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Suat Davası kabul etti 
PARIS 31 ( ö.R) - Hariciye Nazırı B. 

Bonkur bu sabah Türkiye sefiri B. Suad 
Davas'ı kabul ederek uzun müddet görüş-
müştür. --' 
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Ayrıca 

Ne mutlu 
Türkün 
Dostu olanlara 

-0-

ı, Avrupanın muahedeJerle vücut 
Ulal'l yapısında «milletler cemiyeti» 
eıı · temeldi. Sullı muahede
~ haddı zat nda bir çok haksızLk-

" 

a • yeni kabine kuruldu 
A her ışe nazım bir de ''K 1· ra ıyet konseyi,, . teşkil edildi 

ı - -

Dr. Aras Kahireyi 
1 

: ziyaretinden sonra 

Lübnana 
da gidecekı 

KAHiRE. 31 (iJ.R) - Ah-
ram gazetesi Ankmadan aldı
ğı haberlere at/en, Türkiye 
hariciye vekili bay Dr. Tevlik 

1 1 

· Rüstü Araaın önümüzdeki ay-
lar içinde Balkan payitahtla-' 

Yeni Miron kabinesine Mısırın havadan 
müdafaası • • 

ıçın 

Tataresko girmedi program 
hazırlandı Siyasi 

Cemiyetler bir 
kararname ile 

feshedildi 

NAFIA 

, PARIS, 31 ( lJ.R) - Kalıire
'1en bildirildiğine gine intiha-
1,at areluinde a•oyişin mu
fıalaztUı veıileıiyle zabıta 
tarafından Veldut ·ıefkilatı 

reiılerinden bir cokları tevkil 
edilmiştir. 

KAHJRF.. 31 (lJ.R)- Muır 
hükümP.ti memlelıetin hava
dan müdrlaa.ı ile ıahillmn 
miidalaa.ı için biiyilı bir pro
gram h~ırlamlflıT. Sahiller
Je yapılan tahkimat itlerine 1 

büyiilı Mııır uıbitlninin riya
aetindeki heyetin nem:ret st
melıteclirln. 

l•lıenJmye, Port•ait, .sa. 
veyf, Ma,.a, Mmrala, Sollam, 
Dimyat, Reıil. Ellor, Hrırga
Ja, EllıaHyr, Se;.laga limanla
rı tahlı.im eclilec4:11Jndir. Bil
haıatı haı>a müdalaa.ı itlne 
biiyiilı. ehemmiyet vnilmııkte
Jir. Muaın hava lilolmi, !ıa
va ida•yanları pelı yalıın bir 
zamanda bugünkü kuvoetinin 
iki ıniılini bulacalıhr. n 

IA vusturya plebisiti dola
•• •• yısile Hitlerin bir sozu 

istemiyoruz, va
Alman sulhuna 

''Harp çıkarmak 
tandaşlarımızın 

kavuşmasını istiyoruz 

"Bayraklı,, Sefere başladı ~M.J==oıeph===Burc====kel ~z 
lnı İl\tiva ettiğine göre bu temel zaif 

0 aktan kurtulamıyordu. Milletler '-""""·--"--"""'""' 
~iYetinin teminatı büsbütün bir 1 lnRiliz kralı bir mera.imde 
"')•iden ibaret kalmca, kuvvetin 
Lit \ıtlak hakimiyeti, önüne geçilmez 
~kat oldu. 

) Ancak Balkan Antantı gibi, ha
~ menfaatleri arasmda hakiki bir 

01'.ı erlik, tam bir uyarlık mevcud 
liltJ milletler, böyle mıntakavi bir
t er te,kil ettikleri takdirde muh
~l tehlikeleri önliyebilirler. Ha
~•lanla Çinin uğradıkları f ela
lll 'l'-lıpanyanm feci vaziyeti, küçük 
~ ' ıetlere kafi derecede uyanıklık 
~en misallerdir. Fakat kimse iddia 
ka;ıtneı. ki bu ibret verici misaller bu 

atla kalacaldır? 
~Üçük milletler bunu biliyorlar. 

~ ı:;ıun içindir iri bir çok kombinc
Q düşünülüyor. 

l>itı altık devletleri kendi aralarında 
1 ı,n:ıek istiyorlar. 

ltıii 1 •llndinavya devletleri . zaten 
şİ!tı!~~rek bir cephe lrurmuşlardır. 
U~ 1 hütün beynelmilel meseleler 
~lik nde her zamandan daha sıla 
~ ~uhafaza etmeğe azmetmiş 
........_ Uyorlar. 

SONU 2 iNCi.SAHiFEDE -
ŞEVKET BiLGiN 

Rusya 
Ankara büyük 
elçiliğine Trenti

yef'i tayin etti 
ANKARA, 31 (Telefonla) -

Sovyetler birliğinin Ankara 
büyük elçiliğine, Sovyetler 
har;ciye komiaerliği birinci 
Şark şubesi genel direktörü B. 

lzmirliler nihayet rahatça seyahat 
edebilecekleri bir vapura kavuştular 
Denizbank, dün 

vapurda bir 
ziyafet verdi 

Trcntiycl Aleksi tayin edil- Bugün niaanın ilk günü ... 
miştir. Hükümctimiz, Sov- Nisanın ilk günü olduğuna ha· 
yeller hükümctinin bu humı- karak ıakın Puvaıon D'avril ıan
ta vaki istimz.acına muvalaka- mayın. Hani fU yılan hikAyeaini 
tini bildirmiştir. andıran «Bayraklı vapuru» var 

YENi ASIR - B. Trentiyel ya .. hte o, bu sabahtan itibaren 
Aleksi uzun ıeneler /zmirde Konak-Karııyaka seferlerine bat
Sovyet general konıolom ola- hyor: Bqhyor değil, hatti Iİz ıu 
rak bulunmuş bir zattır. 1936 ıatırları okurken onu Kartıyaka 
yılında Sovyet komiıerliii iıkeleainde, size intizar eder va
Smlı şubea genel Jirelttörii ziyette görecekalnb. 

..._' olrriıı_.-.;;,_ta..__. ------. - SONU 4 IJNCO SAHIF.,_-

iş bank 
Hisseda.rlar top· 
lantısında mühim 
bir rapor okundu 

ANKARA, 31 (Telefonla)· 
/ş Banktuı umumi hi••cJarlar 
heyeti toplantuı yapıldı. IS 
Bankcuı müe .. eıesinin on dör-
düncü çalışma yılına ait idare 
mecli.i raporu okundu ve 
memnuniyetle karşılandı. 

Bunu müteakip okunan 937 
yılı blançoıunda, dünyanın 
umumi ekonomik vaziyeti, 
Türlıiyenin 1937 yılı ticareti, 
ihracat rakamları, mahmUeri
miu d11 pİycualarda göıteri
len alôlıa geniş bir ,ekilde tah
lil ediliyordu. 

-SONU 3 ONCO SAHIFEDf.. 
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fazladır 
,. 

zer ıyatı Tütün 

iA ABEA(ERi 
1 Ne mutlu 

b 
.. 

inhisarlar · a esi, 
ön··negeçilmesini ·st·yo Üzümcüler Maruzatta •• bu unmak uzere 

Muvaffakıyetli 

a ataş ortao 
ler· uzu uzuna 

.. .. 
BUGUNKU seans-

lardan itibaren 1 TAYYARE 
BiRBiRiNDEN GOZEL 2 FiLiM 

T AKDiM EDiYOR 

• 
ır a be a 

MARI ROKK. VE IDA WUST 
GiBi VENOS KADAR GOZEL iKi DiL
BER ARTiST TARAFINDAN TEMSiL 

EDiLMiŞTiR 
ŞAHANE MEVZULU - MUZIKALI 

ŞARKILI OPERET 

Sevimli Serseri 
BOTON DONYANIN TAKDiR ETil<ll 

BOYOK SAN' A TKAR ı 
MAURICE CHEVALIER 

TARAFINDAN MOSTESNA BiR SURET
TE TEMSiL EDiLMiŞ EN SON VE EN 

GOZEL FiLMi 
AYRICA ı PARAMOUNT JOURNA.l: 

SEANSLAR ı 

Telefon 
3151 

F AKtR TALEBE 2.45 - 5.40 - 9 DA 
'" SEViMLi SERSERi 4.20 - 7.40 DA.. 

CUMARTESi .. PAZAR 1 DE SEViMLi 
SERSERi iLE BAŞLAR ...... 

Acele 

Değerli moda ~ 
~oda ı Za~ ma~f olduğu ,eyin ,!Dakbul ve m~t~ ol~U etİ"' 

nu ıfade eden bır kehme olmasına ragmen buna degerh k~1İ~ 
nin ilavesi lüzumıuz gibi g&iinecek:le de hiçte öyle deiildır. 
edeyim ı ıeri" 

Şehirlerimizdtt yilzde dokaan niıbetinde olaa mütevasl e;-etl•' 
mizin bütçelerini aarıan, iqe vaziyetine dokunan, aile fert bet 
yekdiğerine dütman; yuvayı cehennem veya zmdan edecet:.-· 
hangi bir nesnenin kıymeti, ,ekli, zarafeti ne oluna olıurı 
ıeriyet için ıw moda, ne de mucibi iftihar ol bilir!.. 

111
od-

Ben ancak kudretle, varlıkla mütenaıip olabilen ,eytere 
der&em aldanmadığım.a eminim. Af&ğıdaki misal gibi ı •f J>ş• 

Geçen gün lstanbuldan lzmire mis fir gelen iki şık 'f/e ~11dit• 
yan fakirhaneyi de lütfen şereflendirmiş, kadmlartmızı ıe'VI 
mişler ! . .,ışlrJ' 

Bütçemize aykın gelen likör, bonbon, konfitiir, ~nva !' o~··· 
hanemize hor baktıkları için biz de onlar metelik v~ıy fCfle
Buna mukabil harcıalem olan karamela ve ,eker uev!~ uf bit ta· 
rin de o gün azlığını &ÜfÜnen bizim bayan bunları ~ ~ bir ts· 
rin de o gün azhğını diltünen bizim bayan bunları kuç 
b ğa doldurarak mis firlere çefitli ikramda butunınUf•• 

lıtanbullu bayanlar ı aıit iJıfıt.• 
- Ayol lıtanbul ve Ankarada daha yeni b tbyan ye tanbıılda 

mı modası buraya ne çabuk geldi! Biz Ankara vo ,ı.kat'iY1eıı 
üzüm, incir, fındlk, badem ve armuttan bafka teJlel'l tU J-(e.tti 
misafirlere çıkarmayız. Diğerleri artık modadan dUt • 
kahve, çay ikram etmek bile basitleşti. 

Demitler ..... . 
Bizim bayan hazır cevapt&r. fla b_a,or 
- Bizimki moda ıimaarıdır. Yirmi gün evvel telgr~ 

almıf.. Biz do öyle yapmağa b&f ladik •• Cevabını ver;:!;eı •-1' 
Şimdi g6rdünüz mil bUtçeyi ıarımıyan bütçeye l a (Dele! 

1erll Ye ucuz babacanları •• Haydi ıiz olun da ~ ar , 
moda) demeyin bakalım.. H. o~. 
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Türk 

Vergilerde tenzilit 
S~yaseti ihtiyatkardır 

gayesi komşularile 
iyi geçinmektir 

Layiha Meclise veriliyor. Tenzilat 
ffazirandan itibaren tatbik olunacak 

cNeva Statesman» • 5/3/938 
gazetesinden : 

Ankarada toplanan Balkan an
tantının periodik içtimaı, naho11 
bir tarzda beynelmilel faşizm le
hine bir tezahürat gibi görünmek
tedir. Bu gibi toplantılar hakkın
da yapılan resmi tebliğler umumi-

. lıtanbul 31 (Telefonla) - Ver-ıvazene vergisi, istihkak ve tediye-ıistifadeleri şu miktarlarda olacaktır. yelle hiç bir şey ifşa etmezler, bu
~rde yapılması mutasavver tenzi- 1 !erden kazanç ve buhran vergileri Aylıkları elli lira olanlar yüz onal- . nunla beraber bu içtimaın dünya
L.~rı §ekli kararlatmıştır . Vergilerin çıkarıldıktan sonra tediye miktarın-,tı, seksen lira olanlar yüz yetmİ§ 1ıeş ly:ı bildirdii?i kere.ta nazaran An
~ran, muvazene vergiıi niıbetle- dan yüzde on yerine yüzde yedi bu- yüz J;ra ol•nlar iki yüz bir, yüz kırk 1 tantın kendi au.larına tavsiye et
i:;1~ birleştirerek kazanç vergisi nis- çuk alınacaktır. Bu yeni layıha önü-ı lira olanlar 249, 177 lira olanlar362 tiği şeylerin : 1 - İtalyanın Ha-

line cüz'i bir tezyid ile ilave et- müzdeki ayda meclise verilecektir. 350 lira ola.,lar 712 kurut muvazene beşistan istili.sım tanımak, 2 -
~k~ense vergilerin son'!ncusunu Muvazene vergisinde yapılacak vergisinden iotifad• edeceklerdir. ~ener~! Franko nezdi.n'_1e mü?1es
~kı! ed~n muyazen~ vergısinde o/o bu tenzil devlet varidat bütçesinde Hükümet müteak:r:ı yıllardan da ııller ı~dao etmek gı~ı ~.c:_yfıy~~
lıa nısbetınde bır tenzıl yapılma11 da- 4,5 milyon liraya yakın bir fedaki.r- bazı tenziller yapmak suretiyle mu- !erden ıbaret. bulundugu. ogrenıl'._" 

ınuvafık görülmü§tür. Bu yeni lığı mucip olacaktır. vazene ve buhran vergilerini tedri- yor Bu keyfıyetler gerçı, mesela 
"-'a göre Hazirandan itibaren mu- Müklleferin bu yeni tenzilattan cen kaldırmak niyetindedir. bu mihver etrafında dönen doktor 
- -~- Stoyadinoviç ile general Metak

Çek hudutları korunmalı 

Bratislavada Slav tale
beler bir nümayiş yaptı 

· Başvekil 
sa&tan umulur. Fakat asıl İşin kö
tü ve fali hayır adedilmiyecek ta
rafı, Türkiyenin bu kabil görüfle· 
re iltihak etmiş olmasıdır. 

• Bu memleket timdiye kadar em-

Jş bankası toplan- ~yal!zmine ~ar~.· .. soğuk kanlı ve 
tetık bır açtk gozlulukle davranmak-

tıs ında bulundu t~ bir sebep görüyor ve buna muka
bıl de, pek yakın zamana kadar en 

----- yakın dostu olarak Sovyet bir !iğini 
P . . .. .. . htanbul 31 ~!el~fonla). - ~f tanıyo~du. Halb~~ itte Tüı;k~y~i?' 

t .. 1' ARiS, 31 (Ö.~) - ~ekosl~jpartı hukumettek_ı nazırl!'rım mu- bankasının bu günkü hey~tı um~- ltalya ıle olan munasebetlerının ıyı
lb Yad!' ~uhtelıf ~kallıyetl~rın h.afa~a, etmekte~ır. Partı mümes- ye toplantısında baş vekil B. Celil leımeainin, kaseli ve tumüllü olma-
llhtarıyetı kuımlarıyle ekserıyet sıllerıyle başvekıl arasındaki mü- Bayar da hazır bulunmU§tuı·. aının bir delili gibi telakki edilebile-

11~ileri arasında münaka,a de- zakerelerin neticesine intizaren Toplantıya saylav Fuat Bulca ri- cek bir tev varsa o da Kont Ciya-
;•~ etmektedir. Ekseriyet parti- ekonomi nazırı İstifasını geri al- yaset etmi,tir. nonun ~k yakında 'Ankarayı zi· 

1~rı ınuhtariyetçilerin bütün ekal- mıştır. --=- yare! edeceği havadisidir. Maamafih 
l)'et}eri temsil etmediklerini ve Bratisl.av~da ~.]ova~ üniversite Atatu•· rk çok tükür ki Türk siyaseti, ihtiyat-
hatta Alman, Slovak, Leh, Macar lalebelerı. hı~ . n~~ayıf yaparak ki.r olup böyle ulu orta yürüyen bir 
\'e Rüten ekalliyetlerinin kendi memleketın ıstıklalıne ve hudut~a: siyaset değildir ve gayesi, her kom-
lrıı.larında da mutabık olmadıkla- rı.na. el . doku:ndurmamak azı:n~nı Anıtının teme/ ,usu ile iyi geçinmektir. 
tını ile · ·· ·· 1 bıldırmıflerdır. Mebusan meclısın-

rı ıuruyor ar. d d hük' .. t t' . •• ı· H · 1 · Al S"d e e ume par ısıne mensup •Ylese a eın eın man u et Si k b 1 d b' · · · 
il&rt' · · 'dd' 1 h'l" f I k ova me us ar an ırısı son ın-
Slo\rıakıının ı . ıa ~1 ı a ına 0 ara tihabatta Slovak milletinin muh-

1 , ekallıyetı Çekoslovak dev- tariyetçilere kartı ekseri etle hü-
etın · b' ı··· · · 'ki"!' · Y lı ın ır ıgını ve ıstı a mı mu- kümet partisine rey verdiğini ve 
a~aza etmek zaruretini ileri sür- memleketin vahdetini, dolavısiylc 

~11.ttür. Alman ekalliyeti içinde iıtikli.lini tehlikeye koyacak teş
b~ •.osyal demokratlar Heinlein ile rii bir muhtariyetin aleyhinde 
,,,:lıkte yürümemektedirler. Bu bulunduiunu söylemiftir. ....... ;;..,;;.;,;,,;;;;;,;;;;;;;.;,;,;;;;.,;;,;.;....;;;;;.;;,;,;;;;;;;;;.;;;,;,;,;:.;;;;;.;;;,;,;,;,;;:;,;;,;;........ 

