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Fransa, lngilterenin 
davetini kabul etti 

PARIS 18 ( ö.R) - Hariciye Nazırı B. 
Bonnet lngiJiz sefiri Sir Erile Flipsi kabu 
ederek Başvekil B. Daladiye ile kendieiı:ü 
Londraya gitmeleri hakkında BB. Çember 
layn ve Lord Halifaksm davetlerini memnu 
niyetle kabul ettiklerini bildirmiştir. -' 

YENl ASIR Matbaasında buılmıtbr 

Başvekil Cuma günü hareket ediyor 

işleri yeniden sürün
cemede bırakacaktır 

İzmir Şehir takımı Pazar günü 
stadyumda sıkı bir ekzersiz yaptı 



Ekonomi sütunları: 
................................................... 

Yurdda yeni bir 
• 

esı endüstri şu 

..-..--- --· ,._ . ~- ' 

~ ŞEHiR Tl-IABER(ERi: 
Su tarifesi Fuar günlerinde 

AYRICA r YENi RENKLi MOO VE JURN~ ..... . 

SEANSLAR ı 1 -3-5-7-9 DA 

CUMARTESi - PAZAR GONLERI SAAT il DE BAŞLAR •• 

Tasfiye 
Layihası 
işleri yeniden sürün· 
cemede bırakacaktır 

Acele 
Satılık ev 

ikinci Korcloncla 188 ........,.. 
gayet aailam •• konforla bir : 
tıcele aabbkbr. Taliplerin ~ 
üzen içindekilere, pazarlık ___ a. 
de batmuhanirimls Halda ~· 



YENIASIR 
s._ :e:z g a ası __ -= 

Vekili 

----o--.K · · d•• k•o 9 t• BASTARAFI ı ıNcı SAHiFEDE . amutayın un ·. iÇ ımaı !messillerinin ziyaretlerini ba~kon. 
. .. ~oloslukta kabul ve necip hissiya-

ta tefekkür etmittir. 
\ ·------------------------------------------ Saat on yedide Kont Dö Martel 

Bazı gümrük resimleri, iz mir t~lef on ~:~!~~~:ii}~~i.!~~:;:ş;; 
1 b d 1 

köylerde, bilhassa Trabluata co~ 

tesisatının a ınması, gayri mü a i ~".~k::·d~:;~e;'ko:;:·:ın::'!:ki-
ve iskan liyihaları kabul edildi ?.:!::~~;~;~'h:!:~:,r::.::t; 

HALEP, 17 (A.A) - Anadolu 

d · · k' Ajansının husuıi muhabiri bildiri· Ankara 18 ~A.A) - B. M. Mec- nu takdir ve kaydederek bu tenzilin ve emıttır . ı ı . . . yor : 
• tiai bu ıün Hilmi Oranin bqkenh- diier kitap kiğıtlanna da zeyil edil- Bu tqebbiislerın tevah etmeıı H . . k T . d k Ar 
iında toplanarak bui maddelerin mesini memleket içinde gem. mik- tayanı arzudur. Ancak bununken· b ab:hYT ve 1 kız ~ :01-ı l as 
tilinrülc reaimleri hakkında bükü- yuta kültür yayımına yardım ede-· di vasıtalarımı2':la kendi varlıkla- u ıa . ~roı el spresıyde Ha lep-. · ı t · · · etim· · ten geçmıthr. ıtasyon a a ep illetçe lttihu olunan kararların tu- ceğini aöylemi•tir. rımız a emını memnunıy ızı al' · F H 1 hh 
;.ı:1_, • - J •h "' · . .. bir kat daha arttıracaktır. v. ısı~ ran~ız a ep mura aaı, 
MUOJle aıt kanun iyı asını müza- Hatıp bundan sonra küp feker M ğl b h • t 'tb I tımalı Surıye ordu kumandanı, 
lcere etmlftir. Bu kanunun büküm- ambalajı için dı4ardan ithal edilecek 1 u ~· me .u'f . arı.~ en b~fa Halep emniyet umum müdürü ve 
le.ine göre 2294 .ayılı kanunun bi- keresteler hakkındaki kararnameye ~ u;a~· ıra !1'~h~~~. ~una:e . ~y- polis müdürü, vilayet ve kuman. 
tinci maddeıiyle verilen ıalihlyete temas ederek böyle bir zaruretle kar· e .e . ı~a bıstdı a •1nın ar m.asılm danlık erkan ve ümerasiyle, jan· 
latin d . . temın ıçın un an a anan resım e- d k 1. "f 1 . a en: A ,ila4manın üçüncü bır 4ey olmakla • • . . . . l w ı arma, aa er ve po ıs mu reze erı 
A - Gazetelerin ve maarif vekile. ber be kab I .... 'mkA b rın ındi~!lme.sının faydalı ? ac~ı ve Antakya ve lskenderundan ge· r hod A kit I" t • a r u etmemege ı an u- noktası uzermde de durmus ve yı- 1

1 h I H I b l ı tara an resmı ap ıı esıne lunmadığını söylemi• ve bu tarzı h • . h l l k k.. ı en eyet er ve a epte u unan 
ithal edilen mektep kitaplannm ba- . . . . ne arıçten ıt a 0 unaca up ve ı Türk vatandatları tarafından çok 

~A:HrfJe 3 . 
•::M:SZl!I es ZLf 

. . 

SON HAB·E~. 

Çinde zamanın en ıiıüt
hiş harbı hazırlanıyor 

1 Milyon Çinli ,yarım milyon Japon 
kuvvetini durdurmağa 
azmetmiş bulunu yor 

ROi :A. 18 (Ö.R) - Çinden gelen haberlere ,eöre orada zama
nımızın en müthi• muharebeai hazırlanmaktadır. Çinliler cenuht 
Şantugta bir milyon kitilik bir kuvvetle yarım milyon Japon ••· 
kerinin ileri hareketini durdurmağa karar vermitlerdir. Japonlu 
ise silahlanma bakımından üstünlükleri aayeainde Çinlileri ıayı 
fazlalıklarına rağmen yenebilecekleri ümidini muhafaza ediyor
lar. 

lngiltere, 
tayyare 

Amerika dan 
satın alıyor 

ı·'-- ah kag-yıtlar 'ıle diöer ibtıyaçlardan vareste kalınması ıçın toz tekerler resimlerinde yapılan b" "k t h.. ti k 1 t 
11111asına m suı & • • • d b uyu eza ura a arfJ anmıs ır.. LONDRA 18 (ÖR) ı ·ı· t 'l'k h t" b ne . kiğıtlan tedbırler alınması temenn111n e u- tenzilat vesilesiyle de memleket · , . - ngı ız ayyarecı ı eye ı çartam a i _ Köm~r yakan vesait bey- lun~~,t~r. . . .. teker ihtiyacının yine memleket i F günü Kuıı Meri vapuruyle Kanada ve Amerikaya hareket edecek 

1>elmilel sergisi münasebetiyle getiri· Husnu Kıtapçı. yıne bu munase- içinde temini için alınması ic:aı:ıl ransız ve bu memlekt>tlerdeki tayyare fabrikalarını ziyaret edecektir .. 
a_ betle teker fahrıkalarımızın bu· eden tedbirlere ait dü,üncelerını I Lordlar kamara~ında bildirildiği gibi lngiliz hükümetiyle Ame· 
~ C4Yarıın. ·· k'" · 1 · 1 · 'h l k b" · h l rika ve Kanada arasında lngilterenin hava silahlanmasını hız-C - Küp 4eker ambalajında kul. ~un u :azıyet erıy e ~stı aa ~ ~~ ıza ey emitt!r. . · , , 
.. _, L.._ak u"z•re türkiye •eker fahri- lıY.: tle .. rı v.e memleketın teker.ıhtı· Ahmet Ihsan Toksöz (Or.du) Sosva/ıst gene/ık )andırmak için bir müddetten heri müzakereler devam etmekte-
~1111 ~ "I' h T ! dir. lngiliz hava nezareti Amerikadan tayyare satın almak imka· kaları anonim 4irketi tarafmdan it- yacı uzerınde durmu,, arıçten Hüsnü Kitapçı tarafından . ~ıtap: k '/ "' k • nının ha11l olacağını ve böylece kabinenin hazırladığı teslihat 
ha) olunan kerestelerin. getirilen tekerlerin gümrük res- kağıtları resimlerinin indırılmc- 1 tes l atı ongre-

programının oldukça sür'atle tatbik edilebileceğini ümit etmek-D _ Matbuat umum müdürlüğü minin zarftan da alınması dolayı- si hususundaki noktai nazarımı. if· , . tedir. 

tarafından Almanyada bastırılan fo- siyle torbalarla getirilmesi yüzün- tirak ettiğini ve bu yolda alınacakj sının karart Diğer taraftan hükümet Kanadada kudretli bir silahlanma en-
toğraflı tilrkiye adlı albümden mem- den bir çok zararlar husule gel- kararların hayırlı neticeler vere- .. düstrisinin tesisini finanse etmeğe hazırdır. Sulh halinde bu en· 
leket dahilinde tevzi edilmek üzere mekte bulunduğunu isaret ederek ceğini söylemiştir. . Paris 18 (O.R) - Fransız <-osya- düıtri Londra ve Amerika arasında mutavassıt rolünü görecek, 
getirilecek beş bin adedinin. gümrük tarifesinde. yapılacak Hatiplerin mütalaalarını .. t~.ki· ! l~st ge.nçlik teşki!atı ~OnR'fesi cüm~~- harp halinde ise lngiliz endüstrisine müzaheret edecek ve icabı 

E - Orman çiftliği bira fabrikası ufak bir tadilatla bu mahzurun ben hatvekil Celal Bayar kursuye 1 rı?'et.çı lsı:>any? ıle t~caret serbestı~ı: halinde onun yerine geçebilecektir. Her tehlikeden uzak bulu
~in bir defaya mahsus olmak üz~e ö'!ü~e geçilebileceğini kaydeyle· gelerek İzahat vermiştir. 1 ~1? ıadesı le~lınde .hı~ k~rar sur~~nı nan Kanadanın muazzam bir lngiliz silah fabrikası haline konul· 
getirilecek bira fİtelerinin. mıştır. Bu izahatı müteakip kanun la-ı ıttıfokla ta~vıp etmı~tır. Kon~re dıger masına ,imdiden ba,Ianacaktır. Kanada hükümetinin bu projeyi 

F - Hariçten ithal edilecek fe· Hüsnü Kitapçı yine kararname- yihası reye konularak kabul edil- taraftaı: Pı~ene da~ları~ı~ 0 .t.e .. tara- müsait bir şekilde kartılıyacağından şüphe edilmemektedir. Zi. 
lteı-Jerin gümrük resimleri hakkında ler arasında bulunan ve matbuat mittir. l fıı~da. şımdıye ~adar m.1~11 . gorul~e-1 ra bu sayede Kanada ya mühim lngiliz sermayeleri akacak ve 
icra Vekilleri heyetince muhtelif genel müdürlüğü tarafından mem· Yine bugünkü toplantıda Türk ı mış. hır.sınıf muca?e!esı ıçınde cum· ' binlerce Kanadalı İf bulacaklardır. Amerika ve Kanadaya giden 
~lercle alınmı4 olan kararlaıin tas- leketimizl tanıttırmak için tertip gayri mübadillerine tahsis edilen hurıyeAtı koru~1a~ ıs~ıy.enlere kardeş- lngiiiz hancılık eksperleri yalnız ticari değil, ayni zamanda tek
dlld istenilmekte idi. edilen ve hariçten bastırılarak malların vergilerine ve iskan ka- ~çe sel~mını ~~ldırmıstır: . nik meseleleri de görüfeceklerdir. lngiltere bir imparatorluğun. 

Kanun heyeti umumiyesi üzerin- memlekete ithal olunan fotoğraf- nun layihalariyle lzmir Telefon te-ı . ~a~~s. l 8 ~?·R) - 1 ancad~an bıl- kalbidir ve hunu unutanbr tehlike anında ne h•.dar aldandıkları· 
de söz alan Htiınü Kitapçı (Muğla), lı Türkiye albümlerinin gümrük siaatının satın alınmagı hakkında- dırıldı~ıne ~or~ l.spaııy~l l·a:ında l nı göreceklerdir. 
IQ~~m~muavemek~p~~p~- r~imlui~~tkuamameyedet~ kikanunmüzakcrevek~ul edi~ kvkal~ekom~rın~m~k2~n~- ---------------~------------~ 
1\ l.;bı kullanılacak klğftlarClan ah- mas ederek matbuat umum mü- mi,tir. ı ~e ~ır ç~k dı~er z~bıtler . t:vkı~ 1 

nan gümrük retminln tenziliıie da- dürlüğünil bu eserinden dolayı B. M . . Meclisi çar,amha edılmışle.rdı~ · . Bu tevkıfat rnıll~yetç~ ı • ı • it ı ı 
lr kararnameninsok.l'erinde olduğu. takdire şayan görduğünü söylemi, toplanacaktır. Fas yeArlılerını& asa~ur e~tıklerı n IYJ ı~ - a yan an aşma-

umumı kıyam harckatıyle alakadar C> 

B. Çem-berlayn ve Mussolini 
Paktın imzasından 

niyet telgrafları 
sonra 
teati 

memnu
ettiler 

görülmektedir. Jspanyol Fasında an· M e e k 1 d • 
ti-frankiııt 

0

bir çok nümayişler o1· sını ısır . ıyı arşı a ı 
muşlar. 

Fransız Kahire 18 (A.A) - Hükümet ldu~u söylenmektedir. 
mahfcJleri İngiliz İtalyan itilaflarını Millete hitaben neşrettiği bir be~ 

l pek miiııaid bir şekilde karşılamak- yannamede Vefd, İngiliz ltalyan iti-
Mü stem ekeleri tadırlar. lngili:r. İtalyan münasebet- laflarının Mısıra ait ahkamını tanı

lerinde hasıl olan iyilikler dolavıııiyle mak istememekte ve hi.ikümeti 
oradan gelece ktehlike bu mahfellerde memnuniyet beyan memleketin istiklalini müdafaa et· 

'BERLIN. 18 (ö.R) - cFrankfurtcr edilmekte ve bu sayede 1936 sene- memiş olmakla İngiltereyi de Mısır 
Zcitung> B. Frcderik Sieburgun imzasiy- sinde mavi nil ve Libyadaki askeri namına müzakereye girişmek sure· 

Roma 18 ( Ö.R) - lngiliz - hal- Akdeniz devletleri arasında iş birliği- şunu yazıyor: anlaşmanın hakiki le ı:"rnnsanın ımali Afrika mü .. ıcmlekele· hazırlıklar dolayıııiyle lngiltere ile tiyle müttefik sıfati ·le malik olduğu 
Van ımlaşmasİnın cumartesi akşamİ nin teminatı sayıyorlar. Fakat muha- kıymeti nedir? Londradaki kanaate ri ve bunların fronsa ile münakalatı üze- ltalya arasında hasıl olan gerginlik- haklara tecavüz etmi olmakla itti· 
frnzaıindan sonra f n2iliz ba vekili lif ~azeteler ınemnun değillerdir. göre bu ancak zamanla belli olacak· rine çöken tehditten bahsediyor. Bu teh- 1 lerden mütevellid endişelerin zail ol- ham etmektedir. 
B. Cemberlayn B. Mussoliniye bir 8. Edenin gazetesi olan « Yorkshire tar. Anlaşma kendi kendine bir s:ca- likeyi arttıran Lir sebep te şudur ki Fran· - -
telgraf s;töndererek görüşmelerin az Posb Roma anlaşmasından lngilte· ye değildir. Bir gayeye doğru bir va• sa bu müstemlekeleri şimdiye kadar he- seferberliğinde mühim bir rol oynıyacak- yerde bilakis oraya asker göndern. k 
larnanda böyle mesut bir neticeye reni birşey kazanmadığını yazmakta- ııtadır. Fakat bu gayede henüz pek m"n rnünhasırrm yerli askerler" e Lejiyon lar mı) Ö.) le İse Fnınsanın bu seferber- mecburiyetinde kalması mümküodm · 
~İşmesinden memnuniyetini ve 8. dır. J talyan gazeteleri buna cevap ve- farazi haldedir. askerleriyle tutmuştur. Hatta harp halin- j lik planının istikbalde ne ıekil alacağı Milliyet cereyanlannın Tunus ve diğe r 
Mussolini ile kont Ciano ve Italyan rerek f ngilterenin B. Edenin siyaseti- B. Mussolini bu anlaşmanın gele- de Lu yerli askerlerden Fransa cephele- ı belli del':ilclir Hnttii istikbal harbinin şimali Afrika memleketlerindeki inkişafı 
ekisperleri tarafından gösterilen le tehlikeye düı;müş olan prestijini cek ay 8. Hitlerin yapacağı ziyaret- rinde isıifade edilmi~tır. Acaba bundan I ~vrupa ccphc.lerinde yapılmama~ı ve da Fran .. ız mü~teınl ekı.-leri için bir tehli· 
hüsnü niyete te ekkürlerini bildirmiş Akdenizde kurtnrmış ve imparator- ten evvel tahakkukunu istemiştir. sonra da bu Afrikalı askerler Fransız hansnnın Afrıkadnn asker getırtecck kcdir. 
Ve iki memleket rniinasebetlerinfn luk siyasetini temin etmiş olduğunu Çünkü Almanya şimpi Avrupanın 
asırlarca muhafaza ettiği dostluk es;ı- yazıyorlar. cenubu şarkisine alakadr olmağa , 
8.ına avdetinden ne kadar memnun lngiliz amele partisi gazeteleri ise başlamıştır. Italya bu giine kadar yal- .,, 

~-~ .. !9!1 .. ll!m ......................... ~cwa::sa:aaıtm::Jllll~ll'9 .......... ,.. .... u= .... mıJ~m .. •ew•'\ 

olduğunu ilave etmiştir. B. Musso· Roma anlaşmasile lngilterenin mil- nız lngiltere ve Fransayı kendine ra-
lini cevabında lngiliz basvekili, ha- letler cemiyetini feda ettiğini, de· kip sandığı mıntakalardan Almanya 
:ticiye nazırı ve delegelerinin l~i ni- mokrasi kuvvetlerfne ağır bir darlle ile noksanlarının tearuz ihtimalini 
)etlerini takdirle karşılamış ve iki indirdiğini ve taarruza bir prim ver- göz önünde tutmağa başlamıştır. 
trıcrnleketin ananevi aostluk siyasc- diği fikrindedirler. ltalyan gazeteleri ispanya hakkında Londra ve Ro
tine avdetleriyle lngiJiz • ltalyan mü- bunu cevaba değersiz bulmakta, an- ma arasında tam bir anlaşmanın pek 
tıasebetlerinin sağlam bir esasa ka- !aşmanın Avrupada sulh maksadını güç olmadığı kanaati Londrada var-
Vuştuğunu memnuniyetle bildirmiş· takip ettiğini yazmaktadır. dır. Fakat bir taraftan Fransa ve in-
tir. ANLAŞMANIN KIYMETİ giltere diğer taraftan Almanya ara-

Roma 18 ( ö .R) - Dünya ~a- NEREDE lMiŞ ~ sandaki meselelerin halli güç olacak-
~cteleri lngiliz - ltalyan anlaşmasın· Londra 18 (ö.R) - lngiliz - ita!- tır. lngiliz - ltalyan anlaşmasının 
dan bahsederken muhtelif meselde- ya anlaşması hakkında s:cerek Lon- Fransa ile lngiltere arasındaki sami
tin halliyle lngiliz • ltalyan münase- dra ve gerebe Romanın mütalaası miyeti bozacağından korkanların en· 
bt-tlerinin sağlam ve devamlı bir e- ltalyanın bu sayede Almanyaya kar- dişeleri haklı değildir. 
&asa kavu tuğunu müşahede ettiği şı daha müstakil bir vaziyete sı;eçti- lngiliz - Fransız miina~ebctlerinin 
\e ltalyanın Jngiltereye yaptığı her ğidir. Almanya tehlike halinde ltal- bu günkünden daha iyi olduğunu 
ta · 1 ·ı · 1 l ~ ya vasıtasiyle F ranBa ve lngiltereyi hiç bir zaman bu kadar ve yakin bir 
b
. Vıze ngı terenın ta yaya yaptıgı I d 
ır tavizin tekabül ettiği kaydedili- işga e erek A vrupanın şerk ve ce· zamanda iki müttefik devlet arasında 

>'or. Amerikan gazeteleri anlaşmayı nubu şarkisinde serbest kalmak isti· karada, denizde ve havada harp kuv-
1.J""' k yordu. vetlerinin işbirliği için tam bir anlaş-·••Urni ulha ve Avrupanm isti ra-
~tıa doğru mühim bir adım sayıyor- cManchester Guardian» gazetesi rna da yapılaca~~ 

r. Berlin gazeteleri Roma- Berlin R Al •• 
lllihverinin devamını memnuniyetle omanyaya man nu
litOrüyor]ar. «F rankfurter Zeitung't 

iihverin gavesi harp değil, sulh ol· f k k • t • ı 
!;:~;~,;k lrm:::".7;: •• 7:~ ~!; u.zu so ma ıs ıyor ar 

<\tak kaldığını yazıyor. 
~Mısır gazeteleri Mısırı alakadar 
\' en Sudan ve garp hudutlariyle Sü
Cl ty~ kanalına ait me8elelerin hallin-

ttt rne .. .. k l )ı tnnun gorunme te, an aşma-

"• orta ve uzak oark için bir sulh ga· .. tıf . 
ıaı saymaktadırlar. 

1nRi1iz gazeteleri anlaşmayı bütlin 

PAR IS, 18 ( O.R) - Romanyada tevkif edilen demir muhafız
lar reisi yüzbaşı Godriand ve diier 200 arkadatı Alman nasyo
nal • ıosyalizmine benzer bir rejim kurmak ve memleketi Alman 
nüfuzu altına sokmak için aylardan beri çalıtıyorlardı. Bu tehli
keye kartı koymak içindir ki krjıl diktat3rlük tealıine mecbur 
kalmıttır. Şimdi tehlikeli unıurlar tevkif edildiiinden bütün za. 
fer unıurlan hükümdarın elinde toplanmıtbr. 

