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ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türkiye için Hariç için 

Senelik .... ...•. ..• 1400 2900 
Altı avlık •. .•.••..•.. .. . 750 1650 
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FlA Tt ( 5 ) KURUŞTUR 
~-

Cümh.uriyetin ,,. Cüm1ı.urfyet eserinin l>e1tçbf, aabcıhLın rıka1' dıµısi ga.ıetcdtr 

Ankara - lstanbul yolu' 
Kısaltılarak sekiz saate indirilecek 

:Bolu ve Düzceden geçecek yeni hat 
. Ada pazarına bağlanacak 

--
·Ziraat 
kongresi 
Köylünün sesıni 
duyurmalıdır 
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FUar 
. -

Sahasında tesis 
edilecek olan 

Kültür Pavyonu 

spanyanın Milletler Cemi
yetine müaracaatı 

CENEVRE 19 (ö.R)- ispanya hariciye 
nezareti Milletler cem~:yeti sekreterliğine 
bir telgraf göndererek Konseyin 1 Ol inci 
celsesi ruznamesine ispanyaya karşı ecnebi 
ta~r~uzu meselesinin de kaydını talep et- 1 
mıştır. -' 

YENt ASIR Matbaasında buılmqbr · 

F abrilıa lmımız 

B.M. Meclicinde 
Başvekil çok mühim 
beyanatta bulundular 

Ankara 18 (A.A) - B. M. Mec-- a~Aıdaki izahab vermişlerdir: 
liıinin bu günkil toplantısında bazi Arkada§lar, lktıaad velti1i arkada· 
maddelerin gUmrük resimleri hak- ıimız mezunen Avıupada bulunu• 
kında hükUmetçe alınan kararlann yordu. Ve henüz bu gün geldikleri 
tesdik edilmelerine ait kanun müza- için ~imdi aramızda bulunmıyorlar. 
keresi vesilcsile bazı hatipler tarafın- Muhterem mebusun buradaki beya• 
dan ileri ailrülmU~ olan rniltalaalara nalının ait olduğu vekalet namına 
karşılık olarak başvekil CelAl Bayar -SONU 4 VNCO SAHiFEDE -

Fransız - Italyan 
Görüşmelerine yakında 
başlanacağı umuluyor 
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Cenubun 
incisi Me 

~Ş~E_H_iR __ j_rH ....... A~B_E_R __ L_-E-.:ıilllliR,,,....,.,,...,i !kongresi 

1 • k•: Köylünün ses 
Ç U yor duyurmalıdır 

• • 
ır cınay t n 

Ağırcezada mu hake- BAST ARAF/ ı iNCi SA_Hlı 

me ediliyor ''Hiç insan bir kadın için ~?~:n::ı::i~~=!~;:_·b~;:~ Her sahada 
Merainin 

bir an 

ileri ve medeni bir şehir olan 
liman ve lise ihtiyaçlarını 

evvel karşılamak lazımdır 

E.şrafpaşada ciğerci Mustafayı öl- l~rı var~ır. ~ıra. mkar ~a~o 
d.. c· ' ti ' Al' · h kemesine • t • 1 • ? bır hakıkattır kı, bu paık 

uren ırı ı ının mu a c naye iŞ er mı l d b"tün h h mihv dü~ ağırc~~?,a başlanmış!ır: w ~~çlu J • ,, :U,:Ur.u Yeni ~r;atİar yar 
Alı vaka gunu fazla şarap ıçtıgını ve k''l''l :ı .. d l tmek ı f, •w . M f d"kk"' 'd ' o _er. e muca e e e • 
cıgehrclıl b'ustad .~~ı~ 

0
u aanoırnaadag~a~ Seferihisarın Ulamış köyünde yorgan örtülü idi. Pençereden girip nel bir çahtmanm eyili 

ınu a e ı ye ıgını, s nr . k'' l" .. · d ak · • her 
· H H"s · E ver ve Mus- Kayserili Mehmedi öldüren lshakın yorgam çektim. Yüzünde ve kulağı- oy uyu anan ınn ıtı .••• 
ıçen asan, u eyın, n k . 'k' l k" l" il 'k loJııın 
t f k d. · d l teklı' f ett'ık- muhakemesine dün aoırcezada baş- nm ar asında derın ı ı balta yarası evve oy un n pıı o f 
aanın en ısıne era~ı ... k · 'd' Ek• "m' 

ı · · bi b rdak susuz raki içti- landı. Suçlu ishak bayram münase- vardı. Muhtara haber verdim. Kar- ~e • lf! ır.. ~ ı reJı d 
w~rı~ı veb dr a Hasanl"' Enve~ betiyle Seferihisara gittigw ini, orada deşimin öldürüldüğü anlaşıldı. Ayşe rı bırbırlerıne ınanmaııkn. 
~mı ve un an sonra ... d K" (" iln ıt . . arkadaşı Mehmedin odruıında bera- isminde bir övey kızım vardır. ishak çımr 1• • • ~y un • • çe l 
rın. be lcl . l h' b. I"' b 1 . 1 'd' F k b kız den bırbırme ıtımataız S .. el saz çalmasını bilir- r yattı arım, cınayet e ıç ır a a- unun a nışan ı ı ı. a at u t ' • h l d B 
. -K erç ~r a [)''delim oradaki kası olmadığını söylemiş ve demiş- Mehmedden kıskanırdı. Sonra kanlı tkü~~mes!?den. Ofhan~ ~·d. 

sın, ızı u uy ,..ı • . • b 1 l d k' 1 I d b l reJım ıse er umı ı, 
k h d Saz da var ealeniriz dedik- tır kı: a tayı av u a ı taş arın a tın a u - "k k b' 1• a ve e .., . . . l k k k k d k B bal d t h k . . yu uvvet yaratmayı ır ı 
l . . f kat vakit [J'eçtiC.i için Kendı- - Nışanlım o an iZi ıs anara u . u ta a 8 a 9, aıttır. • . . • . • B. ı·k 
erını, a ... "' ... . . .. .. k ş h' M fa d' I d' rıne 11tınat ettırmıttlr. ır ı • 

sinin bu teklifi kabul etmediğini söy- ve Mehmetle evlenecegını duşunere a ıt usta çavuf ın en ı ve h d b' l'k B • k 
M h d. "ld" d""" ·· "dd' dT ded' k' aa a a ır ı ..• u cazıp l'yerek demiştir ki. e me ı o ur ugum ı ıa e ı ıyor, ı ı: . 1 b. •f d deli 

ı . lb d H' . b' k d . . B' .. M h ba ld' mn ree ır mana ı a e e 
- Mustafa birden bire kızdı ve .u yala~ ır. ı~ ınsha'n ıfr 'al ıdn_ıçlın l h-ka bı~ gl~n boe met Id ~a ge ı. ıi köylerde köklü bir inkılabı 

ka 'k' f [J''de ek oradan bir bi- cmayet ışler mı, şa ıt eı atı e ın e~ s a ır ıra rcu o ugunu ve l • d kt' z· t ko 
rşı ı ırana ,..ı r . d . Ah f .. l .. 1. I h k k k etmesı eme ır. ıraa 
k ld D"kka"' kapısında durdu nen maktul Mehmedm kar eşı - ena soz er soy ıyen s a tan or - . d b ki' .... • b' . .riik ça a ı. u nm k' ... . . k d' . 00.. b' I' sm en e ıyecegımız u.,-

ve bana : met, demiştir ı: M h ed' .. tugu ıçı.n k~?f ısı~e Be u~ç .. ır . ıra büyiı'k tetkilitlanma ga 
Mersinden bir örünü -Sen kalleşsi~. diye bağırdı. Ben . - Kardeşim e r:ı ı goreme- vermemı te 1 ettı. n ? .uzerım- arasında bizi ilk önce ilgile 

g f k k . t d' Bi--'·la beni dört ymce araştırdım, yattıgı odanın ka- de çıkan 9S kuruşu kendısıne ver- cek olan budur 
Y AYYILDIZ fak L' l .... d açma 18 e ım. ~ kı k ·· d' • azanı at, b. ı~e o ~amksı yuzun tn yerimden yaraladı . Bu sırada elime pısı kilitli idi. Pençereyi eh rı gor- ı~ l . h' l . l . . . ŞEVKET BiLGi 

M • (N. ) T d .. 
1 

or~!ı ı~ıre~ .ır. ıaı~ ~en~ ~.r bir teneke parçası fCCÇti. Etrafıma düm, içeriye baktım, M m~td:;- he kıyenb şak ı:derın ge mesı ıçın =---
I l eAkd ~aan -d or~s ~g a· ~a ~ va~ıy~t erını~ mu~~a ~sız ı- sallamağa başladım. Mustafanın tağında vatayordu ve üzerın e mu a eme ıra ı ı. K 

r ~ ~----=--:~ .. a1 >;.tz y~ ev- rın ;t h' 1; yM.r er~ .gı ı::mı~hr: göğsüne ve memesi üstüne isabet et- T d Od d ongrey4 
~ b ... la ........... IL,..., __ L tL-~ .... bue .• ~~~n oonn ar. der _..:t e''h'ersdı~un ıae 1 tı- miş, yaralanmış. Benim suçum yok, raşca a a a 
1lllV n nmau 1&1111 mı-.w.r ı yacı a ~mu ım ır. . . .. f . ded' • 
tahrirde yirmi yedi ~ine yüksel: Şehirde b~r hastane, b~~ ver~m ıkeş:h'?ı Huda a~ ettı=~znu~ Alinin Köylüler büyük bir Et meselaal için bir Gönderılecek rap 
mlftir. Bu nUfuun yuzde ıeluenı pavyonu, bır emrazı zubrevıye .. .. ıt asa.~. ıse, . keti i inde rapor hazırlanacak Ü • J Ö Ü 
\Orlıtt&ı. Ged1e kalan 11rasiyle pavyonu bir de dispanser vardır. dukkana geldıgı _vakıt ka~ .. ç . . sürek arJı yaptı/ar Dah'l' ek"' I t' • t f ti l- zerınae gı r f me , y-L--.ı ..:L·ı ' k h b' k duracı biçağı gorduklennı, ı ıye v a e ının e ıa er 
'.Arap, Ram, aauui ve ecncuı er- Altmıt yataklı olan memle et aa- ır .0~ k kl'f 'ki . . . _ D .... end-eye bag""lı Tıra-• nin ucuzlatılması hakkanda vill- Yalanda Ankarada top 
•.ı• • b l b" ük' .. l b. kendısme ra ı te ı etti erını ve ıç egırm ~· n- la . k · 
uır. tanesıne u yı uy ve guze ırl •w• . köy" c·varında, köylüler büyük yete bir tamim gönderdiğini dün· o n umumi zıraat ongreaı 

lrd L-. bi L - - " ' 'l"' d'I • t' O "t tıgını sonra· u 1 h l'f kazalarda l e -T n IUUI~~ uç camı, pavyon ı ave e ~ mıf ı.r. ç mu e·ı ' ·.. l larım. Kızıl bir sürek ayı yapmıtlardır. Sürek kü ıayımızda yazmıttık. mu te ı n ge en 
üç laa, dolan: otel. on uç lokanta ha1111 doktorun ıdare11 altında ça- - Be~ g?ze .saz ~rft b lu avı eınaımda köylülerden biri Vilayet ticaret odası ile beledi- kamlar, ziraat odaları ve azal 
lkl ainema, bll" bar, bir pli.j, on bir lıtan belediye dispanserinde gün- 1 çullu ya gıdelım dıye te 1kl:f' ~ b nİ alet ederek bir domuzu yaralamıf yenin de bu husustaki mütaliala~ fzmir ziraat odası heyeti dün 
fabrika ve imallthane, bir soğuk de vasati yetmif hasta parasız te- 1 duğunu. Mustafanm bu te. 1 ı ~ ~ y t d muz buna raömen kar: rını ıonnuatur 14 de vilayette 'vali bay Fazli 
h d b• &Jt k l"b" d • d'l k ·1 .. l ·1 d•w• . b "zenne Alının ara ı o => ~ T • ava epo111 ve ır ,uccar u u u avı e ı me te ve ı aç arı ven • etme ıgını ve unun ~ w d .. m kt d am etmistir Haber aldıg"" ınuza göre yarın çin başkanlığında bir toplantı 

d kt d. j M taf kail dıye bagır ıgını a a ev · · var ır. me e ır. us aya eş, ··zd k rak Halbuki bu yaralanma hadise- alakadarlar odada bir toplantı ya· mışlardır. 
iklimi yazm pek aıcaktır. Bu ae- Merainde göze en fazla imar ve Mustafonın w hu 8~ .. ~~ .. ~:..a .. _ sinden bir kısım köylülerin habe- parak bir rapor hazırhyacaklar- Toplantıda büyük ziraat k 

bepten halk yaz günlerini Toroı- hareketleri çarpıyor. Her kötede 
1 
kapı dışarı çıkt~gını ve u un onun ri yoktu. Onlar da kendi aYlariyle dır. sine gönderilecek rapor ve bu 

lard&ld GUzne ve Fındıkpınarı gi- yeni J;ir eser, yeni bir bina, genif de durarak Alıve.: . ... .. mesguldüler. Yaralı domuz, ani run ihtiva edeceği muhtelif d. 
bi büyük yaylalarda geçirir. 1()()(). caddeler, in~aat ve tesisat görülü-j - Kalleş sensın, dıye bagırdıgım &ur~tte diğer avcılardan Hasan 0ğ. üzerinde görü~eler olmuş ve 
1200 metre irtifamda, hava ve ıu· yor. Şehrin bu ıaha da mazhar ol- ve bundan sonra kapıştı~tarı~ı ve lu Hasanm üzerine hücum etmif, r::::;;;:;;z fi~~I 5 ~ J eden kararlar alınmıştır. Hazı 
yu ıayet bot olan bu yaylalar teh- duğu büyük terekki ve inkitafta I birbirini yarala~ıklarmı ~ovl~dı . . 0 çiftesini kutlanmağa vakit bula· ~ !C:.. I IC cak rapor kongreye gönderil 
re otomobil yolları lle bağlıdır. belediyenin mühim hissesi vardır.! $ahit Hi.iseyı~ de aynı.şek~lde ıfa: madan domuzun pençeleriyle kar· - ~ ~ Toplantı geç vakte kadar deva 
Kıt mevalmi mutedil geçer. Yağ- 929 danberi reialikte bulunan çok de verdi. Celmıyen şa~ıtl~~ın c"'lbı fılatımıt ve ağır surette yaralan- famelpafA bulvarında tenekeci miştir. 
munuı1 Ye cünetll havalarda ha- kıym~.tli genç.bay Mi.tha~.Duro""l.u , ic;in muhakeme başka bır gunt; bıra• mıttır.. Ahmet oğlu Hasan eararh ıigara li .. 

bar gibidir. bu muesseseyı emsalı?~ ornek ~·~,kıldı . Yaralı Hasan dün izmire getiri- içmekte iken görülerek yakalan- Bay Mahmut 
M .. lnln dallari ormanhk, ova· hale sokma.tur. Muhıtm hakıkı -=- k lerek Memleket hastanesine yatı· mıf, üzerinde de bir mikdar esrar G .. k 

ıı mUnblt v~ mahıuldardır. ~azı se~gi ~e saygı~mı .k~zanmıt olanı Sancıyı durdurma rılmıttır. bulunmuftur. ümru CÜ 
hububat unyab !~aa da ,ehır ve degerlı Jx:~edıyecmı? 5~ ... ~ Ayıltar ı • • • k hu "emiş --=-- *Yusuf dede caddesinden geç- lzmir Yerli mallar pazari yeni 
civannd.a tebbahzecıl~ ... ~rtaka~lv~ rr~n~Aa vucude gtbrdıgı asarını ıçın sır e rBul ı 'k.. .. ç k b mekte olan (Elazıklı) Huanın dürü bay Mahmut Gümrükçü 
Mandarına çecıhgı çok ı erı ır . u a_sasm! y~pa ım: .. Cumaovasınm u gurca oyu~· 0 C U a Y fa ffi 1 gözlerj karararak yere d~müt, lstanbuldan gelerek vazifesine 
'gitmlttir. TGrld~enin ~er t~a- A _:ırmı yedı _kılometre tulunde 1de bir hadise ol~u!tur. Amelehk h ) ki yüzünden yaralanmıt ve memle- lamıştır. Muvaffakiyet temenni 
fına ilk aebzeyı Merıın gon· lagım tebeke11, asfalt, parke, be-, etmek üzere Denızhden Bulgurca az 1 f ) ati ket hastanesine kaldırılmı,tır • 
tlerir. Portakal •e Mandarina bah- ton ve makadam fOse olmak üzere köyüne gelen Osman oğlu Muıta- . • rız. 
çelerl aon yıllarda çok artmıttır. 12162 metre yol yapılmıf ve bun· 1 fa isminde bir genç, tarlalarda ça· 23 maan çocuk ~ayramı .hazı~-

Merain, genlt binterlan man ih- lar iç.in sekiz yüz bin lira harcan·' pa itine batlıyor. Bu iti bir müd- hklarına devam edılmektedır, B~r 
racat ve ithalabnı yapan itlek bir mıttar. şehir haritası tesellüm e-1 det devam ediyor. r ~rogram hazırlanmı,tır. ~uhtehf 
takelesldir •• Senelik ithalat ve ib- dilmit, plan ihale olunmuttur. Ke-1 Bir gün, bundan kısa bir müd- 1

