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• Tunusta hadiseler 
ROMA (ö.R) - Tunusda desturcula

nn faaliyeti devam etmektedir. Bunlar hü
kümetin yasağına rağmen umumi bir iı;ti
maa teşebbüs ettiklerinden 5 5 kişi ve bu 
arada desturun bütün reisleri tevkif edil
ıpiştir. 750 kişi Fransız komiserlik binası 
önüne giderek hadiseyi protesto için nüma- ı 
yişde bulunlnuşlardır. 

""""--~ Tl ( 5 ) KURUŞTUR Cümlturiyetin \>t Cümhurlyd eserinl11 lıekçld, sabahlan çıka~ .ıyaat flCl,ıdecll~ YENl ASIR Matbaasında basılınıttır 

Ekonomi konseyi için Yıldız salonları hazırlandı 

8. Şükrü Saraçoğlu konseyde mühim 
bit açılış söylevi verecek ---- - -·Mekt~p buhranı 

Ücretli Liselerin de 
Açılmasını zaruri 
kılmaktadır 

Balkan 
Roma 

matbuat konferansı öğleden sonraya kaldı. 
tayyare teşkilatı direktörü, Bükreş - lstanbul 

hava seferleri için tetkiklere başladı 
ISTANBUL, 6 (Telefonla) -

-o-- Balkan ekonomik konseyi, yarın 
lürkiyenin her tarafı.,da röksü- •aat on dörtte hariciye vekiline 

riizü iftiharla kabartan b:r külıür .v~kalet eden Adliye vekili Saraç • 
L aYnaşması vardır. Dağ basındaki I oglunun nutkuyle Yıldız sarayın
°"Ş on evli köylerden tutun •ız da en . da açılacaktır. 
~İiYük şehirlerimize kadar loc • nere- 1 Rumen heyeti arasında bulunan 
,e ınektep açılmış olsa derhal dolup Romanya sivil tayyare t~kilatı 
taşıyor. umum müdürü Radeleıko fU be-

lik tahsili mecburi kılan kanunun yanatta bulunmuftur : 

Balkan matbuat konferansina it
tirak edecek olan Yugotlavya mu
rahhas heyetleri bu aabalı kon
'lanıiyonelle tehrimize gelmi9lero 
dir. 

Yunanlılar namına ekonomik 
konsey toplantısına i9tirak edecek 
olan heyet bu sabah Griınanl va
puru ile, matbuat konferanıına 
ittirak edecek olan heyet te eka
presle tehrimize gelmltlerdir. 

Kahireden bir görünü' 

Hariciye Vekilimiz dün 
Kahireye hareket etti 

Dr. Aras Pirede Yunan Başvekiline 
mülaki olacak, dönüşte Suriyeden 

geçerek temaslar yapacak 
&ttık tatbik yeri kalmamı• gibidir. - «Burada lstanbul - Bükret 
~Ocukları devlet elile, zorla mekte- arasında bir hava hattı tesis edil

aevkeylemek ihtiyacı şöy!• dur- mesi meselesini de görüteceğim .. 
~~_kalbi maarif aşkile çarpan, ken- ileride lstanbul • Bükret hattının 
lıııınden koşup gelen yavrulara Telavive kadar uzatılması dütü

ÇoJc defa mektep kapılarını kapamak nülüyor. » 
llıecburiyetinde kalıyoruz. Bu elim 
"~iYete düşmemek için çifte tedri
'at diye çocuklarımıza yarım tahsil 
"ermek ızbrarına katlanıyoruz. 

Rumen matbuat heyeti Sucyo~a 
vapuruyle yarın tehrimize gele
cektir. lstanbul 6 (A.A) - Hariciye ve· limize refaket etmiş olduğu ııibi ha• 

kili Dr. Rüıtü Araa bu sabah aaat 9 riciye umum müdürlerinden orta elçi 
tST ANBUL, 6 (Husuıi muht.. da Romanya kumpanyasının Dac;ya Mehmet Cevat Açıkalm, husust ka. 

birimizden) - Rumen matbuat vapuru ile Mısıra doğru şehrimizden lem müdürü Refik Amir Kocamaz, 
ISTANBUL, 6 (A.A) - Bal- t heyeti yarın geleceğinden evvel- hareket etmiştir. Mısırın Türkiye or· hariciye memurlarından B. Seyful. 

kan Antantı ekonomik konseyi ile Dahiliye vekili bay Şük;ü Kaya ce, yarın aabah toplanmaaı mu• ta elçisi ayni vapurla hariciye vekl- -SONU VCVNCO SAHIFEDE--

Cümhuriyet rejiminin bize bah-
1ttiai en büyük nimetlerden biri de l u) aşkıdır. Okumuş olanlar yaVTu
arını mutlak okutmak istiyor. 

AME R~ı -. A . ~ıa':;fe~:~uı;::r:ıaJ!h~~;eon~:kıii iN--. G. ı-. LTE. -R--. EDE 
-SONU tJCONCO SAHiFEDE-
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Cehaletin acılarını tatmıs olanlar 

ÇOcuklarını okutamamak tehlikesine Ordu b yramında harba ~~~~i~-ırtırap~~ a , 
e kıvranıyorlar. 

Bir kelime ile maarif aşkı, Türk ı•ştı•rak ıı•krı• aleyhı•nde ~rdunu, Türk vatandaşların kalple-
l'ini aannıo, kaplamıştır. 

Danimarka· Fenlan
diya lsveç ve Norveç 

Nazırları 
Harp dışında 
kalmak kararı 

aldılar 

Roma anlaşması -ihti
mali yakın görülüyor 

de ~~;at~! ~:!':Iı~7~'. bir sevinç ic;in- nümayişler yapıldı 
d ~unun bir de elim tarafı var. O . , . . • • 
r a ıhtiyaca cevap verecek mekteple- ~ AŞlNG!ON, 6 (A.~) - Sı- ~utukta Amerı~anın harıcı aıyas~-
e sahip olamamaklığımızdır. lzmir yası mahafıller Rooıeveltin Anıe- tinden ehemmıyetle bahıetmeı• 

lllt tahsil ic;in büyük bir hamle atmış- rika gününün tesidi münaıebetiy- ni beklemektedirler. Reisicüm
~ı. Bu ııün vilayet bütçesinin yüz- le on dört nisanda Panamerikan hur Amerika kıt'aaı ittihadından 
~~ ellisinden çok fazlasını maarif Onyon komitesinde söyliyeceğ~- SONU !!!!__CI SAHIFEpE = 

UtÇcsi teşkil ediyor. 
.. Vilayet yeni mektep açmağı dü
tunınek şöyle dursun, mevcutlarını 
totlukla idame ettirebiliyor. 
Çoğalan ilk mekteplerden yetisen 

Ço.,uklar ortamekteplere liselere ko-
411Yorlar. Maalesef her yıl yenileri 
jçıltnasına rağmen yine orta mektep
•r Ve liseler ihtiyaca cevap veremi

Yor. 

. Buralarda da çifte tedrisat tedbi-
tıııe başvuruldu. Yine ihtiyaç önle
l\eıncdi. 
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General Franko efi ve kızı ile 

OSLO, 6 (A.A) - Dani
marka, Fenlandiya, Norueg 
ue laveg hariciye na.zU"ları 
beynelmilel ua.ziyeti tetkik 
ue dört memleket arasında 
pratik bakımdan bazı meaelc
leri halletmek üzere dün Oa
loda toplanmıflardır. 

Ak,am dört nazır radyoda 
birer nutuk aöyliyerek dört 
memleket arcuında hiiküm 
aüren dostluğu ve mlikem· 
mel teıriki mesaiyi kayıt IJe 
her türlü ideolojik bloktan 
uzak bulunmak ue harbe aü
rüldenmemek huauaunda mÜf
tereken sar/ettikleri gayretle
ri tebarüz ettirmİflerdir. 

Bu aniaşma 
B. Çemberlaylnln Sulh 
elya111eUnln ilk zaterl 
olLcaıı ltaret edlllyor 
ROMA, 6 (ö.R) - K.iıri ıara· 

yında hariciye nazırı kont Ciano 
ile lngiltere ıefiri Lord Perth ara· 
ıında yeni mtlzakereler olmu\0-
tur. ltalyan gazetelerinin Lond
ra muhabirleri, lnııiliz gazetele..;.. 
nin müaalt tefılrlerini kaydediyor
lar. Bunlar müzakerelerin çok iyi 
bir yolda olduiunu memnuniyetle 
bildirmekte, bir anlatma taılağı
nın timdiden iki devlet mümeaail· 
lerinin elinde olduğunu 'le yakın· 
da kat'i teklini alacağını bildir
mektedirler • 

Reuter ajanaı bu huıuata dün 
ak9am bir tebliğ nCfretmiftir. 

-SONU tJCONCO SAHiFEDE- Lord Halilalu lktısaden olduğu gibi maarif bakı
llııııdan da lzmir, Aydın ve Manisa
l\~n tnerkezi sayılıyor. Liselerimiz üç 
Vı(• ha d • ta ~Yet~n çocuklarını rıı:ı ır~a~a 

fı dcııildir. Kız ve Erkek lıselerının 
~be mevcudu üç bini açmıştır. lz
ıhaın tedrisat intizamını kaybetti

B. Blum Sovyet Ajanı 
r~ck Şekildedir. 
lı" Manisanın, Aydının muhakkak 

olmakla itham ediliyor 
iter liseye ihtiyaci vardır. 

te Maarif vekŞleti açılan orta mek: Başvekil Fransa 
y Plere muallim bulamıyor. Yem ' 
ıııe_ııi ~ektepler açmakta maddi ve panya hükümetine 
~"-ncvı zorluklarla karşı karşıyadır. 

bankasında, ls
ait altınların ia-

'Pol Bonkur'un Riyasetinde 

Fransız sefirleri mühim 
bir konferans akdettiler 

01c~~:i0'" vekakııaet listelerdektparasız de sini emretti, emiryerine getirilmedi "Fransanın itibarı, dostları naza-
aıı· JQ çocu rı or a me ep mu-
Jaı.ııni olmağa mecbur kılacak karar- -=================~=~ Paris 6 (ö.R) - ispanya aefiri rında sarsılmıştır. Pariain ne 

Bıılınağı düşünmektedir. ittifak siyasetine hariciye nazırı B. Paul Boncouru zi- • d. . . . . 
lidir~cl.e oku_ma as_kı ~kadar ~uvvet- devam edilecek yaret ederek Barselon hükümetinin ıste ı~ını tayın etmeaı ve a~y-
hud maarıf vekalet. nasıl hır teah- ispanyada karışmazlık siyasetinin de lemesı zamanı coktan gelmı•-

altında olursa olsun, talebe bul- L h • vamını lspanyol cümhuriyeti için T Y 

~ta asıa zorluk çekmiyecektir. e zsfan çok zararlı telakki ettiğini bildirmie- tir. Franaa icin /ngiliz siya-
t ~de İşin zor olan bir tarafı da büt- tir. Çünkü bu siyasetin neticesi mef- t• ' h •d• 
• arlığıdır. Dışbakanı bu husus- ru hükümeti hariçten silah ve mal- se ı en e venı ır,, 

le ~er KÜn adetleri artan orta mek- J zeme tedarikinden menetmekte ve PARIS 6 (ö.R) - Hariciye nezaretinde dün B. 
rif b~·in ve liselerin masra{ları maa- ta teminat Ver i filen asilere bir müzaharet teşkil ey· Paul Boncaur'un riyaseti altın~a Franaanı~ B~kre,, 

.. utçesinin yükünü artıracağında V ARŞOV A, 6 ( iJ.R ) _ 1 kted" L d hiikü ti Moskova, Varoova ve Prag sefırlerlnin 1,,tırAkile hır 
'"ııhc Yoktu h . . e.me ır. on ra ~e ne.~· konferanı yapılmııbr. Hariciye nazırı daha önce Fran-

Mal' r. Yeni Rumen ancıye nazırı dınde de buna benzer hır te,ebbuı Mmn Vatikan nezdindeki mümessilini de kabul etmlı-
\cp Ve 1 ~ruret ~arş.ıs~nda orta _mek- B. Komnen Lehittan hariciye yapılrnııtır. ti Hariciye nezareti genel sekreteri B. Alekaia Loeger 
~ hse tahsıllerının umumıyetle nazırı bay Beke bir telgraf Paris 6 (ö.R) _ cYbur> gazete- ve diğe bazı yiikaek memurlar bu müzakerelerde ha-
.._ ~Ö olması lüzumundan feragat göndererek ittilakla birbirine alnln bildirdil!ine ıı:ôre lıpanyol hU- zır bUlunmuılardır. Bu toplantıda Fransanın orta ve 

NU 2 .JNCI SAHiFEDE - • SONU 3 ONCO SAHiFEDE- 7 flllkt Avrupa ınümeeaill'!r_l_g!>rütl~rinl lı:arıılattırmışlar 
HAKKI OCAKOOLU - SONU 4 tJNCO SAHiFEDE - - SONU oçor-ıq.ı SAHlF'EDE - F ranı1% dıt bakanı B. Pol Bonkur 
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ezır ve . smanaga suyu ŞEH.R rH··A-~ ~ _B.. -E.RL~ER-ı· ' Ücretli Li•elerin ~e 
Pazartesi günü kesiliyor! . 1 " fr)~:z:~~:r zarurı E 
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Alakadarlar ihtiyat su bulundurmalı. 
lzmir agorasındaki meşhur su 

• • BASTARAFI 1 iNCi SAHIFED 

Uzu .. m standarı· zasyonu ~:~~~ı!;:~'·y,;,ı.~ ~~:;rv~ 
tehlikesi karşısında çocuklannıh 

1
_ 

retle okutmak istiyenlerin sayısı a 
li çoktur. _. 

BelediJe reiıi Dr. Behçet Uz, ı Vezir Ye Oımanağa suyu kulla- K t ı d • • • t k ~ Türk ve ecnebi hususi !~~-le 
dün refakatinde beledi1e aular nuılar timdiden hazırlık~· ya- on ro aıresı zıraa ongresıne zunlannın üniveraiteye ~ 
mlhmdiai bay Muammer Tanua parak ihtiyat ıu biriktirmelidırler. aynca imtihana tabi tutulrn• --
Ye müteehhide birlikte Vezir ve Çinldi pazuteai aabahmdan iti- ht ı •f ı d 5 . •• d d • buriyetine rağmen yine bu ~ . 
Oamanafa aulan mmbaJanna gi• baren iki ay müddetle bu SU keıi- mu e 1 mevzu ar a rapor go n er ı lerdeki talebe mevcudu hayli lllijhilll 
derek tetkiklerde bulunmuf, bu- lecektir. Belediye, dün ıu_yun ke- bir yekuna baliA' olmaktadır· P' 
l'ada yapılacak Jeai t.İlabn tearii ailecejini bütün abonelerane teb- Bu da gösteriyor ki halkı~!_. 
laaldancla miteahlütlere emirler lii e.tmit ~e.hazırlıkh bulunmala- Üzüm ihracatını kolaylaştırmak maksadiyle üzüm ma bahsinde fedakarbktan.~ 
Yermİftİr. nnı ıstemıttir. yor. Binaenaleyh devlet ehle, ,_}I.• 

Malam olduia lzere ~ aular, Beledi!e, tarihi kıym~ti haiz an alı· z sistemi hak k 1 n da bir 1 z ah name hazır 1 andı lieelerden farksız ücretli ort;a ı.a,r 
alakadarları buslnldl haliyle tat· olan lzmır Agoraaındakı methur tepler ve liseler açmak ınaarıf 
miaden uzakbr, ba itibarla bazı IUJ'U Kültürparka getirtecektir... Ege ihraç mahıulleri tef kont- emsalleriyle darbedilerek « Fena tlmaz için faydalt olacakbr. ~ 
menbalar iliYe ~~leceii sibi ı~- Teaiaata bqlanmıft!r.. . ,. rolörlüğü, bu ay içinde Ankara~a puvan • tu~ çtkarılır ve stan- Bu suretle maarif bütçeai .• t? 
)'1111 artbnlmuı ı~ ~e tedbı~- Bu. ıuyun efaan~vı bır.~ok hıka- 1 toplanması mukarrer bulunan bü- dard ~vanırle .muk~yese. ?luna- nefes alacak ve mektep adctlerıDlt 
ter alınecak ye te.Uat ıliYe edı- Jelerı Yardır. l~~ıaya g~ bu ıu yük ziraat kongresine bet rapor rak yuzde nısbeta tayın edılır. ğaltmak mümkün olacakttr. 
Jecektir. Sa ka-llan da daha ııh- ile ytkananlar vucutça ~zel olur-ıhazırlıyarak göndermittir. Bu ra- Tahsili ücretliz yapbrmak pıell" 
bi bir M!- ifrai ~· • ~·~· ~~ek hutalagına kartı 1 porlar üzüm, hububat, pamuk Ye RENK PUVANLARI : ıip bakımından bir idealdir. ,_. 