-

Edvar Biyanko 
Beynelmilel şöhreti haiz 

nan büyük sanatkar 
arkadasları .. ___ * __ _ 

bulu-
ve 

YARIN AKŞAM 

FUAR 
Gazinosunda Konserleri~e 

başlayacaklardır ___ * __ _ 
Şehrimizde çok az kalacakla
rından bütün musiki meraklı
larının fırsatı kaçırmıyacakları 

şüphesizdir 

* Ankara ve İstanbulda aylarca 
alkış toplayan sanatkarlar 
lzmirlilere de neş' eli günler 

yaşatacaklardır. 

Hususi ve taksi otomobilleri gazinonun 6nüne kadar Kültürpark 

girebilecektir • Gece yarısına kadar otobüs servisi vardır. 

--- - ·- - ,. 
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ş FAK TA Forst 

KURŞUNA DİZiLEN 
rsaj:iik"6i; .. ~~~~~:·· (Mahmure Belkis adını taşıyan bir 
i luk romanından 

Viyana geliyor 

Misafir takım Ankarada 
O - 5 galip geldi 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

i yapraklar fngiliz kadlOIOID esrarengiz hayati) tanbula geliyor. ilk oyunda Gala-
..................................... tas araya kartı aldığı netice Üs• 

'----ZZlımiiilıiliiliEi!ZZE.2:ZZ2::D:iliZ:l2:Z:ZZı:z:;ıı:o:zu2Pa1J1•-!!!!l!!l!!!!ll-!Zl!ll!l:l-mJ112J1mıı1mı:ıı11:1ra:a1=m:-.a rl tündü. F enerbah~eyi de ayni te· 
-25- panya kadehlerini yuvarlıyordu. - Söylendiği kadar alaka uyan· kilde, ezici bir tefevvukla alt ede- ""'ııny;ı' ~,ıruıııunı . , 

1 
• 

Arasıra kolları arasındaki kadının dıracak birteY değil... ceği muhakkaktı. f. [Jj!jl~VJJliiUifıfi ' -.. t ~fı 
Haydi odama ıidelim. Da· cildini oktıyordu. Muahkkak ki - Hiçte öyle değil.. Kimleri O gün Taksim atadı hıncahınç ·--...... ~, · ~,/ 

ha bir tite buzlu tampanya var. Sybilin anlattığı hikayeden ziyade sevdiğinizi ıöyleyiniz .• Kim oldu· doluyor. Hani «iğne ataar. yere ~"" ' 
içeriz. o bu temasın zevkine dalmıttı. ğunuzu söyleyeceğim... dütmlyecek» tabiri Tar ya., Stad 

- All... Size ıüzel bir hikaye Saat yarımı hulmuftu. 24 aık aık - Şu halde inanınız kt kartı· o gün, hu ~ahire hak getirecek v.. W2"~:*''1~1"""V~"!{; 
anlabrım. lzmirden nasıl kaçbm? hizmet için mesaisini bırakmağa nızdaki adamın hayatı çok zaman· ziyette. O zaman Fenerin Cle en 
Nuıl dansöz oldum? , v. mecbur olduğundan tifreyi kopye Iar kadınlara k~rtı çekingenlik müthft ~nlerl.. Bedrili, Sabibll, 

- Sizi merakla dinlıyecegım. itini daha bitirmemitti. Şu halde ve fevkalade ihtiyatkarlıkla geç- Zekili, Alalı, Kadrili Fener takı .. .,.,"''"'=•"" 

. ~~nnvitz, kol~~dan tutarak onu belki de daha yarım saatten fazla mittir. · mı.. IC?lll!ee~I 
bıtıtı~ odaya gotürdü.. Bur~aı ~o- burada kalmak, Pennvitzi İfgal - Sonradan mı değittiniz? Oyun batlıyor. Avusturyalı pro· 
lone~ın yatak oduı ~dı. itina ıle etmek lazımdı. Bir aralık içini - Hayat beni değittirdi. 22 ya· feıyoneller latanbul seyircilerine, 
lanzım oh~nm.uttu.lkı penç~.re .ara- müthit bir titreme aldı. 24 bu i,i tında, daha harbiyede iken ciddi kabına varılamıyacak güzel, zevk
&ında ıenıt bır kanepe ve onünde çok uzatacak olursa belki de bü- bir gençtim. Kadınlardan ürker- li bir oyun seyri fıraatını veriyor
.alçak bir masa vardı. Metrdotel tün geceyi Pennvitzin yananda ge- dim. Bütün vaktimi mesleğime ait lar. Firat Viyananın geçilmez mU
J,uzlu tampanya kovasını •e ka- çirmesi onun ihtit"asına boyun eğ- eserlerin tedkik ve mütaleasına dafaası önünde Zekilerin Te AIA-
i:lehleri buraya ~'!ydu. mesi lazımgelecekti. hasrederdim.25 yatında bir kadın ettinierin adım atmasına fırsat ve-

Pennvitz, Sybılı yanında, yumu· Pennvitz bürosuna gitmek ister sevdim. Bir kadın ki beni baka- rilmiyor ve misafir takım Fenerin 
tak kut tüyü yataklar arasına o- gibi ayağa kalktı. retleriyle incitti. Kadınlar hakkın- güzeı oyunu kartıaında yalnız lki 
turttu. Onun çıplak omuzlarını ok- Sybil korku ve heyecan .,., ~ .... da cesaretaizliğimi arttırdı. gol çıkarıyor. 
tadı ve: • . . ~ .. du: - Ah :zalim kadın... Oyun, ikinci devrenin son da· 

- Haydi !evııhm, hıkayenızı - Nereye gidiyoraunuz? - Heyhat dediğiniz çok doğ· kikalarında O • 2 vaziyettedir ve 
anlatınız de.~~· y - Sigaramız kalmadı.. : ru ... Kalpsiz ve merhametaizin biri misafirler galiptir. itte ba 11rada 

~aya.tını ogr.~eıe_çok mer~ Pennvitz bürosuna gitti. Onun idi. Bir gün beni evinde yemeğe Zeki, sol açık Bedriden güzel bir 
,ctmıt ııbl Sybıl~ kendıne .. çekti. orada fazla kalmaaına mani ol- çağırmıttı. Ba,bata kalacağımızı paı alıyor. iki methur Avusturya· 
G:e~ç kadın onu ıtmemek ıçın ken· mak için haykırdı: umarken bet eski itıkını da çağır· lı müdafi, bu akını koiaylıkla ke- * 
dını ~~rlukla !uttu., v ~u. adamın - Çabuk geliniz. Sigara içmek mıştı. Bu herifler beni yemek is- ıeceklerine emin bulunuyorlar. ı,. .. "' 

Tunu. ta 
Temizleme anı•· 
liyesinden •onrtl 

siikunet iade 
edildi 
--0-

Paria 18 (ö.R) -Tunufraı"" 
komiserliği bütiln meınJeketta .ak6" 
netin iade edildiğini bildirınek~tecUre 
Cumarteaf günü yapılan tem 
ameliyesi eanuında 150 ,.hİI 
edilmfıtlr. Bunların iklalnln °':% 
d• !ç tal:>anca bulunduiundan 
kemeye verilmi~lerdir. Meın~ 
bulunması lıtenmlyen Jdaıİeld 
sabıkalılar uzaklqtırılacaklıudir• _.... 

Cezayir 18 (A.A)-~ ~ 
mekto olan Oran - Cezayir ~ 
Attafa lsıa.yonuna ild a 
ıafede yoldan çıkmışbr. Lo 
hattın üstüne devrllmft ve .. 
vagonlar furgunun ii"tüne 

tır. .....a. 
Kaıa netlceılnde bet yolcu ~ 

ve UçU ağir o1mfllc Uzere.ıt,alc:ti "'1 
ralanmıebr. 

'------·---
Arşidük 

Bir öğretmenle 
evleniyor kendıame telkın et~gı kın ve n~f: istiyorum.. ter gibi yüzüme bakıyorlardı. te bu sırada Zeki, bir hamle 1le Pazar gün il First Viyana maça-

ret duyıularına ragmen kend~nı Kolonel elinde bir sigara paketi Ondan intikam almağa yemin müdafaayı yaracak hiasinl vere- na hazırlık olmak Uzere muhtelit • 
onun kolları arasında bırakmaga, olduğu halde döndü. Sybil bir si- ettim. rek topa çıkan iki Avusturya mil- oyuncuları kartı kartıya geçerek Budapeete 14 (P.5) 
Pennvibin kurt pençesini çıplak gara aldı. - Ve intikamınız devam edi- dafiinin makasından kurtuluyor sıkı bir antrenman yapmıtlardır... H bl b lardan Ar,ldnk AJ*l-
vücudunun her t~af~nda dola~tır· - Sigaramı yakınız. Ne dütün· yor mu? ve iki müdafi çarpıfıyor. Bu antrenmana bili utiana bütün a • urg ~ 
maaına tahammUI ettı. düg-ünüzü söyliyeceg-im. dedi. - Yı'rm·ı •ekı·z genedenberi... Bu gaflet dakikasından saniye- oyuncular ittlrak etmitlerdir. cht Katelin namında genç bir . 

· • I f b I • b öğretmeni ile evlenecektir. Ar 
Gece yarısına tam on dakika - Sansör müsaade eder mi Şimdi 35 yaşındayım. ıinde istifadesini bilen Zeki, ken· Maçtan evve ut o ~Janı , ay Albercht 1897 de doğmUfhır. 41 ~ 

vardı. Ne oluna olsun mukavemet bilmem?.. - Hic te göstermiyorsunuz? di tabiriyle futbol hayatının en Yurdkoru oyunculara hır dıskur . d d Hah· b '- de .t-a-
k 1,., d 24 • . d d h ~ k V' 1 1 k b'kl flD a 1r. IS urguınn yn..-etme azım ı. meıaıaın e e- - Ya sizin oşuma gittiğinizi - Kalbim 103 yasında... güzel golünü, 25 yardadan Avua- verere ıyana ı ara arşı tat ı 1 d bt üdd Habibft 

vam ediyorken Sybilin vazifesi de itiraf edersem.. - Bir zırhlı kruv~zörü andıri- turya kalesini delmek suretiyle dütünülen oyun aiateminl izah et· s n en sonra. r. m et r.t--
bu cehenneme bile bile gözlerini - Bu kadar büyük bir saadete yor.. yapıyor. Bu güzel gol üzerine Firat mittir. Bı, sistem, daha ziyatfo taht~da. hak .l~dia etmlt be el._..... 
yumarak. ona yardım etmekti. itin inanmağa cesaret edemem. - Bazı haller müstesna... Viyana idarecileri Zekiyi Viyana- açıklar vasıtasiyle itlemek ve üç car urı~vaı;ısıne mensup m lddlr 
birinci safhasında muvaffak ol· - Şu halde cesaret ediniz. Pennvitz tekrar Sybilin üzerine ya, kendi takımlarında oynama- ortayı daima if görecek vaziyette Rudnay ıle evlenmek için !na.. ..... 
ınutlardı. ikinci ıafha birinciden Pennvitz bir kurt gibi Sybilin eğildi. Parmaklariyle onun beyaz ğa davet etmitlerdi. tutmak •eklidir. Bu sayede ikl ta- dan ferağata mecbur ~b.. kr 
daha nazik, daha tehlikeli idi.Şim- üzerine atıldı. Dudaklarını bol bol vücudunu oks,amag"' a dald~. fRte yarın kar•ılasacag"'ımız ta- raf ta altıtar goi çıkarmıtlardır. vacından beş sene sonra Arfidük 

d k k T T ,. nsından ayrılmıı bulunuyor. tik 6111' di on a muvaffa olma lazımdı. öpmek istiyordu. Genç kadın elini - Mesele bu akşam... Kalbi- kım, böyle bir takı..;.dır. bir 
Şifre anahtarının çalındığından ağzı üzerine koyarak: min ne zırhı, ne de intikamı kaldı. Filhakika kadrosu değitmiştir ANKARA tS "'(Huıust) _ Vi- bu aynlıı hanedana menaup 
fÜp~e edi.lirae bütün gayretler bo- - Bu kadar çok değil.. ded!· Zaif, çok zaif bir insan halini al- amma, yeni oyuncular eıkilerİn· yanalılar Ankara tehir takımını ~;en:~le ~vlenm~ ~~ 
f& gıderdı. Kolonel onun bu mukavemetine dım. den daha mükemmeldir. O - 5 mağlup ettiler. Oyun çok he- ı m O ~ e ıonr n. ,; 

~Jbil muttasıl anlabyordu. Ha- epemmiyet vermiyerek vücudunun - Bir kuzu postuna bürünmüt Maçı O çoktan bay Mustafa tda· yecanlı sesti. ki Arşlduk Hottobagu da bir aY 
ya1mde koskoca bir roman uyan· her tarafını öpm"'~e ba~ladı. Bir bir aslan gibi değil mi? nasında madmazel Bockay admi tr 
dırmıttı. lzmirde, aile yuvasından boğu,ma oldu. Sybil onun kolla- - Hayır ... Hayır ... Aziz Bel· - şiyan güzel bir öğretmenle tani.,.ir 
nasıl kaçtığını, latanbulda bir rından sıyrılarak kanepeye uzan- kis .•. Ciddi söyliyorum. Bu daki- J h s it tar. Matmazel Bockay nezaretllllf 
dans mektebine nasıl girdiğini, dı ve: kada sadece esirinizim. Emredi- o or u anı mezuniyet lstemlıtir. Artık~ 
1'910 senesinde Atinada ilk defa - Azizim, l?~di siz karyerini- niz. itaat ettiğimi göreceksiniz. baııımı dönmiycıceRl Artldilte1 olaor 
nasıl sahneye çıktığını, ballandıra ze nasıl ba'jle?chğmızt anlatınız.. Sybil saate baktı: Bire on var- ~ı zannedilfyol. 
balandıra anlatıyordu. Bu uzun - Askeri karyeri mi? dı. Artık bu cehennemin sonuna Genç ö~rdtn'tn kendi.ine kur 1" 
hikaye Penn't'İtzin ihtira• ve heye- - o beni aJaJ;:adar etmez .. Don geldiğini umuyordu. Şı· mdı· de oıı· mp Bradna pan adaman Arıidük oldulunu., 
tanını artırıyordu. Sık aık tam- Juanhk karyerine... -BiTMEDi- di.sile evlenmeğf teklif ttb1tten tood 

öirenmiıtir. 

Üçüncü hafta koşuları Bisiklet ile mi evlenecek ? v A_Y_T_N-EY 

Pazar günkü neticeler 
baştan başa sürprizlidir 

Dördüncü koşunun kahramanı 
Beylan üzerine tek bilet alan çıkn1adı 

KOŞULARI 
6 cı haf tanın 7 5 kilo

metre/ ik koşusu 
Havanın yağmur ve yol
ların bozukluğuna raa

men devam edlldl 
iki rakip kotucudan Cihadın 

lastiği patlayarak yedeği bulunma· 
dığından koşuya devam edeme
yince Bayram bu haftaki puaniyle 
Bölge tampiyonluJuna rakipsiz 

ilk bahar at yarışlarının üçüncü Dördüncü ve beşinci hafta koşu- namzet lcaldı. . 
haftası sürprizli geçti. lki giindenbe- larında Çilenkden çok ümid edilmek· .. A~tıncı kotuya 75 kilometre 
ri devam eden yağmurlar koşu saha- tedir. uzerıı:ı~en Kartıyaka Ahır kuy.u 
sına çamur haline getirdiğinden pa- Fenlh beklenilmiyen birinciliği ile mevkıınden ~a.!lan~larak lzmır 
zar günkü koşular tahmin edilmiyen kendisi üzerinde oynayanlara 21 lira BHergama fO~eaı u1zerınde >:apıldı. 

t. ı d' ka d rd avanın yagmur u geçmesıne ve 
ne ıce er ver ı. zan ı ı. il b ki ... - k . . . yo arın ozu uguna ragmen o" 

Bırıncı koşu: (Satış koşusu) dört Üçüncü koşu: (Tan deneme ko- fU zevkli geçti. 
ve daha Yl~karı yaştaki yarım kan. şus~~ Üç yaşınd~~i yerli halis kan Derece alanlar funlardır : 
arap ve halıs .kan .arap at ve kısrnk- 1 lngılız erkek ve dışı taylara mahsus- Birinci Alsancaktan Bayram 
lanna mahsustu. Mesafe 2000 metre tu. Mesafesi 1600 metre.. Adıvar Rekor 2 saat 53 dakika 
id!·. K?~uya beş hayvan. iştirak etti. Bu çok kıymetli yerli halis kan in- Jkinci Atefspordan Salibetiin 
Bır~ncılık Yılmaz ve ~~~ımeden bek- giliz tayları ringe çıktıkları zaman Karagöz Rekor 3 ıaat 
le~ıyordu. ~akat butun gayr.e!ler.e Prens Halimin Romansı güzelliğile Oçüncü Alsancaktan lamail 
ragmen bahtıyar kolaylıkla bırıncı· derhal nazarı dikkati celbediyordu. Gocar Rekor 3 saat 5 dakika. 

Hollyvood 1 4 Nisan 

li~i aldı. Nazime ikinci Yılmaz üçün- G d '- _ · h' ·ı · D .. d.. .. Al kt M t f H il .. eçen sene enucrı ıç geçı emıyen or uncu sanca. an us a a o yvoodun büyük firmaları9 
cu ol.du: . Romans bugün yine diğer taylardan Rekor. 3 ~aat 15 dakıka. • hayret hatta korku içindedirler. Yıl-

lkıncı koşu : :Oç yaşındakı yaram epey farkh olarak birinci ve Florya Betıncı Alsanc~ldan Faık Re- dızlar hakkındaki son ne~riyah cid-
~~ arap ve halıs kan arap er~ek ve ikinci geldi. Kendisinden ikincilik kor 3 sa~t 15 d~ıka. . . diye alan biri çıkmıştır .. 
dışı taylara mahsustu. M~safesı 1000 beklenen özdemir de üçüncü oldu. 100 kılometrelık yedıncı kotu Malezyanın meşhur Johor sultam 
metre idi. D" d" .. k 0 .. t d h önümüzdeki pazar günü lzmir- b·ır gu"n beyaz pe dcd D th La or uncu oşu: or ve a a yu- U I . .. . d l r e oro y • 

Koşuya giren beş tay arasında en kara yaştaki halis kan Ingiliz at ve -~esı uzerın e yapı acaktır. mour'u görmüş, Amerikalı sineast- Dorothy Lamour 
güzel ve en kuvvf"tlisi Çilenk adın- kısraklara mahsustu. Mesafesi 2200 raklara mahsustu. Mesafesi 1600 lardan Clyde Elliot'a dirince bütün gazeteler bundan bah-
daki halis kan. arap tayı göz~küvor- metre idi. Bütlin tahminler Tumru Metre idi. Bu son koşuya iki i\f gir"' - Bu kadınla evlenmek isterim, setmişlerdir. 
du. Buna rakıp de Akındı. ilk defa ile Girgin iizerinde idi. Çıkışta T um- mişti. Saha çamurlu olmasaydı koşu demi:... Hollyvod firmalarından biri bu 
kosuya çıkan .tuylarm yarı~ı heyecan- ru öne dii tü. Diğerleri de toplu bir Növisin kilo farkından istifade için Clyde Elliot : . adiseyi istismar etmeyi düşünmüş ... 

Yal StrlUn eald krell 
,ımdl 81n - 8lng 

haplahal'h!t1tlndedlr •• 
NEVYORK 14NI~ 

Bet sene fuılataz bir ıurette ~ 
Exchange reisliğinde bulunan vatt 
neyin ıuilstimal ve doJandırıc:aLJdlif 
mahkemeye verildiği maldnM 
Vaytney bet sene hapse ımhkt\111 ~ 
muttur. Suçlu imtiyazlı bir vu.i.,-. 
bulunmayı iıtemediğinden Sld ' 
Sin• hapishanesine nakledilmlt ~ 
ccblode bulunan 11 dolar 8 MDtl ..... 
pishane veznesine yabrllUflır. SO..
hapiıhanenin en bcrbad lıLacelr' 
sokulmuştur."Gardiyanlar bu. h~ 
yi Vaytneyin maneviyabm IUrec-" 
ve saalıRını tahrip edecek m.w,.d' 
g8rüyorlar. 

Hiç hava almıyan bu hücre ~ 
)erle doludur. Val Streetin eıld ~ 
şimdi 934-935 numaraeile ~ 
tadar. 

Satılık 

lı oldu. Güzel bir çıkış yaparak öne halde onu takip ediyorlardı . Son vi- önden götürmesi İcap ediyordu. 4- - İmkansız... Dorothy Lamour Genç Fransız yıldızlarından OJym- .. D 3 
düşen Çilenk diğerlerini 30 metre raja kadar vaziyet değişmedi. fakat kin Növisin cokeyi Davud güzel bir evlidir cevabını vermiş ... Ve pe Bradnanın sansasyonel tarzda be- ı =~!!~ · -
kadar açtı. Mesafenin az oluşu Çi- düzlükte iş değişti. Hepsi birden hü- bekleme koşusu yaptı. Ve Dandiyi Evli olmıyan Mae Westle niçin yaz perdeye çıkarılması için Elliot'a --
lenk üzerindeki ümidleri fazlala"ltır- cum ettiler. Nihayetlere doğru Bey· potaya 300 metre kala kuvvetli bir evlenmiyorsunuz demi~... şu telgrafı çekmiş: !ha) Hollyvooda şu telgrafı çekıniıı 
dı. Son 300 metrede bütün tavlar bir lan öne geçerek birinci oldu. Tumru hücumla geçerek birinci geldi. Dan- Clyde Eıtiot Mae \Vestin bir res· - Sultana Olymp Bradnayı tek· "- Mutabıkız. Geliyorum."ınek· 
arada mücadeleye başladılar. Son ikinci Girgin üçüncü oldular. dinin kilosu Növisden 3:! kilo fazla imini göstermiş ... Sultan: lif ediniz. Ve şimdi Hollyvood reklAm ._,_ 
100 metrede F eruh Davudun kuv- Beşinci ko u: Dört ve daha yukan , idi . - Onu istemem. Çok tombul ce- Elliot aldığı telgrafı ve Bradnanın sadile yapılan bu şakanın böyle ~ 
vetli fin i ile rakiplerinin arasından 1 yaşta ve sene zarfında kazandığı ik- Çifte bahs 2 ve 4 üncü kosular Ü· vabını vermiş... resimlerini Sultana göstermiş... l netice vereceğine hiç ihtimal. v~r 
aıyrılarak ve iki Lön~ör arayla hirin- 1 ramiyder vekunu 300 lirayı tecavüz zerine tertip edilmişti. 2 -2 ye kimse 1 Şakadan hoşlanan Clyde Elliot bu Dünyanın bu en zc;ııgin adamı cliğinden şahane saflığın netııceWr 
ci Akın d~ iki,1ci Reldi. ı ctmiyen halis kan lngiliz at ve kıs· ovnamadıiı icin kazanan olmadı. muhavereyi telgrafla Holivodda bil- teklifi cazio bulmuo olacak ki der-

1 
den adeta ürkmektedir. 



