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• s~~,, 1 
Hatay konsolosumuz 
vazifesinden alındı 

ISTANBUL 4 (Huauai) - Görülen lü
zum üzerine Hatay konsolosumuz Bay Fi· 
ruz vazifesinden alınmış Ankaraya çağml
mıştır. Yerine kimin tayin edileceği henüz ı 
belli değildir . 

.,,...__ ~IA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümh.uriııe«n ııe cam/ıurlııet eserinin beTiglıÇıa'liıılllan gıkar ııııcuı oaııeıecnr YENi ASIR Matbauında baaılmıttır 
--'--,,..,..,.,,,,===~~---..,,~=====""""====================== ........ ============~==~"""""===-======~<=,..,;,,,,,,,,=s 

ehir Mec isinde Atatürke Saygı 
Neş'e 

--0-

l<uvvet 
l<aynağıdır Meclis sıhhtlerinin iyi 

sonsuz sevinçlerini 
olduğundan 

Büyük Şefe 
duyduğu 

arzetti 
Şehir Meclisinin dün aktamki \uyandırdığı büyük sevince itaret nüllerini intlrahla dolduran fU 1 madığı hususundaki tebtlratı da 

toplantısında azadan bay Hüsnü etmif, Şefe Meclisin aadakat v~ sözleri söylemittir ı hepimizi ayrı ayrı aevindirmittir. 
Tonak söz alarak, Büyük Şefimiz

0

saygılarının iblağını teklif etmit· cSonAnkaraseyahatimizdeva· lzmirlilerin aziz ATATORK'e 
ATATORK'ün sıhhatlerinin iyi tir. linıizle beraber Ulu Şefimizin hu· olan yüksek baihlıiını ..-e onun 
olduğu hakkındaki resmi tebliğin Bu teklif üzerine Belediye reial zurlarına kabul edilmek tcrefine aevıri.li .varlığı ~afındaki hassa· 
Türk milletinde ve lzmir halkında Dr. Behçet Uz, bütün azanın l'Ö- •1 lduk S . l t b • d hl slyetımızl kendılerlne bir kerre --------'""--------==--==== ..... ===-----.· __,- naı o · evınç e e tır e e • daha arzetmek hususunda bana 

. Glatasaray Muhafızgücüne galip 
•• 

Uçok, güzel bir oyunla 
Alsancağı yendi 

~i';° ki AT~ T~RK daima o~duiu verdiğiniz tcrefli vazifeyi derhal 
gıbı sıhhatlı, zınde ve tcndırler •. yapacağım.» 
Rahatsızlıkları hakkındaki haber - Muvafık, muvafık aesleri. 
bizleri ne derece teeaaüre dütür· Meclis toplanbsmı müteakip 
mütıe, mütabasus hekimin sıhhat- Meclisin kararı telgrafla Şefe ar
lerinde endifeyİ mucip bir 9ey ol- zedilmittir. 

hıtiba. 

Balkan 
Ekonomik konseyi 
ve Balkan matbuat 

konferansı 
JSTANBUL, 4 (Hamai) -

Balkan ekonomi konaeyine 
riya.et edecek olan Trabson 
aaylaı>ı bay Htuaıı Ankara
dan felırimiu geldi .• Konae
Y• İftiralı edecek Yanan, Ya
goalaı> ı>e Ramen /ıeyetlerinin 
de iftirakiyle lnanbala gel· 
meleri yarın bekleniyor. Ba 
müntUebetle yine latanbalda 
toplanacak olan Enter Ballıa
nilı matbuat konleranaına lıe-· 
yetimi:z:e rİyaaet e'decelı ol""
Anlıara aaylavı B. F alilı RJ-
lıı Atay da ba aabalı Anlıarö-" 
dan geldi. 

t---'"""=--==-=----...-..--·~ 

tayyareden inerken 

Çek 
Milli kongresi 

başladı 
PRAG, 4 (lJ.R)- Dünya 

1al/ı toplalaiu Çelıoeloı>alıya 
milli lıolanun lıongreai bafla
m1fhr. Kabul edilen bir karar 
auretile topluluğa bağlı genç
lik mlhun muhalcatUına sallf 
mağa karar ı>ermelıtedir. Ba 
karara parti larlıı olmalıaı.:z:ın 
yani aoayaliatlerden Ajrar
yenlere kadar ve amar /arkı 
olmalıauın, yani Çelılerden 
Almanlara kadar memleketin 
bütün gensliii İftiralı etmek
tedir. 
ÇEK KOMONISTLERI 
HAKKINDA BiR LEH 
MUHTIRASI 
VRŞOVA, 4 (lJ.R) - 3 

niıanda Lehi.tanın Prag aeli
ri Çelıoılovak hülıümetine bir 
muhtıra vermiftİr. iyi haber 
alan dairelerden bildirildiği. 
ne göre muhtıra Çelıoılovak
yadaki Leh komüniıt propa
gandacılarının faaliyeti etra-
1.'lda Leh hükümetinin ıika· 
yelleri tasrih edilmelıtedir. 

PRAG, 4 ( A.A) - Çekoı· 
lovakya cümhuriyetinin yİr· 
minci yıldönümü münaıebe
tiyle bu sene aiyan bir allı 
umumi ilan edilecektir. Bu 
hunıatalıi proje yalımda Be· 
neain im:z:aaına ar:z:edilecelı· 
tir. 



--------"' J ~,_,, il ~ 

Şeh~r~~:~~':r gö:;~~~e::nel ~ .. _! __ i)_E_H __ İR ____ l .... l_f!!!![llll!!l}_l_jl_·_·ı-_ı_·L_~_E ____ R __ i.,,· , ; ::~~~0 
kurmayın mütalaası alınacaktır Güreşirken icra işleri üzerinde Kaynağıdır 

Şehir_M_ec-liı-in--ı·n-du-··n-kü-.-. -to-p-la_n_·_ıb-i-iz-ol-acağı terait ve evsafın bil.$.· p f •• L E BASTARAFilmC/sAHJFED~ 
JHında, lzmirde yeniden inta edi- hare tedilita ve alikadarlan ye- Çifte ateş aldı ro esor eemann ge Bundan beıka nete çalıpa feVda 
lecek her nen artman, eY, depo 1 niden masraf ihtiyanna aevketmi- ve kuvveti yaratır. Bu bakı~~teri 
ve ıair binalarda meydana geti- yecek tekilde olmaıı icap ettiğini, Bir genç veca içinde tetkı.klerı·nı· ı·kmaA 1 ettı• halkı eğlendirmek devlet vaı:ı 
rllmeai mecbur' olan 11imaklum lükıe kaçacak -veya ihtiyacın feY- hayata gözlerlnl yumdu araamdadır. Eğlenceyi. eefahal toı· 
ne tekilde ln,a edilmesinin muva- kine çıkacak bir teY yapılmaması 1 Değinnenderc nahiyesine bağla IAkkiainden kurtarmak, Kiinah tar 
fak olacaiı ~alckında riyuetçe ha- gerektiğini anlatmıf, bu talimat- i Palamutaruı köyü araziıi içinde marnalc lhundır. 
zırlanantalımatnamerötütülmüt- namehakkmdatalimatnameyiha-iölümle neticelenen müeaıif bir Şahs"ı go··ru··şıerı·nı· ı•htı·va eden rapo- Bol, ucuz eğlence, uluıuınııa; 
tür. zırlıyan fen heyetinin mecliıi ten- · hi.diıe olmuttur. Köy araziıinde kıtan neşeyi yaratacak bir ya~ ~ 

Talimatnameye göre lzmirde vir etmesini iıtemittir. ıhayvan otlatan Halil oğlu Hasan, AdJ• k•ı• kd Buna fırsat vermiyen vergı ••~ 
inta edilecek yeni binaların hep- Bay Ahmet Şükrü Sayar, mev-

1
orada develerini otlatırken arka- fUOU tye Ve 1 ine ta İm edecek mizi değiştirmek bir zaruret halin· 

ıinde ııimak yapılacak ve bun- zuun ehemmiyetine binaen hazır· 
1
datlanndan lbrabim oğlu Mehmo- dedir ... 

farda konınma yeri bulunacaktır. lanan talimatnamenin genel kur- de ra5tlamtfbr. . . . 
Korunma yerinin bina ile irtibatı maya gönderilerek tetkikini tek-ı Her zaman olduğu gibi iki ar- . Sehrımızde bar haftadanberi tet- yolunda yürüyor. Eldeki kanun, icra 
bulunacağı gibi binanın altı ka- lif etmittir. · kadat takslatmaya batlamıtlar- kılder. yapa~.Cenevreli icra.~üta~~s- itlerini tanzim etmiştir.> 
tında ve bodnun kummda ola- Belediye reiıinin de verdiği iza- •dır. Bunlardan lbrahim oğlu Meh- sısa ~rofaeeor Leemann. dun ogfe Muharririmiz. icra kanununda de- T Ürk ku RU F i/oıtJ 
caktır. Od kumı ihtiva edecek battan ıonra mecliı, talimatname- 1 metle Hasan mutatları olduğu vakla Bandırma ekıpresıyle lıtanbu- R'itmeei icap eden noktalar bulunup ; 
ol!"1 konm.ma yerl~nde biri te- nin Milli müdafaa genel kurma-~üzere gÜrCflll;ğe ba~lamıtlardır .. P~ ~areket etm~!tir. Profesöre. mua- bulunmadığmı profesörden sorunca. /zmirde 
nuzlenme dalreal, dıieri korunma, yma gönderilerek mütalaasının Halbuki bu 11rada Mehmedin l v~nı B.Sadık T uzel refakat etmekte- Cenevreli mütehassıs şu karşılığı ıFBJJB 
yıkanma ve dut yeri olacaktır.... alınmasına ve latanbul ve Anka- omuzunda çifteıi bulunmakta idi. ,dır. vermittir: BASTARAFI l iNCi SAH __ ~ 
Konmma yerlerinin imdat çıkıt rada bu hususta alınmıf kararlar Mehmet möret icabı yere yuvarla- Profesör Leemannın hareketi e.. _ Es ta d ..... ._1 .~ 1.. Dünyanın sayılı lcadm tayy~:,.,,. 
b d d 

... , ___ ,_.. . . . ~- d b" h . . . ~ d k" ( aı • egışıg;_ ıge uzum var t • d b' . la B c:LLih c~ 
pııı, lf&l'IJa ognı açı acaıuır. vana getırblmesme karar ve·-:ni•- nınca çiftesi kayalara çaw-nmıı veı· nasın a ır mu arnnmıı;e aşagı a ı mı'\ B . dil'k .. l _L •• erın en ırı o n n. ~ a 
H 

. 
1
. . .. T 1 • r •• be b I r. unu şını ı eoy cm~ muş· h I .. .. ·•Lt .,ıt" 

•apartmanda 600 latre ik ıu tır. 'gademcnin tesirivle tetik faahye- yanatta u umu~tur~ k .. ._... S b ah .. . ... I . cen avacı anmızla goruşt'"" ell _ı.. 
·..1 b--·• ___ ,_ • d • • *..A. ı :1 I . d .. k'k.l U«ıur. onra. azı f ıı 2oruş crım k d d k. A k k"' kü e ....-aepOIU uıunacaa, un at gırıt ve . H 1 te gelerek alet almı~tır. Çifteden - c: zmır e yaphgım tet ı er es- rd le.' b lan . . . ra, or on a ı tatür oş n 

ı:t kapılan demirden imal edi- Mecliı, hava gazı müease.esinin kurtulan kurtunlar Haıanın omu- nasında bana yardımda bulunan ad- va. ır ı, u~. aaymdaadlı~~ vekilı- safir olmuştur. '• 
---''- • K l • k" . ak • . k . • ı· k" kk '" 1 . . b"ld. mıze vercccgını rapor ZtK..redcc& B Sabih c··k b' k_J • .ı ece&tır. onmma yer en argır t vıyeııne arar vermıt ve yem ' zuna raatlıyarak ıağ omuzu par., .ıye er anma teşe · ur erımı ı ır- .... B' tabi k d"I . • . . . d l n. a o çen ır ar ~ 

taYanlan beton arme ve mütena- teaiıat için yetmit bin lira ıarfı ~çalanmı,br. · ?'eğ~ müsaraat ederim. lunir icra gım. ıt en 1 en. ıfın ıçm. e 0 
- mıza seyahatleri hakkında fuP-

1111' teçhizatlı olacaktır. hakkında daimi encümene ıalihi- I Yaralı hadiseyi müteakip imda- ı~lerıni gözden geçirdim. Tetkikle- d.u~~ .ve ~~~~etın h~ıu~ıyet~ söylemişlerdir: il
. Talimatname maddeleri meclis- yet vermittir. Meydana getirilecek dı ııbhi otomobiliyle lzmire geti-1 rımde edindiğim intıba gayet müsait- rım bıldılden ıçm soz kendılerme du- «Seyahatimiz iyi geçti. Hal'• ~ 
lıe olmnmUmı mlteakip ıöz alan otomatik gaz ocakları az muraf- 1 rilmitae de yolda vefat etmittir. 1 tir. lzmirin icra işleri. yolunda gidi- fCI'· Mesela ben, devlet borçlarının sait olduğu için iyi tartlar içinde r" 
MJ" Faik Ener, ulürli gazlardan la itliyeceği gibi İtçİ ücretJerfo-ı Hadiıenin tahkikatına müddei-

1 
vor. Teferruata ait bazı noksanlar doğrudan doğruya hapsen tazyiki su- dik.» ~ 

kOl"WlllilA ID9Y'&UllDall birinci aafta den de tasarruf imkanı olacaktır. umumi muavini bay Cevat el koy- vardır ki, bunların idaceten halli retiyle yürütülmesine muarızım. Bn. Sabiha Gökçen, Anıerik-~ 
ltlr kona oLhıimııa, lüzumu bak- Şehir niecliıi haftaya pazarte.İ muftur. mümkündür sanırım. Hapisle tazyik.in kaldmlması belki de bir seyahat yapacağı hakkındaki . 
kında mlfn•k•ta mnzuubahia ol- günü içtima ederek 938 JW büt- -=-- Ödernifte, evvelki giin de Ba}rıo- daha çok faydalıdır. latanbulda on bere cŞimdi değil• cevabanı v-if' 
IBIJac&iuu. •ncak 11ğtnakların çeıini müzakere edecektir. B. Faris terfi etti dırd~ ~cra işlerini gö~den ~ir~im: gün ~ad~.kaldıktan sonra Ankara- tir. .. . . • • -

1 d 
. . d~--1 .. .. bö'l .. • Bu ıkı kaza merkezmde 'cra aslen ya gıdecegım. • T urkkuıu fıloıu tehnrnizde~ 

t aıreıı urauncu ge amı- ·· •--d '--1 -•-
• L- F . . u· ı· ..... B Al • r' d l ç k lıl ·ı l gun La ar tul acımtır. Bn. 

1'1 uay arıımmaatına e l ırata- • , ... ecıp r a f rn o c.ocu u ar e er '--..1--l d" ~_... _,,. 
d·ı~-•- 350 1· -'--rılmıa ve ar~u.aq an, un \15IQl.I.~ _ _,,, 

Ye e ı en:a ıraya ÇULA • k (ı mü b k · öd.. ~ . 
ve bir derece terfi ettirilmittir. B. on eransı Sa a ası leçen ':de m;..rkk tayyace_ı--..i ". 

I
Fariıin lzmirde it kanununun tat- ---:0-- -o-- lı vam ... cnba 1u UfU gen~~ 
bikinde gösterdiği muvaffakıyet, . Şehrimize gelmit olan ti.irleri- Çocuk eıirgeme kurumu tara- ttırmag~ rdafl a~tlar ve .;. dt' 

! takdir edilmittir. 1! dairesi bq lmizden Necip Fazıl Kıaakürek fıodan her ıeae yapılmakta olan yaptı:;.110 ak~· ntrenman 
memurlarından bay Kazım 175 li- önümüzdeki cuma günü Hatke- çok çocuklu aileler müıabaka11 •v!llam--t•ec•e-t•ır•. _____ _.~ Kansını öldüren koca 

Bir aile . f iciası 

ra maatJ.a müfettitliie terfi etti-
1 
vinde vereceği bir konferansta .bu ıeoe de 23 nisanda Çocuk Eıir- • 

S • k k d 1 r~lmit ve .. ~a ekonomik tube- tanzimat devrinden bugüne kadar geme ~u merkezinde yapala- ff alkevi kö•elt 
evıyor ıs anıyor um ıı raportoru olmuttur. edebiyatunızın geçirdiği muhtelif caktır. Muıabaka ~azanac~. en ; 

, ı --=- fah b·u. L~!-:!L ... • f ula çocuklu bet aıleye Y&nlllfel' :--=-tar 

dı la d d 
• ! I k bö k ·ı·ğ· k aaAbd".alhtıakveH_ı .ad~aabuu7-. .taır lira nakdi mükafat verilecektir.. Köylümüzle yalandan ~.1. 

On H H H ipe Ce ÇI l f Uf SU l ta. ama ID ayatuu an- Çok çocuklu aileler fİmdiden lru- ma Ye babann cüzeUiiindeO 11~ an o ur um, ıyor j acılıyor 1 a • nan merkezine müracaatebqla- fade için gezi komitemizİll ~ 
Puar - P..frelpafada Ka-,öldürdüm.a J 11 niıan p;zarteai gününden iti- --=-- mıtlardır. ettiii Torbalı • Y eaiköy ~: 

nkhplDU' caddetlndo 70 ~.uma· Filhakika b!9'yan F!kriye (Diğer : ~~ren ödemi,te bir İpek böcekç~ti.I Son haftanın ihracatı lklnc:_ı kord~ . a~ğıd~~":';:;~::s;!.a s..r 
r&lı nde flplae tberine mueulf adı Sultan) bır fabrıkada günde- gı kurıu açılacaktır. Kurıu, Demz-1 Son hafta içinde lzmir limanın- Haber aldıgımıu. ıore Beledı- · ki lu 1 b" · · ~ 
bir _._ _ _.., •·1--1 b" ada (!'-( 1 1: ..... b 1. ı ı· · k b" .... · t ··d·· ·· ak d iki. • k d t mız ıpor o &Yet an ınncı r.,~ GUMa,,-- .,. ...... f, ır m ıa e ça tfıyor ve ttKe~ını es ı- ı ıpe ocegı ıs aıyonu mu uru dan muhtelif ecnebi memleketle- ye Y ın a ncı or oou yap 1- l ak dör hareketi • v-

genç etini blçak darbeleri alba- yordu. Fakat, Mehmet Ali, etinin• bay Akif idare edecektir. öde-1 re SlO ton .. "m 614 t pal ~ racaktır. Bu ite denizbank otuz 
0 ik':. ıa~td _.ı:,e k&~i ., 

'da feci bir pldlde öldürmüttür. Urlada Salih adında biriyle ala- 1 mitte kurs hazırlıklanna baslan- 1
1002 t uzu 26 t 