Atak 
l" ardımcı harp gemisi 
Yapan Türk teknis

yenJerini takdir 

Amerika 
Londra muahedesini 

tanımıyor 
--0-

Vaşington 31 (ö.R) - Londra 

atma töreni Eczacı Kemal 
Çankırı 31 (A.A) - Ulu önder 

Atatürkün Çankırıyı şereflendirdik- K. Aktas 
!eri günün hatırasını ya§BIIlak üzere H'l"l h'b' K 1 , . Ak 
d'k'lm · k ·· d t t 1 ı a eczanesı sa ı ı ema "-· -ı ı esı te arrur e en anı ın eme .. . . 
t t.. · Ç k t tasın sırf Karşıyakalı muşterılerıne 

a ma orenı an ırı pazarına esıı- . · . ak .. k ak d 
d"f t · d ı- · 1 b' 1 k'' jbır cernıle olm uz.-re arşıy a a u emesı oay111ye ınerce oy-IK I dd · d b .. "k b' 
}" h' !il · · f k' 1 ···ı d ema paş:ı. ca esın e uyu ır 
u ve fe ırld enn ıt ıra ıy e og e en ko1'ınya ,.e müstahzarat satış şubesi 

soma yapı ı. • · 1 h b al 
T .. b d ld • · t·uo1 açtıgını memnunıyet e a er ıyo-

orene an onun ça ıgı ıs uuaı H'l"l · · ·1 b 1 d V ı· t' b ruz. ı a "czanesının recet~ yapmı-
mar§ı ı e 8f an ı. a ı ve par ı af· ak I b k ak ·b · · k b ·· b ti b' ·· 1 vac o an u arsıy a su esını, 
~nı u munase e de ır soy ev verd - Kemal Kamilin m~murlıırı~dan iki ı 

dı. Alkışlar anıaın a temel atıl ı. k' . ·d ed k ki" .. t d 
ku b 1 k 'ld' ışı ı ar~ ece re am us a ımız 

r an ar .esı ı. h f ı 'k' .. .. d k 
ı t ·· h · t b ka a tanın ya nız ı ı gunun e arşıya-
ntaa cum urıye ayraınına - k be . d b 1 k M f 

d b.t k ·· 1 akt a şu sın e u unaca tır. uva -
ar ı ece ve o ııun açı ac ır. f k l d'] · a ıyet er ı erız . 

Ç(//;r/J//////////////////l??'J 

Halkevi kösesi 
Arık 3~ BM M r- muahedesinin feshini ve Amerilcanm ı'sBANK 

•İııin bar~. k'' · l d. · ehe ı bundan böyle yapacağı zırhlılarda lif ugun u top antısın a mu le- 35000 t h · · k t ' 
veki.letler bütçelerine munzam hh"d" . ~nt acm~~ geçb~ldireı;ne Ae- BAŞTARAFI 1 1NCl SAHİFEDE 

"'e f kal"d h . ·1ın • • a u unu anıma, .. '!l'nı ı en - 81 • d [" l 'h . l 
1 ev a e ta sısat verı esme aıt 'k t Lo d .. d .1 anço a, uzum u ı tıyaç a-
ıta .. ak . d N merı an no ası n raya gon erı - I 'k' d 251 260 rıunun muz eresı esnasın a a- . t' B h"d' . uh f.1. d rın te rı ın en sonra . 
•it U! • (K" h ) .. ala ak d mıt ır. u a ıse ıapon m a ı ın e 1. l k k" . . . ug uta ya soz r e- h d tır 8 . . ıra ı arın tevzıata esas ıttı-
llıi•t' ki eyecan uyan ırmı§ . ır Japon no- h t hl .1 d ·ı kt d . ..,. ır : d d 1 1 . ku l . . azı e ı e ı me e ır. 
._ Arkad 1 D · 1 h' t tasın a ev et erın vvet erını 

U: 'L/J/////il////~,,t;;~~ ,. 

1 - Evimiz temsil kolu tarafın
dan 2 nisan 938 cumartesı akşamı 
«ceza ka· unu>adlı piyes temsil edi
lecektir. Biletler Halkevi sekreterli

Ankara Şehir tiyat~ ği tarafından verilmektedir. 
2 - 2 isan 938 cumartesi akşa-

. 8f ar eruz ec ıza ve tes- · 1 k · k · liııatı · · ah,· t b k gem§ etere ıaponyaya artı bır teh-
ıçın t sısa veren u anun d' k·ı ilci · b ka · 

llıiirı b ti' 1 b' 'f 'f k ıt teş ı ett erı ve una rtı ıa-. ase eye ır vazıe ıa etme - · .. iz 1 
rosu bugün Bağdada mı kitap saray ve yayın kolumuz "tiy B h ft .. d G''l "kt ponyanın emı•ıyetı ıçm e em o an 

orum. u a a ıçın e o cu e · 1 - b'ld' 'im kted' .\.tak dl b' d h · . ınşaatın yapı acagı ı ın e ır. . a ı ır yar ımcı aro gemısı-
~ ~enize indirildiğini biliy<' uz. 

niniiJte mütevazi olan bu hi.di
lltııin değerinin bu yaratan ruhun 
.. ;etin halk kütlelerinde uyandırmış 
0 .dıığu yüksek şevk ve heyecanı yei:' nesle ll!•lıyacağı fenni teknik sa
lı asında atılmak heves ile ölçmelidir. 
it il_ ll_ğurda alınteri döken Türk genç-

"d"yor tarafından tertip edilen ve davetiye-
gı ı 1 . d • 1 1 -ı .. 

K h t 
. erı agı mış o an gece eg entısı te-

ay ser as a Adana - Şehrimizde temsil ver- hir edilmiştir. 

tını bu kürsüde saygı ve sevgi ile 
llnarken sizin de hissiyatınıza tercü
llıan olduğumu zannediyorum. 

-.. Biz de iştirak ediyoruz sesleri. 

Paris 31 (ö.R) - «Petit Parisi- mekte olan Ankara tehir tiyatrosu 3 - Evimiz Gezi komitesi 1 O ni-
en» gazetesinin Doorndan istihbarı- heyeti buradaki temsillerini bitirmi§ san pazar günü Yeni köye bir kır ge
na göre sabık Kayser vahim bir hu- olduklarından tanzim edilen prog- zintisi tertip etmiştir. Geziye istirak 
talık geçirmektedir. ram veçhile ve bu günkü Toros eks- etmek istiyen arkada•ların nihayet 7 1 

pres.ile te?rimizden Bağdada ?areket nisan tarihine kadar ' Halkevi sekre-l 
M" [t "l r kom "t • etmıtlerdır. Burada be, temsıl vere- terliğine müracaatleri 
~ ecı e ı e~ı. rek döneceklerdir. 4 - 1 4 938 Cumartesi günü 

Vaşıngton 31 (A .. A) - Hancı- Dönüşte yine Adanada kalacak· ,sa<ıt 1 S te ilk okullara karagöz oyunu 
y~ nezareti Kolombıa, . Pa~B?uay, lar~ ve d.~ha bir kaç ~emsil verecek- oynatılmaktadır. i 
Nıkaragua, İsv~ ve .~ı~tının ~· lerı de soylenmektedır. S _ l 41938 Cuma günü saa! 1 
H~lun .b.el'.ne~lel multec_ıler komı- 16 da Dil. Tarih, Edebiyat ve Yön-

1 

ihdas olunacak vekaletlere 

B B. Muammer, Faik 
Kurtoğ)u 2'etirilecek 

ISTANBUL, 31 (Telefonla) - ihdas edilece:. yeni vekaletler 
için bütçeye tahsisat konacaktır. 1ş Bankr.sı genel direktörü 
bay Muammer Eritin hazine vekilliği, Kurdoğlu Faikin de Zira
at vekaletine mebus seçildikten sonra getirilmeleri kat'ile,mi~ 
gibidir. 

Ziraat vekili olau k zah•1 önümüzdeki hafta vazifesine bas la
ması muhtemeldir. Zii-aat kongresinin de bir müddet için tehiri 
ihtimali vardır. 

Milli güreş takımı 
Estonyaya gidiyor 

lSTANBUL, 31 (Telefonla) - Milli güret takımı Eatonyada 
yapılacak olan 938 Avrupa güret birincilikleri müsabakalarına 
iftİrak için nisanın on altısında İıtanbuldan hareket edecektir .. 
Güre,çilerimiz dönütte Çekoılovakyaya da uğrıyarak üç müsa
baka yapacaklardır. 

Balkan ekonomi konse-
yi Istanbulda toplanıyor 

ROMA, 31 (ö.R) - Atinadan bildirildiğine göre yedi nisan· 
da fstanbulda toplanacak olan Balkanlar Ekonomi konferansın· 
da halli Yunanistanca arzu edilen meselelerin tetkiki için harici
ye ne;ıaretinde bay Metaksasın riyaseti altında bir içtima yapıl· 
mıttır. 

ispanya cephelerinde 

Asilerin ileri hareketi 
biraz gevşe~i 

BARSELON, 31 (A.A) - Cepheden gelen haberler asilerin 
ileri hareketinin biraz gevtemiş ve cümhuriyetçiler kıt'atının bir 
az kalkmınıt olduklarını bildirmektedir. Sendikalar ve amele fır· 
kaları mücahitleri hükümeti makarnalı ile mesai birliğinde bu
lunmak ve mukavemeti tensik etmek üzere cepheye hareket et
mitlerdir. 

Cepherl~ cümhuriyetçilerin tayyareleri asilerin tayyarelerinin 
faaliyetini durdurmuttur. Ayni zamandan tahkim livaları te•ek· 
kül etmektedir. Burada gönüllü kaydı için sarfedilern faaliyet 
azami derecesini bulmuttur. Hatipler sokaklarda halka hitabeler 
iradetmektedir. Ve ahaliyi mücadeleye davet etmektedirler. 

Bütün fırkalar ve tetkilatlar daimi surette içtima halinde bu
lunan hükiimete müzaheret etmekte ve cephede istikrar vücuda 
getirmek için tedbirler almaktadırlar. 

Yeni Rumen kabinesi 

Fransada iyi bir kabul 
•• görnıedi 

JQpon kuklasına karsı tesı tesısı fikrını kabul elml§ oldukla- T •• k S • kurul' un haftalık toplantıları vardır. 1 
• rını haber vermektedir. ur - ... urıye K ... zl k tali komitesinde 

.fiankov 30 (A.A) - Matbuat Italya milli ve beynelmilel siya.e- l a, lŞma l 
~11.ıne~si~~erin~ ~!anat~~ bu!unan tinin ana hatlarını ileri sürerek im- Hudut komisyonu ~ R S A • jlJ · - - - -

~ll:k7~;~:::o::ı::,:e~~;d~ğ~_'"k~~ tinada bulunmu,tur. ışe başladı [ılB o_ - !J Miizakerat başladı fa-
~nsuz ıdarelere karşı Çın hukumetı- ç Halep muhafızı «Vali ve bele- 07CM j ' 

~ın "aziyeti 20 Ilkki.nundan beri ka- jf Çl )erim İze diye reisi» Baron otelinde, Türk 428 Alyoti bira. 12. 14.2 > I k t 1 kt 
~e':' değişmiş değildir. Çin hükü- heyetine iadei ziyaret etmi,tir .. I 357 M. j. Taranto 12.75 16. a an aşma yo ur 
•ııetı bu idareleri katiyen tanımıya- Elr.:as tay yare ma- Matbuat kalemi şefi Bay Açı!<baş 297 AR. Üzümcü 11.50 14.50 . 

ktır. da[ yası verilecek muhafıza refakat ediyordu. Mu- 118 Ş. Riza ha. 12.50 14.50 
, • . . . . hafız, Türk heyeti tarafından ha- 116 ~ M. Be ikçi 

Macarca brr jest Ad~~~ - A~.ana ~~ftçilerının yer raretle karşılanmıştır. 69 P Klark 
R,0 31 (ÖR) B d d mahsulunden yuzde uç vermek su- Fransız murahhası M David ve 39 Akseki ban. 

bildiri~~-· :. A- u atlpekştekrenlı retiyle hava kuvvetlerimize yaptık- fİmal grupları kuma~dam da 36 Paterson 
~ ıgıne gore rnavu u a 1 b .. ··k d - ke ce 
A ogonun nişanlısı kontes Ceraldino 8.'.'k' ukyu kyd~rl un umuhmı mledr - z Türk heyetini ziyaret etmişlerdir., 
"Pony d... .. hed' .. t ed... yu se . ta ır ere maz ar o ugun- Birinci toplantı : 
· e ugu" ıyeH 11 em ıgı- d Ad 'ft ·1 · . t ·ı d B .. r· k h · C 'li -

nık'Ve hediye yerine Tiranda fakir ço- ifan ·ı anb.al.~~ çıbe~nkı emlmsı et en u gun ur eyetı emı yenın 
•11 lar · · b. ku im Ç tçı er ır ıgıne ır ıta e as ay- jandarma kumandanlıg' ı maka-
'lı •çın ır yuva ru uını ter- ad l ·ı . b' r-

•ı ettiğini bildirmittir. yarlim~ md'lma yaksı .. verı mışh '!e • ıhr ıge mında bir istihzari toplantıya da-
tes e ı e uzere te rımız ava vet edilmiştir. Fransız heyetini 

Bi;--suikast kurumuna gönderilmittir. tetkil eden zevat ıunlardır : M. 

32 j. TaTanto 

22 D. Ardiıı 

18 K. Taner 
14 Vıt.J 
l Şınlak o. 

15 48 t Y ekiln 
24s;s9 ı 

250138 

1 f. 
13.2j 
12.62 
13. 
12. 75 
14. 
13. 
12. 
Hı. 

R. Haber aldığımıza ııöre, bu madal- David, timali mıntakalar kuman-
biJdi~İ~·l (~:R) -. Ammaı:ı.d~ y~ Martın otuz birinci perıe~!>e ııü- danı Bono, Kolonel Berji, M. No, 
illet rc~~ı'.'e go~e p.rkı Erd.en hukü- nu ıaat ?n ~ltıda. ~~~k ~! ... '. aal?.- bi ve teiimen Kof. Türk - Suriye 
'lı!ııı, ısının ev~e kartı bır bom~ nunda çı~çıler _bırlıg'?e buyu~ to- hudutlarının istihbarat kalcmin
~t f~~~· Maddı ~~rat vard_?". Suı- ~'.'le ~lim. edılece!'tır: Bu .~or~ne deki bazı memurlar da vardır. öi: 
..... ff k ıli veya faıllerı kaçmaga mu- iftirak ıçın bır çok çiftçı ve koylule- renildiiine göre, M. David ikı 

Çekirdc~ ... "liııl halleri 

No. 7 
o. " No. <J 

No. l'l 

a 0lnıuı~ır. ri'!'i:ıte de davetiyeler ırönderilmi~tir. heyetin reialiiine aecilccektir. No. il 

13.2 j 
l 3.7'i 
12. 7i 
13. 
13.50 
15.25 
13. 
13 
16. 

11.50 
12. 
12.7) 
1'4. 
15.50 

LONDRA, 31 (ö.R) - Karışmazlık ti.li komitesinde çok za
mandan beri kesilmit olan müzakereler yeniden batlamıştır. Bu 
konuşmaların Romada cereyan eden İngiliz - İtalyan mü:ı:akore
lerindeki terakki ile alakadar olması muhtemel olmakla beraber 
aimdiye kadar Roma müzakerelerinin neticesi ve tali komitede 
görütmelerin inkitafı hakkında malumat veri!memi,tir. 

Sadece şurası biliniyor ki tali komitede delegelerden her biri 
İspanyadan gönüllülerin esaslı tekilde geri alınması meselesi 
hakkında hükümetinin görütlerini anlatmıştır. Karşılıklı tezler 
arasında genit farklar görüldüğünden İngiliz delegasyonunut 
yeniden bir uzlatma teklifinde bulunması muhtemeldir. Asıl 
ııüçlük Alman ve ltalyanların ileri sürdükleri bir talepten ileri 
gelmektedir. Buna göre gönüllülerin geri alınmasına karar veril
mezden evvel kara hudutlarında lağvedilmiş olan beynelmilel 
kontrol iade edilmelidir. Halbuki son tetrinde komite bunun ak
sine karar vermit olduğundan Fransa deleııasyonu bunu kabul 
etmemittir. Alman ve ltalyanlar taleplerinde ıarar ederlerse bir 
anlaşma zemini bulırıalı: heman heman imkanıı7 telakki •diliyor. 

• 



lzmirliler nj a et rahatça seyahat 
edebilecekleri bir vapura kavuştular 
8'AŞT ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 

Hakikaten «Bayraklı» vapuru, 
sefere başlaymcaya kadar epeyce 
vartalar atlattı. Taymis ıularından 
ayrıldıktan sonra bir defasında 
kazaya uğradı. Dümeni ve sairesi 
kırıldı. Saatlerce fırtına ile, dal
galarla mücadele etti. Bayin civa
rında bir limana sığındı. Vapur, 
Portekiz açıklarında da ~ Fran
kocu» bir denizaltının taarruzuna 
uğradı, ıaatlerce takip edildi. Sür· 
ati saye.inde hayatını kurtarınca 
bir başka lngiliz vapuru bu adsız 
aansız denizaltının gazabına uğ .. 
radı ve denizin dibini boyladı. 

Günahlarının kefaretini vere· 
rek bmire gelebilen bu güzel in-

iliz martisi lzmirde eıki adı olan 
«Nev Degenham» adını bırakarak 
boyandı, sıvandı, temizlendi ve 
yağlandı. Bayraklı adiyle Karşı· 
yaka seferlerine haşladı. 