Ağız tadı iJe içmek için 

Çay nasıl demlendirilir? 
-····················································································· 

Meşhur f ngiliz çay mütahassısı Elizabet ; 
-Krey, çay pişirm'?s~e dikkate de~er_: 

noktaları izah ediyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 

~ Çay yapması o kadar kolay oldu- olur. Su göz göz kaynamamış ise 1 
$(~halde, sıcak, kokulu ve kıvamında çay yaprakları ta ] ] _ 
b ba d k · · - · . k k m açı maz çay ez 

•
11 r a çay ıçtıgımız pe seyre ·- zetsiz ve renksiz olur 

1ır. Dahn doğrusu hakkiyle çay yap- Su evvelden ka .t l · 
ın . yna ı mış ıse '\'eya 

asını bıJenler azdır. çok ka"·narsa ray t t 1 ç 
A 1 d be . . 'ld·-. .. .J '< a sız o ur. ay 

sır ar an . rı ç~y ıçı ıgıne ROre soğuk çaydanlıkta haşlanırsa donuk, 
Rerek çayın cınslerı, harmanı, p;erek- cansız gözükür. 
rıe hazırlanması hakkında umumun İyi kalite r")' en ek 'k ] 
ı. ·1 · . ....... onomı o anı-
oı p;ısı h~wrct edilecek kadar noksan- dır. 

~ır. Çay hava almaz bir kapta saklan-
-nalı ve kapağı açık bırakılmamalı
dır; havanın bilhassa rutubetin tesi
riyle kokusunu kaybeder. Çay, k~-

1 yu kahverenkli çaydanlıklarda dem-
1 ·enmelidir. 
: Madeni kopforda veyahut süzgeç
li kaşık veya tülbent içine konulup 
üzerine sıcak su atılarak yapılan çay
'nr isteni!en ev~fta olamaz. 

C:aydanhğı ısıtmak için sıcak su 1 

doldurulmalıdır, en münasip zama
.n:. çay 5Uyu lw.ynamağa başlamaı:
-' .. n b:raz önce doldurmaktır. Su kay
namağa başlayıncn, çaydanlığı boşal
•ıp çayı konulduktan sonra ibriğin 
vanına gidip derhal sıcak suyu İçine 
bo.-aJtmalıdır. ibriği ateşten alıp so
ğutmamnlıdır. Adam başına bir çay 
kasığı "" bir fazl"'sı rı:ktarında çay 
1: • -., .. ııc' · !". 

Dantelli güzel bir çay elbisesi 

Kapağını iyice kapadıktan sonra 
çaydanlığın üzerine içi pamuk dol
dürulmuş bir külah geçirilir. Dört 
::lakika müddetle demlenir. 

Eğer sütlü çay tercih olunursa fin
! canın içine evvela şeker sonrn süt 

konulur ı.·c iizcrine çay ilave edilir. 

. 
Kocanızı. kendinizden soğutmamanın 
yollarını biliyor 

musunuz? 

Aile hayatında dirlik düzenliği temn, muhakkak ki 
kadının ve kocanın elinde olan bir şeydir. Kocanızı 
kendinizden soğutmanın yollarını biliyor musu· 
nuz ~ Şu tavsiyelerimizi dikkatle göz önünde tutu· 
nuz: 

Sabahları kalkınca aaçlarınızı düzeltiniz. Sanki bir 
yere misafiJiğe gidiyormuo gibi süsleniniz. Kocanı• 
zın karşısına perişan bir halde çıkmayınız. 

Yüzünüzün tuvaletini yaparken hmmsi bir yerdo 
yapınız. Kocanızın önünde pudra, sürme gibi şeyler 
sürmeyiniz. Geceleri yatarken yüzünüzü pomadlarla 
boyamayınv;. Saçlarınızı bağlamayınız. Kendinizi bir 
mumyay11 çevirmeyiniz. Kocanız, ııizinle evlendiği 
zaman bir korkuluk yanında yatacağını aklına getir
memi~tir. 

Bir çok erkeklerin karakteri derbederliğe meyyal
dir. Büyük annelerimizin ıu sözünü ,üphesiz habrlar· 
eınız: cErkeği çekip çevirecek olan, kadındır!> ... Bi
c.aenaleyh, kocanızı ideal bir erkek haline getirmek 
sizin elinizdedir. Ona, muhtelif münasebetler düşü
rerek - ve daima başkalarını tenkid etmek ıuretile • 
öğretmelisiniz ki, bir koca, kendi kansına, başka ka
dınlara gösterdiği hürmet ve nezaketten daha fazlası· 
nı -~öaterınek mecburiyetindedir. 

Kocanıza zımnen öğretmeniz lftz:ım gelen noktala
n eöylece ııralıyalım: 

O evde bulundu~ zamanlar bağrı açık ve çorap
sız dolatmamalıdır. Bir pijama, yahut ad Amerikalı:. 
]ar gibi bir pantalon ve gömlek giymelidir. 

Sofradan kalktıktan sonra ağzını yıkarken gargart 
ve gürültü yapmak ldetinden vazgeçmiyorsa tuvalet 
kabinesinin kapısını iyice kapamalıdır. 

Yatak.ta kat' iyyen sigara içmemelidir. 
Kan ve kocanın, yatakta gazete, roman okumama• 

lan lazımgeldiğini de hiç unutmayınız. 

Bazı çay nevileri daha uzun müd- Oriiinal sapkaları ile bu iki so-
detle deml~n~c~idir. ~ört d~ikalıkıkalc: elbisesi, bu sene Avrupada gö
demlemek ıyı bır netıce vennıyona ze:.çarp n 1 re .. u:yonlnrdan iki za
beş veya altı dakikalık tecrübeler tif ömektir. 

• 
lngiltcrede çay merakı o dL:rece

dir ki hu İşin mütahassısı olan büyük 
firmaların çayın koku, renk, lezzet 
\re enafına göre hususi harmanları 
Vardır. Hatta her civarın suyu evsa
fına en uygun harmanlar yapılmak
tadır. 

. Uygun bir harmana rağmen çay 1 
fsteğimize göre değilse kab-..hat mu
hakkak fena yapılmış olmasındadır. 

Bazan çay ve su nishetsizdir. Ba- 1 

2.an au tam kaynamamış, ya çok kay
namış ya tekrar kaynatılmıştır. ya
hut çay lüzumundan fazla demlen
ıni,tir. Yahut da Jsıtılmarnış bir çay
danlığa konulmuştur. Bunların mah-
2Ur1arı vardır: 

Eğer çay ile su nisbeti yanlış ise 
tay ya çok koyu, yahut da çok açık 

Bahar modasının cazip örnekle
rinden biri 

PORTAKAL 
Portakal incelik ve nezaketin, güzellik ve tatlılığın 

eağlık ve şifanın sembolüdür. 
.. Portakal, ancak k~ndisin: has bir iklimde yetişir; 
oyle nereye ve hangı topraga atılsa çiçeklenen ve ye
Jniş veren bir nebat değildir. O, ya1nız ılıklık yumu-
taklık, tatlılık ve sevgi içinde büyür. ' 

O, ilk yemişlerini verebilmek için en aşağı dört beş 
Yıllık bakım ister. 
t. ~aha çiçeklendiği zaman b~le, kendisini uzaklardan 
ucllı ~der. Duru be,r.az ve. n~rm çiçeklerinin öyle bay
rın, oyle bayıltı~, oyle gırgın ve öyle ferahlatıcı bir 
~kusu vardır kı, portakal bahçelerinin varlığını daha 

Rormeden burnunuzla duyarsınız. 
" Bu çiçekl~.r~en çıkan1an ~sanslar kolonya ve le
enta sanayıının en kıymetlı malzemelerinden biridir. 

ya(:'~zdemleme müddetinden fazlaj 
caydc:nlıkta kalırsa acımtıraklaşıt-. 
-Bunun önüne ~eçmek için çay iyice 
ısıtılmış diğer bir çaydanhğa süzül
melidir. 

Bir çok davetlilere çay ikram edi- 1 

l o 'IA • 1 
ıyorsa zamnn, zaman su ı uvesı usu-

lü katiyen kullanılmamalıdır. Ayn 
çaydanlıldarda ve icabında yeniden 
yapılmalıdır. 

Çay suyunun kaynadığı ibrik te
miz bulundurulmalı ve dibinde ki-

1 
reçli rusubat bdtunmamalıdır. Aksi 
takdirde ne kadar iyi cins çay ku1la
nılırsa kullanılsın ve ne kadar itina 
ile hazırlanırsa hazırlansın, tadından 1 

kaybeder. 

Çok tık bir ınor tayyoru 

Mavi çizıili toz pembe renginde ıü.zel bir ıpor bluzu •• 
YANDA : Dekolte Lir heyaz aaten bluz ••• Onun yanmda 'beyaz yünden berede bir ıuveter •• 
Sai tarafta ve hafta limalı «Prena Dö Gab kuJBafmdan zarif bir b luz ••• 

Bu çiçekler, gül gibi, karanfil gibi hanımeli ma
!lolya gibi yalnız ren~, teki~ ve koku' verip sol~p git
~ler; p~rtakal denılel?, bı~ asil yemişin de anası
. lar. T abıatın şu hoo cılvesıne bakın ki bu duru be
Yaz, ufacık ve narin çiçeklerden tombul' ve sarışın 
Yavrular doğar! .Olgunluk çağına girinciye kadar por- H • •ıı ) k ? 
t.kal, koyu yeoılden altın sarısına kadar bütün renk angı mı et nası yeme yer 
'-fhalarından geçer. Adeta cilal.~mış gibi parlak yeşil • 
Yapraklar ve bunların arasında ıçmden aydmlanmı§ bi-
rer )apon feneri gibi sarkan o ~.J.tın portakallar, tabiat ~· :- Pariıin en büyük birahan~I~ • l~lizlerı Kadın erk~. miina.. ~TIU~alıı Kadın • T~ erkei 
denden bu usta reasamın en orı1ınal bir tablosudur. . -~ · ".,. , de ıarsonluk eden müdekkik bır aıp bır yer ararlar. Yemesı erkek birlıkte hıteye hakar. Bırbkte Y• 

Portakal, sadece dış görünüşü bakımından güzel ~ ' ıanon milletleri nuıl tanıdıiını intihap eder. Erkek taktim eder, mek ıımarlar, elueriyetle kala,.• 
he cazip bir mahsul değil;di~. O, yalnız gözümüzü v~j Bu itibarla portakal, sadece güzel görünen, hoı ko· fU tekilde tarif etmittir'ı Uriai çok y•ler. Ekseriyetle kadm den maada biitiin yemekleri milfa 
~mum uzu d.orurmakla ık!ıfa etmez. Altı beyaz eth kan, tatlı yenilen bir yemio değil, ayni zamanda aağlı- Lokantaya •elen laveçli ı Ye- Te erkek zayıftır. tereken takaim ederler. 
İc;!dklakrmmd ısındbe' saklahdıgı tve doBn~kb. bel ~azd bir. zar ğımızı koruyan, şifalı ve faydalı bir gıdadır. mek liıtaini karııına -.erir, yeme- Almanları Kadm intihap ede- ltalyanları Erkek iki liıteden llııı 
. e oru ugu ır cev er aşır. ır ır erın en ınce N 1 b' k' b · I'k zak · · ) rek ısmarlar erkek intihap ederek " -d kek 

tidarlarla aynlmış dilimler ve her dilimin içinde bin- . e mut'! ıze _ 1• u 1!1cc 1 ve ne .. etın, güze - ii kadın beienir, •kek ıımarlar. ' ter. iMi ın ve er ayrı, ayrı IJl. 
l~~ec ve binlerce ufacık şeffaf kesecikler ve her kese- 1~ ve tatlı~'f:ni· ~g~k vk '~!''?1'? semrlu 0 .Ian as;ı~~ Yemek eanaıında hirbirine bak- ııMrlar.l K d k k tibap ederek ıımarlar. Hızlı luzli 
tıgin içinde imbikten geçirilmiş sudan bile hafif, açık n_ıış, mel mel e ımız .e'. e1!1 mnınl geb~~t~esı, serpak e• madan çok az konuturlar. I acar ar: 

1
• ın. 'Yde er e taak· yedikten ıonra ve tarabın eyi ciu-

latı, serin tatlı, ma ho ve kokulu damlacıklar ~ı ~e 0 gun aşması ıçın azımge en u un topr ve • • .. onun en süze yerın e oturar 1 •. l 
Bir dili:O portakal~ _ş k t diQleri . 1· - ıklım şartlarını bulmuştur. Fransızları Lııteyı yukaek ıeıle herkeıi ııırörmek iıter. Garaon uzun ten o maaını ıoy erler. 

d'"'• agzınıza oyup a ... nız e ez T" k" . 'h 1· . 'k -be. . 'k k d k k k K d d • Lehler• Erk k _ı_ • ti 1 
il •ırıniz zaman, bu keseciklerin zarları yırtılır ve ağzı- _ ur ıye, ıstı sa ı. gıttı _ç~ art.a~ ve }ag ~ı ıptti çe a ına er e o ur. a ın uyma- müddet beklemek mechariyetin- •. e eaıenye e Oı 
•~dan midenize doğru serin, mayhoş ve kokulu bir çogı;tlan bu cevherlı Y~!~u. yetıttırmege müsaıt olan dan erkek yemeği ıımarlar. Ye- dedir. Erkek yiikaek ıeıle liıteyi kanta tefıne kadından habenls 

~reyan ba.slar. WPortakal remiş bir insanın ~ğ!-ı· en iyi nadır m~m!eketlerden b~rıdır. • . . mek eanaaında kadınla erkek ko- okurken kadına kartı manalı, ma- yemeğini ıımarlar, kadına ıörprl• 
plf rnacun!le ug';'ln,ıuş hır ağızdan daha ıyı kokar. Amerıka da kuvvetlı ye '!eo elı o!sunlar dıye ~o- DUfUr. nalı hakar. Bütün yemekleri erkek yapar • 
• 

0 r!akal yıyen bır ınsan, en berrak bir menba auyunu cuklara, dayanıklı ve nefııılerıne hakım olıunlar dıye Am • . kad E d R lar ErL 1_ bi -~La..- y 
lçrnış kadar hararetten kurtulur. gençlere, tenleri düz ve ,effaf olsun diye kadınlara, erikabları Yemeli kadın ıımarlarken m « veb ~· uı ı ••• r çocuaıuı-. ~ 
hu Fakat porta~alm insanlara verdi~i nimetler Yl\lnız ~~~arları katılaşman'! .diye .i~tiyarlar~. günde bir kaç bol bol ıımarlar. Kadın u yer,•· Bundan sonra erkek kadının ehni mek lntihabını «anne olan kad1a 
~ .2:evklerle bıtmez. O kokusiyle, serinliğiyle ve lez- ogun, portakalı ya dılım, dılım yedınrler, yahut ta kek kadından artanı Y•• aeTerek lper. na lnrakm19br. 
t ~yl~ yalnız zevklerimizi tatmine değil, taşıdığı bir sıkılmış usareııini bardak bardak fçirirler 1 
ııi le ~ıfoJı hassa1arla vücudumuzun beslenmesine, si- Bu moda, Avrupa memleketlerine de ılrayet etti. Jiolaorlar. 

1
bo~ bo:a'fa dalanahm. 

•i~ rdıınizin kuvvetlenmesine, kanımızın temizlenme- Portakal iatihaal ehn:iyen memleketler bile, mf onq, larm .. Clnetln &ptilff yemlf,, dedikleri ro yiyen, p~ ve dinç kabı. 
e yarar. bu zeyk. tifa ve aalhk verici huaalari ridnclm W ,,. mahmlln biz de kQ-metlni bilelim Te ~ Po yiyen. net ainl ve keyfini kaybetmez .. 
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Aşırı heyecan 
ve evhamlılar .. 

Sinirlerimize, nefaimize htikim olmayı 61· 
renmeliyiz. "Ceaur adam bir defa aldansa 

bile korkak daima aldonır,, 
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lngiliz gizli polis teşki
litında buhran! 

Cinayetler her sene daha çok artıyor 

E t -

HOLILYWO~OD 
Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 
------------~.....:.---
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T eıkilatı geniıletmek kararına itiraz eden Dik de eski .koroc'! kızın yumu: . Bu d~tünce beni ben~ nıı;i& 

• • • • • • • • • ,ak Jizij ye hızmetçı kadın ellen 111' etmıye batlamıttı kı, it• 
yeJı miihım gızlı polıs fef ı ıstıfa ettı ol~dan yapamıyacağmı anladı. Mey~ bi~t dtf&l'IY~.çdoJ~ 

lkiıı de tanareye atladılar, ber metkar bar tavtrla koJli k sfi. 
Kabine buhranlan Anupada j ......utadU' Ye bu bal bifle aene- biri yolun yarııını katettiler, Dan- koluna giriyor, onu birolaDA 

hiilriimederi her in zi1uet eder- ...._beri deTam etmektedir. Yerde kartılafblar, hemen orada rükliyor. 
ken busin Loadracla ela buna ben-1 Ci-~ beraber büfik hanız- eYlendilCll' ve kol kola HoliTUda Bu kadın Janet Makdona~~ 
zer Mr buhran haber yeriliyor. l lddar ela afDI niabette arbyor. in- döndüler. Kendisi, müzisyen bir ~ı 

lqilterenin dnlet içinde bir I giliz polia müdürlüğü bunun 1ebe- V aaat derecede tipik bir Ame- kızıdır. Çocukluiundanberi. -:;: 
deYlet 1&J1labilecek müeıaeaesi 

1 
bini de töyle bulmut: rikan çifti için bir miıal göstermek fandan keman çalan, trat olur ela 

olan, Skotland Yard (gizli poliı Yeni tarz binalar hırsızlığa da- lazımsa, bunlardan daha eyiıi bu- prkı aöyliyen ve yemek odUI.,:.,. 
tefkilib) da buaün büyük bir buh- ha müaaittir. lunamaz. Adet ve uıule mugayir ayak oyunları yapan anne,, Od 
ran içindedir. Ve 1:kabine• aza- O halde kabahat, hıraızlıkların bir itle hiç bir zaman zihinlerini ve kardet görmeye alıtnııftıı'• oll 
ıından yedi kiti iatifa etmittir. takip edilmesi cihetinde Skotland metgul etmezler. Arasıra beliren nesilden beridir, Amerik•::,..eıa 

Bu istifa ile bükümete kartı bir Yardın ihmali veya becerikıizli- yegane endi,eleri Joanın çocukla· şehrinde, tarkı ıöyliyen, d 
cephe almat bulunuyor. Çünkü ia- iinde değil. Evet ama, poliı mü- rının nezleye tutulmaları keyfiyeti veya musiki ileti çalan ~yanlıt : 
tifaya aebep. tefkilit arasında ya- dürii, tu fikirde: ve ahçıbatılaranın ani hüznüdür. latılmaam: Muıiki i.leta kullao 
pdmak istenen dejifikliktir. Madam ki cinayetler ve diğer Sinemadaki meaaileri gayet ıade- bir kaç Makdonald bulunur. .-

lnsiliz orduaunda olduğu gibi •uçlar artıyor, emniyet tefkilib- dir. Hiç kimıe onları kııkanmıyor, Janet, Holivutta, görülnıedelldd 
1 Stoldand yard tqkilatıDda da nın da kuYYetlendirilmesi lizım- onlan gözden dütürmiye çalıtmı- ıadece «teminat üzerine• JI~ 

'

kadroyu gençleftirmeye karar ve- dar. yor. olarak angaje edilen yesin• .oır 
rilmiftir. Halbuki, yapılan kadro Fakat, tetkilatı gençlettirmekte ma akteriıidir. Kendiai, 1929 d., 
'değifildiii tefkilibn yüksek erki.- devam, kuvvetlendirmek demek DEANNA DORBEN Ne.yorkta, bir operette o'M~ 
nından bazılarmm h0tuna gitme- midir? d~ Holivuda henü~ pi~. aıde 
mit ve topyekUıı değil1e bile, bir itte h.-lk, ve Skotland Y ard da Filimlerde tarkı söyleyen artiıt-IŞövalye acAtk reamı ıeçıdı~ ,d-

l hafta içinde, birer gün ara il~, 'f.e- emniyet müdü~ne bu~u ıormak- lerin hemen hepıi böyle sade ve refakat ed~ .ıüzel Mili bır ,.. 
di büyük polia ,efi iıtifa etmıttir. tadır. Onlar dıyorlar kı: gamıızdırlar. Bunlar bamb~ka dız arayan f;ubıç, Janetin ~ 
1 lıtifa edenlerden biriai sade in- Evet, gençler belki daha zeki- bir alem tetkil ederler ve kıskanç- aaryoauna bır koaturat teldıfl ':: 
gilterenin deiil, belki bütün dün- dir, meaeleyi daha eyi kavrar, da- lıkla entrikalar bu aleme ~ok da~a t~lgraf çekti. Buı. kümeler, dadl 
yanın en methur •e mahir parmak ha çabuk hareket ederler. Fakat az muaallat olur. Bu artııtler tır- rul~~ d~Yet edılen ba ~ ••-' 
izi mütahaaaaıı Batley'dir. Bu mü- b..'!Da mukabil, timdiye kadar ketlere emin Ye mütemadi bir ha-lpekili çırlun de olab~ pcııı• 
tel.a11g,pumak izlerinin naaıl an- Skotlbd Yardda senelerce çalıt- ıalit temin ederler. Bunlar munta- ·ıibiince Lübiç fU ceftbı i • .. 
lqalacaiım en Jenİ ye en çok mü- mıt olanların da çok büyük tecril- zam bizmetkirdırlar. Ve cıcaeba-ı «-Çirkinle llltuu çtrtiıd' 
bim bir uaulii ke,feden adamdır. heleri Yardır. pel• yıldızlariyle dramatik entel- prkı aöyler ... Eaa1e11 beni•~ 
Y aptıjı tahminlerle, en miiflriil ve Birçok cinayet, hırsızlık, dolan- lektüalizmin altüıt ettiği bütçeleri yajcılarımla fotojraflanm, çlrldO
içinden çakılmaz m11ammalan bal- 1,dıncılık hldiaelerini balletmitler, bunlar kurtanrlar. likten daha kunetli adaml&nhr·' 
letmit. birçok can1 ye haydutları, katilleri, haydutları meydana çı- Holivutta bir tirket yanfar ki, Maamafih, Janete gelince, ıMbl 
binlerce liralık dolandırıcılık ya- karmıtludll'. • Her halde, ihtiyar· bw kaç senedir mevcudiyetini güç- onun cOzel olduianu ıardi ye clr 
pan 'sahtekarları bulmuttur· lann tecrübesi gençlerin zekaam- lükle muhafaza edebiliyor. Bu tir- rin bir nefeı aldı. Janet Makdr 