0
bakl am~O bin lira tahıiı etmittir. k" ~r.~ 1 gb. ~k;" ~ve ti .P -· 

Hldlae ,.erine ıelen zabıta me- kadar olduğundan Küphelendiğini ' mı,tar. . ! ton noc;::"f;o ton oç:vdar a, 20S Sigara kA§ıdı kaçakçılllt oy u ı e ır ı e hıraa ~ ttl•f 
murları, eYln bir oduıı~da. al kan- iddia etmİftİr. . 1 •• Vila~~~. l~m~r kazalarında ipek 1' ton küspe, 15 ton deri, 135 ~on tü- Batturakta Şamlı sokağında tü- ~~ v~dc muzır •JYakr dll'· 
lar içinde J•lere aerılmıJ, genç S 1 b d 'k" .. I ı bocekçılıgmm ıhyasını ve kazanç t" ·· M t f R ·b· k k · çı ıur avı yapac ar _.aall' 
bir bd cetedi 1&-mii•lerdir Bu uç u un an ı ı gun evve, f . b' h l 'f ... d . 1tün, 200 ton valekı, 50 ton meyan uncu ...... uı a a agı ın aça ıı- 2 - ikinci grup eYimiz bi...--

kad ba
m d otur~ Mehm• t qini öldünneği tasmim ettiği için ged ırırb ırkara el 1 rlagım erpıf kökü 50 ton ceviz tahtası 380 ki- gara kagıdı ıattığı zabıtaca haber dan ıaat yedide kamyonlarla a.r 

m, eY e an e 18 • l ... d b. b k e en azı ar ara mıtbr. ' ' alınarak 203 adet • •-" .. d ~n i ba an Fikri e idL Ka- aantım uzun ugun a ır aça ----- lo çınar tahtası ve 104 kilo .-rap .. ••g~a aagı ı reket edeceklerdir. .. 
. et '1 1 ted "k tm• h"d. ·· .. d - .h d'l . . satın aldınlmıt ve curmu me•hut j 3 K·· ··1··k k l k#.' Cim 25 Y&flDda, eti ise 28 YMtnda an e ıt. a ııe gunu ara a ı::- h / k/ ı raç e ı mıftır. Ayrıca 74 öküz 1 D"kk" d ""l - oycu u o umuz, . I;• 
t.ulanu ordu. - geçenler belli olmamakla bera- r uar azır ı arı ve 3215 lcuzu ihraç edilmitfu. Bel- yapt mıtbr:. u an. a ya~~ an ,müzün eksiklerini görecek, ~~..;. v...J. derhal 1mc1ad ıhhı ıo- ber kendi.ini göğ•ünden, batın· 938 ızmir enternuyonaı fuarı- çik•Ja mühim mikdard• üzüm ih- brimada dorttef1i: ~g·~a kigık~· 1ecek. her bakımdan 1.tif•cte""'-
--Lilı-1e M-•-Let :__~tan ~-- dan ve vücudunun muhtelif yerle- 1mn hazırlanan afif nümuneleri racma ba•lanmıttır. ... utlun~Ufh~r. ne~ . u Hııgakkara da- için öğütlerde bulunacaktsr •. __. 
muu ı ame& wu et1.DC1 • d l l . . · gı arı m ııara aıttır. ın a 4 5 1 d k ~ 
naldedilmlpe de, pterilen ildi- rm en yara amıttır. •eAmf~ftlır.d b .. d .. .. . --=- tahkikata devam edilmektedir. dokt-1 oıbaya_ ... lyar ım _:.;;. 
mama ralmen bayata azlerinl Bir fiipbe üz~ine tflenen bu ci- •t er en ıran e, uzum ve ın- or an ... a an maay~ ~ 
--·..._ v -tU L • L 1 nay~ muhitte bü-:!ı, bir teessür cir dallarını tafıyan bir Anadolu B. Hakkı Ver al celc, iliç dağıtacak çocuk ....--~ ~--r- • aa &OC& yaaa_an- ... .., ı- k . d T h • p • J bakla d al . .,.....-
IDlf ve haldrmda tnldf kararı ve- uyandırmıttır. Katil cürmünü iti- iZi .~e~~· var 11':. • w Ankarada bulunmakta olan ye- a sın ıya e drtırn • an an ll'f&tt& 
rilmittir. raf etmittir. ı Kulturparka goıte:ı:ıl~n ~agbet ni Sinop •aylavı bay Hakin V erat . c · . . . • • • İf 

y h tarak L-- kald ıonıuzdur. Pazar gunu bınlerce dün ıabah tıtanbul yolvyle tehri- Makarna fabrıkası . 5 - Oyelenmızta cezı ıçlll _..# 
ara 0 ..... taneye 1• 1 kiti Killtürparkta ıezmittir. Gece- . • . t kd" ed"ld• tırak edenlerle güzel bir lor r"'"" 

rılan baya~ Fikri,.e, ağır yar~h of. Acele leri Killtürparkta .,ıklar munta- mıze avdet etmıt~· ~~, "~· a ır 1 l &İni müteakip saat 13 te resi ""' maaına ragmen ancak 'u cumle- tt kt Veral ıaylav oldugu ıçın Ozum Geçen ıene Setinikte açılan on mitemiz tarafmdan bazırl~ 
1 • .. 1· b•tm• tir" zam sure e yanaca ır. kurumu d' kt•• 1 ....... d l 'k' 1 '# erı ıoy ıye ı lf : Kültürparkta biıikletlere ait ıre . or ugu.n .en a~ı a- ı ınci beynelmilel ıergide Türki- öğle yemeği yenecek, &Yeti.,....• 

- cBenden, çahfbğım mağaza- S t 1 k tur yolunun ufaltlandırılmaıı mu- ca~~ır. B~ vazıf~ye ~ım.ın getarile- ye pavyonunun en büyük mükifa- detinde milli oyunlar oynan~ 
da ~zandığım parayı iıtedi, ver- a 1 ı ev vafık görülmüttür. Projesi hazıt- cegı henuz bellı degıldır. tı al~ak ımetiyle birinciliği ka- köy çocuğu Ye köy kadllll . ... -:; 
medım, bımu yapb.• ikinci Kordonda 189 numarllu lanmaktadır. • zandagı yazılmtfb. da &bf mü.ıabakaları tertiP 

Ayni saatte, katil Mehmet Ali gayet ıağlam ve konforlu bir ev 1 --=-- Araba tekerleklerl Sel9:1'i~ ıergiıindeki pavyonu- lecektir. ~ 
de fUDU aöyliyordu ı acele ıatılıktır. Taliplerin görmek Belediye otobUslerl Ağuıtoıtan itibaren lzmirde it- muza •ttırak. eden ve muv~f~~ .. 6 ~Evimi~ karqöğü ~ 

- cKendiıinden fiiplıeleniyor- üzere içindekilere, pazarlık için Belediyenin Almanyaya ıiparit liyecek olan arabaların tdt«lek- ~an !ürk .tdı:na:;.ka aeı;t;.~iirı koyluye t~11ll~ rapaukbt'~ 
dam, batblariyle konapıyordu.. de batmubarririmiz Halda Ocak-,ettiği otobüı1er temmuzun OD be- leri yedi buçuk ıantim olacaktır •• 1 eye;~ckcJ. ır 1

• r ~. d ~;- 7 - Gezıye ıttirak -~~"' 
Bana ihanet ettiiine kanaatim oğluna müracaatleri. tinde gelecek ve itlemeie bafbya- Dar tekerlekli arabalann tdıre •? . ur 11 vuıtaaıy e .ron er! • 1 1alnız tab~k. çatal. ve k~ 
~ardır, .eYİyor ye lotkaaıyordum. 1 _ 6 . cakbr. 1 girmeleri memnudur. ~ıftir. Bu meyanda lzmır Tahıın • beraberlerınde getırecek~ İf' 

Pı,-ale makarna fabrikuımu aer- 8 - Cezicilerden aüreıe I 

BUGÜNKÜ seans
lardan itibaren 1 TAYYARE 

BiRBtRJNDEN GOZEL 2 FtUM 
TAKDiM EDiYOR 

Fakir Talebe 
MARI ROKK VE /DA WUST 

GiBi VENOS KADAR COZEL 1K:I DJL. 
BER ARTiST TARAFINDAN TEMSiL 

EDILMtŞTIR 
ŞAHANE MEVZULU • MUZIKALI 

ŞARKILI OPERET 

Sevimli Serseri 
BOTUN DONY ANIN TAKDiR Ernö.l 

BOYOK SAN' A TKAR ı 
MAURICE CHEVALIER 

TARAFINDAN MOSTESNA BiR SURET· 
l'E nxsll. F.DILM1Ş EN SON VE EN 

GOZFJ. FUıU 
~~ ı PARAllOUNT ~ 

Sineması 1 
Telefon 
3151 

giye gönderdiği nümuaeler jüri mek veya görmek dileğinde ~ 
heyetince büyik takdire mazhar larm ıaat dörtte hareket ed _,
olduğu ve bu mitli fabrikamızı al- kamyona ittirak etmeleri ~o rİ" 
tın madalye ile birlikte büyük mü- zulannı kayıtta bildirmeleri 
kafat Yerildiii haber ahnmıttır... olunur. t• 
Diğer taraftan Türkofia batkanlı- 9 - Oyelerimizden ittirak. ei .. 
ğı da Tahsin Piyale fabrikasına bu mek istiyenlerin nihayet yed• ~i
muvaffakıyetten dolayı ve ayrıca san 938 gününe kadar ıekretet' 1,. 
tebrik etmittir. ğimize müracaatle adlarını 1'° 

dırmaları rica olunur. 
Edirnede atletizm 

bayramı Kadıköyde . 
f.dirne 4 (Hususi) - 23 Nisanda Düğ ün evinde bır 

F.dimede bir atletizm bayramı yapı- / J 
lacaktır. Halkevi tertip etmektedir. cinayet o aa . ·oi• 
Spor kumpanyua tarafından prog- Denizli 4 (Huıusi) - Denzili ,.c;i' 
ram ~azırland!. • • • Kadıköyünde Atıf adında .bir ge ol" 
Zırat ıstatıstıklerın evlenme töreninde kanlı w vt~ 

lı ., . du. öldürülen fa}ııı Mehmd ~ 
fet 1 ı dur. Mehmet beli bıçakh ve dijjiY 

Edime 4 (Huauat) - [atatiatik elinde içki tit~i olduğu haldde .,.
utnum müdürlüiü Ziraat tubeel mil- ne gelmişti. Sofu oilu Ahme ~, 
dUrii Bay O.Ferit Ankaradan tehri· lannda çıkan h.&dieede Ah~~.d. ~,. 
mim sıelmittir la Mehmedi aiır eurette ~ ~ 

Mumaileyh .Trakyamizin zirai le- ralı derhal Sanayk~ ~yle -::_..a, 
tatMc•lwl itnfandıa incel~ yap- hutaneda paderilmit •de~ 
~?' ...... 



Şimal 
Devletleri' ~Hari-

B. Eden Londraya dönüyor cı.ye nazırları 
konferansı 

PARiS, 4 (ö.R ) - Dört timal 
devleti hariciye nazırının konfe
ransı 5 - 6 nisanda yapılacaktır .. 
Bunda İskandinavya devletleri 
için bitaraflık kaideleri tesbit edi-

lngiliz - Italyan anlaşması· esas iHba
kaldı riyle hazır yalnız 

r' ~oma 4 (ö.R) - Londradan bildiriliyor: Jtalya ha-

• 
ımza 

• • 
ışı 

ttıyc n~ırı Kont Ciano ile lngiltere sefiri Lord Perth 
krasındaki müzakerelerin sıklaşması anlaşmanın ya-
~ ol~uğuna delil sayılmaktadır. Eski başvekil B. ~~-
~ L ~ınin Londraya döner dönmez B. Neville Cham
la 'wtıne mektup göndererek ltalya ile mevcut ihtilaf-

ra tasfiye etmek ve Almanya ile de ayni yola girmeğe 
~~lı~mak yolundaki gayretlerini tamami1e tasvip etti-
IUnı bildirmesi dikkat uyandırmıştır. . 

«E:vening Standard • gazetesine göre 1 ngiliz - ItalYal anlaşması ruh itibarile hazır olmuş gibidir. Şimdi 
~~ nız. bunun müsbet şekilde ifadesi kalmıştır. «Sun
\IQ~. Tırnes» de on güne kadar görüşmelerin neticelene
tcıg~i, anlaşmanın imza edilmiş olacağım yazıyor. 
Jlil:.Sas itibarile anlaşma" şimdiden mevcuddur. Sadece 
~}tarafı tatmin edecek bir formulün kaleme alınması 
tasd~ıştır. Bu gazeteye ~öre Jtalyan İmparatorluğunun 
8 

ıki meselesi halledilmiş gibi idi. Fakat B. Delbo
t Un .müdahalesi lngiliz hükümetini doğrudan doğruya 
~sdıki kabulden_J{eri ç~virdi. Zira Fransız hariciye ı~n
~1 s.u takdirde Fransız kabinesinin yerinde lutun.amı-

cagını bildiriyordu. · · · 
f r Fakat «Evening Standatd :> gazetesine bakılıtsa 
ka ansız hükümet mehafili Jtalyan - lngiliz anlasması 
f' rşısında memnuniyetli temayüller göstermekte ı>'c 
le l'ansanın da buna iştirakı lüzum un kaydetmekte.dir
ı(«Sunday Times>gerek Roma. miiznk<.'releri,. g~reks<' 
~n~ Cianonun Varşova ziyareti hakkında Fraıısanııı 
~ vıbkar olduğunu bildiriyor. Bu şart1ar dahilinde Ce-

~rede lngilterc- ltalyan imparatorluğunun · tasdik 
cdılrncsini temine çahşınca Fransa bu işe giiçlük· çıknr
F1Yacak v~ :zan edildiğine göre netice kolayca elde edi
ecektir. 

Fransayl alakadar eden diğer mühim mesele lspan
:y~ddan mütemadiyen mültecilerin ve milislerin ~elme
•ı lr. «Voce d,ltaha» ~azetesin;~Öre ekserisi komünist 
~niU'şist ve müfritler.den mürekkep olan bu mülteciler· 
·rn~da iyi görülmemekte ve Fransa komüni<ıtlninin 
:Jhnı artıracak bir unsur olmasından korkulmak-

ır. 

S Patis 4 (Ö.R) - lngilterenin eski'hariciyc nazın 
:y · {\ntony Eden saat 18,37 de Kan şehrinden Londra
a rınreket etmiştir. 1ngilterenin eski hariciye nazırı Bay eden 

Şuşni.g'j.n · giZli dosyası 
Bu dosYa Avusturyanln ilhakından 

önce ÇekoSlovakyaya kaçwllmış 

lecek, ticari mübadelelere ait an
ıa,malardan ba,ka Frankist is
panyada bu devletlerin temsili 
meselesi de müzakere mevzuu 
olacaktır. 

Gambeta'nın 100 
ü.ncü yıldönümü 
MONAKO, 4 (ö.R) -Gambe-

1 tanın doğumunnun yüzüncü yıldö
~ nümü Fransa evinde bir merasim

le teşit edilmiftir. 1 

Fransada vaziyetı 
(Milli selamet) kabi
nesi mi yoksa (Milli 
b~rlik) kabinesi mi 
'bugünkt;ı vaziyete 

· · deva olacaktır 
Paris 4 (ö.R) - Milli projeler 

meselesi üzerinde kabinenin ayan 
mes:lisinde akalliyette kalarak çekil

: mege mecbur kalması ihtimali gaze-
teleri bir milli ~irlik hükümeti tCJkili 
meselesine yeniden alakadar ediyor. 

1 Umumi kanaate göre, Partilerin 

1 
«ffvkinde» aahsiyl!llerden :mürekkep 
bir «Milli selimeh> kabinesi siyasi 

1 ~ahsiyetlerden müteşekkil bir milli 
birlik kabinesi müreccah addedilme· 

1 mekle beraber bazı nezaretlerin ba
şında bir takım teknisyenlerin bu

l lunması umumiyetle faydalı telakki 
edilmektedir. 

Eski nazırlardan Radikal sosyalist 
mebus B. Leon Archimbaud reisi 
cümhura hitaben ıeşrettiği bir açık 
mektupta bu zaruret üzerinde dur
maktadır. 

Paris 4 (ö.R) - Hükümetin ye
ni mali tedbirleri bugün kabine mec
lisinde tetkik edildiği halde bunları 
saran esrar perdesi hala kaldınlina
nıı.4 ve aizlilik tam manuiyle muha
faza eclilmi,tir. 'Bu ae'"'p1e tedbirTe
rin mahiyeti hakkında ancak farazi
yelerle iktifa edilmektedir. 

Hükümetin mecliıten bir salahi
yet vekaletnamesi iıtiyeceği muhak-

1 

kaktır. Fakat bu açıktan verilmi4 bir 
içinde levhalacle mühim vesikalar bulunduğu söyleniyor salahiyetname olmıyacak, yani bu-1 

londra 4 (A.A) - Deyli Heral- nulacaktır. Çünkü Çekoslovakya hü-ı por bulunduğu gibi ilhaktan evvel 1 ~a dayanarakk~abine keyfine göre 
~ p 'ld · k"" ı· b d ı· ·..ı b ) d . f d . . nareket edece hr. rag muhabiri bı irıyor: ume ı u osyayı e ınae u un u-,Şu.nıg tara m an tevkıf edılen Nas-

1 
B•tAk• b b .b 1• h h .. 

~ ç ko l '- d • ı a ıs es a ı mucı e ayı ası u-
~ki Avusturya ba§vekili Şutni· ran zatın e s ovar;ya a emnıyet yonal sosyalist Tavs ve Leopoldun k"" · rh· l · · h · · ·k 1 

ain altında olmadığını, Alman casus te~- ı "f . • • 1 umetın sa a ı~et er~?ı. angı. ıstı a-}, 
tnahrem dosyası Nasyonal sos- kilAt f li t' . b. k t dah •tevki lerınden sonra Nazı merkezın- 1 mette kullanab1lecegını tahdıt ede-) h a ının aa ye mı ır a a at-1 • . 

' ıtler idareyi tamam ile ele alma- tarmakta olduğunu bildirmiıtir. de yapılan taharrıyatta ele geçen ve cektır. 
dtn evvel Praga kaçmlmı§hr. Fev- .. Vesikalar arsında Alman siyaseti- Almanyanın Çekoslovaky•da bir ha_I Tabab.!!_ 
~lide mühim vesikalar• ihtiva eden nin içyüzünü gösteren Berchtesga- reket hazırlığını isbat eden ka~ıt bu-I R omati:z ma ile 

\1 dosya yakında lngiltereye naklo- den mülakatına dair mufassal bir ra- lunmaktadır. · 1 

~ ımücadele careleri 

Alman katolik peskiposları ~:~::~~J::!~::.:~~~!~:;t~:! 
------- ----------~ 

Plebisit için ·hala aleyhteki 
vaziyetlerinden dönmediler 

Si:RLIN .. 4 (o.R) ...-... Alman Katolik nisbeıltı 432 milyon artmıı,ıtır, E\'rakı nakdi)e tcdnHılü 813 milyon 

~'ltopo ları on nı an plebisiti hakkın- . Zannedildiğine göre hu artına bilhas· artmıştır. Bu paranın büyük bir kısmı 
b \ nnsyona) sos) alistlerin kenclilerindeo 18 Viyanadan gelen altın , e döviz do- kuvvetli bir ihtimalle ııılıng yerine mark 
Ilı: lcdikleri beyannameyi haJ;, neşret- layısiyle hA11l olmuttur. konulmasında kullnnılncaktır. 
~ lllışlerdir. Peıkopo lara Almanlık va-

fclerini hatırlatmak için Viyana kardi· - -··~-
"•lın ·k· . b. k b d·1 k Ç . d ·a 1. h l &t ı ıncı ır ıne ·tu u neşre ı me · t 
de"" bunda kendisinin papadan ınüsaa- ı n e ş ı e l arp er 
b . alrnağa lüzum görmeden katoliklerl 

d lıyük Almanya lehinde rey vermeğe J kt d 4 

ıh""et ettiği hatırlatılmaktadır. Fakat bu aevam etme e ır 
tilrda . d. k d . . .b. 

d,~ ı11m ı) e a ar tC$ır etmış gı ı 

d"~ıldır. Bu ana kadar plebisit hakkm· 
I}} Alınanya peskoposlannın hiç bir nü
~ 11Yişi kaydedilmemi§tİr. Bcrlinde oldu· 
)~kl;ı~i, Münih v~ Kolonya gibi diğer bi.ı
tı katolik merkezlerinde de plebisit 
ti refınd,. peııkoposların hiç bir faaliye

~~ktur. Bu sukutun n,.ticesi olarak 
~o ~ıı hiıkümetinin papalıkla me\ cut 
~ııı 1\ hordatoyu feshedeceği hakkında c;ı· 

il "b 1 ti er ı:-r dt" "imdiyl" kadar ıeı:-yy\İt 
ltı"nıiştir. 

~~ tlAN DE.VLE. f BA KA!SINI~ 
•

1 IN STOKU 
llERı 1 Alı ~ N, -4 (A.A) - Dtin neşredilen 
nan d 1 \ı.ı b· ev et bankasının ,,Jıın stoku c • 

til ıı 1 70 milyon mark olarak gÖııte
ll'ıektcd· 

,._~\it ır. Halbuki bu bankaya milli 
,,turya bankatı tarafından 24 3 bin 

Ya • 16 'ır. f)· rıı 2 mılyon mark yatınlnıı~-
ıier rnatlü 

PEKtN, 4 (Ö.R) - Şantung vilayetinin cenubunda çok tid
detli muharebeler devam etmektedir. Çin kuvvetlerinin Ni .. Vin 
tehrini daima ellerinde tutmaktadır ve mühim takviye kuvvetle-
ri almıtlardır. Japonlar ise tehrin muhaıarasına devam ediyorlar. 
Jponlar daha cenupta Ta • Yer .. Nangı bir çok gün ıüren bir 
muharebeden sonra işgal ettiklerini bildiriyorlar. Burası on bin 
nüfuslu bir kaaabadır. Şehri müdafaa eden Çin kuvvetleri mu· 
hasaradn kurtulmuf ve cenup - cenubu tarki istikametinde ric'at 
etmi~lerdir. Bunlar Japonlar tarafından takip edilmektedir. 