VAPURDA ZIY AFET 

:J""' .,."'..,. ..... ....-
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ANKARA RADYOSUt 
Öğkt neşriyatu 

Gazdan korunma işlerin
de kadınların vazifesi 

~-11Cii11Z:ııı:ırıı=zız:ı:ım:ııızız:z:ıı:ıı:zd!l!Zlli!lllll1Zllız:illlllim~lıl' ?!&!1 :ızeııı:ııztz~t'~l!ii!Z~!ll!!Zi'~W>.J22!iW2M·ir2l 

-154- Ya.zan: Kemalettin Şükril Saat 12.30 da karışık plak neşriyatı, 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12.50 de plak: 'rilrk musfıkisl ve halk 

U
; '7u şarkıJ.an, 13.15 te dahill ve harlct baber-B l ZAN S SARAY iNiN iÇ Y L ler, 17.30 da lnkılAp dersi: Halkevinden 

lf aşmet;·~~·p· ... ~ .. ···ı·ş ... t~·· .. y ... ~~i ... ~.B~·ş ... ;~kilim .. l:~:::y~~1 

Teng~" 
Saat 18-30 da ~ık p!Ak tieş riyalı: 

O, bugünden itibaren sade 
zamanda eniştem • 

aynı 

başvekilim değil, 
olmuştur de 

18.55 re Cngilizoo ders: Azime Ipe!k, 19. 
15 te tüıık musiki.si w hıılk şa.rkılıırt 

(ffikmet Riza ve arkadaşları), 20.00 de 
saat ayarı ve arapça neşriyat, 20.15 te 
tilrk musikisi ve halle şarkıları, (Nihal 

1' _ , ve arkadaştan), 20.45 te Saksofon solo, 
6'ıi ~Ya Vasile imparatorun teıri-ı le yerine getirdim. Kendime yardım- T eosya, hayretten donaka!miftı.. 1 Nihat Esoogin (Piyanoda kar.sel Si), 21. 
~ ._r vermelerini upklara ten- cı olacak bir b!kfvekil buldum. Be- Vasi!, kendini öldürmeğe gelen-00 de konferans: tnusal ekonomi ve ar-
ııı.~ ettikten 10nra imparatonın ya- nim de sizin bu sürpriz ziyaretinize düşmanını başvekil yapmqlı ha!.. tuma kurumu tarafından, 21.15 te p!ilrkla 
~oıa kardetini bekliyordu. mukabil sürpriz haberim bu olacak.. Bu inanılmaz birteydi.. dans musikisi, 22.00 de ajans haberleri, 

ıı_, ~~ı imparatora Vasilin ne ka- Teosya, hiç beklemediği bu cevap- Halbuki "taklar Angelikinin boci- ~2.15 te yarınki program. 
ı..._ "_UVvetll olduiunu bodrum oda- tıı.n hayrete düştü. rumdaki tat odaya kapatıldığını ııö~- ' 
~ dÜ§manlarmı ve bilhaaa An- Vasil kendisine danışmadan bir İş !emişlerdi.. ISTANBUL RADYOSU· . . . '.ı 
-:."'lllri nasıl kıskıvrak yakaladığını yapmazdı. Bu anla§ılmaz ve içinden çıkılmaz öğle neşriyatı: 'f ; •· . 
~ek istiyordu. Daha biraz evvel buradan aynhr- muammayı her halde ve bir an ev- lngilterede zehirli gaz" ma;keli bir caz;bont 
~ kapısı açıldı. ken böyle bir tasavvuru da yoktu. vel öğrenmeli idi. YAZAN : Prol. Dr. Richter• ğu gibi, ayrıca bir dehliz yapmağa liJ.. 

iııı V .. a büyük bir uygl göstererek •• N~. gibi bir h~iıe olmuştu ki 'V_a- Ange~?~ ~-y~ b~ h~le ~- Saat 12-30 da pl&kl.a ttirk mus~i, 12. Alman harbiye nezareti Bayta- zum yoktur. Ahır kap!9ı önüne asl-
~tora kotlu. ıılı böyle acele bır karara ııevketmq- para.tor uçuncu Mqelin onunde egı- 50 de havadis, 13.05 te plAkla tüıık ınu- rİye ifleri dairui reüi.. lan bir perde bu vazifeyi görür. 

ıL.<>o>ie vakitsiz ve ani tep'İfİnden ti. lirken Teosya alelacele Vasile yak-
1 
sikisl, 13.30 da muhtelif plik neşriyatı, Eğer bir ahır gen.İf ve içindeki har· 

~dıığu sevinci anlatmağa çaLJlr- Vasilin başvekili kimdi? latmtttı. Gazlara karşı hayvanları korumak vanlar normal mik.tan llflllıyacali 
~ uciyle T-yaya balayonlu. Bunu Teosva kadar İmparator da Ona bu hıı.reketin sebeLini sora- Akşam neşriyatı: çok mühim bir meseledir.Çünki hay- olursa, o zaman aynca bir aı~nak 

UÇÜncü Mifel: merak ediyordu. caktı. Ve.sil bunu anladı.. Saat 17.00 de J.rıkiliip tarihi dersi: R&- vanlar da iruıanlar kadar gazdan mü- süzgecine ihtiyaç yoktur, Böyle bir 
b•-.. Cöriiyonun ya V asil.. dedi_,. V asil, ikisini de merakta bırakma- T eosyaya bakmadan fakat onun cep Peker, üniversiteden naklen, 18.30 teessir olurlar. Hayvanları tamamen yerde her taraf tıkalı olduğu halık. 
"it ilenin kadar yefaaaz değiliz.. Bizi mak için ka,nya gitti.. soracağı suale cevap mahiyetinde Konferans: Ulusal ekonı>mt ve artuma gaza karfl korumak için elimizde bir iki saat kalabilirler. Bilhaaaa hay• 
~ıyanı arıımağa geldik: N~·; Açb. .•. • . • olarak İmparatora: , • 1 kurumu namına: Tilrlt ticaret banbs• ~ııhtelif vasıtalar. mas~eler. g~ ge- vanların idrar ifrazatından .. h~ıılo. 
"il ..ı.t. baalmu hatuna gibnedı ma Kapının qıgınde bir adam belirdı. - Haşmetmeap •• dedı. Angeli- müdür muavini Necmi, 18.45 te Beyoğlu çırmez ah.ular, gaz geçırmez guver- gelen fazla amonyak kendiliğinden 
~. Edmrina ile T elda ııana bir Vasilin sesi yükseldi: ki benim yalnız b!lfvekiliın değil. Bu Halkevl gösterit kolu tarafından bir tem- cin lmtulan ve saire mevcuttur. gazlara kartı (bilhassa klor ve fue. 
~ ,..,....;ı teklif ettiler. Teoa- - Majeste .. Size Bizansın yeni günden itibaren de enittem olmllf- sil (Sekizinci), 19.20 .de çocuk terbiyesi Bunlar hakkında bir çok eserler ol- gene karfl) adeta bir korunma va-r!.'!- bizimle heı.Mr oldu. Ve N!la baıvekili auletlu At>geli.lriyi takdim tur. IAli Kimi AkyUz, 19.55 te borsa haberi<>- duğu gibi, bunların kullanma tarzım eılail lefkil eder. _ 
~ ~iiz bir k~ ":1--jeıliyonım.. -BITMEDI- ri, 20.00 de Sadi Hoş.ses ve arkadaşları bildiren ~nameler de.~azılmııtır. lperite kar~ 0hayvanlar1'ı ayaldeırİ< 
:-. Y almz d11..-nlann degıl ifle tarafından ttlrk musikisi ve halle şarkı- Burada berum bahsedecegım mesele: w korumak ıçın ıı.harlann kapaeındl 
lı&Jıe bu.an doetlarm da komplo ku- J •• ı t f • t R !arı, 20.45 te hava raporu, 20.48 de ömer hayvanları gaza kar,ı koruyucu ci- önüne kireç kaymağı serpmeli Y( 
~. Uçündi Mifel çok neteli U ye aşıs ' omeo Riza tarafından arapça söylev, 21.00 de hazlar değil, hayvanları tedavisi ve içerisine giren hayvanların buradıuı 
iıfi. /Mustafa ve arkadaşları tarafından tllriı; hayvanların gaza karşı korunması geçmesine dikkat etmelidir. Gaz teh• 
Vuilı d k t b• ı•kt ••ı musikisi ve halk. şarkılar< (saat ayarı), hususunda baytarlara taallılk eden likeııi geçtikten sonra ahırlar (yicıl 
- ffatmeimeap •• dedi. Ben, düt- emo r a ır ı e o me- 121,45 le okestra, 22.15 te ajans haberleri, vazifelerin tesbitidir. havalandırılmalı, iperit tehlikesin« 
~ lmmplopından •imdiye 22.30 da ptakla sololar, opem ve opeftit Dütınanın gaz, tahrip, yangın br11 gerek yerler ve gerek duvarlar 
~ lııorL 11wlıiun gibi bundan v karar vermı•şJer parçaları, 22.50 de son haberler ve ertesi bomhalariyle bir memlekete bilhassa kireç kaymağı mah.IUlü veya eodah' 
~ da kotbcak nziyet kalmadı. ge günün programı . memleketin gerilerine yapacağı bir su, sıcak ııabunlu ıu ile yıkannıalı· 
.. Jainmı uğurlu İmİf. Sayeninle ye taarruz, bir çok hayvanların telef ol- dır 
lı.I Anda diitman komplosu diye bir AVRUPA ISTASYONLARC: masına sebebiyet verecektir. Hayvan 1 - CazLuunit bayYanlara J'U'-
ley kıı.hn•mıp. Komplonun eleba- Erkek kızı öldürünce silahı kendine HAFIF KONSERLER telef olması hem ordu hem de ahali dımı 
tıluı eliııncledir. Yuvalanıu da bu an- bakımından bir çok zararları mucip Bir harp vııkuunda baytarlara pell 
ıl.aakerikuTYetlertamamensarmtt çekmeg" e Cesaret edememiş Ve! 7.10 Berlin kısa dalgası, neşeli tempo olur.Motörlümodernvasıtalararağ- çok vazifeler verileceiinden bu ay-. 
~. Ben dilpnan lmmp- (8.15 devamı), 13 Berlin kısa dalgası, men, henüz hayvan orduda kıymeti- nf zamanda baytar muavinlerine Vli 
losunclan ne kadar korkmıyorAlll " imdat tt diye haykırmış hafif musiki, (14.15 devamı), 13.10 BUk- ni kaybetmemiştir. Ahali tarlasını köy tevkilAtına öğretilmelidir. Yar-
do.t lmmplcıAından o kadar lrortm- • •· 1 

•• reş: p!Ak konseri. 14.30 Bllkreş: MMclıe sürmek, eşyasını nakletmek için hay~ dımda esas kaideler şunlardır ı 
rım. S. iliberla ıaizbı komplonuza " " odrestrası, 16.15 Bratlslav: H'afif musiki, vana muhtaç olduğu gibi, hayvan en Boğucu Ye Üllrtıa ıı:ulardas 
hqi koJUIU18Cllium anhyor ye pe- Nevyork 26 Mart E~e~. Y~~ak !8naga, dudak dudağa,17.45 Berlin kısa dalgaaL Halk konseri. mühim gıda vasıtalarından birini tet- Hayvanı tehlike mıntaku&ııdaıı 
!İnen Iİze tesllna oluyorum. bırlikte olmege karar verdiler. (18.50 deva.mı), 18 BUkreş: Motzol or- kil eder. çıkarmak, taze hava vermek. ı.u...,. 

imparator neteli bir kıı.hkıı.ba im- Şarfot Mat;!on ve Donald Karo\ : Şarlot: .. • , ,kestrası, (19.15 devamı), 19.10 Varşova' Eğer halk hayvanı ne suretle gaza hate bırakmak, örtülerla örtmelrt 
Pardı: - Biz R'ltlle<> ve Jülyetiz diyor- - Tıpkı Romeo • Julyet gibı dı- Hafif musiki piaklan. 19.10 Peşte: Çigan karşı koruyacağını bilmeyecek olur· obijen teneHüa ettirmek. 

- Ha tö,le.. Madam ki bize ta- !ardı. yordu. • orkestrası_ 20.15 Prııg: Eğlenceli neşriyat sa, bir istikbal harbinde lüzumsuz Yab:ı gazlarclaı • 
linı oluyoraun.. Bundan sonra ubk Erkek 16 yqın<:la kız on sekizin- Hazırlıga ~l~dılar.. 20.20 Peşte: plaklarla k<>nSer (20.50 ka- yere bir çok hayvanlar bilgisizlik yü- Vücutta görülen gaz damlalaıüıt 
~İzim hükmümüz altındaeın. Senin de idi. Donald, Şarbtuıı. babasının Donıı.ld, eski bır zabıt olan ,baban·ırışık musikili program), 21 Varşova: zünden telef olacaktır. bir vasıta ile yara tımar ediyormu~ 
devlet itleriyle uğraprak beni ihmal Nevyorkun k'llabalık bir yerinde iş- nın ~~ını aldı. Sun'i çiçek!~- Akşam musikisi konseri. (Bach, Booo- Bütün baytarların her şeyden ev· gihl almak, buralara kireç ita~ 
etmeldiğin ,.Yaf Y'ant canum adı:- temekte olduğu biraheneye girdiği den bır buket ya9tınnıştı. H~ gün helini, Gerhart<l, Casella, Bartok,) 22. ve! üzerine dü~en vazife, bütün halla bulamacı ellrmek. böyle hayvan\aıi 
nııı.ğa t.a.ladı. Nepmiz ısen.iz bb1z gürulenberi Şarlotla ıev~meğe bat- buluştukl.a~ odada Şarlot ya~ lıa- 1 45 Peşte: Radyo orkestras<. (Çaykovskl, fakat bilhassa hayvan sahiplerini diğerlerinin yanlarına eokmamak. 
oluyor •• Düfmanlanm da ele geçirdi- lamıfh. zırladı. Bırlikte uzand~~: ~mnıyetle Strawıs, Drigo, Vieo:ı.lavskl v.s.). hayvanların gaza karşı korunması!'° Biltün bu ilk yardım eaaaları ba• 
Pli ııöyliyonuo. Artık kendini tek- Çocuk atla hayaller vaadtar ve baktt~lar;. Şarlot aevgıli~ını ~uncu OPERALAR OPERETLER: !erinde tenvir etmektir. 1926 ııeno- yük harflerle levhalar veklinde bud.. 
hr bir.e YereLilinin. • fütursuzlukla doludur. ' ~ ~ eonra çıçek~ a1!fı: 20 05 Bük:reş; Operada verilecek piyes sinde Hamburg'da vııkua gelen fos- mah ve bütün köylere daiıblmah',. 

T-r .. göz ipreti ile Vasile -- Birb . .___,_ . , _ _.__ k diklen· Gogsu uzenne koydu. Ve gözlerinı __ ,_.: .... en felaketinde ahali bu bilgisizlik dı.r. 
• • cenLt ıru:rını o .........- ço ııev kapadı Doaald elindeki tabanca '""""'· .. "'--1--·· ba llllar ı..ı.. sıuatonm ba teklifine taaYlp halde siyasi kanaatleri hasebiyle ara· • • • · • • JI ODA MUSl.KISl: yüzünden ne yapücaldannı Şll§llllllf- 2 - ...._....., JY -

\"eıııaetini anlabnağa çahpyonhs. lannda bir ayrılık mevcuttu. Donald revgiliamm ~e ·~ ~ fıt- 20.05 Bllbeş: Oda muslklsl uvosu), lar. biitün ahır kapılarını açarak hay- lrtipjklrrı 
Vaail; • R11ZYeltin tiddetle taraftan olan bir t::" e~ ~ Silibı ~: (Beethoven) . 23 Varşova: Oda ınuslklsl vanları dışarı çıkarmıf~ır. Halbu- _ Elde mevcut hayvan~~~ 
- 5İ7.e tealim olduldan _.... d ola •1 id. C:--lot • F • tev etmeğe c-m k arteti. ki en doğru hareket bilakle ahır ita- bunlara yeni vuıtalar verilmelidlı. 

eaıriniz1n chpa çıkmak haddim ele- ~ at~.~ 1ibi:run :'z llflZ" Silibı yere attL Telefonu yakalı- u pılarını tamamiyle kapatmak ola· Meseli: obijen cihazlari (hasta ha,.. 
kil, dedi.Eauen bundan IODl'a Iİzİn ~ reven ır er 1

··:. • yarak: RESlTALLER: caktı. vana obijen vermek için) kireç ita,,. 
Yanınızda daha tık bulunabileteiiuı. • Bu ~u~an sonra. sevgiliti- - imdat. •• K~uz.. Burada bir ıs.ıs Varşova: Sopran \r8 keman 1.8' Baytarlar ahaliye funu öğretmeli- mağt. soda, ııabun, kalp takviye eden 

- öyle olmalı ya.. Sana kaç defa nm ~olar~ A.lmad!h;ı .ı: adam öldürdüler dıre feryada batla· 30 Ostmvaı Unııtulıınuş !mmpo~ dirler ki, bir gaz bulutu husule gel- vasıtalar, potasyum lyodur. aulfo< 
biitün itleri üzerine alma.. Kendine tu !ar cemı,.ettne ılı. , , ::ı_~~;;· ~8.30 p~ı:: diği zw:nan, bunun yapacağı tesir liquide ve aulfofix, lozantin kelayuni 
bir bqyekil buL can adocı idare JÜ- clu. Polisler g~ zaman Donalıh, resltall. Beetho =va:ı, VW- yalnız hava ve arazi ile değil, ayni = mağenzyum klorür (akciğer t.e-
küııü onun omuzlarına yijldet •• Be- Şarlot gebe kalml§b. Pek yıı.kmda Şarlotuo eetedıne aanlmıt buldular ( ven. zamanda evlerin veya ahırların bu- daviainde alveollerin cidarını kalın· 
nim gibi ~e benimle berU- keyfine _,,olacaktı. Ba vaziyet dahilinde ve onu tevkif ettiler. nlawkl. Bumıeslıer), 22·15 Pnıg: pıkılı Iundukları mevki (yükseklik veyallafbrmak için), glikoz. örtüler, mııl· 
balı:, dedim, dinletemedim. • ai~yle mücad~ nziy~tine ~ Amerikan gazeteleııi bu cinayetiJkmıser ve bando. 22·55 Vıırşovıu Filin- alçaklık), önünde ağaç olup olma- zeme ve eaireyl gazdan temizlemeli 
- Bu emirlerinizi de, müaaadeniz- me)"l hatırlanna bile getirmediler. uzun uzadıya anlabyorlıır., Ienı..n şarıkıltU". ması. ahınn yapıldığı malzeme( tuğ-! için büyük tahta kovalar, fıçılar \'O 
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ye göriinmek imkinı olm•dın el- .ı. ile ahbap oldumı Bmdar Naibe la. beton, vesaire) ile alakad~~r. laairo. • 
• • ~ g lıarp,Nalb' f uamele1edne kar- Bundan başka atılan gazın nev ıwn 3 - tetWtı . 

mifti. rken • , • • uı ~ m •mimi de bu meselede oynadığı rol mühim- Bu en müh.im. me~l':'1ır· Burada 
u O, ~ takip ettiği. yoldan !1 bir kin ~liyodar. Çok 1 dlr. Mesela: lperit gazı atılacak olur- lıaııaca §UDU söylıyebılırımı • 

dönmüttii- • • imanlar, beni de ar~ aldılar;,;,,t· ea, bu gaz kısmen yağmur gibi yağa- A) Bütün baytar~ ~ayv~ 
Bu yol.. Deniz 'oı:! !arla na ihanet etmiyeceklerine em • cağından ahırlardan girmesi diğer gaza karşı korunma ıılennde hazll'O 
A!~ ~ ıur Nitekim de etmediler. Benber ra· gazlara ~isbetle daha güçtür. !anmalıdır. 