Batley iatifa edince, iki muavi- dan daha mühimdir. lngilterdle ket «Oniveraal»dir. nald, ,avalye ile beraber on bi-
ni • de iıtifalarını vennitlerdir. hu iki fikrin çarpışmasına ,ahit Bundan iki ıene evvel «Oniver- yük filmini çevirdiil d~• 
Bundan ıonra iıtif alar birbirini oluyoruz. Neticede kimin kazana- ıal• hakikaten bir uçurum kena- netriyat büroları, o zamana bdal' 
takip etmittir. Diğer tarafta i'tifa cağı lngiliz gizli poliı tetkiJitına randaydı. Bir tek yıldız angaje görülmemit bir gayret aarfettilel'• 
edenler te,kili.tın şube teflerinden verilecek yeni tekilde görülecek. edemiyordu ve filmleri hasılat na- Bilba11a kendi netriyat aj~ı, r 
Askev, iki «cinayet mütahasıısı» * mma bir teY yapmıyordu. Bunun nun, bir kıskançlık badi1eıı es?•" 

)' ve çok me,hur bir poliı hafiyesi- Dü bü .. k üzerine tirket aktörleriyle telmiı- ıında Avrupa veliahtlarından b•t!: 
·-;..~ • ~· dir. • n yanın ~n . . yu yenlerine yol vermeye batladı. ıinin ~-~111 ~arafından yaralandıe· 

\...Jt#gz ~ GENÇLER iŞ BAŞINDA cınayet alımı ışten Tam bu ıırada Awupadan Kot- baberını bütfio dOnyaya ya~ 
~~ Bu iıtifalar bütün lngiltereyi • • ter .adında bir A~. aalıne ~azu için . milyonlar aarfetti. lıkan~-

telita vermittir. Bu buıuıta Avam çekıldı gelıyor. Ve haftada ıki JÜz ellı do- mucıp olan bu reklim, H~~ 
. . • . ~ _ kamaratnun gelecek toplantıaındl\ Fnımamn cinayet ilimi diye ta- lar mukabilinde ~la!"a~a .razı nefl'İJ'~t ajanlanmn, bir Jddıa tr 

Beterin hayatında «emotivıte- bır temasa k~t~ fevkalade haısu Dahiliye nazırı Samuel Hoar'dan etb tecilerd Vil- oluyor. Bu para dordüncü uılta· mtmalt ve onun etrafitıcla _..... 
He,.ecanlen••• nın rolü büyük~ tır. H~fifçe çızı~en .. ad~e derhal !izahat istenecektir. =js maen:::.::e çalıt&iı enbu sa- nan aldıiı haftalıktır. uyandırmak için yap~lan ~ 
tar. Bu W -nen bir dereceyı tekalluı eder: B~ ıurprız wdevamlı Fakat genel emniyet direk- hadan kilm" tir Koater bir 1enaryo buluJor, bu- ve propagandalann bır talı--' 
atblı nme• eehebiyet verdiği fi- bir titreme, bır ~il tutuklugu u!an- ı törlüğü yaptıiı kadro deiitildiiin- C çeet .Jteka.:Wc ikaad kal- nu cOniveraal• direktöril Rocer- telekki edilmektedir. 
zik ıabraplarla manevi itkenceleri dırır. H~ıta boe~zının.wı~~ldbüı!ı~ı, de ısrar etmektedir. Onun fikrince ınehky .::L .. •~ ' ıçlu lan ' 1e teklif ediyor ve ondan fU ce- Filhakika bir reklim iıtenileO 

__ .ı • ·• • t · l midesinın tekalluı ettıgmı. tün h w . . . . ~ s1a1ı lf11C11Ue, ıu u mey- b h . . . H__.,_ J et ...... uzun 8M!UIJ& aıauK e mıt 0 an b d .. t . er feyde oldugu gıbı, cınayetı a- dana koymak için bü "k eki, ma va ı a yor: ,eyı teman ettaı ""'eı an na 
doktor w,a ralairatçıya bu ai.ır azal~n uh~=moz an mu eeaaır rama ve ketif itlerinde de usuller haret bilgisini d.· yu z ffaıa: - Bu filmi yapın. Fakat fU ,art donaldı görmek iıtedi. Eaaaea ya• 
:riik altında ai ... hastayı teskın oldugunu 11 er. degw itmittir. ti kuvel'----- lanunab admuva ile ki, bir tek masraf yapmayacak- palan iıtatiıtiklerden. bu reklidl" 

L &-...1-. • • •• at • ye e aaauıq o u am mu- V • . • • d ld • . • l _.... iıdece& ~.s preaını ıo erır. EVHAMLILAR Halbuki Skotlancl Yard, birçok çözüJmea• h d' b" ıınız. e •tın açın en «Jı ız• ıız dan IOIU'a, Janetin fılmlerm •-
cH,..,.-emodf • Hlperemotib adı .. . k l . takiplerde muyaffak olmakla be-' ~.:°:°'rot 1 uıuıun a u- çıkacakaınız. mek iltiyenlerin tam 20 mitli .ıt" 
Yerilenfazlaheyecanialarda, beye- En ~ok ~.utees~ırdoldıı:~. a ~:~· raber eaki usul ile hareket etmek- yu y·•-- ::· lek ha Kotter: bğı anlqılmıtbr. 
caa ft tefekkfirii yaratan uabi lh- Profesor F ıımgerm c ıgı gı ı: l d. ı...-, meı ya- _ Peki l 
tiuzlar baula ilik Ye dimei tize. •Kalp hey~anların canıdır. Moral 1 e P:iiı müdürü, bu fikirle kadro- t~ on ~ fazla katili bulinut Diye cevap veriyor Ye hemen MIKI 
,iade fiddetle tesirini ..... ir. He- en küçük bır ıaraıntıd~ ~·~ yu deiittirmit Ye birçok büyük bir o luıder diier suçluyu meydanaıerteıi günden itibaren komerYatu-
recaa .,..aclm refleb o bclar çarpınblar ~aııl~ıız bı.r ~ıl .~ını 'mevkilere polia mekteplerinden çıb.muttır. . .. . varlarda, amatör müsabakalarm· Öğleden IOIU'akİ bütün ......... 
lım--ı, nWMıbb bir 9ekilde olar andmr. Derm bır aeaaızlik 1Çmde • akan (eri koymUfbır Yat dolayı1tle tekaude çekilen bul da dolatmıya bqlıyor ve nihayet mı cıMiki• lerde ıeçirdim Bir fa
~ld alellde iabhala•, lfindelik idi- dururlar ve tedricen normal ilıen-ı' Yy t!u 0.f..~ cleiitildiğinde, • or- ~amı~ yerini dolduracak kimse gö- stüdyoda on dört Jat.'nda olduğu reyi ber hangi bir yıldız .. _... 
,ük kanılar, aile llA,.h••• ön6ne ti bulurl~.• . . duclan tekaüde aed:eclilen bazı za. rulemıyor. halde opera primadonnası ·gibi me,bur bir balo ptiren canla rr. 
seçll•i:r- ulanblan aniyeti...... Bu yazıfette emobfler kendıle-lbidere de Skotland Yani tefkili- * tarkı aöyliyen küçük bir kızı geti- ıimler mucidi Ye «halik• i v.ıt 
aan-mm blr .. yec:an pkline rinikalp~~lıiınatutulmutzan- hnda fer Yerilmittir ki, poliı mü- Şelyapİnİn riyor. .. Dinaey,l.o.AncelealeHoliwt_.-
biirlllılr. nederler. Bütün cevhamldar•,~ça- dürünün muarızlara onun bu hare- Kızcagızın ebeveyni, çılgın bir ıındaki yolun ortaamda bul~ 

Emotif, yahat ta Hyperemotif bak sücenirler• Hyperemotil dfler İ keti ile asıl bedefinia tezat tetkil CCD a 7. e to•• re Dl• hale ıelerek ıtüdyodan ayrılıyor- tenha bir mahalledeki kiiçük ıdld• 
baauaiyeti eoa haddi balan kimle- aruuıdan çakarlar. Evham 1 a a?,', ettiğini de ileri eürüyorlar. 4 lar. Çocuk kendiai de ıinir Ye mab- yoda çalıtmaktadar. Bu atüdyocla 
dir. H~ ona, alç8afiz Ye ebe- ~anf. ~ar.ODuyduklarıknıd~°:, CiNAYETLER ARTIYOR Paria 18 (ö.R) _ Methur Mu- cubiyet buhranları içinde ağlıyor. icrayı'faaliyeteden iki binkifi,f!" 
. aldı bir -L:lcle h-ecanlan- tii te ıı nıuen. yalnız en ıaı Fak t • t K t b 1 k t" b t b. d. • 1· a:.b· dir nya ac ır-- -ı • çekmekle k 1maz yak ı Genel emniyet direktörlüğünün · ganni Şalyapinin cenaze merasimi a ına çı 01 er un ara a ı- yanı ayre ar ıııp ıne Mil 1 

dınr. Şiddetle kapanan bar k~ı, ıabrap a · an ~-iSkotland Yardı kuvvetlendirmeye Rus kiliaeainde yapılmıştır Reisi yen aldırmadan mütemadiyen ler. Bir çokları, deierli reaıaadd 
telefonun çalması, bir moblenın nna da bayatı cehenem yapar. Bır ... •. • 1 ·ıt d · .. h 'f · .. filim çeYiriyor. ve teknisyenler olan DianeJİD ~ 

_1_.1. k __. . d .. f-'-'-!- d. k"• H tta en mm ıormesı, ngı ere e cına- cum ur ve maara nazırının mumea- F·ı • ·ık .. .ld'w• .. . . . bil-
çeaı ır en ıacııruama11 Jel'lll en mute auur ıyor 1 

• • aya yeti.erin aoa aenelerde eıkiıine niı- illeri hazır bulu l dı B ad ı mın ı ıoıterı ııı gun dımcılarımn ııımlermi kimle 
eıçrabr. Bir damla kan ıörecek kötü olan en ku~~an .en fazla za. beten daha fazla artmasıdır. ya- ~naze opera av~=:~:r ~ıecfilmi: «~niYeraal•. bir ~i~y?n dolarlık mez. 
olaa derhal baJtlll'. rarb olan luuıaı1t~ar d.ıye ~nı: palan bir iatatiatiie göre bir ıene- ve orada da muazzam merasim ya- bll' komandıt teklıfı al! ~~talatı· Beni «ördek Donald• yani.~ 

~ olaalar yehundar dıy de cinayetler yü~de bet niıbetinde 1 palmıtbr. Jor "bu parayla kendrıını ~- naldı aealendiren Ye ördeii talP ... 
lllR SOONTILARI MI VARDI? nm.• - nyor. Kosterle prkıcı yavru bır eden delikanlı kartılıyor 

Böyleleri lauta aa,.labilirler. bir ijyen Yardır. Onu fU suretle hareketi birbirine karıttırmamala- inda methur oluyorlar. Bu delikanl ba tta • alnıs bll 
Bir plnnblan w nnl•? Banu Sf?1'SUZ ~NDIŞELE_R ~ huliaa edebiliriz: ~ır •• B~ri feyizli olduiuw halde di- Bu ~ük k!z~ iı~l. ~nna itle metaııl ol.:r ve'bunu ~endilill" 

:\addinden fazla titirirler. Habbe- Hıperomotıf daimi bır .~dıte 1 -Muntazaqa hayat... gerı vücudu ak•mete upabr. Durbendır. Çevırdilden ılk fılmin den batka yapacak bir ·naao .,.a. 
rl kubbe yaparlar. Böylece keneli iç~d~ Y&fal'• Hayabn ~~km~ ~~ Her gün aynı aaatte uykuya yat- 8 - Bizatihi telkinin eJİ bir te- iami .de . «Three Smarta girin mak imkinıızdll'. BunW: içindir ld 
~arlıklarını garip bir ıurette te- tetını ula duymaz. Tarihın büyük mak, aynı aaatte kalkmak, yemek- daYİ vasıtalı olduğunu unutmama- (PliJda üç genç kız) dı. Di I ... artırmak .... 
ıenüte ujratan bütün enıelleri ıinirliler arasında saydığı cGeet- leri aynı saatte yemek daima kabil lıdır. Hiç bir zaman hiddetlenme- Buaün Denn;ilmn aileai biç te ıne~:ak?un ry irı~· bo ei· 
bizzat yaratırlar. Korkak çekin- he• ıekıen yatına bastığında has- değildir. Bizim muntazam hayat- nıeie çalıfmalıdll'. Sinirlenmek ye- endi,eli, kendiıi biç muztarip gö- ıuıkunt bı -~ ep ennbe 

1 
yun 811 

d. 1 M aff-1- 1 lr • ti' • h t h0 

led"ö'nı· 0 lk " k tetü•w• · · · On me en a~a çare u_eıınU• gen ır er. uv ~ o~·· ~ auıy! .. nıı.': ~!• ını ze ır 1
•

1 tan.• • once as. . gamız teY ıtte ya gayrı memnun olmak için ciddi rünmif~· altı yqında olduğu bahtiyar delikanlı mikrof_.o 
korkarlar. Ba en~ıte bar _telkin ~~bütün ~~e ~te ve saadet bu ıntizanu temındar. aebepler kartııında kalıraanız bi- halde fılım batma yüz elli bin do- kar ııında ıünde ancak bir ~ 
teklini alınca hakikaten hır çok ıçın~~-g~e~ gunl.erınm otuzu geç- Uykuya tahıia edilen zamanı as- le es.kinim, kendime hakimim, lar kazanıyor. _._, t ·· d k .. _,_l.d' ---lr içill 

ff-•- ta• tiki • beb. medıcnnı• ıowledı (" k 1 ak (" mel N k rca aaa or e Ya ı ı yaınu-muva a&ıye ız enn le ı o- o· J • a ısa tmam azı ır • e a- sabırlı yuna kelimelerini içinizden h f d b · ..._ yGz d (ar ald'• 
lur. Mektep hayatında ne kadar dar sinirli insanlar uykuda ıeçen tekrar ederek tebeaıüm etmeğe ça- JANET MAKDONALD Ba ta a t=m d ~ .. 0b~ 
çalıfkanvebilsiliçocuklarbabaa- HEREMOTIFHASTA zamanı it.veya eğlence bakunın- ı nız Yüz·· .. d t be .... b deku~yre aaa dı mesai( ~ı 1--:11• 
.. _,ık "zünd • b~ll •. --L DEOILDIR im d ki . • . ıtı . unuz e e aaumun e- • • ı zamanmı a, e erı cep cıa-
1111 JU en 11 ennı ......- dan kaybo Uf ıay ı arı açın bı- 1. . h. dd . . . ____ L • er Metro• tirketınm koridorunda d k . d JSl!1" 
;vederler. Bakalorya imtihanların- Her emotifin cryani fartı heye- rer ıinir bataryası olurlar. armesı 1 etınızı Y~~tar. • Lui B.Meyerin bürotu yanında bi- eve ~aman ıııaı:uı a b.h" 
da, Yeya her bansi bir imtihanda can sahibi her pbıın» bir baıta z _Bütün tahrik edici ,eyler- • ~ -. Hath hareketı~ız.ı, ıeatlen- riıini bekliyorum. Bir aralık, bir da .olduıu halde, ı~üd1oaU11 affA 
h.,.ec:anlan o kadar qın bir bal olduğunu iddia edecek değiliz. Zi- den aalanmak lazımdır. nazı bızzat kontrol edımz. Sonra- kadın riiqir baziyle içeriye gire- çesınde dOlqır, tabıi bayata 1 
ür ki bildiklerini tafmrlar, ma- ra bütün inaanlar a,aiı yukarı bir Miıkirat kullanmak, kabYe, çay dan yapb~ınıza pitman olacağınız rek bOyük patronu görmek iıtedl- tatlı Ye kolaJ buluyor. • bel' 
p- kötriimlettiftrı... öjretaaen heyecan Y&f&l'lar. Heyecansız ha- ve ıigara içmemek ıibi.. tehenürlü hareketlerden sakını- ğini aöyliyor. Ozerinde bir eteklik Sesi cpulanmuın• dıp ,.,.. 
cekinıen, korkak talebmin bu ha- yat yeialver bir yelmeaaklık için- 3 - Her aa_'-alı ye her akf1UD nız... . . . kırmızı bir konaj var, fapkaıının dlrdekçe~ kon~fUI'··· H~"tir tr 
(eti rulaiyeaiyle mücadele edecek de geçer. Fakat «emotİYİte - beye- on dakika aüren bir idman yapma- itte tavaıyelenmız... ön tarafı öne doğru eğilmif, arbaı h_aba dedıkçe cadden ı&nP 
meYkide bulunmabdır. canla~a hauaaı• m~yyen b~r lıdar.. . ~~ endi,e, ye~ı ~alleri teda- yukarıya kalkmıf, ve tepesinde in- sır Y~P•JOr. ir kd 

d~eceyı ~eçe~ de ·~~ dereceıı- 4 - Dut yeya ılık banyo alma- v111 kabıl olan ve mallı ?'~f aatler ce uzun bir tüy yü1eliyor. Boynu- Stüd~onun. ?arıaı leJ"li b tpll8f"' 
EMOTIVITENIN SEBEPLERi nı alan bır tıddet iktiaap ederae lıdır. Banyodan ıonra kıldan ıant- bakımından ela tedaYUı elzem nun etrafmda tüyden, garip bir at- mektebıne, dıger 1anıı da 

Sinirlerin teharriifü, ifrata Y&• arbk normal olmaktan çıkar. Bir la bir frikaiyon yapmahdır. olan haıtalıklardır. Motao cKor- kı var. Kendiıi pazarlık elbi1eleri haneye benziyor. 
ran bir aaabi7et hali uzviyetin bü- endife, bir korku, bir ihtizar halini S - Günde en az bir ıaat ayak- ku• adlı kitabında diyor ki: cCe- ni geymif, oldıdıomalı bir köylüye Koc•man bir atölyede ~ Sflll!ı 
tün faaliyetine teıir eden cemoti- alır. la yürümelidir. ıur adam hazan aldansa bile kor- benziyor. kız, ııralann üzerine eiilmiflel:• bir 
Yite• ye 1ebebiyet verir. Vücutta 6 - Bulunduğunuz binada a· kak daima aldanır.• Bilbe11a mü- dtte bir bedbaht daha ki, bir tek kelime söylemeden, filmleri"°: 
hiç bir &rıza meYcut olmadığı bal- ŞU HALDE NEY APMALI? aansör olıa bile merdivenleri ayak- rebbiler, öjretmenler çocukların müddet aonra hülyalarının uçup yuyorler, Prenaeein MÇlennl yeldd 
de uzvi bir butalık zehabı uyanda- Atm heyecanlılar uabiyetleri- la çıkmayı tercih etmelidir. beyle yıprabcı bir baleti rubiyeye ıittijinl ıörecek ve baflangaç ol· 'ıyor, kurdun bumunu -JaprbJOlr 
rar. Hiperemotiflsin cilderi aaca- nl frenleadirmek içia ne yapmah- 7-Çabtık, fakat eükUnetli ça- dipıemelerine eok itina etmeli- mak az..e timdi kapı dıprı abla \tikinin donunu be~ • _ 
ia, sıdddaamaia Ye batti alellde darlar? Bu ibilere ana ta i e b malıdır. Faali eti • · -8 



• 
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Yaşasın imparatorumuz Mişel 

LINDBERG 
Sen Gildasın arkasın

daki küçük 
adayı satın 

bir 
alıyor 

Amerikada 

Tren gibi tayyare 
işliyor 

F ranıız tayarecilerinden Anri Gl
yome Amerikada yaptığı bir seya. 
batten dönmüı ve ihtiaulanıu n• . . ,. 
retmiflır. ~ "' 

Cünbüş salonunu inleten bu ses, bu gece 
son verilecek olan imparator için 

hayatına 

bir 

Tayyareci bilhe11a Ameribda 
yolcu tayyarelerinin kuandıiı be
,ük raibete hayranchr. DİJOI' ld ı 
gece, gündüz, bmleki trenler .. 
t.ayyarefet. gidip geliyor. Ameribya 
gİtmedeft evnl, Amerikalılann ,al
naz Şili Santiagoau ile Buenoa AirM 
arumdald poatumı bilirdim. Bu ae
ferld aeyahatimde gördüm ki, Ame
rikada posta tayyareciliği dünyanın 
en mükemmel tayyareciliği halin~ 
dir. Amerikalılar bu sabada Avru
palıları 1 O tene geçmif1erdir. Bug(bı 
biz Avnıpablar; tayyare postalu; 
bahsinde~ Amerikaldann bmıdan on 
tene ~vvelki vaziyetlerindeyiz.» 