1lk vek orta 
1 
okullar~a mu~amKe

racab 320 bin tona yakındır. De- tif bedeli iki yüz ıeben bet bin det evvel karnında büyük bir ıan-ı ler, • ~~~~r er verı ecektır. • ~z 
iılz nakliyab dört ,.UZ bin lira ser- lira olan ve iki ıenedenberi devam 1 cı hissediyor. Kendiıine, apandi- 1 Eenstıtü~.u ıon 11'!1f talebelerı, bır 
mayeli liman tirketl tarafından eden su teaiıatının filitre kısmı l,it olduğu söyleniyor. Fakat o, bu 

1
veda musameresı hazırlamıtlar-

yapılmaktadır. Ekonomi bakanlığı da tamamlanmak ve içmeğe açıl- ıözlere itimat etmiyor. dır. 
Meninde 600 bin lira lnymetli bir mak üzeredir. Menin çaymdan Sık ıık tutan ıancıya kartı ev- --=-
mai.aza .. kurmakta~ır. . alman·~ ~ekantaıy~nlarda aüzül- 1veli r,,akı kullamyor. Rakı ile iyi Ş. mecllsl encUmenlerl 

Tıcarı ıahada b11sedılen en bü .. mekte, fılıtrede temızlenmekte ve olacagmı aamyor ve parası olma· Şehir meclisi encümenleri dün 
yük ihtiyaç limandır. Bu ihtiyacı mikropları Klor gaziyle imha 1 dığı için doktora bat vuramıyor. toplanarak umumi meclise sevkc
hükümet te takdir ederek dokuz olunmakta ve bunlardan sonra 1 Osman oğlu Mustafanın ıancısı dilecek i'leri tetkikle mqgul ol· 
aene evvel bir proje yaptırtmıt ise tehre tevzi edilmektedir. dün tekrarlayınca zavallı genç ve- 1 mutlardır. 
Cle ketfin 17.S milyon lira gibi ha- Otuz bir bin lira sarfiyle lıer ca içinde çırpanmağa başhyor. Ne 1 -=--
kikaten yüksek bir yekun arzet- türlü tesisatı cami bir asri mezar· bahasına olursa olsun, sancıdan 

1 

Başarılan işler albUmU 
~esi. ~ziinden it_e bati~ ge- lık, m?de~ bi.r pl~j, mod<:~n ~~r 1 ku~lm~~ için s~~~.e ruhu. (Asid Belediye, tehir mecliıi azaıma, 
cıkmıftir. Ha.~buki, Meram lıma.?ı umumı hela, bır f!danhk,, uç yu~ 1 ~ııtık) ıçıyor ve olum hahne ge- zamanlarında batarılan itlerin bi
açıktar. Bu yuzden her ıene yuz acezeye yemek dagıtan bır at evı ılıyor. lrer albümünü hediye ebneğe ka· 
binlerce liralık servet mahvolup tesiı edilmittir. Mevcut bet iıkele Zavallı genç dün imdadı sıhhi ı•ar vermit ve bunun hazırlanma· 
sitmektedir. On yedi buçuk mil- tamir olunduğu gibi altıncı bir be- otomobiliyle lzmire getirilerek ana batlanmıttır. 
yon liralık bir limamn yapılması- ton iskele ile bir ihracat hangarı memleket baatanesinde tedavi al-

1 

-=-
Borsönın yeni bütçesi 

nı beklemekteme icil ihtiyacı kar- inta edilmif, iıkelelerin üstüne, tana alınmı,tır. Hayatı tehlikede
tılıyacak vaziyette küçük bir lima- hangar ve gaz depolarının deru- dir. 
nın bir in eYYel yapılması lazım- nuna dekovil tertibatı yapılmıttır. . . . Borsanın yeni y~l .bütçesi ba~ır-
dır. Yirmi dekarlık bir sahanın e'f'- ve Halkevı banası ınta olunacak, (anarak oda meclasme aevkedıl· 
· Şehirde bir orta okul, on ilk leri yıkılarak meydan haline geti- münasip yerine büyük Önderin 

1 
mittir. Bütçe oda meclisinin ilk 

okul, bir ana, bir de gece Ticaret rilmittir. Belediye bahçesine ilave heykeli ve abide dikilecek ve bu' toplantmnda tetkik ve tasdik edil
okulu vardır. Halk zihniyet itiba- edilen bu meydanda iki yüz elli intaat 939 senesi içinde tamam· 1 dikten sonra vekalete gönderile-
riyle ileridir. Maarifi çok sever. bin lira ıarfiyle AT ATORK parkı lanmıt olacaktır. 1 cektir. , . ' • · ..... • ~ ': :.-- I • ' ıo '' • • ~· ,:• , • 

ŞEYH AHMET FiLMiNi GöSTERMlŞ OLAN 

TAYYARE SiNEMASI 
öNOMOZDEKt PERŞEMBEDEN iTiBAREN SENENiN iKiNCi BOYOK T O R K Ç E S ö Z L O V E Ş A R K 1 L 1 

ARŞIN MAL ALAN 
MEŞHUR ŞARK OPERETtNt TAKDiM EDECEK.TIR ... ARTiSTLERDEN: HAZIM, MUAMMER, MAHMUT, HALiDE 
SAMiYE iLE BAYAN DIRADORYANIN lŞTIRAKIYLE MARMARA STODYOSUNDA TORKÇE ADAPTE EDiLMiŞ 

GAYET GOZEL flUM .•• MUSIKJ - DANS - ŞARKI - NEŞE - KAHKAHA 
............................................................................................................................................................................ 

BlR HAFTADAN BERt GöROLMEMIŞ MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDEN 

YAKAN BUSELER 
( T J N O R O S S 1) BUGON SON DEFA OLARAK GöSTERILECEKTIR •.• flRSAITAN ISTtFADE EDiNiZ ••••••.• 
AYRICA : PARAMOUNT JOURNAL VE RENKLi MJKt... SEANSLAR ı 1 - 3- 5 - 7 - 9 DA ...... 

- Karaktersizlik-
lzmir limanmm güzel ve yeni vapuruna binerek Kartıyaka 

bir gezinti yapmak arzusunu yenemediğim için yeni Konak iak 
lesinden bu vapura atladım. Tam vapur hareket etmitti ki k 
tımda oturan baylardan biri diğerine yana yakıla bir tefler a 
latıyordu. Pekçe konu,tuklan için mevzuu kavramak güç olma 
Eyice anlayamadığım bir müe11eaenin müdüründen tikayet 
yorlardı ! Muhavere karakterıizliğe nümune olmak itibariyle 
entereıandı!. Benim gibi itilenleri dahi muateret kavaidine bir 
aykırı olmakla beraber hem kızmağa hem de gülmeğe aevkedi 
mahiyette olan bu antika muhavere: · 

Bana arkadatım demir tüccarı lımail Hakkıyı hatırlattı. 
Çünkü onda beter mizacını tabak gibi ortaya koyan öyle oı 

saller vardır ki: Bir tanesini dinliyen birkaç tane daha dinleoı 
ister! .... 

ı,te bu münasebetle lamail Hakkının karaktersizliğe ait Pi 
sallerinden birini söyliyeyim: 

- Merhaba Ali çaYUt! 
- Merhaba beyim ama zatınızı tanıyamadım! ... 
- Sen Ali çaYUf değil misin? 
- Evet! 
- Ben de ıerdar Ahmet patanm maiyet bölüğü kumand 

yüzbatı Mehmet değil miyim? Şimdiki kaymakamlığıma baknı 
- Tamdım beyim timdi gözlerinden tanıdım? Na11lım e 

misin beyim. Bölükte bizleri evlat gibi bakar ve severdin, biz d 
seni baba gibi severdik! .. 

- E askerlik bu hazan da döğdüğüm olurdu ya. 
- Evet beyim olurda ya, o zaman gine zatınıza kızardık aPI 

cahillik neylersin! •• Aman beyim bizim köy tehre yakındır •. 11. 
va11, suyu güzel, yemiti boldur. E tükür vaktü halimiz de eyıdıt. 
Her zaman miıafirimiz eksik olmaz. Hanım efendiyi ve nı 
tumlan fÖyle bir haf talık köyümüze gönderirıen ... Ve zatınız d 
gelseniz çok memnun oluruz... . 

- Tefekkür ederim Ali çana, ama bende çoluk çocuk yok b 
fll'aat buluraam kendim gelirim! 

- Niçin yok beyim, evlenmediniz mi? • _., 
- EYiendi idim. Hani terdarıa bir klZI yok mu idi b&bua1• 

beraber çadll', çadır dol&fırdı? itte ont111la evlen•ifti• 1 d~ 
- TöLeler olaun pek .,-i yapmıfım beyim. Çadır, çadır C!-• 

tırdı ama namusuna pekti dojnııu, Allah var üatümhde l .,.,... 
beyim? 

- EYlendikten bir aene ıonra kötü oldu ben de bopyıp a 
Yerdim! 

- Sümmebillab çok eyi etmitıin beyim atkolaun ıana ! Zat 
onun öyle olacaiı belli idil • 

NOT ı Bu miaaldeki tahaın haline ben cahilane uyaall~l ~en 
Bunun da münevver olup ta aynı halleri gösteren müraı erı v 
dır ki ı Nauzublllib ! .... 

H.OK. 



Romanfa -1 
Demir muhafızlat1 • 

SON HABER . ~ 

- - ' 

Memleketiö bir çOk yerinde rei=a~tt! ~iS~se 

Zelzeıeıer. oldu 
Bükrq 19 (ö.R) - Demir mu

hafızlar reisi yüzbaoı Godreanonun 
muhakemesi bu gün askeri mahke
mede yapılml§br. 1 O 11enç avukat 
suçluyu müdafaa ediyordu. Yüzbatı 
Gedreano evvelce tayin ettiii avu-

. luatlann tevkif edildiğini ve yenilerin 

Ankara, lst8nbul, Akşehir, Araps .. Un,· :;;~:ree:i :~:1\.::U~~= 
• · için celae yanm 1aat tatil edildi. Tek-

Kayseride halk' ·heyeCa·ıia ·düştü ~;.;:n~. ·~:i:e~ 
· · hucum ettiiı ve yahudı aleybtarqı 

----------.:..· .....,...--- · . · · · . ile milliyetçililr eeaaını wk ~in-

. AKŞEHIRDE ZELZELE BiR · DAKiKA. SÜRDO :;ı!:yko.n::ı:~~: 
Bir çok binalar çatladı. Bazıları yıkıldı :ti=~:toonou~.::~::::: 

lıtanbul 19 (Telefon) - Bugünı· Ulukıolada hafif geçen zelzele dir ve vagonlarda c;ahşmaia ~ol• mahB~um ~tmiştir. d •• •• 
.Aemleketin muhtelif yerlerinde eid- Kayaeride 18 saniye, Kırşehirde lda- mışlardar. lr f ayya re U~tU 
4letJi zelzcler olmu, bir çok binalar kika sünnüo ve bir çok binalar çatla- Yavahan istasyonunda bacalar v•-ı 
tatlamıo ve ba%ılan da yıkılmıtlar- naiş. Arapıunde de zelzele şiddetli kılmış izzettin istasyon binası muh- . ~o~a 19 ~~.R) .-::- Hava nez.are
th-. aeçmiştir. Burada l>ir kaç bina yıkıl- telif yerlerinden çatlamıştır. Yerköy- tının bir teblıgme RO~C Lond~a~Kap 

Ankarada saat on ikiyi yirmi aa- mıo, halk heyecana kapılarak saat- den itibaren telgraf hatları bozuldıı-ı rekor uçuşuna tqebbus eden ıkı mo
alye geçe ve on beş saniye devam lerce evlerinin dışında kalmışlardır. iundan ileriki istasyonlardan hahef t~rl_ü ltaly~n ~y~~resi Tarabul~ ya
tiılen iki hamlede tiddet1i zelzele ol- Devlet demiryolları idaresi hat bo- alınamadı. Zelzele Ankarada heye- lunmde duşmuştur. Tayyare muı:e!
•uetur. Saat on dört on ve on dört yundan ve kendi memurlarından can uyandırdı bazı binalarda. çatla tc~b yar~l~nmıştır. Baoka tafsılat 
Jlrmi bette de iki defa daha hafif malumat almıştır. )ık teabit olunmuştur. verılmemıştır. ·---•lzele kaydeclilmittir. Zelzelenin Ankara - Kay9Cri hattında yeni Zelzele öğle yemeği yendiği sıraya 
-.ıkezi lanbulun 470 kilometre yapan ve sevgili istasyon binaları ile tesadUf ettiğinden evlerde ve mua 
.~kında T oaya. Çankırı, Çorum, Yer köy istasyon binası ve memur başında oturanlar neye uğradıklamn 
~madeni, Kırşehir ve Arapeun evleri barrnamıyacak bir halde ha:.. bilememişler, balkonlara ve bahçc-
elvarındadır. rap olmuş, istasyon memurları ~a- ler fırlamışlardır. 

Japonlar, Çin çenberinden kendi

Japon başvekili 
latifa etmiyecekmiş 
TOKYO, 19 (A.A) - Prens 

Konoye istifa ebnemeie karar 
YerlDİftİr. Prens 22 nİlan tarihin
de yapılacak olan kabine te>1>lantı· 
sma iftirak edecektir. Bu karar 
matbuata •öyle bir bülten ile bil-

Başvekilimiz 
.Atina seyahatinden 
.Ankaraya dönecek 

Belgrat ve Bükreş ziyareti bilahire 
tesbit· olunacak 
-~-----------------------

ANICARA, 19 (Telefon) - Bat-.ekil Bay Celll Bay~ Atina-
1• titmek URre önümüzdeki sünlerde buradan hareket ede
celdir. 

Ba,-.ekille birlikte bulunacak olan ıazeteciler de hir 
... enel tren Yeya Y lıtanhuldan hareket edeceklerdir • 
.. vekil, Atinac:Lua aya dönecektir. 
8. Celal Bayarın Belpad Ye Bilbeti ziyaretleri tarihi hiliha

re tesbit olunacaktır. 

Danimarkada Nasyonal sosyalist 
teşkilatı hakkında takibat yapılıyor 

KOPENHAG, 19 (ö.R) - Geçenlerde parlamentoda Dani· 
~kalı bir nuyonal sosyalistin tabanca hücumuna uirıyaa adli
ye nazırı naıyonal ıosyaliıt te,kilatına kartı takibat emretmittir. 
Bunların propagandası cenubi Jutland ve bilbasaa umumi harp· 
ten aonra tekrar Danimarkaya ıeçen timali Şlezviıde kendini 
tiddetle hi11ettirmektedir. Japonya ıiyaıi adamları İptida naıyo
nal aoıyalist partisini ciddiyetle kartılamamıt, alayla iktifa et
rnitlerdi. Fakat timdi daha esaslı tedbirlere lüzum görülmekte· 
dir. 

