünce 
ki kulübesinin kapısına çivilettiği el disini müdafaa için öldürdüğünü, kafası içinde birteyler dütünüyor
parçası canlanıyordu . Naibin maksadınm cinayet olduğunu Karmakarıtık fikirler, rüyalar ye 

Mahmut, gece sabaha kadar ayrı ısbat etmek lanmdı. Y okea sözleri- ümitler birden bu küçük bata hü- 2 4 7 Ş. Riza halet 13. 
ReÇen bir senenin hikayesini anlattı. ne ve iddialarına inanmazlardı. Çün- cum etmitlet"di. KalLi heyecanla 237 M. j . Taranto t 3. 

Monlredl Sabaha kadar, ilk ısıkların ufku kü yine biliyordu ki hükümetin ida- çarpuken bu film hikayeoinin çok 159 A. R üzümcü 11 ·2! 
ilk limanda bat vurdukları bir 1 imi .___ lı'- adaı ,_ Ilı .. ._ __ .. t- ağartmağa başlaması üzerine ikisi- re adamlarına karşı halktan her ban- fallı birteY ~l~~u düt~nüyor, l 2S O. Kurumu 

1
2. 7 () 

r e ...... an "' n aıa ç<>unuş "· • bir' · ·•-· ti · · • ·· heyecanını Lir türlu anneoıne aç 76 lnhiaar s.S hoca Mahmudun kesik elinin ya- Mahm t ,_ .. ..:,L L!_ k L'- yel nin de yüreği oynadı. gı ının şuıoaye erını noş gormez- • . .. - 71 P. Klarlt 1 J 7S u, .. u._ ..... u..- ayı...... - ı di B 'k• ı · d • da ı maga cesaret edemıyordu Büyük 
rasmı Şabbum kükürtlü suy':': i~~ kenliden 811hile çıktı. Ayrılı~. zaı_-nı yaklaşıyordu. e~la~ :ı::n::xı ay~ "J1 ogru 0 ıa sırrını yalruz kendisinde.: üç Y&f 62 Paterııon 13. 75 

yıkamı9, k~en olmaamm onu- Arkasındaki beyaz ma lahı ile bir Kım bılır hır daha ne zaman bulu- Y . er r 1
• • • büyük olan ablaaı Alvaya açb. Al- 30 M. Beşikçi,,. 14.25 

nü almıftı. Sonra Mahmut Makal· Araptan farkı yoktu. tacaltlar, kavuşacaklardı. Mamafih Mahmudun Naıbden ın- · rta b' .. u·· 36 K. Taner 13. 
l · · · A • b d 1 fk 1 b'I · · le 1 la k va ınaanı f&fl n ır guze ıge 50 eye gıtmıfh. ytenın ura a 0 - Sabrinin tarif et•'~i istikamette yu-- Bu ihtimal üzerine birbirlerine da- 1 am a a ı mesını 0 ay ştıraca l'kt' Fak t .. ıı·· 'nd za Alyoti bira. 13. d • b be 1 1 · d' ..,. bi .. 'di dı ma t ı. a euze ıgı e mara- 4 urunu a r a. mıt ~ Ye tım 1 rümeğe başladı. ha kuvvetle ve daha içten sarıldılar. r u~. v"." · ·. zi bir hal vardı. Kardqini dikkat- 15 Akseki bankU1 1 · 
~e bura!a gel~ı!ler~ı. .• Mah~u! Ayte .. Kulübesirnle, işaret maka- Büyük ümit ve izdirapla geçen bir Naıbın, hır :r.amanda~~r~ . l~alyan- le dinledikten 110nra: 28 j . T uaato 12· 
<&raya ınme!°ıttı·. Çunku ke?dını mın~ olmak üzere bir ateş yakmış. senenin bu heyecanlı buluşma aıu ~ara ve. ~beılere brşı ı~ ır_orun.mek - Sakın seninle alay etmit ol- 5 M. Keskin °· ı 3.50 
. .el.li etmek ıstemıyordu. Naı~le? ateşın ışıklan dışarıdan görünecek Ayte için ölen yavrusunun acısını da ıster ıııbı olan hareketlerını sezıyor- masınlar dedi. Böyle bir heyecana 1 11 7 Y elı:uıı 
mtıka~ını almak zamam gelmıttı• şekilde kulübenin tahtalarım aralık.- hafifletecek bir hatıra bınıkb. du. ltalyanlarla Habeşler İle Mısır ne kadar talıammül edebileceiini 259091 l 

Sabrı, Ayteye: lamış, ocağının başına çömelmiş, Ayııe bu gece gebe kaldı. hükümetinin hiç de hoş RÖrmediği öğrenmek merakına düamüa ola- 11/4/938 ı..rihlİ 
- Sen, dedi. Kulübeye git. gözlerini kapıya dikmi~ kalbinde bir Mahmut, Ayfeye kafasıoda kur- milletlerdi. Bunlann ikisinin de Mısır bilirler. · • orta f.iatleri ' 

Ben nerede oturduiunu biliyo- heyecan bekleyordu. dui{u planı da anlattı. topraklar!nda gözleri vardı. Alva o tarihte ne güzel ne de No. 
ruın, akfam k~r~lıkta ben Mah- Adamını ., Bir senedir yolunu bek- Bu plan. Naibin intikam planı Mahmut eğer Naibin bundan mü- alika uyandıracak bir tip saytlmı- No. 
mudu sana eetırırım. !ediği ve özlediği kocasına muntazır- idi naaebetini ve Mısıra ihanetini tesbit yan küçük hemtireıine filim çevir- Na. 