ölüm çanı gibi etrafı çınlatmıştı 
Yarm... l ıekiz uşağı, arkalarında muhafız den ıonra her ger.e artık benim j 
Evet yartn ne olacakb? üniformaları, saray bahçesinin değil, kocanın olacaksm .• 
Oçüncil Mitel ı ağaçları altında dolaşıyorlardı. Haydi .. Haydi Vasil.. Seni hiç- , 
- Bunu yann görürsün.. De-J1 Muhafız kumandam meydanda ten hep yapan, sana yoktan bir i 

mitti. . yoktu. varlık yaratan, seni tahtına tacına 
1 Bu söz bir tehdit mi ıakhyordu. ı Bu zamana kadar buraya. va- ortak eden velinimetine, impara-

Yoksa bir sürpriz mi? zifesi ba,ma gelmiş olma11 lazım- toruna kendi elinle ne e ve hayat 

~=-

Altı nüsha basılan 
kitap Acaba imparatorun da kafaaın- I dı. badeıini sun .. 

da wann irin taıarlanmıt bir pli.n Fakat Teosya bu gecikmeyi me- Vaıil sa>armı,tı. . . . . 
nu ;ardı. ? rak etmiyordu. Çünkü onun, aldı- Şarap taamı tutan elı tıtrıyor-1 Loyd Corcun em busuai kitibi 

Hadiselct"in üstüıte esrara bil· ğı emri tatbike, Büyükadaya gide- du. Sir Con Devia ile Hari GrinTol ilmin 
:rünmesi Vasili hakh bir enditeye rek Valide imparatoriçeye bu ge- Bu ıözler bir hissikablelvuku I de iki muharrir '5üven kanalı faci-
aüşürdU. ceki cümbü,ün geri kaldığını ha- mu idi. . . . w• isminde bir kitap ntJP'9bnlftir. 

Hele imparatorun Etkarinadan ber venneğe gittiğine emindi. imparator öldürüleceğmı anla· Bu kitabm bugtiae kadar ancak 
vaz geçmesi, onu Vasile terketme. I Biraz sonra haf vekil Angeliki mıf, aczini hi11etmif, bu ıözlerle . /lliygeç adaauula Ambruua fCdom bet altı tane.i t.e11lm'f, matL.aden 
ai ~atlı batına bir hadise tetkil ile karısı ve V~sitin kız kardeı:i iy!li~ yaptağı a~amdan merhamet Port-Bla.nc 14 Nisan (P.S) Kolonel Lindberg, dedim.. ~lmup. Geri b'-lar da tahrip~ 
edıyordu. Haygan da geldıler. mı dılemyordu · 1 Kalbim atmağa ba,ladı. Atlan· eli~ mahküm. Çlnldl, Con Dnil 

Valide fmpara~çenin daveti tmparato~, Vaıil ile beraber ve Vasilin gev9Cdiğini gören Te-ı' Sakin, hareketsiz duran deniz tik kahramanı ile kal'fllatmca in· kitap hamlandaktan eonn. ~ 
ile imparatonın V uıle : , en aon geldı: . . osya ond~. daha f~azla ıarardı... üzerinde demirini e.tmıt vapurları sanm heyecan duymama11 kabil ~ ince, hariciye b6Wtiıt!" 

- Bugthı yanımdan bıç ayni- Çok ne~la ıdı. Kardefının ıon anda ve hu ıo:z:- 1 andıran adacıklnr uzanıp gidiyor. değildir. Ona doğru yürüdGm. Be- nm fikrini almak lltiJ:or ft • ._... 

ma.. - Annem nerede .. Diye sordu, lerin tesiri altında merhamete ge-

1 

Bu adacıklardan buraya en yalanı ni ıöriince saia tevecctih etti. Ma- lan het tılb lr;ileptan lairW .......,..,, 
Demeal artık tfipheye mahal bı- gelmedi mi? leceğinden korktu. Sen Gildutır. Ada Aleksi Karele dana Lindbergten bafkuı olmıylllli ı&ıdeaiJor. 

rakmryacak deliller~i. .. Bu ıual, soğuk bir sükunetle Ona cesaret vermek iitedi. ait.tir. Büvük ilim orada kurmut aç_ık renkte elbiaeli genç kadm da lnıftiz harid,.i, ......... ldoı 
BUtiin bunların hır tesaduf ol- kartılandı.. - Hatmetmeap... Diye aeıini ; olduğu laboratuvarda nun'i kalp onu takip etth Kendilerini takip tabın but ralahal """•Ailla Wu-

ması ihtimali de vardı. . imparator : vükae1tti .. Siz yalnız Vasile değil, •üzerindeki çalıtmalarında devam etmek Gzere idim ki diğer kadın yor ve cleiiltiıııaedm healmaNna 
Vuil, timdiye ~dar k~ndıain~ - Annemin bu ge~e he~ halde hepimize hayat verdiniz .. Müsaa-1 ediyor. Nevyork Rokfeller enıti- ıordu: m&ıede .etmiyor. Bauhn•ııa JÜı)-

ylr olmut olan ta ite ve hır de Bı- burada bulunmasını ıstet"dım, de- de ederaeniz Vaıilden sonra hepi-
1 
tüsü reisinin hu çalıtmalaranda ko- - Nereye aidiyorsunwz? mua ve ortadan bldınlmui ltlzu. 

zanıa ilk girdiği gün Sen Diyome di. mizin elinden ayrı ayrı ~arap iç- : lonel Lindbergle mesaisini birleş- Yolumn keımek için lsti.ca.~ edi- munu bildİriyol'. 
manastırı papazının rilyuma gö- Vuil, her türlü şüpheyi orta- mek suretiyle bu müstesna gecede ; tirdiP,i malumdur. Kolonel Lind- yordu. • Fakat, bu mGddet zarhnda Siı 
riindn.. r •• dan kaldırmak için ileri atıldı.: bizleri de şereflendinnekten mah- berg te kar111 ile birt:kte Sen Gil- - Cazetecitıiruz fÜphl"-fiE... , Con Devia ölmiiftür. Eseri klm yeni 

Rüya, Vasilin .. Blzanıın muı~- -Müsaade ederseniz bir haber rum kılmayınız. ldasa gelmif bulunuyor. Hiddetini gizlemiyordu. battan yazacak? J>iier muharrir He-
kU h&.kimi olacagını haber ven- daha gönderelim.. Oçüncü Mişel, Teosyanın kıv- I Pariı - Soir muhabiri bu adaya - Bu zavallı çocttğlJ .rahıı'Ş, hi- ri Grinvol bu kitabı düzeltmektense, 
yordu. . _ Hal'!·· Gönderdiğim haberi rak sesiyle söylediği bu ıözlerden giderek kolonel Lindbergle görüt- rakmaz m111nız? o~wı da ba,ka- netretmekten tamamile vazgeçmeğl 

Şimdiye kadar g~~ h.adıaeler aldı. Emmim .. Gelmek iaterıe ge- çok memnun kaldılar. ı' mÜftür. Muhabir: mülakatını fÖyle ları gibi rahat etmeğ1..1 W.tıf:.ra« yok tercih ediyor. 
bu riiyaya hak verdırmı~ti. .. lir. Şimdi oraya haber göndermek - Aferin Teoıya .. Dedi.. Evet. anlatıyor: mu? Bu yüzden timdi yalniz matba· 

Bundan sonra da yıne böyle uzun .• Gitme gelme dört bet aaat Hepinizin... Hepinizin elinizden Adaya ayak basınca Aleksi Ka- - Evet madam, hakknız var.. adan iJk ~ 0 bet alta ·~ 
olacağı muhak~. sürer. Hep hazır mıyız .. Haydi, içeceğim .. Hatta Teoıyanın elin- relin ~alik~eıine y~ll":°dı.m. Bu- Fakat em!n olunuz ki:- hatim. biitün c5üve7ı bnah fad-

.. • • . sofra batana.. den daha fazla içeceğim ve. bu ~ası kul rengınde eskı bı~ .. bınadan - .Emın ola~ ~ı~ tef yok .. uı• yalolacaktır. 
O gun akp.ma kadar ımparator T anburlarm, rübbapların tatlı geceyi de •.. Mad, m ki E~arınayı ıbaret olup sonradan dıger daha Haydı buradan gıdmız.. Burada Bunun üzerine, bütün Londra kl-

Vaaill yanından bırakmad!; ahengi, bOlıurdanlardan yükselen artık kocaıana bıraktım,, bu 0geçe- l bazı binal~ ili.ve eclilmift~· ~- bir ,ahaın huwai mslik&neainde t.appl.n faaliyete ~odarı .. çi. 
Bu e8rprlsl geceki cGmbüte aak- anber kokularının gıcıklayıcı ha- yi de Teosya ile beraber geçırece- çe beyaz bır duv~l~ çe~ıftir. bulunuyorAUtu~. . . • kan kitaplann kimde olduğunu.,.,. 

ladı. vuı içinde büyük içki maaall ba- ğim .. y ataıın şarap ... Yatasın ba- Kapıyı açtırmak ıçın zıl olmadı- - Sormak ıatedığım teJID ce- bn orlar bir kitaba yGderoe in-
Sen Mamas sarayında ha~ıı'lık- tında yer aldılar. yat. .. Yaıa1tn hepiniz... ğından yükıek ıesle bağınnaia vabını a~z v.eremez .m~iniz? ~ liruav:aadedi orlar. 

lar llerlemit, bahçede carıyeler Her cümbüı baslangıcmda ilk Büyük salonun içinde, tek seı mecbur oldum. - Hıç bır teY aöylıyemem.. .. .................. ::?~ ................. , 
için aarayın genit aalonunda im- f&rabı İmpara'tora' Vasilin karısı halinde bir haykırı.ma yükseldi : iki kadın göründü:Yüzüme hay.. - Ya doktor Aleksi Karel ~ Kiralık ev ve 
parator için c6mbü, hazırlıkları e Miselin metresi ole.n Etkarina -Yaşasın imparatorumuz .. Ya- retle baktılar. - D<>ktor Ka.vel Nevyorktadar. 
tamamlanmıtb· _ :unardı. p.sm Üçüncü Misel.: ye bu ses yük- • -. Kolo~el Lindbergi görmek B~yük ~~~m~uı~. beni geldiğim yazıhane 

Yilzlerce mumun ıtıkları lnın- Bu ıefer de yine öyle yapmak ıelirken kimıe Va11l ıle Teosyanın 11terım dedım. gemıye gotürdift. 
da çalkalanan bllyük ıalonda, iç- için Etkarina ayağa kalkmıt, ,a- göz göze geleceklerinin farkındft !lkönc~ ~evcp vermedi~er. larar Ceminin tay!a'll1!C .: . Gazl bulvarında pyeni tuhafiyeci· 
lci sofrasının aai ve solunda tarla rabı altın kupaya doldunnut ve olmadı.. edmce bırı kararını verdı: --: ~uraya ~ım olw•3a ol.san gır- ler çarpsında kullanııb iki ev kiralık· 
aöyliyecek ve rakıedecekler için Oçüncü Mi,ele tevcih etmittir. iki piç kardeşin bakıtlarında, - Evet giriniz. Famdötambr memzı menedıyon~, cbdı. Anla- br. Yazıhane olandı: JtullanllmaAa 
yerler yapılmıtb• Masaıun arka imparator bunu görünce : imparator için yükselen bu a:Yat'l· ile görüfünüz dedi. dını.z mı? Buraya kımıeyi kabul müsaittir. 
k 11ma rastlıyan yere de yine cari- - Hayır .• Diye haykırdı.. Bu 110• t~mennile~.i~in ~ir öl~ çauı F amdötambrden aldığım ce- etmıy~rum. . .. • MORACAA T: Yeni tuhafiyeci· 
1elerden miirekkep ıaray saz ta- rece adeti bozuyorum.. ilk taraba olacagmın katı ıtmınanı hır ker- ·ap ta daha fazla olmadı. .. ~~tıle ~nı goıte:r{lı:ek ~ok cıd- 1 rd D H ıcı ı dd l N 64 
lamı yer almıtlardı. V asilden ... Vuilin elinden içece- re daha belli olmu•tu· - Kolonel Lindberg burada dı ılave ettı: e Tf.ı1foo. zzS(, es 

0
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Teosya, Etkarina ve Telda ha- ğim Ye sen de bu gece Ye bu rece- - BiTMEDi - değildir. - Bu efendi yar!:.ı d, gelecek •••••••••••••••• : ••••• - •••••••••••••••••• 
zırlıklara bizzat nezaret etmitler- • - Halbuki.. olursa kendisini denize deviriniz. ta toplamakhiıma mani olmamit-
di. D .. dı·n konS?resı·ne - Kolonel Lindberg burada Güzel bir deniz.Manyoau akhnı ,.e- br. Fort Blanm bir kaç :rib nüfut. 

Valide imparatoriçe Teodora- U 0 ya değildir. rine getirir~ tan ibaret olan halki kolonel Lln'cl-
nın da davetli olduğu duyulduğun. _ larar edecek nokta kalmıyordu. Hayal aukutuna uiramıt olmak- berıin Sen Gidaata huzuru mühim 
dan onun için de sofranın yan·ın- Ben plaja dönerken bir kano gö- lığıma rağmen madam Y.arelin bir hidiıe olduiunu biliyorlar. 
da ve Vasilin saltanat koltuğuna l''-ı· mı'/yon kt'şt' ı'şfİrak ediyor ründü. Oç kiti kanodan çıktılar. haklı olduğunu taadib mecb11- Tüccardan birlı 
nıütabib bir koltuk konulmuftu. R Bunlardan biri güzel enerjik çeh- rum. Filhakika dinlenmeğe muhtaç - Sen Gildu adasının arka· 

Gece ıabaha kadar burada eğ- reli, siyahlara hürilnmüt bir ka- bir insan vana o da fiiphe edile- 11ndaki llliec adasını Kolonel 
lenileceğinden aabaha kartı im- BUDAPEŞTE, 17 (A.A) - 14 mayııta Budapeftede toplana- dınla diğeri açık renkte elbiıe gey- mez ki kolonel Lindbergdir. Ga- Lindbergin satın almak niyetinde 
paratorun fıtirahati için yatak cak olan dünya din kongresine iki milyon kiti ittirak edecektir. mit daha genç bir ktLdın ve tanıt· zeteciliğin fevkinde bazı it!er de olduğunu söyledi. Bu ada vaktile 
odaıı da hazırlanmıftl· 1 Paris bat peskoposu ve Monsenyor lnnitzer de dahil olmak üze- makta ula zorluk çekmediğim vardır. Lindbergle mülakat s.,~e methur müzisyenlerden Ambru-

Bqta Hıristidl Diyavloa ve Se- re 17 kardinal, 71 bq peakopoı ve 227 peskopoa kongreye ittirak ,~zun boylu, ıarıtın dinç b!r ad~m~ bunlardan biridir. Fakat bu mu- vaz Tomasa aitti. Ambruvu To-
baatiyano olmak üzere Teoayanın edeceklerini timdiden bildirmitlerdir. eh. vafakıyetaizlik aradığım maluma- maı orada bir tato yaratmıfb. 

- . .Bu ıözler onu büsbütün tahrik etti. dilinde kuvvetle böyle bir ~yi; , ve bu geytek aözlerini görünce ca:d c Nihayet bt/ ce;;,ı,; aldı.~·- - ' 
_ O artık Mahmud un dediğinden dolatıyordu. 1 nı sıkıldı. Cevap çok müsaitti. Y alna ltal· 
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ADAM 

5 tatmıyacak ve onun alacağı intl· Halbuki bu tayiayı çıkaran ve,~ Onun endi,elerini anladı. yan komiıeri denizde yapılan kor-
5 kam ayna zamanda kendisinin de etrafa yayan bizzat Mabmuttu. Kızdı.. Bugüne kadar ona bağ. aaıılık hldiaelerinden fiklyet ecH· = intikamı olacağı için müaterih ola· Binaenaleyh Mahmudun göater- ladığı bütün ümitleri böylece su- yordu. 
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rak bekliyordu. diği vesika ond hayrete dütürme-.ıya dütüyordu. Naip, bunu ilk mektubunda Fa-ı 
Aktam Sait Ali, kendi eliyle ve di. ilk önce onu mahvedecek farsa- Şu halde kendi intikamını biz- reçin üzerine yüklem.iftl. 

bir kamıt kalemle Naibin ltalyan tın eline gelmit olmaıına sevindi. zat almaktan bafka yol yoktu. ikinci mektubunda bu ciheti te-
komiserine yazdığı mektubun kop- Mahmut, kendine yapılan fena· «Kendi itini kendin gör. ata aö- yit etti. 
yesini çıkardı. Altma da kendi l~ları da anlatmıf ve bunun için zünü habrladı. - Elimde kuv.etim yok ki, de
mühürünü basarak kopyenin aslı- de adalet iıtemitti. - Ben de dedi. Kendi itimi di. Denizde onu tedip edeyim. Bu 
na mutabık olduğunu tasdik etti. Vali, Naibi tongaya bastırmak kendim göreceğim.. intikamımı iti ıiz yaparsanız bana büyük bir 

- Al hunu, dedi. Maıavva vali- için dütünüyor, ve dütündükçe de kendim alacaiım. .eyilik etmit oluraunuz. 
ıine göster. Vesikanın aslım ıakla. dütmanınm kuvvetini, kurnazlıiı- Arkiko limanında Sabri bekli.( Komiser Branchi, anelce de 

Yapbğım ve yapacağım hizmet- man onu ölümle cezalandırirdı. Ne olur ne olmaz .. Bundan aonra m göz önünde tutuyordu. . yordu. aöylemiftik, Aytenin sözlerine ina-
ler iç.in pe,in bir tey iıtemiyorum. Sait Ali, bir müddet dütündükten yapacağın iti kendin bilinin. Ar- Naip zengindi. Madam ki ltal- Onunla Fareçe haber gönd.erdi. nıJor, onun safiyet ve temizliği 
Ne takdir ederseniz hizmetlerim- ıonra Fareçe döndü: tık vicdanına kalmıt•• Nasıl ister- yanlarla da bu kadar 11kı bir doat- Fareç gemisi ile Ayd'a gidecek için yerliler hakkında verdiği doi· 
den sonra takdir edersiniz. Ben, - Sen de dedi. Kendini bahti- ıen öyle hareket et. luk kurmuttu, onların yardımı ve ve orada hadiselere intizar ede-,ru malumattan çok istifade ediyor• 
bir arap ata sözünün dediği gibi yar bil, çünkü bu vesika buraya Mahmut, elinde bu vesikanın kurnazhiı ile pekala kendini kur- cekti hiılerinden Naibi tüpbelen-!du. 
(JUları verip deve istiyen) adam· aen hareket etmezden evvel geldi kopyeıl, belindeki kemerde veıi- tarabilirdi. dirmiyecdc, ıanki onun emin ada- fareç hakkında da ondan mahl-
lardan değilim ve bilhaasa Italya- ve onun muhteviyatını senin ya- kanın aalı, Sabrinin gemiıi ile ha· Ve o zaman da kötü kiti mevkl- mı olmakta deTam edecekti. Böy- mat iıtedi. 
nın ulüvvücenabına eminim. Ara- nanda okudum. Görüyoraun ya ve reket etti. ine bizzat vali dütmüt olurdu. lece Naip Mahmudun kurduiu Ay,e, F areçin Malımutla ittifa· 
nuzda bir anlatma olursa daha eyi Naip kendi hesabına ıana yapttr- Masavvaya gidiyordu. Neaine lazım onun böyle nazik pllnla kaçmaia mecbur kaldıiı kından haberdar deiildi. 
S:-lıtabilir ve daha faydalı olurum. dığı koraanlık ve ıoygun ıuçlarını Masavva valisine damadı olan ve ıonu fÜpheli itlere giritmek. zaman Fareçe bat vuracak ve ka- Onu dütman görüyor ve dUtma-
Bu yazdıklarım çok mahremdir. sana yükletmek, kendini kurtar- Naibin ihanetinin kat't delillerini itte böyle diltündü. Fakat bu çıyorum diye farkında olmadan nı olan Naibin adamı biliyordu. 
Size ve ltalyanm namusuna güve- mak için seni mahTetmek istiyoJ.. götürüyordu. Sabri, onu Muavva- dütüncesini tabii Mahmuda ıöyli· onun eline di1f8C8kti. Sabriye sı- Komisere hem Naip hem de Fa-
llerek yazıyorum. Cenahı bak he- Dikkat et. Batını omuzların ya pek yakın olan küçük Aakiko yemedi. Ona sadece ı in ııln tenbih etti. Sonra pli.nanı reç hakkında bütün bildiklerini 
l>İrnizin. yardımcısı olıun.» üstünde tutmak ve ıağ kalmak is- limanına bıraktı. - Hele bakalım, bir,ey yapa- tatbik için çareler aramak üzere söyledi. 

imza tersen bundan aonra tedbirli bu- Maaavva valisi daha evvelden rıa belki.. Allah büyüktiir. Adalet- Sabriden ayrıldı. f Branchi, Naip hakkında zaten 
Ayd Naibi Muhammed lun.. Ayd Naibin memleketini ltalyan-ıten ümidini keıme.. ı Ayd Naibi. Auab'daki ltalyan klfi malUnıab vardı. Fakat ıiyaaet 

... , ~ubakkatı ki M11ır hükümeti, F areçin zaten Naibe kartı bü· fara satmak ilzere olduğunu duy. Falan gibi sözler söyledi. komiı~ine ıönderdiii mektubun 1 icabı timdi Naibin aleyhinde yilril-
''•ıbin bu ihanetini öğrendiği za- yük bir kini olduiunu biliyoruz. muıtu. CilnkU etrafta ve herkeeio Mahmut. valinin weddGdGnG •cevabım sabıraıabkla beldi7ordu. -BiTMEDi-
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OZOM tesadüf eden Cumarteai günii Gök- nin daha bir kısminin bahçeye kalbi TlRE iCRA MEMURLUO.UN-
ll I A. R. OzümcU 13_62 çen nahiyC:ıi mer~ezind~ tayyare için Hatay .caddesine u~an !cismi- DAN.' 1 90 Alb k ti. 