OÇONCO ENTERNASYONALE KARŞI 
TOKYO, 4 (ö.R) - Domey ajansı bildiriyor t Yoniro» gaze· 

tesi üçüncü enternasyonale kartı Japonya ve ltalya araıındaki it 
birliiinin ıınai ve madeni sahada cenubi Çinde bir it birliiiyle 
kuvvetlenebileceiini ve ltalyan faaliyetinin cenubi Çinin inkişa
fına ittirak edebileceiini yazıyor. 

TOKYO, 4 (ö.R) - Cenubi Şantunıun batbca iki demir7olu 
Japonların itwali altındadır. Japon kuYYetleri baylece bu eyalette . 

tirmiştir. Bu konferansta, son beşi 
sene zarfında Sovyetlerde roma· 
tizmaya karşı mücadele ve roma
tizmanın tetkiki keyfiyetlerinin 
pratik ve ilmi neticeleri gÇ.pi,ül
müştür. 

Konferansın en mühim netice
lerinden birini, kalp ve kasabat 
ihtilatları neticesi veren «had ro
matizma" tabirinin buna göre va
sıflandırılması teşkil eylemiştiı·. 
Bu hastalığın, kalb romatizması 
gibi kalb hastalıkları ile, poliart
rit gibi mafsal hastahklariyle, sara 
il~ ve had bir romatizma krizin
den sonra kronik tekilleriyle tecel
li edebildiği tesbit edilmittir. 

Konferans, çocuk romatizmaaı
na karşı mücadele meselesini de 
münakafa eylemi.tir. Bir çok tet
kiklerden ve Gürcistanda, Bielo
rusyada, özbekistanda ve Sovyel· 
ler Birliğinin daha diğer mıntakn
larında binlerce çocuk üzerinde 
yapılan müşahedelerden sonra, 
Sovyet romatizmacıları, çocuk ro
matizmasının ekseriyetle anjinler
den ve farenjitlerden sonra geldi
ğini tesbit eylemişlerdir. Romatiz
manın çocuklarda bu hastalıklar
dan 10 ili. 15 gün ıonra kendisini 
gösterdiii de kaydedilmi11tir. Bü
yüklerle fark yalnız şuradadır ki, 
çocuklarda romatizma ekseriyetle 
mafsallara bulatmadan inkitaf 
etmekte ve geçirilmesi binnetic~ 
kolay olmaktadır. Konferans, an
jin ve farenjitden sonra çocuklara., 
önleme tedbiri olarak, az miktar-
da romatizma ile mücadele iliçla

. 1 i k raranı lmı tır • 

Ucuzluk siyaseti 
Gümrük resminin ten
zili düşünülen maddele.-

IST ANBUL, 4 (Hususi) -- Hükümet, gümrük tenzilatı yolu 
ile ucuzluk siyasetine devam etmektedir. Gümrük resminin indi
rilmesi düşünülen maddeler arasında ıoğuk dolapları, .radyolar 
vardır. Ya.kında bu hususta münasip görülen karar verilecektir .• 
Diğer taraftan müvazene vergiıinde yapılmaSt mutasavver yüz
de yirmi be~ tenzilat hakkmdaki proje de yakında meclise veri
lecektir. 

• 

Mülayim Londraya gidiyor. 
ISTANBUL, 4 (Hususi) - Yugoslavyada bulunan Türkiye 

ikincisi Mülayim pehlivanın serbest gürefler yapmak üzere Lon
draya gideceği haber almmı,tır. Mülayim bu hususta Pariste bu
lunan organizatör Asımla mutabık kalmı,tır. 

B. M. M. Dünkü toplantısı 
---~----------------- --

ANKARA, 4 (A.A) - B. Millet Meclisi bugün Hilmi Uranın 
başkanlığında toplanarak yüksek mühendiD mektebi ile. hava 
yolları devlet işletme idaresinin 1934 yılı hesabı kat~ilerine ait 
kanun layihalariyle zaruri sebeplerden dolayı takip ve tahsiline 
imkan olmadığı cihetle 3.952.502 lira ile on lngiliz lirası ve 25 
altın liranın kayıtlarının silinmesi hakkındaki kanunu müzakere 
ve kabul etmi,tir. 

Kamutay yine bugünkü toplanhsında Osküdar ve Kadıköy su 
fİrketi İmtiyazı ile tesisatının satın .alınmasına ait mukavelenin 
ve Türkiye Letonya ticaret ve klearing anlaşmsları ile merbutl\
tının Türkiye Romanya ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikle
rine ait kanun layihalariyle icar ve isticar kontratlariyle ferağ ve 
intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hüviyet cüzdan1arınm be
del mukabilinde satılmalarına dair olan kanun layihala.rmın da 
birinci müzakerelerini yapmıı;ıhr. 

B. Millet Meclisi çarşamba günü toplanacaktır. 

Saçma bir vehim 
Türk siyaseti hiç bir zümrenin tesırıne 

kapılmıyan tam bir istiklal 
mefkirresine ddyanmaktadır 

Türkiyede yabancı nü
fuz asla yer bulamçız 
PARIS, 4 (ö.R) - «Epok» gazetesi eski Alman şansölyesi 

von Papenin Ankara sefirliğine tayini hakkında _ş:ıkllrılan, fakat 
teeyyüt etmiyen haberlere hususi bir alaka göstererek Türkiye
nin dünya siyasetinde tuttuğu yüksek mevki sebebiyle Almanya
nın en yüksek bir ,ahsiyetini Ankaraya göndermek istemesine 
hayret etmiyor. Fakat diğer taraftan da. umumi harp senelerin
de, Von Papenin Amerikada Alman ataşemiliteri olduğum1 ve 
orada Alman casusluk servislerini idare ettiğini hatırlatarak şun· 
ları ilave ediyor : 

«Alman siyaseti için Türkiyenin en mühim mevkii Çanakkale
dir. Boğazların bir harp halinde • geçen harpte olduğu gibi - ka
palı olması, Fransa ve lngilterenin Rusya ile temas imkanından 
mahrum kalmaları Alman siyaseti için bir muvaffakıyet olabili.-.>, 

Gazete, Türk harici siyasetinin tam bir istiklale dayandığını 
ve Balkan antantına sıkı sıkı bağlı olduğunu unutarak vehme 
müstenit böyle bir mütalaa yürütüyor : 

«Türkiyede Alman «Nüfuzunun» yer bulması Büyük Balkan 
ailesinin Ankaradan ayrılması olur. Almanya Pangermanizmin 
bir emelini böylece tahakkuk ettirmiş olabilir. Fakat Türkiyenin 
böyle bir ihtimale yer bırakmıyacağı tahmin edilebilir.» 
YENİ ASIR - Epok gazetesinin neşriyatı münasebetiyle .şu 

noktayı ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz : 
Kemalist Türkiyenin dı, politikası Büyük Şefimizin ve baı;ıve

kilimizin nutuklarında izah edilmiştir. Bu siyaset hiç bir zümre
nin tesirine kapılmayan tam br istiklal mefkuresine dayanmak
tadır. 

Türkiyede hiç bir yabancı nüfuz yer bulamaz. Böyle saçma bit 
vehmi mevzuubahis etmek bile gülünçtür. 

Amerika Dahiliye Nazırı 

Faşizme karşı 
Amerikalıları müca
dele ye davet ediyor 

ŞIKAGO, 4 (A.A) - Bir ziyafet eanasında nutuk söyliyen da
hiliye nazırı bay Aykı bütün Amerika milletlerini gerek memle
ket dahilinde gerek memleket haricinde Faşist ideolojisine kar'ı 
mücadelede bulunmağa davet etmiştir. 

Hatip töyle demittir : . 
F atizm vakit kaybetmekıizin mücadele etmemiz icap eden hı· 

lekar ve katil bir dü.mandır. T olaliter rejim Amerikan müeaae· 
ıeleri için hakiki hir tehdittir. Zira vicdana, vicdanın mahrum 
olan ve erkek, kadın ve çocuia kartı asli merhamet hiui betle
memekte bulunan faıizm bizim kadim hürriyet kapımızın önün-

de öribnemelidir. 
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(Mahmure Belkis adını taşıyan bir 
Muhterem gazeteniz Akhisar ta- f ı• t• t• • 

rım kredi ko?peratifi hakkınd~ bU~- aa ıye ın ne ıcesı 
dan evvel bırkaç yazı neşrettı. Bız 
ortaklar o yazılan dikkat ve alaka 
ile okuduk. Her şeyden önce §Unu 
arzetmeliyim ki bir memleket der
diyle pek yakından alakadar olan 

- J 3 - dan önce rastgelirsem size bildiririm rniyeceğim. Belki mesleğin icabı .. Bu muhterem gazeteniz bizim acılarımı-
Mahmure Belki (Syb"I) k I Kolonel, dedi. sırada Viyanaya gelen bütün yabancı zı azaltmakta çok faydalı olmuştur. 

• rf L-k l kı 1d ~ 0
1
ne-l Kolonel ellerinden yakalıyarak artistlerin hüviyetleri hakkında hiç Ancak geçende muharrlrlnlzln de 

ın ga p oa ış an arşısm a goz er - k . d" S b'l k" ıb· k . • , 1 indirdi. onu tutma ıstc ı. Y ı .azıı:ı ar : .ır no tanın meçhul kalmamasını ıs- pek makul ve bıtarafane olarak yax-
- H k I l dedi H - Ayrılmak meclJurıyetmde ol- tıyorum. Hatta Türkiye gibi mütte- dığı gibi bugün kooperatifte yine bir 

ayır 0 one ' · o~uma d ~ t .. f d · K l 1 f "k b' 1 k · 1 · d 
ld b

. 1_ ... k I l . . uguma eessu e erım o one ... ı ır meme etten gelen artist erın üzen husule gelmlt değildir, Orta-
g en ır er.Kegın e epçe erme mce E ·ı .. ·· ki · b'I d b' 
blleklerlml kendi arzumla uzanrım. Bmprkesaryk~ ı e .. gor,uşece erım vı~· ı e ... H kk , a· eda ın küsur ortağı tereddüde sevk 

B
. ki h d t d x.. t kk''ll u a şam ı cşova ye servan> ro u- - a ınız var Kolonel... ız de en vaziyetler vardır. Müddefumu• 
ır ıar ı ru un a aşı ıl;• eve u e ·· t k t k kk'" d · · · · · · 1 k ·1 

b k ti d ti 
. .. b'' nuze e rar e rar teşe ur e erım. emrınızı yerme getırmeğe ça ıstı • rnı iğe akseden mesele hukuku Am• 

una a anmayı saa e erın en u- L k k B ı la · .... ü D 
1 

d d la ocanın apısını açtı ve aybol- a P ç (Avusturya hariciye nezare- me davası mahiyetini alamami~. fa-
yug sayar. amar arım a o şan d K 1 1 k h . ·) · 1 t 1 k 

lı k 1_
1 

h d .. . , u. o one ar asını sa neye çevıre- tı vasıtasıy e stanbul konso osu- at müddeiumumiliğin yine kesin 
garp anı ~r& ı ıu umu egı~tır- k d b" · k A k ·· ı b' ·· d .. · .. · • i tir re otur u ır sıgara ya ·tı. rtı · muza mustace ır telgraf gon ert- gorüşu ıle şahsı meseleler halinde 
mcrnBclkll ' k k K l l V 1 sahnede devam eden oyun onu ilgi- tik. Konsolos raporunu gönderdi. Bu kabul edildiği için Akhisardan fzmlr 

a onuşur en o one on 1 d" · d ·· M h lk' d ·· .. p ·a h't l la bak 1 en ırmıyor u rapora gore a mure Be ıs ansoz- agırceza mahkemesine havale edil-
e;:.nvı B s:nı r~r ar t 0~~ ıu:- ÇOK HUSUSi BiR MiSYON dür. 28 yaşındadır. Halis bir Türk miş ve bu suretle şikayet mevzuu ~ • ~ 

~~d ~· u ~e a 
1
1kin esırınett'": Kolonel Von Pennvit?.. harbiye değildir. Babası tarafından kanı 'ka- lzmire naklolunmuştur Vekillerlmlz • ;.;, pi;i);rr iet 

.,ı ~gUo~~ ;:r.a~ ı ~ a~yr~ ~gı nezaretindeki bürosunda oturmw: rışıkhr. davayı tzmirde takip iİe meşguld.ur. " 
fnu 8 id~ ı.d sınSeın .0 

1
. m hcrı. ?- bulunuyordu. Masası üzerine birçok - Benim de en çok şüphe etti- Ortakların ikiye ayrılmasından Şimcıl kutbunda 'J 

§una g ıyor u. vım ı çe resının d l l T l f w. ' 5 1 · · . . · · .ı. pfl k , tli "be • ft d ş osya ar yayı mıştı . e e on çanının ~ım nokta bu idi. daha doğrusu araya ihtilaf sokturul- ovyet er hırlığl ılım akademisi ınceye tetkik: ettik. 1 S noktaao ~ h" ~e I ca~ k~ın~ ~e dun uİı una sinirleri yoran sesi durmuştu. Her - Annesi Türk, babası Holan- masından doğan bu adliye işi böylece nazart Jeofizik enstitüsü direktör nizin derinliğini ölçtük ve 26 °0 

ı nı ok mehu§ J.lt d 'ğ tu a mb.~t~~ P sa-ı akşam saat yediden dokuza kadar dezdir. Harpten evvel bir çok turne- devam ederken beri yanda koopcra- muavini profesör Kovner, son gün- tada hidrobiolojik ara~drmalar ~ 
çı ara § ve a ı an ve u un mu- bö" l d" l k .d . 'd' I . . . l d 1 k ·_ı - ,_.P" 

ff 
L ti . b d 

1 
b" Ye ın enme a etı ı ı. Ancak bu ere çıkmıştır. Berlın • Parıs ve Lon .. tıf idare makinasında gayrl mutta- er e meme ete oönen ve halkın rak her defasında 1 S ill 25 xne~·· n# 

va aKıye nı una me yun o an ır 1 . • k h • l · · · Jd '· V", cı ö d ğ'ldi p .t k d" . k 
1
suret e· gece yarısından hır saat son- drada çalışmıştır. Dört beş sene ev- rıt bir vaziyet görüyoruz. Ankaraya coı un teza ür eriyle karıı1anan ce- rınlıklerden ıu nilmunelerl a ... 1' 

~,anlsardz e ı l · ennvlı z en ınlı ka- raya kadar çalı~malarında devam et- vel Edirneli büyÜk bir tüccarla ev- çektiğimiz telgrafı müteakip para ve- sur Soyyet kAşiflerl Pape.nln ve ar- niz aiti cereyanlarinin lstikaıne~,.,., 
am an an ıyan, on arın esrar ı a- • k . kA b l d l . . · • · k d 1 - .. b'h ba k - ' ' ur: rakterle ine n .. f ed . nJ d ı me ım anını u uyor u. enmıştı. Sonra sanatına bütüo var- rilmesine hemen başlanması da gti- a ae arının sa ı n iz üzerlnde sUratl hakkında Cla müteaddıt rıı ~ 
yıy d Bi u t~:Sd"fn ınsab ar an 1 «Beyaz Papagan» kabaresinde lığını hasretmek için kocasından ay.- len emir ii:zerlne ikrazata başlıyan dokuz aylık faaliyet ve tetkiklerinin hede ve tetkiklerde b'uJunduk.J-:1 J 

~Be or pua. pagar n"' kuabaornu •. u gec~ ıSybile tesadüf ettiği akşamdan beri rılmıştır. Zatery 'kocası da Suriye~e kredi kooperatifi, bu defa Cla lkincl ilk muvakkat neticeleri hakkinda blolojik mesaimiz buz denizinin Olu; 
.... yaz ,,, esının mu d"' .. . . B "d . . . . x. .J-'-' izah . 1 lr ' .-ı" Jll\ fat kadrolarin- ç k f k' d b. _ ort gun geçmıştı. « ag at gecesın- gıtmıştır. taksiti ödemekte gayet isteksiz dav- a.taKı~axı ah verm §t ı lcez rnıntakaainda oldukça zenaır.- ti 

t
. ti k l tın ° tı eBv ınd e ıhr ar •den> sonra büyüleyici gözleriyle kal- - Peki bunların o kadar ehem- ranıyor. Bu mevzuda kooperatifi bel- Faaliyet ve tetkiklerin genlşli~l ltl- organik mevcudiyetini kat'f ,uret 
ıs e arıı q ırmış . un an em b" . I k d l ba ı__ k . . . k .\ ah L-~ı le Şi al K L' mö-- '-'-nmiı h··- 1 _, ını a an ·a ın a ş0<1şa ısa suren mıyetı yo .. Esas hakikaten M mu- ki mazur görmek mümkün olabilir- ~ Y , c m utou> lstasyonu- tesbit etmlı bulunmak.tadır. ..J. 

raıua ' ~-- memnun o muş "Tk k" . Bclk' dlı b" d blh 1) ~ Uz lnd IJU tu. Mevzuu biraz daha derinleştire- mKubaa atı.mn Ze\' ını dunu~ahmıştı. re
1 

·1 ıs a ... ır ansözün me~~ut di. Fakat ortada nizamname ile asla n
1
udn':Sl d uz parç~ı 1~~ 8kge- Bankiz üzerinde geçir<liğirn~ ıo ftl 

Teli sordu 
1 

' a .r~nın programın a tvı~ m~r~ o up o madtgını anlamaktı. Azızım alakası olmıyan bir vaziyet vardır. Ç r ı~ evre, zamanım iz lımt. tet ik- Jet zarfında 100 den fazla a1tr0"ı 
_ SJzln çapinizda genç ve güzel Belkısın fotografl~ rından gozlerını F rankl harp esnasında uydurma Çünkü umumun reyile seçilip Anka- l~rlnin en ~ngl~lerinden binnl teş- mik yer tcsbiti hesabi yapbk. Bıı h 

bir kaaınin yalniz yaşaması bana gü- ayırmıyordu meslek sahiplerine hiç itimadım yok- raca tasvip edilen idare heyeti h&la kıl eyler. Fılhakıka, ilk defa olarak- la .. . ıi b l d ~uxnuı b~ 
U'k k bir 

8 
g l k 'b' Kapı vuruldu. Pannvitz programı tur. 1913 te Klagenfurt ile Triycste iş başına getirilmemiştir. Acaba ne- tır kl bu cesur k&şlfler, buzlarin sa- sap r, uzeı:; e u.hun u k cW1°'. 

f.e 1 6 B arşı 
1 

I ad~ ısızdı hagı ı .. gte- sakladı. Bir emir eabiti haber verdi: arasında dolaşan ltalyan casusunu den~ Bunu öğrenmek biz ortaklar hil ve sı~lık teslrlerlnden Azade bir !parçasının 'hşbtaln nı ay~teI 8 _ı1w, vf 
;ııyor. unun ç n ıraz a mu e- K 

1 1 
P 

1
. ..d.. .. h . . h ld A k "k B Ok d unu en sarı r surette ç z:rnet' t • 1 akta cı ed .., · R · - o one ··· o ıs mu uru sizi atırlıyor musunuz) Elinde hır gün için sarih bir hak değil midir) a. e - r tı uz yan usun a se- ha"1>· 

c'!_ı~ 0 .m d x. evam öeclegıml · v~: ziynrct etmek istiyor. bile fırça tutmadığı halde sulu boya Bundaki maksadın ne oldu~unu yirlerl kanunlarıni pratik tetkiklere ayni zamanda kutub _!11.erkez JşriıJ 
ca cuerım, 011rusunu s Y ey n, ı B 1 t b' t 1 d sında buzların harekab kanun ı.ı. 

ld
·x.· 

1 
U d beri · - uyursun ar.. ressamı olduğnu iddia etmişti. bilmiyoruz. Hadiselerin sonuna in- a ı utmuş ar ır. . . k ~111·r 

yanaya ge ıKın z R n en sıze H s· d F k . . . tr l I 1 1 K - - - k N .. fiz k tesbıt cyle.me~e kafı gelece w 
kimse kur yapmadı mı:> Bu yabancı err ıgmun ·ran ıçerı gır ı. - - ı\tır amaz o ur muyum o- tizar edelim derken yarınımızı ay- azarı ieo · i enstltüsU, halen, ed" 
gül kokusunu kimse koklamak iste- ~izJi.servis sefi önünde savgı ile eğil- loneD Bayan Mahmure Belkise ge- bedeceği:z. Bugün fidanlarımız ge• bu hadiselerin fizik cihetini etüd ey· yett ır. , . . t te~ 
medi mi? dı. Bır koltuğa oturdu. lince hakkında şüpheyi celbedecek li miştir. Tütün dikmek için paraya lemeklc meıguldür. Şimal kutbu is- U~umlyet Itıba.rı?'le, llın • ç~ 