çevrili ve iki ':"~ıs::~~ı. , pyorduk. Bir gün bir haydut çel~ Bundrn sonra ahaliye ıunu öğret- B) Baytarlara yardımcı bir peno-
~kap~~. tebre gıı;n- kabilenin koyunlanna aaldınh. Bız mek lazımdır: nel tefrik olunmalıdır. 

!fil! v~ çılmnlan gece gun- m~!a koyulduk. Çetenin ele- Hayvanları11; topl? ~lar~.k .~orun· C) Hayvanları .koruy~~u vaeıta-
! u • bqm uliıbını omuzhyarak bana ni- ması kolay bir ış değıldır.Buyuk çap- ları temin eden bır teıkılAt olmalı• 

I' efrika ~ DE • , Göriinm~ kuıı.ba!a. gırmek pn aldı. Ben daha atik davrandmı ve dakl bombalara karşı tam korunma dır. Bu teşkilat muayyen bir planla 
,~ açın en emm yol. D~nizdi.. _ 1-iff öldürdüm. Haydutlar, bqlıııi- çaresi yoktur. Fakat hiç olmazsa a- çalışmalıdır. 

No: 12 ~ Monlreid ~ud wrlarm bır~ mağlndan nm öldüiün\l göriince tahanlan kal- hırları m~mkün olduğu ka?ar gaz D) Bütün hayvan sahipleri hay• 
Nıı.ip Mahmudun öldüğüne artık değildi. Mahmudun bati olma:rinca ~ atılmıf, aulann ~'." yanından dınp kaçtılar. Kabile lıallo lae ken- geçmez bır ~ale sokmak ıcabeder. vanlarmın gaza kartı nasıl koruna• 

laınamen inandı ye kafa taamı: da o ölmemifti elemek. da istif~ ederek ve Yüzerek:. eaa- clilerinl ve aürülerinl kurtardığım Bilhassa. basıt vasıtalar!~, mese~: cağım bilmelidir. 
_ lfte kocanın bqa. Anenin çok zeki olduğunu ııöy- ~ ~ kenarında ~lan. kulübeti- için bana daha fazla bağlandılar ~ahn k~gıt v~ tu~alla bır ahı~ın bu- Bütün bu işler muayye11; bir plA·, 
Diyerek A tere yolladı. lemi§tik. SeYincini belli etmedi. nın onune kadar gelebilmitti. ölen haydut elebatıauıin ılWn be- tün delık de§iklerınl tıkamak ımkaru na göre tatbik olunmağa bıışlanır~ 
Aytenin ~J admı ;.meli idi. Kim bilir belki de bizzat Mahmut Vakit gece olduğu İçin burada nim eski karablnam gibi değil, mo- vardır. Ahır kapılarının kenarlarına muvaffakıyete varmak çln hiç endi-
Kafa taaın~linde :t(fıyor, öpüp lıendini ölü göstermek ıuretiyle böy- kimse tB;nımad~. G?r~nler de karan- dem bir ailahtl. Onu aldım ve derhal çuha şeritler yapı§tırmakla ve kapı- şeye lüzum kalmaz. 

leyiJ'Or gözlerinden kanh J'llflar bo- le bir yalan kunnu§hı. lıkta beliren gölgesuıı kaaabanın ba- kaf da b. tan yer buldu Kendi- nın arkasına ayrıca tahtalar mıhla· - ·---
takıyordu Elinde tuttuğu kunı kafaJI, ııanki hkçılarmdan biri sandılar. · '1:n·· ~ k aiıahb:nı delil yarak delik deviklerini tıkamakla pek 'f [ 

Etrafta .onun bu halini gizli gizli kocasmm batı imit gibi ve dim:larane Kollan arasında büyük bir atk ve ~~ ıqNaibe e:e rİerecekt' öl al& onları ufak bir sığınak haline Tevkı er ve 
"'Yredenler de için için pilüyorlar, bir vazife ifa edercesine toprağa iftiyalda ııldıığı Aypıyeı ha dud':n ceael J; ııözde ~ :. sokmak imkanı vardır. Is.lak saman. intiharlar 
-Yalh kadının derin elemi ile yahfi gömdü. - Benim ölüm haberime üzülme- ': 111alr. rende tala§' dahi bır dereceye , 
Lir tevinç içinde alay ediyorlardı. MAHMUDUN ZlY AREU eliğini bluettlm de asi olduğumu tedim .~. •. kadar gaz geçirmeye mani olur. Pen- • Vıyıına; ~ (A.A) -Royter alan< 

Bir ıı.ralık Aneiain gm.lerl kafa Oç gÜn aonra ve gece vakti. bir- ııana g3ateımelo: için geldim Herifin ölütunu baynnlarla dolu çerelero ıslak saman, tıkamak veya tı muhabirinden ı . e< 
lılıınuı ditlerine takıldı. denbire Mahmud çıkageldi. Dedi ye _Anedeh aynlcldıtan IOll- bir tarafa bıraktık. - ıslak pc~ler, 19Jak çuvallar aamak Eakl A~ur,.a harbiye 'd:!..c 

Bıt kafa tasında üat difler tamam- Onu böyle ye binlenlıire arp. nld hayatım, lrıendinl mabaul ye Erteııl tabalı kurtlar ye ~lar çok faydalıdır. Hele ıu yerine modalı neral Fa~~ ltalyidan A:.U..,.. 
dı. Halbuki Mıı.hmudun üat ııra dit- tında gören Ayıe az SW- teYlacln- ne tuMle llmGt ıı&lawelı: lııtedlil" OQll ~ " J"Dlıı ınli, w lrullanılına gaza Urfl korunmala7 teYldf edılmıffir. Aflliı. intihar• 
~ ildti yolıtu. den nlıLıll qnbcMH nl •nkhı Sadece lcetnlderl im' "ıli. -..;, ri clliha fazla artar. Ahırların lrapui nm Mki nHA B. Ra~ ekted' 

Şıt halde bu ı,.. Malunudun bqı Mahmud. kimseye ........... - D.lıll, clıı.t, O.•ılıelk...,.. -Bn'lıl8Dt-~. ,ISıılndıf. bllp -~ olda- mit olıluiu haber yeriJm ... 



ana Yenilen F avsta 
Asılmak suretile Marlen Dietrich Holivu- idam edilecek 

__________ : ___ _ 
dun Esrarını anlatıyor 

Yazan: Mı,eı zevat.•~ 

Çocuk kötürür,;dü, sağır ve eblehti. Ana '·--.---------------'-~ -106- .. _..ll 

-25- onu tedavi ettirmek için beş sene şef katle Buraya geli§İm bu sözleri size aöy- barmıf §Övalyeye doğru iJerllJ"'~ 
·;t,r f Ç ğ • r b / ğ lemek jçindi. Halbuki aözleriniz Y avaı yavaı Pardayanın y~; 

- Ziya!... lasınlar. Uli aş 1• OCU unun şıra U mıyaca ını Favatanın her zamanki Favata oldu- laıarak kollanm onun boY" ...... 
Diye bağırıyor, bir diğeri de * öğrenince onu öldürdü ğunu bana anlattı. Beni yenid91 kor- ladı: ~ 

ilave ediyor: Vakı't kutmağa batladınız. O halde açık - Seviyorum, seviyoJ'lllllt 
öğle... «Paramunt» da, Londra 27 Mart 1 1 1 k r · d d 

- SükUt ! "d l k d l d B - Kanun nazarında suçlu olıam • aöy İyorum, papayı esir a ma e ım- sevıyorum, e i. 19' 
Güneş parlıyor, projektörlerin stu yonun ° antuı 0 u ur.. ura- den gelmez, Romaya hakim olacak Halbuki beni reddediyora,_.. 1 

l sı camlı, geni§ bir salondur. Ve bu- bile allah nazarında değilim. k b ki ._ b d müthit harareti omuz ara çökiı- i i in ·,ilik Y.Uvvetin 8.Jına geçe- rı a ına yemin ettim. Bir .J. ~ 
yor, her tarafı tam bir sükut ıarı- rada, yıldızlar, miitahaasıslar, direk- Leeds cinayet mahkemesinde, be§ miyeceğim. Kurmumı istediğiniz sun seninle ba§bafa kalacak .. ~ 

törler ve figüranlar hep beraber ye- Yatındaki cocuğunu öldürmekten k d 1 L~L! d k'-"' ... yor. Koridorda duyulan bir zil se- ed 1 ordunun uman anı o amıyacağım. ~ır vücu umu senin -wt 
siyle, kapının üzerinde yanan kır- mek yerler. Herkes istediği yere, bo§ ıuçlu olarak muhakeme i en ve Bunları yapmayışım yorgunluktan arasına kayıtsız ve §rtsız terk' 
mızı ampul, hiç kimsenin, her ne bulduğu ilk iskemleye, iki veya üç idama mahkUm olan Msr. Kathleen veya bir orduya kumanda kudretini ğim... J 
sebeple olursa olsun, (plato) ya yabancının İfgal ettiği masa ba§ma Munford namında bir kadın hakkın- nefsimde bulaınaymmdan değildir. Favata son kelimeyi ağ~f 

k oturur. Yemek gayet çabuk yenir. da verilen hükmü i~itince böyle aöy- b L! b k k p d akl--..a giremiyeceiini iıaret etme tedir. Ben elli altml§ İn K; in"rı asına ge- er en ar ayanın dud ıu...-ı, 
Klodetin makiyajcısı ileriye Yıldızdan tutun da makiniste kadar lemi!tir: çerek dünyayı alt füt cd "1, her geç- pı§lı. Ate§li busenin tesiriyle k' 

doğru atılıyor, elindeki pompon\a herkes, öğle üzeri, hemen hemen Derek ndında olan bu çocuk feci 1 tiği yerde ateı ve kan İ71e-i bırakan den geçen ıövalye ancak: ~ 
yıldızın bumunu pudrahyor. Son- ayni yemeği yer, salata, meyva, su- bir kül;e halinde idi. Bacakları ve 'adamlara nefretle br'' ~.ı ksat- - Fanta!... diyebildi. P~ 
ra bir gölgeye çekiliyor. yu, buzlu su veya kahve içerler. l.:>Iları kötürümdü. Yarı saiırdı.Ağ-ı tlan ne kadar büyük olursa ı-'ş •n ne- fena bir vaziyete düttüğünü ~ 

Lubiç: Bana refakd eden dost etrafımız- zında bir kqık ve a bir bardağı tuta-, ticede geriye bir çok yetimle- b·- lt- du. Fakat bu vaziyetten k~~ 
B 1 ı da bulunanların isimlerU:i teker te- mıyaca. k k_ada.r belilhe. te müptela idi. t Jet f 1 t .. d . . f • d ku t b •--· - &f ayın· Ş h I f d l d l 1 ı an sonra, ae a e ve zarure~ o- ıçm ne esın e vve UUUJP . _ _. 

Diye bağırıyor. ker aöyliyerek maceralarım anlatı- a ıt erın 1 a e e:ın en an aşı ı- ğuran hadiseleri nefretle krıu -r rn. Böyle bir saat geçti. Gözlerilll fN' 

Sinema makineai tatlı bir horla- yor: ' yor ki Mrs. Munford be- tene fa-' Sebepsiz adam öldürenlerden t;kai- kendine geldiği zaman Favıt•JI' 
Jlfa benzer bir ses çıkar:bta bat- - Şu kıvırcık saçlı, büyük göz- sılasız bir ~urette ve ~üyük b~. §~f- nirim. Herkesin 4ahai hürriyetine nında göremedi. Yenilen Favata. ~ 
llyor, Gari, Klocleti Y yarak, lüklü sarı delikanlı, Amerikanın en katle çocugunu tedavıye ve buyut- saygım vardır. Hiç bir kimseyi ar- bumıı olan ıehvet duygulannl ~ 
kolunun altına alıyor, diier eliyle mqhur halle beategandır. Bir tek meğe çalıjmı§tır.. zuma ve irademe boyun eğmi' gör- dürmeje muvaffak olduktan ~ 
de kaba etlerine ,iddetle vurmaya musiki notası bile bilmez. Bütün ha- SIZ öLDURMEZSENIZ BEN mek istemem. Hele papa gibi bana aavuıup gitmi,ti. Pardayan 1" 
batlıyor. valan, di§leri arasından ıslık çalmak öWORECE(>tM hiç bir fenalığı dokunmaml§ olan ih- yerden fırlayıp kalktı. Bu sırd ~ 

Lubiç onları durduruyor. suretiyle uydurur. Bütün gün ıslık Geçen ikinci Te§rinde çocuk hu- tiyar bir adamın boynunu tutamam. laima yanım ıshldan, y~ .. -..a 
- Bu kadar hızlı değil! Haydi! çalar. Yanında üç veya dört hakiki tabklan mütehassısı Dr. Vinningi Onun sizinle görülecek bir hesabı lerin çatırtıları, yerlerin ~ 

Vurun! müzisyen vardır ki, bunlar onun ziyaret ederek kendisinden kat'i bir varsa bu beni alakadar etmez. Giz- reliyordu. 
Sahne bir defa, iki defa, üç de- kitioleridir ve onun ağzından çıkan teıhia İstemiftir. Dr. un cevabı baht- Oifunu öldiiren madam .~'!nlo~~ den intikam ahtım namuaklrane hir Favsta emeline muYaffak ~ 

fa tekrar ediliyor. Klodet nere- her havayı kağıda tesbit ederler. Hat- sız anne üzerinde sonsuz bir yeis Akukat bundan sonra JUnye dö- düello teklifi ile bqlamıtbr. Onu dü- tan sonra Pardayanın vücuduntl ": 
tleyie aibyacalı. ti bunlardan her biri, nöbetle elde uyandıracak mahiyette idi. nere : . ello yaparak öldürdüm. Morever de tadan kaldırmak için önceden ~ 
Yanımda ~ran s.enç bir f!ıü- kalem ve kağıtla onu, hamama va- Dr. Vinning: - ~ste huzurunuza katıl olarak kılınç kullanan bir adamdır. bat almıı sarayı ate,lemelı için Miri' 

ran im, Cari Kuperm mua Üze- nncaya kadar her yerde takip eder, - Madam çocuğunuz tifa bulmı- sevked.~I~~ ~~1~. budur. Yavrusu- Fakat Silut Kent öyle dejil, hu- ae emirler 'Termİftİ. Pudayan "" 
rinde bıralunıt ol~uiu sigarayı çünkü onun ai:ı.ından hiç umulma- yacaktır. Onun bu feci vaziyeti ha- nun. ~u~un omrunc~ ı~tı~ao çekme-ı ıa.a anlattığım sebepler dolayısiyle kemmel bir tuzaia tutulmut ,..... 
bir •tir rilyaıı, bir vecd içinde İçi- dık bir zamanda pheserler çıkabilir. yatının sonuna kadar devam edecek- meıı ıçın o~u. ebedı ıstırahate ka- tekliflerinizi reddediyorum. Y ann caktı. 
yor. tir. demiıti. VU!t~~~- ıat~y~. ve .bu maksatla .aaat befte hayvanıma l>merek Roma- Şövalye neticesi bir ölüm ...... 

KAYBOLAN MELODi Munfordun cevabı daha az kat'i kendı lluı:rıyet~ı. bı~ bıle feda eden dan uzakl.,.cağun. Şu dütünceleri- muhtemel olan facia karfıamda t,11 
ÇALIŞAN HOUVUT değildi: kad~? _katıl ol~lnlır mı? me iki !CY daha ilive edeceğim. Biri Favatayı diifünmÜf bağınyordu: 

cOnun yanında bulunan adam da - Şu halde doktor, onu hastane- Jun hey~tı ~h~~ .~na h~~ dost olarak aynlmamız, ikincisi he- - Favıta, Fanta... Nerede.iof 
Marlefti tekrar •irdüiüm za- beategirdır ve geçen aene baıından nize kaldırınız ve öldürünüz. dedi. merharne~ bır ~~küm venlmetı j na kar§ı husumet besleseniz bile Be- Gel seni kurtarayım! ... 

man hana tiyle diyor : çok ıarip bir macera geçmİ§tİ. Bir Bahbız bir yavruyu bütün hayatın- arzu~un~ ızah ett~gı zam.an~ mahke- ı Jova köprüsü hadisesini hatırlayarak Dumanın tqkil ettiji bulutlar _.. 
eze.ahire aldanmamalı, Holi- gün, Barbara Stenvikin villiamda ca bu ıstrraba mahkum elmeğe hak- meyı takıpAe~enlerın hepsı aglıyordu. bundan vazgeçmenizdir. ıında Fantayı görür gibi oldu. y~ 

Tad da ~ıhyor. Hem burada çok, verilen bir müsamerede hazır bulu- kımız yoktur. Bunu siz yapmaz.sanız Fakat h~ ~rarı?dan ~tmadı. Pardayan durdu, geni, bir nefes onun aeai ,övalyeye fU cevabı veri'" 
pek .çok çahfılıyor.» nuyordu. Bu müsamerede elli kadar ben yapacağım. Me;~~et saıkuıyleA cınayet ı,lemek aldı. Artık içinde kendini sıkan hiç yordu: 

Marlen ~ ıararla te'?'arhyor, davetli vardı. Sabahın aaat ikisinde Bay-ın Munford bu sözleri büyük tezını ıı~d~I~ mahkUm ederek Mun-
1 
bir fCY kalmamıtlı. Dü•üncelerini -BllMED~ 

Sinema fduinm ancak zalım, ·~~, herkes, ve bilhassa beıtegar eyice bir ıül--unctle ve tane tane söylemiı- fordu~ ,eslim ... ka?un A nazannda ~a- açıkça ortaya koymuştu. Kendi ken-
Wif ~· .•~.n, f(>bretını, sarhoıtu. Bestegir piyano bqına ti. 2~r g~stermege ımkan olmadıgmı dine dedi ki: ,. 
lııayaliı11, mucızesmı rulunç b~- geçti. Ve bir melodi uydurmağa bq- KATIL ANANIN SöZLERl soyledı. . .. .. - Kılınç ve hançerle hatta topla Bay ve Bayanlara 
an korkuyor. Aynı ~anda ıatı~or ladı Hemen hemen hiç kimse onu lkinciteşrin;n 21 inde bayan Mun- -~~em~y.ı dold.ura~ ~uy~k. aa- mücadele beni sözle yapılan müna-
lri, içinde yüzlerce, bınlerce, on bın- d" ı' · d O • ho•luk bu ford elindeki --L~tle polis karakolu- mun kutlesmın derm sukUtu ıçındel..._ __ kadar sıkmaz. Artık bu sonun- KARŞIYAKA YUSUF OLTAN 

• ... ın emıyor u. ıse, sar ı:- - t>GA ··1 00 
• f l "th' · ah • ..,.. 

lerce, bdm, ve erkeiın çalııtıg~ ve lutları arasında §Öyle mırıldanıyor- na müracaat etmi! ve oğlunun cese- 0 um ı§are ı ? an mu 1!. sıy. se~- cu olacaktır sanırım. MODA BERBER SALONUNDA 
çelik eanayiinden aonra Amerika- d • dini masa Ü2:erine koymuıtur. Katil P~!unu ~~dı. Bunu müteakıp hu-ı Favsta Pardayanı gözleri kapalı lzmirin ve Kar§ıyakanın moda 
nm en Mlyük aanayii haline gelen b~ u_. Aman y:ırabb'm. bu çaldığım ana müthit faciayı şöylece anlatmıf- küm teblıg olundu. . dinlemi!li. Vücudunda en küçük bir alemine yeni bir varlık. 
namütenahi fabrikayı da görmemı 1 d' uh kk k k' b" h d' ' tır· Kocasının refakatmde, aerbeıt,titreme eseri görülmemi§ ıövalye (ONDll..E ve PEROK) 
• • me o ı m a a ı ır ta eser ır. · larak ahke eye gele madam ı • ' · · Sa la · h ku 1 '-
•tiyor. B.. "k bir muvaffakıyet kazanaca- - Çocuk yatağına uzanmlJ bu- 0 m m .n .. .. İ sözünü bitirir bitırmez, gözlermı aça- ç nn sıya , mra, •e$tane, 

Yıldalar_m ve t-:nınmı!. bütün si- ğı':: §Üphe yoktur. E~•ıre sarhoı ol- lunuyordu. Dit~eri.rıi zorla açarak !d~nford •d'l h~ndaki hbe';ju~ \ rak çıngırağı çalmı§tı. Mirtis içeri gi~- ~' .mavi, pli~ ~enklere çevriJ. 
nema phaıyetlerinm Holı~. b~ mam ne büyük bir tali! Bu bana ka- gaz borusunu agzına tıktun ve hava ın r.. e ı ;:~•ha gunu .. d ·~· 1di. Esasen kapının arkasında bekh- mesı bır sanat eseridir. 
lııaline ıetirmek için, sıhhatlerinı, ~·- biliyet verivor.. gazı çqmeaini tamamen açtım. ~e .