1
1
2
3

·_ 7.. 14 50 alanında hır pehlıvan mUsabakaıı na 30 ve mmtaka binası arkasındaki (ikinci arttırma 3/6/938 cuma 
ııyrn "' • rt" d'l . ti. H lk k d ~ -''-ü) HAZIMSIZLlru 1 78 M T 14.SO 17 50 te ıp e ı mıf r. a o uma o a· klsmına da 10 metre muhafaza du- ..... a - , ON!i 

76 p · j . ımmto 
15 

· ıı ve C.H.P. binasının intaatı men· van bqmühendialikten tedarik edi- Açık arttırma ile paraya çevri- M 1 DE EKŞiLiK, ŞiŞKiNLiK~ ~ 
, 4 Ş. t;:ııon ll '

4
• 15• 75 faatine tertip edilen hu gürete Te- lecek keJif ve tartnameai veçhile lecek gayri menkulün ne olduğuı • ~ YANMALARINI GlDER1R ~ ~ 

46 K T z:a ıı.. !i:so 16•25 kirdağlı Hatim, Bigalı Hasan, Ay. 26141938 Sah günü aaat on altıda Bir bap hane. 1 AölZDAKJ TATSIZLIK VE ~ c;: 

21 A.I 0~ner 14_75 14· 75 dınlı Re,at ve E~in, Romanyalı açık eksiltme ile ihale edilecektir. it- Gayri m~nkuliln mevki, ~ah~l- . KOKUYU DEFEDER ~ ~ 
26 Eay af b 

13
·50 Mustafa, Bulgarıstanlı Ahmet, tirak tm k•m I dörtlirayir- lesi ,sokagı numarası ı Tırenın - Mıdo ve barsakları alıştırmaz. ~~,.~1' 

21 Ş. nRcm:;· : ~: 14:25 J:layrebolulu Mahmut, Kırklare- mi ~ ~§l:S:::~::kkat teminat Ye~i mahallesinde Fevzipafa cad- : f~tihanızı ve sıhhatmızı düzeltir. 

18 Ş. Benyamin 15. 15.50 ~nf~~RB~calı -~e~met, ~~Çanak· makbuzu veya banka teminat mek- deT:d: 1 k t tkl b" i MAZON tim H k 
1 S P. Klark IS. IS. 1 a e hı 1· asımı gı .1 !~et ıdve nka~- tubu ile aöylenen gün ve aaatte en- d'" .. ır oll'unl. ank ıymetl• ı ın • 1 cddcdin• oroz mar asına dikkat müşabih isimleri ~·e taklit- • 

4 50 ı pe ıvan ar ıttıra.K e ece tır. .. . l ort yuz e ı ıra ıyme ı. • eri r · iz. • 
IS C. Bencuyo 14.50 1 . Ar d k' uk l .. t b. cumene gelır er. Arttır l w .,.n- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•11•••••• 
1 J. Taranto 14• 14_2s a. a ı ~ ave eye gore am .~r l0--l5-l9--22 1198 (740) manın yapı acarı yer,~"'": 

Çekirdekabı UzUm fiatlerl 1 yenıtme ıle yapılacak olan hu gu· Al .. lira • • edi saat ı 19/5/938 per,embe aımu ı • y •• M t 
No. 7 12.75 rqin ço~ heyecanlı olaca~ı. ve~- ku 

1 
- h h yuz onbedeli t:1ifİi'Ta- saat 15 buçukta Tire icra dairesi zmır un ensuca ) 

N 13 25 rqte galıp geleceklere ellı lıra mu- nl4 mu amm~ yıl salonunda. 
o. 8 . kifat verileceği ilan olunur. ma,ahk mahallesmde 981 aa ı ao- 1 - ltbu gayri menkulün art.. T •• k A ş• k • • 

No. 9 14.00 D-2 162 (802) k~ bqlıyarak 977 ıayıh sokak brma tartnameal 9/5/938 tari- ur ır etının 
~: :~ :::~~ agzına kada~ yapbnlacak ~ mel;fe h~den itibll;'en. 9~7/393 No. ile • 

boyda kanalızasyon b~ mühendıs- Tıre icra daıreaının muayyen nu- H Ik p K f b "k 
.~60 ç•·val BulC.daZAHtRE, ".67' 6.062'" Aşçıbaşı n1akarnalar tikten tedarik edilecek ketif ve tart· maraıında her kesin görebilmesi a a- ınar umaş a rı ası 

.. 5 ~ " namesi veçhile 22/ 4/938 cuma gii- • • -'-tır il" d ı l 1 T fı d · · · v ~26 ı A '812' ,/#. • • il ·1 ih l ıçın aç1& • an a yazı ı 0 an &r• ara o an mevaım dolayısıle yenı çıkardıın ku-··'ar 
~ çuvıı. rpa · "• nu. saat ~6 da ~çık ela tme 1 e a ~ dan fazla malUınat almak iıtiyen· s _ 6 • ~ 
t>oo lcontal palamut )80. 480. edılecektir •. Talip olanlar kırk alb lı- ler, İfbU AArbıameye ve 937/393 aglam Zarif 

93 kilo acı B. içi 58. lık kb L-:_1_ ~ 

' 

ra . temınat ma . uzu .. veya uıuma. doıya numarasiyle memuriyetimi-
29 balya Pamuk J 1. 34.SO kt b \ l ün 

.. 

lZMtR MEMLEKET HASTA
~I DAHiLi HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar m 

temınat nıe u u ı e aoy enen g ze müracaat etmelidir. 
1 ve ıaatte .~nc?m~ne ~e~ler. • 2-Arttırmaya İftİrak için yuka- V E U C U Z D U R 

. 2 -Yuz yırmı yedı lira ye~lf ~e: ı nda yazılı kıymetin yüzde yedi Yeni yaptıracag~ ınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
kiz kuru~ muhammen bedeli keııfli ı buçuk nisbetinde pey veya milli 

' yaphnlacak bir adet demirden ma-:bir bankanın teminat m..ektubu lll
1
JJ

1
UIJ1JJJH

1 
SA TJŞ YERLERi WJWJ

1 
IJJW 

mut iti.iı kulesi 22141938 cuma gü. tevdi edilecektir. 024) tiUif(ifllf rımmrm 
nü saat 16 d~ açık ekıilbne ile ihal~ j 3 - ipotek sahibi alacaklılarla Birinci Kordonda 186 numarada 
edilecektir. Proje ke§if ve prtnamesı · diğer alakadarların ve irtifak hak- ŞARK HALI T A Ş 
bq mühendislikten tedarik e~ilir.tı- j kı sahiplerinin gayri mekul üze- • • 
tirak etmek isti yenler dokuz lira ~et- 1 rindeki haklarını hususiyle faiz ":ı 
mi~ beş kuru.ıuk muvakkat temınatıve masrafa dair olan iddialarını GAYRI MENKUL MALLARIN Bay ve Bayanlara 

Selim il • ~ •• nin birincilik ma· makbuzu veya banka teminat mek- itbu ilan tarihinden itibaren yirmi AÇIK ARTTIRMA iLANI 
l dalyasını kazanmııtır. tubu ile söylenen gün ve aaatte en-1 gün içinde evrakı müshitelerile bir Madde 126 KARŞIYAKA YUSUF OL TAN 
, cümene gelirler. .. ı !ikte memuriy~timize bildirmeleri TIR~ iCRA MEMURLU~UN- MODA .. BERBER SALONUNDA' 

IZMIR SULH HUKUK MAH 3 ·- Beher metre murabbaı dort 1 ıcap eder. Akaı halde hakları ta- DAN . • • lzmırın ve Karııyakanın moda 
KEMESlNDEN. • ı yüz kuru,tan yedi yüz kırk Üç_ lira , pu siciliyle sabit olmadıkça aatıf •. (~~ıncı arttırma 3/6/938 cuma alemine yeni bir varlık ... 

öl"" H 1"1 k · R . M h yirmi kurut bedeli muhamınenlı 56
1
bedelinin paylatmasından hariç ıunu) _ (ONDll..E ve PEROK) 

u a ~ arısı az~ye:. ve ~ - ıncı adanın 185 80 metre murabba~ kalırlar. Açık arttırma ile paraya çevri· Saçlann siyah kumral, lrestan 
met;. ve Rızanın ve aaırenın ~ayı~ ındaki 18 sayılı ~ın sah4ı bat ki-1 4 - Gösterilen günde arttırma- lecek gayri menkulün ne olduğu: l>alm, mavi, plitfn renklere çe~ 
~~eı tasarruflarında bulunan t~ıre tiplikteki şartnamesi veçhile 22/ 4/ I ya ittirak edenler arttırma fartna· Müfrez. tarla. .. meai bir sanat eseridi. 
tibı Burnovanın orta mahaUesınde 938 .. .. t 16 da açık ar- mesini okumut ve lüzumlu malu- Gayrı menkulun mevki, mahal- SAYIN BAYANLAR 
ki" 88 1 150 ti uh t cuma gunu saa ı 1 • k ... T" • : 

ın .sayı_ı ve ram ammen ı tırma ile ihale edilecektir. l§tirak et-
1
mat almıf ve bunları tamamen ka· ~.1 !.so agı. nu~~~a~ı : ırenın Sözlerimiz reklam d~I: Avrupa-

kıymetlı ev ıle Salhanede manav ku- k . t• I SS ı· tm;• be• ku- bul etmit ad ve itibar olunurlar. Guççük Kadıfe koyunun Koca yer d ·· d"... .. .. t let ta• ki" d hm' •. d"" .. me ıs ıyen er ıra ye -x v 1 k .. d a gor ugumu:z uva a Jmın en 
~;::;:e~ m ~~ ~~e~ u~. 

2
°;r.m nışluk muvakkat teminat makbuzu 5-Tayin edilen zamanda gay· me_; İc1;· e. 

1 
k B. yeni modelidir. 

mı.. . n a ve er onumu ıra veya banka teminat mektubu ile söy. ı ri menkul üç defa bağırıldıktan k' a.. ı;. o da ... n _ıydet : ın se- PERMENANT TERMOS saçla· 
dege~ınde bağ ve N~lı kö~nde eski l lenen gün ve saatte encümene ge- ı~nra en çok i"lhrana ihale edi- 1 ız yuz ıra egerın e . .., .. nn elektrik cereyanile tabii büyü• 
Maıusa yolu mevkimde kam malu- li l lır Ancak arttırma bedeli mu- Arttırmanın yapılacagı yer, ıun me · • bo k I rd kulla l . . . . ı r er. · g/S/ 38 be . .. smı zan ço yer e e m • 
mulhudut ve arazı ıçınde ve beherıl 7_ 12_ 15-19 1138(709) hammen kıymetin yüzde yetmif saat : 1 9 pertem günu makta olan saç elektrik makinelerin· 
S lira değerinde 20 zeytin ağacının _ Beher metre murabbaı altı ' betini bulmaz veya satı~ istiyenin 1 aaat 15 buçukta Tire icra dairesi de bü "k b. ·uk .. d im'· .. 
20/5/938 ·· ·· 15 d t k" l ' 1 1 v • • h l d" w l 1 n nd yu ır yenı vucu a ge ~ . cuma gunu saat . e z-

1 
yüz kuruştan iki yüz elli ıe ız ı-

1 
a acagına ruç anı o an ıger a a- sa 0 u a. . .. tir... _ 

mır ıullı hukuk mahkemeıınde sa- ra bedel~ muhamme~l~ Akdeniz caklılar b~lunup ta. bede~ huni~- 1 - İfbu gayrı. menkulun ar!• Bu senenin en &On Viyana modeli 
tl§ları yapılacaktır. 1 mahalleaı Doktor Hulusı bey cad- ' rın o gayrı menkul ıle temın edıl· tırma tartnamesı 9 /S/938 tarı- t•• l • · d 1_1..:a._!.__,_, 

"' ı · h. d · ·b 561 ·ı na ure '"ermoa 1ayesm e e CKınKlluı 
Bu artnmada tahmin olunan be- ı desinde 28 num ralı magazanın mıf alacaklarının mecmuundan ~n ~n ıtı a~en . . numara ı e olarak en tabii ıekilde fennin son 

delin yüzde yetmif beşi nisbetinde önündeki belediyeye ait 43 metre .fazlaya çıkmazsa en çok arttıra- ı Tıre ıcra daıresını~ mu~yye? nu: ve en ııhhi • tt larak l 
bedel verildiği tal·dirde müşterisine ı murabbaı yol faz lası hat katiplik· ı nın taahhüdü baki kalmak üzere marasında her kesın gorebılmesı k k d yazı~ Ôı: Ja nd 

Mu yenehaneaini ildnci bey - ih . 1 alrt • Ak . t kd" d ' teki •artnamesi veçhile 29/4/938 1 arttırma on bet gün daha temdit için açıktır. ilanda yazılı olanlar· l arııy~ a a ılm~ an m aa .. 
ler aokaimda hrın kar~ıııncla25 t esı yapbı ac .. ır.dah 51 abl ır ke l cuma günü saat on altıda açık art- ı ve on besinci günü ayni saatte ya• dan fazla malumat almak istiyen- onunT lafyapN ır. 

5154 sa ış on e gun a uza ara . . . 1 cak · d b d 1. . ı · b ........ 561 e e on umaraaı: numaraya nakleylemi tir. . . . · . tırma ile ıhale edılecektır. pı a arttırma a, e e ı satıf 11• er, 1f u T-- w.a&meye Ye •·••·•• D 
TELEFON ı 3956 ıkincı artırması 6/6/938 pazartesı T 1· 1 d k l' 11· k f . 1 - .. h 1 d" doıva numarasiyle memuriyetimi· . IS S. 7 1015(651) ·· ·· t IS t · d · · de ı a ıp er on o uz ıra e ı u- 1 ıyenın a acagına ruç anı o an ı· J 

EVi Göztepe Tramvay caddesi ~nu~a e yı~e aırernız ya- rutluk muvakkat teminat makbu- ~ ğer alacaklıların o gayri menkul •2 e müracaat etmelidir. 
No. 1018 TELEFON 254S Pl ac .ır . .. . 

1 
zu veya banka teminat mektubu jile temin edilmİf alacakları mec- 2-Arttırmaya it.tirak için yuka: KJRKAôAÇ ASLiYE HUKUK 

.., ~ ~ayn menkuller uzer.ınde ~ak ta: ile aöylenen gün ve ıaatte encüme· muundan fazlaya çıkmak fartiyle rıda yaz~lı kırınetın yüzde y~d! MAHKEMFSlNDEN: 
· lebınde bulunanlar ellerındekı l"esmı ·ne gelirler. • jen çok arttırana ihale edilir. Böy- buçuk nıshetinde pey veya mıllı Esas-19381112 

,.•: :;:. ... · - • •• - •• '".. • •• .; 1 ~ 

TiRE ASLiYE MAHKEMESt vesaik ile birlikte 20 gün i~inde da-
1 
12- ıs_ 19- 26 1218 (754) ile bir bedel elde edilmezse ihale bir bankanın teminat mektubu ·.., . . 

HUKUK DAtRF.SINDENı iremize müracaat etmeleri lazımdır. 1 Beher tonu bin on kuruttan kırk J yapılmaz ve satıf talebi düter. 
1
tevdi edilecektir. (124) .. . ~ırkağ~cm Memıt mahallesınden 

Tirenin dlmhuriyet M. Kavaaoi- Aksi takdirde tapu sicili malum ol- yedi bin dokuz yüz yetmİ.f bet lira 6 - Gayri menkul kendisine 3 - ipotek ıahibi alacaklılarla olu lbrahım kızı ve. Ramazan ~nua 
lu Mehmet oğlu Mehmet kaynı anuı madıkça paylaşmadan hariç kala- bedeli muhammenli 4750 ton ihale olunan kimse derhal veya diğer alakadarların ve irtifak hak- Sad~r tarafınd~ davalı Kır~gacın 
~Yıo çolak ve hiaarlık K. Muatafa caklardır. lzonguldak ·Zerodiı 0.10 Li.ve 1verilen mühlet içinde parayı ver· kı sahiplerinin gayri mekul üze- ~emıı mahallesınden olap ~kamwet
oilu Mehmet çolak ve 4 ey~ill ~· Şartname ~/5~~38. tar~in~e? iti- maden kömürü Hava gazı di-:mez~ ihale kararı fesholunarak rindeki haklar~nı husu~iyl~ faiz gam meçhul ~ulun.an Emın ~lu 
Mehmet kanıt Fahriye ve cümhun- baren herkesın gorebılmeaı ıçın a-1 rektörlüğünden iki yüz kırk kunı• kendııinden evvel en yüksek tek· ve masrafa daır olan ıddıalarım Ramazan aleyhıne ıkame eylediği 
tet M. Mehmet kanıı Fatma kavaaın çıkta ve gayri menkullerin evsafı da bedel mukabilinde tedarik edile· lifte bulunan kimse arzetmit ol- ithu ilan tarihinden itibaren yirmi gaipliğe hüküm itası davasının cari 
nıüıtereken mutaıamf olduklan Ti- prtnamede yazılıdır. j cek tartnamesi veçhile 2490 sayılı duğu be~elle almağa razi olursa ~ün içinde e~ra~ı ~iisbi~el~rile bir duru~maıı sırasında davalının ika
tenfn tabak Sinan M. Kavaklar alb Müzayedeye i§tirak etmek isti- I kanunun maddei mahsusaaına tev· ona, razı olmaz veya bulunmazsa !ikte memurıyc:tımıze bıldırmelerl ~etgahını~ .. meçhul bulunmasınd~ 
IO. sağı kalaycı Talip solu Mehmet yenler kıymeti muhammenenin yüz- fikan kapalı zarfla eksiltme ile sa· hemen on bet gün müddetle artır- ıcap. e~~r. Aksı. halde ıakları ta· ıl~e~~eblıgat ve_ gıyap kararı tastir 
çavu1 zevcesi arkası Rumelli Meh- de yedi buçuk nisbetinde pey akçası 1 tın alınacaktır. ?1aya çıkarılıp en çok arttırana pu sı~ıl!yle aabıt olmadıkça ıat~ş ledıldıgı halde davalı mahkemeye 
hı.et oilu veresesi ve köylü Fatma veya milli bir banka teminat mektu-j Muvakkat teminat miktarı üç ıhale edilir. iki ihale araıındaki bedelmın paylatmaaından harıç 

1 

gelmemiı ve bir güna maazeret der
~nU yol ile çevrili fevkani ilç oda ve bu ibraz etmeleri lazımdır. Gayri bin bet yüz dokıan sekiz lira on fark ve geçen günler için yüzde kalırlar. meyan etmemi§ ve bir vekilde gön• 
6n6nde hayat bir tahtani mutbah menkulün vergi ve &air kanuni mü· 1 iki kurut olup ihalesi 29-4-938 Cu· ~eşten hesap olunacak. faiz ve di- ~ - . Gösterilen günde arttırma· ! dermemi, ve ikametgô.hı malum bu
ild hayvan damından ibaret 90 metre kellefiyetleri satıcıya yüzde iki bu-ima günü ıaat on altıdadır. lttirak ger zararlar ayrıca hıikme hacet ya ı!tı.rak edenler arttırma ta.rtna-

1 
lunmamlJ olduğundan Kanunu me

pturabbaı ve 325 Ura kıymetindeki çuk dellaüye ve ferağ harçları alıcıya 1 etmek isti yenler 2490 sayılı kanu· kalmakıızı.n memuriyetimizce alı- meaını okumuf ve lüzumlu malu- 1 deninin 32 inci maddesinin ikind 
hanenin tire sulh hukuk mahkeme- ait olup ihale bedeli def aten ve pe- 1 nun tarifi dairesinde hazırlanmıf cıdan tahsıl olunur. Madde (133) mat al~ış ve bu~l~rı tamamen ka-, fıkrası ahkamına tevfikan bir &ene 
•inde verilen karar üzerine ıuyuun ıinen ödenecektir. 'teklif mektuplarını ihale srünü ikinci arthrma yukarıda göste- bul etmıf ad ve ıtıbar olunurlar. zar.Nnda gaip Ramazanın tarihi ilan
lza_!esi zımnında açık artı~ya ko~- lhaleyi müteakip mü.teri ihale be- olan 294938 Cuma günü azami rilen 3/6!938 tarihin~e Ti~e .. icra • 5 - Tay~~ edilen za~anda gay- dan itibare~ bir sene za~fında mah
dUgundan 20/5/1938 taribme ~ü- delini vermediği veya veremediği ıaat .. 15 e kadar encümene ver· ~~mu~lugu odasında ıtbu ılan ve rı menkul uç defa ba~ırıldıkta~ kemeye muracaat etmesı ve Rama· 
aadif cuma günü saat 15 de tıre takd" d • nkul t krar 15 gün mehdırler. gosterılen arttırma tartnameıi da- ıonra en çok arttırana ıhale edı- zanın hayat ve mematından mala.. 
ıulh hukuk mahkemesinde açık ar- .. dırd tel gaf?. mecd ek ul ta 14-19-22-26 1219 (765) iresinde ıatılacağı ilin olunur. lir. Ancak arttırma bedeli mu· mattar olanlann mahkemeye ihbar 

mu e e muzay eye on up - 1237 (779) h mm k t" .. d t . l . ·ı l 
tırma ile aablacaktu. libine ihaleai yaplacak ve arada ta- 1 - Bir senelik kirası on lira be· a .. en ıyme ın yuz ~ ~e m.ı~ etme en ı an o unur. 
~rma bedeli muha~men kıy- haldcuk edecek ihale farkı hiç bir deli muhammenli Fevzi paıa bulva- . . ~·ın~ bulm~z veya &atıf .ı~tıyenın (809) 

?tetm yüzde yetmit bqinl t~~cfu; hülrme hacet kalmakaızin vecibesini rı kuzu oğlu çarıısı kısmında beledi- KIRKAôAÇ :ASUYE HUKUK aic'tıgınb '?çhan~ olab ~ı~eb •:a· 
ihale edilecek bulunmadığı .. e ifa •etmeyen miifteriden tahıil olu- yeye ait yol fazlası baı kitiplikteki MAHKEMES1NDEN: ~ ı ar ~ unukİ·ı e e. u~·~· Z A Y J 
15 gün uzatılacak 4/6/1938 tarihı- nacaktır Daha fazla malumat abnak 4artnameai veçhile 3/5/938 salı gÜ- Kırkaiacın tlyaalat köyünden r~ o gtyr•kr;ıen ı e temın ed ı. 
ne müaadif cumartesi günü saat 15 istiyenle.r dairemizin 938/972 No.b nü saat on alhda açık arbrma ile iha· Mehmet Ali oilu Ahmet Akça ile ~ıfl a acak arının meckmuuntt an 332 senesinde Çanakkale Vilaye-
dc ih l . k t' . ılacak ihale ta- l ed"I kt' l t' k t k . t' • -'- az aya çı mazsa en ço ar ıra-
.. a eı. ~ ıyesı 1:~~- . . alı- dosyasına müracutları lüzumu ilin e ı ece ır. •ıra eme 11 ı~~- aynı nıuıiyeden lsmail km ve Ahmet nın taahhüdü baki kalmak üzere tine mülhak Lipaeki kazası mektebi 
rihınden 1tıbaren butün vergilen olunur ler 100 kurutluk muvakkat temınat Akça kansı Fethiye arasında müte- tt b ·· d h t d' ·· ti · d ld ... d • 
~ıya ait :ve artırmaya iıtirak edecek- · makbuzu ile söylenen gijn ve ıaaUe kevvin bo-httt• div••ından daAv"ah ar ~rmba ~n . e~.g~n a. a ttem ıt ~_!_ yealmd :n meahzundetno ugum~k aır 
•--· la . ..::-..1 . 1033(818) .. . . :r-~ - Ye on qıncı gunu aynı ıaa e ya· aınııı o ugum f a amemı ay-
~ muhammen .ymetin ,,...-..e 18: encumene ge!ırl~. . • Fethıye namına çıkarılan tebliğat pılacak arttırmada, bedeli satış bettim. Diğer nüshası alınmak üzere 
di buçuk pey akçesı olarak vennelen • ~ - Senelik ~aaı ellı beı lıra ~- kendisinin ikametgahı meçhul bu- iıtiyenin alacağına rüçhanı olan keyfiyet ilan olunur. 
lazımdır. . lZMIR AHKAMI ŞAHSiYE delı muhammenlı Kemer caddesın- lunduğu terbile mübatir tarafından diğer alacaklıların · ı · Dibek ı t ah ı. 