Cece olmuştu.. dı . Buna and içmişti. edecek olursa Naibin işi bitmiş de- teceklerine samimiyetle inanamı- No. 
Küçük kasabanın viran evleri ÜLe- Mahmudun ıı:ölgeai kapı c;erc;eve- Sahte bir isimle Musavva"ya gide- mekti. yordu. No. 
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Yazın insan kendini daha 
• 

kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmhğmm fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün astırapları da dindirir. 

lcabuula günd~ 3 lıaıe alınabilir 
~ !iP ı:ç e 

n 
~[M)~ 
Op"~ 

•• 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır •• 
Sailam. huMa, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasma 
dikkat. •• 

Satıt yeri ı Suluh an civan HOSNO öZöDEMIŞLt. .. 
1 -26 

•e-sl!m ........ ~ ...................... ~~ 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geç. eene bütiln lzmirlilain 
~ bunan cWhiz mar
-._ metbur Amerikan filidi ile bu 
&ene Teni ve çok kuvvetli bir for
"1\ille çıkan FAYDA ve emsali İliç· 
l.n, taze ve mUeaair Naftalin ve pire 
ıozlarini, lngiliz markalı kimyevi 
Wbrelert bağlar için kara boya ve 
'-ç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
te çiçeklerle güllerdeki ballık vesa
it baterw öldüren ve Bumava Zi
~t enstitüsünün raporunu laflyan 
.tkA T AKIU.A» tozlannı kesin ve 
~ fiatıerle mağazammlan tedarik 
~iz. 9 raldaumm iatimıar 
--- iatiyenlerin majazamızla hiç 
~ yoldm. Batb yerde de fU-ımanu:za dikkat buyurunuz. 
~ yoldm. Lütfen yukandaki fir- TELEFON: 3882 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
wwzssam 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. · 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu .. 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
Iatanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuoalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

öKSURENLEllE VE 
CöCOS NF.ZLELERlNE KATRAN HAKKI EKREM Olivi Ve Şüre. 

( 
r 
I \ , 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepekleomesioe mani olur. Komojen 

saçlarm köklerini kuvv~tlen~irir ve besler. Komojen ı~çtarın 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, IAtif bir rayihasa vardır. 
Komojen Kaozuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rmda bulunur. 

• 

l\~anisa Nafıa müdürlüğünden: 
1 - 11160 lira 75 kurut ketif bedelli Kırkağaç Hülriimet ko. 

nağmm ikmali in,aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmı,tır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine müıadif pertembe pnü saat 
on altıda Nafıa müdürlüğü oda11ndaki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Ekıiltme tartnamesi ve buna mütef erri diğer evrak Na· 
f ıa müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek iatiyenlerin (838) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve hu gibi İf leri yapabileceklerine 
dair müteahhitlik Tetikuiyle ticaret oclaaı Teeikua i~ 
raz etmeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin 2490 Üyılı kanunun tarif atı dairesinde b.azır
lıyacakları teklif zarflaı'ıoı ikinci maddede yazıla vak· 
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilmelidir. 

Poıta ile gönderileceklerin yukarıda yazılı saate kadar komi .. 
yon reisliğine gelmes1 lazımdır. Poıtada.ki teebhürler kabul edil-
mez. 31 - 3 - 7 -11 1054 (649) 

ıııpe« ?ttQWWU&JASWA •• 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651' 
Bu numaralı fener DAIMON markah ve ikl pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen göıterir ve aydmlatır. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür. Kullamt itibariyle çok iyi ve çok sağlamdır. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde araymız. Yalnız 
DAIMON marka olmaıma dikkat ediniz. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeai 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec· 

zaca Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine clddt yürüyen 
bir mUesseae olmuı, kokuculuk 
alemini §a§ırtmıı bulunmak.tadır. 
HllAI eczanesini. eczacı Kemal 

Klmili iaindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakin ve benzer isimlere aldanma

maniz için tlteler üzerinde Kemal 
KlmU adını 2örmeliabıiz. 

ATLAS LEVANTE - .LINIE, A.G. 
BREM EN 

LıMİTET 

Vapur acentası 
BlR INCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE ASSYRlAN vapuru mart nihayetinde 
HAMBURG, A. G. Livcrpool ve Svanıeadan gellp yük çı-

SAMOS vapuru 16 nisanda beldeni- karacalttır. 

yor. Hamburg, Bremen ve Anven li- TRENTıNO vapuru S niıanda celip 
manlarından yük çıkaracakllr. Londra. ve Hull için yük alacalttır. 

ARTA vapuru 1 2 nisanda bekle· FLAMINIAN VAPURU 15 nisanda 

ni,or. Rotterdarn. Hamburg ve Bremen 
için yük alacakhr. 

SERViCE MARmME ROUMAINE 
BUCAIU".ST 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle-

niyor. Köstence, Galatz ve Galatz alt· 
1 tarması cTuna• limanlara için yülı: ala
caktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSLINJE 
OSLO 

Livcrpool ve Svanscadan gelip yük çı
karacaktır. 