_ H y· K 1 1 - Azizim Frankl ziyaretinize ha- hiç birşey görmiyorum. Fakat ister- yani ikinci taksite muhtacız. Yü:ı:· tasyonunda kı§lıyanlarin müşahede- Ve) mUşahedelerlmızın pr~grafOl ııt1' 
_ N:n:~etl:r~ec~retini kırı- ık~lı~s8: sizd;? ist.ediğim izahatı get:ire- seniz k:.ndisini gizlice takip ederiz. lerce ortak bu ihtiyaç karşısin(ia kıv- lerlne Js__tinaden, akademl~ln muha- g~nlıtlr, 3S defa ma~netık ur; Jeff 

l'ba ıbıldınız degı) mı~ - Luzum yok Frankl. .. Memur- ramrken kooperatifte henUz idare blr azasından Şukcyldn, buz parça- nn tesbiti hesaplarını yapbk, usJ,., 
yo~nH:y~ .. K~~dilerf usarııvorlnr f .- Evet Kolo1. ! . ~hr:ı.1~mızı tat- farınız ~afi d~recede meşguldurlar. heyetinin vazifefendiril~~?11~. olma- Jaı?ni~ s~yrl hakkind~ ~titeaddi: te- devir k~vveti hesapla~ :ve b ik ~ 
da... lmın c-1 colt. kzdar q;ı,J mut topladık. Bu tahk1katın mtacını arkadaşlarım- sına daha çok tahammulumuz kal- orık nettce!er çıkarmı~r. Bu ılmt baıka hır ıeri de havanın elektr .1 ~ 

_ Niçin'?.. - ~;.ı dansözün a~t n .... ? dan birine vereceği~. Bö!'lece daha madı. Koope
0

ratlf idare heyetine hl- tez, ili~ akademlel haberleri _m;c- 2:'yeti mUşahedelerine.. teve••:.~wı 
_ Zira kalbimin ba~l:a tarafta ol-ı - hhmure B•1kı.s.. çabuk ve daha kat ı netıceye varı- taben verdiğımll dilekçelere koope- muasının 1938 s~neal ilk nUıhasın· tµc.. Bunlar~n. ~k m~him ne 

duğunu hissediyorlar. Alta ay evvel - Tam~m .. r. ren. akşam ~~e- rız. ratifin gayri mt1Ul memur imzala- da ne§rolunacaktır. çıkarılaca~ını ümıt edıyoruz. ~ 
lzmirde bıraktığım adamı, kalbimin 1Y?.z .. P~~:ıga~:~ k 1 

- • ft~.m~e l:end_ısıle - Çok muvafık kolonel... riyle cevap veri!mektedir; ~ Ortada Gene ilk defa olarak. Papanln Muntazam meteoroloji _mU~ 1-' 
birlcik.Rüneşini düşünüyorum. ı~1 •''"'· m11hel r nı 3 7 cl-en gızle- -BiTMEDi- mesul arayoruz. feryadımızı, deA'er- gu~ubunun faaliyeti netlculnde, ku· lerfmlzi~ ıahJldeld ilmi mil~~·eij,ıU-

Syhil, istemiye istemiye ağzından . A 1 l l li Razetenizin alakadar makamata tu'b havzasının doğrudan doğruya pek yakından alakadar ettı~ınl JI' 
bir sır kaçırmıt gibi sustu. Tali biri l? V USturya İ e SVİÇre arasında duyur~asını rica Cdiyo:uz. . tetkike tabi _tutulrn:amıı kiaim~ın- yorduk. Her ikl saatte.bir btit0° CJI' 
gUn kendisini .. dfişmaniyle karşılaştı- 1 Akhısar Tarım Kr~ı ~ooper~tıfi da havanın aıcalclığı,, rfizglrlar, bun- ğiıikliklerf. tcshit ediyor ve d3rt ol" 
rırsa oynıyacagı komediyi çok evvel- ortaklarından elh kiti namı· larm kuvveti ve lstıkametlerl etra- fa olarak liu malumatı cenubs d 
den hazırlamııtı. Onun izzeti nefsini Bı· r tek askerı· olan ~a 7~6 ~o.. ortak fınd~ sarih vo doğru malO.mat elde telsizle bildiriyorduk. '~ 
~ğlenmek için ne yapmak 16.zımsa Huscyın Fikri Suyolcu etmı~ bulunuyoruz. Şimal Kutub Okyanusunu lrı~ 
hepsine ba~urmağa karar vermişti. b su·· -det Bu malUınat, sahih. lstaıyo~ ~aha inceye tetkik etmiı hulunU! ol# 
Madam ki kolay muvafakkıyetler ı•r memleket kutub rnıntakası_nd~ ıken, bılhasaa Bir çok ilrnt malumat toplaxnıf rt 
Viyananın meşhur Kazanovasını kıymetli evsafını goıtermlttfr. Na- rak dönüyoruz. Bir çok !timler.~ 
cezhetmlyormu~ o da en zorlu yolu • • • • .. zar! jeofizik ~~stitilsiinde ku.~b he- dan böyle, şimal kutubu no,!' ~ 
tutacaktı. Uzaklarda bıraktığı bir Almanyadan ı·stı.kla"'lı·nı·n tamamı·- Teklıflerı ıçın göruş- yetı meteorolıııati Cerceevıkınln o- dan seyrimizin son nokta11Jll~ 
sevgiliye muhayyel bir sadakat uy- l b [ d k~duğu raporunda teablt edildiği Ri- eyliyen Groenland kıyılarına ~ 
durarak Von Pennvitzin alakasını • • •• me er aş a ı bı, ancak bu tek kutub istasyonunun olan mintaka hakkında eıııi.P 
daha fazla uyandıracağını düşünmüş yeti ıçın soz almış .. PRA~, 4 (A.A)_- HUkümet mal!irnatıdır kl M diğer Sovyet istae- sarih' malumata ıahfp olacak1ıtrdı'' 
idi. Açık ııöz bir aşk amatörün Ü, bir . d . S?,d~tlerı~. talebler~le Ç;koılovak y .. onlarım~ v~rdiğl .meteoroloji . ma-
kadına yeminlerini unutturmnğa ça- k''E~~ k~.n .tlmanyay_ı teşkıl eden hukumetının verebılecegi azamt lumatına ıl&.ve cdılmelc suretıylo .. D . 1:- S •• k 
lışmaktan daha faz1a hiç bir şey cez- ~çu l uçu b. prenslı~lerden h~ imtiyazları telif etmek üzere Sovyetler birliğini Amerik.aya hava eDIZ 1 • ..._ 0 e 
bedemez.. g~~ ya .nız ır taneaı vardır kı, Haynll\ynın partiıt ile iıtitareleri- yolu ile i>ağlıy.an Çkalov ve Gromov ol~" 

Sybil tahminlerinde aldanmamı§- mus~akıl olarak .ka~~ıfhr: ne faaliyetle devam etmektedir. scfcrlerin1 mümkün kılmı~br. Otorayı yerine bir Y 1 

Kı 'f - ..__L• • • b. k d Lihteıııştayn ısmını taııyan ve ö"' 'ld'""' .. s· d ı h D [z• h ı . .:L!kl l treni ikame edlld .... tı. sa ı şaatını ~ıp ıçın ır aç a- A t 'l Is içre ara ında bu- grenı ıgıne ıore ü et er e- _ en ın araret nı teuu er esna- Ulfl1"' 
kikalık süktit kolonel Von Pannvitzıı vus ubryak!. ~.kvd ] t' h m b nüz muayyen bir plan tevdi etmif sında, Papanin ve arkad.aşlari, haşka Nazilli 4 (Husuai) - Mua 6 .. ~ed 

11 
· · il · · ·· · k unan u uçu ev e ın e a§· d .. ·11 d. c·· .. .. .. Al k üh' d'ğ hl k 'f b öd" kt 1 bek .. ııı- .,, e erını onun e erının uzerıne oy- ek"l' h d b"t'' d ' -tor egı er ır. orunute gore - ve ço • m ım ı er r cşı te u- ro enme - e o an ay... oittl v• 

ak 
. . . . K ı l v 1 ı, em e u un nazın OK b h k. .. l" 1 1 d Sah'h k b . bed r i b. . . ak . l r."'n ,,- _ı .... m cesaretını vermışti. o one usta j f H A tu ·ıh k manyanın u uıusta ı muta a- unmuş ar ır. ı utu ıstasyo- e ın n ırıncı t sıt ge'r" .,rv:. 

bir aşık rolile onun avuçlannı okşadı. oze d vlf·tı ~s {y~nın. \·ki~ ı asını beklemektedirler. iyi haber nunun tetkikleri, filhakika, derinlik- rilmişti. ikinci taksit te J:)u yı~ eo 
Sybil bu temasa nefretle tahammül 81.ır~ıınt a dı .. er ~rfat'hın lan ıbs .1

1
d.a· alan mahafiller Berlin tarafından lere gidildikçe deniz suyu hararetinin cekti. Şimdiye kadar verilot ~ .. W' 

.. d' ının anın ıgını ı ı ara 1 ır· H 1 'l I' b'l f l 1 .. • . i . B . c la • · d öd' d'"nıoa ~J~ ~oster ı. kt d" ayn ayna verı en ta ımatın ı • aza aştıgını gösterm §tır. u ııe, ou ay r ıçın e enmezse u, - J11etı 
Kolonel sesini alçaltarak: meBee ır.t d d' k' mukayese daha makul olduğunu mmtakada ılık bir mukabil bir ecre- muallimlerin bir dertlerine ıtri>~ 

K lb
. . d 1 hah . yana ın a ıyor ı: b t kt d' l d' . • i ha d B 1 k 1 b . ver oı - a ınız e yer a an tıyar "-

12 13 14 Ma tt Al· eyan e me e ır er. yanın mevcu ıyetını ı t e er. u o aca o an u paranın ~~ 
erkeğe gıpta ediyorum. Fakat sizin m nya A' u t:r~ay ilh k j~rke keşif, gerek jeofizik bakimdan ge- büsbütün gecikecektir. Bir ~~ fii~· 
baştan çıkmamanız i!;in onun buraaa .ı. ak'k t v k5 ktu"' 1 a.t.e f d n doktor Jozef Hvop He, prens, her rek Arktik Buz Okyanusu biolojiei itası hususunda kültür direkt r 

. . . na ı a en or gumu ı ıra e e- .. L ı. . k · bulunmaması da bır bahtıyarlık de- rim. Dev gibi kom,umuza kar•ı gun !8~?1Undan telefonla konu'ur oakımmdan c:ok büyük bir ehemmi- nun dıkkat nazarını c;;e erırn· 
n.jJ mi~ k d' . . .

1 
'"d f d k ve hukumet iflerl hakkında malu· yeti •haizdir .... tJ' 

.., en ımızı ne ı e mu a aa e ece - t 1 r . · ]Rt-ı .. ı 
- Baştan çıkmak mı~ Neler söy- tik? Bütün ordumuz elli gümrük ma 8 ır' ta. ımat verır · . Denizin dibinin vaziyetini, ya pi- NAZiLLi - DENiZLi ı. ?, 

). K 
1 

1 D t d d' 
1
. 'b Bu prensın devlet reısl olması ı d · eli 1 · k d h N 'lli D • li _ .J .. ço., i~ ıyorsunuz o one ... os uma sa- memurun an ve ye 1 po ısten 1 a· d . . M l k . l' an son aJ am ye erı ço a a aa- azı .. eruz arasıJWP eıı ı~ 

dakat yeminimi unutabilmek ıçın retti. ha gardıptirk. e~ e . et.ı e ıneb, bne rih olarak teabit etmİ§tir. Buz Okya- manclır bahiedilmckte olan tt ııı.J" 
k f 

"k b' · 1 . 
1 

"F ._ b 
11

. .. .. arp e ere ieçırmıttır ne a a- d"b' d alın .. 1 . 'ha . .ı·1.Ji De 4 ona ço aı ırıne rastge mış oma- aKal u e 1 gumruk memuru d k ld .. • . l b' nusun ı ın en an numune e- tıyacı nı yet tatnnn eauu · ıotıtı 
lıyım. arazimizi istiladan kurtardı. Çün· 1111

1 
an t 1ij ıçınHne e ıBp~en: rin labuatuvarlarda derin bir etüde Söke arasında işlemekte olan ° ıı ii4 

- Öyle ise kolay Bayan Belkis. ·kü, bu elli memur lsviçrelidir!.,, ıfeı c evb enere '" a!lır.. ırınclı tabi tutulmalan, her halde bu deni- ilga cdilerelr bugiinden itibal'e edi~ 
B d 

lbett b ı kt ı ranı urasını para ı e ıatın a - . d·L• h kk dak' • 1 'ik b·ı .1 . 'kaJlle H u a am e e u unaca ır. Lihtenştayn prensliği harp 50• t M l k . I d'.k zın ıoı a ın ı JCO oı ı gı ere vagonluk bir yolcu trenı ı . . ~r 
B ık . mıt ır. em e ete varıs o an u - k k 1 · ı!I. · · ü kü k . . T b ·1L ferıııı ·,-

- e -~... . . nuna kadar Avusturyaya bağlı idi- terden biri Lihbnttayn prensliğini pc ço ıey er ı tsVesını m m n ı- mıştir. ren ugün UJF. serakıt 'f/e ı 
- Belkı Vıyanadadır. Belkı ya-\ Fakat, ondan sonra, bugün netice- satmağı d"f' ·· f 1 lacaktır. nuştır. Artık sabahları ba ·ırde otO" 

rın kcndisil.e .b~luşursunuz. Hatta bu ı si iyi olan bir ihtiyatkarlık yapmıt ra verene ~i~:::i vt~r ~n az a pa- . Muhtelif ~erinliklc~d~n alınan de- tasyon_larda akşaml~rı .~aZ~Jde lcıtlı: 
aksam ... Talı, msanlık balosunda za- ve Avusturyadan ayrılarak, lsviç- . .. .. .' . nız suyu numunelerınm de, kutub raya pınememek, bındıg~ h . kıılfi'ıt 
man zaman coşan aheste bir vals gi- re federal hükümetlerine dahil ol- · l~ . Bu kuç.uk devletın bıı· tek aske- havzası okyanusu suyunun şimik te- balıktan indirilmek te~lıkesİ "ştıl1' 
bidir. Onun neşe!İni biliyorsunuz. 1 muştu. Avusturyaya bağlı kalsay- B' . b' k' Tk d'"' . d .. rı vardır! rekkübil bahsinde bize yeni yeni bil- mış, kısmen sıkıntı zaıl l 

0 ~rc11iflj 
Balanse vo dam ... Sange vo kavalye. ldı, tabii Avusturya ile beraber Al· k.1~;.~n ır. ışı ı ' ıgerı e dort Lihtenftayn devletinin ordusu Riler verecektir. Halk ve köylüler bu yo cu 

- Belki Kolonel.. .. Kadere inanı- 'manyaya iltihak edecekti. Bugün ışd 1 h'?artı! Ve bu ok ~ef ~rala- 1868 de lağvedilmittir. Bu orduda * çok sevinmişlerdir. ıJ 
oım size hak vermeğe beni mecbur l fsviçreye bağlı olduğu için, AJ- rm a ıç uyu~amama ta ır.. aıkerlik edenlerden bugün Andro- $imal kutbu sahih istasyonunda EMURt.JJÔ 
ediyor. 

1
manya oraya tecavüzden çekin· Lihtenttayn hükümetinin idare- aı Kicher iıminde ve 97 Yatındaki kışlıyan Sovyet ilim heyetinin şefi NAZlLIJ EVKAF M f(tld~ 

Sybil kolonelden ayrılmak için mi~tir. si m~ruti prenaliktir. Birinci bir aıırdide ıağdır. Papanin bankiz üzerinde 200 gün- Nazlili evkaf memuru Ba~ ~tLW 
ayağa ~l~tı. K? .. l?~eli~ bu ani ayn-1 . Bu.~üçük hükümetin 1.2~ kiti- Franı iımini tafıyan pre~ b~~ Bu i~tiyarın reımi, h~ilmetin lük ilmi' tetkik ve çalışmalari etra- Gürel terfian Ardın evkaf !: •Y'!" 
lılctan sınırlendıgını hıssederek ona,hk nufusu vardı~. _Meclı~tekı ~e- 85 Yatınd~dır. Me!"_leketan bütUn metkezı olan Vaduz ,ebnnde be- finda §U izahatı vermiştirı lüğüne tayin edıle~ek burad tbrşhiı' 
okunu attı: buslar on ~et kıtıden ıbarettir. nezaretlerıni kendı~ınde toplayası men hemen l>titfin dükklnlarda Bankizin kutubdan Groenland aa- mı• ve yerine fzmırden bay 

- Bu hacizeli adama gece yan•ın- Bunla.- da iki partiye '&ynlmıtlır. Ye ayni umanda, bQ.eldl'1•lan ntdsdı ccr,eveler içinde asılıdır. hillenne kadar katottiii yolu inceden Yavuz plmittir. . ~· ' '·• . ,ı, ••. 



Kültür 
Yakın Şark .. 

Uzerinde tetkikler 
--0-

Sovyetler Birliği ilim Akademi• 
sinin Şarkiyat Enstitüsü, 1937 aeı 
nesi zarfında, Yakın-Şark memle
ketleri medeniyeti hakkında muh· 
telif kitap ve risale neşretmiştir. 

Bu eserlerin arasında en mü· 
himlerinden birini, "Şark masal· 
ları" teşkil eylemektedir. Bu ki· 
lapta, Türk, Arap, Iran ve sair 
milletlerin masalları toplanmışhr. 
Bu masallar, ilk defa olarak Rus· 
çaya tercüme edilmit bulunmak .. 
tadır. 

Akademi azasından Kraşkovs· 
kinin clapanyada Arap kültürü» 
eseri, Kilbergin 1879 • 1882 iaya .. 
nı hakkındaki «Mısırda Arabi 
pa9a Kıyamı» ve on birinci aaıı 
Iran tiirlerine ait bir tetkik eseri, 
bu kitapların en cntcreıanlarıni 
tetkil etmektedir. 
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PiÇ KURUSU 
' Bir Fransız 

- 157-

gazetesiyazıyor I 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Şimdi, Fransız nazır ve mümes-
Yazan: Kemalettin ,Şükrü ıillerinin Cenevrede çok defa tav-
........ •••• ...... n•••••••••••••••••••••••••••••••••• siye ettikleri gibi, mıntaka mmta-

b : 5MSANS 

IHIOllL Y~VOOD 
Marlen Dietrich Holivu· 
dun Esrarını anlatıyor 

B J ZAN S SARAYININ iÇ YUZU ~:k=::~~:~r.:fe..a1ceeO:;~ - 2s -
•••••••••••••••n•••••u•••••••••••••oo••• .. •••••u•••••n•11••••••••••••••••• .. •••• tinin nüfuzunu iade ebnek icap k br. b .. _, __ _. ak kur k'' .. .. · · le --·1 

. . d . . • ! apa ve u goz.aaue, anc • ı O§eye oturur, orgu lfUD ~-

T d d d b • f A • ~ er. Franıız veya l~g~l~ler, ~m- 1 naz ma-.i bir lfaim çıkacağı kadar olurum. Onun gala müsamer~ 
aş o a zın anın a ır acıa laler ':e Ja~~la~!a bır tllflk!erı ol- bir açıklık bırakır. götürülmesine, hulasa canh bir afif 

madıgını ılerı ıurerek belki Aıya OYUN OYNIYOR olmaaına hiçbir zaman müsaade et~ 
sulbunu bozanlar çarpışmaktan , • . .. . medik. 
sakmacaklardır. Fakat mıntaka Şirleym annesı bana toYle dıyor: M--L kü' ....... • bir iJI 

Ş• d • b • • k } h } k J l • • • · d b · ı - Şirley ıinemada oynadığuun ~ur çugun anne11 ım 1 eyaz mermer .zemını ap ıyan pı tı aşmış an ar :rıi:'h:k:ı;~~~v:=~~~:ee~~:y: yani film çevirdiğinin uzun müdde; ıustu!rtan sonra devam ediJ~ 
• • d b• b• • •• l •• k 1 • k • •• ı •• d bir Fransız veya bir Belçikalı için farkında olmadı. Sinemanın ne ol- «ŞU'ley, her alqam. uat pet· 
IÇID e Ve lf IFI US UDe YI ) ffilŞ 1 1 0 U yatıyor U harp etmeği kabul edecektir. Böy- ' duğunu bilmiyordu. Folu direktör- taamı ~yar~ yatmaya Fakst 

lece beynelmilel hukukun hüküm- ~erinin tavsiyesi üzerine onu artık bi u.:;:ıgı para i>ek çoktur. ICa· 
raniyetini yeniden kurmak ve mu- sinemaya götürmiyorduk. Film çeY- ç b se bu paraya ~~-nCJ 