lbaleyj müteakip artırma bedelinı SULH HUKUK MAHKEMESiN- de belediyeye ait 235 numaralı ba- bila tebliğ iade edildiği cihetle H. u. kul ile temin edil:i::ra• aklen- 1 .~ .. .!>8'k •k•mkake pap.N m2 da 
rn·· t . . • •~- dır ihale- DEN· aka b kAt• likt k' .. A... . M. K . c arı esı uçuncu yu ae '° o. e 

Uf ennın venneaı uu.ını • • r 84 a ıp e ı Y-.nameaı veç· . 142 ve 145 inci maddeleri mecmuundan fazla çıkmak ta.rfy. Li kT s··ı ~1 Al' R • 
den sonra verilmez veyahut rucu e- lzmirde Bumovada kasap Hüse- bile 3/5/938 salı günü aaat 16 da ahkamına tevfikan tebliğat ifa kılı- le en çok arttırana ihale edT; l ~= 11 u eyman og u 1 emzı 
derse derhal on bet gün müddetle yin Soydanın yanında oturmakta açık artırma ile ihale edilecektir. ı,. namadığından ve mahkemeye gel- BÖyle bir bedel elde ediln:eız;~ z uney. 1306 (Sl

6
) 

~ırmaya çıkanhr ve iki aatıt ara· iken hutalanarak memleket hasta- tirak etmek iatiyenler dört lira yirmi mediği görülmekle ilanen tebliğat ihale yapılamaz. Ve ıatıf talebi 
•ındaki fark hüküm istihsaline ma· neainde ölen Arnavut hacı oğlu Ab- bet kuruıluk muvakkat teminat yapılmasına mahkemece karar veril- düter. . w e:a» 
hal kalmaksızın . mü teriden tah~il basın. . . . .. . . .. makbuzu ile '?ylenen gün ve ıaatte diiinden 13 Mayıs 1938 tarihinde 6 _ Gayri menkul kendisine fark ve geçen günler için. yüzd.e 
olunur. ihaleye IJtirak edeceklenn 1 - Varıslerı alandan ıtibaren uç encümene gelirler. saat 9 da Kırkağaç Asliye Hukuk ihale olunan kimse derhal veya he,ten hesap olunacak faız ve dı-
iıbu artırma kaimesini okumu§ ve ay içinde ııfatlarmı mahkemeye bil· 14 - 19 • 26 - 29 1251 (770) mahkemesinde hazır bulunmaklığı verilen mühlet içinde parayı ver· ğer zararlar ayrıca hükme hacet 
bUtiin ıeraiti kabul etmif addolunur. dinneleri ve bu müddet · geçtikten Oç yüz seksenbet lira altmı, ku- ili.o olunur. (SU)) mezse ihale kararı fesholunarak kalmaksızın memuriyetimizce alı-
l>eııaHye rüsumu da miifteriye aittir. &onra varisi çıkmazsa metrlikitınm nı4 bedeli k~ifli Odun pazan arka· · - ... kendisinden evvel en yükıek tek. cıdan tahsil olunur. Madde (133) 
ilaha fazla maliimat almak istiyenler hazineye devredileceği. smcia 1319 sayılı 10kakta Belediyeye me ile ihale edilecektir. lıtirak etmek lifte bulunan kimse arzetmİf 0 }. ikinci arttırma yukarıda göste
ltıafıkeme bq lritabetine mürıScaat 2 - Ve bir ay içinde alacak ve ait köhne dükkan ve ev arsası üzeri- istiyenler yirmi dokuz liralık muvak- duğu bedelle almağa razi olursa rilen 3/6/938 tarihinde Tire icra 
~bilir. Talip olanlar artırma günü boı'.çlulannın mahkemeye nlacak vel ne yaptırılacak umumi heli Ba, mü· kat teminat makbuzu veya banka ona, razl olmaz veya bulunmazsa memurluğu odasında i~bu ilAn vo 
~h. mahkemesinde hazır bulunma- :borçlannı kayt ve beyan etmeleri hendialikten tedarik edilecek proje, teminat makbuzu ile söylenen giin1hemen on bet gün müddetle arttır- gösterilen arttırma tartnameıi 

ılin olunur. liizumu ilin olunur. lketif ve prtnamesi veçbile 3/6/938 ve Matte encümene gelirler. J maya çıkarılıp en çok arttırana dairesinde satılacağı ilan olunur. 
1291 ..(.819) 1Ş02 (813} Şalı pnll 1aat on altıda acık ekıiJt.. 19-22-26-,...;29 1309(817) ihale edilir. iki ihale arasındaki 1236 (776) 

.. 



' 

Parıs hapları, nebati maddderden 
yapılmış emniye11i miishil ilacıdır 

J tan~•İ linet, 3-4 tanesi amel Yt-rir. 

Sancı, ve yel, ve ı-a hat.sızlık ver
m•z. 

Inkıbaza , hazımsız.lığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit alnir 
rahatsızlığına iyi geJir. E''1nlzde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde l~ kurı.1§tur. 

DOKTOR 
Ali Agah Dinel 

J 
ç 

F ranaız hastanesi Çocuk heki
mi Avrupa tetkik seyahatinden 
dönmü.ttür. 

Haatalarını eskiıi gibi Beyler 
sokağında 84 numaralı muayene
hanesinde kabul eder. 
Muayenehane Telefon 3452 
Evinin Telefonu 3053 

K"ATRAN HAKKI EKRE~ . , 

~ ~~~~ .... ~q~ ..... liıElm!.~~~-...... ~~ ...... -;-~::::::=~ .. -:~~=~~:ı:~~::==~:::::::::**:=,.i~,~==~ ~~"'-:"~ :ı 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler geceleri gündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yaHı pille ıtık verir. 
Çok dayanır, çok ıağlam ve çok ucuulur. 

BilhaHa mahalle arasında misafirlik dönütünde çok iyidir. 
Tavsiye ederiz. 

lzmir D.efterdarJığından: 
lzmir Körfezi dahilinde kain 900 lira bedeli muhammenli eaki 

Gediz Dalyanına ve bin lirll bedeli muhammenli Kırdeniz Voli 
mahalline pazarlık müdd~ti zarfında da talip çıkmamıt olduiun· 
dan 2/5/9'38 tarihin~ miisadif pazartesi günü saat on bette ihale
leri icra edilmek üzere 16/4/9'38 tarihinden itibaren itbu dalyan 
ve Voli nıahalleri yeniden açık arttırmaya çıkarılmıştır. Şartna-
meler taliplerine lstanbul ve Ankara Def terdarlıklariyle hmir 
defterdarhiından parasız verilir. lstiyenlerin muayyen gün ve 
saatte teminatı muvakkate akçelerinin teslimini havi makbuz Ye
ya teminat mektuplariyle defterdarlıkta komiayona müracaatleri. 

19 - 21 - 23 - 26 1290 (815) . 
TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

"BOZKURT,, 
TtJRKıYE UMUM SIGORT A ŞiRKETiNDEN : 
cBOZ KURT» Türkiye umum sigorta tirketinin hissedarlar 

fevkalade heyeti umumiyesi, 31 ikinci kanun 938 tarihli toplan
tısında ~irket faaliyetin in mekzur tarihten itibaren tatiliyle itle
rinin tasfiyesine karar vermit ve münferiden ifayı vazife edebil
mek üzere bay Nuıret S. Ayaslı ve Bay R. Debeire'\ tasfiye me
murları olarak nMp ve tayin eylemittir. Şirkette alacaklı olanla
rın nihayet b ir sene zarfında doğrudan doğruya lstanbulda, Ga
Jatada, Voyvoda caddesinde 17 numaralı Jeneral hanında mukim 
taafiye memurlarma müracaat etmeleri lüzumu Ticaret kanunu
nun 444 üncü maddesi hükümlerine tevfikan ilin olunur. 

19 ....:.. 26 - 3 1289 ( 811) 

Bornova Zeytincilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - İstasyonu.muzun h:mir • Burnava fOıeıi üzerinde 200' met
re uzuuluğunda ve iki m~trf' yüksekliğindeki duvarın yeni inta 
edilmekte olan bir metre yüksekliğindeki umumi duvarın seviye· 
sine indirilmesi pazarlığa konulmuttur. 

2 - Duvarın bedeli keşfi 427 lira 28 kuruttur. 
3 - Talipler <fcraiti anlamak ve ketifnameyi görmek üzere 

her ~iin müdüriy~timize gelebilirler. 
4 - Pazarlığa i,tirak edecekler yüzde 7.5 teminat akçelerini 

lzmir mal sandığına yatırarak makbuzlariyfe birlikte 27 niaan 
938 çartamb" günü saat on dörtte İstaıyonumuzda te,ekkül ede-
cek komisyona müracaatleri. 1305 (814) 
nı:;wmı; 

lzmir incir ve Üzüm Tarım Sahş Kooperatifleri 
Birliğinden: 

ödemİfte inta edilecek bir pavyon, helalar ve bir sundurma 
ile diğer müteferrik İnfaal ve ameliyat kapalı zarf usulüyle ek
siltmeye konulmuştur. 

İnşaat ve ameliyatın muhammen ketif bedeli 29.142 lira olup 
vahit fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı olnn 1.916 lira nakit, Banka mektubu, devlet 
tahvilleri olarak y.lltırıhr. 

Eksiltme 29/4/9'38 cuma günü saat 15 te lzmirde Birinci Kor· 
donda İf hanında genel direktörlük odasında yapılacaktır. 

Fenni evrakı görmek iıtiyenler tzmircle birinci kerdonda pm
riik katısındaki tflebne. haaında Birlik len mUpvirlliine mtira· 
caat etmelidirler. (820) 

BAC. VE BAHÇELERJNIZi - JPAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

IESEL MOTöRVNE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTE~ tenviratları için ayni motÖr· 

lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyata gayet AzDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo - Telef on.. ~ettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

'----1ııımı----------~--~~--~· Yazın insan i)cendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 

. Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında giinde 3 kafe alınabilir 

Turgutlu Belediyesinden: 
Su tebekeıi için eksiltme ile alınacak 500 metre font boru ve 97 

parça «.A» ccT» «Z» «İ» birik kordon ve maton ve 300 kilo ıaf 
blok kurtun ve 30 kilo katranlı .aalamaıtraya talip zuhur etmedi· 
ıinden eksiltme on gün müddetle uzatılmıttır. 

ihale 'l2/4/938 cuma ,UnU 8ileden evvel scat 11 de Belediye 
encümen odasında yapılacaktır. 

1292 (812) 

TAZE 
ucuz 

TEMİZ 
İLAÇ 

ZF -F 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIH.HAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçiotlu 
Karı11ında 

TURAN· . . . 

TURAN r abrikaları mamull ıdtr. Aynı Hnıanlla Tur•ll . 

tuvalet sabunlarını, trJş 1abunu ve kremi ile gOıellik kr•lll"' 
Jerini kullanımı. Her yerde eatılmaktadır. Yalnız toptan ıa· ; 

hılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum ac•ll'" 

telik Nef'i Akyaııh •e J. C. Hemılye mUracaat edinls. 

Posta Kut. aac · Teefon a••• 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Küçük Menderes ıalahı sahasında yapılacak büyük k•..,l 
fUMar, küçük kavufutlar ve fetrek tülleri bi,aatı, ketif bd 
«275954» lira 43 kuruttur. t 

2 - Eksiltme 11-5-9'38 tarihine raatlıyan çartamba ıünU -~ 
1 S te Nafia vekaleti sular umum ı.ıüdilrlüiü su eksiltme kolll , 
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

11
• 

3 - istekliler: Eksiltme tartnamesl, Duka vele projesi, B•fİr• 
dırlık itleri genel tartnamesi, fenni f&rtname ve projeleri 1~ 
80 kurut mukabilinde aular umum müdürlüiünden alabilir erİıd-

4 - Ekıiltmeye girebilmek için lstekliİerin 14 788 lira lS lf
rutluk muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafia fİalıı• 
lerinl veya buna muadil Nafia itlerini teahhUt edip mu•:my.d 
yelle bitirdiiine ve bu kabil Nafia itlerini ba,armakta .t• veıaUd 
olduiuna dair Nafta vek&letinden alınmıt mtiteahhitlddecl y•• 
ibraz etme1i, i.teltlilerin teklif mektuplarını ikinci m~ dürHiİün' 
•ılı ıaatten bir aaat eYVeline kadar aular umum mü 
makbuz mukal»llinde T.-mel-1 l&nmdll'. 

Poetada olan pclluneler kabul edilmez. (
7

!!3) 
10-18-21 • 1161 ... 
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1 .'.f NiSAN SALI 1938 

lnsan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş

lerimizin de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

Oişler niçin çürür? 
salya Clediğimi1: ağız guddelerinin usaresi yal
nız ,.emekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda ,emek aaatleri al'asında ditleri temiz
lemeie de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtal".mak i'tiyorsa
nız abalı, öğle ve akpm RA.DYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABA.il VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇAlAYINIZ. 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır •• 
Sağlam, hauaı, zariftir. Taklitleri çolctur. TOPHANE mancuına 
dikkaL •• 

Sabt yeri ı Suluh an civan HOSNO öZöDEMIŞLI. .. 
ı -26 

• 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen tene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar- / 
lc.h methur Amerikan filidi ile bu 
ten!} yeni Te çok lrunet1i bir for
hlGtle çakan FAYDA n emsali iliç
lan, taze ve müesair Naftalin ve pire 
~. lngiliz marbb kimyevi 
aubreleri bağlar için kara boya ve 
taç yağlannı, ağaçlarda, fidanlarda 
'te çiçeklerle güllerdeki batlık veaa
lr lıa,erah öldüren ve Bumava Zi
'-at enstitüıünün raporunu tafıyan 
tKA. T AKtLLA• tozlarını keain ve 
Ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
~ilirainiz. 9 rakkammı İ&tilmar 
'bnelc iatiyenlerin mağazamızla hiç 
~ı yoktur. Bqka yerde cL: ıu-(mamıza dikkat buyurunuz. 

İz yoktur. Lütfen yUkandaki fir- TF..IHON: 3882 -
Eczacı Kemal Ka

mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler SOkağı köıeıi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lıınirden götürülecek 
~ tık en ince ve en 
~ hediyeni& ec-
'-a Kemal Kimilin 

llabar çiçeği 
kolonyası 

k~lır. lzmirde Hilal eczanesi 
bt<>ltuculuk · üzerine ciddi yürüyen 
~ ınücssese oknuf. kokuculuk 
ı....1~ 1ini pprtmış bulunmaktadır. 
'"ltlO.l • • K l eczanesmı. eczacı ema 

KAmili l§indeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Y akm ve benzer ilimlere aldanma· 
mamz için tifeler iizerinde Kemal 
ICimil adını Rörmeliainiz. 

YENIAStR 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN seneıer· 
denberi her ·tür1ü soğukal· 

'" ... 
gınltklarına ve ağrılara karşı .. ~ ~ .. ~ 

tesiri şaşmaz: bir ilaç oldu~unu 
isbat .etmiştir: 

A S P İ R i N in tesirinden .... 
emin olmak için lütfen ffi :-ma@ 

sına dikkat ediniz. 

KREM BALSAMIN 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEVA?\"TE - LINlE 
HAMBURG, A. G. 

SAYFA: 11 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTI 
SAMOS vapuru 1 6 nisanda beldeni· ASSYRlAN vapuru mart nihnyetinCle 

yor. Hamburg, Bremen ve Anverı ll- Uverpool ve Svanseadan gelip yUk çi. 
manlarından ytik çıkaracaktır. karacaktır. 

ARTA vapuru 12 nisanda belde- TRENTfNO vapuru 5 nisanda gelip 

nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Londra, ve Hull için yük alacaktır. 
için ylik alacaktır. FLAMtNtAN VAPURU 1 S nlaan<i. 
SERViCE MARITIME ROUMAINE Llverpool ve Svanaeadtuı gelip yUk ti-

BUCARESI" karaeaktır. 
DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- CARLO vapuru 20 nisanda gelip yOk 

, çıkaracak ve ayni zamaoCla Londra •• 
nıyor. K8stence, Calatz ve Calatz ak- Hull için y(lk alacaktır. 
tarmuı cTuna> limanlan için yük ala- THE: GENERAL S11M Navigatione 
caktır. Co. L m. 
DEN NORSKE MIDDEUIAVSUNJE ADJlJTANT vapuru mart nlhayettn.. 

OSLO de Londra lçtn yiik alacakbr. 
SAN ANDRES vapuru 14 nisanda DEt.rr'SCHE LEVANTE L1NtE 

bekleniyor. lakenderiye, Dieppe ve Nor- DF.LOS vapuru 24 martta gelip ,.G 
voç umum limanlan için yük alacaktır. çdcaracak. 
AMERiKAN EXPORT UNES Tarih ve navlunlardül d~ 
Tbe Üpoct &Nı.,..wp Corporation den aceııta mesuliyet kabul etme&. 

ws:a "™ -
EXCHANCE vapuru 15 nlSMda bek-

leniyor. Nevyorlc lçJn yük alacalcbr. 
EXMINISTER vapuru 30 nisanda bek-

leniyor. Nevyork lçln yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENIC UNES L1D. 

TISZA {l'lOtöril 13 nisanda beklenl- ATHlNAI vapuru 16120 nllali uw 
yor. Tuna umum limanlanna hareket da L _Lı __ d -LL_.ı._ o_~....'..JI 
edecdctl mı oe&.1cuum~waa. ~am,: 

r. Hambucs Ye An.en llmanlan lola rali 
D&nd•ltl hareket tarihleriyle Dl.V• alacalmr. 

lwılardakt delfılkllklerden aoenta ıu- HOLLANDIA npmv JO alı 3~ 
IUllJ'et bbul etme&. '*1~. Rottıel'dMa. ........... :tıt 

Daha fada ta&Olt almak için Birin- Aa""' UmanLu.daa rlk ~ 
c! Kordonda v. r. Remy Ven Der ~ UNEA SUD ~N~ 
n Co. n. •· Vapur aomtalılma mUra- RIO VERDE m.ot5rtl 22/2!5 n'-1. 
cut edi1mesl rica olunur. .....oda belleaVcw n Ne~odt içJa ,. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 2007/2008 
ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

alacaktır. : 
RIO PAROO motlkll 20/22 maJil 

ar .. nda beltleniyor ve Novyodt ~ 
yt1k alacaktır. 

Gerek vapurların muvuallt tairhlerl, 
gerek vapur f.slmleri ve navlunlan ııaı;' 
kında acenta bir tnahht1t altına ~~ 
Daha fazla tafsilAt almak için B~ 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acentalığı Ltd. müraoaa~ 
edilmesi rica olunU!'. 

JUNO vapuru l 7 /4/95& tarihinde ---·rt.·:J•.Ei'()-•N-ı 3•1•71-•(()-7a-
beklenmekte olup yUklbıtl tahliyeden 
aonra Burgaa, Varna ve K6etence U.. 
manian için ,.Ok elacaktır. 