Çekler Habeş ilhakını tanıdılar 

1 

lerini kurtarmağa çalışıyorlar dirilmiftir : ' Bana düsen va~ifeleri tamami-
ı_, müdriki~. Fakat ay batmdan ROM:A, 19 (ö.R) - Çekoslovakya sefiri kont Cianoyu ziya· 

LONDRA, 19 (ö.R) - Çinden 1Sien ,ebrinin cenubu prkiıine,rildiğine göre elli bir Japon tay-ıb•i sıhhi vaziyetim dolayııiyle ret ederek Çekoslovak hükümetinin Komadaki mümessilini hal
(elen haberlere ıöre Japonlar !doğru bir çevirme hareketi yapa- yareıi üç gruba ayrılarak dGn yataktan çıkmamak mecburiyetin-~ ya kralı ve Habetiıtan İmparatoru nezdinde ıali.hiyetlenmit te
~ıda içine düttükleri ıüç rak burasını Çinlilerin muhasara- Kantonu bombardıman etmitler- 1de kaldım. Bir kaç günlük bir ne- ' likki ettiğini bildirmittir. Konl Ciano bunu kaydetmit ve Fqist 
-.uly.aten kurtuJmaia çahfiyorlar. sından kurtarmak ve cenupta Su- dir. Bazı tayyareler karaya doğru kahat devresinden ıonra vazifele- J hükümetinin memnUniyetini Praıa bildirmesini sefirden rica 
Hankeudan Röyter ajansına bildi· çen istikametinde ilerlemek ümi- alçalarak en kalabalık mahallele- j rimizi ifa edebileceğime kanaat ı etmittir. 
ri~u~e~~ u~~~k ~~~~m~·~~~~m~a~~~&~ ü~~d~~ ,~~-------------~-~----~--~ 
tarldelnde Japonların girittikleri Maretal Çan • Kay • Şek cumar- lardır. Şehrin ,imalinde mektepler 

1 mill~te hizmet hususundaki DMIM· ı -T 
........ Wr t.arraz bu mmtakada. tesi aktamı radyo ile Çin milleti- mahallesine on sekiz bomba düt-1 imi.tecdit etmeğe karar verdim. t 
ellerfnde IRJlunan bütün asker, ne hita~ ederek Vatanperverlik mü.tür. 36 ölü Ye 122 yaralı var-~ iyi 111&1iimat almakta O~D Dl&• un us a 
top w tanarelerin 1Nllanılmuiy- d'Q'gularmı tahrik etmif ve nihai dır. Diier taraftan •eçen sece 12 ıbafil prenı Konoyenin beyf.ll&tı· 

vaziyet sikin· 
~ ~ 

le. 7=,a' •ıı .... .ı.p-t.r ~U.. er~ '-in- -otdliiu'nu"lai.ldR ... ,,.....- Hiiiıifiea!79" 3 .tle- ıma "-cltli•= h..tehia ~ 
yetlertnl, YUlyetin kendileri için mittir. · · • · · · fa bombardıman etmi'1erdir. Şeh- dan beri memleketin claliili T&Zİ· f . ~ 
....... oldaiUau itiraf ettikleri, · · · re 40 k:ldar bomba dü,mü' İte de ' yeti üzerine çökmü4 olan endi,e l 
U.. • Yl . ........._._ teksif et- LONDRA, 19 (A.A) - Central vahim sayılacak hasara ıebep ol-

1 
ve huzunuzluiu izale cdeceiini 

· ....... cllP. Japo.bmandanhiı Li Nevs Çin ajansı tarAfmdan bildi-! mam1'tır. . beyan etmektedirler. Bu mabafil 
· · · · · kabinenin harid vaziyet• kartı 

F · 1 1 •• ee ı • koymak için inzibatı tqdit ve tid-ı 
ransız . - ta yan goruşme erı etra- ~.:~~.'rl:!~bulunacaiımütalia-

• 
fında . tahmin Ve tefsirler Eğlence yerlerinden 

. alınacak kazanç 
~~-~-~~~-------~-----

ROMA, 19 (ö.R) - Pariıten edemezdi. Fransa fimdi bir mu- kabineainin Cenevredeki lnıiliz Vergisi inJiri liyor 
JU'ID UfUD Fransa maslihatgü- li.hatgüzar vasıtuiyle Romada tetebbüıüne i•tirak edebilecek va· BAST ARAF/ ı iNCi SAHiFEDE 
sarana ıeleceii beklenen talimat temsil edilmektedir ve Franıanın ziyete ıelmeği arzu ettiğini bil· mÜffür. Eğlence yerlerinden alın· 
•er-ine ltalyan • Fransız müzake- iki seneden beri takip ettiği ıiya· dirmittir. Kont Ciano bay Mut10- maltla olan yiime dolıaan ve yüz. 
releri derhal bqlıyacaktır. Kont seti terketmesi için hadiseler ki.fi lini ile görüttükten ıonra bu te,eb- de yetmif beı verıi niıbeti layi
Clano ltalyanın Fransa ile müza- derecede inkitaf etmemi,tir. in- büıe karfı ltalyanın iyi temayülle- lıada tyiizJe kıTlı be,e indirilmek
•ereye ıiritmek kararını Alman- gilterenin bu mesele için henüz rini bu sabah Fransız müme11ili· tedir. 

Tunuata öldiiriilen bir jandarmanın cenaze töreni 7aya 'bildirmittir. Cenevreye müracaat ettiği bir ıı- ne teyit etmittir. Oyun aletlerinden alınmakta 
rada Franıan·ın Milletler cemiye- ltalya ve Fransa arasında halle- olan reaimlerin belediye ve köy PARIS, 19 (ö.R) - Tunuata umumi vaziyet normal tekil ald•-

PARIS, 19 (ö.R) - Fransa ve tinde yapılacak müzakerenin neti- dilecek esaslı meseleler yoktur ... idarelerine devri /ıaltkındaki lıa- ğından Tunus •ehrinde seyrüseferin gece gündüz ıerbeıtisi iade 
ltalya aruında batbyacak müza- ceıini beklemeai normaldir. Diğer Zira 1935 anlatması ile pratik nun da Büyük Millet Mecli•ine ve-ı' edilmittir. Yalnız yollarda altıdan fazla Limıenin bir araya toplan-
kereler mevıimıiz ba~ı haberle- taraftan muhakkaktır ki taktik bakımdan bunların ekserisi halle- rilmİflİr. I ma11 daima yasaktır. 
re aebep olmuthlr· Guya Fransa- bakımından Romaya bir sefir ta· dilmittir. Fakat iki memleket ara- • ' 
hm Romaya itaba kralı ve Habet yini Framanın ltalyaya yapabile- ıında kartıhkh ıamimiyet ve em· 
imparatoru nezdin~e ıalihiyetli ceği biricik tavizdir. Bu sebeple niyet havasını iade etmek lazım· 
Lir sefir ıöndermege karar ver· hemen bunu yapmak ihtiyatıız bir dır. 
~olduğu ıöylenmittir. Diğer bir acelecilik ıöstermek olur. Bu sebeple, muhtelif merhale
habere göre de Franıanın teteb- Diğer taraftan Roma yarı reı· lerlc de olsa, varılmak istenilen 
ha.üne ltalyanın cevabı ı\iya hal- mi mahafili de meselenin timdiki anlatmada Franaanın ltalyaya ve
yanın Avrupada yatı.ma ıiyaıeti- vaziyetini töyle söateriyorlar : rebileceği ,ey Romaya bir ıefir 
ne İftirake ve üç seneden beri ay- iki memleket arasındaki anlat· tayininden ibarettir. Buna muka· 
rıldıiı bu yola yeniden dönmeğe mazlıklan izale ederek Romaya bil ltalyanın Avrupa meselelerini 
karar verdiğini gösteriyormuf. bir Franıız sefiri tayinini müm- üç seneden beri yaptığından fark· 

Nihayet dijer bazıları ltalyan- ~Ü? kı~~ ~zere müzakereye «_!- h .. bir .. ruhla t~likki e~eie te~
Franıız müzakereleriııin progra- rıtılmeıı ıçın Franıanın yaptııı yul goıtermeıı arzu edılmektedır. 
nunı bile netrederek Roqıaya. bi~ bazı teklifi ltaly~ iyi .~~rtılamıt· lngiliz hükümeti ~u yolda b.ir -?.· 
Fransız sefirinin tayini ve Cıbutı tır:. Franıız mu~atguzarı bay l~tma hbı! olacagından emın go
timendiferleri meselesinin görütü- Blondel cumarteaı ak,amı Fransa· runmektedır. 
leceğini iddia ediyorlar. Bu ha· nın bu niyetini hariciye nazırı Fransa da bunu temenni ediyor. 
berler hadiseler tarafından tekzip kont Cianoya bildirmit ve Pariı kanc-t? • 
edilmek tehlikesine maruz oldu· r z - l a r == - z 

iundan yarı resmi Fransız maha- Fra B v k ·1 · ·ı uarı· ·y 
fili bunlann ihtiyat kaydiyle kar· nsız aş e ı ı ı e n~ cı e 
tılanmaıını tavsiye ediyorlar. AT L d • tl • 

Romaya yeni bir Fransız ıefiri· JYQ%1rlnln On rayı Zl)'Gre eri 
nin tayini meselesinde Fransız hü· 
ldimetinin derhal bir karar venne· 
•ini beklemenin acelecilik olacağı 
lraydedilniektedir. Malumdur ki 
Franıanın Romada ıon sefiri olan 
kont De Şambrön yerine timdi 
Vatinıtona nakledilmit olan bay 
De Sen Kanten tayin edildiği za
ID&n ltalya hükümeti yeni sefirin 
ltal1a kralı ve Habetiıtan impa· 
ratoru nezdinde aal&biyetli olma
aanı iatemifti. Bu ise Ha~ fethi· 
ain filen tucliki olacaktı. Mesele
• o vakltlô bepelmilel vuir• ..... ,... ,,.... .,_ ....... 

LONDRA, 19 (ö.R) - cMancheater Guardianıt aazeteai 
F ranıız nazırlarının Lonclrayı ziyaretlerinde iki memleket müna· 
aebetlerini alibclar eden bütün meselelerin tetkik eclileceiini 
yazıyor. lnıiliz • ltalyan anla..-ıından çıkan vaziyet ve buna 
benzer bir Franaız - ltalyan anla,muının akdi ihtimali incili• ve 
Franıız devlet adamlarını bilhuaa it1al edecektir. Mtiaalcere ay· 
ni zamanda bir taraftan lncilbfre ve Frama, dil• tuaftan Ame
rika aruında eauen çok ımiml olan müaaaebed.ri bir kat aha 
sıklqtırmak için İcap eden metotlara da f&IDU Olaalıtır. M•k• 
zi Avrupa vaziyeti, AwaturJania Alman1a~ fethlnclm tı.i ı• 
len meeeleler -.e Çekoelo-.u, .... maru olcluiu telatlff elrafhca 
tetkik eclilecek ve nilaa,.ı telt• J.alincle ild ._Jeketla laarp 
kun~ ...... it Wrlill 1apaMı...1 ltla cap ..... teA9ı. ........... 

Edvar Biyanko 
Beynelmilel ıöhreti hai·z bulu

nan büyük sanatkar ve 
arkadaıları 
---· ---

BU AKŞAM 

FUAR 
Gazinosunda Konserlerine 

başlayacaklardır 
---·---

Şehrimizde çok az kalacakla 
rından bütün musiki meraklı 
larının fırsatı kaçırmıyacakları 

ıüphesizdir ---,·---
Ankara ve lstanbulda aylarca 
alkıf topla yan sanatkarlar 
lzmirlilere de neş' eli günler 

' yaşatacaklardır. 

Haaual ve takai otomobilleri gazinonun önüne kadar Kültürpark 
~rebil«ektir. Gece yarııına kadar· otobüs aerviıi v~rclır. 



SAYVA ı 4 -s. --
[ Arasıra ) 

Pazarlığa paydos 
ŞAFAKTA B. M. Mec icinde 

KURŞUNA DİZ il EN Başvekil çok mühim l'~~=:-~.:= 
i"BiiYöJa;;;·~;;~~~·! (Mahmure Belkis adını taşıyan bir beyanatta bulundular ~~:;·~:.m:.r1pi~ .. ~ 
1 _J_ : alıtverifln bir icaln si'»l ıdı • .PVT 

1 
la/ı FOmanfnu&UI : 1 • • , aNt bet ,.bn çeldpıelerin b ... 

a raklar : ngılız kadlDIDID esrarengiz hayatı) BASTARAFI J iNCi SAHiFEDE rulabileceil ve idare edilebileceii zan al...-ta, kaqa7a pldaf&ll ... ....... l.. .. P.. .................... : cevapaz kahriwm arzu etfnediğim kendiliğinden anlaflhmt bu sün tein killerl Mle olarda. pazarlık etıne" 

-26-
• .. ... için bir iki kelime ile kendilerine ce- bir hakikat halindedir. Asıl mühim mit olmak aldanmaiı, bazı zihia-

1 

Emll'bel' teredcffitle yukarı çıktı.lda ınalc.a:reaeler yaparak dojndu- vap vermek hevesine kapıldım. Bun- mesele prkta kunılacak anayiin I .. d k"barl ... ·~t _._. 
Kapıyı vurdu: iuna anlamak için üç Mat yeter. da ayni zamanda lktıwl vekaletine Rantabl olup olmıyacağı keyfiyetinS ;_e rre hk 1 

• 
1r_ı_.___ .__. 

Xll FASlL Sabınalanan bir sa du)'91du: - Nerede çalıtmak iatiyonu- ftkalet ettiğimin de dahil teairi ver- dedir. Eier tetkikabmız. bizi ıant.Y ~L azarı! • ~ .. ~~ . .:......1 
,.11ı. ~us Giria · " su ~-ar• .. yem.... .......--~ ... - ız.. naz· dır. olmua dahi mühim bir zarara sok- d Eski • ·k~ ~ 

Emirber selim vaziyetinde dur- - B~-4- kelonel... Arbdaılarmuzın burada izhar bu- mıyacak neticeye a6t6rürse prkın \'U' ı. • • ~~aın nı ..,ı _. 
Rudolf. Hennin~a ~- ~ du: . • • • Hennı~ı du~~· dolatan yuıdaldan temenniyat btildımetfn m&.it oLm mıntablarıada - oeker le «Millri ..,..bt ile« blr)ar 

vakıt pçmnek lçın tiyatroya sıt- - Domuz kafalı .. Yıne ne ıati- Lll' tebeuiimle i{aye ·ettiı nazarından kaçmıı olan şeyler değil- fabrikası kurmak. karar ve azminde- accela einft~ ldela pe~...._. 
mifti. Eald bir operet olan cFle- yorlWl.-? - Kolonel ıizin IDefpl oldu- dir. Evvel emirde bu nokta üzerinde yiz. M~t istih1alltmım istihllk o~ur...' bazan fıat uyufUlanuu--;; 
d ........ » 07JUYOl'du. Baf~e Al- d. ~yl yutkunarak cevap ver- iun~ .b.iliyonım. Sizi taciz ede. tevakkuf etmek istiyorum. Memle- miktarile mltevazin bir bale getir- nıkih bozulurdu. PUarlak ! da-
man orcluauna menaup zabıtlerden ı · cek degilim.. kette ~kerin sarfiyatı şayanı mem- mek i§ine aynca programımızda yer çok •erwhel cııl!Wlf olanhr 
Eaoa Yon Rübbelle bulutmUflu.. - AffınlZI dilerim kolonel.. Vakit kaybetmiyelim.. n . t b' ett . k' f tm kt k 1 .: B ti k. t tiyar niaelerimizdir. Şemıiyetbll 

_L b l!L..o.- '-.!-bira • s· b H td• s- .. k k Peki H . •-- unıye ır IUr e ın ışa e e e verme suyoruz. u sure e pr a ... --L .!La.! titr k .... 
°l!Y•troAlçaaıtı !':~H-~ iÇ- ın ib&ftal e_~n s_eh" a. uyu.. •· 

1 
- ık· enknındıa...;_~•rdada ... ve istihlak milctan artmaktadır. Ha- hem garpta memleketin yüklelen ee- ÜP!~duuıJal', I ie • 0!'__,._. 

tiler. man zauıti uuıye neza· rarg n ~ mu un ve muıta- anız. ı ıaata a ar uen e yanı· ri t k "thal' b . t h• '--- . tihlı!L _!Ltar·ı - ..... --...bir. n n \Qerın en pazarı a ...-r 
• ..___1_ l ecli"'• den 0 _ l b• .,_,_ f I w• ç en te er ı ıne mec urıye a· ~ 11 uu. m.a ıe mu-..,. Al •----nik•'- ı...:..ı ~ 

retiae sı~ at am n...- ce ır MO••• vanaıt- naza se ecegım. sıl 1 bebi "itsek h ti Utihu.J iktan.ııı ide .... -.x. lı « ruaamn -ını mı ımJc.-
nins ona refakat etti. Hennins• - Binbatı nerede? - Anlqddı koloael... . 

0 f!la':j~ın dae şJu fiat :kdi. faCAi m e ~e 4:8 - ttibe ohan on pua futa••-
Penn'ribin bürosuna uiradı. Emir- - Binbası Herzen bürosunda - itte çekmecenin anahtarı.. ~ll~?' um ur. aı· erfia l i. f .:. ız. . diJeD nlnelerimhl hatwht•-
uhiti: bekliyor koionel... Size bırakıyorum_ rikalar ı ~n m h ıyet t er a .. Seker i~lak miktari 11mbal~~ me- Baıtln milfteti çe•iı erek az' d 

- Biaba..-. timdi lliiJilk b· - Peki- Birutlaa sider ken- Pennvitz yeniden keyiflenmitti· 1 11u . k·!ıe~arT·~= edesi ıve eaır alım aatunda müeeetr ıatmaia kalkan pazarlıim lçliı! 
rargöhtan kolonele bir telgraf ael- diıini görürüm. Haydi ıen defol •• Arkada:tına bir sigara ikram etti. L:e'ke:!ak" ;. ~k mu lmı - noktalann (eğer bunlar vana) de- attıiı mflfterhinl ta9'ıyan ,;;,.fi 
di eledi. - aa..wtüne kolonel.. Henningı ıiearasını yakarken sor-1 tu ıat mı tarına. ~arı ı- iittirilmeai arzu edilen oeylerdir. Ve dfit8n6J'Ol'1Ull. Latin bmdara ~ 

- Defifre edildi mi? Maynl çekildi .. Pennvitz ayaia du: tu. Bu ew muh~ edil~ bittabi alakadar vekaletçe ve alaka- doa ... Maktu fitaH dil\\Anl~ 
- EYet.. itte metni .. Bir nefer- kalktı. Emirberin relifi en heye- - Hertey yolunda değil mi ko- eau ~uhafaza ~ken E ar darlarc:a nazarı ltibare almacakm. alıtftritin tadı olmadıiuu tll/l-

le k~dialne candereyim mi? canlı hir indaa onu ayırmıt bulu- lonel.... · aleyhınde tebar~ eden ~ nokta- Om it ederim ki heyeti umumiye!. bu- JeD rahmetli ninelerimizin ~ 
H_.. telcnfı pden geçir- nuyordu. S,bil bu i~aclan mem- - Çok mesudum.. ~ vardır. ~abr~ .~eyhmde de- rada eöz 96yliyen hatip arkadaşımı- tld olsan. Fiatl keellmit mal -'1Jll. 