CARLO vapuru 20 nisanda gelip yük: 
çıkaracak ve ayni z.amanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

T H E; GENERAL STIM Navigatione 

Co. LTD. 
• 

AD JUT ANT vapuru mart nihayetin· 
de Londra için yülı:: alacaltbr. 

DEUTSCHE l..EVANTE UNtE 
SAN ANDRES vapuru 14 nisanda DELOS vapuru 24 martta gdip yük 

bekleniyor. felcenderiye, Dieppe ve Nor· çıkaracak. 

veç umum limanları için ylilc alacakbr. Tarih ve naylunlardakl de~lklikler-
AMERtKAN EXPORT UNF.S den acenta mesuliyet kabul etmez. 
The EK.,ort Steamship Corporation 

EXCHANGE. vapuru 15 nisanda bek-

leniyor. Nevyorlı: için yük alacalı:br. 
F..XMINlSTER vapuru 30 nisanda bek-

leniyor. Nevyorlt iç.in yük alacalı:br. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARITIME 

TISZA motörü f l niNnda beltlcni-

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
yor. Tuna umum limanlal'tn& h.areltct HELF.NlC UNES LlD. 
edecektir. CERMANIA npcuu baleo Umani-

IllndaltJ hareket tarihleriyle nav· mızda bulunan Rottecdam. Hamburs Tt 

lunlardakl deilf'ldiklerden acenta me- Anvers limanlara için ~ almalı.:t.adır. 
ıuliyet kabul etmez. 

Daha futa tafsltlt atmak için Birin- ATHlNAt npuna 18/ZO Diaaa &r&llA· 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee da bek.lcoilmektedir. Rotterdam. H.m
ve Co. ıı. •· Vapur acentaltlma mUra- burg ve Anven linıanl.,. içtD yak aJa .. 
caat edllmeal rlca olunur. calt.br, 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 200712008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASl 

-HOLI..ANDIA • ..,..,_ 30 nJ.anCla 
belleniyor. Rotterdam. Hamburg n 
Anven limanlan içı. yük alacakbt. 

UNEA SUD AMF.RlKANA 
RIO VEROE motörU Z2/ZS niaan ara4 

amda bekleniyor ve NeYyor\: için yük' 
alacalttıl'. 

HERCULES vapuru dyevm limanı- RlO PAROO motirü 20/22 mayİa 
mtzda olup Rotterdanı. Amaterdam ve V N orlt l-'-
H '-·- 1. 1 ·-r ..:::.•- -•--Ltad arasanda beldcnlyol'. e OT7 ..,..a 

&muu.o:ır; tman ara l'ıi"R 7vK: .. ~ il', •L -•---'-
y{ia. 11U1ca-.hr. 

JUNO vapuru 16/4/938 tarihinde ,.. __ ,_ ,___ asalllt ._,_ı,, ..ıı 
. ven:a. vapurı.a.rw muv 11 ıaınııe .... 

bdclenmdcte olup Burgu. V anıa ve K6s· malan ha 
tcnce için yük alacaktır. gerek vapur Wnlled ••nafi .. 

SVF.NSKA ORIENTE UNIF.N . kında acenta bir taabhClt alta.na !llrmeL 
lSA vapuru 9 nt1&nda beldenmc'kte Daha fada tafslllt almak lçla Bldnıal 

olup Rottc«Jam. Hamburg. Dant7.ig, Kordonda 186 numarada {UllDAL) 
Gdynla. Darümarlt ve Balbk limardarı umumi deniz acentabtı Ltd. mllracaat 
iç.in yUlc alacaktır. edilme.t rica olunur. 

Bf RKALAND motörü 14 nlaan'da bek- TELEFON : 31n - 401J 

lcnmcktc olup Rotterdam. Hamburg, -----------Dantzig, Cdynia. Danimadt ve Baltık 

limanlan için yük alacaktır. z A y ( 
AASNE vapuru 26/4/936 tarihinde 

beklenmekte olup Hamburg, Rotterdam lzmir beledi,.esiadea 930 --. 
Cdynla, Dant.zig, Daoimarlc ve Balbk &İnde afdıiım 845 numaralı eldi· 
limanları için yük alacaktır. yetm•em ile nüfua c:izdenlm'ı '" 

SF.RViCE MARmME ROUMAIN ..Uina MJDetleri,le lraunç ft yol 
Al.BA JUUA 9 mayaata . bdclenmdt· •ersiai maldNdanm za,l etti• . 

te olup Malta ve Mareilya limanlan lçJn y eailaiai •l•c•iıı d•a akla.&. 
yült Ye yolcu bhul ed•. ıa_ _ .... _ 

llAndak.l hareket tarihleriyle navlun- ala lııalmai k•h•d•t- l ... .,.... 
lardald değişikliklerden acenta mesuli- rim. 
yet kabul etmez. Daha Cada tafsilAt için lzmirdo Deiinnendaia • No. 
FRATELLl SPERCO vapur acentallğı·ı lu hanede Yakup ojlu tof&-
na mUracaat edilmesi rica olunur. VASIF 

TELEFON ı uıı 4142 2663 mı 1201 (748) 