Sa tea11atmua bil' ln eYYel ik- tafı bır tea~ ~armıf. . ,~ .. \yaf meyvalar üzerinedir. Kontro- 7, 8, 9, 17! ~8, 19. .~ ~r~ı Fakat zaruretler karpsında ,; 
pıali için tstihat ah••ıfta'. ~fi. !Ju au Ki!l~t~~ ıun ı go- ı lörlük bu mahsulleri ıtandarizaı- ıtandardlar ıçınde b.ı~nc~ rena~n karlık yaparak, bahuı ne o1Ufl8 
\eahlütler icahmda ıece&.i de ı;- le ıaale edılecektır. Guze!letmek 1 yon ve yapılacak kontrol bakımla- beher gramını O la, ıkınca reqın sun okuma imkan ve hnatJanlll fi" 
çi çahfbrarü ba İfİ, iç •'J yerine iati7enl• Ye bu efsanelere ınanan- 1 randan mütalaa etmif, yeniden beher aramanı 5 le, üçüncü reqin ratmak da bir vazifedir. ,_. 
aze•I ild a,.da ikmal ebaeji te- lar, Kültürparkta bu suyu bol bol alınması icap eden tedbirler ra- beher gramını 10 la, dördüncü Bunu yeni yıl için bu giindeD 
kefffil etmiflerclir. kullanacaklardır. 1 

porda uzun uzadıya izalı edilmit- rengin beher sramını 15 le darbet- kik eylemek lhundır. aölJ1 
rJal'Levı· koHy gezisi tir. 1 m;~:~z;~tzı numarala Stan- B HAKKll llld~ rı ~ R UZOM iŞLERi dardlar için b}r~nc~ rena~n beher e e ıye 

· Kontrolörlük dairesi, ihraç edi- gramını 1 le, ıkmcı rengan beher 

T b 1 Y k • • lecek mümleri hazırlayan müeue- gramını 5 le, üçüncü rengin be- M t d Or a ı . enı· o··y geZJSI seıerin ça1ı, .. a1ana• koıa,.ıa,tır- her aramın• ıs ıe, dördüncü ren- ar ayın a 
mak maluadiyle analiz ıiıtemi ve gia beher aramanı 30 la darbetmek B l • l 1 _ı.,, 
toleran11n hesaplanması tarzı bak- Cif Gri an lf er ~ 

Pazar gu••nu·· yapılacak kında ~ir iz~hn·•e ~~arlam•t~·~· ıazımd1r. kında bir iatati•ti/ı 
Çekırdekıız kwu .- analızı- IRIUK hazırladı 

ne ad faktör anan iti~a . alan- Şel ICOlllrolir Ny Ali Emre lriliji tesbit için JiK aram üdm- Mart a • inde belecliJe ~ 
Ka,M ... plnndan brtılq- 5- Oyelerimizden gezi için it- mtfbr. Bani~ renk Ye ırıliktır. dojru7a blaYe rensindelri dano- 'deki dafteyi •:rmak llzmadar. He- llb wJ'anlan ~ ~ 

ma .,. ...__ .-.ıniiaclen itti- tirak edenlerle süzel bir seziıini Çekirdeluiz kuru üzümü tetkil lerclir. yetçe tesbit edilen ıtandarCllang bakkmda bir rapor lau~ 
fade için Halbft Gezi komitesi- miteakip saat 13 de Gezi komite- eden renkler dört olarak kabul DöRDONCO RENK : Renkte yüz aramııaclalri dane mikdan da hl'. Bu rapora ske mart .~ 
nin tertip ettiii TOl'bab • Yenildiy mb tarafından hazırlanacak öğle edilmittir. rec:elerinin en qaiısı dCarabke- tesbit eclilmit olduiundan yapıla- lzmirde 220 kiti Jerlere ~· 
geziıi &fAiıdaki proıramla yapı- yemeji yenecek, aYcıların ayde- BiRiNCi RENK : En açık r~nk- lerıt olup çok sert, tamamiyle g&J· -cak tiplerdeki mikdann da buna leri için, 15 kiti aokaia a:::-..3: 
lacaktır. tinde milli oyunlar OJDanacak, teki parlak, .taze halde kehribar ri teffaf ve çok koyu kahYe rengi urcun olmaaı icap eder. Eğer de:- hala ıilktikleri için, ı 10 

t -10/4/938 Puar pnü EYi- köy çocuiu ve kör kadını araatn- gibi teffaf olan altın ıarısı d"ı.ne- ve ıiyah danelerle, renkleri tama- ne daha fazla ise ıtandardın fe- lokanta ve kahYebane sahibi ;f. 
mm Spor kola aYcılan birinci grup da atıf mütabakaları tertip edile- lerdir. miyle koyu kahYe renai olmakla na, daha az iae, standarddan iyi mizliie rİaJet etmedikleri içill...._ 
olarak ... t 4 de hareketle Yeni cektir. iKiNCi RENK : Esaı itibariy- beraber etaiz olan bot üzümlerin oldaiu anla,ılır. kiti tebıin ıükiinetini iblil ~ 
KiJe sidecekler •• köylü ile bir- 6 - EYiıniz karagözü köyde le açık kahve r'enginde tamamiyle kurumut zarlarından batka bir Normal standardların 7 numa· leri için, 79 eY tabibi konlr~ 
tikte zfraatl..ın. arar Yeren mu- köylü1e temsiller Japacaktar. etli, koyu ...-a. kısmen kınnıznık fCY olmayan danelerden mütetek- raaında 445 dane yüz gramda, yı- nı vaktinde tecdit ettirm~ 
zir ha,...lan ltllf için lirek an 7- Geziye ittirak edecekler trak sarı oldukça teffaf daneler- kildir. kanmıt 7 numarada 464 dane, 8 için, 102 kiti yerlere tipriiDll.., 
yapacaldarchr. yalnız tabak, çatal, Ye kafaklarını . dir. Her banp bir tip üzümden 7'iz numarada 383 dane, 9 numarada takları 4çin, 17 baap k~ 

1 UıhF .,.. "'-Is W...m- beraberlerinde ptireceldsdir. 1 OÇONCO RENK : Etli hafif fC~ gram a1 .... Ye bu ewlar dahilin- 340 clane, 10 •--ada 289 clane, lundardala için, 18 kiti ı.ı.a 
Clan aut 7 de bm1onlarla hareket 8 - Cezicilerden süreğe gir- faf olmakla beraber kara böceler- de analiz edilir. Bulunan her ren- 11 numarada 256 dane, 12 numa- auz köpek bulundurd~ _r 
edeoeld..dir. mek vera ıörmek dileğinde olan- elen biru daha açtk Ye dojnadan gin sramı afaiıda yazıb puvan rada 201 daae bulunur. belediyece cezalandınhmftaı-::a 

3 - K.aJdd8k kolumuz, ki1lü- ların saat 4 de hareket edecek . Oç fınn ye bet diikkla p-r· 
mldll .auılerial s&-ecek. dinle- olan kamyona iftirak etmeleri Ye b C:. · ' l • B Müfit Necdet aıbhl oldukları için beledi,ece---
J~ ... helmwl .... iıtifaclelerf arzularuu kayıtta bildirmeleri re- r;'ener ançe ae ıyor l lıtaabul deniz ticaret müdürü pahlmıthr. ~ 
lçm liltl.de bulunacakbr. ca olunur. r ~ f:t. b M"f't Necdet t tkiklerd bn Mart ayında ICartıyaka 

4 _ Soe7a1 Y arcbm Kolumuz 9 - Oyelerimizden ittirak et-
1 
a:....; ~ b ak e • 

1 
• olmak Ozere lzmir fehrinde .:-..k 

floldıadan haetalen maqene ede- mek İltiyenlerin nihayet 7 Nüan Q h k 1 • h kk d M t u k~re u tam tehnm~- eYde mazot kontrolG ya,...--;:. .-. ı~ daiıtac•k, çocuk balamı 938 gününe kadar Sekreterliğimi- yunun a em erı a ın a ın a- ze gelece tar. mazot döktiiriilm6tlfir. 90 ~ 
L.w .da •-lan lqalta ı.luna- ze müracaatle adlarını yazdırma- k d •• teb)ı·gat yapıldı O be --1-;-./ı aahibi eYlerine mazot d~ 
t.ldlr. ları reca olunur. aya un n ş gün Ürer racat busuaunda ısrar ettikleri ~...:,lit 

=-=- • Şehrimiz ticaret oduı aon on ter lira para cezaaı ödemif--- • 
Tuz ihracatı f Okul kitapları Fenerbahçenin lzmire geleceiil Doiampordan: Sait, irfan, Fu- bet günlük ihracat hakkında bi.r • N~n tartıh IZOOelrzrek ~ 

. tahakkuk etmit ye keyfiyet mın- aL. rapor bazarlamıfbr. Bu rapora sö- n adabı olduktan ılrfllen tSO " 
1asiJb banclanlı IJhaW Yapma Orta okullarla Lıselerde oku- &-L b'ld" ·1m·..:. S ı :e. • ı T'-•- k ta Sa"t (O -'-)tur re aon on bet sün içinde lzmir li- balak, 800 kilo aucuk, 750 kilo a..:. ...._, ___ _. __ 8800 1 · · f" "k L• d ua&aya ı m ı.,...... an • .... cı- aaun ap nı ı ÇU& • uh . .. • . • l!emanı umumma1111 toD ta ta an nyazıJe, ızı Ye 11:ımya er- &-L I . ku--•· '--d An- I &-•--- kaptanı manandan m telıf ecnebı memle- imha edilmı,...•. 

N ~- ... -- k" 1 d d"ll lmu y.t aaım zmare en ~• - • ugaaman ara U11U111 • r- L.!I ->•lealftlr. Yum T ........ •J· al ıtap ann a ta ı er yapa ı ._._ lecektir • ecl---1....&.!- F lan- ketlere 627 ton Ozüm, 30 ton ın- 1200 adet bmron, otomıou-
nlacak.,. hewelellal JapaaJ&J'• muvafık görülmüt ve alibdar roa•7 - ge • ., ~ ~™'· ener maç cir, 347 ton hurda, 82 ton pamuk, otobüsün dezenfebiJOD ~ ,_-
.......-.. S- aylarda ...tatelif Qretmenlerin bu huıuıtaki bilgi- Miaafi~ ~ımın yapacası maç- na ıftirak eden o~nculardan ma- 1062 ton arpa, 352 ton nohut, 330 mamlanmıftır. 150 fakir ye ..... 
memleketlere tus lllracabmız art- terine müracaat edilmittir. Şah- lariki.d~. !lkid nı .!· M~ y~t aduı bu haftaki antrenmanlara ton kepek, 204 ton klape, 18 to,p aeaiz yatandq meml~t~ 
lmfbr. sen CCYap vermek iıtiren öiret· . ncııını e • Y ua • 1: ittirak edecektir. Diler antren- deri, 187 ton tütln, 21 l ton Yaleb, retaiz olarak ahderilmittir• 

menlerin de mütalaaları tetkik ıdare edecektir. mantar çartamba günleri aaat 17. 68 ton meyan kökü, 50 ton eniz eYin çamlanncla aöriilen ~ 

A 1 edilecek ve kitaplardaki tadil~t Fenerbahçe maçlanndan evvel 30 dadır. tahtan, IS ton teneke parçalan n mldabale edilerek temizi~ ce e eaaaı .. ,..lacaktır. Yeni fizik, kim- lzmk muhtelitinin Fint Viyana -=- 247 ton pamak çekirdeii ihraç j Dokuz açtk araanm etrafına d,;..ı. 
ya ve rİJazİJe kitapları yeni den maçlarına antremiian mü~bak~- M d I I eclilmiftir. çektirilmittir. • ,,,,,,,,,,.,,,, 
yılma yetittirilecektir. lan yapılacaktır. Futbol •Janlıgı art ayın a ev enen er 

bu m•rlara atag"ıdaki oruncuları ... _ _., • ·nc1 1 · 1 BAZAN MASAL, BAZAN MiSAL --=- -y • ınan ayı ıçı e zmar ey enme 
llrinci Kordonda 188 ~ S • Ü Ü da Yet ebaekteclll' : • • dairesinde JÜZ çiftin nikibları ln-

Satılık ev 

P:ret aailam" konfom. bir n ınan g n Oço!'W' ı Halda, Adıl, Saıt, yılmıtbr. Müracaat 136 idi. Geçen 
acele labhktır. Talipleda slnaek Bü,ük Türk miman Sinanın yıl Hamdı, Namak... • • • aenenin martmda 104 çiftin niklb
fizere ~indekilere, pazarbk için dönGmfi mfinaaebeti1le tehrimi:. ~I~ : Hıb~ıı, Cemif, lan kıyılmıfb. latatiıtildere s&e 
ile batmuhanirimiz Halda Ocak- de de ihtifal yapılacaktır. Halke- Ali, EnYer, Saım, Buri Ye ll7aa.. • 
· · Ar k "t · bazırlıldannı ti· Ateften : Muzaffer, Şeref, lzmırde eYlenme arlan temmua-
Oiluna mGracaatleri.. Ti lamıomı eti ömer dan, aiuttoa, erlil ye ilk1etrindir. 

1 -6 anam fbr· · 

BUGÜNKÜ aean•· 
lardan itibaren 1 TAYYARE Sineması 

2 MUHTEŞEM FIUM TAKDiM EDiYOR 

ATEŞ 
MEŞHUR FRANSIZ ARTISTl 

V/CTOR FRANCEN . 
TARAFINDAN NEFiS BiR SURETl"E TEMSiL EDiLMiŞ 

HARP. AŞK - V AZIFE • FEDAKARLIK FiLMi 

AYRICAı 

NEVYORK DAM-
LARI AL TINDA 

DAm YE VALS KRALI DORIS NOLAN • GEORGB •VRPHY 
- GOZ11. KIZ. 25 ARnsT TARAFINDAN TEMSiL 

FJ)ll MIŞ GENÇLiK. NEŞE VE ŞETARET FiLMi 
ATIUCA ı PARAMOUNT JOURNAL ...... 

.~-...,.• ı ATEŞ U1. &.IO. 9.10. NEVY~ ı 4.25-7.45 

1 
Telefon 
3151 

•• 
Ovünmek hakkımızdır 

•Mumla aranacaiız.• Ve cUılu idik• bqlddı iki yazum ~ 
di nealimizl tehzil Yeya yeni neale kartı Yesilei iatlhfaf olma~~ 
re deiil ancak mazinin d .. alınacak mabi1ette olcluiunu .,.,.._.• 
mek için yudıiamı, bunuala beraber acı hakikatleri ibtiYa ed"' 
o Jazılanma bakarak nealimizin biç bir it yapmadıiı ~ 
d6tülmemeaini hatarlatmak iıterim. • 

Filhakika eald zamanlarda eYlerimizin ve müeaaeseleri-: 
her yönelen akim Ye takim ıİltemlerinden tutunuz da safl.t. 
mal Ye bakaızlıklarla dolu dmet idarelerinin ıirdaplan ~ 
da Jetiten Ye bilhaaaa zamanın büyükleri denilen kerli ferli. 
kat kafaları Ye vicdanları bot devlet adamlannın mGtteb~~~ 
tazyikleri altında derbeder bir Y&f&:flf& mahkum edilen .~~-ı. 
büttin bunlara rajmen bir yandan da milli ve vatani yaztro-· 
mizi elimizden ıeldiii kadar ifadan seri kalmıyorduk. ! >!.!.-k 

Eier uzak Ye yakın maziden J•iınlar halinde tnariia ett1s;; 
bu fenalddan Jtkmak için çabf&n ve biç rahat yüzfi praat .,a.r 
beli bildik nealimizin tarihçesine kıaa bir nazar fırlablına. 
çektiiimiz Ye neler yapbiımız kolayca a&rillfir!. 