Satılık ev 
Salwne Tnamny mekeffnin 

GANYMEDES YapUru 18/ 4/9'8 ta- man üatinde 185 lnd solralcta 
rihtnao beklenmekte olup Rottwdanı numanda mananla n ha...:lar 
Amıterdam ve Hamburg llmanlan lçbı ,erde bet odaL Mr W ubWctır. 
ylik alacalctu. ynler Kemeralbada Mewnıt 

veclal Bay Şevkiye müracaatlert 
SVENSKA ORIENT UNIEN 1--5 "(768) 
AASNE vapuru 28141938 tarUdDde '-P•a•riallııillfa•k•n•lt•es•ln•d•e•n•di•.p•l•om•alı-a 

beklenmekte olup Rotterdam Hambars 
Gdynla, Dantzig, Danhrw4c ve Balbk u. Dlf tablplerl 

~~~ manian için yük alac.ldır. Memldtd hastanal d4 tabtbl 

Kumral, ıarıttn, esmer her tene tevafuk eden yegioe ııhhl 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimUen inle 
eder. Yarım uırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullaodıklan 
sıhht güzellik kremleridir. 

Krem Balsamiiı dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yağsız giindliz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkll 

- Krem Balsamin acı badem gllndüz için beyaz renkli 
ln2iliz Kanıuk eczanesi Beyoilu lataobul 

Süt makinaları 
Dünyanın en büyük fabrikuı 

mamuli.bndandır. 

MtELE Ebem8derln imal kudreti 
YOZDE YOZDOR 

MtELE Ekremözlerin otomatik yat. 
la terb'bab vardır, 

MtELE Ekrem6zlerin bütün abamı 

paslanmaz nevindendir. 
MlELE Elcremozlerin büGmum Zi

raat mektepleri kabul ve tav
siye etmektedider. 

MtEl.E EkremlSderln on aut ve dJ. 
ier marblardan d&ha ~ 
dur. 

AYNI FABRiKANIN 

MIELE Biıikletleri 
MIELE Motonikletlerl 
MIELE Elektrik ıiipürgelerl. 
IZMIR •e ciTan umum sabt d• 

polU ı 

MIŞLEN LASTiK 
ACENTASINDA 

GAZI Baloarı No. 17. 21 
T.Igral I Kaalıl - IZMIR 
Teı.lon ı 3818 

SERVtCE MARmME ROUMAIN 
Al..BA JULY A vapuru 9 / S /9 J8 ta

rlhtndo beklenmekte olup Malta Marsll
ya vo Cenova limanlan için yük Te yol
cu alır. 

DAndaki hareket tarlhlerlyt. navlun
lardaki deAlfildikhırden. aoenta mesuli
)'et kabul etmez. o.ha fada ta&IIAt lçln 
FRATBLU SP~RCO vapur aoentalıRı· 
na mllracaat edilmesi rica olunur, 

TELEFON ı 4111 4142 2668 4Z!1 

Muzaffer Eroğul 
v.e 

Kemal Çetindağ 
Hutalanm her gthı ı&bah 

aaat dokuzdan bqlıyarak 
Bey~er ., Numan zade S. 21 
num1ııralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon ı 3921 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

ca nwg 

Bu her iki otelin müatecirl Türlriyenin en eaki oteldıl BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 ıenelik tecrübeli idareaiyle bütün Eae 
halkına kendiılni ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birç.Ok huauaiyetl~ine lliveteo fiatler mülhit ucuzdur. 
Istanbulda biltiln Ea:e ve lzmirliler bu otellerde bulUfUl'lar. 

Devlet demiryollarından: 
BaYTaklı lıtuJonunda Sallıane ciheti reçidi kurbunda eabzi 

Gç(incll bir talı• alt tiittin barakasının idaremize ait altı metre 
murabbaı arsası 27-4-938 Çar,amba günü ıaat 16 te Allall('.Alc 
8 inci ltletme komiıyonancla açık utmna auretile 3 lene için ld· 
raya Terilecektir. Muhammen üç senelik kira bedeli 54 liradır. 
lıteldll..in J(bde yedi buçuk niıbetinde muvakkat teminat ;ra-
tırmalan Te ite lirmeye m&ııi kanunf bir halleri olmaebğına dair 
beyannamelerle muayyen gün ..-e aaatte komiıyona müracaatleri 
lbımdır. Şartnameler komiayondan alınır. 

14 - 19 12tl (765) 



Kon c·anonun rayı ·yareti 
anlaşmasını tamamlayan bir hadise telakki ediliyor 

C .. mhuri etçi d··nya •• u Bü mat uatı vvetler 
lngiliz - ltaly'an anlaşmasının çok 

büyük ehemmiyetinden bahsediyorlar 
Cebel bataryaları ve otomatık silih

larla geçitleri tehdit ediyor 
PARIS, 18 (ö.R} - Dünkü gün 

ı
cephe hatlanndn ynpılan de~füikliklerden 
aonra Akdeniz cephesinin ııimdi böyle 
teşekkül ettiği nasyonalist kaynağından 
bildirilmektedir. 
j Cephe cenupta Kaponun on ki1omct· 
re cenubundan geçmekte v~ Bclikanm 

1 beş kilometre cenubunda denİ%c varmak· 
· tadır. Vinıırozun on iki kilometre şima• 

~~~~~~n1 l line kadar eahili takip ettikten sonra 

1 
cenup etekleri nasyonalistler tarafından 
tutulan d:ıc mıntakasma girmekte ve El

i dekonanın dört kilometre şimn1inden \'e 
t 

Cnlerndan geçtikten sonra on kilometre 
; mesafede Mardin • Vinaroz §Osesini ta• 
Jkip etmekte ve Belııiteyi on kilometre 

'

•garpta bırakmaktadır. Tortosa cenubun
da Ebre nehrini geçtikten sonra cephe 

1 hnttı oldukça uzun bir mesafede nehri 
tal.ip etmektedir. Siena Montenegrillo-

1 yu haHi işgal etmekte olan hükümetçileı 
1 

dörtte üç muhaw.ra edilmiş vaziyette 
olup Vinaroz şimalinde nosyonaliatle
r!:ı sol cenahı için artık bir tehlike teşkil 

• . • . .. letmemektcdiıler. Fnkat bunlar dağların 
lngıltere başıJe.~:lı B. Çemberlayn VestmınsterHallde nutuk soylerkcn h"k' kt 1 b 1 b ı 

(ö R) ı ·ı· l 1 kd · 'h ·1· f eh B" I d" Ih h k n .ım no a nrınn ce e atarya arı yer· LONDRA, 18 • - ngı ız· ta • lac;tırmış olan A enız ı tı a mm v a- oy ece unya su unun en assaa no • ' ı . . l b 
1 

l 'k . 
• . . . • . • eştırmış o up un ar a ve otomatı "H· 

)an anla11masının cumartesı akşamı ım· meti unutulmıyordu. Şımdı resmı maha· tası olan Akdenız havzasında vazıyet sa- l"LJ I . l . l d k 
L d d k · · k J 1 , d 1 J"h k b . . lk' fi .. k wı ara geçıt en nteş a tın a tutma ta 7.ası on ra a pe ıyı arşı anmıştır. fil ve ~azete er tarn.ı".l an an aşmaya a es etmıştır. ı tarn ı muza ere 

ve Vinıı.rozdan Tortosa üzerine nasyo• 
Dün akşam fyi haber alnn kaynaklardan yapılan kabul bu defa hakiki bir barış· usulü üçüncü tarafların vaziyeti karıştır-

1
. l ~· M .

11 
,_ I 

1 . v • • • na ıst er .:>ıerra ontenegrı oya ıoır.u n· 
bildirildiğine göre bu an aşmanın ımza· mn karşısında bulunuldugunu ıspat el· mnlarına ımk n bırakmamıştır. Cenevre k T d" .. k .. h k 

· · · · · · . . ] 1 rn ortosııyı uşurme · uzere are ·eto 
ıını yaz içinde lta1yan harkıye nazırı. mektedır. Anla manın derhal tatbik artık lngılız sıyasetının merkezı o mıya- b l I d ş· d' L l d'" 

v b' .. . . · aş amış ar ır. ım ı aga eraya ort 
kont Cianonun Londraya yapncagı ır ml'vkııne gırmemesı ve lspanyo) mesele- caktır. k'l f d d' l · H '"k" .1 

d k B . ] d . . k •• k'ld h 11' b wl k 1 1 1 ometre ıncsa e e ır er. u umetçı er 
seyahat ~~ip c. ece .~ir. u zıyaret e ~- sının at ı ıe ı e ~ ını: n:.' . a ~~sı . <Fremdenblnt> gazetesi de Millet er I 

ispanyada bir aokak muharebe•İ . d• 
tlb Akdeniz eahilinin fethı yavafÇA l 
vr.m etmektedir. Çekilmekte olan k:..: 
lnr Tortosnya dayanmaktadırlar. 

ha az mühım olan dıger bazı meselelerın pek o kadar ehemmıyctlı degıldır. Zıra cemiyetiyle alay etmekte ve Milletler Ce-
1 

halli gayeıi takip edilecektir. Bunlar da en esaslı nokta imdiden elde edilmiş miyetini feda etmekle bay Chambcr- 1 

Habe;istanln lngiliz - Mısır Sudanı, Ken· olan manevi ve ruhi salahtır. Bu da iki lain'in Akdeniz sulhunu ucuza elde etti
ya müstemlekesi ve lngiliz Somalisi anı· memleket müna•ebetlerinde kat'i olarak ğini ve bu sayede Akdenizlc Kızıl deniz

emdaki hudutların tahdidi gibi şeylerdir. elde edilmi~tir. de yeni bir emniyet kazanclı:"ını yazmnk· 
Ve bu arazi arasında ticari münasebet- Şurası da kayde değer ki her ne ka· tndır. 
lerin normıı.1 bir tekle eokulmasına çalı- dnr lngilıerc Cenevrcyc bir taviz olarak 

ılacaktır. iki memleket arasında dostluk Habeş ilhakının kat'i kabul ve tasdikini ROMA. ı 7 (A.A) _ Jtalyan gazeteleri 
münasebetleıinin bu muahede ile iade M. Cemiyeti konse.> inin içtirr.nına kadar l lngiliz _ Jtnlyan miizakerelerinin netice-
edilmiı olmaıına gelince bu da lngiltere- talik etmiş i•e de pratik brJ.ımdan bu I . d l . l k • • d 
• . . . . enmesı o ayıı;ıy e ŞC\ ve neııe ıçın e• 

de umumt tasvib ile karşılanmış \ ' C oaş- tasdıkı mukerreren yapmış ve Habeş1s- d' \1 b .. k 1 . ı 1 d' 1 . . . ır. e u muza ere erı ta yan ıp o• 
vekilin bUti.ln memleketteki şahsi nüfu- tan iizerinde ltnlynn hükümrnnıyetını ka-

masisinin bir muv, ffakıycti addetmekte· 
tunu arttırmağa hizmet etmiştir. bul etmiştir. lngiltere ve ltnlya arasında 

~ıuki Afrika komşuluk meseleleri müna· dir. 

BERLIN, 1 7 (A.A) - Alman gaze· 
sebetiyle karşılıklı menfaatlerini koru· 

mnk için yapılmış olan anle malar bay 
tcleri ltalyan - lngiliz itilafı hakkında 

Chambcrlain"in Hebeşistıının tek hü-

k.. d ] ı, \1 ,_t F ·· 1 ili .. t müsait rnütalaalıır eerdetmekte ve bu um arı o raK ıK o~ ,......,,nue u l'l· 

d v • d 1 iti1Ufın bay Çemberlayn ile bay Mussoli-
nı ıgını ıspnt e er. 

ninin realist zihniyetlerini göstermekte 

ANLAŞMANIN F .• HEMMiYET1 
PARIS~ 18 (ö.R) - Berlinden 

olduğunu ilave eylemektedirler. 

Cnzetcler bu itilafnamenin akdi hu· 
surunun iki taraflı müzakereler usulünün 

ROMA. 18 (ö.R) - ltal~n - Jngi· 
liz anlllJmıuıı etıafında dünya gazeteleıi· 
nln tefalrleri devam etmektedir. cNev
yoık Times> gazetesi bu anla;mayı ee· 

ııenin en mühim htıdiaeai olarak göateri· 
)'Or. 937 ıon kanunda akdedilen Jngiliz 
ltalyan Centilmen nnlaşmaaının iflas el· 

mcsi maddelerinin çok müphem olmn· 
aından ileri geliyordu. Şimdiki anlaşma 
ise ondan çok daha ıarihtir. 

ge
len haberler ltalyan • lngiliz anlaşması· 
rtın nkdi münaııebetiyle Almanyanın ta
liaiz bir hadiseyi iyi çehre ile kar~ıladığı
nı göstermektedir. Bu sabahki gazeteler 
imzn hôdiseaini büyük man~etlerle kay
detmiıler ve büyük bir memnuniyet gÖs· 
termi§lerdi1. B. Mu1Solininin bay Çem· 
berlayne cevap olarak gönderdiği tel
grnfta iki memleket münasebetlerinin 
ıimdi artık ıağlam bir esasa dayandığını 
bildirmesi bilhassa işaret edilmektedir ... 
Gazeteler BB. Chamberlain ve Mul!oli
ninin realist eiyasetlerini takdir etmekte 
ve bu anla§madan istifade ederek iki ta· 
ıaflı müzakere metodunu tekrar methet• 
mektedirler. Diğer taraftan Roma-Bı;.r
lin mihverinin ıaraılmaz bir esas olarak 
kaldığı da kaydedilmektedir. 

kıymetini ispat etmekte olduğunu yazı· Franaaya iltica eden lapanyollar 
Japon gazeteleri de anlaımayı alala 

Ue kargılamJJlardır. Onlann fikirlerince 
anlaşma Roma hükümetinin Uzak Şark 
hadiııelerine karıı haıeket hattını değiş· 

tirmez. cNişi - Ni§i> gazetc:ıi içinse me· 
aele oudur ı Acaba bundan sonra lngil
terenin Uzak Şarkta vaziyeti ne olacak-
tır) 

Jsviçre gazeteleri anla,manın ehemmi· 
yetini kaydediyorlar. c T ribune de Gene· 
Ve> aoruyor ı Ya Fransa} 

Bu gazetenin fikrince bapnlan ıtın 

bir Fransız· İngiliz anla§masiyle tamam· 
!anması lazımdır. Bu da gilç olmaz, zira 
Fransa ve halyayı birbirinden ayıran pek 
az mesele vardır. 

ITAL YAN VE ALMAN CAZETE
LERJ.. 
ROMA, 18 (ö.R) - İtalyan gazete

leri lngiliz - ltalyan anla~masını çok iyi 
kar§ılamışlardır. Anla~manın dün gece 
geç vakit neşredildiği için ha,, muharrir
ler h~nüz maddeler üzerinde esaslı tef
sirlere vakit bulamamış olmakla beraber 
gazetelerce protokolun ve buna füşik 8 
zeylin gösterilig şekli ltalynnın resmi dü
~üncesine makcs olmaktadır. Bu görüş ~u 
ıekilde hülu!la edilebilir : 

<iki büyük imparatorluk barı:mışlar
dır ve bu ban ma tam bir müsavat esası 
Üzerinde olmuı:tur. ilk defa olarak Jtalya 
siyasi buyuklük, eevkülcen ehemmiyeti 
ve manevi nznmet haklarının tatdik edil
diğini görmüştür. B. Mussolininin preati
Ji bu parlak müzakerelerden İtalyan 

umumi efkarı nezdinde bir kat dnhn 
artmış olarak çıkmıştır.> 

Halbuki, şimdiki bu tefairlere muka
bil. müznkerenin açıldığı zamnn yan ıc:ı
mi mahnfildc biraz ihtiraz ve umumi 
efldirda da lngiltereyc knreı bir derece 
emniyetsizlik göze çarpmakta idi. lngil
tereyi iş baıında görmek arzusu vardı ... 
B. Edenin İstifasına mğmen 935 yazında 
lta1yayı Jngiliz Annvurd filosuyla kıueı· 

yorlar. rıevmidane devam ediyorlar. yonalist kuvvetler Val d'Aranda ilerle· 
mektedirler. Guadalajara cephesinde 
düşman tarafından bırakılan 400 cC8et 
iatihUm böliikleıi taıefmdan gömülmüş• 

Ayni gazeteler Roma - BerJin misakı· FRANKONUN BiR TEBLlôl 
nın bu yüzden aarsıJmı~ olduğunu illin ROMA, 18 (ö.R) - General Fran• 
etmektedirler. 1 ko karargahının bir tebliğine göre nas· 

Japonyada kabine vaziyeti 
Bütün partilerin yerine tek milli 

«Deutsche Algemeine Zeitung> gaze
tesi ıöyle yazıyor : cBu anl&§manın im· 
zasiyle B. Mussolini Italyanın İmparator-

bir parti kurulması 
luk ıiyaseti için büyük biı muvaffakıyet PARIS, 18 (ö.R) - Tokyodan 
kazanmı~tır. Jmparatorluk gayesine doğ- bildirildiğine ıöre batvekil prens 

Konoyenin nekahet devreıinin ru gerilmi~ olan bütün azim ve iradesi 
onun için en fall kuvvet olmuıtur. Bu- uzb a_mka11 sebebbiylle ka_~~nednin i.Dki-

• d R B 1' eti araraız u unmaıda ır. a· nun ııyasi arka ufın a oma - er ın , , • • 
·h · b l d u '- ş k h""d' hıhye nazırı amıral Suetaıbunun 

mı verı u unuyor u. :za.-; ar 11 ı· .. .. 'l · k 
1 · • . .1 A d mevcut butun partı er yerme te 

se erının acyrı de lngı tereye vrupa a· b" •11... • 'k • • • • 
ki ger~inliğe nihayet vermek zaruretini hır ekmı .1 pbartı 1 amet~~?1 ıhıtıbye'! 

•· t d' B Ch b 1 • .. • · ar etın atına geç ıgı a erı goa er ı. . am er aın ın yeru sıyaıe-
tinin ehemmiyeti ıu noktadadır ki o Av· oldukç~ hey~c~n uy~~ırmı!tır •.• 
rupada alınan yeni istikametin bir tehli- ~u ~enı partı~ın . tetkıl!•. amır~lın 
ke olabileceğini zannetmemektedir. in- f~krınce, kabınenı~ tadılı ~ahıye
giltere hummnli bir ıekilde silahlanma· tınde olacaktır. Mutetebbısler bu 
ğa devam ediyor. Fakat bunun için bir hareketi~,. kabine batı~da . ~renı 
diplomatik anlaşma ıiynseti takibinden Konoyeyı ıpka ederek tımdıkı çık
de vaz geçmiyor.> mazdan kurtulmak imkanını ve-

cLoknl Anzeiger>ln fikrince anlaşma receği mütalaaıındadırlar. Esasen 
bütjjn Avıupa için mühimdir. Bu gazete bu takdirde prens Konoye yen~ 
anlaımanın bilhaua ruht Amillerini or· milli partinin de riyasetini Üzerine 
taya .koymaktadır. Bilyük devletleı ara- almağa davet edilecektir. 
aında phaf temıuın milmkiln olduğu an· Domey ajansına göre amiral 
laoılm~tır. BB. MU!!olini ve Chamberlain Suetaibu milli tek parti tetkiline 
tarafından gösterilen hliınüniyet en mü- doğru bir nitikal hareketi olarak 
him ıiyast unaurdur. mevcut iki büyük Minseiko ve Se-

clki taraf arasında doğrudan doiruya yukay partilerinin birlefmesini jg.. 

temaı yolu dünya eulhu için mühim olan temekte idi. Ve bu ıonuncu parti 
ou ıımlıudıı anlaımayı temin •tmiıtir .. reisinin Avrupa ıeyahatinden ve 

Mongoli•tanda Japon askerleri .. 

88. Hitler ve Muuolini ile müli- prens Konoyenin tahıi doıtu olan 
katlerinden sonra bunu teklif et· emiral Suetaibu ona kartı bir 
mitti. komplo yapmak niyetinde değil-

Bununla beraber siyasi maho- dir.Fakat Japon matbuatında bat
filde amiral Suetaibunun bu teteb. vekilin vicdan buhranı adı veri
bü.aünün derhal netice vermesi len vaziyete nihayet verecek bir 
tahmin edilmemektedir. Baıvekil vaziyet ihdu etmek istemektedir. 

kt•• 
yonnlist avcı tayyareleri tahauut no si 
lnrını bomba1amağa çalışan iki dü,ııı• 
bombardıman tayyaresini kaçma~a ~.:: 
bur etmi~lcrdir. T ortosa üzerine ılerı d 
rcketi yavao. fakat emin bir surette r 

vnm etmektedir. ecli' 
Burgos hükümeti tarafından netr ~ 

len bir istatistiğe göre lapanyayı ~~...ı d 
eden 5 04 bin kilometre kare ar•P"'~ 

al' t]eıı• 323 bin kilometre kare nasyon il da 
elindedir. Hükümetçilerin idaresi aJ.tJJ' .J• 
encak l 80 bin kilometre kare araıı k 
mıştır. • • 

SARACOS. 18 (A.A) - f ra~ 
ler F reginalsi İ§gal etmişleıdir. ~ 
Tortosa iatikametinde Amp01taya da.·
ilerlemektedirler. 

PJRENEYE DOCRU ..• 
5ARAGOS, 18 (A.A) 

ajanııının muhabiri bildiriyor : ~ 
Franko kuvvetleri Pirene bud • 

doğru yürümeie devam etmekteclitl~;.. 
Neıredilen resmi tebliğlerle ..ı~kf' 

tar mahafiller bu huausta büyük b:,.ıtı 
tumiyet göstererek müphem bazı 
mat vermekle iktifa eylemektedirledi191 

Akdeniz cephesinde Frankiatler 
T ortosa istikametinde şiddetle biı ~ 
ruza geçerek öğleye ~oğnı I..agal_. .t' 
Mas de Barberano kasaba1anru _.. o<r 
mi~lerdir. öğleden biraz sonıa bu ~ 
vetler Erbanın manııabında "°' /\J1J 
ta civarına kadar ilerlemi§leıdir. --ın,. 
ASiLER ÇAPRAST A Tf..Ş AL'I P-

PARIS, 18 (ö.R) - la~ 
Fransa hududundan Akdenize • k9 _,.. 
devam eden hareketlerin en ınü~ ; 
hası naıyonalistlerin Segıe neJııiobl .,.. 
sahilinde Kamaraaa elektrik .. nu-h ,. 
kınında yerleımek t~ebbüıil obn~ 
Sağ aahilden mUthi§ bir topçu h~wl 
de hareket eden nasyonaliat k~. 
anaızın nehri geçerek· Kaba,.- f•• 
metinde ilerlemeğc başlam11laıdır~.:1.,;ıtl 
kat cümhuriyetçiler vaktinde ke~ bit 
toplıyuak nehir anhillerini müthit .-ıet 
ate§ altına almışlardır. Nehri seçen ,eri 
çaprast ate§ altında kalmışlar ye .,a• 

dönerek karııı sahile çekilmeie •~s-J•• 
lı:\t bulmu lardır. Segre sahil~de Sel'• 
guerde vaziyet değişmemittır. d'r , 

. . . '-1er ı . 
nehrını naııyonalıstler geçemeınlf". kil• 
Hükümetçiler mevkılerini kuvvet~ı .tc cif' 
de tahkim etmişlerdir. Ebre nehrını~ed· 
nubunda da vaziyette mühim bir te ~ 
dül yoktur. Asiler bu nehri geç.eırı~c:I• 
!erdir. Vinaroz mıntakasının flJIJ, t"i-

c .. hurlYe r 
muhnrebeler olmaktadır. um rek 
ler tiddetli bir mukavemet ıöıteredu,.. 
T .. · ·ı · h eketın' i dur ortosa uzerıne ı en ar har9. 
mak iatiyorlar. Hülaan KatalorıY-;,..ı.,.-· 
cepheleri Franaız hududund~ doi'° 
rak Pirene dağlarından AkdeniZ9 _,_.., 

• •1.-· bw-
aknn Uç nehir boyunca ıstıııu.. , S--
gibldir. Bunlardan biri Ebre. diiell...,,,. 
laguer ve Leridadan geçen Sesr•oı-illf• 
üçüncüsü de bu son nehıin bir k 