~ .... P!!r-""--~ ................................ ~~ 

BA(i VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARIN~ 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfsız, ayni kaide üzermde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
~diniz. ŞEHtR - ÇIFfLIK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
ferin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı ıayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Rad,.o - T elefoa •• Pettemalcalar 77 /79 Tel. 3332 ' - , 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Haldnnın kazanç Tergiainden olan borcunun temini talıaili için 

müUriyeti tahlili emn.l kanunana tenikan haczedilmit Olan Me
cidiye mahalleal Recepağa dağında kiln 59 sayılı m takdir 
ettirilen bet yüz lira kıymet ilzerinden tarihi ilandan itibaren tek· 
rar 21 ıiln müddetle miizayedeye çıkaralmıthr. Taliplerin '12./4/ 
938 cuma gününde idare heyetine milracaatleri. 

2-7-12-20 1049 (670) 



bir nutukla da Fransızları vazife başına çağırdı 

Kabinede · sosyalistler f okl ispanyada son vaziyet 
Fakat Parlamentoda itimad reyi 

vereceklerini vadettiler 
Hücuma sevkedilen 

met - kuvvetleri 
Faslıları hükü· 

püskürttüler 
PARIS, 11 (ö:R) - Eduard Dala

<lieı kabinesi ıadikal eoııyaliet partisine 
mensup üç, halkçı demokrat partisinclen 
bir nyan izaılyle on beş mebusu ihtiva 
«tmektcdir. Bunlann dokuzu ıadikal ıôs
.)lıliııt, üçü climhuriyetc;i sosyali~t. biri 
de demokrat ittifakı, biri ıol demokrat, 

biri de müstakildir. 
Bay Daladier yeni nnznlan rciııicüm· 

lıunı takdim ettikten ıonra gazeteciler 
kabinenin parlamento huzuruna ne va
kit çıkacağını ııoımu~lardır. Bay Dala~i
cı bu hususta sarih bir cevap vermemiş 
n henüz bir karar verilmediğini bildir
miştir. 

Bununla beraber yeni hükümetin ya· 

nn veya öbür gün meclis huzuruna c;ık

mneı muhtemeldir. 
PARJS, 11 (ö.R) ·- Bay Daladicı 

dün akşam radyoda Fransız milletine hi· 
tnp ederek iktidar mc,•)dine geçmeği ara
m1tdığını, kendhinc kalw harbiye nezn· 
Jetine bütün gayretlerini tahsi için bu 
yukü Üzerine almamağı tercih edeceği
JJi, fakat ;imdiki vaz.iyetln vehameti kar
~ısında ıeiaicümhurun davetini kabul et
mekten kaçınamadığım bildirmiı:tir. Baş
H:kil kendisini radyoda dinliyenlerin va· 
:r.iyetin nezaketini takdir etmekle beraber 
Lu bedbinliğe knpılmamalarıl)ı Ye her 
vatandaşın, ıosyal merdivenin hangi bn· 
aamağındn olursa olsun ,,azifesini yapa· 
Hk F ronııanın büyüklüğüne hizmet et
mesini dilemiş ve bu davetinin dinlene· 
ceği ümidini ızhar eylemiştir. 

MECLiS KORiDORLARINDA NE 
DiYORLAR.. 
PARIS. 11 (ö.R) - Yeni kabineye 

Fransız parlamentoıu reiıi 
Bay Heryo 

meclis koridorlarında hasredilen tcf sirler 
teveccühlü sayılabilir. Bir aralık port
föylerin tevıii husuııunda bay Daladie'
nin son dakikada r,üçlükl.erle karşıla~a
c:ağı korkusu hissedılmi~ti. Fakat yeni 
başvekilin yolu üzerine çıkan bütün en· 
ıcileri aştığı haberı memnuniyetle kar
ıılandı. 

Komünistler namına parti genci sekrc· 
teri bay Duclos ancak bay Daladier ka
binesinin program mahiyetindeki beyn
nntım okuduktan ııonrıı komünistlerin 
ona karşı vaziyet alacaklarını eöylemiş
tir. Sosyalist partisi erkanı ise. partileri
nin hüklimet haricinde kalmak karanna 
teessüf etmediklerini, böylece hu parti· 
nin bir istirahat devresi geçirebileceğini 
ka) el :"lliyorlar. r.1cl~in diğer g1upları ye
ni kabineyi müsait şekilde kar~ılamışlar· 
dır. 

Fakat mebu an meclisi ne şekilde rey 
'erecektir? Şimdilik partileri birbirini 
gözetlemektedirler. cJournab şu malu
matı ıl:n e ediyor : 

cBny Daladier kabine içinde bir mnh· 
dut komite tcşkıline karnr ''ermiştir. Bu 
komite kabine erkanından üç ımbık bnş· 
vekili, yani BB. Dalndier, Chaulemps ve 
Sarraut"yu ve üç eski mnliye nazırını, ya
ni BB. Paul Reynaud, MArchandeau ve 
Bonnet'yi ihtiva edecektir. Bu komite 
ber giln toplanarak devletjn mühim me
eeklerini münekaıa edecektir. Müste~r
laların ilgası yanında bu da dikkate ş.,
~an yeni bir teşebbüstü_r.> 

BARSEL{)N, 11 (ö.R) - Talavera ~~~~~~~r::~~~~tl~~:1İA 
de Reinadan gelen takviye kuvvetleriy- ~ 

1 le general Frank o ]ut" al arının f.etJama· 
dor cephuinde ciimhuriyetçilerin aon 
zaptettikl mevkileri ~eri almak için 
yaptıkları mukabil taarruz· netice ver
m~mi:tir. 