Meeell ı ldareaizlilr, c:ablllik Ye teclb,irlizlik Jidad• ~ 
dahili, harici bir çok müwlemeleri ye muharebeleri 9'ir 
baralralun da •dece inlnllp bamlelerimizl ele alalım. ...,. 

lıtipclacla ,..kıp yerine IDefl'UtİJeti ika.- etmek. d&aPJI ..... 
reden c11f1Nn iatildll .... .,.mm kuaamak, padlfAldıf' Wl
feUii Ye her •il geriliil, bazı klldlnden kopanp atm•..: .. 
baua milli n ...._i ilatiraclarmuzm temini bUIU8llncl• dlll 
Jik imklnlar, fınatlar YSen _..dclea c1m1mri1atl•W a. 
eyi_... ancak neaH•izia hti,ak f)IJ.iline " ona ..... kalW 
inau• wliwi• .a.,eeaer olmUfba'. • __ -1.ı.. 

ffiilla ı S. kadar Ezici Ye üzücü fU'llar dahilinde ~ 
..a bll hi•....._.. n hc=ları cllsede ~ • + w 
ma w yeliftinliiimis busfinkl huah .-cleri .... hl• 
•·•• .,a.L 



•• 

Pot · Bonkur)un Riyasetinde 

Fransız sefirleri mühim 
bir konferans akdettiler . 

l _Maliye. vekaleti 
müsteşarlığı 

ANKARA, 6 (TELEFONLA)-
Maliye vekaleti müıte,arlığına es
ki müate.ar Faikin getirileceği ha
ber alınmı~tır. 

. . 

SON f-IA·BE.· ·" 
. . . . . '";:~ ... 

~ · 

Müvazene vergisi ten
zilat layihası meclisde Subaylar 

Ehliyet gösterenlere kı
dem zammı verilecek 
ANKARA, 6 (TELEFONLA)-

Ordu subaylar heyetinin terfileri
ne ait kanun layihası meclis ruz
iıamesine alınmıftır. Buna göre, iki 
sene İçinde kıt' ada ve kurmay va-
zif eıinde ehliyet göstereceklere 

8ASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE aında muvazenenin yeniden bozul- da Fransanın hareketsizliği bu mem- iki sene daha kıdem zammı veri
'Ve hariciye nazırına va:ı:iyet hakkın- ması ihtimaline kar~ı kendini evvel- leketin menfaatleri ve dostları nez- lecektir. 
da lcıymetli malumat vermişlerdir. ceden kôrumak ister. dinde itibarını çok kırmıştır . * --
Bilhassa merkezi Avrupa vaziyeti ve Diğer taraftan «Üeuvre • gazete- Artık tereddüd zamanı geçmıştir. B /k k • 
Almanyanın Çekoslovakya ile mü- sinde Bn. Tabouis Fransanın orta ve Fransamn ne istediğini bilmesi ve a- a an onseyı 
llasebetleri hakkındaki bu pek esasli şarki Avrupa sefirlerile hariciye na- çıkça söylemesi lazımdır. DiR-er ta- b •• f / 
izahatı B. Paul Boncaur alaka ile zırı Paul Boncaın arasında vapılan raftan muhakkaktır ki Fransa lngiJ- 1

1 agun op anıyor 
dinlemiş ve bir çok notlar almıştır. !konferanstan şöylece bahsediyor: .tereden ayrı olarak hic bir teşebbüse BA$TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Paria 6 (ö.R) - cPetit Parisien» «Bu konferansta Budapestedcn 1 girişemez. Bu sebeple Fransanın ide-jbay Şükrü Kaya tarafından açıla-
ıtazetesinde B. Lucien Borghese Çe- en iyi haberler alındı Diğer taraftan i olojik tercihleri susturması ve lngiliz caktır. 

tSTANBUL, 6 (Telefonla} - Müvazene vergisinde yapılacak 
tenzilatı tesbit eden yeni kanun layihası bir kaç güne kadar Mec
lise verilecektir. Vergide be.le bir niabetinde tenzilat yapıla
caktır. 

Müvazene vergisinin bet yıl içinde bir program tahtında ta· 
mamen kaldırılması cihetine gidilmeai dütünülmektedir. Bundan 
batka kazanç vergisinde bazı değitiklikler yapılmaaı hakkında 
da bir kanun layihası hazırlanmaktadır .Bunda lzmir fuarı için 
bazı muafiyetler de· vardır. 

Fuara geleceklerin vize· 
ler.i bedava yapılacak 

kosTovak.ya ile di~er kü~ü~ ~nlaşm~ Budapeşte, P~ag, Bükr~s ve Vars.ova; ~iyasetini olduğu g!bi k~bul. etmesi 1 tSTAN~U~ •. 6 (A.A) - Bal~a~ 
dcvletlerınde emnıyet h.ıssının sımdı arasında muzakerelerın yemden ıcap eder. Bunun hır netıcesı olarak, matbuat bırlıgı konferansına ıştı- ı' 
biraz daha artmış olduğunu kayde- başladığı memnuniyetle mü~ahede 1 da F ransanın mümkün olduğu kadar 1 rak etmek üzere sehrimize muva
diyor. B. eville Chamberlain lnıı:il· olundu. · · · · · /süratle İtalya ile bir yalonlık kurması jaalatı beklenen Rumen murahhas 
terenin Orta Avrupa hakkında teah- Keza Londradan dalngiliz hüküme-' zaruridir. Ancak bu sayede tehdide heyeti hareketini tehir etmi, olup 
hüd altına gİremiyeceii;ini söylemek- tinin niyetleri hakkında İyi teminat 

1 
maruz olan sulhu vikaye etmek per,embe günü saat on birde va-

ISTANBUL, 6 (Telefonla) - Bu yıl açılacak sekizinci enler· 
nasyonal lzmir fuarına ecnebi memleketlerden geleceklere fua
rın açılı• tarihinden on bet gün evvel ve aonrasına kadar devam 
etmek üzere ikamet hakkı için meccani vize verilmesi kararlaılı-
rılmı,tır. ' 

le beraber burada çıkacak bir ihtila- gelmistir. Bu vaziyet içinde Fransa 1mümkün olacaktır. purla gelecektir. 
fa •Ürüklenmesi ihtimalinden bah- ne yapmak mümkün olduğunu bir! cOrdre> ıı:azetesinde B. Emile Bu heyet a~ağıdaki zevattan te-
lebnekle Almanyanın muhtemel bir: daha tetkik edecek ve her halde, ce- Bur~ ayni noktaya temas ediyor. B. ~ekk~I. etme~tedi'. ; . . . . . 
leş_ebbüs hakkındaki cesaretini kırc saretle olduii;u kadar ihtiyatla da ha- Neville Chamberlain Ingiltere, Fran- Mıllı k~mıte ıkıncı r~ısı Lıvıu 
mı~tır. Fakat büyük Britanya daha! reket edecektir. · ; ve Rusya arasında bir ittifakın hah- N~ıta Onıversul gazeteıı namına 
llırıh taahhüdlerle bu b~vanalı ta-İ c Journab~ Alman tazyiki karsı· sini bile duymak istemiyor. Halhuki Nık~la ~aa.a~ya Rumen matbuat 
trıamlasa vaziyet daha saii;lamla,tı- sında kendilerini tehlikede hisseden' ancak böyle bir ittifaktır ki orta Av- cemıyetı reıaı Kost~nten Gongapo\ 
nlmış olacaktır. 1 1 k 1 d b" k . . lrupada pangermanizmin taşkınlıkla-IKurentul gazetesı namına Jon 

Ç 
, meme et er e ır rea sıyon sez•·ı d d b"I" B k. 1 ki . Dimitresko Rador ajansındaıl 

ekoslovakya haksız bır taarru7a ; yor. Bunlar Fransanın ne şekilde ha-ırını ur ura ı ır. u taş ın ı ar ıse Vl d .. y' k 
k ld • kd" d L h" d F . . ld • k d 1 · ı a emır onen o. maruz a ıgı ta ır e e ıslanın a reket edeceğini sabırsızlıkla bekle-' ransa ıçın o ugu a ar nıı:ı tere y l h . b b h k 

halciki niyetlerinin ne olacağı sim-' -'· d" 1 r· k p . L d icin de tehlikelidir. ugos av eyetı u s~ a e s-
d.d b'I" • h ş· d" . m.,...te ır er. ı · a at arıs ve on ra · B" I .1 . b ·ı . presle lstanbula gelecektır. Bu he-

ı en 1 ınmege mu taçtır. ım ı in- d k , b. 1.•. I dk f ız ngı terenın u sarıl "'Yaset • . .. 
. 
1 

F r_k I k arasın ası ı ıs ır ıgı oma ı ça ay- l . . k , 1 h yet afagıdakı zevattan murekkep-
~ tere ve ransa ye os ova ya me- d l h. b" 

1 
I .

1 
yo una gırmesıne pe raz a ayret . 

1 · k k · l · ld k a ı ıç ır sey yapı amaz. nıı:ı tere · F 1· "it b ı tır : ac esıne ar ı atıyet e vazıyet a ı - · 1 etmıyoruz. ransa ve n~ı ere u I . ,. . . . . 
ta b kt d d l _ Fransa ile miisterek hareket arzusu- n·· 1 ayn"le l 905 senesı"ıldeki va7'.ı"yet- Mıllı komıte reısı ve Avala aJan-n sonra u no anın a ay ın an d . . . 0 .. f ..,uı ı · 1 ""d"" .. T · A Ik · 
"trıaıı icap eder. Diğer taraftan, İn~il- nu aıma göstermıştır. ıger tara -,te bulunuyorlar. Ellerinde tamamile ı~·~'\ ur_u S ov;no~ı.ç K hca ~ıç 
lereden ıonra f.ransada ltalya ile bir tan Roma ile faaliyetli müzakereler- ayni kartlar vardır. Fakat bu kart- . ı aı ovıç ve ovs 1 ~- ar 0

: 

1 d b l kt d B l d k 1 ff k l k . . lıç merkez matbuat burosu fefı 
111 aşma yaparsa Avrupa~a Fransa- de ~- ubenmt a t~ ır. un a~ıbenkla V:a ın, arı muva .a ıyet e _oyn~b~~k 'dıçıln Tukovic ve matbuat bürosu um.,_ 
nın mevkii daha kuvvetlı ve teseb- a mus ne ıce vermesı enıyor. 1905 senesınde oldu!(U gı ı ı tı arı • k' ... L . D . 
lı~elerl daha verimli olacaktır. ÇÜn- Ancak Alman~~nın Ren mınta.kası-ı a?amlar _is b~sında bul~~m.alıdır _Bi- mı atıbı erın enıç. 
kü Fransa gibi ltalya da hudutlarına nı tekrar asken ışgal altına aldıgı ta-, zım endıse ıle bekledıgımız de ışte Diyar ha kırda 
Yakin olan Orta Avrupa mıntaka- rihten beri, bilhassa Anslus karsısın- budur.1' • 

Hariciye Vekilimiz dün 
Kahire ye ha-reket etti 

BA$T ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
lalı, dahiliye umum müdürlerinden 
B. Şükrü, lktısad vekaleti Türkofi
elnd~n BB. Nihat ve Cemalde veki
llınizin maiyetinde olarak Mısıra ha
reket etmişlerdir. 

Vapur evvelce Pireye uğrıyacak 
\le altı saat kadar duracaktır. Hari
ciye vkilimizin bundan istifade ede-

ünde simendiiferle ve Suriye üzerin
den vukubularaktır. 

Istanbul fı (Telgraf} - Atina ıı:a
zetelerl B. Tevfik Rü<tÜ Arasın Ati
r>adan geçerken Yunan başvekili ge-

eral Metaksasla vuku bulacak ıı:ö
riişmeleri, son beynelmild vaziyet 
üzerinde fikir teatisine ve görüş bir
liğini teyide vesile ohcağını kayde
divorlar. 

tek Yunan ricaliyle temas etmesi ta- İstanbul 6 (Telıı:raf} - Mısırdan 
bildir. dönerken hariciye vekili Dr. Tevfik 

Heyet cumartesi sabahı lskenderi- Rüstü Aras, Şam hükümeti ricalile 
Ye ve ayni gün Kahireye muvasalat temaslarda bulunmak iizere Suriye
edecektir. Mısırdan avdet ayın 14 den geçecektir - INGIL TEREDE 
Roma anlaşması ihti
mali yakın görülüyor 

BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDE,dü,ürmeıinin önü alınmış imi, .. 
•Evening Standardı> gazetesine ltalyan gazetelerinin yazdıkl:o.-

ıı:öre lngiliz - ltalyan muahedesi rına bakılırsa 14 temmuz 936 ta
l'akında kat'i ,eklini alacaktır. rihinde bir Sovyet tahsiyeti Paris 

bir tören yapıldı 
Diyarbakır, 5 (A.A) - Ulu Ön

der Atatürkün fahri hemtehriliği
mÜ S f eş a r/zg"' ı mizi kabul buyurdukları 5 Nisan 

gününü Diyarbakırlılar belediye 

İktısat vekaleti 

ANKARA, 6 (TELEFONLA)-- meydanında on binlerce halkın it· 
Kurdoğlu Faikten boşalan lktısat tirakiyle kutlamıt ve bu törende 
vekaleti müste,arlığına Türkofis hatipler tarafından bugünün bü
reisi hay Bürhanın tayin edilece- yüklüğü ve Atatürkün yüce ,ahsi
ği söyleniyor. yetleri, konıtları üzerinde söylev-

Bn. Senı'ha bı'r Al- ler verilmi,, mektepliler, sporcular 
ve halk tarafından geçit resmi ya-

mania evlenmış 
ISTANBUL, 6 (TELEFONLA) 

Şehir tiyatrosu artistlerinden Al
manyada tahsil etmekte olan Bn. 
Senihanın bir Almanla evlendiği 
hakkında buraya bazı haberler 
gel mittir. 

B. Saraçoğlu 
lstanbula hareket etti 

pılmıftır. 
Halkevi hoparlörleri vasıtasile 

konferanslar verilmi• ve gece hal
kevi salonunda Mavi yıldırım pi
yesi temsil edilmİf ve fener alay
ları yapılmıftır. 

Türk Tarih sergisi 
Ankara, 5 (A.A) - latanbulda 

Dolmabahçe sarayında Türk Ta
rih Sergisini Mart ayı içinde ziya
ret edenlerin sayısı on bin yetmiti 
mektep talebesi olmak üzere 27,-

ANKARA, 6 (TELEFONLA}-- 226 kisidir. 
Hariciye vekaleti vekili B. Saraç 1 Serginin açıldığı 7 ilkte~rinden 
oğlu Şükrü Balkan ekonomik kon· Mart sonuna kadar ziyaretçilerin 
se?'i~i açmak üzere lstanbula git-: adedi ise 96,366-ya baliğ olmut-
mıştır. tur. 
........................................................................... 

"Army Day,, münasebetiyle 

Paristeki Amerikan ku
lübünde bir ziyafet 

"Amerika Demokrasisi, ancak hür
riyeti müdafaa ıçın ayaklanır,, 

Alman döviz ahkamı 
Viyanaya teşmil edildi 

ISTANBUL, 6 (Telefonla) - Almanyadaki döviz ahkamı 
Avusturyaya da lefmil edildiğinden ihracat yapacakların Viya. 
na döviz santralı ile temas etmeleri bildirilmi~tir. Viyanada bir 
de döviz konrol ofisi ihdas edilecektir. 

Mehmet Mahmut paşa 
Kabinesinin 

ıstı/ayı 
istifasını veı di, kral 
kabul etmedı 

LONDRA, 6 (ö.R) - Kahireden bildiriliyor : Basvekil Meh. 
met Mahmut paşa Saii-dist partisinin (Ayrışık Vefdistleri;..) bir 
temerküz kabinesi teşkili İçin hükümet partisiyle İş birliği yap
mağı reddetmeleri üzerin<" kabinenin istifasını kral Faruka tak
dim etmi,se de kral istifayı kabul etmemi~tir. Bu sebeple kabine 
mevkiini muhafaza etmektedir. Müstakil mebuslardan 40 kada
rı hijkümet blokuna iltihak etmİflerdir. Böylece mebuoan mecli. 
sindeki 215 mebustan 135 i hükümet lehinde olacağından kabi. 
ne mutlak ekseriyete güvenebilecektir. 