1 
uzere . P~ .. !1edye t~~ -~ b!·ıyordu. Favsta ona §U emri verdi: SAYIN BAYANLA~: 

alrlerini bcmluldanni, bazan ahlik · .. .. ""'lcd _ Polis müfettiıleri hareketsiz duran ah an~~1? ~~';':" ~ uçu ır 1 - Dediğimi yap! sen de saray- Sözlerimiz reklim degıl: Avrupa· 
--'-.:....!._I bi'- bo-.ıuldanru bu «Ertesı gunu og en sonra, ser ed' ı~ f~!-1 land heyecan ızı bıle gorulmıyordu Mun- dan -L.r da .. d....... .. t Jet staı'ının en muv__.._..,...., ııe zu b · h ld d O ccı ı sun ı tene nıa e can ırma- . . ·. ) \IA. ıor ugumuz uva 

itte hayatın en .Uzel taraflanndan semed ırb. a el~abe 1~ l ~m~, ~u- ğa çalı~nrken o fütursuzca: f~rd asılmak suretıyle ıdam edılecek- Pardayan ,Mirtisin sarardığını ve yeni modelidir. 
buılanm, Wraydiyi, müsamahayı, var eb ır m~od. 1 • ~.e en::§ 0 ugu- - Beyhude yere onu canlandır- tır. cevap verecelcmif gibi dudaklanmn PERMENANT TERMOS aaçla-
tefkati kaybettiklerini itiraf etmek nu _ve ~ ~e ının ır ta es~r s~yı- maia çalıımayınız, diyordu. * kımıldadığını gördü. Favatanın yıl- nn elektrik cereyanile tabii büyüme. 
lbunchr. labılecegmı hatırladı. Bunun uzerıne Hadise bundan ibarettir. Mark Önünde dınm balatları kadının ağzını kilit- sini bozan çok yerlerde kullanılmak .. 

Onlar kendilerine ait olmachklan piyanosuna doğru atıldı ve havayı Munfordun avukatı mahkemede !emeğe kifi" gelmifti. ta olan saç elektrik makine~ 
gibi, görüp anladddanmı yazmamak habrlamay~ çalıttı:. Fakat .. muvaffak tunlan aöylemiftir: Şilinler kayboluyor Pardayan, anlamadığı bazı hi.di- büyük bir yenilik Vücuda ıelmiftir. 
haldn ela bana alt değildir. Holivu- olmadı. _lkı. saat .suren hummalı. ve - Müekkilim yaptığından müte- ViYANA, 31 (Ö.R) _ Avus- aelerin cereyan etmekte olduğunu Bu senenin en son Viyana modeU 
chm temsil ettiği kuv~et, ıü~ll;' aemereaız bır faalı~etten aof nra;;ihak ea~~ir. Yalnız bana tunlan söyle- turyada bütün bankalar, ve ticaret ;kavnyarak kılmcını düzeltti. Her natürel tenn~~ ıa~esinde e~ektribia 
bu kadar azap ve ezıyete degerdı. yet Barbara _Stenvik, tele on ere ml§tır: müeaaeseleri 28 marttan itibarenlhangi bir hücuma kartı hazırlandık- olarak en tabu tekilde fennm en son 
Dünyaya bir hayli vermek ve gam- o?a meaeleyı a~lattı. Barbara Sten- cBu i§i oğlumun menfaatine ola- hesaplarını mark üzerinden tut- tan sonra Favstaya hitap etti: ve en sıhhi vaziyette olarak yalnı~ 
lan uyutmak için, kendi kendini acı vik te ... s.~varesın~e ~azır bulunmu_! rak yaptım. Madam ki allab onun mağa batlamı,lardır. Mütterileref - Madam! Verdiğiniz fU emrin Karfıyakada Yusuf Oltan moda aa .. 
hir k~iyle oya~ak l~zımdı. olan ~~tün d~v~tlılerı~e telefo~ ett~. canını almak iatemiy~. Ona acı: kartı hesaplar da üç tilin iki mark minaaı nedir? . lonunda yapılmakt..Iır. 

isterdim ki, Holivuttakiler, o~~- «~n saat ik.1!.e .doğru Raif ın bır d~n ıstırabma bır son ~ermeyı olarak otomatik bir tekilde hesap! Favata bu suale cevap vermedı. Telefon numaruı: 5154 
nn hayatlannı, maceralannı, nlÇID melodi beateledıgmı hatırlıyor muau- vnıfe saydım. Ona hayata iade et- edilmektedir. Bankalar pazartesi Kadının bütün tefıvet duygulan ka- D. 15 S. 7 1015(651} 
y~ı,,~~~b~er~~~~~~un~~. &etl •. m~w~~b~h~~~İn~~~rind~~i Sil~~ Mu~a~~~~~~~~~~~~--------------
nazariyle bakan halkın gözünde,~- Herkes le öyle. Ne yapalım? .. Mer- edileceğini biliem yine bunu istemi- tebdil etmektedirler. Avusturya! c t• 
tıraplan ve ~aar haya}Jeri~~~ n~m ıi!» yeceğim. Hayatın be~i'!' için ne kıy; bankaları daha ,imdiden ihtiyaca enne JD en 
insan olarak goaterm~ ıatedıgımı ve meli var? Adalet y.ennı bulsun .• Ço- yetecek kadar kağıt ve madeni güzel 

evlendi 
hunu kaba bir ıefkatle yaptığımı an- -BlTMEDl- cuğumu raha~ bırakınız.• marka maliktirler. _ k H •• ti 
, rar Yerdim. Bu karara tevfikan b7r beni oturttu. Birçok suallerden sonra 1 z ı o r s e 

zenbil tedarik ettim. Her pazardan ismimi, kim olduğumu sorCfu. Derin HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman. 
içinde 

Yazan ı METiN ORSA Y 

Ebülkasını'ın hikiyesi 

misk elmuı, tekerleme, gül ve diğf'r ' derin içimi çektim: 
kokulu ıeyler alıp satmağa bqladım. j - Bu hususta beni mazur görü
Bunlan muteber tacirlerin toplanıp nüz dedim. Zira yüreğim yaralı, ken
oturduklan bir dükkana ıötür-t dim dertli bir adamım. Dertlerimi 
dilin. Herkeı birtey alır, parumı ve-t depreıtirmeyina. · 
rirdi. Vakii bu pek küçük bir tica- Gözlerimin Yatla doldujunu gö
ret idiyae de yine gündelik ekmeğimi 1 ren ihtiyar sözü deiiıtirdi, bu babai 
bu Üyede çıkanp geçinebiliyordum. kapadı. Bir müddet daha oturdum. 

Bir gün yine zenbile dürlü dürlü Sonra gitmek üzere kalktı, elini ce
çiçekler doldurup satmak üzere de- bine sokarak on altın çıkardı, avu-
diğim dükkina gittim, orada oturan- cuma ııkııtınp a&VU!tu.. . 
lann önüne koyarak gösterdim. O Bu ihtiyar zatın hakkımda ıöster-

Bir Ameri -
kan mapzinin -
ele yukanda gör
düğünüz reaim 
altında fU izahat 
•ardı: 
Cennetin en gü
zel km ..• Paradi 
dansözü olan bu 
on alb yqmdaki 
Hope Şandlar 
adındaki kız 24 

dükkinda bqbca bir adam bir köte- diği ikram ve hüsnü muameleye pek aaat içinde dün
de sakitane otururdu. Bu adama ben ziyade taaccüp ettim. Zira orada bu- yanın en mq-

7 
hiç dikkat etmezdim. O gün beni ya-ı lunan en zengin tacirlerden bile bir hur bir kadını ol-

- - nına çağırıp: altın görmemi§tim. Hiaılı ihtiyann mU§tur. Hope 
Ozarnan kıza: Bir müddet yürüdükten sonra aah- - Niçin baJkalanna takdim etti-' f u muamelesinden birıey anlıyamaw Şandler' Ameri -

- Efendim, sizi ölümden kurtar- rada Bağdat tarafına giden bir kirva- ğin eıyayı bana da göıtermiyonun? 1 dun. kan gazete krah 
b k 

1 
E · d kk ld' ... • Randolf Hörs -dığım için eynca ir mükafat gör- nm korunu§ olduğunu gördüm. Ta- Yoksa beni birtey yerine oynuyor rtesı gün aynı ü ina ge ıgun- tin og"'lu David 

mek arzusurtda değilim. Allah bilir mam ben de Bağdada gitmek heve- musun? Acaba cebimde para yok de ihtiyann yine kötede oturduğunu 
ki size ettiğim eyilikten dolayı da ne- sinde olduğumdan hemen bu kirva- mu zannediyorsun? müphede edince zenbili onun önüne Hörat ile evlen
damet getirdim. Fakat §U adamdan na katıldım. - Hayır efendim, kuıurumu af koydum. Yine bir demet çiçek alıp mİ§ ve derhal bal 
intikam almağa beni illet edinmeniz Seferde birçok mepkkat çektikten buyurunuz. Mahcubiyetimden sizi beni yanına oturttu ve aerlÜzqtimi ayı seyahatine 
doğnıs'-' pek ziyade cU..:üme gitti. sonra nihayet Bağdada vuıl olduk. göremedim. Zenbnin içindeki fCyle- nakletmek için hayli 11rar etti. Bu- ~kmııttr Mesut 
Bundan dolayı pek meyusum. Fakat fevkalade fakir diifmilf- rin hepsi sizin olsun. Bir akçe bile is- nun üzerine daha ziyade ketmetmek çiftler Ken Mari 

Dedim ve vaadlannm, teahhütle- tüm. Cebimde bütün Hl'Vetim olarak temem. mlnaaız oJacaiml anladıimıdan ba- ile Londraya ha· · eh' 
1 

ine gidt?" 
rinin hiç birine kulak aamıyarak he- tek bir altın vardı Bunu sermaye itti- Diye mubhele ettim. O zaman l'nna gelen ahvali birer birer naklet- reket etmiılerdir. Oradan Paris.:'V• diier Avrupa t ır er 
men o inda kendisini tttkettim. Sa- haz etmeje ve namerde m~ ol- zenMlden bir cleete çiçek aldı, Jaftm& tim. Kendiaini ahTalimden tamanU,- celderdir. ~ 
L_'L '--abada • 1-~-- __ LJ ___ -1--LJ.ı..._ le L-L-..1.-..;. 1-..I!- dinJem" olan iL&!-. ~-...1! ld .1.---.!'-- .--..a.-.1--.! bu f_.:1!__., .. I ancak •- L~..!Jrada haber • ..a obnadan ~na n çıktını, git- 11117acak ...... n11n11uı1111 ~ ....,.....- eyııaumıı. 1f ... u, ... ~ : ...........u --"'-=n ızun•- ...... omaL---

•• · · llhtl•JJJL:.tfilı~~--.:~__::-~m~n~ME~rn~-=-L~~~6~._:_ __ ~ __ _:_~----~~------ı..J 
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· Ace .. e Sigara tiryakilerine müjde ~üzayed . ·ıe fev- Devlet Demiryolları Sekizinci işlet-
Daktilo aranıyor Tütün kullananlar, tütünün vücutları üzerine yaptığı tahribattan '·ala" de bu·· y·u·· k satış m .. d .. 1 .. v •• d 

müttekidirler. Doktorlar kendilerine her daim sigarayı terket.. K e mu Uf ugun en• 
Bir tirket. he.ahı kuvvetli, eski · • , a meyi tavsiye ettikleri halde terketmemekt~dirler. Acele yolculu· k J) k B h T l 

İl Zl)"l okur, daktilo arıyor. latiyen •• a ar ren gezi eri 
·ı.ı Yazıları ile, tercemei halini ve Halbuki D p 1 'ın son dı l l 
~~!!.ı~lmeatqzmı"rmpiko~taarıknıutu(~u· 3R6.1) Alman r. er ı·cadı o ayısiy e Ucretlerde büyük tenzila" t 

-. J • • 3 nisan 938 pazar günü öğleden 
ldresine... evvel saat on buçukta, Bucada Sa>?n hal~ın i~bahar 1!1evsiminde pazar tatillerini nete ve ei· 

1 -3 (655) otobüsler bekleme yerinde Kemal lence ıle geçırmesı ve aynı zamanda komfU tehirleri tanımaaı dü· 
paşa sokağında 16 numaralı evde fÜncesiyle nisandan itibaren üç ay müddetle her pazar günü iz.. 
Parkinson ve Valkere ait nadide mirden bir gezi treni yapılacaktır • 

.. lZMtR SICILU TiCARET ME
mlJRLUöUNDAN: Sıhhi ağızlığı kullamldığında tütünün koku ve lezzetini boz
L!~irde muamele yapan (Selinik madan istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın 
~ı lzmir ıubesi) nin faaliyetine İçerisindeki yedek kısımda bulunan k imyevi ,nıadde tütünün: Ni
~yet verildiğine ve ıube namına kotin, Piridin, Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde 
'lllZaya aeWıiyettar olanların imza ıüzer; ağız, ciğer ve yürek temiz kalrr. 
~1il\iyeti ref edildiğine mütedair F iati Her Yerde 150 kuruştur. 
~>'l.llname ticaret kanunu hükümle- Toptan ve perakende satı' yeri : PiPO PAZARI Kemeı·altı 
tine göre sicilin 2235 numarasma karakolu kartııında No. 80 MAZHAR ONGOR .. 
lcart ve teacil edildiği ilin olunur. •ss=--~~~=-!!!·~•!!!!!!!!!!!'9+±~s-!!!:e4?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!± &=F'!l"!!!-!!!!!:!!• !!!!!"~&!!"111•'11!!• !:.!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!.!: '-••• 
l~ir sicilli ticaret memurluğu 

~illi mührü ve F. Tenik imzasi. 
1 - Beyanname. 

iZMlR SiCILI TJCARET MEMURLUöUNDAN: 
Tescil edilmİf olan (Türk Sanayi ve Ticaret Anonim tirketi) 

nin 21/3/938 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtna
mesi Ticaret kanunu hükümlel'ine göre sicilin 2237 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

tzmir Sicili ticaret memurluğu resmi mühürü 

lıtanbul,Galata 24Birincikinunl 937 
SEUNIK BANKASI 

Türk Anonim Şirketi 
Umum Müdürlüğij 

İatflnbul ticaret odasında kayit 1 : Z A B I T N A M E 
ve F. Tenik imzası 

Numarası 31 2 : H i S S E D A R L A R C E T V E L t 
Yevmiy~:YA~ltE Türk Sanayi ve T~caret Anonim şirketinin 21 /3/938 pazartesi 

günü saat onda lzmirde Türkiye palamutçuları Anonim sirheti 
Meclisi idarece ittiha2: olunan ka- idarehanesinde yapılan adi heyeti umumiye top- . 

t~ ~erine, bankamızın İzmir fUbe- lantısi zabıtnamesiJir 
•ı kapatıl.mit ve bu ıul>eye ait mu- idare heyeti makamında : 

· llnelatın tasfiyesine tevessül olun~ idare heyeti Ba~kanı .: Bay Fuat iyimen 
~~ttur. MezkUr ,ube namına gerek İdare heyeti Asbatkan : Bay M. Münir Birse1 
Ltrinci ve gerek ikinci derecede im- . idare heyeti Üyeden : Bay Harold Jiro 
ıaya salahiyettar bulunan k1ıiısele- .İdare heyeti O yeden ·; Bay Çarlton Vitol 
Lin: İmzaya selihiyetleri kaHnamıt ~e Hazır buhmrnu~lardır. 