T apnso Siera - Taraskalejo - Dclped
reso hcttında ~iddetli bir tazyik yapıl· 1~~~=~~.t;~tql~ 

l
mtştır. Fnkat en ~iddetli muharebe Ta· 
rtl!lrnlc:jo r.trııfmda yapılmıştır. Burada 
asilerin hücumlarını muvaffakıyetsizliğe 

u3ratıın dimhuriyetçiler hatlarını hafif 
mikyasta tashih etmişlerse de ~u ııon kö
yü rnuhafa7.n etmişlerdir. 

Hükümet tayyareleri T alaverayı bom
bardıman etmiş, düşman tah~idatını cla

ı ğıtmış ve loplar da T alaveraya giden 
1 yollan mütemadi ateş altında tutmuşlar· 
j clır. Aeiler dün Feslıları hücuma sürmüş-

' . ji Att.f-R· ' 
• 

1 
leıdir. Bunlar tamnmiylc imha edilmiş 

1 \'e 1 l 00 esir alınmıştır. Hücum cdenle-

11 rin zayiatı ağııdır. 

t "'~'?:il!_.... . ~-

"--···~Jt,;--=~ij ~ ~ 
aon va~iyeti göıterir bir harita 

PARIS, 11 (ö.R) - Mariguana da· 
ha bin lepanyol milisi ve ııivili gdmiştir. 
Milisler '\e :ıiviller ara~ııtda derhal yapı· 
lıan refernndum neticesinde hep~İ tekrar 
1 Bar&don tarafına, yani Cümhuriyet ara· 
1 zisine ııevkedilmeği tnlep ettiklerinden 
j Serber tarikiyle inde edilmişlerdir. Ko-

retine rağmen netice vermemiştir. En ]er ve bu köprü başını bq kilometre dr 
şiddetli muharebe Aribona mıntakasında rinliğinde ilerlemişlerdir. 

olmu tur. Burada düşman en iyi askerle· T ortosa istikametinde tehri ııunat• 
rini ve en modern rnalzcmeşini kuUan- eden tepeler etrafında muharebe ele~ 
mıştır. Fııknt ltnlynn fırkalarının bütün ediyor. Navar fırkalan Ebre nebriPİ' 
gayreti boşa çıkmı,, cümhuriyetçiler ka- 1 mansabına doğru iler1emeKe 4;alı~0~~ 
ra oklardan bir çok esirler alarak bunla- Bu cephedeki hükümet kuvvetlen ç

calarından, babalarından ayrılan kadın 

Franıız cümhurreiıi Etuval m • vc'c.n•nı 1r bfr mer"~imde.. ve çocukların göz yaşları arasında acıklı 
çıkışında devrilip devrilmiyeceğine ge· olanlar pek çoktur. Fakat he:r kesin te- ı;ahneler olmuş, sonra ıükiinet yeniden 
lince vaziyet nikbinlikle kar~ılanabilir.. menni ettiği şekilde bir kabine te§kiline I teessüs etmiştir. Akşam yeni bir mülteci 
Fakat bunun zaruri şartı, sosyalist ''e ko- muvaffak olduğu üpheHdır. Bu da onun, knfileıi dahn gelerek i,kan mahalline 
münistlerin kabine aleyhinde rey verme- hatası değildir, Fransa · ahalisinin mÜ· ı' sevkolunmuştur. 
mcleri, müstenkif kalmakla iktifa etme· lıim bir kısmı öyle sanıyordu ki beynel 

n ağır uyiata uğratmışlardır. l lükümct 
kuvvetlerinin ıahat vermedikleri hal· 
yanlaı mevkilerinde zahmetli bir şekilde 
tutunabilmek için ııık aık göğüs göğüse 

mücadeleyi kabul mecburiyetinde knl
maktadırlnr .. 

luidir. Çünkü Cliğer grupların ekserisi milel ·v11ziyet kar~l5lnda yeni başvekil lü- COMHURtYETÇıLERll\ PiY ADE ARAGON CEPHESiNDE 
lehte rey vereceklerdir. Cümhuriyet sos· -uTlu mü-P.l.ıcrc:tlt."Ti h la:- 1dı. Rilha .. su MODAFAASI PARIS, 11 (ö.R) - Radyo <1jans1· 

yalist birliğinin ve radikal sosyalistlerin PARIS, 11 ( ö.R) - Jspanyadan ge· nın Aragon cephesindeki muhabiri nas· 
kabinede mebuslnrı Yardır. Bu partfıerin 1 len son haberlere göre cumartesi giinÜn· yonalistler tarnfından bildiriyor : 3 ni· 
reyfori tabii hükümet lehinde olacaktır. 1 den beri Nıısyonalıstler şark cephesinin sanda Leridanın nasyonalistler tarafın. 
Mü tak"I ııol radikal partisi için de öyle- şimal kısmında hücumdan vazgeçmişler· ,.dan zaptından 'beri cümhuriyetçiler Seg· 
dir. Şimdiki kabine formiilü bir t~mer· Jir. Trentin şarkında cümhuriyet piyade re nehrinin aol sahilinde dayanmakta ve 
küz kabinesi esa'"ınl\ ::>olandır. « Ordre :ı. .rnvvetlerinin müdafaası müessir olmu;ı· fehrin o taraftaki mahallelerini tutrnak-
g. zeteııi l nbint."nin yeknasaklığını mem- tur. Lerida önünde Fa!lılıırın yapma~ıı ta idiler. Dün topçu himayesinde şiddet· 