Bağ a ta bir lnglliz 
üniversitesi açılıyor 

BAôDAD, 6 (ö.R) - Eağdatta bir İngiliz üniversitesi açmak 
için İngiliz hükümeti tarafından izhar edilen arzuyu Irak hükü 0 

meli çok müsait bir •ekilde kartılamıştır. Diğer taraftan Irak hü 
kümeti Bağdatta bir Irak üniversitesi açmak için üç sene ev'Vel 
hazırlanan projeyi pek yakında tatbik mevkiine koymak niyeiln
dedir. 

Arap birliği fikri 
Mısırda iyi karşılanıyor 
KAHiRE 6(ö.R)-Bir müddettenberi burada bulunmakta olan 

Suriyeli gazetecilerden Mohammed Kordaji ve Ömer Mardini 
Araplık davası üzerinde anketlerinde devam ediyorlar. Mısırın 
maruf fahsiyetlerinden Dr. Taha Hüseyin şunları söylemiştir : 
«Ekonomik ve kültürel iş birliğine münhasır olmak ve her mem
leketin kendi milli istiklalini esas tutmak ~artiyle Arap birliğinin 
hararetle taraftarıyım. Bütün arap mümeasillerini bir arada toµ
lıyarak fikirler ve görü,lerin teatisine yardım edecek bir te~ki· 
lata yer verilmesi güzel bir şeydir. Fakat arap memleketlerinin 
şefleri arasında taraftar bulabilir mi? Ben bunu temenni ede-
rim .. » 

----------------------------·--------------------icra mütehassısı 
İstanbulda 

IST ANBUL, 6 (TELEFONLA) 
Ankarada ve lzmirde tetkiklerde 
bulunan icra mütehassısı profesör 
Lemmann ,ehrimize geldi. Beya
natında, Ankara ve lzmirde icra 
iflerinin gayet iyi tatbik edilmek
le olduğunu, tetkiklerinin netice
sini ve husmi görütlerini ihtiva 

Papalık alemınde 
ROMA, 6 (ö.R) - Viyana Ar. 

'iveki kardinal Niezer bu sabah 
papalık hariciye müste~arı kardi
nal Engenis Pacelli ile yeniden 
mülakat yapmıştır. Vatikan ma. 
hafili çok büyük ehemmiyet veı·i
len bu görüsmeler hakkında •İm· 
diye kadar 'gizli davranıyorla~. 

«Daily Ekspres•» bütün memle- Amerika sefirine demit ki : «İı
ketlerin bu anlatmadan memnun panya ilci güne kadar, Fransada 
01rnaları icap edeceğini iddia edi- iki aya varmaz bizim olacaktır.» 
Yor. Çünkü ltalya ile anlatma bay Ve iki gün sonra, 16 temmuz 1936 
Chamberlain tarafından açılaµ da ispanya Markaistler tarafından 
Yeni ıulh siyasetinin ilk zaferi ola- F alangiıt reisinin öldürülmesi da
cıılı:tır ve lngiliz batvekili diğer hili harbin i•areti olmut·· Eğer 
llıemleketlerle de iki taraflı doğ- BoI,eviklerin tasavvurlarına ltal
tııdan doğruya müzakere sistemi- ya engel olmasa imit, sulh A vru
tıe devam niyetindedir. pada ve dünyada tehlikeye düse-

Paris 6 (ö.R) - cArmy-Day» 
(Amerikan ordu bayramı) dolayı

siyle Amerikan kulübü bir ziyafet 
vermiştir. Bunda hava nazırı B.Guy
lachambre ile Fransanın en meşhur 
kumandanları hazır bulunmuslardır. 

eden raporunu yakında Adliye ve
fedası şeklini alıyordu. 1917 senesi kaletine vereceğini söyledi. 

ROMA, 6 (ö.R) - Vatikan si· 
lesinden bildirildiğine göre Viya· 
na arşiveki papa tarafından kabul 
edilmi' ve sonra hariciye müsteşa
riyle görüşmüftür. Bu mülakat 
Avusturya peskoposlarının kato
liklere plebisit esnasında Alman
yaya iltihak lehinde rey vermeği 
tavsiye etmeleri meselesiyle ala
kadar görülmektedir. 

. ltalyan mahafili harp sebepleri- cekmi.... ' 
b~~ izalesiyle artık memleket da-
ılınde sulh itlerine gayret has

retmek imkanı olacağını kaydedif 0r ve tunu da ilave ediyorlar ki 
~alyan - Habe' ihtilafı çıkarken 
hay ~ussolini bunun bir Avrupa 
~rbıne yol açmıyacağını vaadet

ltııtti \le bu vaadini tutmuıtur. 
it yine ltalyan gazeteleri~e göre, 
i 8 Yanın ıulh (?) severliğinin di
) er bir delili de İspanyada hal
lı •n lejiyonerlerinin muzafferane 

•reket• · · Çünk" ·· b ·· 1 8 I . ı ıçın.. u oy ece o -
t:;;::ıınin ispanya ve F ranıada yer

rek Avrupa aulhunu tehlikeye· 

itti tak 
devanı 

siyasetine 
edilecek 

BA$TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
bağlı olan Lehi.tan ve Ro
manyanın birlikte çallftıkları 

sulh davası için kendisiyle İf 
birliği yapabilecek mevkie 
geçmeainden dolayı memnu-

niyetini bildirmiftİr. 8. Bek 
cevabında iki memleket ara
aında ittifak aiyaıetinin de
vamı hakkında bay Komnene 
teminat vermiftir, 

nisanında Amerikan ordusu bir kaç *---
bin neferden ibaret iken 1917 tem- S { • • 
muzunda cephede mevki alıyordu.. ov yet se ırı 
Mütareke imza edilirken cephedeki ViYANA, 6 ( ö.R) - Sofyadan 
bu ordu iki milyonu bulmuştu. A- bildirildiğine göre Sovyet Rusya
merikan ordusunun harbi neticden- nın Sofya sefiri geri çağırılmı~tır. 
dirmekteki rolünü hatırlattıktan son- Tass ajansı da sefirin azledildiği-B. Lachambre bir nutuk söyliye

rek Amerikanın harba nasıl girdiğini 
hatırlatmış ve demiştir ki: Büyük 
demokrasi ancak hürriyeti müdafaa 

ra nazır ilave etmistir: ni teyit ediyor. Delbosa göre * PARIS, 6 (ö.R) - Eski harici-«Bu nutku hariciye nazırınız B. 
· ı kl d K d" · · h" b" f"" Cordell Hull tarafından geçenlerde 
ıç n aya an ı. en ısının ıç ır u- .. I .. . . . . 

h ). k D • d d • soy enen sozlerle bıtırmek ısterdım. 
tu at eme ı yo tu. ogru an og- ö ) b" d"" d k · · , . . . Ye ır unya a yaşama ıstıyoruz 
ruya hır tehdıde de maruz değıldı. kı" bu d lh h""k"" ·· ·· k 
F 

.. . . . ra a su u um sursun, uv-
akat yukaek hır ıdealı mantıksız v t ·· t b" "ht"I• f h 1 · · e e muracaa ır ı ı a ı a ıçın 

bir •eki~de müd~faa _etmek istedi. meşru bir yol •anılmasın, beynelmi
Kuvvetın hak hızmetıne konulma11 !el sağlam bir kanun mevcut olsun, 
saati Relmişti. En aulhc;u tanınan mil- adalet ve hürriyet hakları ferde kal
letin harbe İftİrakl bir tlmaaldi. Fa- maaın, fakat milletler için de tatbik 
kat bu timsal binlerco inean cıı.ninın edilen kanun olsun ."> 

F royd ye nazırı bay Delbos bir çok ecne· 
. .d k bi diplomatlariyle birlikte Aköy 

Amerıkaya gı ece Franse kulübünde bir kabul res
VAŞINGTON, 6 (ö.R) - Bir minde bulunmıtş ve bir nutuk sÖy· 

çok etibba cemiyetleri Doktor liyerek Fransız diplomasisine ha· 
F'roydun Amerikaya davet ve ka- kim olan alicenap fikirlerden hah 
bulü için tetebbüalerde bulun- ~etmi.tir. Bay Delbos hak pren 
mutlardır. Amerika hükümeti, bu! •iplerinin nihayet kuvvet usulleri · 
cemiyetlere ar:ı:ularını tatmin ede- ne galebe çalacağı ümidini bildir 
ceiini bildirmittir. lmi•tir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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imparator ölüme mahkiimdu 

•= 

Türkkuşu 
, B, C, Brövele i 

Nedir, nasıl alınır? 

Nasıl . 
.. .. 

Çalışıyor? 
... Tiif kku·şu· .. ı 

Öğretmenleri Ji 

ile haşhaşa . 
bir kaç saat J 

Bisansın fettan kadmı Teosya şimdi ölüm plcinları kuru- ~'İN ÖN Ü Kampı dünY~·;,;·;,·· .. ;;,···;y; 
yor, öldürme şekillerini düşijnüyor, cinayeti hazırla yordu lk 

1
. '' k l J b • • J• 

Angeliki artık kendi konağmda ı zu duyan bir adamın kalbine verece- d cez ım bulduğunu ilan etmek 
ye en ı uçuş amp arınaan ırıaır 

değil, kamı Hayganın yanında ve ği ümitle bu cinayeti, hem de emin mültemmel bir plin olurdu... Egepalasta, Türkkuşunun değerli 
Vaailin evinde oturuyordu. Vasil de olarak işletecekti. Bu adam d •• S - Yalnız mühim bir nokta .. Kuman- öğretmenlerinden B. Muammer Öniz 
Yine saraya yerlefmİ§, İmparatorun ray muhafız kumandanı idi. Kwnsn- dıuu lrlrnin öldüreceği idi. ile karşı karşıyayım. 
hem,iresinin gönlünü abyordu. dan, vazifesi icabı sarayda imparato- T cosy , bunu da bu!.du.. Yanımızda başka kimse yok. 

Teosya ise işe başlamak sırasının run haye.tını korumak içen bir serbes- • Bqta Sebastiyano ve Hıristidi ol- ikimizi birbirimize eski ve sıcak 
ge!diğini an~q, büyük ve kanlı , tiye mazhardı. . . . . .. mal: üzere uş~lannı saray muh~fız- 1 b~r ~ost!?k ~ğladığı için .hi.r gazeteci j 
planı kurmaga başlamıştı. Onun mevcudkyetl hını enın şup- lan meyanma tthal edecek ve cına- ~ıbı degıl, bır arkadaıt gıbı konuşu-
Ayyaş ve sefih imparator ise daha he.sini çekmezdi. yet geceai kumandanı, işini gördük- ' yoruz. 

gençti. Kendi kendine eceli veya sui- Evvela onu elde edecek. Sone-a dl. ten sonra da uşaklarına temizletecek- il Sovyet Rusyaya ilk gönderilen ta-
latimali ile öleceğine pek benzemi- Mişeli ona öldürtecekti. t i. !ebelerimiz arasmda bulunan B. Mu-
yordu. Bir lrerre Mişef öldükten sonra d , P!~ n .. Hakikaten çok mükemmel- ammer Sovyet tayyareciliğinden, 
Şu halde öldürmek lazımdı. lrumand nın i ini bith·mek ve hallt di. Ve ancak Teosya gibi bir laı.dtna 1 Alman tayyareciliğinden, dünya 
Nasıl? ir:',~toruA muhafız k~~~anınm yakışı.r plandı. l tayyareciliğinden, salahiyetle bahse-
Bunun birçok usulleri vardı . bır~cınnet anında katletbg1m, onun -BiTMEDi- diyor. Bizde Türkkuşu çalu;malarma 

il görmü gençlerimizdendir, 5.H 
planörü lle havada 18 saat 50 dakike. 
kalmışttr. Merhum Tevfik Aytan da 
Akrobasiplanörü ile havada dokur; 
saat kalmıştı . 

- Gençliğin hava sporu yaprna
larma devam ettikleri mektepleri ma .. 
ni değil mi? 

- Neden mani olsun. Gerek bu .. 
lunduklan yerlerin ve gerek lnönÜ· 
nün çalı~ma zamanları mekteplerin 
tatil devrelerine rastlar. 

fNöNO KAMPI 
ilk akla gelen zehirdi. l verilen şimdiki hızla yarınki uçan 
Bu zehiri kullanacak olan d ha- Çekoslovakı'JQ mese esı• gençliğin kabarık yekununu övüne- - lnönü kampı ça.lıımalara ve 

Eİrdı! Etkarina.. J rek tahmin edebiliyor. yelken uçuşlarma müsait midk) 
imparatorun metresi fakat reGmen - Yahu. dedim. Türkkuşu nasıl .. . . - İnönü kampı, diyebilirim iti 

Vasilin kansı olan bu kadın, bir in F çalışır .. Ne yapar .. Bunu bana kısa- azalan, (A) ve (B) brovelerını bu· dünyanın en eyi planör ltamplar'in· 
enel Mitelio ölmesi ve batma im- ransa sefı·rıerı·ne yenı· ca anlatır mısın? lunduldan yerlerin Türkkuşu mey- dan biridir. Size fU bdarini tayliv&o 
puatoriçelik tacını geymesi için her içinde bulunmadığım için şöyle danlannda çalışarak alırlar. yim, Ruıyacla Sovyet havaci genç-
teJİ göze alınh. esaslı ve etraflı malumatım yolc. (C) bröveaini almak için mutlaka [iğini yetittir;n methur Koktelal 

Fakat,._ manffak olamazsa.. taıı•mat vermı•ştı•r.· • - Hay hay .. dedi. Ve anlatmağa lnönü kampına gelmeleri lazımdır. ka.rnpinda zaman oldu ki biz yirmi 
ya zeWria farlana vanllna.. başladı: Mot~rlü tayyaro bröve1i de Eti bir gün uçuta mütait hava 'bekledC.. 

Mesgut ta alınır. Halbuki lnönünde ve 935-936 te(f .. Böyle eolı ehemmiyetli bir iti en 
ufak bir hnll berbat edebilirdi. Paris, 5 (A.A) - Bu sabah ha- Fransız zimamdarlarına göre 

Zehlrl kendi eliyle vermek ihti- riciye nazın. Pol Bonkur ile Fran- bu mesele ispanya meselesi ile bil'-' 
malini de glml &ıfhıde tuttu. sanın Moskova, V artova, Prag ve tikte halihazırdaki beynelmilel va- 1 

Bu, Teoeya 1çfıı hiç te güç deiil- Bükret sefirleri arasında yapılan ziyete hakim bulunmaktadır. ı 
dL imparatora, dlnbüt llemlerinde gÖrüfmeler esnasında bilhassa 
ilk sdı tarap sunuyordu. Antlusdan sonra orta avrupada Prag, 5 (A.A) - Prag ve Mo-

Şaraba lıı:atacait zehirle bu İfİ biz- haııl olan vaziyet ile ÇekoıloTak- ravıka Ostrava da merkezleri bu-
ı:at _ • _._ __ ,_görebilirdi. yanan müdafaası meselesi mevzuu lunduğu söylenen gizli Polonya 

.. e ernm ~ b-L. 1 k . . . • . f r f 
Atıl mesele zeT&hiri kapıyacak tınıı o muttur. omümst partısının aa ıye ıne 

ve tesirini ~fakat lıı:at'i yapacak Franaız elçisi ve orta elçileri 12 dair Polonya hükümeti tarafından 
bir elıir bYj;, kta idi. ı Mart tarihinde Almanlar tarafın- bir mubhra tevdi edilmesi üzerine y T ~ H cll bulacağı ehir i§i- dan yapılan kuvvet d rbesinin bu- notada bildirilen şikayetler hak~ 1 
ni t::.:~ ye z lundukları memleketlerde b1rak- kmda ciddi tahkikat yapılması hü- 1 

Harla L~~~:._6 ___ ~ldürmek tığı intibaları, husule getirdiği kümetçe emredilmittir. j 
• --..u_:- ..... , .. uau~u 0 • • • akiıleri ve alaluıdar hükümetler Hükü.met kendisine bildirilen 
ı~~n taaarladıgı kanlı plinı ıçın ~ tarafından alman tedbir leri tafai- tekilde her türlü faaliyete mani 1 
böyle her gijn kafasını yoruyor, btr latile nlııtmıflardır. olmak için şiddetle harekete geç. 
çare anyordu. . • Mo .. kova ve Varfovadaki F ran- meğe ve tikayeti mucib olan ah-

- A, B, C, brövelerinden maksat 
nedir~ 

(A) BRöVESl 

- A bröveGini almak için «pla
nön ünü İp gibi dümdüz götürmek 
ve muntazam şekilde yere indirmek 
laztmdır. Bu csüzülüş> uçuşunda 
dönüşler yoktur. On metrelik bir te
peden boşluğa bırakılan planörle bu 
eekilde beş yUz metre katedebilen 
veya 60 aaniye havada kalabllen(A) 
bröveaini almış olur. Tabii iniol de 
muntazam yapmak şartiyle .. Zeki bir 
talebe bir bröveysi 10-20 giln içinde 
alabilir. 