• U ıelalıiy':tleti red edilmiştir. l - HükÜmeti Cümhuriyeyi temsilen lkhsat vekaleti namına 
f ~apkamizm İzmir ıubesvinin tatili .. komiser sıfatiyle, Boı·sa komiseri bay Şevki hazır bulunmu~tur. 
aalıyet ederek kapatıldıgının ve 2 - H eyeti umumiye, nizamnamenin yirmi yedinci ml\ddeıine 

tnezkur tube _namına imzaya selahi- tevfikan idare heyeti baskanı bay Fuat lyimenin baskanlıg.,.. ı~!\· · 
l'ett 1 1ar • )AL• L1 • • d ' ' 'J • a~ o an ın ımza ıe e.nıyeuennln sa'at on a açı!dı. Hannamelercle . yaz:Iı olduğu üzere bildirilen 
t~f dılmit bulnduğunun usulen tes- zaman içinde, Şirket ll\erkezine bas· vurarak girme kağıdı aJan 
~~) Ve ilanına mütedair beyann'anie- ve isimleri toplantı yeri_°nde asılı b~lunan histedarlar cetveJi ile 

2•r. ... . . toplantıya eelenler~? .~i~me. kağıtları araştırı!dı. Girme kağıdı s! Kanunuevvel 1937 pul kılışe alanlardan dokuz kı:.11 gddıği göı·üldü. 

2 
lanik bankası müfettis imzası , 3 - (30750) adet hisse senedi sahiplerinin toplantıda hazır. s! !'~unu evvel 1937 !<1liş; .. . bulundiıkları ha,kan tarafından bildirildi. ' 
lanik bankası umumı mudur un- Toplantıda hazır ~ulunan hissed.:rlarm sahip oldukları his:;e 

tltı Bq müfettiı imzası senetleri, sermayenin yarısından çok olduğundan, nizamname-
T. C. Beyoğlu ikinci Noteri N. nin 36 mcı ve ticaret kanununun 366 mcı maddesinde yazılı nisa-

Hilmi Umar resmi mührü hı içtimaın hasıl olduğu ve çağırma ilanları ile toplantının usulü- ' · 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı K. ne uygun olduğu bay komiser tarafından da bildirildi. 

İvvel ~yİ yirmi dördüncü günü gün- 4 - Re': top~ariiağa e~ ~ok hi.sseyi temsil eclen T. Palamutçu. 

k
enteçli olan bu beyanname altına ları Ano. Şırketı N. Fuat lyımen ıle bay Harold Jiro ve yazıcılı~a 
onldan imzalar kim oldul<ları dai- bay Hüseyin Ahu oğlu secildiler. 

"ete tan~ıt (Selinik
1 
bankası na- 5 - idare heyeti ve müraki? rapoı·ları ve 31/12/937 tarihinde 

lnına İmzaya mezun umuJ11 müdiir biten ytlfık blimço ile nievcuclat cetv:!}i ve kar ve zarar hesapla:, ' 
~C.. de Lavemette Saint Maurice) okunup aşağıdaki hususat mütt~fikan karar a!tına alındı. 
~ebat müfettif {M. S. Karasu)nun BIRiNCl KARAR : 
~tnzalari olup yerine gönderilen da- idare heyeti raporu ile mürakip raporları kabul edildi .. 
lrern bat memuru Ziya Değer önün- (Bu kararda idare heyeti reye iştirak etmedjl~r.) 
~imzaladıkları için kayıt ve tasdik IKiNCi KARAR : , , 
qlındı. Blanço ile kar ve zarar hesabı , ve mevcudat cetveli kabul ve 

24/12/937 Cuma günü lasdik edilerek idare heyeti azalarının zimmetl~ri ibra olundu. 
Beyoğlu ikinci noteri A. Hilmi (Bu kararda idare heyeti reye karışmadılar) . 

1 

. Umar OÇIJNCiJ KARAR : . 
T. C. Beyoğlu ikinci noteri A.Hil~ Bu aene muamelatından hasıl olan ( 41.384.88) liradan yüzde 

itti Umar resmi mührü ve imza. beşi olan (2069.22) lira nizami ihtiyat akçesine ayrıldıktan son-
Cenel sayı: 3 özel sayı: 1/1 ra, kalan (39.315.66~ liraya geçen seneden müdevver (14652.51) 
lıbu beyanname suretinin dakede lira karın ilave:siyle hasıl olan (53.968.17} lira mecmu kardan 

-lıkonulan aslına ve ibraz edilip ken- hisse ha,ına birer lira ~tarak ( 44.000) lirasının 25/4/938 tari
dilerine iade edilen Beyoğlu ikinci hinden itibaren hissedarlara tevziine ve geriye kalan (9968.17) 
l'IC)lerliğinden tasdikli pullu niishuı- lirasının yine kar ve zarar hP.sabında bırakılarak gelecek sen~ye 
~ yapılan tetkik ve mukabele neti- devredilmesine hep birlikte karar verildi. 
~inde uygunluğu anlaşılmağla usu- DöRDONCO KARAR : 
~ tudik kılındı.Bin dokuz yüz otuz idare heyeti azasından müddeti biten bay Ha~o!d J•ro tekr'-ır . 
~ld.z yılı K. sani ayının üçÜncü pa- idare heyeti azalığına seçildi. · 
~tesi günü. 3/1 /1938 BEŞiNCi KARAR 

lznıir ikinci noteri resmi mührü 1938 yılı için mürakip olarak (20-0) lira ücretle bny Hal'fuf 
\' E seçildi. 
e . Erener imzası. ALTINCI KARAR : 

~-ı:ui-liiiiiıöil~-....ı:..-:!"'l'l"'06~S,,,...,(~6G~S) Afağıdaki huıuıat için idare heyetine mezuniyet ve salahiyet 
"" ~ verildi. · ı 
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HUKUK MAH- (A) Müdürler tayini ile ücret ve aylıklarının belli edilmesi ve 
verilmesi. · 

Tire asliye hukuk hakimliğinden: (B) idare heyeti azalarından her biri ile her türlü muamelat.ı. 
l 'tirenin kireli köyünden Mestanoğ ticariye ve akitlerde bulunması. 
dll kuru Hüseyin kızı Hatice tarafın- y EDiNCi KARAR : . .. . . . 

att Tire kireli köyünden Mende gö- 1938 yılında idare heyetinin toplanma hakkı olarak her toplan~ 
~eli oğlu lbrahim aleyhine Tire as- tıda beher aza için (10) on lira verilmesi.kabul edildi. 
'Ye hukuk mahkemesine ikame olu- SEKJZINCI KARAR ~ 
kan boşanma davasının cari muha- Toplantıya saat on birde son verildi. 

mobilyeleri açık arttırma suretiy- Her ay nerelere gezi treni yapılacağı ay girmezden evvel ga• 
le satılacaktır. zetelerle ilan edilecktir. 

D!KKA T : Pazar günü sabah NiSAN AYI GEZi TRENLER! 
Alsancaktan Bucaya hareket ede- 3 Nisan pazar günü : Alsancaktan Nazilliye gidit ve dönüt·• 
cek tren saatlerini bildiriyorum... Alsancaktan kallat 6.25 Nazilliye vant 12.3 
Alsancaktan 8 ve 9 buçuktadır... Nazilliden kalkıt 16.58 Alsancağa varıt 22.50 
Ayni zamanda muntazam otobüs 10 Nisan pazar günü : Alsancaktan ödemişe gidit ve dönüt·· 
seferleri vardır. Alsancaktan kalkış 6.25 ödemi9e varıt 9.35 

Satılacak eunlar meyanında ötlemitten kalkıt 18.40 Alsancağa varıt 21.53 
fevkalade lüks maundan mamul 17 Nisan pazar günü : Alsancaktan Tireye gidit ve dönüt 
aynalı saybur, 9 parça kadifeli Alsancaktan kalkıf 6.25 Tireye varıt 9.18 
kanape takımı, (Rouget) markalı Tireden kalkıt 19.00 Alsancağa varıt 21.53 

24 Nisan pazar günü : Basmaneden Alatehire gidit ve dönüt 
piyano, yeni bir halde kare yemek .... Basmaneden kalkıt 6.00 Ala9ehire vant 12.0l 
masası ve altı adet maruken san- A h ' late irden kalkıt 17.15 Baımaneye varıf 
dalyeleri, Servant İyi bir halde 22.14 ...... 
maroken bir kanape iki koltuk.... GiDiŞ DiJNOŞ BilET OCRETLERI 
Edison markalı üç aynalı mükem- 1 il 111 
mel salon gramofo,lu bir çok plak- İzmir - Nazilli 318 231 148 
lariyle beraber. Şifonyeralı ayna- lzmir - Ödemit 200 145 91 
h dolap, maundan mamul aynalı lzmir - Tire 177 129 80 
tuvalet, İngiliz mamulatı iki adet İzmir - Alatehir 200 150 100 
Bronz birer buçuk kişilik karyola Ailesiyle beraber aeyahat eden bet yafma kadar (Bet Yat da· 
somya ve yatakları, Poker masa- hil) çocuklar ücretten muaftır. Bet yatından büyük olan çocuklar 
aı, Divan, aynalı şemsiyelik, iki lam ücrete tabidir. 
adet madeni soba maa boruları Aydın hattı üzerindeki gezi trenleri için biletler - Alaancak ve 
bir çok perakende Avrupa yemek Kemer istasyonlarından, Alatehir için Bumane ve Kartıyaka is
iskemleleri, yeni bir halde emaye tasyonlarından satılır. 
banyo termosifon laumanı ve ema- Bilet satıtı cumartesi günleri saat 13 ten batl~r. Ancak pa:zar 
ye ~ocuk banyosu, dört odalık ye- günleri Kemer ve Karşıyaka istasyonlarından bilet aatılıiıaz. 
ni bir halde tab~n muşambaları, Gurup halinde seyahat edeceklere kolaylık olmak üzere, va· 
hasır takımları, , tek kapılı aynalı gondaki mevki adedi kadar bilet almak fartiyle hususi vagonlar 
dolaolar. Iavumanolar. etajer buz tefrik ve tahsis edilebilir. . 
dolabı, Viyana nınmulatı siyah Mütetebbislerin cumartesi günleri biletlerini almaları ve bu 

husustaki arzularını giteye bildirmeleri lazımdır. 
Vitrin büyük vazu, kuşlu aynalar, Gezi biletleri ancak o günkü gezi trenine mahsus olup hatka· 
Zenit markalı beş lambalı Radyo trenlerde kullanılmaz. 
duvar saati, Iki adet ikişer kişilik Bu trenlere biletsiz binen yolcular tenzilattan istifade edemez• 
keP:me kübik nik~I karyo!a maa ler, ve yolcu trenlerindeki umumi ahkama tabi tutulurlar. 
somya.lan. Sigara masaları, gü- Gezi trenleri yolcuları trenin gideceği son istasyona kadar olan 
zeJ ve iyi sesli ork, yuvarlak bü- ara istasyonların birinde kalıp yine o trenle avdet edebilirler. 
yü!:: y~mek masası, tek bir termos'· Daha fazla tafsilat almak' için Basmane ve Alsancak garlarına 
fon, nikel şapkalık, aynalı duvar müracaat edilmesi. 
etajeri, ltardruba, yeni bir halde 30-1 1031 (637) 
kapalı ve açık iki adet ~ocuk ara
bası, ecza. dolabı, salıncaklık san· 
dal ye, fırınlı . yemek ocağı, tam 
bir du:ıine mutbak takımı, porslen 
tahaklar, bir çok taban halı 'Ve 
5ecca~eleri ve kilimler ve saire bir 
. ~ok mobilyalar açık arttırma su
retiyle satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
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AZIZ.SiNiK 
Telefon : 2056 
(653) S.7 

tZMtR BELEDtYESiNDEN : 
Beher metre murabbaı iki yüz 

elli kuruştan bin lira bedeli mu
h<>.mmenli 62 inci adanın dört 
yüz metre murabbaındaki on sa
yılı arsasının &atışı ha, katiplikte
ki şartnamesi veçhile 8/4/938 cu-
ma günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale 'edilecektir. iştirak 
etmek istiyetıler yetmiş beş lira-
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün V"e saatte encüme· 
ne gelirler. 

24-29-1-5 950 (583) 
Beher torbası yüz otuz kuruştan 

üç bin iki yüz elti lira bedeli mu
hamm_enli 2500 torba çimento Os
man ağa su membaında teslim 
edilmek şartiyle baı,katiplikteki 
şartnamesi veçhile 5/4/938 salı 

günü saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Talipler iki 
yüz kırk üç lira yetmiş beş kurut 

TAL 1 H 
T ALIH MARKA :rER:.4.ZtLER RE~ABE'fSIZ FtATLERLE 

SATILMAKTADIR .. 

BOYOK HURDA VAT TlCARET EVLERlNDE ARAYINIZ .. 
FABRiKA ADRESi : ISTANBUL GALA TA KERESTECi 

F AZLi SOKAK NO. 7 . . .... . 

NOT : MEMURUMUZ tZMiRDE KEMERAL Ti ~ ŞOKRAN 
OTELiNDE 1, 2, 4, NiSAN SAAT 19 DAN - 21 E KADAR sı. 
PARIŞLER KABUL EDiYOR .• 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Satıf 
1281 Halkapınar Mersinli caddesi üzerinde 14 taj 

numaralı harap kahvehane 

Lira K, 
200 00 

1283 Kartıyaka Soğukkuyu ada çıkmazı sokağında 120 00 
20 taj numaralı ev 

1284 ikinci Karantina Nazmiye S. 20 taj No.lu ev 250 00 
1285 Kartıy,aka Soğuk.kuyu ada çıkmazı sokağında 100 00 

18 taj numaralı ev 
1286 Birinci Karatat Halil Rifat pafa C. 202,204 kapı 66 00 

.1287 
1288 
1289 

numaralı 220 M. M. arsa 
Güzelyalı Re,adiye S. 1 taj numaralı ev 
Sehitler ikinci Albn S. 4 taj numarası ev 
Tuzcu M. Şerif Ali S. 35 taj numaralı evin 3/8 
hissesi 

125 00 
300 00 
262 50 

Yukarıda yazılı emvalin ~ülkiyetine bidayeten ve temdiden 
talip çıkmadığından 28/3/938 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıfhr. ihalesi 28/4/938 tarihinde saat 15 
tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

1072 (657) 
ell'l~inde. Batkan ~ Rey toplamağa memur 

'c:l'Müddei aleyhe ilanen tebligat ifa F. /yimen Harold Jiro, Fuat Jyimen 
~ldiği halde daveti kanuniyeye ica- Yazıcı : H. Ahu oğlu "-omiser : M. Şevki 

etmediğinden hakkında gryap ka- 21/3/938 
~nı havi davetiye tebliğine karar İzmir Türk Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi .. F. Jyimen 

" muvakkat teminat makbuzu veya 
1 

banka teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saatte encümene ge
lirler. 

S"'8~Wiifiüm ......... r..':lilıZ•TFllllmliiW~iiillillliimZillm .. L-11&J1.-:'111111! ................. .. 

Devlet Demiryollarından: 
3 Nisan 938 ı tarihinden itibaren bet hafta müddetle pazar 

günleri Buca koşu alanında yapılacak ilkbahar at ko,uları mÜ· 
nasebetiyle Alsancaktan Koau mahalline saat 12,20, 12.50 ve 
13.35 te olmak üzere üç tren 'tahı-ik edilecektir. Ko,unun hitamın· 
da da kofU mahallinden Alsancağa ayrıca avdet trenleri yapıla· 

d erderek muhakeme karan çevresin- . . . . . . . . . . ... . .. . . 
; gıyap kararını havi davetiyenin Türk Sanayi ve Ticaret Anonim tirketinin 21 Mart 938 pazartesi 
\1 ah.keme divanhanesine talikeclilmiı günü saat onda, lzmirde Türkiye palaınutçuları Anonim 
.... ~ tebliğatında lzmirde münteşir Ye- şirketi idarehanesinde yapılan hissedarlar adi heyeti 
t 

1 Aaır gazeteıile ilinen tebliğat ic- umumiye toplantısında hazır bulunan hissedarlar cetveli 
dasına karar verilerek taraflar arasın- Hissedarın Oturduğu Hisse Rey imzalar bl· Zevciyet kaim olup olmadı~ın adı ve sanı yer mikdarı adedi 
}'\}11tneai için ahvali şahsiye sicil ka~ Türkiye palamutçuları İzmir 13750 10 
't~ arının nüfus memurluğundan so- A. Ş. namına B. Fuat lyimen 
d' 7asına ve müddeinin ıahitlerinin Bay Harold Jiro İzmir 
tı~ ennıesine getirmesine duruşma- Bay F'. Braggiotti İzmir 
0 .:_ 13/4/1938 çartamba günü saat Bay Çarlton Vitol İzmir 
İl'b bırakıldığından tarihi ilandan Bay Pol Filinezi bmir 
h~ ~t~n beı gün içinde müddei aley- Bay Hakkı Adli İzmir 
llıul~~raz etmesi aksi takdirde hukuk Bay Fuat tyimen İzmir 
İtl • U muhakemeleri kanununun405 Bay M. Münir Birsel lzmir 
hak maddesi mucibince bir daha mu- Bay Rağıp Doraan İzmir 

5000 
5000 
3000 
1500 
1000 

500 
500 
500 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

30750 90 
lte erneye kabul olunmıyacağmdan 
0~etin tebliğat makamına kaim 

"'it Üzer ilan olunur. ' · tzmir Türk Sanayi ve .Ticaret Anonim tirketi ı F. lyimen 
1059 (666) . 1063 . . (664) " 

20-25-29-1 879 (546) 
Senelik kirası altmış lira bedeli 

rnuhammenli üçüncü Kahramanlar-
da Selinik sokağındaki 6440 metre 
murabbalık bahçe baş katiplikteki 
şamamesi veçbile 19/4/938 salı 
günü saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Talipler dört lira 
elli kuru,luk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

1,5, 12, 15 1069(661) 

KARŞIYAKA TRAMVAY 
iDARESiNDEN : 
Karşıyaka Tramvay idaresine 

ait <{ört beygirin hayvan pazarın
da 4/4/938 pazartesi günü aaat 
onda pazarlıkla aatılacaiı ilan 
olunurr , 
' 30-31 1 1023 (630) 

caktır. Sayın halka ilan olunur. 1074 (660) 
C'r&l&atpL 4 AL~ 

Muhasebei Hususiye müdürlüğün· 
den: 

1 - idaremize muktezi 42 kalem evrakı matbua ve defatir açık 
eksiltmeye konmuttur. 

2 - Münakasa müddeti 28/3/938 tarihinden 11/4/938 tari· 
hine kadar 15 gündür. 