'ı nuniyetlc karşılıyor ''e öyle yazıyor : çall§tıklan hücum topçu himayesine ve li bir hücum sayesinde nasyonalistler 
«Bay Daladier eosynlistlerin iş birliği- :talyan • Alman tayyarelerinin müzahe- Baladoer önünde Se~re nehrini geçmiş· 

1 
ni t~min eb<eydi, üphcsiz memnun ola
caktı. Fııkat soııyalistlerin bunu ıeddet· 

1 
melerinden pek müteessir olmasa gerek· 
tir. Sosyalistler ıınlayışlı bir müzaheret 
siyaseti takip etmek için hareket aerbes· 
tilerini geri almışlardır. F altat onlar da 
takdir ederler ki bir küçük burjuva mem· 

lleketi ol n Frnnsanın ekonomik bünye-
si 936 mayıs intihap :r.aferinden sonra 

1 yapılan sosyal inkılapta daha ileri gidiJ-
1 meııine manidir.> 

bir §ekildc ifa edebileceği umumi Avru· 
pil vaZİ) eti üzerinde mesut bi, nüiuzu 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Belgrad hükümet mahafili Frnnsız ka· 
bine buhranının inkişafını büyük bir ala· 
kn ile takip etmişlerdir. Zira F raıısadaki 
vaziyet Avrupada sulhun tesisi ve mu· 
hafazaıiyle çok yakından alakalı görül
mektedir. Bay Daladienin ~ahsı emniyet 
verici bir işaret telakki edilmektedir. 

)'em F. a.rm.z: .Lt: -~: !nJe harici· 
SOKONETE ÇEKiLE.N HASRETi.. ye na.zırı George Bonnet BAY FLANDIN NE DtYOR "> 

cFiııaro> gazetesi de ilk hamlede ka
bineyi mUsait te1'ilde karoılıyor ve ou 
mütalaayı ylirütüyor : Bu memleket çok
tan beri devam eden çalkantılardan, kav
ialardan, knr~ıklıldardan, mali iflaslar· 
dan, ekonomik akametlerden bıkmış, 
uaanmıotır. Sükunete hasret çekiyor ve 
pek iyi biliyor ki ekonomik ve mali kal
kınma İçin çalı§mak ve -daha çok istihsal 
etmek liizımclır. Fransanın emniyeti aÜ· 
kfınet ve nizam içinde çalı~masına bağlı· 
dır. Fransız milleti ihtiliil İstemiyorsa da 
geri gitmeği de istemez. Kanunların her 
keıı için müsavi tekilde tatbikini ve her 

bay Blum tarafından ...... Zira bir toplu- PARIS, 11 (ö.R) - Eski başvelt.il 
luk teeebbüsünU ilkönce yapan o idi.. bay Flandin Daladier kabinesinin teıek
Falat milli ıosyalist konseyinin kararı külünden bahsederken hükümetin 1talya 
bu hulyaya nihayet verdi. Bütün • zaraılı file normal münasebetler tesis etmeıi ve 
çıkan oüphcsiz millettir. Fakat ayni za-l lspanya hlidi elerinin realitesini anlama
manda sosyalist" partisinin kendisi ola· 1 aı lüzumunu bildirıniştir. 
ctıktır.> 1 B. Bonenin hariciye nezaretine geç· 

I mesi lngiltere ile dostluk ananesinin mu-
HARiÇTEKI TESiRLER... . 1 hafazası ve ltalya ile normal münasebetr 

PARIS, 11 ( ö.R) _ F ıans~ya dost 1 lerin i~~krarı için hir garanti telakki edil· 

olan Avrupa memleketlerinde Fransa-ımekte ır. 
dan Daladier kabinesinin teıkilinden do-
layı memnunluk hissiyatı gizlenmemck· ROMA, 11 ( ö.R) - iyi haber alan 

t d . 1 ·ı· · • h f'I" b l ·1 11 bazı Fransız kaynaklarından bildirildiği-e ır. ngı ız eıyası ma a ı ı eyne mı e I 
kesin vazifesini yapmasını ister.> \'aziyetin vehameti karşı:o;ında bay Dala- ne göre. ye~i Daladier kabinesi parlamen-