(B) BRöVESt Zehlr usulünü nihayet m~ .. vafak sız büyük elçileri ile rag ve Bük- valin doğruluğu tebeyyün ettiği ' 
~ulmamqb. 8qka ve daha kat 1 usul retteki Fransız orta elçilerine av· ı takdirde mücrimler bakkmda aza- 1 

~dı. rupa meseleleri hakkında malu mi tiddetle cezai tedbirler almağa 1 B brövesini almak ittiyen gençler, 
Birden vurmak.. Hançerle birden mat Ye direktifler verilecektir. karar verilmittir. j HAVA SPORU tabii A brövesini aldıktan sonra yir- risatmm biltUn milddettnde yalnız 4 

&ldünnek •.• Fakat bunu kim yapa- .. .. .. . mi metrelik tepelerden planörü bo~- g{in uçuşa müsait olmiyan hava 0ı, 
cakb? A 'k J b d T urkkuşunun lnonunde btr plA- luğa bırakırlar. Sağa sola 90 derece- du. 

Kimbayleblrifoceaaretedecekti? merl Q OT U ayramzn Q nörcülük, paraşütçülük kampı bir lilcdönüşleryaparlar. Nihayetbir90 fnönU kampı hakikaten 1tençlilt· 
Bu cinayeti itliyecek olan adamın BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE ı istemişlerdir. de Ankarada, Eti Mesgut'ta motörlü bir de 180 derecelik bir dönütle ve miz için biiy{ik bir nimettir, 

kazana ne olmalı idi ki bu kanlı ite ve Amerikan sulhundan da bahse- tayyare kampı var. Bundan başka rüzgarı yana alarak inerler. Biz konuşurken hava kararm'ltti. 
gİrifaİn... decektir. ROMA, 6 (ö.R) - Vatington .. ve şimdilik lıtanbul, lzmir, Adana, Bunları yapmağa muvaffak olan Garıon bUyük .alonun Uatiimllz:e 

AngeliJd... dan bildirildiğine göre Amerikan B.ursa ve Edirnede şubeler açtı. Her talebeye (B) brövesi verilir. "Bu da raetlryan elektriğini yakarken bı>l· 
Hayır •• Bu ..kat bir İt olurdu. ROMA, 6 ( ö.R) - Dün Birle· donanması erkanıharbiye reisi vılayette Türkku~u kulübü, Türkku- bir, bir buçuk ayda almabllir. nın çerçeveeindo iki kJ,t belirdi. 
V uil.. tik Amerika devletlerinde ordu ayan meclisi bahriye komiıyonun· şu kampı ve meydanı olacak .• Türle~ Dediğim gibi A ve B brövelerlnl, 
Bu da olmazdL. imparatorluk tah- bayramı kutlanmıttar. Bu münase- da dinlenerek bahri programa gö- kuşuna, gayesi memleketin müdafa· talebeler bulundukları yerlerde RATIP TAHiR Mt, fERIT 

tİna mOstaldlen çıkacak bir adamın betle Amerikanm mutlak biteraf- re yapılacak otuz bet bin tonluk ası olan genit ölçüde bir spor kulübü Türkku~u kamplarmda altrlar. BURAK MU 
bnparatoru bizzat öldünnesi balkın lık siyaseti gütmesine taraftar üç süper zırhlı yerine 43 bin ton· nazariyle de baktlabilir. 
üzerinde fena tesir btralardı. olan tefekküller birletik devletle- lukların intası için müsaade iate- Biz, havacı gençlik, uçan gençlik, {C) BRöVESl Bu iki kişiden birini görünce a& 

Birden gözleri vahfi bir aevinçle rin harbe ittiraki aleyhinde nü- mittir. Komiıyon bu rubsab ver- yetiştiriyoruz. Amatör tayyareciler • l • d '- ilet'" 
. 1 • . l d" B. k . . B hl 1 12 l k vm~ e venm en K8 ım. 

parladı. ma!ıf er t~rtıp etmıt ~r ır; ır~o mıthr .•. u zır ı ar pusu to!'"" yetiştiriyoruz. Hava aporu yapıyo- (C) brövesine gelince: _ Ratlp .. diye bağirdim .. Sen bU• 
Bulmuttu.. hatıpler söz alarak bırletık dev- larla mucehhez olacak ve 60 mıl- ruz. A ve B b o" ele "nl alm-ıı olan d - il':" t B R t" 

l ek ad b l l l • b" "d • • d l • ·· ·ı d 1 r v rı ra a ne anyoreun .. rJve .. u a ıp 
imparatoru ödü~ ~ı u - etk~rın tam . ılr h~ecderrub laıyasetı1yon o ar yerınke yuz ~ı yon 'o- - Herkea Türkkutuna girebilir gençler lnönü hava kampında ve da- Tahirdi.. Değerli karikatürist aanta· 

muftu. En büyük cınayetlerl r.şleme- ta ıp etmesı e ın e u unmuf- lara mal olaca tır. Erkanıharbıye mi~ h • öl "d lk ı· ._,, R t"' T h. 
v • l b • · b l k ıı • · h "'d f · • ı a genıı çu e ye en ı uçuızuna KO.r a ıp a ır ... 
ge saik büyük bır kuvvet vardL ar ve u ııyaset ıca ı o ara uzaK reı1& ava mu a aa11 ıçın de daha - Lisenin dokuzuncu sinıfma ba la la B 1 t t"k _ c·· ı k kl - Elimi 

Bu kuvvet. .. Atktı.. Şarkta bulunan Amerikan kuvvet- kuvvetli tertibat ilave edileceğini j kadar okumuo kız erkek her "'enç tabi ~I r.k ub'uçtuş edar, 
8 abı" udçui Yyaa- k . u ere yanıma ya aştı. · · •-=-- • l · · · l • l b'ld" • • ... pı ı ece ır ep en, tr aK sı ta ve. Teoıya, kendısıne çıq;uıca bır at• erının tamamıy e gerı a ınmasmı 1 ırmıftır. Türkku una aza olabilir TUrkkuAU d hal . ded' s· . 'kt 1 -'d .... = = · v macm an ş ar. - Bu. ı. ızm t ne cu anıtı· 

mddadığını gördü. düttüiil yerde sessiz kaldı. . Talebe, havaya ~hldığı nokta ir- niz. Bir kerre de letanbulda l>a~a 

Kesik Elli 
ADAM 

: Kürekler, gijrültü etmekten kor- Kulübenin her taraf altü t t- tıfamdan aşağıya duşmemek şartiyle böyle hitap etmiştiniz. Ben Ratıp 
5 kar gibi hafif ve se11iz suya dalıp da- tiler. uu s e havada a.agan bet .daklka yel~en Tahir değilim •• . Fakat Ratibin kar-
E • lıp çıkıyorlardı. Mah d - lard uçuou yapmağa ve ınerk.en de yme deşiyim. 
---=========~~ Ane, Sabrinin gemiıinin hareket mu ~ anyOI' .... , uçuşa hatladığı irtifa noktasınm altı- Benzeyiş bu 1'adar olur do~rusu •. 
h • ettiğini gördü. .. Saba.b.~YU\ er~ ~üme gC>- na değil, aynı yere veya daha yükse-- Muammer takdim etti. 

Feryatlarını daha ziyade yükselt- türmek uzere bağlı oldugu yere Kir- ğine lnmeğe mecburdur. Bunda mu· T" kk be ald 1 tl YAZAN ti dikleri zaman zındanı bot bulmutlar- vaffak olanlara (C) brövesi verilir. F -
1 

B uakr uRtunbun ka df !"d nk 
' • _ dı er t ur . atı m r e ı e ar a• 

d.f - --.;;;; Sanki giden geminin arkasından ·Mah kt daşmı takdim etti: 
,~ ·,~ HANRY son ümitlerinin de gittiğin( görüyor mut yo u. PLANÖRLE DONY A REKORU , .. d ~ 1. ki 

/9ı (; •k JJ ve ona da .. lı ordu. .. Zencir •• Demir bileziği ile beraber . - !urkkuşunu.!.' eger 1 ma • e rı a DE ag y L--!!h ldu"' de d __ .. d bö" l be d k"k kal mstlcrmden Suat Kayalı .. 
Nı 7 , Gece oldukr• karanlıkti uax o gu yer uruyunıu. - Hava a ye ' a ı a · $' d' b d d" t ıı 1 

O • J ' M f dl :r- • , • • .. • , • ım ı masanın aşın a or Kıf • . .. on re Sabrinin gemisi bu kar--•-•- irinde Muhafızlar gözlerine ınanamadı- magı kolayca temm eden gençlenmız t k M 1 lan konUR ._., ~ " lar • • • o muştu . uammer e o "-
• • ... b lad 1 1 • .. • denizin karanlık ufkunda kayboldu. • Ve bu daracık yen, sanki bır ye- var rot) bu · kad lar da iltihak 

Ane, dalgın nazarlarla Sabrının ge q ı. n emeamde bazın bır ma- A • f '-- N ' re saklanm1t gibi gözleri ile aradılar. Muammer Öniz güldü. m~ma yem ar aş 
gemisine baktı .• Baktı.. kam vardı. nenm eryatUIO aibl rahatsız • • . . . . ettiler. 

Ah b •. :ı "ti le L-'.!! Ve bu m-•---- Somalılann ""l"'l etmişti. iki köle genç kaduu zorla ve Cellit ta, elinde fenerle içeri gv- - Azıztm, dedı. Bu be, dakıka.. 1 .. .. kampındaki hayattan pa· 
u gemıye ne umı er UQK- -.am o u e- di. C"'nkU ha daha ad akıllı As " b" h dd' B' , 1 • , nonu ' 

lanmıftı. Mahmut gelince ona binip rİn arkasından yüksek sesle çağırdık- ıürükliye tiirükliye kulübeaino gö- "' u Ya ı:.:.x- gar~ ıbe ad ~:k ızım. gen~. erımlZ raoütçülükten, talebenin ilk paraşilt 
kaçacaklardı. HalbUki timdi bunlar lan matem ilihisi idi. türdüler. agdannamha 14ta. ~ahB muBd~ ~ug:-d·~ ~~al sın ah ~~ ~ ı a ye~!n~ l trhsaat, atlayıtlanndan, motörlü tayyare 
L__ •. im t l1ık b" ruzg'" ir eı" onl ~ C-f~ sölmı-:t.e L--ladı o a yret etti. u.. ır mucıze ı ı. tK saat, atla uç saat puınur e ava· kampından bahsettik Bunları da ya· 
•ııq> ruya o uı u. ar lJ u. ~ q; uag • • • d kal l __ ,_ kt . 

Ayte, uykuda yürüyen insan gibi Ka.Yanm arka ta.rafındaki or- Ayte, bu metum sabahı kalbi bm- • Fenerin soluk zıyua ile yerde~ a an ar µcıı.. ço ur. nn yazacağtm. 
dalgın ve senem bir halde kocaamın mardann kokusunu la.fıyan ve sıcak kula burkula karpladı. ·~ ve parça parça olınut bir el gör- - Bunun da rekoru var mı) KEMALETilN ŞOKRO 
bulunduğu yere gitti. kum hararetini yalıyarak mtan bu Birden büyük bir gürill«l duydu. düler. _ - Tabii var. Planörle havada * 

Kapının önündeki muhafızlara rilzgir, Ayşenin iniltilerini bir linet Sea gürillttıleri. küfilrler, bainf· Bu kesik el, kan pıhttlari ile Yoiu- uzun müddet kalma dünya r~koru uud Barselonda 
Yalvardı. aeıi gibi bütün kalabanın üstiine ya- malar kulübesine doğru yaldatıyor- rulmuı gibi röriinen zeminin kumu- eimdl Sovyetlerde ve 36 eaattt~. Clt 

- izin verin •• Onu bir daha.. Son yıyOI'. Ve sonra rüzgarla beraber aa- du. na ldeta g&nUhnilftil. Bu elin yanm- Sonra, bu rekorlarm muhtelıf ~C-: Londra, 5 (A.A) - Hud harp 
defa göreyim. hilden denize.. Deniz açıklanna Kulübesinin kapısmİ parçalıyarak da da bir cam parçaaa vardı. killeri var. ~eaelA yal!uz uçuf, ;ki ge~i.sinin ~anel?ndan bir kısım 

Müaaade etmediler. doğru yayılıyor .• Kayboluyordu. kırdılar. içeri ıillhh adamlar htlcum Mahmut, bu cam kinlt ile bileğini veya Uç kl§i ıle, yolcu ıle uçuo gıbl. lngılız sakınlerlnı alar~ ~~be(\it .. 
lırar etti. Aytenin kulalClanna hafif bir aes, etti. keamit, demir halkadan kurtulmuı TORKlYE REKORU tanka hareket ettiği bıldırılmek-
Sille tokat oradan uzaklqtırdılar. kanat çırpar gibi bir teı geldi. Memedelcl çocuiu anasinin kuca- ye zmdanm harap çatısından kaçmıt- tedir. , 

O zaman Ane yol ortasına çömeldi. Baıını hafifçe denize çevlrdL _ ğından alarak bir lröteye fırlattılar. b.. - .,...ürk.iye rekoru kimde) B~ıelO?a ~~dun yerme Repul· 
Acı acı bağırarak ağlamağa .• inleme· Sabrinin 2emisinin yerinden ki- Cocuk bu fırlablıam ılddetlnden -BITMEDI- - Ali Yıldızda.. Ali Ruıyada tah- ae gonderılmıttır. 
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HIOJLILY~VOOID 
Şehirde Gördüklerim: 

Yenilen Favsta Bayraklı vapuru ............................... 
Yazan : Ml,el Zevako 

'Şövalye hayret :nde kaldı. K';!~ yabyordu. Esrarla dolu bakışlann: 1 Karşıyakalı 1 ar vapur 

Marlen Dietrich Holivu-
dun Esrarını 

-30-
anlatıyor 

disi haberdar olmadan Pariite bir ev hali bir azamet vardı. Yanında yeni j h k k d d • • • • •• ? 
sahibi bulunuyordu. Sırrı yırtmak doğan küçücük bir çocuk bulunu- a )fl ,a ne uşunuyor «Mez_arlığı göreceksiniz. Biliyor-ı - Hayır,odeğil,onavadide,hu-
için kapıyı çaldı. Gelen genç bir kız yordu. Bu kadın Favsta idi. Çocuk • ıunuz in, Amerikada ve bilhassa bu-lsusi bir türbe yaptırdılar. O gayet 
~va iyeye buyurunuz dedi. Parda- ta bu kadının Pardayanla münase- rada ölülerin to~ra~ı ç?k pahalıdır I çabuk. unu.tulacaktır. Onda asıl ~-
yan: betinden olmuştu. Sikst Kent yangın ve mezar~klar bırbırlerıyle reltnbet 1 zarı dıkkatı celbeden şey sıhhati gu~ 

- Madam ki benim evim imi~, gecesi ele geçirdiği Favstayı bu şato-1 eden, reklamlarım yapan hususi mü- n~ renkli kız, hayata karşı a,kıydı-
girebilirim cevabını verdi. ya hapsetmiş, yanına da hizmetçi e~sel:rdir. Gazetelerin neşrcttikle- Mahvolan, ölen Harluyu hiç kinı" 

içeriye girince hayreti büsbütün olarak yalnız bir Minisi vermişti. rı rel:~amlarda, ıokaklnra yapıştırlı- tasavvur etmek istemiyor. O, hatıra· 
artmıştı. Zira otelin kapanmış olma- Silat Kent yaptığı gizli bir mecliste l~n. afışlerde, şu cümleleri görebilir· ya bir ilkbahar gibi geçecektir. l)enr 
eına rağmen eşya tamamen el sürül-, Fantaya iki yüz sual sormuş, aldığı sımz: «rahat ölmek isteueniz kendi- bilir ki, 0 şimdiden unutulmu uzak 
memiş bir halde yerlerinde duruyor-

1 
bütün cevaplar kadının cürmünü or- nizi ura ya gömdürün.» bir hatıra olmuştur. Fakat bir' erkek 

du. Şövalyenin ihtiyar köpeği Pipo 1 taya koymu~tu. Favıta ölüme mah- ölümleri istismar eden ticaretha- Tardır ki, saet sonra, gözleri kızanJJll 
ortalıkta dolaııyordu.. Efendisiniılrum edildi. 1589 senesi Ağustosun- nelerden biri de mezarlığın bazı yer- bir halde her alqam onun türbesiflf 
gördüğünden çok memnundu. Niha-; da verilen karara göre önce Favsta- lerine - radyolar koydu ''e şu ilanı girer ve bir oradan çıkar. Bu VilyaJll 
yet Hoket meydana çıktı. Sevinçle nın h8't kesilecek sonra da vücudu verdi: «Ebedi istirahatin iz esnasında Poveldir ve Vilyam Povel o~dan hif 
dolu tebeuümlerle: ateşte yafolacaktı. Mirtis, hakimler bile Bing Krosleyin seşini duyabilir- bir zaman bahsetmez .. 