- ah 'ld'"• "d be .. nun unu meneder Bütwı ~ CuJporis, ağzındaki tıkaçtan vü- yordu. 1 çarpb. edelerin bir taraflı olarak çeğ- ~. .~il zaman onu ıtü yoya n go- banka k aktacİ s· . riifie 
eudunu aaran iplerden kurtulduktan Fakat Çulporis birden yumruklan- Kafa tasının lanlmumdan hisJ nenmesi usulüne nihayet vermek turu!'ordum ve onu aah?~ V8.%lt ve . .. d )d .. onm il'. :ce zeıı· 
IOnra bir müddet yenle Ye lmnıldan- m ıddı. olan tok bir sesi boğuk bir feryat ta- li.~ıındı~. Milletler cemiyeti iade j t~~u!enlere ~~ ıçm Üç ~rt .: oİaZ ~ :..n ;._,Jı 
madan kaldı. . Ağzından küfreder gibi boğuk bir kip etti. e~ılmelıdir. iyilik yapmak için hiç 1 gun ııgrqmak .aca~ edıyordu. Şırley ahkem • ·ta ~ .... ~ ebeOI" 

ipler viicuduna yer etmittt eiyha fırladı: Çulporisin gırtlağmi ııkan pençe b.'r zaman geç değildir. Belki do onlara do~ ~Y!e ba!'mıya bq- m. ta eb-1°..J': ett1g1 ~ -1e 
Kollari, bacakları UYUflDUJtu. _ Alçak!... gibi eller geVfedi, ••mdi kendini ·gösteren biricik bir, lada mı, f~ çevr~esme de bat- =~ebüız"~ek i İn.;: verilir· 8'111" 
Kumbaroaun makqdı, onu böyle- Ve bir i.nda eski bqkumandarun Kwnbaros, parçalanan kafasının fırsattır.» 1 tanırdı. ~e~li ~na. toYle derdik: dan .,J: Foka :irketi 1azın1111 coıe-

ce İplerinden kurtardıktan aonra iki- iki eli, ne olduğunu şaıırm14 ve ken- oluk gibi akan kanlan içinde lök gllii PARIS . i<-~db'~~t1~ °[un °': neceri» olmam ve kenduine her 'dJ 
pi ~~ olup buradan kaçmak imkin· dini toplamağa imkan bulamamış yere yakıldı. ' ~ ( ö.R) - Bn. Genevı- .un. . uru ın ana~ . de refakat etmem· • de bana a~ 
larüü aramak içindi. olan eaki bqvekilin gırtlağına ıanl- Çulporiı, intikamını alml§ olma- e~~ Tabouıs Romanyanın. yeni ha- ıs.temıyen bır kaz ol!» Bun~n uzeruıe bet yüz dolar ver:O tam m&Jd'İI' 

' Eski batvekil buradan kurtulmak dı. Hücumun şiddetinden Kumbaro& mn vahşi zevki içinde onu .. Can çe-ı.rıcıyRe nazırhı b~~ Komen ıle So~- ~~leyko_ynlh amıakt.!~. başblar,I agl lar, aabte minyatür bir yıldtzdU'. Stüdyoda bei 
lmki ld "" ed' d •- d' · t ta d la dı ı...:_ K • yet usya arıcıve nazırı bay Lıt- ıur ıır. a oınm aca t arına yapı- L:... lo-

nının o ugunu zann ıy~r u. Ken mı u ma ı, yere yuvar n . l\upe~ umbarosu ıeyretb. . f ~ . . ı d O "k ld' F k bu yıldızın olduğu gibi onun da IJ9a 

Halbuki bir asker olan ve berşeyi Ve bu yuvarlanmada Çulporia te NUJ.l olsa ölecekti. vıno araıında teati edıl~n telgra!- ı ftr ,'· yunu mu emme ı .• ~ at cuı vu. Bu loca tabii d'" erlerine~· 
.... L d:ı .. ıı-- Çulpo • lcl L-ber !!----'!'-'- d' ları «Oeuvre» gazetesınde tefıır tekilde çok zaman kaybedıliyor vej 18 • '-"""' 
~erce ~UIR:H raa Uf"-·" UCT• sunuuen 1• ölmezden evvel ve hiç değilse ha- ederek k 'd b I lk' 1 mizansen içindeki bu mizansen bü beten daha küçüktür, içinde Şır~1;:s kendini yabladıit zaman berteyiıı Şimdi yerde Taş odanın tat ze · · " • ço manı ar u uyor. ı , • beh ki · 1 kita ı__ <)nıdP---L-LL.X...-.. vurtulu . •-~ . . .. . d ·;,~ • d ı~·•- l .. - mm cezasını venmştl. , taraftan çekilen telgraflarda dik-' yük bir itidali icap ettiriyordu. Bu b" ~ eny e PUll'l var. ~ _.ı;J 
,._. .... ua1ugunu ve.. ırı.. t unıua- mmı uzenn e 1K1S1 e ao UA ıo uga G" l . b' "dd t _1.:.•t ak'-_:. k t k d .. k I d 8 ı tık b' d limizd' l h • utün efya ve mobilyeler de, Pi""" 

~ blmadıimi c:lerhal 1 ___ ..a. bo.. · lanl oz en ır mu e &ıwı , ay uuı a e ço eger no ta ar var ır. . ara ız e, e en ge en erşeyı . .. .. .. _:_ .... ....,. 
nı V••Wn d:ı. ,_...::_ ank~· ka ~Kumbşuyor tı. C 1 . . rtl .. ucunda ve ölüm ihtiliçlan ile çırpı- Kbmen Romanyanın eıki Berlin 

1 
yaparak Şirleyin mefhur olduğunu ıaneHg~, küçiikkü' ~bir~de7~..;aa 

- ~manUll"llla artı ne - !ll'OI a u porısm gı agına .. d tak ld ef' . ld .. h ld p . b•lm ... ı.:... bö" l likle k di hr. atta ona \oUA e~ dar imim - ld .. b'li d .-.:..•---b nan vucu a ı 1. s ırı o ugu a e angermamz- ı eaıne ve ye , en Jqtn- ob'l u_L_ ş· I _ .. ~d oıaUfl 
m 0 ugunu 1 yor .u; larnı~ • .. Soma l>irden hançerini çekti. me bütün kuYYetiyle muhalefet te. 1 daki çocuklann gamaızlığını. nba- otom 1 alıWllll'. ır ey ~f dır 

Kapabldıii laf oda.mı 1Ç1nde tik tatkmlığım çabuk toplıyan G""' .. 00 çılan d likt' duvara mayül" .; te kt Alm • bru ve belki de aaac1et• • kaybetme- ayJu.sunda bu.an bu o~..._.,1 
KUmbaroau g&Gnce, onun da kendi Kumbaroi. Çulporiıten daha lruv- kad og~~--:.. e •,.'..'...._' et e~ .. ~. "f u 10

1' rdmek elmve ak dan j • ..... ı .. ~--.....luk. Onamı _,__ lqır. Şitley, aynı amanda, ~,. 
-:1.J v_;:__ın._ ---.~- ..l.t:-1:...::LIJCW.t. tli idi.' Bund b •- 1. •• 1:..._ ar 'l!Allan KIUI sura ına ~....-·· nu uzu a bn a a am ta U' •• meaıM ~,UIU UIUlm&J"l add t . • •• 
ga.n ..ama .... .._Kf!a UUf'HunnııKune ve an ~Kil ~u.u.aan· · B' • del-:ı.• Bu d b k .. R h . • ~= d--•- · 8 . .!!..1.1_.. •-- m e enne onun llDPDl Y LJ.ı 
1...... ___ •. : d lmDann 'kliği"'. • kla il' saıuye sen azı. n an &f a yenı umen arıcı- -& ....... yor: ua. il' m~ aonra, ıım- :-: • • ,_,.,_! _ _._ .ı- .,.. 
111a11a1.o an m ~Yl m, parma - • .. • 1 k 1• b• ah . l lim ler' .. ..x. •--- b L.ı uuyen ticaret fll'u:ucnnucıu ~-" A:nge1ild K~ .. ku .• ·dah ide Sonra 0 da Kumbaroıwı uzerme e nazırı ço cesaret ı ır f sıyet- e ı agll' "'5ır 011W111aya &§111111. b ti ah Am !f_.J_ çoı-j~ 

ona n 'up- nnın VYetini a tamamen e kapanda tir, çiinkü Sovyet Rusya ile Ro- Kocamla beD onu bir •ktam stüd,.o- ay para yor. er~ _,. 
helondiiinl ..-e lr:omployuVuile ihbar edememifti. Bu boğuşmada mağlup ş· d:· ·odanin be ı 1 manya ar••ında m:ı....._ b tl . 'dan-·'--- 0 .. ~-L!ue -e 0;:.ıı.::..::... lan. ait olan ber ,e,e «ŞirleJ• _... ... .1~ıc.:-t .a Jem(.dı la ... uh kkaktı · mı ı ~ J'&Z mermer e- .... vuoae e en ~'I" wmouuı "'" ~-.unu erilir Ancak ._ __ • • ,.,,-
~u.1 1 ~ , - - 0 cagı m a · rini kaphyan pıhblatınıt kanlar için- 11klattırmak niyetindedir. Sovyet.j ken, otomObilimiz bir ıinemanm "' · uu llDll ~Jall ~. 

itte Kumabrol ıimdı karfı.11nda Bunu ~ladı. - de ilci ölü •. Kumbaroaun ve Culpori- hariciye nazırına gönderdiği te1- önünde dunnak mecburiyetinde kal- deler .muvaffa'?yet ve raihe! ~ 
~Uj:t 'f'de V ilin 'nde ~~::. fu:bte ve =dan ıin ölüsü üıtüste yabyordu. graf bu niyetin bir tezahürüdür ... ı dı. Şirley otomobilin kapısından f>ak. rer Jb~aı:a. «Şu-ŞI~~~ ~ 

1~~--'-? e ·• u evı Ydanınl.llK' d arosub~... b ~t BiTMEDi- iki memleket araımdaki bağları 1 ~·· Gözleri bir noktaya dikildi, yüzü ~'f .. ·~ ~~.~ ırır:, •-~• tP1A 
ne ~ Till"W 0 laf uvanna ütun m 1 e - sıklattırmağa çalıfmak iıtediğini ı lmatdı, onun birfey anlamaya çabş- ıun~z. l"Ullel'mamn ~. --~ 

Şüpbeaa kendil~ daha ev- · burada sarahatle beyan etmittir. tığını gördüm. Birdenbire ayağa mulial>bet ve teTgUİ ~ g ~ 
Y4!_1 gelmlf " Vuile herşeyi anlat- V'.o)ay koca bulmak Bay Litvinof Sovyet hükümeti- kalktl, elini uzattl ve Jııçkınklar için- fazla~ Zaman g~yor, FJıl.l 
DUfb. ~ nin de ayni arzuda olduğunu ve de ağlayarak: crBenim! Ah! benim!• pek Y. • on Yaftll• ~.ır~~ 

Bqka türlü ola!"nk 7 . hudut ibtili.flanm hal için bu an- 1 diye bağırmaya bafladı. FiBıakika, boyu iki aenede ~ uç un. ;.o&-
0 deil1ae ~l haber veren • t., k la lqma arzuaundan iıtifade edece- s~ın ü~e, kocaman lor .. uzaınq~. B~uni~dihabit ; 

kimdi? ~ ~ ıs ıyen ız r ğini bildirmİftir. mızı. ıtddı harfler~ IŞirley Temph d~t bugünliü roU~ ~eYanı iP' 
itte ~' --~ ~umba- Bn. Cenevie•e Tabouiı le.rafın- ismi Jazthydı 'f'e Şirley bmıu oku- bilit. E~ t;"olm f&r~ı, · ~Ull 8'f 

roeu g&diiil ııanan Dk hWI bu ol- · • elan iddia edildiğine göre Rumen mufhı. Bu lıidiae onu öyle büyük bir koca bir sn:?gram haziflaiDafbl'• j/• 
du. Ve~~-lçlnonunüzerideldn- Elbiselerinin rengine dikkat etmelidir b~ici ıiyasetinin bu ıuretle tor-lheyecan içinde bırakmlfb ki. çevir- ~~HŞirle11bı~-~ 
dar bakitlarini çnlrdi.. . u. n11tan yaparak bay Titüleako za- mekte olduğu film bir müddet ~ • ıyaca ~· ..• ayatta 0 • ugu flY"" 

Eski batliumandan, eaki batvekil- ' mamnclaki prenıiplere avdet et-1 tehir edildi. Şirley tayanı hayret bir fılnı.lerinde de, once bilyük lds~ 
le de kendi bzdıiı kuyuya düştüğü,. Kadmlann ekseriiti niçin koca bu- Yaptığım tecrübelerde fU neticeyi meai belki de bay Muasolininin ı hisle artak baıit bir 1diçük kız olma· ra genç kız ve nihayet ~. ~t 
nil bilml_rordu. _ • lamı!orlannış biliyor.muı~uz? Bu- elde ett~: Eğer günefte, ~- baz.ı tavsiyelerinden ileri gelmek- dığ~, aaadet~in diğer küçük kızla- br. Sin~?'a>:a .kula gÖlt~ .. .,ıt 

Kafuinda yalniz bir sual dolat•· nu bıze Nevyorklu hır bayan anlatı- aanız, gul pembe renkte elbıaeler !edır. Çünkü, eğer bazı haberlere rın saadetine benzemiyeceğini, arzu- -ve kabiliyetini kaybebneaıne 
,..duı yor: geymeliainiz. Şayet aan bir elbüe ge- ınanmak li.zun gelirıe, Düçe, bay siyle intihap etmediği vaziyet ve ıe- aeLep Y0~·· Şif• 

KumabrcM ~P·· Bu tat oda- Edit Mario Reus, Neyyorkun en yecek olunanız, çok göze çarpacak, Komene huıuıi bir mektup gönde- rait içinde bulunduğunu anlıyordu. ~esı ~yl~e ... konuıurkeıı. ~·· 
ya.. Kendi yanma niçin relmlttl? yüksek fabrikalarından birinde renk fakat iatediğiniz mevkie erifemiye- rerek Avuaturyanm Almanyaya il- Onun hazan, dütünceli bir halde o- ;Y bS ';'vmç ç.ıg~ k°'?an"· IJll 

iplerini neden çSzmiiftü? mütabuamdır. Müessesenin Ahibi cebiniz. bakını takip edecek hadiıeler hak- duuıda oturduğunu görüyordum. am a nır:on ı~ye. ~ ~ 
Culporla bmıun da cevabini iNi- bu kadının renk intihabı hususunda- Renkler ziya ile de değitirler.Eğer kmda çok. mühim bazı izahat ver- Bir gün gayet ciddi bir ıeı ve büyük kad~İlı HoliŞ.~ ~tün yı ~· 

tlu. · ki zevkine qakhr. Omm intihap et- mavi tfötemnit bir odada bulunu- mek .~uretiyle Rumen diplomaıiıi- bir inaan tavriyle, tekrar çalıpnak v~ B usa ad e~ .... ~ıızi .,e 1'1• 
Onu. yanİna V uD a6ndmnlttL mit olduğu renkler, mütterileri ıon yorsanız beyaz geymeliainiz. Bunun- ne goz açhrmı,br. istediğini söyledi. Artık oyunun cid- boU'~ı:i' le a bo ugu reÇelan ,.et" 
Kumahloa Vulle komployu ba- derece memnun etmektedir. Bayan la --L kibar ve ince yapıh gariinür- * di bir oyun olmadığını biliyordu ve h ,._,_be.': .... Y~!__°. __ ı.~· 

L- lilr: 'A.---hLI !I- •--..1! v- A • d imdi ık • • • ı.1...::....- ur IB.Je ım.ı opuyM. ~ DllP"..:....wl" 
.... "" ten ........... - .. ıaımu- Reus renkler hakkında kadmlara ba- ıünüz. Kırmızı geymif bir im da ay- tına a t •• art 'smema artisti OauugunU Mad s im da. fP"-
llnl ,..bt.rLkt.n IOllra J8l'IM. ai- zı tavaiyelen:le bulunuyor. nı alibJI elde edebilir. UJdn hiç bir da biliyor ve bundan zevk duyuyor. am ~. ·Tİun J~ is'' 

>&int1 lk aJm.la~ltt'b.wdan «-Renkler insanlar üzerinde bü- vakit bir erkekten izdivaç teklifi .Ja- Balkan okulları atle-~0.'hlki b:: .. birt!"aıJ:v~ ~:~
0 

d~ ~=- ~nlrii Şir$ 
_ •'ftl J&'ftl • - yük rol oynarlar. Eğer bu IÖdeiinie maz.. Kırmızının, yaradıht üzerinde t • Ü b k [ r • . a .. az 1 0 

• faranaızca deni, basit bir dert • 
m hareket~ itimat ebniyonanız. bir kerre de pai- bü" ük b" .. _ ... • __ .J Be tabi- ı.zm m sa a Q arı daha düzgun oymyor •• Fakat • b~ dir Bu derst makaat Şirletİ of 

Ayaia bllctl Y ır ~ın VuuU'. ;yaı:, / onun ya§aJlf tarzını kati.yen deilftir- · en • ,. 
G&lerl bala Kumharoaun "'zerin kologlara sorunuz. Bu hususta tı- atle imtizaç eden yegane renktir. . yapı acak edik. o . 'küçük bir kızdır veJnatmak, küçük piyealer tertiP 

mkili idi. u e marhanelerde_ ehe~iyetli tecrübt; Eğer bir genç kız çOk güzel iae re Balkan okulları talebeleri arasin- ::ıu bUyükT;; ciddiyetle büyütüyo- ye 8:11,~. . doi"'t 
A. !!.-..:.....1...- t-L 1.ı.. 1_1!_ ___ ._: ler yaptlıiılftU'. Mavıye boyanmıt bU' bir baloda daha ....Jtzel görünmek ar- d At" d la k 1 . 1 Şarley, otorıter hır tavırla "':'~ 
n.g~ ca uu- m:unıe '!fl&UUYOI'- ~ su a ma a yapı ca at etızm şen- ruz. d p ... il hede: . : __ _.. flJ!l".,. 