'dl. M ........... edilen meaelenin nuıı olmuatu. Henninsa bir göz ~yle ka- dim. Meseli ken~lerının de .tem~ zı memnun edecek bir neticeye va- ticarethanelerde eski Arap 1aarfl!" 
aezeU. Ye ,...._.yeti huebiyl , ~O-Qnel itirue.. liiz.- SÖl"dÜ: pah odayı gÖMererek: ı~yurd.~ veçhıle ~~ fıatlen- nlır. rİDİn Pzel dlfia kırmulyle ;-. 
La iti Mnat yapmaia luırar :Yer· - ~yan .Belkia .. Bir meaai ar- - Ondan mı demek iıtedi. · nın halı mik~ ve. ~yetidir. f:vveI- Kliıt ,meaeleefne gelincö bunun llUf(Fiat makta)l..t.alanal ...... 
dl. ~d4!'':" benı hekl~yor. Birkaç da- PennYitz izah etti: ı ce. r;>an~ar. f~tl~n. diier ~ .. Ulle~- 'için de lkbaad Yekilinfn vekili ol- layorum. Hiç unutmam, afaak Wt 
Nnanıtten .... BelYedeTtt- kika acın affınızı rıca ederim. - EYet.. Aktam yemeie ıeldi. 'INZın l.atlerıne nazaran m~ ~~- mak sıfat ve şerefile size hitap et- çocuktum, böyle maktu rıat:D wı. 

ra..de kolonelin -rilluına gitti. - özür. dilemeğ~ ne hacet... Çok nazik dawandı. Kendi•i hak· I daya nazaran. da~ ço~ elv~rışli. ıdı. mek iaterim. Fabrikalar kuruldu~ dükkiaa rahmetli ~ 
K-:pıyı açan emi.r neferi ~ece ~oık~a hır gec;e~ız var ... Penn- kında a&terdiğim alilc:adan çokjVe hatta de?ıle~ili~ kı en_ıyi fiatle :zaman IAakal fiç .ene bir tecrübe girmitti]r, meldepta ._ lifdr. 

JU:U-dan aonra bınbqının zıyft· ~tz bUToa~a gırdı ve kap?'ı ka· ~nan. .. 48 sa.ata Yarmaz azi- 1 ~I~nan mahıullerırnizden hın pancar devreai geçirirler. Bu da mevcut per- diğim Arap harflerinin aizı llıGI' 
retini ha~ kartıladı. , padı .. Hennıngs od.ada &f&gt yu- nm bu kadın tamamen benim ola- ıdı. Fakat son zamanlarda toprak 1. "tah lar I nln (A-nını) fiat mal&:tu•na arku-

IC 1 l --L d k d ı d K ı ı· ·· .. k h Ali • . • f' ti . . ..L l sone ın mu aas11 a ame e ve J• _ - o one ,. .... arı a mı Maynl? an o 3~1yor u. o one ı sorun- ca .... ma su erımızın ıa erının yu~ae - .. . '-'- t" •t• s&-müt tamın .. a- Boyum yetir r __ b. 1..-- . 1 .. •• . d muesseaenın memae&e ın teraı me , __,, ....... 
- CA:Tet ın.,_,ı... aeı - Tebrik ederim kolonel mış oması pancar zurraı uzerın e ea- ad im l . d' Ek.s • b" miyor İfte haminne (Aynı) diP 
- Yalnız nu? - Kolonel sizi rahatsız etti- - Haydi fazla gevezlik ·~tmi- kisi gibi cazip bir tesir yapmamağa aptJekott a~ı! çfıabn ·~~- ıledırı~a ır bu k~ı fİf afzı arık harlı ,S.: 
N-6. b1-- _._, ___ L w•_.ı_ - • • f- '1- • k . ı·L- t_..ı_ Şe1.. • L f b •• • meme e 19 ı;xr rllUl aç gl za- , ' r LIL 

CT• ™ aıaı...-... ceYap ver- gı~h. muteeaaınm. -.at •t pe yelım .. Bu tebriki daha ıonr'a ya- llllt ş~. f ~er !ır.:e 1 tuk?kunt uzerıne man ilk üç sene kar beklememek la- terıyordum. Hadiaat ve zamaD ....-
cll ı mu ım.. paraınız.. evaA~U etmege ve te ı a yapma- d N mal la b d r !:.... tün pazarlannuza ba 1nhanm ~ 

.,_. l ıı- Ek"' .... rb. l d p . _1_ v ba 1 t zım ır. or o n u ur. .L..M~r • • - .ı.tr - ft.VIOfte 111ef111 uar.. r an,ına ıye yann saat ah a ennvıtz tCKrar odaıına döndü. ga 'amış ır. fab ·L_ ,_ ld ğ 1_j!_ ede nevıyabnı asmaktadır. Pasana--

., __ ..1 7 .fre bt l H t 'h l l . 1· F-L rı.ıta .K:Uru u u zaman AAr - _L_ - ı~e fi ana annm tamam o masmı ~nnings kapının kapanmasını atı sa mese esme ge ınce, ao- cek I mal 1 A~lr" I ab" ortadan kallnnca pa--..L.1'- ...,..-
y tak · · L 'k 1 • 'h I" .L .. o ursa anor te.a!:_ı o un ı- ........ ~ - a odasında... ıitıyor. ~ekledi.. rı a ann ısti sa atını attırın-., mu.- 1. 8 . . •-~~ f b 'k b . mıt olanlar ne yapacaklar ~'."" 
Bir •--d--'- 7 H'' , _L_! h y . t hl'k 'h.t' l ieb'lmek ır. ızım .!UlH•t a rı am&Z u terait d.:t.ı& O 

- .. ..... 1111 - a,. .... ,eytan ay.. enı - Ah Pennvitz ... Ne yaman bir e ı ı ıyaç anna cevap ve ı hilaf nda larak ilk eaind kAr u, .. n yorum. 
- Yatak odasında fampanya fİfremizi kullanmakta bu kadar Don Juandır •.. Dedikleri tkadarl'imkanı mevcut iken Avrupadan te .' ed 

0 ek bizi een e~. .. ............................... -.-••• 
lp1cwlar... ecele mi ediyorlar? Saat biri geçi- varmış ... Sonra Kolonelin muaat· memleketimize ilanihaye velev kıs- . mı~~~ er I' ~·~n~n. e ~r ••-•-•-•Iİlll•mil•I 

- a.. ı...w. 7alnaa dejiL.ı. yer. Si~in yarın alqam aaat al. na otu,rdu. Çekmeceyi açb. Kiiıt·' men olsun teker ithaline devam et- tir. --.cıt ma ıyet. ıat ~~ ç U l' ı.. , ı_ 1! • 
- Yalnız ~~· blnbatım.. tıda büyük karargalıta ol?lbilm~i !arı karı!tırdı. Beyhude .. Aradıfl f mek hiç birimizin arzu etmiyece~ 0~ A~r~ ile a~ı eevır;~ na JC8VI ROff!•f 
-:- Peki... 8iliyonım.. ~ ~~~ için aabah dokuzda. yola çıkarıl- ~ey, orada yoktu... keyfiyettir. Su halde ~ker sana~ı: d~. Asıl m .. ~ıku~ ola~ ~eae!.e butün ------------~ 

aelia lllraeunda Wdıyocesmı.: ~ı lazım... Henningı telita d"' ·· t" D inden beklenen menfaatlerden birı dunyada kagıt fıatlern:un yübelme-
Sen• •W- ~'"!·•Kar~- -WYani sifreyi ha ~~e tamam- ha fazla tereddüt ed~~- a- zijrraımıza fayda vermektir. ikinci- ~idir. ki bu da kağıdı~ maddei ip.tida- 1 - ~ ~ kolumas :d 
sihtua çok mllüm Te must.cel INr l.,.aga mecburuz. !Şu kabildir de.. si de memleketimizde modern zıraatı ıyeıınden olan eellulozun aynı za· rafından tefki.l edilen ~ ·le-:... 
telsraf aldıi-aı söyle... Şifrenin muhtelif kasunlan arasın. -BiTMEDi- tamim ve tevs~ işine vasıta olmak- ~~nd~ h~rp ll\nayiin~ de maddei çahfbrma menfaatini eYİmhl __ --ı 

tır. Böyle olduguna göre memleke- ıptı~aıyesı olmasından ılerl Relmek- kol": tar~fından 2S/.f /918 ~ 

F F ~· v• 1 • timiz dahilin~e bulunan elemanları ted~r. ... . . d~il ak~mı Tırtıllar piyesi fıllll9l9 uar orst • Jyana zmır mevcut olduguna R(ire Avrupadan Muhtaç oldugumuz itQ,t ihtıya- edilecektır. 
• gelecek şelc:erin ithaline set çekmek cımızı fabrika kurulurken heaap et- 2 - Evimiz temsil kolu tarafaw 

B •• k 1 bizim için zaruridir. Fakat ~li ha- miştik. Fakat memleketin muayyen dan 20/4/938 ~tamba günü _.t 
Salaaaında tai• ugun arşı aşıyor zırlamak şartiyle. Şirketin yeniden kalitelerini ve diğer nevilerlnin hep- 21 de (Canavar) piyesi temsil ecll-

s~rmaye bularak ve koyduğu aerma- sini memlekette iatihsal etmek için lecektir. Bu pİyea ailelere mahsus ol-
et/ilece/ı olan F".m Viyaıd _tamir muhteliti yenin emniyet altına girdiğini sıör- hidieelerin lcbarile ve bizim arzu- duğundan çocuk ve talebe ahnrııd-

Kültür PavyODU oyunu llusin ha•a 9Çak olduiu dükten sonra memleketimizin muh- muzla ahlmıı adımlar da vardır. Eli- Biletler halkevi aekreterlitindea 'Vo' 
takdirde saat 17.15 te, han kapa· telif yerlerinde yeniden büyük ~ker mizde mevcut ltaiıt fabrilr.alanm ribnektedir. 

BASl'ARAFI l iNCI SAHiFEDE b olursa saat tam on yedide baslı- t fabrikaları kurmak lazımdır. Şeker büyütmek için inşaata devam edi- 3 - HalkeYinin tertip ettiil llP°' 
,.ı.. Whı.......,. lia ı.ıc y~. Bu miiaahak• için mtdı- !şirketi b"': v~ife ile .. ta.~zif edilmiıtir. yoruz Sellül~~ fabrikasının .t~sına bareklbnda giin değiıiklilderl vehr 
&.l...J•fllna if-e1 eJilfflİf- telit takım kadro.una çajvılan Ve kendilerıne hukumet namına da devam edilıyor. Bunlar bittiii za- rek&ta aüreı te ilave edilerek prol-
fir. futLolc:alar Alsancaktan : Hilmi, yardım da vaad olunmuştur. Şeker man aradaki münaltapya meydan ram aoaiıdaki tekilde tadil ediJoJr 

E..uM ı.,,.;, W.Jiyeei Je Cemil. Ali, Enver, Necmi, Rasim, sanayiini kurarken daha çok tarkı kalmıyac:ak ve memleketin ihtiyacile tir. 
,.hrin bir an önce böyle mo- Saim, Basri, llya.s ve Hakkı. 1 ve f&rk havaliaini nazarı itibare al- mütenasip olarak bu itleri yürütece- A _ ı -8 ve 16 Mayıs pazar ~ 
tlern oe liisıuwtla bir lıiillir Oçoktan • Adil, Sait, Namık, mak istiyoruz. Ve daha çok o sahayı Riz. Çünkü lıin tekniğinde ve hesap- Jeri aktamlan Aat 20 do eYimk bala' 
m-......U.. ~ı i~ Hamdi ve Kemal. tetkik ihtiyacı vardır. Çünkü memle- !aranda muvaffakıyet kendisini sıöe- çeainde amatör aGretleri ~ 
yolrııa lıalJ.,.dnuurna muva- Ateften : Muzaffer, Ömer ve ketimizin garp kısımlarında esuen rermittir. tır. 
laltat dınif 6ahınnuılıtaJu.. Şeref: . ~er aanayünin muvaffakiyetle ku- Sözlerim bundan ibarettir. 8-AtJetimı eeçmeleri 1.9 _.,,. 
Ba hamda IUiltiir balumlığı Do~anıpordan Saıt ve Fuat. -- --- müubeb da ( 5 Haziran ) P-' 
ile lzmir beleJiyai ortamda Çagırılan futbolcalar spor le.a- Akh d b ··n1er1 A - • ._-it-
tema .Jilnteld.Jir. zımatiyle beraber tam saat 16 da • • • t gu laancak stadında~ 

Yine öirenJiiinıiu 6ÖT•, Alsancak aahumcla futbol ajan.. ısar a ır cınaye br. .. 
lıtuirancla ayrılacak ttılımat- nm bqkanhimda yapdacak top- C - Bu müsabakalar blrind 
la h Rne enatiti binası in- lanbya i,tirak edeceklerdir. ikincilerinin hediyeleri halk~ 
~aatına iumen 6aflonacalttu. Kahvede silahlar patladı. Kahveci teşhir edilmektedir. --* FIRST ViYANA TAKiMi O - Kayt muamelealne ~ 

Bir ha ba GELDi bir cinayeti önlemek istedi Fakat mlfbr. IJtirak etmek iatiyeııleria ~ 
Buıün lzmir mahteliti ile maç , < , kevi selueter~~e . müracaatla .1-

Y aorııaanu ralaaataız =~:taa::::ai~:= ::;;_ ı' kendı kurban gittı F aıller yakalandı :~·yt ettirıp bırer numara 

gdmmıif tiJik bir kafile h•Jinde selmit, 4 - Evimmle nakıt kurıu ; 
Güzel yahda oturan Arslan iamin- Ece palasa miaafir edilmi9lenlir. BASTARA.FI 1 iNCI SA.HIFEDE bileiini buabrak kaçmak ı.tem· tir. llllfbr. Kur• deYam etmek ı.ti,er 

de bir bahçevanm, ölen bir buçuk ya- 8 b ft k• k ı 1 T. • '-k f:.1 kızmıolard Had' d b yü'Zd Kaçarken de lbndaimin ~ lerin halkevl aekreterliiine ıaifr 
şındaki çocuğu Rqadı beledi.yeye y~ u a a 1 oşu ar 1. UrR UfU uo•u meydana :C:ıiyor. ıae e u en da kalan IOft kurfUD onu aıbmıdan caatleri. . 
doktora haber vermeden cıvardakı Bu hafta ya .. lacak o1an at Yarıt- KQ4- /a J~ H" . da . H- • yarabyarak yere dil.ıirmiif ve derhal .S - Gezi komitemiz 2.f N ... 
Y~~~.köy kabristanına «ötürüp ~öm- ları için kayt maameleaine devam &0 YGIKI . · l~seb_yın, ,_:~~~~} K~ıncM-~~=~ ~ürmüftijr. pazar aünü Devlet ~ 
du h be 1 -dd . ısım ı ır ar~aua.111 e ürt enmeac . ·~. A ı.-L:- -haaı-

.~u a r a ınmış ve mu eı umu- edilmektedir. Bu ttün öğleyin üzeri -BA$TARAF1 ı iNCi SAHWEDE- tm hr Ba Meh Kaltakçı lbrahimin de, Hüteyinin de ta- tertip ettiği ~ teoe«'P' .ı-
mılikçe derbal tahkikata batlanarak kayt müddeti sona erecek ve koşu- . . • . • ça 

1
' • Y . met, bancalarındakl kurşunlar bitmitti- ittirake karar venniftir. lftdak eu-;_ 

mezar açtırılmış. ceaed muayene l . k h la belli lacak O, kendıaıu teşyıe aelenlen ee- Muatafanın kahvesmde oturuyordu. M tal kanlar "çind rd t cek arkedatlann adedine gÖre 'ffd° 
edilmif ve kürük R---.Jın fena .... da Aara gırecel a~~~--~- !L~ • L~r. limladıktan eonra makinesinin ye- Hüaeyin ona fena .özler aöyletniı tıvu• ~nın Mehmet. 1e:.:ı.ı: kya - tu ..... 1---:.ından ~L wuyenleri0 

ima 
. ... ~ "" rap at arına IJMllURg mıncı &OSU • 1~. B .J:.::.. --'--da L. ha L k ... gını goren , or- L~ s•n•...,_s; L-

a neticıeainde öldümi anla•ılım-- H d"k y h . bu L_ nne yer.~&. unu ~r ~ şıan ve ta ncasını çe&ere ateş etmege .__ k H" . . 1._.J_L• 'lı!ı.. 22 N;-.. cuma oiönu·· 8 L .. miPa ...,. . .. .. . "- .. .. en ı apbr. ant eyeb, s;o"-1- • • •. L--laın "'4r& ueeymm e ınue1t.ı eı ana ea- _.. ... - a _ 
tır. ölumu belediyeye haber ve~me- ya girecek atlar için fU .ikletleri tes- da ~ e~ler. Bn. ~ökçen. h~- ~ ... ı~tır.. . . rılmış ve onu aldıktan eonra iki Hü- dar evimiz eekreterliii.ne nıaraca-
mek suçundan hakkında takıbata bit etmiştir. Benliboz 65 kilo, AJder- runu elile bir ~a, bir daha ~lam- _Sılih eetını d~yan _?abuı lbrahım eeyinlerle tbnhimin ltafalanna, yüz- atJeri. .. sk 
baslanmıstır. viş 60 kilo, Can 58 kiJo, Bahtiyar hyarak ve şehı~ halkına selamlar dınde tabanca ıle oglunun yanına lerine ra_et gele vurmaia ba,lamıt- 6 _Büyük şairimiz ~~ 
Karşı l'D ba Halkevin- ve Yıhnaz 52, Nazime SO, ikinci ~rerek ~ırden ayn)dı: k~uş ve tabancasını .~ehmede hr. Ham.idin öl~ünün yıldönunau ~ 