- Ah Mösyö Şövalye, nihayet dıfftrı çıkınca bayanının ayaklarına siniz.» 
gelebildiniz? ... Çabuk Marko Şöval- kapanma~ hüngür hüngür ağlıyordu. Bu hulus fazla rağbet görmedi. YERStZ TABl11 
yeye güzel bir Omelet yap .. Jilet ıen Favata hizmetc;:isini elleriyle ayağa Bizim gittiğimiz mezarlık, Pa"a- . .. .. . 
dek°' Şönlyeye tanP getir dedi. kaldırdı. Göğıünde:ı altın madalya Bayraklı vapuru mot ntun malı olan ye stüdvoların . -. tı~e dıyor, (~uyu~ reaınlRe-

Hoket kollannı uzatarak ilerledi. çıkararak açtı. içindekileri Mirtiıe . Bir ~eyin yenilenip yenilenmediği- mn bir merdiven ilave edemezler mi? yanmda bulunan arazi üzerinde İnfa çıt) fılmm~e ~~ Cılbertın mqu~· 
Şövalye onu iki yanaklanndan öptü: göstererek dedi ki: 1 nı anlamak epeyce müokül bir iştir. \! APURUN HAVUZU edilmi~tir. 11 olan ye4il ~ozlu Fr~ı.ız .yıldm ~~ 

_ Hoketçiğim, ne kamım aç ne -. Köpekle~ dü,ün~ükleri i,k~n-
1 
lnsa~ söylenilen1e~i dinl~dikten son- V~pura binmivcnler, görmiyenler, Beyaz profili revakın önüne geli- n~ ~dorenın ~bedı ıstvahatgibJ. 

de i(kiye ihtiyacım var. içimi kavu-lceyı an~ak benım ce~edım~ yapa~ıle- 1 r~ bıle, karsılaştıgı netıceden fazla veya kar.c~ıdan görenler ~öyle .. öyle- yoruz. Kocaman bir levhanın üzerin- Şundı o, Con Cıl~.~ yan!ana bd' 
ran otelin Uhiı bu ~kildir. Bunun ceklerdır. Onlann eline aag geçmıye- hır şe •)er anlayamıyor. ·orlar: de sadece ,u yazılar yazılıdır: !~aldadır •• ?'. buyu.k bır aefalef 
lebebini bana çabuk anlatınız. j ceğim. Bu .danele~i görüyor muı~ ~ 1 . Ben de, bir çok meraklılar ~ihi in- - Bu vapur değil. Cetcne... Beautiful H,ollyvood. . açind~, kendıa~ı kemve~ vereıok 

_ Neyi &irenmek istiyoraunuz?,Bunlann bır tanesı adamı uyutur, ikı , gılt~reden satın alman Bayraklı v~- - Bizim kaçakcılık motörlerin- (Güzel Holivut) manasına gelen !~.uç sene mucadele ettikten ao..,... 
_ DiYinfyeri kapattınız mı? daneıi öldürür. Bu danelerden altı purıyle Karşıyakaya gidip ~elme bır den az büyük.. bu isim mezarlığın ismidir. ~ldu. °'!u.11 ~atoryom • murafııll 
_ Evet Möayö .. Oldukça çok pa- tane var. Oçü senin, üçü 6enim için .. 1 s~yahat yapmak arzumu yeneme: - Hücum hotlaT gibi eeri... Derhal ,unu aöyliyevim ki, me- ödemek ıçm, ıtudyolarda ıane topW 

n imzandan. Bir gece ocağın yanm-j - öbür dünyada dahi ıizden ay-
1 d~~:. Her ne kadar ad konm? re~mı -. içinde bir de havuzu varmİş... :zarlık cidden güzeldir. Buruı, ağaç- yorduk. . . 

da oturm~ Pipoya bakıyordum. Ak- nlmam. l gunu vapuru bol bol gezme ı~kam- Ellı ku.ruşa gösteriyorlarmış.. lan, çiçekleri ve havuzlarının fııki- ı,~e. (GU'J? ~eph~mde b11'4Cy yok) 
bma bu geldi. Artık her gelen gidene 1 • Fa~sta h~yeca~dan sapsan keail- 1 n~ ~uldumsa da, vapurun hnkıki s~- - Müzik te ilave etmi~ler .. Va- yeleriyle ga:vet ho, ve temiz bir beh- filmmm deliıı Lüı Y olha~, aahı1' 
lıİ2met etmek istemiyordum. Bun-' dı. Hızmetçı üzerıne atılarak hapları hıbı olan Karşıyakalıların neler du- purun salonunda danslar devam çedir. Surada burada bulunan bazı- ~azıı Mr~ ve muıtahıil Şemi~ 
dan aonra Şövalyeden bqka hiç bir:ab?ak isteyince Favsta onu teskin 1 şündüğünü öğrenmek fa ·daı::ız olmı- edip duruyormu,... . lan aade, bazıları da heykellerle süı-ıı•te yallas Rayd, uyu4~~u .. nıau: 
kimsenin yemeğini pİ§İrmemeğe. on- ettı: ıyacaktı. - Bu Yapur Mıster Frankonun lenmİ• mezarlar. Muntazam bir aıra delerm kurbanı olan mavı gozlu ko'f 
dan betim ldmaenin ,arabmı doldur-1 - Acele etme, ~imdi daha ölmek Martı gibi, gümü kanatlannı ~u- (General Franko olacak) imiş .. in- ve muntazam hatlar üzerine çizilmi4 boy.. • 

amaia karar verdim. Burası yalnız hakkına haiz değilim. l lara yaslıya yaslıya konak iskelesın- giliz hükümeti zaptetmiş.. Onun yollar yok.. ..1,te Barbara Li Mar. O da taJll 
~valyeye açddır. Hapları tekrar madalv~?';?' içine den ayrıla? vap~r, ~e~i iskele önün- için F rankocu deniznltılar kovalamış· Ortada, cameki.nlı katedral 4ek- ~0'! ~~e veremle m.ü~I~ ~ere1' 

B _!_!_1 __ Şö I . d r . _ koyarak b~ynuna astı. Bulun gece de ufak hır kavıs çızdı. lar... )inde ve Üzerinde mavi ve y .... il göl- umıt~ızlık ve detı.et ıçmde oldu. 
u Mnıcn" va yeyı e ıce sevm k d' k d' d" .. d" G" .. •~ 1 Sa . k' . .. . H V kk --r çocugu ı. b klan k d' di Ot k" kadın liararetle ku k en ı en ıne uşun u. ozune asuı 1 at tam on se ızı gosterıycr. a- - apuru muva aten verdiler. geler bulunan beyaz mermerden lco- varm ve u çocu a 

b.ır • ..=. 1 
•• ~nd aşla. ':.o: uvku girmiyordu. Sabaha kar•• ko-

1 
va serin .. Bu aatte vapur hıncahınç Sonra lstanbuldn adn yolculuğuna caman bir türbe var. Bu türbe birçok komilc Saru Pitta aldı. Saru Pitt. !:. • $ö 'aıgoz de b~I ~·. ridorda ayak sesleri çoğaldı. Hakim- kalabalık .. Benim gibi vapura yeni tahsis cdeceklermi .. salonlara ve .:pellere ayrılmı,tır dostuna her gün taze çiçekler gel 

Y .Benv dy~ ;u e e ı ... _ ler cellat ile muhafızlar odaya ııra-:binenler, bayraklı vapurunu ha)ran- - Üzüm kurumu hu vapuru Se- Bütün duvarlar hatta koridorlan~ ri!~i. Aradan zaman geçti, çiçek, 
_ - de n:ı u;; ant:"'!' ne du landılar. Hakimlerden biri idam ka- lıkla geziyorlar. Janiğe Ü7iİm nakliyatında kullana- duvarları bile cekmecelere benziyen h.aıa buradadır. Fakat bunlar ıurı 

•urb"!e. oh: ktn ka~agı .... m, 
18 

e- rannı okudu. Cellat kadını yakala- Bayraklı vapurunun güzelliğini, ci- cakmıc... BO ner santi.;,lik karelere taksim e- çıçektir. tki çocuk gayet güzel "i 

ceB~ maan Ha ak ti Pcagdım. mak isteyince Favsta bağırdı: ciliğini, göcıterilen resmiyeti anlata dilmi tir. Bunlardan her biri bir ta- ııhhattedirler. Ve Saru Pitta on 
ır ay aonra o e e ar ayanın C il" ' V 'f . .. k 1 b' . . K . k J 1 b" "t" • t b' ... h 

1enm • • • l d Şö-' - e at. azı enı gorece za- an ata ıtaremıyen arşıya ·a ı ar, AKŞAMCILAR but ihtiva eden yerlerdir. Bu delim uyu up eyı er ıye verecegı uı 
ev e meruımı ıcra o un u. d d .... 1 . .1 k b' k' 1 k d ~ l ft• ıu da d t d'v• .. .. y 
-L _ __._1_ .likt • man a egı sın, verı en arar ır ı- vapura toz on urmaga razı o mu- Vap el d 1 ı· t kapıyan ve her ta.şan üzerinde bir n oı una ver ıgı aozu ve 

lo..,~hncmye arudu• sersen ak,enherv~~mb'!' einin öldürülmesi iç.indir. Halbuki
1
yorlar. Fakat buna rağmen, meselaıre el" u~, opk oAu .. l ~t~e a)uıanı.z ye- iıim bir tarih kaydedilm; .. tir Her mini hiç bir zaman unutmaCh. 

ı vara um gun D' • • • • I ld k ) d k 'k d usmıyece ·.. n a uan ara ınan- • ... • . • . .. 
az daha artan bir sevgi ile kanıınalben ~~dı ıki ~'.1 taJıyorum. w':1.mea e onusma a:r n e sı e- mnk lazım gelirse, sırf Bayraklı va- taraf son derece temizdir. • Fl?rey, bıç~ır ~ehme .. aoyl~ıne<I 
bailanmİth 8 . • • K" . inde Hakımler e~ılerek dısan çıktılar. gıl. . purunn binmek için iskelelerde sa- laaız salonlarda ayak seslerimiz •ımdı bana bır plika goatenyor. S 
p· ''leffi A ~·. ı:cı:b. iÇ ğuk Çünkü kanunlar gebe kadınlan öl-

1 
YAZIK EITILER ( 1) atlerce bekliyenler oluyormuş. aksi sadalar uyandınyor. bakır plika üzerinde •unu okuyor• 

_1~~:ı.. • .yru ~!_ ısH k ır ao ta dürmeğe müsaade etmiyordu. lkincij Vapur Ha rnasaalJah Lüyükmiis.. V b"f · 'I d' k-_ı .. Florey bana dönerek· nuz: 
aaguuqcı neticeauıue 0 et te ya - . w V k .1 B k apurun u esı, ae ı oau mev- . . • 
.., .ı:ı...tü ctt:-• ld ) büt'' .. bır kPrarla Favsta doguruncaya ka- 1 apura yazı ettı er. unu arşı- zuu oluuor Bazıları· _ Burada iki yüz ıinema ölüıü No 1204 - Rodolf Gulıelmı. 
ga u~ • ...,vT111ye e en S?e en un . h' d'ld' k . J d ki . k d l J • • ' ( ~ __ _ı ___ • v .__ ..ı __ dar ıdam kararı te ır e ı ı. 1 ya aya ış e ece. erme, ya ın a a a- _ Büfeue rakı koysalar dehşetli var, diyor. Bunların hepsini tanıyor- 1895 - 1926) 
ga.J' ...... NUT~nıe ragmen llUUIU1 Ç v d v .. • d l' J • 1 1 d' d h . . J •- V 1 . . 
gÜnden l(Öne alime yaklqıyordu. .. ~ugun .o~um~n~n uzenn en Irat ıman ara. 1ş etse er ı a a ıyı iş yapar. cfum. Hepsi de ~ref ve .c>hrete doğ- ... te a entınonu? mezan. Ç 
Holıet al6mlınin en tathıına ka'f'Ut" I uç .gu~.g~~lftı. Mı:tıs zın~ncınm olur~.u. . .. .. .. - Biz de pis me ·hanelerden ge- ru yaptıkları cehennemi k04unun lere ,.mahauı madem kah ~tur. V 
a-:ı,._ ...1-1-_ .. ~1 __ • _.-ı..~· lletırdıgı ıut ıle çocugu beslıyordu. j Cuverte yolcuları hıç duşunulme- celemekten ku t 1 kurbanı olarak ölmü,lerdir hatta paılanmı4tır. 
~-u uauua p......-ıyen yı;ıı•~• .. .. . l k . A ha d .. b' r u uruz. . 
• cur.---.L tekrar diyordu Niha- Çocuk gurbuzt ııyah saç 1 ve ço 1 mış.. ca ne en guverteye ır ten- -Yahu on beş dakikada rakı iri- - Cin Harlu da burada mı? Florey anlatmaya devam ediyor 

!>IV.., .. yeye • .. ld' ••ırt' • ~ • tiha t k d 1 ' .. et uykuya da1an bir çocuk gibi He>- guze ~· ın ıs çocugun ıs ıı~ 1 e oyma ı ar. v • • lir mi? Diye sordum. Florey de iı:ahat ~ -BlTMEDl-
y ahr • •• Şö' J kana da yerınde olmasından çok ıevmı- Vapurun bacası kısa oldugu ıçın _ Hiç olm 2 b 1 b' k _ verdi: 
kette ete göçtü. va ye mm d F ta 'ıe hiç uyumıyor 1 ateş parçaları miişterilerin elbiscle- 1 y ka sal uz u ır~ oy ......................................... . 
gözlerini kendi eliyle kapadı. Hoke- yor u. avs 1 

, • d" .. B t ak r sun ar.. az l\ sam arı epey gıder. Radyoda oynak bir hava . Esasen K İralık ev ve 
Iİn 'f'Uİyetnameai ~. Bütün mal- uzaktan uzağa oğlu~u ıeyretmekle rıne uşuyor. acayı uza m o- - Esasen vapurun rad)•osu da canınqan bezmi, bir vaziyettcain ... 
lanın kocalı $ava)ye dö Pardayana vakıt geçiriyordu. Bır defa olsun zımB·:·d h . k lı var. Adeta gazinoda oturmuş gibi insanın, hu münasebetsiz aleti icad yazıhane 
b-~ uah idi Parda dolapta yavr"'unu koklayıp öpmem~ti ız e zaten er ış no san yapı r. eğleniriz ed k"f" d w• r 
~~ bY. min. • b ldyanOn • Orüncü günün ak,amı hakimler tek~ Ciiverte merdiveni neden tek .. Tak- IÇERLIYENLER eMne u ur el ecleg~ ge .ı.yolr.k Gazi bulvarında Yeni TuhafiY 
u~ ır ret 1 u u. u mı- .... . .. .. - emnun o an ar ıse şoy e onuşu- . . . . 
neli altın bir çerçi.veye geçirterek rar Favatayı zıyaretle olume hazır- tacaluın. Bayraklı ·vapuru heman her kesi yorlar: cıler çarşısında kullanışlı ıkı ev )ur .. 
aakladı. Habra olahilecek ufak tefek lanmuını aöyledile~. ~~~ın altıa~-ı ~irt~ h~çkıra ~ınç~~a ağbyar~k ~e!11nu~ v~ tatmin ettiği halde bazı - Biz neşeyi, neşelenmeği bilmi- lı~~ır .. ': azıhane olarak kullanılnıd 
bazı ,.eyleri aeçip aldıktan sonra otel- na doğru Favata Mirtısı çagırdı. Bırlemırlerı yerme getırecegıne yemm şıkayetçılerı de var. Hele sabahları, yoruz ... Müzik evlerimizin kapısın- musaıttır. 
le birlikte bütün mallan kör ve der- bardak su içine zehirlerden altı tane- etti. ilk defa olarak Favata yavruıu- daha gözünü açarak güçlükle vapu- dan bile geçmiyor. Deniz bank ne iyi MÜRACAAT: Yeni Tuhafiye' 
mandan dü4müt kimseleri korumak ıini koymağı emretti. Mirtia ağhya- nu kucağına alarak ona da dedi ki: rc.ı. yetişenler, radyonun getirdiği mu- etti de bu vapuru getirtti. Hele ta- lerde Dr. Hulusi caddesi No. 64 
için hayır cemiyetlerine bıraktı. Par- rak bu emre boyun eğdi. Büyük bir - Favatanın oğlu, Pardayanın zik parçalarından memnun o1mıyor- lebeler, vapurda neşeli neşeli yanm TELEFON: 2256 J .. I 
dayan böylece mirası da temizledik- aoğukkanhlıkla Favata Mirtise •un- oğlu! Bir gün babanın önüne diki- larmış. yapurda anlattılar: saatlerini harcadıktan sonra mekte-
ten aonra hayvanına atlıyarak ken- 1an söyledi: lecek ve ananın intikamını alacaksın. - Bırader, sabahleyin evden gü- be gidiyorlar. Daha büyük bir heves- G • t 
disinin de tayin edemiyeceği bir isti- - Bu çocuğu sana emanet ediyo- Müteakiben yavrusnun alnına bir rültü ile ayrılıyorsun. Canın esasen le çalışıyorlar. 31 p Saa 
kamete doğru ortadan kaybolmu,tu. rum. ~~ .~lacak ~ariae gi.d~kain.