Sosyalist partisinin gazetesi olan cPo- dier tarafından kabine buhranının sür-ı t~dan ılk ı§ olarak beş milyar franklık 
pulairc> bu partinin nasıl vaziyet alaca-I atle hallinden memnun görünüyorlar .• l:ıır avan~ın Fransa bankasınca devlete 
ğını ihsal! eden dikkate §&yan mütalaa· ı Fakat yeni kabinenin parlamentoda kar- açılması ıçin ruhsat İstiyecektir. Hükümet 
lnrı yürütüyor ve bundan anla,ılıyor ki şılaşacağı vaziyet hakkında ihtiyatkar 1 Blum kabinesinin nyan tarafı.,dan red.de
sosyalistler hükümetc müzaheret etmek tahminlerde bulunuluyor. Bu ela bilhas-j dilen mali projdcrini geri alacak ve 3S 
emelindedirler, fnkııt ilkönce onu iş ba· j sa mali 'e ekonomik müvazeneyi iade milyarlık bir mi11i müdafaa istikrazı için 
şında görmeği bekliyorlar. için alacağı tedbirlere bağlıdır. Harici si· 

1 
bir kanun layihası hazırlıyacaktır. Bu ka

cBugün ilk kabine meclisi toplanacak yaset hakkında lngiliz mahafili endi~ nun kabul edildikten sonra paılamento 
ve kabine deklarasyonun ana hatlarını duymıyorlar. Umumi kanaat, bay Onla· paskalya tatiline girecek ve dağılmazdan 
tesbit edecektir. Bu deklarasyon sağ ce-I dienin de lngiltere ile iş birliği zarureti- evvel h~k~mete geniş salahiyet _veren bir 
nah partilerinin de hükümetle i~ birliği l ne F ransadan daha az kani olmad~ı kanun lnyıhasını kabul cdecektır. 

YENl KABiNE AZALAR! 

yalİ3l) Hava nazırı Gui Lasamor (Ra· 
diknl Sosyalist) Bahriye nazırı Kampinşi 
(Radikal sosyalist) Müstemleke nazın 
Mandel (Merkez partisi) Ziraat nazın 
Koy (Radikal sosyalist) Ticaret nazırı 
Janten (Radikal sosyalist) Nafıa nazırı 

F ressar ( Cümhuriyetçiler birliği Mesai 
nazırı Ramadiye (Radika) sosyalist) P. 
T. T. nazırı Julyen Radikal aosyalist) 
Ticareti bahriye nazın Sapdclen (Mcr· 
kez partisi) Sıhhiye nıızırı Rukaı (Radi
kal sosyalist) Tekaüt nazırı Derip ( Mer
kez partisi). 

SOSY ALIST PARTiSiNiN KARARI 
PARJS, 1 O (AA) - Sosyalist parti· 

aj milli meclisinin Blumun izahatını mÜ• 
teakip partinin aol cenah lideri Piver ve 
Ziremski Sosyalist partisinin Daladier 
kabinesine girmesi ve hatta böyle bir 
kabineye müzaherette bulunması aley· 
hinde söz ııöylemi,ler, Grumba lapa va
ziyetin vehnmetine binaen Daladiye ka
binesine iotiraki tavsiye eylemiştir. 

Meclis ııabah saat ikide karar euretinin 
komisyon tarafından tanzim edilebilmesi 
için içtimaa fasıla vermiştir. 

Bu komisyon saat 3.-45 e kadar müza· 
kerelerde bulunmuş ve meclis komisyo
nun hazırladı~ı metinler reye konulmuş· 
tur. Reylerin neticesi saat 4.45 te ilan 
olunmuştur. 

Partinin ikinci reisi ve genel sekreteri 
Severakin kabineye İştirak aleyhindeki 
takriri ve Dormuanın da bu takriri ta
mamlamak üzere ittihaz edilecek hattı 
hareketi hususunda parlamento grubuna 
itimat beyan eden takriri ( Müznhnret 
kelimesi yoksa da Dermua takriri bunu 
ta7:ammu etmektedir.> 430 reyle ka-

yapnbılmeleri için bay Louis Marin tara- l merkezindedir. « Times> son iki ııeı;ıe 
fı~dan İstenilen şekilde olacak mıdırL., zarfında karakter sağlamlığından şöhret 
Eger bay Mnrin bunu ümit ediyorsa hiç kazanan bay Daladier tarafından kabi
şüphesiz hayal kırıklığına uğrıyacııktır.. I nenin kurulmasını iyi bir işaret sayıyor .. 
Esasen Bay flandin de huna dair haber Fransız buhranının bay Daladier tam· 
almış olmalı ki kabineye iştirak etmi~ fından halli Brükaelde memnuniyetle 
olan ekalliyet partilerini mensup nazırla- 1 karşılıınmıştır. Frnnsanın nihayet istik
rın yalnız kendilerini temsil ettiklerini 1 rarlı bir hükümete malik olacağı ümit 

PARJS, 1 O (A.A) - Yeni kabiııe 'bul olunmuştur. 

aöylemiotir. Bundan anlaşılıyor ki Bay 1 ediliyor. 
Flandin yeni hükümetıen uzak durmak Romadan bildirildiğine göre bay Da
arzusundndır. Hiç bir cümhuriyetçi bun- ladienin .hariciyeye bay Bonnet'yeyi 'Ve 
dan müteessir olmıyacaktır.. başvekil muavinliğine bay Chautenıps'ı 

teşekkül etmi~tir. Saat 15.45 te B. Dala· PARIS, 11 (A.A) - Kabinenin par
dier Elize earnyına giderek reisicümhura lamento huzuruna perşembe günü çık· 
arkadaşlarını takdim eylemiştir. ınası muhtemeldir. Kabinenin mali işler 

Kabinenin listesi şudur : için geniş snlah:yetler istcmui beklenİ· 
Başvekil ve Milli müdafaa ve harbiye y•r. Halkçılar cephesinin bozulması §İm· 

mızın : Daladier, Muavini Şotan (Radi· di artık muhakkaktır. 

mühimdir. Akdeniz sahili ile dai JDIOa-" 
kası araaındaki ıahayı 40 tabur ınüdJ-' 
etmektedir. Bütün ıahil mıntak ... ihtİ
yatları burada toplanmıştır ve v....,;ıt' 
yolunun kesilmesine mani olmaia ~ 
yorlıır. Fakat bu yolun 42 kilom• ......t 

kısmı nasyonalist toplarının daimi at..
altındadır. 