3 - Muhammen bedeli : 2000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı : 150 liradır. 
5 - thale tarihi 11/4/938 pazartesi günü saat 10 - 12 ye kadar· 

dır. Şartname ve nüınuneleri görmek iıtiyenlerin her gün muha· 
sebei hususiye müdürlüğüne ve münakasaya girmek istiyenlerin 
de ihale gün ve saatinde vilayet Daimi encümenine müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. 1034 (656) 



lZMtR MEMLEK'.ET HASTA
NESI DAHtu HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesini. ikinci bey -
ler sokağında f ınn karşmnda25 

numaraya nakleylemiştir. 
TELEFOı 1 : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1Oı8 TELEFON 2545 

'fin a:--+ m ;,,- 1 IAW" 

ILAN 
Kemernltı Veyselhamam sokağın

da ~7 numarada k&in bina dahilinde 
mevcut olc.n ve üzüm isleme ve te
mizlemesine yanyan malzeme, ma
kine ve teferrüat sağlam ve i;ler bir 
6alde olarak satılıktır . 

Binanın icar mukavelesi de devre
dilebilir. 

SüdOn keyma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

V~pılışı basittir. 
Fiy::.tı ehvendir. 

Talip olanların ikinci Kordon 72-
5 No. yazıhaneye müracaatlan Umu:TI catış ~·eri : lstanbul. Tahtakale Caddesi 51 Numaralr 

1-3 (641) (Poker tır~ş bıçakları deposudur) 
. .,, -=tt::::•ı aw:w w•a 

lstanbul Universitesi artırma ve· ek- ·ı,.., 
siltme ve pazarlık komisyonundan: 1 

1 - 379965 lira 85 kuruş ke~ifli fst~nbulda Cerrahpaya hasta· 
nesinde yapılacak Şirürji Kl:niei binası in,ası vahidi fiet üz.c
Tİnden kapalı zarfla eksiltmeye Irnnulmuştur. 

2 - Bu İfe ait evrak ve ta:-lnameler ıunk.nlır : 
A - Eksiltme şartna.m~~i. · · · 
8 - Mukavele projeri. · · 
C - Bayındırlık genel rarln:::.meji. 
D - Özel fartname. ' · · 
E - Kefif cetveli tahlil fiat c~tveli Mesaha cetveli. 
F- Proje. 
lstiyenler bu fartna.meleri ve evrakı ke,if b~deHnin 100.000/5 

ti nisbetinde bedel ile Güze! San':::.tl.:ır-nkademisi t:ıtbikat büro-
aundan alabilirler. · · 

3 - Eksiltme j 1 Nisan :35 p:ızı:-lc::i ~ünü seat 16 da Oniver
ıite rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gircbilr.ıek için isteklilerin 18950 l'ra muvak
kat teminat vermesi ve bundan başka a~ağıdn!<i vz::"keları ee iı·· 

· mesi lazımdır. 
1937 senesine ait 150.0GO liraiık bayındırltk bakanlığından 

almm1s insaat müteahhitlik ve3ika:;ı ve talibin kendisi bizzd mü
hendis' veya mimar değilse in~aat müddetince fenni mesul;ye!i 
kabul eylediğine dair bir mühendis veya mimarın Noterden la::
dikli senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla mü~tereke.ı 
teahhüde girdiğine dair Noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir SC'.a~ 
evvel komisyon ba,kanlığma makbuz mukabilind:: v.erilece1dir. 

Posta ile gönderilecek mektupların en r.eç üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dı~ zarfını müh:ir mumu ilı: 
iyice kapatılmış olması sarthr. PoAtoda gcc"kme er k~lml eclilm:?z. 

(98'3) 617 27-29 

EL 'F *E&Urwet:-:tm~ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş F abril<ası 
Tarafından mevsi:n do~ayısi!e yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam_ Z· 
Yeni yaptıracağınız e:b;se!er için bu mamu!:'itı tercih cd;n;z 

tftf.~f./J; SATIŞ YERLERi fr;*((.~~~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

1 

1 

1 
1 
I BAG VE hA.:-!Çt::J...ERiNtZ~ - t'AMUK TARLALARINIZI 
j,. Sulamak iç'n doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 
ı.DiESEL MOTöRONE akuplc edilmiş POMPALARDAN istifade r r.Jiniz. ŞEHiR - ÇiFTL!K ve OTEL tenviratlan için ayni motör
~ lerin Jinamola.-ı da vardır. Mazotl<l işler, sarfiyatı gayet AZDIR 

11 Eıe1,~ ·_ rra!a~ ~~o~~c,ıe~a~ı;' ~~~1~332 
~ ..z.u,.zıı12wa~~~wwııawlll:1'1m1ımıa1-----• 

~········· ·····5;1~·h·~·i····s~·i~·k·;;~ğ~··············= 
: ~ aw• .. >•' u 

N9rveçyanın halis Morina bahkyağıdır. lki 
defa süzülmüştür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçio&lu Hanı kr.r~ısında Baıdurak • lzmir 

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

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

.-m-::e:: ' --~ cwz :::ı:o ~"7./.Z777.7Xf~ 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

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

yassı pille ı~ık verir. 
Çok dayanır, çok sağlam ve çok ucu:r.dur. 

Bilhr.ssa mahalle arasında misafirlik dönüşünde çok iyidir. 
Tavsiye ederiz. 

Hava yolları umum müdürlüğün
den: 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA- ISTANBUL araıında 

t niaan 938 den itibaren 
batlayacaktır. 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER l..UTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkana kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Bfrcok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturler. 

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

Satıf yeri : Suluh an ci•arı HOSNO öZöDEMl$LI. •• 

S 1 C A Kt 
Sicak havanın size hararet vermesi, kanımZ.! zc]ıir .. 
leyen "T oxin" !erin vücutta artmasındandir ·zuB~ 
tehlikeli "Toxin,, leri ENO "MEYVA TU .. 
içerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet v~adir· 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirlen a:; 
hararetin ve kabizin önüne gecer. ENO 
sıbhatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKA YA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

Insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 
leriuıizın de Rad· 
aline ihtiyacı oJdu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal~ 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, aynı 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz· 
Iemeğe de yarar. Fakat bu temizlik ki.fi değil· 
dir. Dişlerinizi ~ürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

JNIZI 
SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLER -"" 

FIRÇALA Y iN iZ~. __ 1!!111!1!_..-!'•----
•-ıımıD .. em!n!!!!!i z!!!!!y!!!!l~EJ!!!ll!!!!!a!!!!rı~~!t!Sl ;\ ~;;~7 Pi re sefer: 

)erine Konya vapurunu tahsis ~~~ 
6 nisandan itibaren her çartamba günü ıaat l~ da tz~;6 d• 

kalkarak doğru Pireye gidecek ve pertembe günü yın~ ıaJP: 
Pireden hareketle cuma günü ıaat 11 de tzmire dö?e~ektır; ,.,e"· 

Kamara yolcuları için her türlü konfur v~ eab~~· ıatırah; kolaf• 
cuttur. Fiatler çok ucuzdur. Hayvan naklıyatı ıçın azam Ier ,a~ 
hk ve ucuzluk temin edilmittir. ihtiyaç kartııında ~~ :t~er d• 1•
zar ıünleri ıaat on altıda kalkmak üzere haftada 1~1 İı;.1,cett· pılacaktır. Fazla izahat için Birinci Kordonda Demzyo 
talaima müracaat ..• Telefon 2674 (&6Z) 

1-3 1043 



CUllA ·-

TURAN 
TURAN rabrikaları mamulltıdll'. Aynı zamanda l uraa 

ba.alet M'3 w'ınm. trq ubunu n kremi ile gllzeWk krem· 
l.rw 1m11e ..... Her yerde .. tdmaktadar. Yalnız toptan u· 
btlar lcla bmlrde Gui Bulvarında 25 numarada umum accn· 

Wik Nef'l Ak,...ı. ye J. C. Hemalye m6racaal ediniz. 

.._.. Ktd. ••• Telefon acae 
!Mft!WJM 

KREM BALSAMIN 

. \ ....,,,.., .... . 
L. kumral, ıaraflD, eımer her tene tewatuk eden yegine aıhbl 
...._.lerdir. Cildi bealer, çil, leke •e IİYilceleri klmilea izale 
"'-r. Y anm urdaaberi kibar malafeUeriD takdir ile kullaadaklan 
~ alzellik knımleridir. ac.-. Baluab dlrt tekilde takdim edilin 

l - Krem BalAmin yalla ıece için penbe renkli 
2 - Kr- Balaaaia ,.tmz gladk içia beyaz renkli 
3 - Krem balaamin aa badem gece için penbe renkli 

...,, - Krem Balumia aa badem gtlndOz için beyaz renkli 
..... Kozak eczanesi Beyoila Iıtanbal 

liaşaratla mücadele zamanı geldi 
~ sene bitiin lzmirlilerin 
~ lerini kazanan cWhiz mar· 
~ ftletLur Amerikan filidi ile bu 
~)eni Ye çoiE kunetJi bir fo~· 
~~FAYDA ve emali ilaç. 
lW.. .._ 'ftt müeuir Naftalin ve pire 
~ laıiL marbJa ldmyeYİ 
~ la.il. için bra boya ye 
~ Nlar.I. aiaçlarda. fidanlarda 
~ ~ lillerdeki baJLk Yela• 