1
buae kondurdu. Elindeki bard~ yu- sıkılmış, güçlükle vapura yetişiyo~- Yukarıda da arzettim ya. Memnu- Birinci kordonda Gazi kadırı 

Orada buyutecekaın. Kendısım anh- varladı. Yıldırıma vurulmu4 gıbı ye- sun. Evde bayana mutadın olan lı- niyet ve ademi memnuniyet beyan sokaiile konak araaında bir kac:Jırı 1' 
Şubat ay]nda Romada bir hidiae yacak ~ir yqa .. gelince ana ve !-~- 1 re yuvarlanarak hayata gözlerini ~a.yı vermeyip seksen kuruş verdiğin edenler arasında ortasını bulmak saati zayi olmuştur. yeni Aaır • • 

oldu. Şatonun dö~nm~ bir odum- ımın kim oldugunu ve nasıl hır ha- yumdu. ıçın canın sıkılıp duruyor. müşkül... hanesine, yahut saatçi B. Ali 
da dar bir karyola içinde bir kadın diaenin mahaulü bulund .. u anla-

1 
- BlTit - Derken vapur hareket edi or. ADNAN BlLGET getiren memnun edilecektir. 

- --- -- ' yonun? Behemehal oraya gidecek- Dedi. Hademe filhal yol göatere- olduğu diğer bir odaya götürdü ve harekette mi bulundum? Bir k1Jf 

HALK MASALLAR/ sin, defineyi göreceksin! Eğer gör- rek efendiıinin oturduğu odaya gö- hizmete imade uşak ve köleleri dı- mu ettim? Ağlamanıza sebep n 
meden gelirsen göğsüne bir hançer tilrdü. O sırada Ebulkaıım yalnızca prıya çıkarttı. Bezmi i4ret ve ünai- - Efendim, benim buraya 
vurur seni gebertirim! ınüzey~~ bir ~ire oturarak mqu- yette yapyalnız kaldılar. F.bulkaaım mekliğimin ıebebi pek gariptir. JJ 

Diyerek ve öldüreceğine yemin kuı Durdaneyı dü4ünüyor, hasreti yakutla müruaa albn tularla Belkiae nu ıize nakletmekten hem utaııı1 
ederek tehdidatta bulundu. ile yüreğini dağlıyordu. en nefis bid~leri ikram ediyor, bir- rum, hem korkuyorum. Çünkii 

Belkiı pederini bir türlü fikrinden Belkiı ıiyah çar4af a bürünmÜf ol- likte idaref ikdah eyliyor. Ve kızın uil bir ailenin evlidıyım. Evvel Zaman 
içinde 

vazgeçiremediğini görerek meyuı ve duğu halde İçeriye girdi. Ebulkuım 4İve ve nezaketini gördükçe meyil pederim ıizin malik olduğunus 
, mağmum dairesine gitti. isteksiz ia- onu görünce hemen ayağa kalktı, ta- ve muhabbeti arbyordu. Nihayet neyi öğrenmek istediği için beııi •·----•il" tekaiz elbisesini geyindi, elmaslarını zim ile:. «Buyurunuz efendim!» di- k~ini zaptedemiyecek bir hale gel- na ilet edindi, ıize gönderdi ve 

ihmalkirane takındı. Fakat kendisini yerek mınderde yer gösterdi ve tanı- di: ıuretle mümkün olabilirae defİJle Yazan : METiN ORBAY . 
gayet güzel olduğundan her ne ka- ınadı.ğı bir kadının böyle ziyaretten -. ~~ ~f~ndim, bundan ~°!:a aörmekJ~imi ve görmeden ·· 

Eh • • ık ' h • k A • dar itinuız geyinm~ ise de yine gö- elbette bir maksadı olduğunu tahmin ben ıızın etD'lnız olayım, mamülkü- sem benı helik edeceğini tekrar t U asını JD ) ayesı reni divane edecek derecede cazibe- ettiği için sebebi t~rifini ıordu. Bu- kümü ~,hayatımı da yolunuzda fe- rar tenbih etti. Bu hususta ne P 
. dar idi Zavallının geyinirken Ebul- nun üzerine Belkis: da edeyun! muhalefet göeterdimae fayda v 

- 1 2 - kasım kendisine qık olur korkuaiyle - Efendim sizin mC4huru afak • Diyerek Belkisin elini öptü. Kız di. Behemehal fikrinde ıarar 
. . . · .. · • · yüreği titriyordu. olan sehavetini~ ve nezaket ve zara- ıse Eb~ımm ~yl~ ~zı. m~hab- ~.~ü türlü tehc:lit~~rle beni kapıı> 

- Sevgıh, merhametlı babacı- dim. Axmundan dönmek ihtimali .. f t' · h --L• I • . de f bet etmesınden, bır türlu zihnınden onune kadar getırıp bıraktı. itte 
v ı B ... · • b ı k]jfi • okt Behe hal · • tamam' Gece olunca Ebulfettah alçagı Bel- e mız a.a>ıy e canyenız e en- ık __ .ı.:::::... h k. . gım. ana ettiğınız u e eyıce Y • ur· m~ ernrunı •- . . . .. . • . d. le .. .. .. • . .. • d rf ç ar&•UGUIK• et ı ırz muhatarasına suretle içeriye girdim. CariyeniS 
diifündünüz mü? Kızınızı böyle bir le ıcra edecekaın. kiaı aldı, kimse gormekaızın ikamet- b nn f0ru~m~gı ~u.ettıgım. en 11 dü4eceği vaktin yaklqtığını ve mec- asilzadeye namzet bulunuyorud' 
muhataraya nuıl aokacaksınız? Be- Zavallı~ Belkis ağlamağa, JC>yle gihmdan ç~~ı, ~ulkuunm ka_!>ı- u ~a sat zıyaretinıze geldun. liai İfret biraz daha böyle devam onu seviyorum. Yakında izdiv-'-
nim namus ve iffetim payimil olursa yalvarmaga bqladı: ıın~ k~~. goturdu. Orada da, eger Diyerek ~'8fı arkas~ndan attı. ederse bqka haller olacağını anladı, mek üzereyiz. Sizin hanenize lı 
ı'ızı'n de namus ve haysiyetiniz halel- - Binlerce hazineden daha kıy- defmeyı gormeden avdet ederae ken- Ebulkaıım bır de baktı ki karıııında- ....:ıJ -!Li çehresi soldu renkten renge irad l I ed' öl" ko dia. . laka öld" v• • kr ki b. Af t' d 'o 1 • li .... KJU I eme gem un. uın 
dar olmaz mı? Yoksa nifanbm olan mettar olan ırzımı, Allah qkına, bir . mı m~t urec~ı ~~ ~ . ır a e 1 e~an · emaa sız cema girdi, cangüzar bir ah çekti ve bili getirdi. Eğer ni4anh olmuaydııtl 
zata kar,ı beni rezil ve rüavay mı adamın malını gaıp için heder etme- ihtar ettı, kızı bırakıp evıne döndü. müıa}ıede edınce meftun ve hayran ihtiyar ağlamağa bqladı. derimin muamelesi nefsime o k 
etmek istiyorsunuz? yiniz !. Biçare Belkia baygınhklar a~ire- oldu ve henüz kapanını' olan qk ya- Öyle n~ ve ~taret arasında böy- ağır gelmezdi. 

tikin babası olacak menhuaun Bunun üzerine Ebulfettah ıazaba rek konağın kap11ıru çaldı. Hademe- ralan tazelendi. F evkalide bir teea- le birdenbire biaıl olan yeis Te ke- Belkisin bu ıuretle halini aPı. 
ıözünü hırı ve tama bürümiiJtü. geldi, pürtehevvürı elen biri gelip llÇbğı zaman: ıürle kızın tetrifine t*"1cür etti. dere, nigiban akmağa bafhyan bu ıı F.bulkuımm aon derece teettaf 
Böyle ~yler kulağma airmiyordu. - Benim .azümü reddetmek se- - Efendiniz Eha!Unııuna bir tay- Bir mUcldet mu..habet ettikten ıiz yqlanna bir mina veremiyen teeuüriinil mucip oldu. Heaad' 

- Bu aötlediiin teYlerin hep.ini nin haddin midir? Bu küttahane ce- 6yeceğim Tar, beni yanma ıötürii- aonra yemek Takti pldi. ~ Ehulba- tafmp kaldı: eli ki: 
BıW alanıls Mlnmn.............. - ~e1..-..ac.a.1 .. bir 



Müzayede ile fevkal· Sigara ı· ryakilerine müjde 
~~ &- .. ide büyük satış Tltiin kullananlar, tiitUnU. 'l1lcuUarl lsslae PPbiı tahl&ttall 
.. _,~ IW>YOSUr _ miftelddir1-. Doktorlar ln•iD.lae .. ..._ ılprafi twM-
btıe llep'IJatu Yolculuk dolaY11iJle ..._ onu. 1DeJ1 taYıl1• ettikleri halde ......._ ....... 

IZMIR SlCILI TiCARET MEMURLUCUNDAN ı 
fr9SCİ1 edilmif olan bmlr Ye Civan Telefon TM AllOnim tir• 

lietleln 31/3/938 tarih .... ldi1"11 toplanan umumi lae,eti za* 
••=ill Tlcant b.._ hllrimterine •h •lcilin 2245 •narati
na brıt w tescil ectildiil ilin olu ..... 

..,. 8-t 1!.30 da kaTlfık pWt neırlya&. m P8W' timi öileden enel aut Re.mi Mühlr 
u.so de Pllkı Tilrk m'IUÜclll ve haDc onda birinci kordonda alaancak va- Halbuki Dr. Perl 'ın •on bmir Sicili Ticaret Memurluiu 
~. u.ıs t. dahiıt ve hartcı haber- pur iakelesine varmazdan evvel 31s Alman icadı 1: Zabıtname 
\ır, -- numarada eski döç oryant bank mi-

~ Jli!frl.yatıı dürü mÖlyÖ politiye ait fevkaıac1e 2·. Hı·ssedarlar cetvelı· ~ 18.30 da plMda dam mwılldsl. 19. lüks ve nadide eıyaları müzayede 
fi titrle mwdJWI ve halle ,.nuıan (Mak- ıuretile aablacaktır. _ il Mart 1!8 t.-ilriltde lopla111ın Hu..l,,,.,_. .........ı it.~ 
liıaJe Çakar ve a.ıbdaşlan) !0.00 de sa- Sablacak etYalar aratında Avıu- Za6ıtanamal 
•&fan ve erapça nepi,at,

1 

20.15 te nd- pa mamulitından nadide masif ma- Sıhhi ağızlığı kullanıldıiınCla tütünün koku ve lezzetini boz. lzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim fiıketi aeaelik be,~ 
~temsil 21.00 de fotografçıhk hak- undan mamul anahtarlı yemek ma- madan iıtediklerl mikclarcla tiitün içebilirler. Çtinldi bu aiızhim umumiyeai idare heyeti tarafından vaki olan davet Uzeriae ı.,.. 
~ btr kon~: Satter Şu.krtl, 21.15 wa ve iki maun tabtuile beraber, içerielncleld yedek lmunda hulanan kimye'ri madde tfltlninıNi- bminle Saman bluıl•inde Kardiçah hanmcla 65 numaralı dai· 
~o saloo o~estruı, 22.00 de ajans wif cevizden mamul kabartma bil- katin, Piriclin, Amcm,.k ıihl zehirlerini Jlzde 89 derecealnde rei mahwda tnipl•wlL 
~eri. 2215 yarın.ki propwn. fe, " yeni bir halde lüks maroken •er; alız, dler ft ,tlrek temb kalır. Toplanbda m...darlanlan lzmir Belecliyeainl 12 mut 1938 
IBTANBtİL RADYOSUı L pe •• iki koltuk, ve altı yemek 10 adet illcı beraber 150 KURUŞTUR tarihli teskwe ....aJnnce Belediye reiıl d._ J1ebr-t Uz •• 
Ölle n91rlyatıt unclalyesl, Amerikan kadifeli kana- Toptan Ye perakende taht 7erl t Kemeralb karakolu brtiaJ.A- Stoldaolmcla lriin L M. F.ribcm tirketinl Stoldıolm noterlifindea 
8-12.30daplAklatöıltlllUIUdsl.11. pe ve iki koltuk, ıayet güzel aesli da Na. 80 MAZHAR IJNGIJR.. aaaltl clainısinde tan.. e«lihnit ve lzmir umuru hukukiye mfldU. 