- ~ k ft YılmM.a 48 kilo. Türldu~u filo.unun lzmırde bu- tevcıh ederken kahve aahıbı kaltak- Mehmedin halinde öyle bir oat- lay .. ile 21 Nıean 938 ~rtembe da 
e on erans c. H. P. Dnlaplılıaya lu~ -~~çe bavaa .• g.ençliğc çı Mustaf~ onu~ ~nden yakala- kınlık vardi iti ne yapbğını bilmiyor- n~ ~t 20,30 da evimız ..ı0:d 

Bu akşam Karoıyaka halkevinde l . temin ettiii_ Jeti~ mühım ve m~ sur;tıyle .. ~r hidı~ye ~e~dan du. Tabanca kan içinde kalmıttı. bır tor~ yapılacaktır .. On~ .ao 
a&at 20,30 da muallim B. Hakkı Ba- genç en çoktur. Tü.rklwtu ~ yakında verihneaıne manı olmak ietem~. Hadi.eye yet•n zabtta ölüden maa- eeerlen~ <~ ~yeaa~eoe 
ha tarafından mizaçlar hakkında bir Senelerden beri durmadan geniş Balkan merkezlerini zıyar•t edecek- Bu aırada lbrahimin tabancamı- duım karakola getinnif Te lbrahim bmı temail edilecektir: ~ 
konferans verilecektir. Yann aktam bir faaliyet içereinde çahtan C. H. P. tir. dau kurıu.nlar boşalıyor ve geliti srü· ile iki Hü.eeyinler teftif edilmit, bütün yurdda,lar davetlidır. 1 
da yine halkevinde avukat B. Sü- Do~h kuyu temsil kolunun cumar- * zel atet ediyordu. Bunun için kur- Mehmet cinayet iflemediii Ye iade- 7 - 20/ 4/938 çarpmba -:T 7 
1eyman Faik tarafından (Ymd ıev· teeı daü •kı " bazırl.daklan tıem- Dün Mt'm allAUl haberlere aöre ıunlaı bo .. aitmiftir. ce miidafaai nefilk bulunduia için mt 18 de wyal ~ h, ~ 
aiai) ve. livri aiaek mücadelesi bak- sil büyük • muvaffakiyetle oynan- Bn. Sabiha Gökçen ve arluıd.tlan Fakat bu ~eda ~ça Mmtafa- wbe.t hualnlmı..-...... .,.. mld- halt clertmıht1 ve bu .;....,~ 
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Bol 
bir hava .. Sinir 
kızıştıkça 

Gıdıklayıcı bir muhit.. Gıcıklayıcı 
kırbaçlayıcı bir alem.. Kafalar 

kanlar kaynaşıp.. vücutlar oynaşıyor •• 

Kesik Elli 
ADAM 

•-·- ._, •••••••Y••• • ___...., •• •w -.:1 •••• ··---r 

---------
YAZAN 

Şuşnig ne oldu Bir lngiliz - F ran· 
sız - İtalyan itti

( ak müsellesi mi? 
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HOLIVUDDA 
Myriam 
elmasları 

Hop kinsin 
çalınmış .. 

Güzel yıldız 
kaybettiği 

saadetinin ter.:inatını 
için şimdi titreyor ... 

Mirian Hopkins 
Hollyvood 15 Nisan 54 Ü erkek, 286 sı, yani yüzde 46 sı, 
-------- kadındır. 

ERKEKLERiN CiNSi LA. TIFE 
TEFEVVUKLERININ NISBETI 

HALK 

içinde 
Yazan: METiN ORSA Y' 

üç turunçlar 
- 1-

.. 

VONPAPEN 
Ansızın neden gözden 
düşmüş bulunuyor? 

Gestaponun kendisine tevcih ettiği üç sual 
nelermiş?. Bir Fransız gazetesi 

bu hususta neler yazıyor? 
Paris - Soir gazetesi «Gestapo 

gözden düştüğü söylenen Von Pa
pen'i uzun uzadıya isticvap edi
yor» ba,lığı altında 'unları yazı-
yor: 

M. Frımz Von Papen, 1914 te, / 
Kayzerin h'.zmetinde olarak Al
manyanm Vaşington büyük elçi
liği ate;-eliğinde bulunmu~ ve tren
de el çantasını kııybettiiii güne ka
dar bu vazifesi devam etmittir. 
Bu çantada fÜpheyi calip bazı ve
sikaların bulunması Rny:.i'l bir 
düzine gizli ajanının tev!:i fine se
bebiyel vcrmi~ti. Ve M.Von Pa
pen alelacele bagajlarını toplama
ğa Mecbur ka mı•tı. 

Altın yapıcı 
Polonyalı mühendis 

• 
yıne sahneye çıktı 

Şimdi metodunu değiştirmış .. 
kumlarından çıkaracakmış .• 

Altını 
Nil in 

Fransız - ltalyan 
yakında 

umuluyor 
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Marlen Dietrich Holivu-

dun Esrarını anlatıyor 
-41-
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ANKARA RADYOSUı 
öğle ne,rlyatı ı 

Saat 12,30 da karııık pl&k neşriyatı, 
12.50 de plakı tüık muıiklsi ve halk ıar• 
kılan. 13. 15 to dahlll ve harici haberler, 
17. 30da halkevinden naklen inkıllp der
si. (Recep Peker), 

Stüdyonun diğer kıaımlarinda, l lardan ıonra, kendisi kırmızı çlz-
Ynaların önünde duran genç er- · ginin afağıaına İnmittir.» Akp.m neşriyatta 
ekler korkunç grimaılar yapıyor- Şef sadece: «Peki!» diye cevap Saat 18.30 da kanıık plil.k neşriyatı, 
ar, Kendi kendilerini döğüyorlar, verir. Bu kağıt yıldızın idari dos- 19. 15 türk musilcial ve halk varluları 

Klark Gable aleyhine bir dava Okurların 
mektupları 

inhisarlar tütün fabrikasında 
emniyet ltlerinde çalıtan Şerafet.: 
t in Akkaptan imzası ile aldığını~ 
bir mektupta bisikletle fabrikadan 
çıkip giderken bir belediye memu• 
ru tarafından durdurularak bilA< 
ıebep biaikletinin ve elindeki elı.ı 
liyetnamenin alındığından tikayet 
edilmektedir. 

Maksim Gorkinin 
edebi mirası 

Ö:derini parmaklariyle çekiyor- yasına yerlettirilir. Bu kağıt, dos- (Leman ve arkadaılan), 20.00 do saat 
, ağızlarını garip tekillere ao- yanın aon kağıdı olacakbr. Kontu- ayarı ve arapça neıriyat. 20.15 te tUrk 
yorlar, bat parmaklarını kulak- rat tazelenmiyecek, dosya artivle· musiki.ı ve halk p.rkdan (Servet Ad
ına sokarak, diier dört parmak- ri boylıyacak.. nan ve arkadaıları), 21 . 00 do Çoeuk 
ını hayvan kula.it eibl aallıyor- Hertey bitmi~tir. Herşey bir tek esirgeme kurumu namına (Bayan Fakihe 
• Bazıları da biç bir hareket cümlede kırılmıttır. itin İç yüzünü l•tanbul ıaylavı), 21.15 to stüdyo salon MoıkoYadaki cGorkb dünya~ 

apmadan, rarip ve korkunç çıi· bilmiyen dünya, daha bir müddet orkestrası, 22.00 do alanı haberleri. 22. blyah enatitüaU bOyilk Rua m~ 
klar koparıyorlar, bayan yıldızın hali sevildiğini, 15 te yannki program. rirl Makıim Gorkinin edebi mi• 
Bunlar Diıneyin «MI mühendis- zenrin ve methur olduiunu zanne· JSTANBUL RADYOSUı raılnl tetkik eylemektedir. 

eriıt le reaaamlaridır ve mucizevi decektir !. öğle neıriyatıı ErutitU, bu it için hususi bir tubtl 
fıanelerlnin «lnıan ba,....anlarııt- Halbuki, o artık blrteY değildir. Saat 12.30 da plAlda tilrk musiklıl. 'Vilcuda getirmiftlr. Bu tubenin eaaa· 
a verecekleri ıealerl, mimik ve Çünkü kırmızı çizırinin altına geç- 12.50 do havadio. 13.05 to plakla tilrk vazifesi cGorkinin hayahnın, faali. 
areketleri aramakla metıul bu- mittir. Kendisi bunu biliyor, bunu musikisi, 1 3. 30 da muhetlif plak neırlyatı yetinin ve eşerlerinin Analleriıt nl 

unuyorlar, ona aÇıkça ıöylemitlerdir ve o, hi- Akıam neşriyatı: yazmak olacaktır. Bu ,ube, balen, * li. gelen atk ve peresti' mektup- Saat 17.00 de lnkdô.p tarihi dersi: Ont. Gorldnln tam külliyatİnın kıritikli 
· Genı; kıs 1 Sen yıldız olmak is- larını okumakta devam ederken, veroiteden naklen Yusuf Kemi! T engir- ilk cildini ve ayni zamanda bir miin-

Jl7onunl. Sinema mecmuaları yüz dolar aylıklı katibin, kırmızı 1,enk, 18.30 da konferans: 23 Niaan ço· tebap mektuplan kitabını hazırla-
'ikuyorıun, mektep kltaplannm çizgiyi çizerken yanılmı~ olduğu- 1 cuk haftaoı ve bayramı mUnasebetlyle . maktad 
•rasında Garboyla Marlenin foto- nu temenni eder Ye nihayet bunu 1 çocuk esirgeme kurumu namına doktor ~ ~*/.'Xz($' · · f . ' !I ' • ·' Eruti~ün bu itle uira4ac:ak ilinı 
'1'afları ve belkl de yıutığının al- tiyatroya göstermemesi İçin, onun'LütfiAksu (Çocukzayiatı), 18. 15 teFa- ·. '"" " - · . . • adamları, muazzam bir çalıpna kar-
luıda Rober Taylorun resmi var. ayaklarına kapanarak yalvarır ağ. 1 tih halkevl gösıerit kolu tarahndan bir Klark Gabi, Amerikada en çok ı Bu adam ıorııuya çekilmıt Ye Dl• flamda bulunmaktadır. Filhakika bu 

Tabii ırüzelaln, bunu sruıa aynen lar, sızlar. temsil. 19.15 konferauı "-Lreminl halk- sevilen erkek yıldızlardan biridir. tanlısının ağzından böyle bir ta- tlar bQ-"L uharri . bü"tün" 
• • ~· S k k · • ' h k"k' 1 t b l d x... •• l · ti za • T"" m nn ~yliyor, mahalleci:~. delikanlılar b Bu kan~n ve adetlerden mua~ evi namına Ihsan Kongar (okullarda d\- .portm

1
. en er

1 
eak dtıpının a ı ı epSeb u un Utgubnu.tta~y emBıt r.d mektuplarını ve el yazılanni ve ay• 

e>u buıuata mfittenıuırler ve ço- ulunan bır tek yıldız vardır kı siplin ve terbiye), 19.55 te borsa haber- tımaa ı sayı m ta ır. e ep gaye aıı ır ı U a a· n1 d h 1 külli b dahil 
~ukluk arbdaflD bunu ~enin kula· o da Garbodur. feri, 20.00 \le Nezihe vo arkada§lan ta- Klark Gabi vaktiyle bir kadın mın ni91ml111 Klark Geblden faz. d"zaml 81! ab 1• en f kyat 1n894a 
k f d d d"l · i B k 1 beh d · O d · tik l e ı memıt u unan a a ae-"ına ft111dıyor. Belkl de her zaman rafından türk musikisi ve halk pılc.ıları, tara ın an ava e ı mıtl ı u a- a se ermı9. a ın am a - • d 1900 · k d uh 
.._ · d d • d • • b ba k" • b . d"" .. .. b neıın en seneııne a ar m ,..pilan bin bir ttlrlO güzellik mü- . «FAN 20.45 te hava raporu. 20.48 te Ömer ın ogur UIJU çocugun a ımın ma ıçın u çareyı u9unmuf, u lif alarcl çılan 
.. beluılarııun birlıiııi de sen ka-ı Sinema tirketleri cBokı Offin- Riza tarafından arapça aöylev. 21.00 do Klark Gabi olduğunu iddia edi· suretle de nitanlıaını meşhur yıl· tb.n :::~ v:b'.:i::· ~k : 
tandm. in giyotininden maada, yıldızları- Klaaik türk musikisi : Nuri Halil ve ..,. yordu. Bu sefer de Aliı Şneter ia- dızdan soğutmayı ümit etmif. 0 b ~ti'!l d ebel 1 t alet ehnd 

• · · · d b" k d k d" • d b" Şak kı b"' 1 · t mec urıye n e u unm a ır. Yıldız omlak için neler yapılma-! nın halk nazanndaki ragbetını öl-
1 
kada,Jarı tarafından (aaat ayan). 2 1.45 mın e ır a ıı_ı en ıaın en ın ayı ve af oy e acaıp a· Gorki • I . de halen 63000 aı lbımseldiiinl kendi kendine I çecek ba,ka bir vasıtaya dahama- · te orkestra, 22. 15 to ajana haberler(, dolar tazminat ıatemektedir. rafından kavrayan bu adam, faD• ) IUJ~ erın ika ile 

her ıııaman sordun ve batta belki liktirler. Bu, cFamı yani perestit- AVRUPA JSTASYONLARlı Bu talep üzerine yapılan tahki- taj ıuçuyle muhakeme edilmek e yazıaı,kitme ~ev.le "°': 
de Holivut 9irketlerinden birisine karlarının mektuplarıdır. HAFiF KONSERLER: kat, Geylor Forist namında bir üzere, timdilik, yakalanmıt ve kadar ap, riaa • m ve aa 
bu arzunu bildirdin. Seyirci, bilhassa Amerikalı ae- 7 .1 O Berlin kısa dalgaaL Konoer ( 8. 15 adamın tevkifiyle neticelenmittir. hapse tıkılmıttır. mevcuttur_. __ _ 

Sen yalnız deiflıin ve sana ben- yirci, bir filimi ve bilhassa bu fi- devamı), 9.45 Berfin kısa dalgası, En -
zi;,en binlerce, yüz binlerce, mil- timdeki yıldızı beii;endi mi, hay- lmükemmel erkek korosu 10.15 karı,ık Sovyet Sendika/arının 
yonlarca renç kız var. ranlığını muhakkak mektupla bil- halk musikisi 12 Berlin k .. a dalgası . As- turizm masraf f 

Belki elinde olan, bir saadeti, dirir. kerl bandosu, 1 3 Beri in kısa dalı:ası , 
nltanlıyı reddedip, ber ne ha- Holivuda her gün yüz bin mek· eğlenceli neıriyat, 13. 1 O Bükre~ Plak 
ina olursa olıun, ılnema yıldı- tup gelir. Bu mektupların hemen konseri. ( l 4. 30 d evamı), 16.30 Bertin 

olmak lıtiyoraun. hepsi gayet dokunaklı veya yumu- kıu da l gası, Milli harekat zamanına ait 
Şu halde dinle. tak bir fekilde, fakat her zaman marşlar, 17. 1 O Brüno, şarkı marı. çigan 1 

açıkça f(iyledir: «Sizi filan filim- parçaları 1 7. 1 O Varşova salon orke•t· ' 
BOKS OFFIS de gördüm. Cidden hirilrulidesi- rası , (Şubert, Torna•. Zikof, Vagner), 

l 
Her f9)'d- evvel Holivutta bir niz. Bana bir fotografınızı gönde· 1 7.45 Berlin kl!a dal ga..ı iı sonu konseri 