Clu odanın en azpı delileri bile aakinleı- zuaUndayaa _ona beyazı ta niye ede- likferine Türkiyeden 30 atlet talebe Kendiaine derı veren bir hocaaı, ~· ~ e eaı at---

E..ki bqvekil, komplo arlmdatÜıİn tirdiği.~örü~üş~ür. Bunlar bi~.e, rim. Düz_ kırmızı da eyidir. Deniz iştirak edecektir. Bu talebeler mem- kendiaile oynamağa gelen küçük ar- fbyle dıy~: • .~ 
liu prt)ar içinde kendiaine elini uza- ~ı ~nmıı b~ ~~!a yerlettU'il- ~aviai çok sevilen ~enklerden ~- leketin. muhtelif orta okulları arasın- kad~ Yar: .Evinden· ancak s.tü~ .. ~ugu;:. t~~ ~:. .,,-: 
tacaimı Ye içinde bulundukları ka- dilden zaman buabüt"? ~~ıq- ~· Fabt ~Yetil ge~y~ da seçılCceğinden her mektep yap- yoya gitmek ıçm çıkar ve ben, biçbn ~ s~, polia ~edl~ 
.,.adan kurtulmak imkinlanm bera- lardu-. Şu halde renklenn blZllD uze- Eger, koca 11byoraaDI%, ~u aoyl~ik~tmakta olduğu müsabakalarla rekor .. ,zaman onun yanından ayrılmam. Se Mi ( d uallioli ~ 
Ler .. _...__ .. ~teklif ... .1-....XL.! umu- rimizde büyük rolleri vardll'. terime harfi harfine riayet ediniz!• ları teshit etmektedir o film çevirdiği zaman, ben de bir ed? )ı,bınyar ımcSenı m c· __ , ip--_ 
-~~· ~uu _ _ _ _ -. _ • _ ~yor ızaı~. . QelP ~ 

rifler ÇOldan Malimudu ıırtlamıt 

1 

göreDler korktUlar ve yolu üzerin- ıctti. ecbyor) baıka bır polia Oledl ·f,.ıt• 
ve gece karanlığında kaybolmuf- den çekildiler. Hançerini niçin al- Naibin iirenç ıuratında bir te- Siz bana hınız getiriy~u~,,,. 
lardı. mıttı? beuüm yer buldu. Aneye döne- ıızca .. hınız nu~ demr? ;.,..ı ~ 

Düpndü. · · . Bunu bu ande kendi de bilmi- rek; yaptığmı aoracagım. Bunu 
Bu geç Yakıt ne yapabilirdi, ne- yordu. Belki Naibi öldürecekti.. _ Pek ata. .. dedi.. Kocani gör- raymı ?• ~ ~ 

reye gidebilirdi? Belki de kendine ıaphyacalrtı. mek hakkın.. Hatta istenen ona Ona cevap veriliyor. ~ 
Sabahın olmaımı beklemek ve Mukadder ne iıe 0 olacaktı. yiyecek bile götürebilirsin. cümeıi ~pdı!or' ~ ~J 

i
l ondan sonra bir çare dütünmek Şimdiki halde o her teyden ev- Naibe bu kararı vermeğe aevke- c~~~en t~ih ediyor, .on: IJ&1le'6 

1 daha muvafıktı. vel kocuının ne olduğunu, nerede, den ne genç karı11 Eminenin rica-~ 1Zah edıyor. Denı d .. 
HANRY Kulübe.ine girdi. olduğunu öğrenmek istiyordu. ıını kabul ebnek arzusu ve nede geçıyor. u ~-

DE Yine sabaha kadar ve bu sefer Naibin evinin önünde muhafız· insani bir makaad değildi. Dersi bittikten sonra on 

ı Kesik Elli 
ADAM 

I'efrika kederden uyuyamadı. lar üzerini araddar ve hançerini V ahfi herif Mahmudun ıztıra- ma ahp aoruyorum: el ,esıl 
No: J 5 "' ~ Monfreld Mahmudu acaba öldürmütler- bularak aldılar ve doğruca Naibin bını arttırmak ve onu bu ıuretle - Bundan iki sene e'ff ,yf!l.I icii• 

. miydi? Nereye götürmütlerdi? ne huzuruna götürdüler. manevi bir itkenceye ıokmak gad- görmeye gelen ve aana ~ oıUI""' 
AyfC müıtenh olmuftu. Tabü bunu doğruca Naibe haber yapacaklardı? Şu saatte hali y-.a- Naip zaten onu bekliyordu. dulığuu güdüyordu. ıçük Fransız kızını hatırlıyor Şitlef~ 
Sevincinden bütiin gece uyuma· verdi. yor miydi? kartısında batını eydi. Mahmud, dört köte bir avlunun Şirley? ••• (Pariıte yap•~~.ııı 

dı. , ZiNDAN Bütün bu sualler genç kadının Genç kadın, ıztırabının tiddeti f orta.aında yine dört köte bir zında-1 benziyen küçük kızlar 111• İl oJ-11 
Zavalb inıanlar •• Bılmezlerlri Erteai güoU akpnu Mahmud kafasında büyük bir ızhrabla yer altında aıil bir heybet almıftı. na kapatılnııttı. Bu zındanm çatııı kazanarak Amerikaya g:: c.-s>· 

kendilerini en meı'ut zanettikleri yüzerek gelmit ve camiye girmit- buluyordu. Naip, ,aşkınbğını saklamak iı- harab olmu, ve çökmüttü. Zında· küçük fransız kızını kaed • ~10"' 
anda en büyük felaketin eşiğinde- tiki Naibin altı adamı birden üze- Naip, tüpheıiz oğlunun kanını tiyen bir ıesle ve sert: mn ortasında yere adamakıllı ça· - Evet! Evet! ~_:.f bir ~ 
dirler. J'İne hücum ettiler. Yakaladılar. Mahınudun kanı ile alacaktı. Kim - Ne istiyorsun diye ıordu. kılmıt bir kütük •• Kaim bir kütükjrum. Çok eyi ve ae~ bit 

Eğer Ane, Sabri ile olan görüt· Elini, ayağını ıunıda Lağladılar. bilir onu nasd bir itkence içinde - Mahmud nerede 7 vardı. ğızdı. Geriye döneceg& ~ giiıel 
mclerini naibin cuuslarından hı· Ane kulübesinden bu döğüı öldüreceklerdi. - Hapiste.. Biraz sonrada ci- Mahmud itte hu kütüğe ıağ bi- ı hayli ağlamı§b· Ben de ona 
rinin tamamen itittiğini bilıe idi gilrültüsünü duymUf, fırlama, ve Aytenin bu. gece çektiği ıztırabı nayetinin cezaıını ödeyecek. leğinden bilek kadar kalın bir zen-, bebeğimi vermİftİnl·~ kalkıY0rııOl· 
ıaadetin ne kadar bot olduğunu altı kitinin güç zabtettikleri koca- ancak aeven imanlar anlıyabilir. - Onu görmek iıtiyorum. cirle bağlanmıJb. Gitmek üzere a~aga uısıa .,. ... 
anlardı. ıını dütmanm elinde görmiittü. Sabahleyin erkenden yavrusunu Bu ıırada Naibin oturduğu ye- Zencirin bileğindeki halka11 Şirley küçük kollariY~:.....- o• 

E':e~. Herif ıöylenen sözlerin Feliketin büyüklüğünü derhal arkasına bağlayarak ve hançerini rin arkuındalri perde hareket etti. burulmak suretile Mahmudun eti- nlarak beni ~,.or. ~ ~ 
hepsını duymuftu. Hatta Anenin kavradı .. Kocuımn yanında ve fiıtanımn altına saklayarak kulü· Ve genç kanıt Emine kocaıına ne geçmitti. okuduğunu bilmiy~ ~-.. 
.tesi alqun Mabmachaı yine de- onunla beraber ölünceye kadar besinden çıktı. doğru yaldqtı. Halkanın Mahmuda Yerdiği da bulund.uğuaa 111 ~ .. 
Dizden yüzerek ıeleceiinf ve cami GA•1ntmai• azmotmit bir kararla Gözlerinde J&f roktu, fakat ba· Kulaltna eğilerek bir f4'1ler ıztırab onu en afak bir hareketten benim ,&leı~~ ~ lııl"' 

• ha et, ona veda egcıs-.. en, 



'& iENIA:SIR 

t -™~-~--... bul etmesi lizımgeldiğini müteeui- mahıusaya götürdü, kendi de oda .. yen müteeuir değilim. dem derinliğlndedir. lpriat doludur 

H r ALK MASALLAR/ Eane söyledi. Likin Harunureıit o
1
1Dla çekildi. O zaman Harunun biz- Ebulkaaun bu ıuretle Harunure- ve ıi.mdiye kadar ancak iki parmak 

•
m·_.n _____ ... ~--·· ----• terait ne İle kabul edeceğini beyan: metine talııia olunan hademe kendi- tifli .. alarak Bizli bir men:livene hı· ebilebilcli. Bu kadar albn o kadar 

eyleme.al üzerine Ebulkuım ıöylelıiniıoyundurdular, ıeceliklerinl gey- dirtti, vui bir babçey.e çıkardı. Biru azvakıttatilkenirml,zannederılnlz?. 

E 1 Z izah etti: dirdiler. Yatağına yatırddar. Sonra yüriidükten sonra definenin buhın- - Vakıibualtiiıpekçoktur. Fa-

vve . aman . - o prtlar fURlardan ibarettir: bq ve ayak uçlanna altın fBllldan- duğu yere geldiler. Oruı yer altında kat aarfiyatuuza g&ıeçabuk tlbnir. 
· Sizin bqınu: açık ve gözleriniz bağh lar yerle,tirerek gittiler. gayet genit bir mağara idi. Kapı11 - Eğer bu altmlar tiikenine ıld 
olduğu, benim de elimde yalın kılınç Harunureıit yatağına girdikten gizli yay ile açıhr, kapanır bUyük bir l ıimdi götüreceğim yere müracaat 

1 • d · ' bulunduğu halde ıizl görmeği arzu 
1 
&Onra uyumak §Öyle durıun, rahat laf ile meadut idi. ederim. 

Ç ) n e rarm.zzw>J#ii!N# ettiğiniz yere götüreceğim. Şayeti ve huzuru büabiitün rniinselip oldu Ebulkasun gizli yayma basınca tat 1 Ebulkumı böyle diyerek Harunu 
gözlerinizi çözüp bakmak teıebbü-, ve Ebulkasımm gelmesini dört göz- dönüp açıldı. Harun ile Ebullmaım birinciye mülüık batka bir maiara-

Yazan : METiN ORBAY ıünde bulunursanız hemen kıhnç ile le beklemeğe baıladı. içeri girdilerKaranlık ve ini•li bir yol- ya götünlü Oruı evvelkinden ali 

Eh ••Ik _, h • k A • size v'!1'mağ~ hazır bul~~~~ ~e yargına doğru Ebulkaaim dan. qağıy~ indil~ ve ni!ıay~~ bir yerdi. Evvelemirde mükemmel u asım ın 1 ayesı ~evk~ade görmek~ el!~IZ d~ ge.ldL V':_ evvel~~irde ~ermeya!' et- aleti y~t 1~e lerıt ye tezym ~lf bir aalon gibi her tarafı mükemmel 
fmeyı bu§~~ da ~ıze !o~termege ~- oldugu ıeraıtin yerme 

0

getirilme- ceıi'!' ~it daıreye vaaıl oldular. Ora- döfenmitti. l>öfenıeleri de üzerine 
_ muvafakat edqun yıne ihtıyatıızh- aını talep etti. Hanmurrefll te buna ya girdikten sonra Ebulkasun Haru- • . • r· l" türlü mücevherat itlen- . 

1 O 
ğuna bamlolunabillr. Buruını bil- tevfikan göreceği definenin ıımnı nun göz bağını çözdil, birlikte getir- m~ ~;diba.dan idi. 

ha. - - mez değilim. Ukin ıizin ıözUntlze hiç kimseye fit etmiyeceğine yemin mit olduğu mumu yaktı. mıı ortatmda b. h 
) l\elllin içinde gördüğünüz tezyinat ı anlıyorum. Çünkil ıizin bu kadar ve yemininize itimat ve miıafirinıi etti. Geyindikten ıonra Ebulkaıun Hanmuretit orumı görünce hay- Bu.:m kad b ... ük ır avuz. vardı. 
d~~ tu h~et memurl;arına y~r- aebav~tle iaraf ettiğiniz .. emval~ göre ~~. olarak gön~ermek iat~~e- gözlerini bağ!adı, .~tine 

0
de bir ~ç retinden parmağın\ ısırdı. Dai~enin !:k'ia ber...,: b=~ ve ~~ ,..:!; 

d~ 1ttı nıebaliğın yanında biç kabilin- az muddet zarfında tükenmıyecek dıgmı ıçm arzunuzu ısiaf edecegım. aldı. Maamafih muteesıır bir eda ıleı ortaıında elli kadem muhitinde, zeber t • • 1maa · ~ 0 ltalır.ıt bir hazine dünyada acaba mevcut Harunureıit merakından duraml- - Efendi, dedi. Size her v~- otuz kadem derinliğinde beyaz mer- . ce '. mcı, e . ve ~ .-
l\tı tl,\llkaamıın lercümei halini so- inudur'l Doğrusu ben buna İnana- yor, itin bir &n evvel olmasını iıti· hile itimat olunur, db:Unde ıadık bır merden bir bilvuz vardı. Bu havuz :::!!n müc~vherat ıle do~olu idı. 
r~7;. kadar dinlemit olan Harunu- mıyorwn. Eğer mümkünse bana bu yordu. Binaenaleyh o gece Ebulkasl-,zat olduğunm çelırenizden belli iken lebalep alhn ile dolu idi. Etrafında da d. . ..uret•t bunları da g~ce bn
di 1 bütün bütün merak ıardı, §İm· defineyi göstermenizi rica ederim ve mın evinde yatması ve herkes uyu- bakkinizda zaruri böyle muamele ıum albndan on iki ailtun vardı. Bu\ mı ruyıula amnnederek mü,.heda
t(l de defineyi görmek hevesine düt· bu buıuıta benden ıize hiç bir zarar duldan sonra Ebulkaaım ile birlikte etmeğe mecbur bulunduğumdan do- sütunlar iizerine emıall bulunmaz bmn hakiki olduğuna inanmak iste--

.E'.L gelmiyeceğine lizımgelen yemini definenin bulunduğu yere gitmeıi layı hakikaten müteeulfiml nadide ve kıymettar mücevherat ile ' mlyordu. _ 
ullca.ınıa dedi ldı ifaya hazmın. kararlqbnldı. · Harun bllAkla hareketini taavip ftlimmlf esnam menkut ldL O aarada Ebulkuim Hananaı 
~ V ~ bu naldettiğiiıiz ,eyler F.bulkaaım mlaafirinin bu ~zlerin~ l~at vakti hulQI edince Ebul- ettlı , , Ebulkalun Hanmuntidi lıawzun - itte bu clefinelerln aablplerl 
~ R&iinGyona ela bir dereceJe den mBkeclcler oldu ve latediil p:yin kuim ffaıunretld1 alarak kendin için - Şu ILtly•tklrane harebtlnlsl batana a&arerek eledi ldt bunlar leli. Wamsl 

•iibalapd.. liali olmadmiani huaUll için bir takmi .P ~ D- hamlanan · pek mGzenen dalrel Wdr ederim. F.aıln olun.m ki kati- - Belanız.. Bu hawa otua b· -81TMP.D1-
, ' 





1 NtSAN SALI t93S :-:az;e __ _ -
zmir mıntakası kadastro müdürlü
~ünden: 

GUnet mahalleılnde ikinci Süleymaniye ıokağinda 17 kapi ve 
19 da 9 panel sayılı ıağı 10 parsel, solu 8 parsel, arkuı 11 par· 
:,et, önU yol ile çevrili evin Ilya Necarinin varisleri isale, Moiz, 
~oza ve Viktoryanın yapılan tahkikata nazaran yedi sene evvel 
~ebt memlekete gittikleri 8ğrenilmittir. ikametgahları meçhul f lnıaai ve burada vekilleri de bulunmadığı cihetle 2613 numara• 
ı Yasa hüklimlerine göre bu alakadarların iki ay içinde tasarruf 

Yeaikalariyle birlikte lzmirde Saçmacı hamam sokağında 20 sa· 
fllı binada Kadastro mUdUrlüğüne müracaat etmeleri ilin olu· 
hur. 1095 ( 693) 

· Mersinli fidanlığı müdürlğünden: 
Fidanlığımız için teslsa\iyle beraber motör Türbine ve bunla

ra ait malzeme münakasa suretiyle miibayaa edilecektir. Şeraiti 
~lanıak btiyenler her gün fidanlık müdürüyetine ve münakasa
)'& lttirak edecek talipler bedell muhammenin yüzde yedi buçu· 
iu olan 195 lirayı mal aandığına yatırıp makbuzlariyle nisanın 
tlrnılncl çartamba &'ÜDÜ aaat üçte fidanlıkta tefekkül edecek mü-

ayaa. komisyonuna milracaatlerl. 
6-9-13-17 1106 (690) 

iLAN 
Bodrum noter mavinliğinden: 

lıtanbulda Galatada Silmerbank lstanbul fubeai binasında mu· 
~İnı SUngercllik Türk Anonim şirketi namına Bodrum havalisin
de Sünger btihsal if leriyle uğra9mak ve sünger satın almak ve 
•atıf fiatl tlrketçe tayin edilmek üzere avcıları için depolarCla 
mevcut malzemenin aabtını yapmak ve yine mikdarı ve aht fiati 
tlfketçe tayin edilmek f&rtiyle müstahsillerden sün.ger satın al
tnak ve yapılacak talimabıame ahkamına tevfikan dalgıçlar ve
•alr müstahdemin tedarik etmek ve müstahsillere tirketin tahriri 
\rcaikaıiyle tayin edilecek hatlar dairesinde avanı vermek ve bu 
ava.nalan veya tirketin ıair alacaklarım temin için verilecek re· 
lıln ve ipotekleri kabul ederek bu hususlar için tanzim olunacak 
enü ve t!efterlere imza koymak ve alakadar tapu dairelerinde 
teacllinl yaptırmak ve bu itler için gerekli bilcümle muameleleri 
•onuna kadar ifaya mezun olmak üzere hay Halil Nusret Görgü· 
hil ticart vekil nasp ve tayin eyledik. 

iMZALAR 
Sayi 1 158 
latanbulda Galatada Sümerbank latanbul tuheıinde ıüngerci

Uk Türk Anonim tirketi tarafından acentalara verilen ve lıtan
but d6rdilnc0 Noterliğinin 5 mart 938 gün ve 3118 ıayısiyle mu· 
taddak bulunan ltbu vek&.letname herkesçe malum olmak üzere 
llln olunur. 

Yirmi clokuz mart bin dokuz yüz otuz sekiz. 
'Bodnım Noter muavinliği resmi mühürii ve Hamdi 

Osman imzası 
1097 (694) 

IZMIR SiCiLi TiCARET MEMURLUCUNOAN ı 
Te eli edilmit olan (bmir Tütsü ile temlzlenmlt «Fdmlıe• in

cir Türk Anonim tlrketi) nin 25/3/938 tarihinde ldiyon topla. 
)1an umumi heyeti zabıtnamesi ticaret k unu hükümlerine gör 
sicilin 2240 numo.rasın kayıt v tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu reımt 
mühüril ve F. Tenik imzası 

1 ı ZABITNAME 
2 - HiSSEDARLAR CETVELi 

Zabıtname 
Jzmlr Tütsü ile temlzlenmlt (Fümige) incir Türk Anonim tir• 

keti hi1&edarlar umumi heyeti, 25 mart 1938 cuma günü ıaat on
da şirketin lzmirde Atatürk caddesi 2 numarada kain yazıhane
sinde usulen tanzim edilen hissedarlar cetvelinde yazılı hlucda~· 
lar hazır olduğu halde ıenelik adi toplantısinı yaptı. 

Hükümet komiseri bay Şevki ve tirketin 9500 hisaesinl temall 
eden yedi aza hazır bulundu. 
Şirket mukavele.inin 58 lncl maddesine tevfikan bay J. R. Jiro 

toplantıya riyaset etti. 
Hükümet komiseri, toplantıya Clavetl muhtevi ilanlari' ve hla

ıedaran cetveli ile hazır olanların duhuliye kartlarını tetkik ede
rek davetin usulünde yapıldığını ve içtima nlıabının mevcut ol· 
duğunu beyan etti. 

En fazla reye aahip olan bay W. J. Jiro ve Mustafa Münir re1 
toplamağa memur edildi. 

Katipliğe Hakkı.Bayman seçildi. 
Ruznamede yazılı itlerin müzakeresine ıeçildi. Müzakere n• 

ticesinde aşağıdaki kararlar ittihaz edildi. 
1 - Okunan idare heyeti ve mürakıp raporlarınin tanibine ve 

blanço ve kar ve zarar heıabiyle mevcudat defterinin tasdikine 
ve idare heyeti azalarının geçen idare devresine ait muamelattan 
dolayı zimmetlerinin ibrasına. 

2 - f dare heyetinin teklifi veçhlle hasıl olan 13.434.26 lira 
kardan 10.000 liraaının hisse başına birer lira temettü vermek 
suretiyle niıan 938 iptidaıından itibaren hi11edarlara tevzii.ne ve 
bakiye 3.434.26 liranın gelecek ıene kllr ve zarar hesabına dev· 
redilmesine. . 

3 - Müddetleri hitam bulan bay J. R. Jlro, H. Fevzi Beler, W. 
J. Jiro, M. M. Birsel, M. Ruaao, F. Braggiotti ve Hakkı Baymanın 
yeniden idare heyeti azalığına laylnine. 