~ 1'1ib öldlaen Ye Bmnan Zi· 

~~~·~ 
~· tozluini kesin " _ ................... 

lnALwıBa --.... 
•. ._-..~ \ti,w lınia ...._.,. Wg ,..... ..... ,.. .... ,.? -.... ..,. t• 
~1.,_e' ·wa.. .n:taONıW 
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Akhisar Tütüncüler Bankası -
Sermayesi 1,000,000 Türk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzntlr, Kırkalaç 

lzmir Şubesi 
Senet iskontoıu, para nakli, teodiat 
kabulü, emtia üzerine avan•, sigorta iıleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iıtigale bQflamıftır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
ftı!!!9""' Emtea üzerine lmmiıyonla alım aatım itlerine ta· 
... Y&laut eder. 

· Prenıibi emniyet, atirat ve miltterilerinin menfaa· 
tini · korumaktır. 

Adrtts: Oazl Bulvarı - Telefon: aaaa 
(•t•) 

il 

DEUTSCHE LEVANI Olivi Ve Şüre. 
TE • LINIE LdllTET 
G. m. b. H. Vapur acentası 

HAMBURG BlRINCl KORDON REES ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN BiNASI TEL 2(4S 

DEUTSCBE LEV ANTE - LINIB EUerman Un• Ltcl. 
HAMBURG, A. G. LONDRA HATrI 

DERtND JE vapuna J 1 martta bekle- ASSYRIAN vapuru mart nlha,.~ 
niyor. Rotterdam, Hamburı ve Bremen Uverpool ve S..n ... dan gelip ,ok ci-
lçln yük alacaktar. karacak.tar. 

SAMOS -..apuna l O nieaada beklen&- TRENT1NO npuna S •'-M• ıelit 
yor. Hamburg, Bremen ve Anverı Iİ· Londra. ve Hull için yGk alacabmr. ' 
manlanndan ,.ük ç&ariııeaktll'. Fl..AMtNIAN VAPURU t' nllaaCk 

ARMEMENT H. SCHULDT LIYerpool ve S..ueadan •ellp ,. cıic 
HAMBURC bracaktv. 

FORnJNA vapuru t 2 Rltancla bek· CARLO vapuru 20 nı.neta aelip ,-
leniyoc. Hambura ve Bremen için yUk çıkaracak ve ayal umUIİla Lo.ılra W 
alacaktır. Hull lçia ,ak alacaktı.. 
SF.RV1CE MARITDIE ROUllAINE 11-fE CENERAL S'11M Na.lcatM.I 

BUCARF.ST Co. L TD. 
DUROSTOR Ya1M1ru 6 nleanda belde- ADJlff ANT yapuna mut ni.qetlao 

aiTor. Ka.tence. Calatz ve Calatz Ü· de Londra için ,.ok 9ı..,.1rw. 
tarmUI cTunu limanlan için yük ala- DEUTICHE LEV AICTE Ula 
cakbr. DEL0S vapuru 24 martla plip Jll 

-m:3~-----------~-------- JOH.VrrON VARREN UNES çabnıcM. 
Yazın insan kendini daha 

· kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

-Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk ala'mlıiuun fena ilobetler Cl~ina 
mlni olmakla beraber bltiin utıraplan da dindirir. 

icabında rinde J ,,., aluaabilir 
1 

inhisarlar un1um müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projeai mucibince lzmirde yaptınlacak tütin 

Bakam Ye itleme eri intaab • 11 /iV /938 tarihinde ihale edileceii 
ilin edilen temel kazıkları iti hariç • kapata zarf uıuliyle ekailt
meie konmuftur. 

11 - Ketif bedeli 676.960 lira 83 kurut ve muvakkat teminatl 
30828 lira 43 kunıttur. 

111 - Ekıilbne 11/IV /938 tarihine rutlıyan pazartesi giinü 
aaat 16 da Ka~atqda leyazun ve mibayaat tubeaindeki ahm ko
miıyonunda yapılacakbr. Kapala zarflar •JDİ günde aaat 15 e ka
dar adı geçen komiıyon b&fkanlığma makbuz mukabilinde Yeri
lecektir. 

iV - Şartname Ye projeler 33.85 lira bedel mubbilincle lnlıi
aarlar leYazmı Ye mibayaat tubeei,te Ankara Ye tamir mGcl._ 
lüklerinden aluıabilir. 

V - lıteldit.in milıendia ve1a mimar olmalara yeyalaut mü
hendia Te,. miwwi İllf&&ba hi .. _ kadar daimi olarak it ı,.,. 
tında bulund-.caisna dair aralanncla teati edilmit noterlikçe 
taaclildi bir tealıhGd klladı He Nafaa ftklletiaden alsnmıt usart 
200,000 lirabk bu sibi in,.at ppbklaruu aw.ir bir mfiteew+ 
lik veaikuını eksiltme lilainden en seç Gç tün eneline kaclar 
lnhiaarlar inpat fUbeaine ibraz ederek amca Y•ilra almalan 1&
zımdar. 
vı - Mühürlü teklif mektubun.. bnunt Yeaaik Ue s ind ..... 

clecle pzalı ebiltmeie lftirak nelhamı Ye ......ubt 1 ! Wt 
parumı ftJa mektabtma ihtln eclecek Olan kapalı wflana ,.. 
karada pmlcbiı veçlalle mlMlraM .- • seç aut ıs e lraW 
aclı secm abm bmiqoma ............ m.U.. ._JmWUade ~ 
rilmit olmuı lbun..... •977• 

21 4 ıs zı 21 ı 111 <•n: 

Türkiye Cümburiyeti Ziraat Ban
kası Manisa şubesinden: 

1- ManiM Ziraat Banb.A biaaND•a dalail 'ftt JwıicilMWd fa. 
mirat ifı.ile Banka bina11nın itliMliadeld ana lzmiae ppılacak 
depo, ıaraj dıvar vesaire itlerinia iDfaat muhaJDDMD btif ltedel 
leri mecmua olan 9682.12 dolca bin alb,U. 11lam ilrl lira mı ild 
kunıat Gzerinden eksiltmeye lroaal.,ftar. 

2 - Ebiltme 11/4/938 tarihine ru11a, ... puutml - aut 
16 da Manisa z ..... t Bankaıı aaficl.-iJet odallDCla ,apdacaldır. 

3 - Bu ltlse ait teknik ............... pllnlar, btif lllUelari, 
makaYelename projesi Ma•iM n bmir Ziraat Bulralarma ...... 
caatla parua 18rillebilir. 

4 - Eksiltme kapalı sarf ..ı;ı. ~. 
5 - Manldrattemlnatakçeel721,16yeclijla,._alblftoa 

alb lrunq. 
6- Ebiltme,e tlrecelderln Nafta yMiletiadea almmlf ebliyel 

Wllİkul ... ba ,. .. alt tlcant odua .......... ft ..ftldmt .... 
mlnat malrbmlanaı bpab zarfta içme lro, ....... 1nape1a mt. 
larnn llaarmcla mlteUhltl..ia 2480 l&Jlh ........ 11 laal .... 
dMl ahH•IM rlaJet etmal.t ....... . 

7 - • ........,. .......... lariilbpaliurflarinill/4/38 
-w-...e.-ıııbdwV alraz..tB kıl \ 'ıll 
•İııMlr-•rllln-111tı ... niaıl_. 11. •· .. [ ... --

UVERPOOL Tulla ft DaYbmludald ....... 11r1. 
AVIF.MORE vapuru 2 7 martta bek· den aClllta .......ıı,,.e bW ....... 

lenİyOI'. Bursu. Vama. Köttence. Suli- -•ı!!llll._ ...... ___ _. 
na. Calatz ye lbrail limanlan için yük 
alacakbr. 
DEM NORSKE MU>DELHA VSUNJE 

OSLO 
SAN ANDRF.S vapuru 't 4 niN.nda 

beldeaf7or. t.keaderiyt. Oieppe ve Nol'· 
yeç umam limanları için yUk alacakbl'. 
AMERiKAN EXPORT 1JNF.S 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENIC LlfES LTD. 

Tlae Esport Ste..,,,.,.. Corporatioa BELCtON vapuru 1 /Z nlaan al'uin'Clt. 
EXCEU.O vapuru 22 marta doiru bek· beklenilmektedir. Rouenlam. H.mbuıc 
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. n Anvera linwdan içle ,6k -1ac*'-. 

EXAMEUA vapuru 3 ni.anda bek-
leniyor. Nevyork için yük alacaktar, CERMANIA vapurw 4/6 ..... anııı 

STE ROY ALE HONGROISE emda beklenilmektedir. 
DANUBE MARITmE Rouenlam. ......_. n Aann 1 

TISZA motödl 2' martta lekended· manian ~ ~ al.;akt.. 
J'e ve Port Sak tçin hareket ed~. 

lllndald hareket tarlhlerl,le UY. TIJRKtA vapuru 1 S •ı-de IMldeiılı 
tunlardaki detlflkllklerden acenta me- J'Or, Rotterdam, H .......... ye J\anıC 
suliyet kabul etmec. limanlan için ,lk al....lmr. 

Daha fula tafalllt almak lqln Blrla- UNEA SUD AMR"~ 
el Kordonda V. I'. Ben17 Van Der Zee NORDKAP .. ..,.... ..... 1= • il 
ve Co. n. y, Vapur acentalatma mttn- da olap New,ork IGla ~ .ı.-ktecl& 
caat edilmesi rica olunur. RIO VERDE...,.... 2' 121 ...._ .-

TELEFON No. !007/IOOI ..da bekleaı,.or ve ~ iGla 1tC 
M&;jlir S W.:'9 al b 

Fratelli Sperco -;;~ARDO ........ 2oızı~ 
V ...uta beHealyor. Ve Ne.,-odt itle apur acentası ,. aıacütar. 

ROYAL NEEBLANDES Gerek ~ munallt talıhlet\ 
KUllPAMYASI &erek vapur bılm1etl n na.tunlan 11.aa. 

OANYMEDES ffPUN J •ie•·de ,a.. landa acenta bir tııhMlt ahma gir.-. 

ltünü talillreden eonra Bursu V.,.. or• o.ha &da ta6ıdAt a1mlk lgla BaıW 
K6ateoce 1iman1anna yük ~bt. Kordonda 166 mm:wada (tJ'lılDAL)" 

HER0.11...ES vapuru 4 niMnda geUp umumi deniz acen~ Ltd. ..,..,... 
Rotterdw. Am.terdam ve Hambuq edilmesi rica olunur. < 
limanlan lçia yük alacakw. TELEFON 1 S111 - 4011 • 

ORESTF.S vapuru 16 aiaaada h.ldeıa-

mekte olup yükUotl lAWiFedea eonra -------... --
Burgu, Varna ve K5stenee llmanlanna Umenlan lçUa ~ .ı ... aklir. 
yük alacaktır. SERVk:E MARl11IE ROUlılAIN 

SVF.NSKA ORIENTE UNlEN SUÇEAVA v..,... l J ' da ..... 
VtNGALAND motörii 30 nisanda U- nuıuza gelip Malta Ye M.nl,a "-·nimi 

=·· •• .... Rotterdam, Hambarı, iç6a yük ve yolcu bbul eder. . 
Cdynia. Oantzig ve Oanimark limenla- ALDA JUUA 9 .-pla mlr'11 .. 
ri,le IWbk limanlan lçia Jiik .t.ıo.ıbt. w ol.., Malta T• ......,. .,ıdm lolıl 

ISA vapuru 6 nisanda beklenmekte rGk Te ,.o&c. blMll ...... ....... 
ol.., Rotterdaaı, Haınburs. Dantzia, Jllnılıld hareket tarlllıledrle llı
Gdpla. 0..-.... n ~ lknanlan lardald dettpkl.,..._ .,..... •
ip.~......... ,. bbuletma. DDa,.. ........ 

BtRKAl.AND motaril 1 t, olunda bek· 1'BATBUI SPrRCO nt*I' _.. ... 
lenmekte olup Rotterd..., Hamburg. Da mUwt edilmeıııl dca olunur. 
0.n'r'c Cdpla. D-.'z-Mct 99 Balbk TBl.RON 1 4111 41fıl a&8S fılZl 

inhisarlar umum müdiirlüğünden: 
1 - bminle ,...._ ftllll'OJ-l mucibiace yapbl'llaaık Ye 11 

1JV /938 tari11iD11e iM1e ..... iw'e e1r fll ,,. Lı d·a tllılli 
belsıw ye iflr•ı niaia temel bnk'en ltl a,nca •·.+ wf _. 
Jl1'a ekailll l!J'9 kııı n d ı ı•· _ 

D-KepfWllllna&llra•._.,__....,, '&MI 
P...%7 ........ 

Dl - FJm11 e 11/IV /9U wiWne rutla,..a paWtell ... 
aaat ıs te Küetap &n... n .... Plll ı .. •ıv 1 ld .._ ~ 
IDÜy6a•da ,.,........ K .... ..a-.,.. ıP Is - ... _. 
oad&-debdM-ada~Lı•'rı_ .... , IJ •• .._ '• 
WUnde .....-.. ••• 

W - ş..m... n ... J.nr 4.11 lira ..... f •• dı t.Wr 
wtar inama we _..pat tuleai,le ,A--. n l..lr ...... 
dlrl .... iade ..... Wlir • 
V- F...ı ~e izü edi'- •-'• .wn••• ~ 

1acak olan temel kazıktan iti Franld, Rotlic, S.-., S' ılıh 
Brechd, Abolorenz, Mibarlia, Mut Te aaiır finn'•.._ ...t ....._ 
temleriae T~a bunlara m&m•HI ıiıtemlere göre yapılac ..... f'..11.. 
ailtsneie lftirak etmek iıtiyen fmnalann fenni tekliflerini mfi•a. 

kua sününden on aiin eneli.De kad• tıedôk edilmek az.. ı.w.. 
tarlar tiitün itleri mGdirlQGoe 'H•..eleri li• m. 

VI - isteklilerin bir .alaendla ~·mi • elma'NI cs;ı'rt 
bir mlheadla -a ....... mp•ba t.it ........... .a.nk 

·-ı ..__... ... , f • 

it baflllda ~a dair .......... ~ ' - 114 
likçe teaclildl bir teülaUd kiadı ile rw.. ............ wdl M 
alllmllf .. Piti itleri yapb)darmı .. •• k • r ........ e il • 

ebUtme sliallmlea en PC ~ ... ewızlins W- Wi..._ u. 
mam mld•llil hlt••t fUlnıms ilra el ek •JIK& ..ita al_._. •. =. 

Vll - ... l ıil bıldif m ' ' 
1 

' • ·wi TH ik - VI ... 
....... yaala ehi' , ....... ----· w ........ 
......... .,. •• a' ....... ı•rcelr.ı..lra,ılı• .,._,. • .... ,.rl••-·.. --~-·" ... , s.t •• 'r ... ....- ..... u• ;sas'ı;' 'i • ıı" ı ' 
........ ı' •• • .... 

• 'il •• ' •u.t 
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' ' r arlık,, a 1 ile 
Cümhuri yetçiler bir barajın eklüzlerini açtılar, iki köy mahvoldu 

• e a ay gaze e ne 
etleri erıd talyan ordus , diğer du ar an da-General age ku 

şehrini muhasa aya va ak olmuş ha ziya e muhtemel harba haz1rmıŞ·· 

Bu harabe size Baraelon şehrinin halini anlatıyor ........ . 
9tOMA, 'ı (ö.R} - Salamankadan lar. Diğer taraftan cü111huriyetçı1erin yüz doğru ilerlemeğe devam ediyorlar. Sim· 

btldiriliyor ı Araıon cephesinde, Nnsyo- toyynr~si aşi tayyarelerin faaliyetine mu- di Albaraaadan on beş kilometre ınesn
nalist n,rı hareketi devam etmektedir.. kabelede bulunmakta~ırlar. fededirler, burası mühim bir yol merke

Ceneral Yage kuvvetleri Leripa ,.tchrini Pintatı nehrini geçen asilere cümhuri- zj olup nasyonalistler elinde olması Te
~m olarak muhasaraya muvaffak olmu,. yetçilcr mukabil taarruzda bulunmuşlar rucl İşgalini devam ettirebilmelerine im
lardır. Kaape mmtakaeında bilhassa hal- ve bazı noktalarda nehri geri gcçmeğe kan vermiştir. 
yan ejiyonerleri bir harekette bulunnrak 

b.ilc devam ctmi§lerdir .. Fakat Barbastro-
•.~>n derece "ılddetli bir mu'kavemct gös- nun cenubunda ıuıilerin ileri hareketi 
teren beynelmilel bir alayı çekilmeğe 

devam etmektedir. Benaso.)'u İşgal ctmiş
mecbur etmitlerdir. 

lerdir. Leridnnın şimali garbisinde ise 
Nasyonalist radyosu CUmhuriyet kuv-

ntlerinin bu mmtaladakl bir müdnfna 
hıı.rcketini cBarbarlıh teklinde gösteri· 
yarlar. Bu cBarbarlıb vak' aeı tudur : 

mukavemet organize olmakuıdır. Cüm
huriyctçiler Montalbanın cenubu ıarki· 
sinde muvaffakıyetli bir mukabil taar· 
ruz yapmışlar, Montalban - Alkaniz yolu 
istikametinde mühim bir mevkii zaptet
mişlerdir. 

Ordunun tensiki ve mukavemetin tak-

CUmhuriyetçiler küçük bir gölün eulan· 
nı tutmakta olan bir barajın eldüzlerini 
açmışlar ve oldukça geniş bir anhayı 

au altında bırakmışlardır. N118yonali8t 
radyosu bu nuntakada iki köy bulundu- 'iyesi ve sendikaların gayretiyle ilerle-
ğunu, bunlann da sular aJtmda kaldığı- mektedir. Yeni ba:zı kumandanlar ve ko-
01 yazınak köy ah lisinin tahliyesine vn- miserler tayin edilm~tir. 
kit bulunamamı' olduğunu tahmin edi- Diğer tarnftan Havas Ajansının Mad-
yorl 

Nasyonalist tayyareleri Kntalqnyanın 
bütün merkezleri ii:ıerinde uçarak beyan· 
nameler atml§lardır. Bu beyannamelerde 
ahali Markeistletin boyunduruğundan 

kurtularak naıyonalistler tarafına geç
me~e davet edllmc1itcdir. 

rid muhabiri tarahndan telefon edildiği
ne göre hükümetçiler tarafından Tcrue
lin cenubu gnrhisinde yapılan taarruz 

dün de yeni muvaffakıyetler temin et
m~tir. Asilerin mukavemet ettikleri iki 
köy işgal cdilmi,tir. Hükümctçiler Alba
ra n - Kanel yolu boyunca on beş kilo· 
metre ilerlemişlerdir ve şimali garbiye 

PARIS, 31 (ö.R) - Cümhuriyetçi
lerin şiddetli mukavemetine rağmen asi
lerin bu akşam veya en geç yann Lerida
ya Rirecekleri .anlaşılmaktadır. Esasen 
Baraelondan bildirildiğine göre Leridada 
mukavemetin gayeei aadece cümhuriyet· 
çi kuvvetlerinin en büyük kısmının ric'a· 
tini temin etmektir. Bar~elon hükümcti 
Nasyonalistlerin şimalde Barbaso, mer
kezde Praga ve cenupta Alkaniz ileri
sinde yeni bir ileri hnreketi yaptıklarını 
kabul etmektedir. Şimdi Barbasodan 1 7 
kilometre ileride olan Elgrade mevldinc 
gclmi~lerdir. 

Fakat Terucl cephesinde de Cümhuıi· 
yetçilerin mukabil taarruzu devam e<li
yor. Bu taarmz muvaffakIJetle netice
lenirse nasyonalistler arkadan hücuma 
uğramak tehlikesine maruzdurlar. Hü
kümetçiler Smika vadisini ıu altında hı· 
raknrak bir kısım asi kuvvetlerini l}imdi· 
lik tecrit etmişlerdir, Bareelon hükümet 
mahafili nikbindir. 

B. Mussolini ''İmparatorluk baş 
ROMA. 31 (ö.R} - M\:uolini t. r.ı.· 

Cındnn lta)yanın müsellôh kuvvetleri 
hnkkındn lıyan meclisinde ııöyJenen nut· 
kundan ıonra mebusan meclisi ltalyada 
<imparatorluk baş mareşa1ı> rütbesini 
ihdns eden bir kanunu .nlkı,h:rla knbul 
etmiştir. Kanunun ikinci maddesi bu rÜt· 
benin majeste kral İmparatorla faşizmin 
rei i bny Benito Mussoliniye tevcih edil
diğini tasrih etmektedir. Bir kaç dakika 
sonra ayan meclisi de alkışlnrla ayni ka
nunu taedik etmi tir. Bunu müteakip ikl 
medis reisleri, bütün mebuslar ve ayan 
a:uuıiyle birJilı:tc V cnedik sarayına gide· 
rek tayini bay Musııoliniye bildirmi~ler-

dir. Halkın hararetli tezahüratı da bu ka
rarın milletçe taevip edildiğini ve harp 
halinde Düçenin emirleri altında bütün 
milletin tek adam gibi yürüyeceğini gÖs• 
termiştir. Yani ltalyan müsellah kuvvet· 
terinin bir tek •efi olacaktır. Bu da İm· 
paratorluk baş mare alı bny Muesolini· 
dir.> 

ROMA. 31 ( ö .R} - İtalyan müsel· 

lah kuvvetlerinin bugünkü vaziyeti ve ı•on :ı:amanlarda, biri Habeşistanda, öii{e
ietikbale ait hazırlıkları hakkında bay rl ispanyada olmak üzere iki ae(er yap· 
Muesolini tarafından dün aktam lyan mı, ve bunların derılerinden ietifade et
medisinJe •öylmen nutuktan eorua hal· mi§ .•• 
yan ve ecnebi gazetelerinde bu beyanat Fransız gazeteleri de nutku alaka ile 
etrafında ehemmiyetli tefsirler görülmek· nakletmitlerdir. cJournab harp halinde 
tedir. ltalyan milletinin t~k adam gibi mem-

ltalyan k112.eteleri, tabii olarak, lta)ya- leketi korumak için ayaklanacağı hnlc
nın kendini müdaf aya ha'1lr olduğunu kında bay Mussolini taralın<lan eöylent:n 
ve bu müdafaanın her vakit taarruza ıözlerin üzerinde durarak Düçenin nut· 
geçmek suretinde belireceğini yazmakta• ku ile tamamiyle yeni bir askeri kuvve· 
dırlar. Bu ga:zetclerin ncıriyahna göre, tin belirdiğini müşahede etm~ktedir. 
Fa~izmin ltalyadn yanttığı askert kud· cEpok> gazetesi bilhıwl\ F şist tay
rct o kadar büyüktür ki, harp saati ça· yarecili":foin kuvvetine alnka göetermck· 
lınca, halyan müııellah kuvvetleri mem· tedir. cPetit Parisien• iee Franaanın, fa
leketin müdafaası için muazzam bir gay• gist ltalya ile yakınlık tcaisi için, bir gay-

mareşali,, oldıı 
·ı f.kıpıe$t 

lngiliz gazdelerinden cDaı Y . , ti' W 
te ltalyan hava kuvvetlerinin sur t\ 

1 
ut• 

rakkisini kaydetmektedir. NihaY~t ncle
kun Almanyadaki tesiri dahn derııı }ini· 
iildir. cBör&en Zcitung> Bay Mııs!0 k• 
yi yarattığı e'erden dolayı tebrik ~tıııe 
tedir. 

oli• 
LONDRA, 31 ( ö.R} - B. ~u5l~ 

ninin dünkü nutkunda kullandıgı kiııl• 
lngiliz muhafazakar mahafilinin terı> nJıt 
· b' b T· .. puçe nı ıraz ozmuotur. c ım~· 1 tııı.' 

ltalyada da Avrupanın diğer kıılJll ;,.,,. 
da olduğu kadar endişeler uyancl ııı• 
1 h d. 1 . kıır~ı5 

o an son Avusturya i ıse en d'fıJ 
da milletine emniyet vermek jate 

1 1 

yazıyor. ~· 

cDaily T elegraph> nutukta h~: .. 
ya hiç temas edilmediğini kaydecli\ •• ~ 
Diğer taraf tan büyük harflerle eh• uı1i 
kuvvetleri Aragon cephesinde )l~~tt•' 
ediyorlar> eerlavhasi altında Cebe ı.ı 
rıktan bir telgraf neırediyor. ,

0
)• 

Bunda Kadik• limanından gelen, >pı.l' 
cuların ifadesine atfen ahı ltalyall v•'I,,. 

ı 1 d 1 . . hitıl• 
runun ta yan estroyer erını~ • htır9. 

einde bu limana gderck ınuhiJJl ife 
malzemesi, tanklar, mitralyözler ve!B 

çıkardıkları bildiriliyor : d6" 
Sol cenah gazetelerinin hücurıılııJ1 ıtf.O' 

ha tiddetlidir. cNevs Chronicle:t g bİf 
tesi diyor ki : cHükümet eulhçu et• 
adamla müzakereye giriştiğini ~n~. 
mekle tam bir hata işlemekted•~· ıııı1' 
buki lngiliz milletinin ekseriyeti 

manasiyle sulhçudur. Çetıl' 
cDai1y Herald> Mussolininin B. dıt' 

bcrlayne ve Ayan mecliııine hit~P ek•Y' 
ken ayn ayrı bir lisan kullandıgını blt 
dederek bu ıart1ar içinde yapılaca~ olıı• 
centilmen anlaımaııının ne kıyJfletı 

rete gimdidcn hazır bulunuyorlar. Eea- ret aarfetmesini tavsiye ediyor. cağını ıoruyor. ,,,,,,, 
aen ]~~an gıızetelericin idd~bnna gö· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

don daha :ıiyade hazırlanmı.otır. Zira 
Roma, '1 ( ö.R} - Burgostan bil

diriliyor ı Faılst dele syonu hariciye 
nazın ve baıvekil muavini tarafından ha
raretle kabul edilmiştir. Pamplunda çı· 
kan cAnibn Eııpana) gazetesi bu mü· 
naııebetle §Unlan yazıyor ı cNasyonali t 
ispanya i1e Eaıist ltalya arasındaki bağ
lar muahedelerle teş[s edilenlerden da
ha kuvvetlidir. 1stikbnlde her ne olurea 
olsun devam ede~ektir.> 

re ltalynn ordusu harbe diğer ordular· şı· malıA çı· nde 
F ansada Teslihat Japon ordusu ricatten 

başka çare bulamadı 
Bu gazete bay Mussolininin İspanya

ya yardım1nnnı minnettarlıkla kaydet· 
tikten sonra ilave ediyor : clspanyol or· 
dusunda çarp~an Kara gömlekliler harp 
anhnclerinin kan deryalari içinde c Yaşa· 
eın ispanya• diye bağırarak can ver
mi~lcrdir. Bu muharebelerden sonra ar· 
tık hiç bir ~ey bizi ayıramaz.> 

F ra sa hükümeti iki saffı harp gemisi 
ile küçük gemiler inşa ettiriyor 

fııtY' 

Hankov, 30 (A.A} - Resmi Çin Siehoyu da zaptetmiştir. Taivenko" ..ı 
yYarr>' 

harebesinde düşmanın heı ta 
meydanda tahrip olunmuştur. . ~ 

ketı ı> 
Sanside Çin nkıncılannın hare hııiell 

ticesinde Linfangın ,imalinde ~0"',.~ 1111 
h e1'" 

iııgal edilmiştir. Sniyuan da ar. ,,, 

1 • c _ • nirrııı' bu unnn kıt atımız ~raıııye • . et• 
orada bulunan dört bin Mongolu csır 