11ldız criyotln» 1 var. Mahkumu rebilir misiniz? Bunu, yastı ğımın 18. 25 Pe~le: Farkas Çigan orkestrası 18. 
hl9 btr,.y kurtaramaz, keskin bı· altına koyup hep sizi dü,üaece- 30 Berlin kısa dalgası. Alman -ti~ 
çak iner Ye ortada ;,ıldız namına ğim .. » ( 18 :50 konser) 19 Bükreı radyo orke!· 
bir,ey kalmaz. Bu giyotinin adı lj Yıldızın husu~; adresini ta~ıyan ırası tarafından hafif musiki 19 Ostarava 
,(Boka Offlı) dir. Buna isterseniz gayet nadir bir kaı; mek~uptan ma- köylü bandosu (9.30 devamı) , 19.45 
«hesap karneab lster~ eniz o:kasa.I ada, b '" ti.in bu mektuplar, &tüdyo- Peşt e: Orkestra konseri (Losonczy, Le· 
nın fikri» deyin. Bu, bir yıldızın ı1 da, husuai b;r b üro tarafından açı- har, Logold i vo.). 21.45 Berfin kısa dal
)'aptırdığı hi.aılatıµ mecmuudur. lır ve bunlara cevaplar verilir. Yıl- g .. ı: Müntehap koro havalan, 21.55 
Jlunlar rayet isabetli bir tekilde d ız bu mektupları hi<; b ir zaman Pmg Richard Straussun eserlerinden kon· 
jeablt edilip heaaplanmaktadır. ı görmez. Ese.~en bunların hepsini ser 22. 15 Serfin kısa dalgaaıı Richard 
, Meseli., Maaaı;uıetteki ıinema . görmesi maddeten imkansızdır. Vagnerin eserlerinden konser. 23 Vaqo· 
falonlarını l9letenler, Klark Geyb- Garbonun, Ditrihin, Geyblin ve va koro konseri, 23.30 Bratislavaı Plik 
lin yıldız olduiu bir filimi röater· Kuperin «Fan• ı, günde binmek- 23.35 Prag : Karııık plak konseri, 23.35 
Cliler mi hl11latları iki misline çı- tubu atmaktadır. Varşova : Hafif musiki. 
.kar ve eğer ertesi gün Katrin Hep- Yine her tirkette yüz kadal' ka- OPERALAR, OPERETLERı 
\ömO röıterirlerae hlıılati iner. tip, bu mektupları açarlar, okurlar 19. 10 Varşovaı opera musikiııi, 20 

09 ayda bir, evveli. Amerikada, ·ve cevap verirler, sıraya koyup he- Bükreı : Richard Vagnerin cParsifab 
aonra da dtinyamn diier kıaımla-l•ap ederler. operası, 20.25 Bratiolavaı Operet muıl• 
rında hesaplar yapılarak, bir yddı- Her hafta bunların hesabı netri- kisi 20.30 Peıte: Operada verilecek pi• ~·:~,, ~. ' .. 
sın ninema bileti olarak kıymetla yat müdürüne gönderilir, o da bü- yano nakli. ' 'Ri · ' 
Dleydana ı;ıkarılır. yük isimler hakkında patrona ra· ODA MUSIK!Slı : ·.:i i.' ~ · ' ~ 

Yıldızlar, temin ettikleri hlaı· por verir. «Barbara Stanvik bir 18. 15 Varşova : Oda musikisi konıerl, Hollyvood stüdyolarından birinde çekilen bu alaylı fotoğraf Ka· 
lata ıı:öre, bu Boka Offia sıraya dl· hayli yükıelm~ftir. Vilyam Povel (Keman, flilt, alto, viyolonsel). rol Lombardı köpeğiyle beraber çok tuhaf bir vaziyette göstermek-
zer, Bundan b.,ka bir yıldızın kaç yüzde on bef nisbetinde dü,mü,. RESITALLERı tedir. Karol Lombard dilini bu vaziyette çıkarırken resminin me-
paraya mal olduğunu hesap eder tür. Fakat endifeye lüzum yok. 10.15 BerHn kıaa dafguıı Rlchard raklı bir fotoğrafçı tarafından alınacağını dütünmemiştl. 
Ve eier yıldızın yapbğı biaılat, Kendiıi beş aydan beri filim çevir· V ognerin e•erlerinden konser 18.40 Bril· -
nıaliyet fiatlerind- apiıya d11-!memi9tir. Filim çevirince, yüksele- noı Piyano, klarinet, ıopran. 20.20 Var• 
•erse bu yıldızı «ldamıt da asil te-lceii muhakkaktır.Kuperin vaziye· ıova: SoprQn tarafından tarkı konseri. 
teddüt etmez. 1 tinde istikrar var, Geybl hep yük- 22 Varıovaı Chopinin esererinden piya· 

Meaeleyi anlıyorsunuz, deiil ~liyor. Jan Artürde terakki !fÖrÜ· no resitali. 
mi? Bir kadın talibini denemek luyor. Fakat Rober Taylora dıkkat DANS MUSIKIS!ı 
Eırıabnı buldu mu büyük bir sabır etmek lizım. Zayıflıyor, halbuki 21 : Varşova 23.40: P~te . 
•e metanetle, mü~ldil merdiven- her tarafta filimleri oynıyor. Yal- ~.ın - m z ı 
den tırmanmaia hatlar. GOzeldir, nız fotoğraf.talebi. hususunda yüz- Fıfı l IB~ .LO . 9-~- ~ Jlltı.. °'J~· · 
kabiliyet ve istidadı vardır, bütün de 30 nlsbetınde bır sukut var.» l! _ _ _ , ~ 
enerjiıile çalıtıiıağı temerküz etti- · · - BiTMEDi -
rlr. MuYaffak olur. Netriyat ajan- Si•• :ıo· .tt:»..~ 

lan ona yardım ederler, onun etra- G il H t' 1 

fında müsait .bir hava yaratırlar, oz e ımı 
onun için heyecan verici bir mazi 
uydururlar, ona bir tah•iyet verir
ler. 

Çebreıi mec~uaların kapların· 
da, iami bütiin dünyanın hoparlör
lerinde dolatmağa hatlar, delikan· 
lılar onun fotoıtrafı üzerinde göz 
Yatları dökerler. 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan• zade 

aokağı Ahenk mathauı yanın
da. Nuınara: 23 

Muayene aaatleri : 1~12, 
15 - 17. Telefon ı 3434 Yıldız olan genç kadın artık 

P&rtiyi kazandığı, istikbalini te-
ınin ettiği, hususunda tam bir ka· " .,_ 
tıaat getirir. JZMIR MEMLEKET HASTA-

0 zaman, bir sabah, kendisini NESi DAHlU HASTALIK-
latihdam eden tirket tefinin büro- LAR MOT AHASSISI 
•una, ayda yüz dolar alan, kolalı D O K T O R 

tinde, hastanın derecei hararetini 

OZOM 
5 46 t Alyoti bira. 
342 Esnaf bank .. ı 
1 O 5 A. R. Ozümcil 
192 M. J. Taranto 
69 Albayrak 
62 K. Taner 
20 A. H. Nazlı 
ı• · ı . Taranto ML 
10 P. Klorlr. 
23 J. Kohen 
5 H. H. Muslim 

1388 t 
265435 
266823 i 

13.25 
10.50 
12.875 

'"· 12.50 
13.50 
14.7S 
ı•.25 

15. 

"· 9. 

Çekirdekıiz üzüm orta fiatleri 
No. 7 
No. 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
11 

ZAHiRE 

Yakalı bir adam girer. Bu adamın c 1A1 y t 
elinde bir kiiıt ve bu kağıdın Üze- e a ar 1 n 
fÖsteren çizgiye benzer, kırmızı 
a:ırık bir çizıri var. Adam kağıdı 190 ton Buğday 5.6H 

16. 
14.7) 
15.25 
ıs.ıs 

15. 
1 7.50 
14.75 
l '4.25 
15. 
16.50 
9. 

13. 
13.50 
14.25 
15.00 
16.25 

6.25 
tefe gösterip izah eder. Muayenehanesini ikind bey - '453 çuval Buğday 

«Kırmızı çizgi, karın hududunu ler sokağında fınn lcartıaında25 654 kental Palamut 270. 51S. 
~taret e:liyor. itte bayan yıldızın numaraya nakleylemiJtir. 1 35 çuval Arpa 4. 
Ue. ıenedenberi derecesini r&ate- TELEFON : 3956 - 15 ton Çavdar '4.75 
ten çlzci. Evveli. çok yükıelmİf, EVi Göztepe Tramvay caddesi 1 O ı ton Pamuk çeklrdefl · 2.60 · URPULA DOERT ve MANUEL ALBANO, kendi yarattıkları bir 

L_;_!Snııı:.u..-ı· .... -,._.Jlla.J".._.....ı..ı...1.-~...!...l!ılo...lJllil--IEliö.B)bl..2.~1-.:...1.M6~!f·llfAJP.~ığ-~,i4.~5~0~J3~4ı._;. 77J51_'!ıta~n~oı.Jfiıi oorü'il" ııın,\!ü_ıı~O!!nLffıil'liirmlerinde lanae etmiflerdir. -

Sovyetler birliği Sendikaları, 1936 
senesinde, beden terbiye.el, turizm 
ve dağcılık için geçen seneye nazaran 
yüzde 41 fazlasiyle 20S,300,000 
ruble sarfedeceklerdir. 

Tiflis Bakteriolojı 

enstitüsü 
Tibiliaai (Sabık Tifliı) te Bak· 

teriofaji enstitüıü ile bunu İhnam 
eden ilim ıiteainin intaatı bu se
ne içinde bitirilecektir. Bu ensti• 
tanün on sekiz pavyonu olacaktır. 

Bu pavyonlarda bakteri yeyen 
ve mahveden huveyneler yetitti. 
rilmektedir. Tibili11i Bakteriofaji 
enstitüsü, daha timdiden 16 nevi 
mikroba kartı bakteriofaj yetit
tirmek•edir. Bunlar arasında di· 
zanteri, tifo, piojen ve saire mik
ropları bakteriofajileri de vardır. 

Enstitü inf8alının nihayetlen
mesi ve bu auretle genitlemeai no
ticesinde faaliyet te artacak ve 
bakteriofaj kültürü de fazlalatlın· 
lacaktır. 

Teheyyüç halinde 
görülüp işitilenler 

Bir teheyyüç halinde rörülüp 
ititilenlere inanılmamalıdır. Bu
nu İspat için Amerikada bir üni
versite profesörü talebesini heye
cana ıı:etirecek ve korkutacak ga. 
rip bir usule müracaat etmİftİr ....• 
Dersin ortalarına doğru sınıfın 
kapısı birden bire açılmıf, İçeri 
dört kişi dalarak aralarında deh· 
telli bir döğü~e giritmitler, .i.. 
kemleleri, sıraları devirerek otuz 
saniye devam eden bir boğutma• 
dan sonra yine geldikleri kadar 
ani ol.,. .. !, çıkıp gitmiflerdir. 29 
talebeye 5orulduğu vakit ancak üg 
tanesi odaya girenlerin hakiki 
adedini ıöyliyebilmif, fazla heye
cana kapılanlar, dördü on kişiye 
kadar mübaliğalandırmıtlardır. 

Tek isimli yahudiler 
18 irtci aaırda Avuıturyaya pek 

çok yahudi dolmuttu. Bunlardan 
çoğunun lzak, Yasef gibi yalnız 
tek bir adı vardı. Bu bazı karıtık
lıklara aebebiyet verdiği için, kra· 
liçe Mari Tereza her yahudinin 
yeni bir isim almasını emretmitti •• 
Bu ismin hıristiyanlarca kullanıl· 
mamıt olması da şart kotulmuştu, 
Ne yapacaklarını taşıran yahudi· 
ler soyadlarını madenlerden, çİ• 
çeklerden ve e9yadan seçmek 
mecburiyetinde kalmıtlardı. 

Bugün tesadüf ettiğimiz «Altın• 
dağı> manasına gelen Goldberg, 
giil ağacı manasına relen Roaen• 
baum ve kırmızı itaret manasınıı 
-ıelen Roçild ribi muıev'i iaimlerl 
lıep o devirden kalmadır. 
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lznı1r vilayeti defterdarlığından: 
Paçacı Maksudun eski yıllar kazanç vergisinden olan borcu

nun temini tahsili için mahcuz iki çetmelik caddesinde ki.in 368 
sayılı dükkan yeniden takdir ettirilen 300 lira kıymet üzerinden 
vilayet idare heyetinin kararı mucibince tekrar 21 ıün müddetle 
müzayedeye çıkarılmı,br. Taliplerin 6-5-938 Cuma ıilnii aaa.t 
15 te idare heyetine müraca~tlara. 15-20-26-3 1184 (784) 

. ' . . ,. 

JZMiR SiCiLi TiCARET MEMURLUCUNDAN : 
Tescil edilmi• olan (lzmir Şehir ve havalisi imar ve inta tirke

ti) nin 28/3/938 tarihinde idiyen t.oplanan umumi heyeti za
bıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2258 numara
sına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

fzmir Sicili Ticaret Memurluğu Resmi mühürü 
ve F. Tenik imzası 

1-ZABITNAME 
2-HISSEDARLAR CETVELi 
lzmir ve havali•i imar ve in,a Türk anonim tirketi hi11edarlar 

umumi heyeti, bağlı hiuedarlar cetTelinde i•İmleri yazılı hfııe
darların hazır olduiu halde 28 mart 938 pazartesi rünü saat on 
hef te lzmirde Selinik bankası üzerinde 1 numaralı dairede tirke
tin yazıhanesinde içtima etti. 

Hükümet komiseri olarak bay Şevki Ertu(rul hazır idi. 
Komiser davet ve ilanın yolunda yapıldığını ve hazır bulunan

ların muktezi duhuliye varakalarını hamil olduklarını ve içtima 
nisabının mevcut bulunduğunu bittetkik beyan etti. 
Esas mukavelenameainin yirmi yedinci maddesine tevfikan ida~ 

·e· meclisi reisi bay Fuat Lostar riyaaete geçti. 
En çok hisseye sahip olanlardan bay Asım Riza ve bay M. Fa-

dıl rey toplamağa memur edildiler. 
Bay Galip Hanayla oğlu katipliğe seç.ildi. 
Ruznamede yazılı itlerin müzakeresine geçildi. 
1 - idare heyeti raporu, mürakip raporu, ve 937 senesi birin

ci kanun nihayetinde biten hesap senesine ait blinço ve kir ve 
;ıarar hesabı okundu. 

Manisa belediyesi ile ,irketimizin de dahil bulunduğu konaor
siyom arasında yapılan sulh tesviye ve konsorsiyomunu tetkil 
eden 'irketler arasındaki anla,ma tasvip ve kabul edildi. idare 
heyeti raporuyle mürakip raporunun tasvip ve kabulüne blanço 
kar ve zarar hesaplarının tasdikine ve idare meclisini te,kil eden 
zevatın 937 senesi nihayetine kadar olan muamelelerden dolayı 
zimmetlerinin ibrasına karar verildi. 

2 - Müddeti biten '.idare heyeti azalığına bay Gaston Ri,ar ile 
bay Galip Hanaylı oğlu seçildiler. 

3 - Meclisi idare azalarmm her birine beher içtima için yirmi 
lira hakkı huzur verilmesi ve mürakibin senelik ücretinin (75) li· 
ra olarak tayini muvafık görüldü. 

4 - Gelecek sene için mürakipliğine bay Fadıl Şarman seçildi. 
5 - idare meclisi azalarından her birinin şirketle bizzat veya 

bilvasıta muamelede bulunmağa mezun kılınmaları muvafık gö
rüldü .. 

Ruznamede görüfülecek bir fey kalmadığından içtimaa niha
yet verildi. 

Rey toplamağa memur : Okunamadı A. Riza Katip 
Reis : Okunamadı , Komiaer M. Şevki 

15/4/938 
lzmir va havalisi imar ve inta Türk anonim tirketi biasedarlar 

heyeti umumiyesi senelik adi 'toplantııanın 28 mart 938 pazartesi 
günü saat on bette tirketin bmirde Belediye civarında Sellnik 
bankasının üstündeki 1 numaralı yazıhaneıinde icrası hakkında 
idare heyeti tarafından vaki davet lzmirde müntetir Yeni Asır 
gazetesinin 22 fUbat 938 salı tarih ve 9788 numarala nüshasında 
ilan edilmit ve •irket merkezine müracaatle hisselerini gösterir 
vesaikin ibrazı 'Üzerine, kendilerine duhuliye varakası verilmi' 
olan hissedarlardan a~ağıda &simleri ve hisseleri adediyle reyleri 
mikdarı yazıla hiuedarlar içtimada hazır bulunmuşlardır. 

Sıra No. isim ve adres Hisse Rey 
senedi adedi 
Mikdarı 

1 Avukat M. Münür 
2 Banka müdürü Fuat Loatar 
3 T opçoğlu Nazmi Mebus 

350 1 O M. Münir Birsel 
350 10 F. Lostar 

4 Kazım Musal 
5 B. Gomel tacir 
6 Galip Hanayhoğlu tacir 
7 M. Fadıl, tacir 
8 Asım Riza, tacir 
9 Ahmet Sarı zade tacir 

1 O Norber Missir 
11 Memduh tütün taciri 

350 10 N. Topçoğlu 
250 1 O K. Musal 
250 1 O B. Gomel 
250 1 O G. Hanayla 
350 10 
350 10 A. Riza 
250 1 O Ahmet Sarı 
250 1 O Missi r 
250 10 

3250 110 
Yulrnrıda isimleri yazıla hissedarlar isimleri hizalarında imza

larını huzurumuzda koymuşlardır. ı,bu hissedaran cetveli tarafı
mızdan tanzim ve imza edildi. 