4 - Şirket huap mürakipliğine Bay Halfutun tayinine. 
5 - idare heyeti azalarına her toptanla için her birine beteı: 

lira hakkı huzur verilmesine. 
6 ....:_ Heıap mürakibine gelecek aene için yiiz Ura tahsisat v• 

rilmuine. 
1 - idare heyeti azalarınClan her birinin ,ırketle bizzat veya 

bilvasıta her hangi bir muamele yapmaia mezun kılınmalarına. 
Yukarıdaki bütün kararlar müttefikan ittihaz cdilmittir. 
Ruznamede görütülecek bir cihet kalmadığından toplanhya 

nihayet verildi. 
Katip : Hak){ı imzaıı. Rey toplamağa memur W. J. Jiro lmzui 

· Rey toplamağa memur ı M. Münir Birsel imzası. 
Reiı : J. R. Jiro imzaıı... Komiıerı M. Şevkl imzui 
lzmir Tütsü ile Temizlenmlı (Fümige) incir Türk Anonim ıir· 

keti hiaıedarları senelik adi heyeti umumiye toplantuının 25 
mart 938 cuma günü saat onda Jirketin lzmirde Atatürk caJdul 
2 numaradaki yazıhanuinde yapdma•ı hakkında, idare heyeil 
tarafından vaki davet lzmirde müntefir Yeni Asır gcıute•inin 2 
mart 938 tarihli nüshaıında ilan edilmiı ve fİrket merkezine mÜ· 
racaatle hiuelerini göıterir vesaikin ibrCl%ı üzerine kendilerine 
duhuliye uaralıası veril.mi, olan hi•.eJarların OfOiula i•imle:ri ~ 

lZMt llf:,JEDIYESlNDENı saat 16 da aç.ık arttırma ile ihale hi11eleri adedi. ile rey mikdarı ya%dı olup toplantıda hcuır bu· 
beher metro murabbaı dörtyüz ku- edilecektir. lunmuflardır. 

tuftan lld yUz aekaen alt~ lir~ ~k iştirak etmek istiyenler 11 ~ li- Sıra No. isim ve. adrui 
~bedeli muhammenlı elli bqm- ra 75 kurusluk muvakkat temınat 1 B. J. R. Jiro imzası 

Hisse mikdarı Rey adedi 
4000 10 

lmzuı 

t~ a.danm 71,60 metro murabbamda- makbuzu ~eya Banbı teminat Burnava, lımet lnönü Cad. 
~ ... 3!~ ıayıL araanin sahtı bat kitip- mektubu ile s?ylenen gün ve saat- 2 B. Vilyam J. Jiro imzası 

.... f ••••••• ••• 

4000 10 
~ tartnametl vedıile 15/4/9381te encümene gelirler. Burnava, Çayferah ıokak. 
(;::• gUnU aaat 16 da e.çık arttrma 29-5 8-12 1034 (624) 3 B. H. F.evzi Beler yoktur 

' •• t •••• 1 ••••• 

10 500 

1 
ihale eclilecektlr. Beher metre murabbaı iki yüz Kartıyaka, Cümburiyet Cad. 

u,.!ıtirali etmek lstiyenler Jirml. bir elli kuru,tan bin lira bedeli mu· 4 B. Mustafa Münir Birael imzası 
.............. 

500 10 

h..ı~lll kunqlukbanmkauva~~:m= hammenli 62 inci adanın dört Kartıyaka, Kurtulut sokak. 
i~ı ~ 

1
veya . t .Jı - yüz metre murabbaındaki on sa· 5 B. Marcel Ru110 lm.zuı 

. '' ........... . 
100 2 

Q\ e aoy enen gün ve saatte ençg- ~ . . lzmir, Atatürk caddesi 398 
~ 

1 
lirler yılı arsaıının salıtı bat katıplıkte- 6 B. F ernand Braggiotti imzaıı 

• t.' •...•••.•• 
200 4 

81 5e 8. i2 (654) ki ,artnamesİ veçhife 8/4/938 CU• İzmir ikinci Kordon 
1._~ ' _LL-·: dört _11 .. ma günü ıaat on altıda açık art· 1 B H kk B 

.............. 
300 

,...._ metr
2056

o mlira~auuubedell 7 -_ hrma ile ihale edilecektir. iştirak · a ı ayman 
mu lzmir, Karantina 645 

k .. ı 'b r enU 29 uncu adanın 614,00 etme ıatıyen er yetmış et ıra- 8 B. H. Jiro Jr. 

imzası 

lmzası 

6 
.. ' ........... . 

400 8 
~e murabbaindald 13, 14, 16, 16 lak muvakkat teminat makbu~u izmir BI. Muıta bey 
k11h araalari bq kltiplikteki prt- v~ya bank~. teminat mektub~. ıle 

.... ' ..... ' ... 
~eti vechile 19/4/938 salı günU aoylenen gun ve saatte encume· 10.000 
~. 1~ da açık artırma ile ihale edi- ne gelirler. • Yukarıda isimleri yazıla hiuedarlar iıimlerl hizasına imzalarını 
~. 24-29-1-5 950 (583) huzurumuzda koymutlardır. 
, lttirak etmek htiyenler yib elli Belediye hava gazı fabrikası Ki.tip : Hakkı imzaai Umumi heyet relsl ı J. R. Jiro imzası 
~lira yirmi bq kurufluk muvak- için tek teahin Jenatörlü ve Kavi Hükümet komiseri ıM. Şevki imzası r teminat makbuzu veya banka gazla ilaveli teshin cihazını havi ( 696 >. 
~at mektubu ile al>ylenen aün ve 24 ıaatte asgari yedi bin be, 1 'M & 

'le laatte encümene gelirler. bet yüz metre mikap gaz istihsal 
a1, 5, s. 15 (1056(647) edebilecek kabiliyette altı şakuli 

• 1 - Senelik icarı 110 lira be- Y <:rtikal ~amarah bir hava gazı 
deli nıuham eni" Balcılar cadd& ıstıhaal cıhazımn malzeme ve 
~tnde çiçekli~ırı~ ittiıalinde 137 montajı kapalı zarflı e~siltmey~ 
''rılı dükkan haşkltipliktekl şart·· konulmuştur. Sartnam~nın fe~nı 
n,tlleıl veçhile 15.4.938 cuma aii· kls~ında .. yazılı. ol~u~u... veçhıle 
~U •aat on altıda açık arttirma ile ocagu~ muteahhi~e aıt alat v~ m~l· . 

ale edilecektir. zhemesıyl~ 7mo5ntaJın!n bedelı mu-
l .. ı· I 1 k" 1. · • ammenı O. 00 hradır. Şarbıa· 

ı ~ ıp o an ar ıe ız ıra yırmı · 176 k b · · Qe, ku I k akk t t • t mesı uru, edel mukabılın-
tn. ı ru, u muv a emma d h .. d .. 1 ...... d --cu(b bank t . t e ava gazı mu ur ugun en te· 
~tk~~h u •

1
vey! l _!, emınat darik edilir. Tafradan istiyenler 

t 'u u ı e aoy euen 8 un ve ıaa • t . . . d .. 
e ecUnıene gelirler. ayr1ı.cdıP: pol ı alh iil cr1etını e gonder· 
~ S l"k . .. _.,,_. L-- me ı ır er. a e 5 - 4 • 938 cuma 

lira b;d ~?e 1 hıcan Yj: 7 ui{1 ~ .Unü saat 16 dadır. Muvakkat te. 
Ctddeai:dı ı;ıu ~~h 1' k emer minat mikdarı 4775 liradır. lttirak 
ele. 6/1 e 

1 
abz; d" anı ·:-"'~ın- için 2490 sayılı kanunun tarifi da· 

~h1 •atı:a~ı 1 
k e e j{e~e., ~ı likt eki iresinde hazırlanmış teklif mek· 

f&.ttnanıe .aro. h~slı lSa/•4/a93Sp e tupları ihale günü olan 15-4/938 
D>lL . sı veç ı e cuma .. .. A t b k 
ij,,.~U ıaat on altıda acık arttırma cuma g~~u azamı ~aa ~n. e,e a· 

e •hal d·ı k • T ı· 1 l dar encumene verılmelıdır. 
"•rı do ~ e ~ ece t!r. a ıp 0 an a. 27 - 15 - 29 - 15 615 (360) 
\>"'kk kuz hra ellı kuruttuk mu· Se elik 1..!_ it l' L _ ..1 1i 
~ at t • kb n .KUaıı a mı! ıra UtX1e ba k emınat ma uzu veya h 1. .. .. •· Kahr nl 
il a tenı · t kt b .1 .. l mu ammen ı uçuncu ama ar-

tıe11 .. ına me u u ı e ıoy c- d Selan'k '-~ d ki 6440 tre 
litl gun ve snatte encümene ge- a bbaıl k sbao"h~ m ab •~t· l?1kte I..! er. mura ı çe af Ka ıp ı eııu 

29-s-s-12 1015 (625} ıarnameai veçhile 19/4/938 salı 
t Beher metre murabbaı 300 k • günü saat on altıda aç.ık artırma ile 
I>~~~ bin beı yüz yirmi yedi li;'. ih~le edilecektir. Talipler dört .lira 
~eh muhammenli 57 inci adanın ellı kuruıluk muvakkat temmat 

, li '&- llletre murabhaındalri 16 ıayı- mılkbuzu ile söylenen gün ve saatte 
ti ~~ ba, kat~plikteki tarlname- 1 encümene gelirler. 

·;~ile 15/4/938 cuma srünU 1 1, Sı.12. lS 1069(661) . 

lstanbul Üniversitesi artırma ve ek·
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 399451 lira 38 kurut ketifli lstanbulda Cerralipafa hasta· 
. nesinde yapılacak Şirürji Kliniii binası intaıı vahidi fiat ilzerin· 
den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

2 .-,Bu ite ait evrak ve tartnameler tunlardır ı 
A ~ Eksiltme. ~tnamesi. 
B\- Mukavele .projui. 
C -.- Bayındırlık genel tartnamesi. 
D - özel tartname. 
E - Ke,if cetveli tahlil fiat ve mesaha cetveli. 
F - Proje. 
lstiyenler bu f&l'lnameleri ve evralu ke,if bedelinin 100.000/5 

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

3 - Eksiltme 21 niıan S38 perşembe günü saat on altıda Onl· 
versite rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin 19750 lira muvak· 
kat teminat veı·meai ve bundan ba9ka aşağıdaki vesikaları getir· 
mesi lazımdır. 

1937 seneıine ait 150.000 liralık bayındırlık bakanlığından 
ahnmıt intaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendiıi bizzat mil· 
hendis veya mimar değilse intaat müddetince fennt meıuliyeti 
kabul eylediğine dair bir mühendis veya mimarın Noterden taa· 
dikli senedini ve yahut ta bir mühendis veya mimarla mü9tereken 
teahhüde girdiğine dair Noter ıenedi vermesi • . 

S - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir aaat 
evvel komiıyon hatkanhğına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Poata ile ıönderilecek mektupların en JCÇ üçUnaU maddede 
yazıh ıa:ate kadar gelmit olmaıı ve dıt zarfın mühür mumu lle 
iyice ~kapatılmıt olmuı 9artbr .• Poatada aeclkmeler bbul edil· 
mez. , S 8 11-15 1109 (692) 

'ı 

SAHIFE.t 

Sigara tiryakilerine müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutları Üzerine yaptiğı tahribatta!\ 

müttekidirler. Doktorlar kendilerine her daim sigarayı terket· 
meyi tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki 
Alman Dr. Perl 'ın son 

icadı ! 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini boz. 
madan iıtedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu aiızhiın 
içerisindeki yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünUnıNi
kotin, Piridin, Amonyak gibi :zehirlerini yüzde 89 derec~lndo 
•üzer; ağız, ciğer ve yürek temiz ka.lır. 

10 adet ilacı beraber 150 KURUŞTUR 
Toptan ve perakende ıatıf yeri : Kemeraltı karakolu kartısm· 
da No. 80 MAZHAR iJNGiJR .. 

MI• D E nize DiKKAT 
ve ıyı 

J 

Ç buk 
. . .... HAZIM Ediniz 

a , ıyı çıgnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yeyenler, bilhassa içkl içenler midelerini tahrif ederler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AölRLIK ve hat dönmeleri ve 
yemekten sonra bütün vücutta bir ağırlık hissederler. Yemek 
lerden birer ıaat sonra birer kab\'e katığı 

MAZON M YEVA TUZU 
alınırsa bütün bu halleri giderir. Sabah 
lan aç karnına alınırN. mide ve barıakla 
n alıttırmadan INKIBAZI defeder. 
Buıünden bir fİfC MAZON alınız. Hi 

bir mümasil müıtahzarla kıyaı • kabu 
etmez. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edeceksiniz. MAZON iıim ve HOROS 
markasına dikkat.. Her yerde bulunmaaı 
elzem bir aile devasıdır. 

IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll PamuiJundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

D eölrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herncvi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanıo ayni tip 
meoıucabna fa~ktir. 

Telefon o. 2211 ve 3097 
T~lgraf adresi: Bayrak Izmir 

lzmir enternasyonal fuar konıite
sinden: 

Komple üç sahalı elektrik tevzi tablosu Pazarlık suretiyle sa· 
hn ahnacakhr. ihalesi 6/4/938 çartamba günü saat 16 da Bele· 
diyede toplanan Fuar komitesince yapılacaktır. Muhammen be· 
deli altı bin altı yüz lira olup muvakkat teminatı 495 liradır. Be
lediye batk5.tipliğinde müracaat edilir. 

1108 (689) 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Konak önündeki eski ağaç iskele b.inaıı olduğu aibi aatılığa.çi· 

kaııhnıttır. latiyenler f&lllarını öğrenmek ve tekliflerini bildir· 
mek üzere ıubemiu müracaat etsinler. lJOO (687)' .. 
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<;olıım(1 ~udreı mıı o;o' yor. 
t im z<!cn hı(bı• ıemıı ~ ı;ı~mıyor •• 
t er~f'Y b zd lı'> !,Jlf ~. ogr doııuruyc 

ille burada 

VALIDOL imdadımıza yeıi,ırl 

1:., ç 

şçıba ı n1akarnalar 

öKSORENLERE VE 
CÖ(;OS NEZLELERtNE KATRAN HAKKI EKREM 

SOdOn k~rmıı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay"'feıer . . -Yapılışı . basittir. 
Fiyat. ehvendir. 

Umum satıs yeri : lstanbul, Tahtakale- Caddesi 51 Numaralı . - ~ ~ 

Selimik sergisinin birincilik ma
dalyasını kazanmıştır. 

Karşıyata~a 
DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütahasaısı 
KARŞIYAKA: 

Banka caddesi No. 31 
Hasta kabul saati : Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 
kadar 

1-13 

Tophane marka teraziler birinci terazi fabrika mamulatıdır .• 
Sağlam, hassas, zariftir. Taklitleri çoktur. TOPHANE markasına 
dikkat ... 

Satı yeri : Suluh an civarı HOSNO öZöDEMIŞLi ... 
1 -26 

D_'-\JM ON 

No. 9268 No. 9368 

DAlMON markalı bu fenerler iki ve üç pi ilidir. Uf ak camlıdır ... 
Yapılıt itibariyle camlarındaki huıuıiyetle verdiği ziya yirminci 
auın harikulade icadı olduğu füphcıizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi bef yüz metreliktir, ayarhdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
~diniz. · 

Umum depoları : Jzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüınü Öz 
ödemitli .. btanbulda : l'ahtakalede Jak Dekalo ve $11. 

(Poker tıraş b1cakları deposudur)mJll~m!i 

r 

1 

' TAZE 
ucuz 

TEMlZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çançar 

SIH T ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

BAO VE BAHÇELERINiZi ·PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

DJESEL MOTöRONE akuple edilmiş POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR • ÇIFTUK ve OTEL tenviratları için ayni motör 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla işler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BA YKENT 
Elektrik • Radyo .. Telefon .• Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

' - 1 
lzmir Ziraat mektebi müdürlüğün-
den: 

Muhammen bedeli 1750 lira olan 4 inçlik bet yijz metre demir 
Loru asık ekıiltme suretiyle mübayaa edileceiinden taliplerll'l 
yüzde 7.5 depozitolari olan 131 lira 28 kurut Ue birlikte 20/4)938 
tarihine teıadüf eden çartantba sUnü ıaat on bet buçulıta melı· 
tepte hazır bulunmaları. . 

ı- ıo- ıa-ıo 1104 ~•O. 
"" -

1§.tımbar"t bini 

' 

TtiRKİYE 

~IRAAiifWKASI 
Alman 

Gübreleri T opra
ğıiı gıdasıdıt~ 

Diinyanın her yerinde en çok 
l;ullanılan her nevi 

"Alınan sun "'j 
o·iibrelerini" o 

kullanmanız menfaatınız icabıdır 

Jzmir acentesi 

MAKS UNZ 
Gazi bulvarı 

lzmir 

insan vücudu di~
lerc muhtaçtır.Piş· 
le_rimizin de Ra.d· 
yoline ihtiyacı oldll 
ğ n..ı • nUi n.t\ ın 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal: 
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz; ayn• 
zamanda yemek saatleri arasında diı:leri teın};· 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi degı • 
dir. Di,lerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve alqam RADYOLIN kullana· 
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DJŞLERINJZI 
FIRÇALAYINIZ. ~ 

,- ~ .. ~. """" ıau ... J 
' . b ~ rad1gı 

Dltleri içinden dıfmdan temizJiyen her kesın ege 
doktorların taniye ettikleri en sert, ııhhi ve ıailam .. ···· 

BRONZ 
Dit F.ırçaııdır ...... 

Her ecı.ane ve tuhafiye maiazalarında araymız. 



TURAN 
TURAN rabrikalan mamu1Atad1r. Aynı unıanoa Turan 

tuyıJet aabanlanaı, traı 1abunu Ye kremi ile gtııellik krem
lerini kallaamas. Hır yerde nblmaktadır. Yalmz toptan sa· 

btlar lcla lunlrde Gazi BulYanada 25 numarada umum acen• 

lelik Nef'l Akyuıla ye j. C. Hemsi1e mtlracaat ediniz. 

'\ ·. , 

Poete Kut.••• Telefon 8488 

Saç Eksiri 
Saçların dlSklilmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

•açların köklerini kuvvt.tleodirir ve besler. Komojen saçların 
~daııdar. Tabii reolderini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
01lıojen Kanıuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 

liaşaratla mücadele zamanı geldi 
~~en sene bütün lzmirlilerin 
L...~l kazanan cWhiz mar
~ lbetlıur Amerikan filidi ile bu "'')eni ve çok kunetli bir for
~ ... !"'an FAYDA ve enuali iliç
~~ve müeuir Naftalin ve pire 
~ 1nıUiz markala kimyevi 
~~ ba;lar için kara boya ve 
• , ~, aiaçlarda. fidanlarda 
it ... sGlienWd Wbk Yela
"'-t lelatı ildlnn ve Burnava Zi-
-~~Ga raporunu tafıJUl 
~ ~ todanm kelİn ve s .. ........._...teduik 
..;;;:;: ..... 9 nlshmmw iltilmv 
S llli1uhria =np•nmle .. 
~ ,.. ..... perde ele ..-(nwlll!D c&Lpt ..,_ E m J 

- . - --

mmı Akhisar Tütüncüler Bankası -

Sermayesi 1,000,000 Türk lirası 

Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırka§aç 

lzmir · şubesi 
Senet iskontosu, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avan•, aigorta İf leri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelcitı 

ile iıtigale başlamıftır 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
MI Emtea üzerine komiıyonla alım ıatam itlerine ta-
_. vuıut eder. 

Prenıibi emniyet, ıtirat ve mütterilerinin menf aa
tini korumaktır. 

Adrtts: Gazi Bulvarı - Telefon: 2388 
(418) 

ii?Wtd'.Ziiil.U ki 

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

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

SAYFA ı 11 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası . 
BiRINCl KORDON REES 

BINASI T!L. 2445 
Ellerman Lineı Ltd. 

LONDRA HA'ITI 
DE.RlNDJE vapuru 31 martta belde· ASSYRIAN vapuru mart nihayetinde 

niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Liverpool ve Svanseadan gelip yük çi. 
lçln yak alacaktır. hracakttr. 

SAMOS vapuru 1 O nisanda bekleni· TRENrlNO vapuru S nisanda gelip 
yor. Hamburg, Bremen ve Anverı fi. Londra, ve Hull için yük alacakbr. 
manlanndan yült çıka .. acakbr. FLAMlNlAN VAPURU 1 S nleanda 

ARMEMENT H. SCHUlDT Liverpool ve Svaıueadan gelip yük çi. 
HAM BU RC k.aracaktır. 

FORTUNA vapuru 12 nitanda bek· CARLO vapuru 20 niaanda gdip yülı 
leniyor. Hamburg ve Bre~en için yük çılcarac&k ve ayni zamanda Londra ve 
alacaktır. Hull için yUk alacalml'. 
SERVtcE MARl11ME ROUMAINE THE GENERAL STIM Navigatione 

BUCARE..ST Co. LTD. 
OUROSTOR vapuru 6 nitanda belde· AD JUT ANT vapuru mart nll:tayetİn• 

niyor. K6ıtence, Galatz ve Calatz alt· de Londra için yült alacaktır. 
tarmaa cTuna-. limanlan için yült ala· DElTl'SCHE LEV ANTE. UNtE 

calttır. OELOS vapuru 2-4 martta celip yllk 
.......,~LW!m-192-~---B:Prı&l!iElL-mJl!A::~~.,._~.,.aısu....,ı n.-.u.____ JOH5NTON VARREN UNES çıkaracak. 

Fena havalarda kendiıı.ir.1 

GRiPiN 
Ue koruyunuz 

Baş, elif, adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit bUtün ısttraplan dur
durur. Nezle, kı.rıklık, grip ve em.sall 
hastalıklara kartı bilhu.sa mUesslr
dir. 