LONDRA, t l (A.A) - B. Çeınbd" 
]ayn avam kamarasında bir suale c.~• 
vererek alınan teminata ve itina ile ..... 
kik etmek imkanını bulduğu delillere ,,_ 
re lspanyada vaziyetin son ltalyan ~ 
viye kıt' alı ile maddeten dcğitmİt ol 
ğuna inandıracak hiç bir sebep ın..
olmadığını bildirmiş bununla bet'..,... 
iki tarafın da takviye kıt"atı almıt·olcldl'-
lannı inkar etmemiştir. 

geni, mali snl~hiyetler istediği ~ 
sosyalistlerin kabine lehinde ıey veffOr 
leri muhtemel değildir. 

HALK CEPHEStNlN NOMA YlŞI 

PARIS, 11 (AA) - Bastiy m~ 
!İnde dün öğleden sonra Halk ~ 
mensupları mühim bir nümayiı 1.;.;: 
lardır. Evve]a men aonra müsaade._..;1,ı 
len bu tezahürat esnasında nümaJl'W'"_.
istihııalAt i,lerine aekte verenleıi pıo ll
to etmişler, aulhun müdafaası için iP 
cadele ve cümhuriyetçi ispanyaya J"' 
dım edilmesini talep etmiılerdiı •• ~ 
önünde müfrit sol cenah paıtileriolo ~ 
derleri ve bilhassa komünist ~&il 
umumi katibi Jale Duclo ve~ 
partisinin müfrit sol cenah te~f'i' 
ni temsil eden Jan Zironski ile Ma"° 
ver gitmekte idiler. rJJtl' 

Saat 14.45 te alay cTord ik --Al 
mevkiine gelmelidir> aadalan ~ 
hareket etmiştir. Bundan nüma~~ 
büyük bir kı!lmının komünist O~ 
anlaşılmıştır. 

JNGILIZ GAZETELERiNiN 
NEŞRtYATI 

LONDRA, 11 (AA) - tneifis ~ 
zeteleri Fransız kabinesine .h~, kJI 
ehemmiyet veriyorlar. Tayrnıs ~ 

- Daladier hükümetinin ın ;,.,..ı 
yet ihtimalleri pek azdır. Bunun .~ 
bilhassa endüstride mütemadiy~n • -"' 

d ...... --ca-
cndişedir. Hele maden f'n u aktaclı'• 
ihtilaflar ciddi endişeler do~ur~ .;y.,t 
Çünkü bunun sebebi daha zıya e 

ve ekono~iktir. . .. ~ad• bullJllO" 
Deyli 1 elegraf aynı mutala ele ,ol 

v ne 
yor. Ve yeni kabinenin ne sag. a e_..-

'I . d h" b" azayı ihtJV partı erın en ıç ır 

diğini kaydediyor. tli -'9-
F kuvve _a. 

Deyli Hernld ransanın _LileC~ 
· • at verev mı Daladiernin pek az ıtım 

ov• • azıyor. 
bir hükümet teşkil ettıgını Y • ki ı 

. de dıyor 
Niyuz Kronik! gazetcsı rti)e~ 

YENi KABiNEYE ITIMA T MESELESi 
«Oeuvre> gazetesi ıunlan yazıyor ı geçirmesi Romada iyi hir tesir yapmış

Ba.r. Daladjer ~clt.lendiği gibi hükümet tır. BaDın.da böyle bir bükümet bulunun· 
j)k başına geçmişti'- ve bundan memnun ca Fransanın üzerine dU,en rolü müeıair K"binenin parlamento huzuruna 

kal sosyalist) Adliye nazın Pol Reyno Kabine aosyalist· fırka!lı milli konseyi 
(Merkez .partisi) Hariciye nazırı Jorj tarafından dün ittihaz edilmiş olan ka· 
Bonnn (Radikal aosyalist) Dahiliye nazı· rar ancak bu fırkanın arasıra inkitaa uğ
n Sarro (Radikal Sosyalist) Maliye na· nycak olan miizaheretine güvenebilir. 
zırı Marsandc (Radikal ıosyalist) Ek.o- Komünistlerin lınttı hareketlerinin ne 
nomi nB.7.ın Patonet (Cümhuriyctçi aoı- olacağı henüz mailim deiildir. Hükümet 

Daladier sol ve merkez .pa derek ,#
mürekkep bir hükümet teşkıl e ...,; 
li bir ekseriuete dayanmak A• 

" v -·-Böyle bir hiikümet kurmaga 

olamadı. 
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