Katip : G. Hanaylı Heyeti umumiye reisi : Okunamadı 
Hükümet komiseri : Rey toplamağa memur 

M. Sevki M. Fadıl ve A. Riza 
. 15/4/938 

' İzmir şehri ve havalisi İmar ve inşa fİrketi 
1314 (825) 

:.. -~ 
O oy ç e O r i y ant b a n k 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiB 

MURK.EZJ : BERJ.JİN 

Almangada 17~ Şubeal Mevcutiur 
Seı mayo ve ihtiyat akçe&i 

165,000,000 Rayhsmnrk 
Tfitkiyede ~nbeleri: 1STANBUL vo 1ZM1R 

Mmrdn Şube1el'i: KAHiRE ve JSKENDERIY:E 
Hor türlü hnnka man.ıoeHitm ifa ve kabul eder 

.. ·'.' . .' ... , . : 

tırr""~~ ~ ~~t-Rı:~l!il!ıill ..... l!lii!!lmıı .. iBll!ll!lt!!ll ......... 

IZMIR BiRiNCi iCRA ME- nuniyesi zarfında itiraz etmez lıe· 
MUR~UCUNDAN . : niz cebri icra yolu ile aleyhinizde 

lzmırde Karantınada Duatepe icrai takibata devam olunacağı bu 
sokağında 36 numaralı apartma- ""dd f d 1 b d ·· t k t d .. hh" H . mu et zar ın a ma eyanın a 
nın us a ın a mutea ıt ayrı b 1 h · ·1 t 'k 
t f u unmazsanız apıs ı e azyı 

ara ına : 1 • h'l!!f h k.k b 
T .. k . 1 B k I . o unacagınız ve ı a ı a ı at e-

ur ıye f an ası zmır !U· d b l _ . d b 
besinin zimmetinizde vacibüttedi- y~n. a u undugunuz ~kdır. e a-
ye bulunan 104.54 liranın i~bu ili- pıs ıle cezalandmlacaımız ödeme 
nm tarihi ne,rinden itibaren on emri yerine kaim olmak üzere ta
sün zarfında ödemeniz lazımdır .. rafınıza iJinen teblii olunur. 
Bu borcu ödemez ve müddeti lca- :316 (827) 

YE.l;I ASlR • 
c==-11 

Aile sahiplerine lnüjde 
Saatte c 1 » kurut masrafla mutbakı-

nizın ihtiyacını temin etmek isterseniz 
vakit kaybetmeden 1 Yeni Model.. 

HEIDENIA 
Mazot ocatı alınız . 
Se11iz, duman ve koku net~etmez, 

tehlikeaiz olan Heidenia mazot ocak
ları dünyanın en ekonomik ocaklarıdır. 

Bir telefonla evinize kadar mazotu
nuz temin edilir. 

Toptan ve perakende 1atıt depoeu .. 
Gazı bul•arı Ziraat Bankası kar911ı 
DUNLOP mağazasıdır. Telefon 3737 

Posta kutusu 275 

, 
HiÇ YANMIYAN VE BOZULMJYAN AMYANT FJTILLt 
HEIDENIA PETROL OCAKLARIMIZ DA VARDIR 

Ta,ra için bayilikler aranmaktadır. 

~~----..................... ... 

BAO VE BAHÇELERiNtZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfaıZ, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmi, POMPALARDAN istifade 
.diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamolara da vardır. Mazotla isler, sarfiyatı gayet AZDIR . 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo - Telefon .. Pe,temalcılar 77 /79 Tel. 3332 ' , _, . .. . ·. , ~r ... ~ . ·~· . ·~~~ 

• 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 
-- -- = 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 

.lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Salihpafa vereıesinin veraset vergisinden olan borçlarının te

mini tahsili için mahcuz Yol bedeıtani sokağında ki.in 28 sayılı 
dlikkan yeniden takdir ettirilen 1250 lira kıymet üzerinden vila
yet idare heyetinin kararı mucibince ilan tarihinden itibaren 21 
gün müddetle tekrar müzayedeye çıkarılmı,tar. Taliplerin 6-5· 
938 Cuma günü saat 15 te vilayet idare heyetine gelmeleri. 

15 - 20 - 26 - 3 1182 (786) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Eıtren Karpet halı yıkama Eabrikasmm maac~za muamele ver

gisinden olan borcunun temini tahsili için tahsili emval l<anununn 
tevfikan haczedilmit olan Şehitlerde Sepetçi sokağında kain 29/1 
ve 29/2 sayılı fabrika bina ve yazıhanesi takdir ettirilen 14000 
lira fiat üzerinden idare heyeti kararma müsteniden tekrar ilan 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle _müzayedeye çıkarılmıttır ... 
Taliplerin 11/5/938 çarşamba günü saat 15 te vilayet idare heye-
tine müracaatleri. 2~25-2-10 1315 (826) 

Emniyet umum müdürl~ğünden: 
1 - Elde mevcut numunesine ve tartnameıinde yazılı vasıflara 

dairesinde zabıta memurları için 1500 adet mutamba kapalı 
zarfla 6-5-938 tarihinde ıaat 16 te münakasaya konulmuttur. 

2 - Beherinde 17 lira 50 kuru• kıymet biçilen bu muşamba
lara ait tartnameyi almak ve numunesini görmek istiyenlerin em
niyet umum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları 

3 - Ekeilbneye girmek istiyenlerin 1968 lira 50 kuru,Iuk te
minat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektupla
rını ve 2490 ıayılı k~nununun 2,3 ncü ·~a<ldelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme giİnü ıaat 14 de kadar l<omisyona teıılim 
etmeleri. «1130» · 

20-25-30-S 129S: (824) 
' 

lzmir defterdarlığından: 
icra No Lira ~. 
326 Kartıyaka Selamet sokak 8-8 No.Ju ev 30 00 
329 » Rağbet S. 20 No. lu ev 12 25 
330 Buca Zafer C. 60 taJ No.lu kahvehane 24 00 
331 Kem~ralta C. 302-306 No.lu dillCkin 325 00 
333 E,refpaf& 4 ndi Sultaniye S. 21-19 No.lu ev 27 00 

Yukarida yasılı emvalin aenelik icari lS ıün ınUddetle açık 
artırmaya kObJmlmUftur. ihalesi 2-8-938 tarihinde Pasart .. i ıilnil 
ıaat 15 tedlr. Taliplerin mllll Emlllr mUdUrlöiUne müracaatları. 

J2A (UI) 

• 20 ~-AN ÇARŞA:MBA 19~ 
04 

TURAN rabrikalırı mamulltıdır. Aynı umanda Turan 

tuvalet !abunlarını, traş aabunu ve kremi ile gUıellik kreın

lerini kuJlanınız. Hır yerde Hhlmaktıdır. Yalnu toptan sa· 

tışlar için bmirde Gaz:i Bulvarında 25 numarad«ı. 1.Jmum acen

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Homıiyo müracaat odiniz. 

·-- Posta Kut. aa4 · Teefon 34ed 
+ z;;;rl' 

Daimon 

. \ 

No. 9248 No. 9280 leyi 
D A 1 M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şu 

uzaltır; dağıtır ve toplar.. · ,. n b~ 
lki yüz elli metre meaafeyl tamamen aydınlatır. Kat ıyye 

•ulmaz .• Kontak yapmn. · in de 
Yalnız DAIMON markala olmasına, Pli ve ampullerın 

DAIMON snarka olmaema dildsat ecHnla. 
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• • Dişler nıçın 

insan vücudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 

lcrimizin de Rnd
yoline ihtiyacı oldu· 

çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zaDUlnda yemek ıaatleri arasanda ditleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız aabah, öğle ve aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

JABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen aeno bütün lzmirlilerin 
~l kazanan «Whiz mar
lcatı m09hur Amerikan filidi ile bu 
ienı yeni ve çok kuvvetli bir for
tnülle çıkan FAYDA ve emsali ilaç
ları, taze ve müeaair Naftalin ve pire 
tozlarını, lngiliz markalı kimyevi 
~leri bağlar için kara boya ve 
~ yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 

~e çiçeklerle güllerdeki balhk vesa
lr hqenb öldüren ve Bumava Zi
raat enstitüsünün raporunu la§ıyan 
dCA. T AKtll.A» tozlarmı kesin ve 
\lcuz fiatlerle maiaznmıırdan tedarik 
\'debilinlniz. 9 nılckamını istismar 
~ek iatiyenlerin mağazamızla hiç 
lllakaaı yoktur. 8aJka yerde de fU-1 m .... ıkfmt bu "'" ıuz. 
hemiz yoktur, Lütfen yukarıdaki fir- TELEFON: 3882 

lzmir Vilayeti Defterdarlığ·ından: 
Hoca zade Ragıp ve Vezir zade Abdülkadirin Emlak taksit 

bedelinden olan borçlarının temini tahsili için mülkiyeti tahsili 
emval kanununa tevfikan haczedilmiş olan Birinci kordonda ki.
in 78 sayılı tütün deposu yeniden takdir ettirilen 15000 lira kıy
met üzerinden tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzaye
yedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 25-4-938 pazartesi gününde vila
yet idare heyetine gelmeleri. 

3 s 13-26- 1050 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mahmut Saidin kazanç vergiıinden ve satahk emlak bedelin· 

den olan borcunun temini tahıili için mülkiyeti tahsili emval ka
nununa göre haczedilmit olan Ahmet ağa mahallesi Keten ara
lıfı sokağında kain eski 45 yeni 7 ıayılı dükkan takdir ettirilen 
1500 lira kıymet üzerinden tarihi ilandan itibaren tekrar 21 gün 
ınüddetle müzayedeye çıkarılmıttır. Taliplerin 22-4-938 Cuma 
günü vilayet id re heyetine müracaatleri. 

3---Sw13-20 1051 

lzmir Ziraat mektebi müdürlüğün
den: 

.Muhammen bedeli bin yedi yüz elli lira olan · on 
santim kutrunda bet yüz metre demir boru açık eksiltme suretiy· 
le mübayaa edileceğinden taliplerin yüzde yedi° buçuk depozi
tolan olan 131 Ura 25 kurut ile birlikte 20/4/938 tarihine tesa· 
dilf eden çartamba günü saat on bet buçukta mektepte hazır 
bulunmaları. 

5-10-15 -20 1104 (691) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Hakkının kazanç vergisinden olan borcunun temini tahsili için 

mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan haczedilmit olan Me
cidiye mahallesi Recep ğa sokağında ki.in 59 sayılı evi takdir 
ettirilen bet yüz lira kıymet üzerinden tarihi ilindan itibaren tek
.. .., 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıtbr. Taliplerin 22/4/ 
938 cuma gününde idare heyetine mUracaatleri. 

2-7-12-20 1049 (670) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lınnail Hakkının eaki yıllar kazanç ve veraset verıialnden bor· 

Ctuıun temini tahıili için mahcuz Ahmet ağa mahalleıinde Keten 
k°kağındaki 3 sayılı dükkan yeniden takdir ettirilen 1600 lira 
~~et üzerinden vilayet idare heyetinin bu baptaki kararı mu· 

dıhınce ilan tarihinden itibaren tekrar 21 gün müddetle müzaye
l&eye çıkanlmıthr. Taliplerin 6-5-938 Cuma ~nil ıaat 16 te vi-

1et idare heyetine müracaatleri .• 
15-26-26-3 1181 (787) 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ne koruyunuz 

Baş, diş, adale ağnlariyle Uşlltmck
ten mütevellit bUtü n ıstırapları dur
durur. Nez.le, kırıkl ık, grip ve emsali 
hastalıklara kat'§t btlhassa mUessir
dir. 

GRIPIN 
KULLANINIZ. 

iCABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABiLiR. 
itim ve markaya dikkat.. Taklitlerinden ıakımnız .• 

16E~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~m!!!!!e=!Sı9 .. 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
JNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen i.rl 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında ar&yınız. 

DEUTSCHE LEVAN 1 
TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

'ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acent sı 
BİRINC( KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EJlerman Lines Ltd. 

LONDRA HATrI 
HAMBURG, A. G. 

aAMOS 16 i d b '-I . ASSYRIAN vapuru mart nihayetind~ 
~ vapuru n san a eıı; em· . _ 

Uverpool ve Svıı.nseadan 'gelip yUk GI" 
yor. Hamburg, Bremen vo Anven il- k __ ,,_b ar cn& r. 
manlarmdan ytik çıkaracaktır. TRENTfNO vapuru ' nisanda gelJP. 

ARTA vapuru 12 nisanda bekle-- Londra, ve Hull için yük alacaktır. . 
nlyor. Rotterdam, Hamburg vo Bremen FLAMtNIAN VAPURU 15 nlsand~ 
için yilk alacaktır. Llverpool ve Svımscadan gelip ytık çi. 
SERVtCE MARmME ROUMAINE karacaktır. 

BUCAREST CARLO vapuru 20 nisanda gelip yUk 
DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- çıkaracak ve ayni zaman'da Londra v• 

nlyor. Köstenco, C alatz ve C alatz ak· Hull için yük alacaktır. 
tannaın cTunu limanlan için yilk ala· ffiE GENERAL STIM Navigatlone 
caktır. Co. L TD. 
DEN NORSKE MiDDELHAVSLINJE ADJUTANT vapuru mart nlhayetfıto 

OSLO de Londra için yUk alacaktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE UNlR 

SAN ANDRES vapuru l 4 niaanda DELOS vapuru 24 martta gelip ~ 
bekleniyor. lskcnderlye. Dleppe ve Nor· çıkaracak. 
veç. umum limanları için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardakl değlflldlkle1' 
AMERiKAN EXPORT UNES den accnta mesuliyet kabul etmez. 
The Export Steanuhlp Corporation 

E.XCHANCE vapuru 15 nisanda bek· 

leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
EXMINISTER vapuru 30 nisanda bek-

leniyor. Ncvyork için yük alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
STE ROYALE HONGROlSE HELENIC UNF.S L TD. 

DANUBE MARl11ME ATHlNAt vapuru 18/20 nisan an.ı 
TlSZA mot6ril l 3 nlaanda beldeni· .inda beklenilmektedir. Rottord 

yor. Tuna umum llmanlanna hareket Hamburg ve Ao.ven Umıudan lçhı ~ 
edccektlr. alawtır. 

Illndakl hareket tarihleriyle nav· HOLLANDlA npuru 30 nı.ana. 
bekleniyor. Rotterdam. Hambur" Mi 

lunlardakl değl§tkllklerden acenta me- Aımm Umanlarmdan ,.uk çabrwktr. 
ıullyet kabul etmez. UNEA SUD AMERJKAN~ 

Daha fula fafsltlt almak lçln Blrln· RIO VER.DE motlSdl 2211' n1M4 
el Kordonda V. 1'. Henry V aıı Der Zee arumda beldeni.Tor n Nnyork lçhı · 
ve Co. n. v. Vapur acentaltğma mUra· alacakbr. 
caat edilmesi rica olunur, RIO PAR.DO motarU 20/22 ~ 

arumda bekleniyor ve NoTYork _________ .:! ___ yük nlacakbr. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 2007 /2008 
ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

JUNO vapuru 1 7 / 4 / 9 38 tarihln'C!e 
beklenmekte olup yUkllnU tahliyeden 
sonra Burgu, Vama ve Köatence 11· 
manian için y{llc: alacaktır. 

CANYMEOES vapuru 18/ -4 / 938 ta· 
rlhinC:lo beltlenmekte olup Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg lfmanlan lqfn 
yült alacaktır. 

SVENSKA ORIENT UNlEN 
AASNE vapuru 28/4/938 tarihinde 

beklenmekte olup Rotterdam Hamburg 
Gdynln, Dantzig, Danlmark ve Baltık U
manlan için yük alacaktr. 

SERViCE MARITtME ROUMAIN 

Gerek vapurların muvasalAt talrhlef\. 
gerek vapur lslmleri ve navlunlan ıwt .. 
kında aoenta bir taahhüt altına glrma, 
Daha fazla tafsil!t almak için Blrlnol 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumt deniz acentalığı Lt.d. müracaat 
edilmesi rica olunur, 

TELEFON r 8171- 4072 

Yerlimalı 
ÇATAL, BICAK, KASIK. 

ALBA JUL YA vapuru 9 / ' / 9 38 ta· 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~m~~~~Malta~~- Bb~hd~arl~~~ ri~ 

ya vo Cenova liman lan için yük ve yol- getirilen fabrikamızda yerli mali 
cu alır. olarak her model çatal, bıçak, ka· 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

-- Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çef itleri yakından 

ve uzaktan gören parf e sif erik, silen derik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, bu baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Bolvar tirketinin eıkl yıllar kazanç verıiıinden olan borcu-

nun temin tahıill lçin mahcuz yol bedeıtanı sokağında klin 31· 
18 Numaralı fevkani oda yeniden takdir ettirilen 250 lira ve 31/ 
14 No. lu oda 200 lira ve Oımaniye C. Klin 9 No.lu dükkln 400 
lira ve 13 No.lu dükk&n 350 lira kıymet üzerinden Tilayet idare 
heyetinin karan mucibince tekrar 21 gün müddetle müz yed.,e 
çıkanlmıthr. Taliplerin 6-5-938 Cuma gün saat 16 te viliyet ida-
re heyetine müracaatları. 1S-2Q-26--3 1183 (785).. 