GRIPIN 

Merkezi Kemeraltı c:addeai 
Be1ler Sobiı köteei 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmin:len götürülecek 
en pk en İnce ve en 
melchu.I hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacak.br. lzmirde HiW ea:aneal 
kokuculuk ür.erine ciddi yürüyen 
bir mües1e1e olmuf. kokuculuk 
alemini fallrtmıı bulunmaktadar. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

K&miU itindeki ciddiyeti, kolon
yalarıni İzmirlilere eorunuz. 
Yakın ve benzer ilimlere aldanma
manız İçin titeler Cberlnde Kemal 
Kimll adını ıörmeliainlz. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkbenln en eald otelclıl BAY 
öMER LVTFV' dür. 43 aenelik tecrübeli ldaruiyle biltiln Ego 
halkına kendiıini aevdirm.ittir. 

Otellerinde miaaf ir kalanlar. kendi evlerindeki raliati &ı .. 
lurlar. 

Birçok buıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthlı ucuzdur. 
latanbuJc:la bfitiln Eao ve lzmirlil• bu otell•de bulUfUl'I~. 

-Doyçe Oriyant 
DRESDNER BANK , .•.• 

Jıl..BBKKZl ı B.ERLUT 
AbııtufNIUlo 111 ,.,,.. ,,.,.,,,,,. 

Beımare ve lhtlr•t at9'11 
ıea,000,000 Barhaaark 

Tlrklreie ŞaW.t ı lBT.ülBUL •• t&Jıtttı 
!-nl- Ş.Wert 1 K4.RIU " llKDDBBİI' 

11.r tll'll heeb •••elAtaı ita •• bMI tler 

UVERPOOL Tarih ve navlunlardald detlflklikler-
A VIEMORE vapuru 21 martta bek· den acenta mesu.Uyet kabul etmez. 

lenlyor. Burgas. Varna, Köatence, Sufi. e:nc ~ ez 0 a 
rıa, Calatz ve lbraU limarılan için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE 
OSLO 

SAN ANDRF.S vapuru 1.f nisanda 
bekleniyor. lakenderiye, Oieppe ve Nor· 
veç umwn limanlan için ylilt alacaktır, 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
AMERlKAN EXPORT UNES HELENie UNFS L m. 
Tbe E..,ort Steuıtb.ip Corponlioa BELClON vapuru 1 /2 nisan aruir\d( 
EXCELLO npuru 22 marta doiru beli· b'eklenilmekteClir. Rottel'dam. Hamburı 
lenlyor. Nevyodt içüa ,.tik alacakta'. ve Annn limanlan 'cıla ,ek alwktu. 

EXAMEUA vapuru 3 ru..nda bek. 
(eniyor. Ne.,.odt içia ,ak alacaktır. GER.MANiA......,. 4/6 ..._an-

STE ROYALE HONGROISE .inela beldena.nektedk. 
DANUBE MARITIME Rotterdam. Haalburs n ~ven n. 

TISZA mot&ril 2) martta tskended· manian için yük al.calı:br. 
ye n Port Salt lçln b.areltet edecektir. 

Illndald hareket tarlhleıiyle nay.. 11JRKtA • ..,..,. '' ••ad• beld..ı 
lunlardald deilflkliklerdeıı acenta me. yor, Rotterdam. Hamhuq Ye Aavel( 
aulJyet kabul etmez. limanlan için ,.ük alacabr. 

Daha fazla ta&f.IAt almak Jçlıı Blrlıı- UNEA SUD AIFRWMA 
el Kordonda V. !'. Remy Van Der Zee NORDKAP vapun1 ludea limanin\ 
ve Co. n. v. Vapur acentalıtma mUra- da olup NeYYodt 1ç1n yOk almaktau.İ 
caat edilmesi rica olunur. RtO VERDE vapuru ZS/27 nı.an ara• 

TELEFON No. 2001/ZOOI .inda bekleniyor ve Ne.,.orlt le.ha 1 
Fratelli Sperco ~;~AROO vapura 20/22 ma~ 
Vapur acentası ;:':ı~eNyOC'. v. ~- tçı., 

ROYAL NIZRLANDBS Gerek vapurlann mu...at talrhled, 
KUMPANYASI ..-ek npur lllm1.t ve naYlaDlan haJt. 

CANYMEOF.S npuru J nbanCla 1'· kında acenta btr taabhti a1tma girmez. 

kün{l tahliyeden sonra Burgu, Varna 'H DUı.a fazla talsl1at almak: için 8Jrlnol 
Köstence limanlanna yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

HERCULf.S vapuru '4 nltanda gelip umumi deniz acentaltlı Ltd. müracaat 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg edilmesi rica olunur. 
limanlan için yük alacaltb.r. TELEFON ı 31 '11 - '°72 

ORF.STFS vapul'u 16 nl9an'da beklen· 
melde olup yükünü tahliyeden eonra 
Burgas, Vama ve K8ıtenco limanlanna liman.lan için yüJc alacaktır . 
yük alacaktır. SERViCE MARn1ME ROUMAIN 

SVENSKA ORIENTE UNIEN SUÇEA VA vapuru 1 3 nisanda lima· 
VtNGALAND motörii 30 ni .. nda U- nımıza getlp Malta ve Manilya limanlari 

mamnuza ıelip Rotıenlam. ........_., lıÇln yük ve yolcu kabul eder. 

Cdynia. Dantzig ve Danimark limanla· ALBA JULIA 9 mayaeta be1denmek· 
riyle Baltık limanlan için yük alacaktır. to olup Malta ve Mar.O,.a Umanlan için 

!SA vapuru 6 nisanda beldenmeltte yQk Ye yolcu kabul edel'. 
olup RotterCJam. Hamburs. Dantzig, llAndald hareket tarlhledyle navlUDo 
Cdynia. Oanimadt ve Baltık limanlan lardak:I. detlflldiklerden acenta nıesull
lçin yük alacütır. yet kabul etmez. Daha fazla taf:slllt tçla 

Bf RKALANO motörll 14 nlsani:la bek· FRATELLl SPERCO vapur acentaltAı· 
lenmekto olup Rotterdanı. Hamburg, na müracaat edilmesl rlca olunur, 
Dantzig, Cdynia, Danlınark ve Baltık TELEFON 1 4ll1 '142 2663 4!2J 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıktarı
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Ti... .ı 1m1r MIMlll TELEFON io67 
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Lerid... şehrinin işgalinden sonra 
çalışıyorlar Akdeiıiz kıyılarına bir Nasyonalistler • .. once \J 

ınmege an 
• ranko de ıze rse Mısırdaki intiha batta 

• 
lspan yanın asıl 

hükümetsiz 
müdafaa sahası 
kalacaktır? mı 

Hükümet partisi kazandı Nahas 
paşantn Vafd partisi kaybetti 

Roma 4 (Ö.R) - Salamankadan bildiriliyor: Nas
yonalist ileri hareketi dün de kudretli bir şekilde devam 
etmiştir. lki nokta bilhassa. ehemmiyetlidir. 

Birincisi Lerida şehrinin Nasyonalistler tarafından 
zaptı, diğeri de F ranko ordusunun Akdeniz sahilinde 
Tortosaya 18 kilometre kadar yaklaşmış olmasıdır. 

NasyonaJistlerin bildirdiğine göre ~on zapt edilen 
vilayetlerle ispanyadaki 50 vilayetten 36 sı Nasyonn
listlerin eline geçmiştir. T ortosa lima"nı en son müda
faa eden Liera Mandosa üzerinde cümhuriyetçilcrin 
mukavemetini kır111ak üzeredir. Nasyonalistlerin liel
ki de bugün Akdeniz sahiline inmeleri bekleniyor. 

Şu takdirde Katalonya cümhuriyetçilerin cenubdaki 
mukavemet sahasından tamamiyle ayrılmı~ olacaktı. 
Bu da ~arip bir vaziyet ihdas edecektir: 

Katalonyadan kalan küçücük kısımda cümhuri\'et 
çi f spanyanın merkezi hükümeti bütün daire ve şube
lcrile bulunaCak, asıl müdafaa sahası (Madrid, Valan
siya, Almeı:_i~) hükümetsiz kalacaktır. 

LERIDANIN ZABTINDAN SONRA 
Lerjda 4 (A.A) - Lerida önlerinde Frankistle:re 

refakat e<len H!lvas Ajansının muhabiri bildiriyor: 
. f ranko kıtalan dün saat 13 de Leridaya girerek Şntu 
istasyonunu :r:aptetmişlerdir. 6 tank t 6 da pençereler
den at~ eden cümhuriyetçiJerin nevmidane mukave
metine rağmen ağır ağır ilerileyerelc şehrin dar sokak-
larından geç~ifl_erdir. . 

LONDRA. 4 (ö.R) - Kahiredcn 
Eachnng T clegraph ajansına bildirildiği
ne göre Mısır teşrii intihabatmın lcat'i 
neticeleri artık malum olmuştur. Bunun· 

, la beraber dahn 18 mebusluk için neti
/ ederin ilanı bekleniyor. Şimdiye kadıır 

İ !ıükümetçiler seksen mevki, ayrışık- ve 

lkolistler 70 me,:ki, müstnkiller 56 mev
ki, Vcfd(ılcr y<tlnız 12 mevki elde et

i ınişlerdir. Dikkate <leğer hezimetler ara
I sında yeniden mebus seçilmiyen Nahas 

i 

paşa:> ı zikretmek icap eder. 
VEFDÇlLERIN MAC.LOBIYET 
SEBEBLERI 

i KAHiRE, 4 (A.A) - Vefd partisi· 
1 nin mağlubiyeti hnkk:ında mütalaalar 
i dermeyan edenler bu m;ğlubiyeti ~u 
ııurctle izah etmektedirler s 

1 - Mısırın istiklali ne formülünü de
ğiştirmiş ne de diğer şartlara uygun yeni 
bir program bulabilmiş olan Vdd par
tisini hedefinden mahrum kılmı~tır. 

2 - Vcfd partisi kralın şahsı Mısır· 
da otoritenin ve siyasi kuvvet \'C ealahi-

1 yetlerin hakiki sahibi olmakta berdevam L 
MADRID YENiDEN BOMBARDIMAN EDiLDi 
Madrid 4 (A.A) - Dün aksam vapılan ve saat 18 

den 20 y6 kadar devam eden siddetli ·bir bombardıman 
neticesinde 50 kişi ölmüş ve bir çok kişiler yaralanmış- 111111111 Mısır Rralı Majeste FARUK manevralarda • _ _.a. olduğu halde kTal sarayı ile muarazaya ...-

-::....i._...., ___ _.. __ ....,.ı;;.,ıım kıyam etmesi bu partinin nüfuz ve kuv- ~ - Hükümetin tazyiki. ıinde Mısır intihabatının neticd~,... 
yen misket ve obüs yağdırmışlar ve vctinin kırılmasına sebep olmu~tur. !<İr eden cDaily T elegraph> ga:ıetdl ,..r 

Hiikümet kuvvetlerinin Franlıi.tlerin ileri hareketlerine mani ol-
mah içi~ yıktıkları F raga köprüsü 

tir. Bir çok ohUsler ilkbahar gilneşin- cilerin geçmelerini kolaylaştırmak 
den istifade ederek gezmeğe çıkan- çarelerini mahallinde tetkik etmek 
larla dolu olan şehrin başlıca sokak- üzere hududa gitmişlerdir. 
lanna dUrnü~tür. Kort.es sarayı ci- Dün sabah 1600 muharibi nakle
vannda bir çok binalar harap olmuş- den iki kafile Serbera hareket etmiş
tur. tir. 5440 milis neferi mütaleaları 

General Miaja matbuata beyanat- alındıktan sonra memleketlerine iade 
ta bulunarak Frankist topçu kuvvet- olunmuştur. 
leri tarafından yapılan bombardıma- Lusonda toplanan 6000 mülteci
nın başlıca hedefi halkın maneviya- den yalnız 250 si F rankonun nezdi
tım kırmak olduğunu çünkü Madrid ne gitmek arzusunu izhar etmiştir. 
cephelerinde halihazırda henüz hiç- Aragon vadisi yakininde kain 
bir faaliyet kaydedilmediğini söyle- Lantea dağında ihata edilmiş olan 
miştir. · 43 Uncü fırkanın akıbeti henüz meç-

hul bulunmaktadır. 

lLERI HAREKETi DEVAM Hendaye 4 (A.A) - Lusondan 
EDiYOR gelen 250 İspanyol beynelmilel köp-
Saragoas 4 (A.A) - Franko ki- rüden geçerken Frankist ispanyaya 

taları Tartosa istikametinde ileri ha- girmişlerdir. Bu mülteciler Katalon
reketlerine devam etmektedirler. Ka- yadan gelmişlerdir. 

t 1 · ·ı · k t tt bom 3 Paıtide nifak hasıl olması ye KAHiRE. 4 (A.A) - Dünkü İntiha- has paşanın ve riyaset ettiği Vefd ayyare erı ı e ın ı asız sure e - - 1 • . . · ı...lt 
ba d t · l d" c·· h · t bu nifak neticesinde Nahas pa•adan ev nıt esnasında vukua gelen hadıseler ne- sinin hezimetini ehemmiyetle ._~ r ıman e mış er ır. um urıye - " - ~ 
çilerin açmış oldukları ateş gece giin- ve! partinin reisi olan Sait Zeğlul pa~- ti~e~~nde alı~ ki~i ... öl~.üş~.ür. Cumartesi yor. Bu intihabat göııtermiştir ki .""!' 
düz Üç kilometre derinliğinde bir sa- nın namına ve hatırasına bağlı olnn pres· 1 gunu de sckız kışı olmuştur. paşanın şahsi papülnritesi halkın 
hayı ıniitemadiyen yalıyordu. As- tijinin sadistler tnrafından '.kendi men·. DEYLI TELGRAF NE DiYOR ~ krala beslediği muhabbet karş11ınb I" 
keri noktai nazardan istisnai bir kıy- fantlerine istiemnr edilmesi. 1 LONDRA. 4 (ö.R) - Baş makale- ride kalmıştır. 
m~anetm~ ~bthüküme~b ------------------------------------------~~ 
altı günden beri 100 kilometre kadar 
rical etmiş Cinka şehrinin mukave
met için şayanı hayret bir surette 
tahkim edilmiş olan kıyılarını hemen 
hemen muharebe vermeksizin tcr
ketmiş oldukları halde psikolojik bir 
takım mülahazalara binaen nevmi
dane bir mukavemet göstermeğe ka
rar vermişlerdir. Hükümetçiler ora
da kain olan ve bir mukabil taarruz 
tertibine hiç de müsait olrnıyan Le
rida önünde cephe almışlardır. 

F rankistler Leridanın geçen per
şembe günü düşmüş olması halinde 
vukua geleceği muhakkak olan fe
laketengiz pisikolojik müsademeye 
müdafilerin yapmış oldukları fed~ 
karlığın mani olmuş olduğunu kabul 
etmektedirler. 

Fakat Frankistler bu ~Ün fayClaşız 
olduğu anlaşılan bir istical ile yapı
lacak bir taarruzda binlerce insan fe
da etmekten ise şehri ihatadan sonra 
zaptetmeği tercih etmişlerdir. 

MiLiSLERiN Gf ZU 
tSTiHKAMLARI 
Saragos 4 (A.A) - Havas ajan· 

Macar krallık naibi imiral HortY 
radyoda büyük bir nutuk söyledi 

sı muhabirinden: Macar krallık naibi Amiral Horty Mecli•te nutuh aöylerhen · · .,. 
F rankistler Leridaya doğru ileri- BUDAPEŞTE, 4 ( ö.R) - Krallık neıriyattan bir ıey bekliyenlerin hayal açıktır. Gerçi harici siyaset ba~ J1ı' 

ledikleri esnada milisler tarafından naibi Amiral Horty büyük bir nutuk söy· kırıklığına uğramakta gecikmiyecekleri- ka açık ilan edilebilecek bazı ~MJ,o 
ihtimamla vücuda getirilmiş olan ve )iyerek Anıluıun tahakkuku üzerine Ma- ni tasrih etmittir. Krallık naibi Macar ima mevcuttur, fakat millet ke11~ ~ 
60 kilometreden fazla uzunlukta çif- cariatanda bao gösteren bazı endiıeleri milli müdafaa programının tatbikinden metine karıı hudutsuz biı itimat .,._.. 
te hat ile dört tayyare meydanını ih- yatııtıracak ıözler aöylemittir. Amirlll ] ._ t" b d l ... · · l bilı"r.> . . ve mem c&e ın ayın ır ıgı ıçın a ınan 

talonya, ispanya cümhuriyetinin di
ier kısımlarından tamamile tccrid 
edilmit bir vaziyettedir. 

tiva eden müdhış bir müdafaa sıste· endioe verici haberlerin allk.alı bazı ff· t db" l d d b h t · Ma ·ı . e ır er en e a se mıı ve car mı • _ -~ 
LERlDADAKl HARP ÇOK mini ele geçirmışlerdir. En son te~- hıslaı tarafından huauıt bir makaatla çı· Jetinin • ifrata kapılmallsızm - hürriyete BUDAPE..ŞTE, 4 (ö.R) -AJll"'~ 
SlDDETI..1 OLDU nik esaslara göre vücuda getirilmı~ .. .. . . . ~ 

H 1 b hk
. t ··zı ·· •·1 • blok havuz) la · t J'k baglı olduiunu ıoylıyerek. Macar nullet.i Horti Tadyo nutkunda Maca ·~· ~ 

Saraaos 4 (A.A) _ avaa ajansı 0 an uta ıma go e goru mıyor- arı o n çımen o ve çe ı d d ··ıı . d 1 1 ~-
FRANSA YA MüL TECl AK.iNi muhabirinden: du. Tahkimat kubbeleri toprak eevi- ile mestur ıipcrlcrden mürekkeptir. ar~sınd al a mk ano~ . pr~paga~ ~ ar a zamın her halde muhafaza • .,ar ;r 

· . • k k.ı d Baz Jla be d ı~'-] la muca e e etme azmını teyıt etmııtır. ıöylemİ• ve memleketin müe- .~ 
Tuluz 4 (A.A) - Mültecilerin Lerida muharebesi İspanyol har- yesının pek az fev ine çı yor u. ı ııçan yo n ton an P aıı; ar . . . . ._ r 

akını dün Renie mikyasta eksilmiş- binin en eiddetli ve en bck.lenilmiyen Bu çifte hatbn milyonlarca pesataya örtülmüştür. Dört tayyare meydanı · Harıcl eıyaı.ete !e.lance amual •~tık kilde müdafaasını teminle biı~_:-~ 
• f "d 11 k' · d h bel • d b" • 1 lk' ) 1 ld "' t h ' _ _ı·ı kt cümhurı'yet 'l • b"tU h tt "t her ıeye kendı harıcınde karar verılen )iği de azaltacak olan bet yu~ r-_...ı tır. ransaya gı en yo ar ya ının e- mu are erın en ın o muştur. ı ma o muş o ugu a mm eaı me e- çı erın u n a ı mu e- . . . . .. ~"-: -_ 

k
. '"k k J d ·· l ··ı · f h ·· h • • d d" B "ft h t 'tr J •• alan madiyen neza t Jtı d b l d mılletler cemıyetının dunyada pek az ehemmiyetinden bahsetmiıtir. • -idi 
ı yu sc tepe ... er he yubcz erce. m) u ktccı dtara ta er gun fe rın cıvarın a ha- dır. bcu çı de ak mbıbeal yozl yudvaki ban- la cc1 re 1 a ndaB u un ur- ehemmiyeti kaldığını müıahede etmiı ve hürriyetlerinin muhafazaıın• il&•:;. 

daha bulundugu a r verı me te- ım adım çarpışmışlardır. Sagre ne - an ton an u eratın - ma nna m ar o uyor u u tayyare ...., 
dir. Fakat havaların fenalığı bunla- rinin sağ sahiline yerleşmiş olan tarya mevzilerinden mühimmat de- meydanlann~an birinde. uçuı için çi- bu mU~~eye pe~ az inan ~esl~diğin~ Fak.at bu ıuiiatimal edilmiy~ek ~ 
nn hududu aşmalanna mani olmak- f rankistler sol sahilinde bulunan polarından yeraltı . dehlizlerinden mentodan pıstler ve hır kaç metre aBylemııtJr. ~~ca~ıstanın hand •ıyaaetı bir manojik devlet işlerinin~-· · 
tadır. Framn~ memurları bu mülte- hükümetçilerin üzerine mütemadi- müteharrik endaht merdivenleri veıderinliğinde sığınacak yerler vardır. karJdığını hildırdikten •onra bu esasaııt mUeuir olması kabul olunmlY 
~;;,;.;...~~~~~~~~~!!-~~~~~""!!!""~~~~~~~~~~~~~!'!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Pazar gUnU lzmlre gelen TOrkku,u fllosu bize havacı 
gençlJAlmlzln sellmlarını getlrml,tlr. Ho' geldller ••• 