Ilandald hareket tarihleriyle navlun- tık imal olunmaktadır. Avru~ 
lardald de~erden acenta mesuli- mam~_ll&tı ayllarınaalf aflkbrikolan bu 

et kabul etmez. Daha fazln tafıdlAt l"'" emsaaa a yer m ı a .. uınm 
Y ~· mamul&tım her yerde araymıa. 
FRATELLI SP~RCO vapur acentalıtı- Umumt ıatıo yeri 1 lıtanbJd 
na müracaat edilmesi rica olunur. Tahtakale caddesi No. Sl 

TELEFON ı 4111 4142 2668 4221 (Jak Dekalo ve Şsı. 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her ild otelin mllıteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dµr. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütan Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Sirketin1~~!!~~aı ,Şj!.~~!~rdadu. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyara, K6pekb&f! 

aeGlrmen, Oeylk ve Leylak markalannı havi hernevı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucabna faiktir. 

Telefon Jo. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi ı Bayrak lzmir 
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pa·rıamentosunda Mısır 
• 

münakaşa 
• 

lngilterenin Mısıra karşı şiddetli tenkitlere uğradı 

Roma-Berlin-Londra-Par·s Elizede yapılacak içtima 
Birbirleri ile uyuşacak ve Paris, 

Berlini Moskovaya yaklaştıracak mış 
Fransız kabinesi bugün yapılacak 

olan bu toplantı için hazırlandı 
yn~~n7!~~ı 1~ıs~?~~~la-:e!:::~~t~!: ~ i 
müzakere ve münakaıa mevzuu olmuş- t i""' 
tur. Millt Vefdist partisi namına hükii-

f< 
meti istizaha çeken bir hatip lngiltereyi, 

Mısırı fikir ve hiaslyatını büdinneğe da- ' 
vet etmeden, bu memleketi mühim mik- .. 1 
yasta alakadar eden meseleler hakkında 
İngiliz • İtalyan anlaşma!lnı lrurmU§ ol
ma1da itham etmiş ve lngilterenin Mun
ra karıı. hAlA bir protektora (Mahm.iye) 
imiş gibi muamele yaptığını ı~ylemiştir •• 

Ba~ekil Mahmut pa§a lngiliz - ltal
yan anla§maıının Mısırdan ziyade büyük 
Avrupa devletlerini alakadar ettiğini, 
buna rağmen lngilterenin bu .anlaşma do
lay:ıaiyle milteaddit defalar Mısmn reyi
ni ıorduiunu ve gerek Süveyş kanalı, 

gerek garp ve c:enup hudutları, gerekse 
;Tana gölil hakkında Mıaır hak ve men• 
faatlerinln tamamiy)e korunmuş olduğu
nu ıöy)eml§tir. 

BARSELON, 19 (ö.R) - Cümhuri- . ~.:it' 
yet lspanya11 harJıciye nazırı bay Alvares Franaız mebuslar mecli•i bina•ının tayyareden alınmıf bir Tesmi 
Del Vayo lngiliz. ltalyan anlaşmasının PARlS, 19 (ö.R) - Paırkalya yor- re bir fabrika ameleleıinin gıev yapabil- haıp halinde Fransızlar tek adam gibiy&-
1 panya bakımından verebileceii netice- tulan münasebetiyle iki gün inlcıtna uğ- meleri için amelenin gizli rey ile '\ e ek- rüyeceklerdir. Kralcılardan komüniştlr 
leri protesto eden beyanatta bulunmuş- nyan hlıkümet faaliyeti yeniden başla- seriyetle buna karar veımiş olması şaıt re kadar bütün Frnn~ızlaı tek bir ceph• 
tur. mıştır. Mqli ''e ekonomik kalkınma için olacak ve fabrikalarla mağaza ve büro- teşkil edeceklerdir. 

NEVYORK TA YMIS GAZETESi ilk knnun emirnamelerinin hazırlanması !arın grevciler tarafından iı:gali kafi ola- cFransa muhtelif nklara mensuP jn• 

y AZIYOR.. günün en mühi'll meselesidir Bnşvckıl rak menedilecektir. Bütün bu tedbiılerin sanlann toplandığı memlekettir. F""•' 
ROMA, 19 (ö.R) - lngiliz. Italyan bay Daladiyeden ba~ka başveki! mua- tahakkuku asgari bir haftaya bağlıdır. bunlar ayni zamanda Avnıpanın en;~ 

anlaımaaının dünya gazetelerinde akis- vini bny Şotan, Dahiliye nazın B. Saro, Hükümet silah imalini arttırmak için ki milletini ve Avrupa kıt'asınm en 
leri devam etmektedir. cNevyorlt Tny• maliye nazın B. Maışando. hariciye na- sür'atle hareket etmek arzusundadır. Oi- ailesini teşkil ediyorlar. Jan Darktan ı,.· 
min gazetesine göre hu an1noma, Ver• z.ın bny Bone ve adliye :ızm bay Den- ğer taraftan Frnnsada 'l.'e ecnebi memle- ri Fransızlar vatan müdafaası için çıır• 
say muahedesinden eonra akdedilen Lo• yodan terekküp eden mahdut nazırlar ketlerde yeni vaziyete knışı beliren em· pışmağa alışmışlardır. Gerçi ~u.~iirı~~ 
karno paktından bul Avrupa sulhu için Kahireden bir manzara komitesi müstacelen alınacak ilk tedbiı- niyet ve itimattan istifade edilerek eko- genç Fransızları kaz adımiyle yururııeıor 
yapılmıı en ehcmm1yetli bir harekettir .. 'daha çok güçliikler vardır. Fakat anlaş-, tadır. 1904 te Fransa Kay•erden korku- leri bugün tetkike başlamı,t:r. Bu İçtima- nomik istihsalin arttırılması makendı da ni o kadar iYı bilmezler. Fakat frarı::. 
lngiltere • ltalyan ıiyasetinin dinamizmi- mn Avrupa eulhuna ve Avrupa medeni- yordu ve ona kaTşı lngiltercye yaklaştı .. dn yarın Elize sarnyındn yapılacak na- takip edilecektir. ihtilalini yapan ecdatlarından hiç fa 
ni göz önilnde tutarak Akdeniz, Kızıl yeti için iş birliği gayesine bir hizmettir. Halbuki bugün ltalya Almnnyadan kork- znlar meçlisi ic;timaının ruznamesi tcs- lan yoktur. Sadece şu farkları vardır : 
deniz ve §İmali Afrika hakkında ltalya Ayni zamanda bir müvazene unsurudur. mıyor ve lngiltere 'ile tam müsa,•at dai- bit edilecektir. DE'1...1 EKSPRESiN MOTALAASI iyi ayaltkaplan, iyi silahları ve iyi ~ 
ile anlqmalr. lüzumunu hissetmiştir.:t Avrupa için tehlikeli nokta lspanya idi. resinde anlaşmakla beraber Roma-Beı- Bu mecliste ilk.önce hariciye nazın B. daları vardır. 1792 de ilk cümhurit

0 

Gazete anla§manın Berlin • Roma Fakat burada da nasyonalistlerin gale- lin mihverini de muhafa7.n ediyor. Bu- &one harici siyasetin inkişafı ve bilhassa LONDRA, 19 (ö.R) - cDeyli Eks- müdafaa edenlerin bütün Avıupayı tit' 
mihverinin aağlamlığını bozmadığını kay- besi met:clenin ideolojik mahiyetini or- nun içindir ki lngiliz - ltalyan anlaşma- Romadn imza edilen lngiliz - ltalyan an- pren gazetesi Fransız ıiyaeetini tetkik 1eten ruhu değişmemiştir. h 
dederek ıu mUtallayı ila"e ediyor : Ro- tadan kaldıracak ve beyhude munaka~a- sında müstakbel bir harbin tohumu yok- ılaşmaaı hakkında izahat verecektir. Mn- ve tahlil eden bir makalesinde şunları cFransa ayni zamanda çalışkan ~le 
ma Berlinl Londraya, Londra Romayı lara nihayet verecektir. tur ve yine bu ~ebepledir ki Sovyet Rus- piye n::1.ı~ı bay Marşando hazinenin mfüı- yazıyor : çiftçi memJeltetidir. Burada toprak Jn~ 
Parise, Parlı te Berlini Moskovaya ya- lngilİL. - ltalyan anlaımasını 1904 111-ıya hariç tutulursa, bütün memleketler tacd ıhtıyaçlarını kuıılamak için Fran- cf ranııızlardan ıintdi müttefikleıimiz- terede olduğu gibi ihmal edilmetnifUf·ı 
kınlaobrabilecelr.tir. Şilphesiz bu yolda giliz - Fransız kordiyalına benzetmek ha- onu iyi kar,,ılamışlardır. sa bankasından alınacak avansı bildire- den bahsedebiliriz, zira bay Çemberlayn Kayalıkların, bataklıkların, denizirı iitO' 

cek ve yapılacak islahatın esaslarını an- lngilterenin mukadderatını Fransanın rine uzanan en ltüçük toprak parçala; 

1 Spa Oya Ha na .. 1 rı dı· yor kı· . ~~;::~~;~. ~:.:::~: :~~~:~:~n h~~'.:~:: ::~~~:·~:~:-,~:~:~:!:, ·:::;~., .~; ~: ~:::' ü~::;:;;n ::::d~:.;,:.;k •• 
e Lifi e kılde tetkık edılecek ve ıhraç tarıhle- görülmektedir. ebedi Fransa lteıfedilir. Dağlarda~ 0~ 

ri tesbit olunacaktır. «Franaanın dahili ayrılıklarına a\'ı"ve- l 1 kt 'k · d' pılorı..., ., ara e e rı ın ıren muazzam ._ı; 

Sosyal ihtilaflara gelince, yeni btr grev nen Fransız düşmanları kendilerini bir ve toprağı durmadan <linlenmeclen "' 

edinceye 
Paıis 19 (Ö.R) - lspnnya muharebe

sinde climhuriyetçiler Tortosada daiınn 
mukavemet etmekle beraber bunun de
vamlı olamıyacağı ~ılmaktadır. Cüm
huriyetçilerln buradaki variyeti gittik
çe daha tehlilteli bir şekil almıştır. Fran
kistler Santa Barbara, San Posta köy
krini işgal ederek Akdeniz .sahilinde 
kuvvetlice yerleşmişler ve Ebre nehrinin 
de müntehasına doğru yaklaşmt§lardır. 
Şimdi genernl Franko "kuvvetleri sahilin 
40 kilometrelik kısmını işgalleri altında 
bulunduruyorlar. Bu mm.takada Pelika
dan Ebre nehri deltasına kadar uzamakta 
ve nasyonalistler b8ylcce Tortosadan an
cak 10 ldlomcl:re cemıpda bulunmakta
dırlar. Böylece Tortosa şhnalden olduğu 
gibi şimdi cenup istikametinden de teh· 
di<le maruzdur. Diğer cihetten bu şehri 
müdafaa etmekte olan cUmhuriyetçiler 
ve bu mıntakada-ki cümhuriyet kuvvet
leri Sicro de Los Hasa ve Siera Monte
vegrclloda harp .mahemeleri çok üstün 
olan nasyonalistler tarafından muhasara 
edilmek tehdidi altındadırlar. 

PJRENE DACLARlNDA YOROYOŞ 

Salnmanka 19 (ö.R)- Nasyonalist kuv
vetlerinin Pirene dağlan boyunca ve di
ğer taraftan Akdeniz sahilini taki~ ile
ti hareketi devam ebnektcdir. Tortosa-
nın etrafındaki mukavemet tedricen kı
nlmakt.ıdır. Bu limanın z.nptile nnsyo
nalistler Akdeniz sahilinde 60 kilometre
ye sahip olacakardır. 

HA VA BOMBARDIMANI 

yen ltöylüler görülür . .> 

komplosu tahkikatı 
• f --~-------~---~-~-~~~~ 

~~ K ırallık müşavirine hakaret eden Ko· 
rnelyusun muhakemesine başlanıyor 

Paris 19 (ö.R) - BUkreşten gel('n ha
berler Demir muhafızlar ıruikasdinin ilk 
zannedildiğinden daha az vahim olduğu 
hissini vemıektedir. Her halde Bükreş 
hükümelinin son tebliğine göre bazı ve
sikalarda izine tesadüf edilmiş olan mev
cut müesseselerin yıkmağa mahsus kom
plonun, failleri hakkında takibatı lib.Um
lu kılacak dere~e ilerilememiş olduğu 
hük.Umet mahafiJinde nauı.rı dikkate a
lımnalkiadır. Bu sebeple eğer hali ser
best kalan Demir muhaf ıı.lar şeflerinden 
bazıla.n memlekette çalkantiya seöep ol
maktan .salkmacak olurlarsa hilkümet 

hpanya iç 1ıarbı mezaliminden bir sahne.. tevkif edilen başlıca Demir muhafız re-
riyeti.Dde kalmışlardır. rin1 fi11 bir me.W birliği yapmalanna me- islerını· · ....... cak . ..,. ___ ,_ . ..... ... yapamıyn vazıy""oç --

Cephenin cenup mınta~ında Jastc1- dar _olacağ~ı bildirmekt~ır. makla iktifa eodecek ve bu wşebbfüı üuı-
los ayaletinde Sanmctro clvarinda asiler Zıra denız tayyareleri üç saat 20 da- rinde daha derin takibata lüzum görml-
cenubu şarklye doğnı ilerlemek teşeb- kik.ada Pahna de Major'dan Vinaroza ye<:ektir. 
hüsünde bulunmuşlar ise de muvaffak geçebilmektedirler. . . 
olamanu~lıırdır. lIARICIYE NAZIRNIN Blikrcş 19 (A.A) - Son günlerde ya-

Cümhuriyet hava kuvvetleri asi kıta- BEY ANA Ti pılan ıtevküat ile Demir muhafızların 
te~if edilmelerinin sebebi gayri kanuni 

larının toplu bir halde bulundukları nok-
taları borb--..ııman etmişlerdir. Barsclon 19 (A.A) - Hariciye nazirı surette silah ve fesadcuyane r:is~ler ve 

unı yazılar bulundurmak ve teV7.i etmektir. 
Dclvayo matbuata beyaruıtta bulunaraık 

( ) V 
· d demic:lir '·i·. Bugün Bükreş divanı harbında Kor-

Vittoria 19 A.A - ittona ra yosu ,.. ~ 
ita] Al 

··d h 
1 

i __ , ncliyus Kodreanu aleyhine ikame edil-
tebliğ ediyor: ya ve manyanın mu a a es i~- • 

1 l ha:k.k~ bi ·ıı·r k kl" · 1 .,,. miş olan davanın rilyetirie ba.şlamlacak-
Frankistlerin tayyareleri cilmhuriyet- ere ı ı r ı ı a şe mı a mı~.ır. . 

P··rı il Cia d te ı· _..ı:1 k tır. Bu &va mumaileyhın krallık mUşa-
çilerin Tortoza mıntakasındaki bütün o e no arasın a a ı euı en me -

tup, __ ..ı_ ispanyada faalı·y...u- buhınan viri Y.orgoya karşı yapmış olduğu ha-
köprülcri tahrip etmiş olduklarını milşa- UU-wt 'aı.c 
hede e•-;~lerdir. Bu hal diicn'lanı mu- Italyan kuvvetlerinin bllA tefrik harpten karettır. B. Yorgayı divanı harpte Ma- n..: --'e 

... ,"iı' -r·· 
1 

ri 
1 

de . rqal Averesko müdafaa edecektir. Roman11a kralı maje&te Karol ve ııeliahdı bir merıuı•'™'-··· ---' 
k.avemet etmeğe karar vermiş olduğu ve evve veya aonra ge a ınması rpı~ __-- ~· 

Madrid 19 (A.A) • Otuz Fr:ankist tay- müdafaa hattını bu nehrin şimalinde vü- edilmektedir. Bu hal ademi müdahalenin halk nda pek ~ 
yaresi Kartajeni bombardıman etmeğe cud:a getireceği tahminine yol açmakta- istinad ettiği prensipten asilerin l~ Ultbali için mücadele eden bir milletinledecıelktir. ]siyasi fırkalar . . ar:n seılhin--:; 
~ebbüs etmiş w de tayyareler hava dır. olarııik ~ vazgeç~ olduRunu kati aurette bo;arak ö14Urmek demektir. Madrid 19 (A.A) - !tatalonya il~ mU- o~ g~r~ ız~:Y~ip ve uıeııJ11' ~ 
ıoplannın atqi karşısında bombalarını Vittoria radyosu, Vinoroswı işgali key- gÖ91ıerir. Ademi miklahale ilUklll1 sulh Bu mııı.t ölmlyecek fakat aferl btlb-- nuebatm kesilmesi Madıidde hlç bır en- verilmeS:r ~ 
civar mahallerin üstüne atmak mecbu- fiyetini yakında bra ve deniz kuvvetle- ve~ ve~ Avnı...- t. ..ı ecliodJ• kMar :arllcadele}'e ieVllm dlte doturmut deli}dlr. Madridde bUtUn mektedir · 