··~~~~~~~~~~~·~~======================~~-~·~~ .. ~~~~~ -.W, U.30 da mahtellf pWı DIPIJab. ms bh Alman pıyanoau, maun po- l nndan Nwl Fettala F..ea '-° etmdıte idi. 
Alrtaın neptyatu ._ muuı, gayet zarif eleldıik a.i- • M8nldp doktor ı.., Etem Tqlıoilu ft Abd.nah Alb lçtima-
8-t 17 oe de tnkılip tarthl a..lı tw.. .-.,, ve duvar elektrik limbalan, M l D E nize DIKKA T ela Mm" hahmmatlardır· Toplanbcla • • ehmifet l.lldimethd ~ 
~nakle Yuauf -. .... Bayur, 938 ıaeneıinin gayet pk uzun Olta ~iM Ediniz ailen kmal .. aıfatirle Po.ta Telgraf Telefon umum mUdiirlflitl. 
ll.30 da Çocuk~ ('1'!ldnhı ma- ft ima mevceli telefanlıen marbh Çabuk. ı,ı ciinemeden ,_... '8Yenler, fula t.haratb nin 24/3/938 tarWi .. U11/1708 aaydı emriıle bar Nirazi Te. 
l'lfetıert)., 19.U tıe mpar mn•Mbelert Alman radyosu, uhihinin aesi mar- "b l" enler b"lb • .. Lr I _.hasar bahmu,onla. 
ltref ~'- 19.55 t. bona ha'-~ !O. bla yeni Wr halde çantalı gramofon 1 er 1 yey ' ı~ıaa ı~ içen er midelerini tahrit ed.erlıldl Umumi Jae,etia hasla toplan• ... -. ve müzakerat ruznameal 
lo ~&UL, uaa;-~ laki le A ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AOIRUK ve "bat dönmeleri w -.· 

de Sadi w a~ tanıfmdaıı mu oba pi "y ' ft'llpa mamu- yemekten ıonra bittin vüeutta. bir aiırlık hissederler. yem• fzmirde mfintefir Anadola pzeteeiniD 26 Şubat 938 tarihli q 
~ nmiAW ve halk pıtiari, 10.45 te latmdan mlıhtelif desenlerden aan- lerden birer saat sonra birer kahve katılı 7443 numaralı nüahaıiJle ilin edildiil sihl hiaMdarlann aJftca 
lıiaft :raporu, 20.48 de ömer Bfa tanfm.. dalyeler, açılır bptmr ceviz kare ye- M A Z ON M YE VA T UZ U tealdıütli mektupla ha~ edildiği ve ilinabn ve taJia olunaq 
'- 8"'P9a 98ylev 21.0G de R8dif• ve mek meulen, Avrupa mamulibn- müddetlerin nizamname Ye bnun hükümlerine uygun btalund..-
~1an tarafından tUrk mu.dklsl ve dan haıll' bneı>e takimlan, yeni bir ~.. bütün bu halleri giderir. Sa iu ve temsil ulihiyetine müteallik vesaik ve vekaletnameleri-. 
... ~ (e.M ayarı) 21.45 t. or- Taziyette furwılu hava ~ ocağı ları aç karnına alınırsa mide ve bar .... ._ uaule lllll'Yahk olduia Ye firlretin sermayesini m,kil eden dört yit 
~ 22,ıs a. aJw haberiert ıı,30 da kristal camlı lake vitrin, ve muhtelif rı alıt~aa INKIBAZI defeder. bin liradan 399960 lirarı temail eden hleeeclarlann asaleten ve 
1Mkıa' 301o1ar, opera ve operet ~ı, laibelolar, 9 parçalı gayet zarif v_e na- Bugünden bir tite MAZON alınız. Hi n:kileten hazır oldukları bittetkik anlatıldıktan aonra nizanmai •.ae ele - __.... ve ertesi ıUDUn dide kum-.h kanepe t•lonu cevizden bir mGnauH m&tahzarla kıyu kaba me mucibince heyeti llllllllDİyeye riyuet eden idare meclfai reiı 
~. .. . mamul yün kMlifeli bn.pe talmm etmez. Mflkemmeliyetini muhakkak tak ltmail Hakkı Sar tarafmdan celae açıldı. Nizamname mucibill4 

AVllUPA Uft'ASYONLAIU: iiç parçah Sufle kanepe maa iki kOI- dir ecleceJuiniz. MAZON iaim ve HORO ce iz.edan Ali Hallin Bayer kitabet vazifesinin ifasına ve Nuri 
-.o.m.-. . tuk, gayet tık ayakll iki a&ld nikel matkaama dikkat.. Her 7erde bulunmaaı Fettah Eaen rey topl•maia ittifakla ıeçildi. 
lS.30 Bedin kıa C!algası : Berlin fil- elektrik limbuı iki adet yaldızlı kö- elzem bir aile dnuıdır. 1·2 ı idare meclisi ve mürakip raporları ile 937 ıeneal muam&o 

lia • • (BeMbovea, Schuberl). 22.151

1

te koltuğu muhtelif tik ve nadide lib blinçoau ve klr Ye zarar heeaplan olımida.. 937 ....ı ....... 
~senfonik halk kooseri. elektrik avizotarı, muhtelif kadife. Denı·zbauk izmı·r şubes·ınden·. melibndan 39648 lira 34 1wru, safi ka.. temin edildiil anı.,.ıd .. 

lrAPIP llUS!Kn bten, et.emin, kilim perdeleri ve Okunan idare mecliıi Ye mfiraldp raporlariyle 937 .... ı ltllnço-
TJ.O Ber!hı ba dalgası: Karqık mu- lmmijleri, yajlı boya ve bume tab- Kar,ıyak~ <>emenzade mnkiiııde biri erkeklere, diieri ka· sunun ve kir ve zarar heaaplannın tuclikiyle idare mecllılnbi 

llkl. 8.15 denmı, (9.45 Alman radyoları lolar, yeni bir halde Avrupa mamu- dınlara mabaua olan Deniz .banJolan bir mevıimlik kiraya v•i· zimmetinin ibrasına ittifakla karar Yerildikten tonra 937 seneal 
"- dalpsı vurlıutyle dünyayı sellm- litmdan mideni saha ve borulan ve lecektir. temettüünden mukavelenin oba befinci maddesine aönt ,mde 
lı10r). 13 Ber1in kısa dalgası: Hafif mu- paravanı, 15 günlük kurulan dıvar Arthrma niaanm 18 inci pazarteai tünü saat on bette Şubemiz b~ ihtiyat akçesi olarak 1982,42 liramn tefrikine ve ayni madde 
lild (14,U devamı). 13.10 Bilknf: PJA. Nati, maun şemsiyelik nikel port· binasında yapılacaktır. Arttumaya gireceklerin m1JVakkat temi· hükmüne tevfikan müeuil lzmir belediyeaine yüzde üç 1189..U 
la lııamer, (1'-30 kem), lT Bükreş: Ço- ..molar, iyi bir halde balar fermo- nat olarak 170 lira vermeleri li.zımdır. Şartnameaini görmek ve lira tediye edildikten eonra kalan 36476.47 lira Uzerinclen PN•b., 
t\tt ıncrlllU, lT.45 Berltn kısa dalgan, eifon IU sobaları, maundan ve ce- izahat alnıak iıtiyenler levazım aeniıine milracaat etainler. •ele mucibince hiateclarana birinci temettü hiaaeal olarak 2000CJ 
-. oıbltnıa, (18.50 c1enmı) 18 Pette vaden mamul felcalide bir ve iki ka- 7 _ ıs ı 133 (710) lira tefrikine ve meclisi idare izuına rizde bet 823.82 lira itası· 
b., 18 BUbetı P1ik lrıomed, is.ıs Var- pdı aJDÔ dolaplar, mulitelif mer- ,. na ve memurin ve müatabdimine yüzde bet 823.82 lira itaaına Te 

......, SÜJll cıdııestruı, 19 Mosk09a: lilltlilanboJar, cevizden mamul ka- lznlı•r lnhı•sarlar başmu•'du-rlu''ğu''nden•. yüzde OD be, fevkalade ihtiyat akçeai olarak 2471.47 lira ayrıt.. 
kcıa..r. U.OI Pefteı ÇJpn odrestrası, '-tma ild ldtilik karyola, yitak, 'H muma ve ıeriye blacak 12357.36 liranın da hiuedarlara leY• 
19.U Bllknıti ftk kameri, 19.30 Bel,m dhinliii, ayni de1__. dolap ve ko- Alaancaktaki depolarımızda mevcut mikdar, muh•mmea fiat kalide temettü olarak talıtiıine dair olan idare mecliıi teklifi 
Pik ls:o•nt, I0,30 Berlln kJaa daf .. 11, IDidinoau, Jetil kadifeli .-Jonk, ko- ve teminatlan apiıda yazılı çul ve kınoaplar pazarlıkla aatda· muvafık ıöriilerek ittifakla tuvip edileli. Veba mehalijden ka· 
k-.kr.ll,IO BCL• Oıbma-w Zfm.. lonah po;bwato, lake lll'ou ban.la aktır nuni vergilerin Ye Belediye mieaeie hi~ uulen tenJre w 
L-• .__ _ _.. - - ......._ 'D...a.- _...s..._....___ L.L- L---L 1..:-:1:1. •--n:.. L-.- olala- c 1 ek. 1:1 . 1 / /93S .._ b d l itaaı ve idare mecHıi ~e memurin ve mütahdeminin hiuelerinh( .,. _ -.- • .....- •-v-v ~ mn:I" uurw- ...,._ UllSlllA w~ 

1 
ıt ı erın 8 4 ıünij saat on .uette •t mü ür üğümüz• 

ta ..... ,,_.,... mUllklsl kumpanyuı n, yataklari, Ye cibinlilderi yeni bir deki komisyona gelmeleri ilan olunur. tenli ve idi ve feTlrallde ihtiyat akçelerinin tefriki anc.k lıisaoc 
22.U .-na ~. 22 ıs BUkref: halde ayaklı SÜtgeı" ~ ve nakıt Mikdan M .. ı. • ...._. T-inab dara.na teftii icap eden temettii ~ &atan alma m• M 
ı.; tılra ........... ~M vı,.n. _wee; .-. k~ imhtelif KilO Fiati it. Lb.K. 1 ılni• _,abril bt'I .... ..._.. teni ~ ..-.1 .... 
h.ftf ~. IS.IS Pqte: Çigan O!b9t- atejerlef, t.uz dolal», :;az parça ka- 13881 10 104 11 Kullanılmıt kalın çul ıı ve ıatnı alma muamel•iniıı kat'i mahiyet iktüalt.-_ IODr'& 
.__ · dar norselen tabak takımı aynca bat- 3385 3 7 62 lakarta çul •e lrana'W'iça heyeti iımumiyece 'Yerilecek karara tevfikan mqemelta tfaaı mite 

ODA MUSKISI ka desenlerden Yine potsôlen tabak 6'76 6 ı 04 Jakarta ipi tefikan tunp olundu. 
b v-.va: ıcuartet kon ı·ı 23 Varşova ~laml~ı, camlı kütüphane, muhte- 5548 14 58 35 bkarta ince lmmap 3 - 938 senesi için seoelik iki yüz lira ücretle bay Sami ICu\r 
~ano kuaıWL · lıf ıu, bwa, '8inpanya, şarap. rakı la- 23490 1~ .. 12 .Yelôin luk ittifakla mürakip intihap olundu. • 
ltEsITAil.J:Rı • · riıtal kadehleri, muhtelit lcriatal au- 1113 (70&) 4 - Sabn alma iti hakkında Naha vekiletl ceW..iJla c•eyaa 
1'8.30 ~ lıt'ubtelif prkı1aı- (Da- rahiler, maun kon10l mu Avrupa eden müzakereler neticesind~ ihzar" imza edilmlf olu mubfte 
~ V.Stutb). 19 Belgrat: Vl)'olıomel aynası, zaiz markalı Wr dürbün AIJ\ŞEHIR SULH p b H _ • le ft merhadab olrandlli Makawle ft .....IMıclab heyeti amllDll-
"*-11. u.u :s.ritn ima dalgMn Huao muhtelif kilim perdeler, Isparta, u- 0 ~KIMLt,,,.tNDEN e V80 gureŞJ yece enelce verilmit olan talimat ... ı.nna ft izhar edilfın Dok· 
., pk dem" • hal d leir uh ""' "'- : ta11 nazara muvafık göriifmlt ancak meclisi ilice kabul •e ta.. '"'u. ...... ._, __ ........ 20 B'~· Orı , ırcı ı ve socmtı,m - "-· ~ 158 1"'--uk • '------ Dikili"· 
L.._'"- ,____ ~..,.. &-~ lluk '-!l' · L_LL_ • UU9~ ,~o. ~ eurıeme aunuau dikinde bunların tasdiki ve istilzam ettiii ~ 'ittihe• 
!lllllUerl, ao.ıo Vl,ana: Avu..t~ prla- u:'8 yo ' KJ un ve .......,. ve aur Alatebirin deliler ldiyünden de- tabeei tarafından 10 Nİlan 838 pa-
'-120.30 Vart0vaı Piyano ile Lalı eaer- bır. çok eşyayı nefise mibaJ~ ~ rici oilu lbrahimin ölineai,le zar aUnü Dikiljde Wr pehlivan SÜ- 7!.:e~tt~~.:-tnı'ie:ıd~mumiyenin fe•blide olarak içti=•• 
)an komeri, 11 Belgratt Halit prkılan retıyle sablacaktll'. Sabt ·ıae4indir· ıinin JUllmuı vmillerden kizı :A:ne nti ·tertip edilmiffir. Ruznamede •örütülecek bqka it olmaclıimdan toplantıya al .. 
'1a Belcnıt. Keman .kıamed. JUO Per- Fmtı ~ym~ . ıarafmdan iatenilmelde menkul ve Birinciye 75, ldnci:re 40, içincii- hayet verildi. 31/3/938 
; Plymo somtlan ~). Türk MM~~ s.Jonu gayri menkul mallan tesbit eıdi ... ye 20, dördüncüye 10, ~ ve lzmir Beı.Ji~ Reiai Dr. Beltpd Va 

Bay Ve Bayanlara l-3 (713) olduiundan m•nnaiıe,hde alacaiı o- altıncıya 5 er, yedinciye 1 lira mlki- Heyeti ıanami,. Baflıanı 1. HalJıı. Len 
· lanlarla borçlu balunanlarm ilin ta- fal verilecektir. Bu IJinfe Teldnlai- L. M. Erihon Şirhti namına oelıaleten H re7 toplllnfflia 

~AKA YUSUF OLTAN E d • rihinden bir ay içinde euDı malılcea-.- h pehliyuun iftiraki de temin edil- memar : Nrıri F ettala Len 
MODA BERBER SALONUNDA CZ3 ne eVfl tine müncaatle at.c.lr ve borçlannı mittir. Gürete ittirak etmek iatiyen HU..Jar idare Medi.i Oyen : Ynıue Rapp 

lwiaa ft Karpy.Jramn moda Maniaed. eczanesi bulunan Seri- kayıt etümeleri akli halde ne miras-~ acele kurumun Bu- Hi.a«lar ue idare "Meclüi Oyai ue lıiıtip ı Ali Halim Ba,.r 
~ rmi bir varhk... fiD vefab huebile vereteti müc:lürii plan phım Ye ne de tenire,e ba- nwnedeld merkezine müncutleri ltbu zabıtname muhteviyatı hüliimet için bir teahhiicll taza1Bıı 

(ONDILE T• PEROIC) · .._•uı aramaktadir. Bu vazife ile fetle takip edeınıiyeaıklerl bnmu &eWii 'ff ilin olaam. mun etmemek kaydiyle tUclik ederim. 
..::-- üıü. kumral. Jr.-tene, phımak veya devren almak istiyen- medeninin 534, 561, 569 uncu mad- Cocuk ~irpme bn.-u Ntllıa Hlıôl.li 11G11U11G IC.OllUer ı Ni7Gi T n.r 

, maft, plitin renklere çevril- lerin MUılaada refıkuma acele mi- delerine söre ilin olunur. Dikil kola 10 Kunıt Damı• paha 5 nian 938 
.._ bir wt .. idıll. ncutlerL (714) (715) (712) lmtir H Cioarı T .Won Tiirlı Anonim fir'-'i 

SAYIN BAYA.NLAllı lzmir Te civan Telefon Tlrk A-onim tirketi 31 mart 938 pcır. 

cs. ~:!"'t:.tr1~~ Emlak ve eytam bankasından: tembe ,unu~ ~=1i:i=:1.:::;reai ~timamda 
nnt modelidir. ILNo. GaJri Menkul Mlu1ede - · icra Doaya No. Hesap Dnreai 1937 .. Tetddrill Ta. lzmir 5/6/ltrl 

PERMENANT TERMOS ..P.. 215/78 lzmir Kartıyaka Bahariye malaaU.i Mektep aoka· 18/4/938 38/3370 No. 11 Sermaye : 400.000 Türk lirası. 
ha •lıldr• cereJ,&Dile ı.Y t.ly8- imda 9 numaralı ev S.. Hiuedutann H--.- Vekillerinin T....a ellMsi 
...... lloan fi* 1911erde blla..a.. 163/2710 lzmir ikinci Malunudiye mahalleli Halil aia ısobk 18/4/938 38/MIZ No. A6ın lbl.et- A6n ...... Hı.e ~ 
~ oluı ~ ılılrtrik _.......... 10 • 12 Numaralı evler ......... ........ .._ -.si 
"- l.lyGk Mr ,..ilik ricada plmit- 838/109 lzmlr Gaztepe Tl'UllftJ cadcleel 743/813 •Jdı •• 20/4/9'38 38/112 ı 1mıı1r Bllı.u,..i hmlr Dr • ..._ u. bmir 21498 10 Dr.B. Ua 
lir... 1088/3069 lzmir Bunıava lvnap.p Ye Gll eobimcla ,..a 20/4/938 38/3504 ı L M....._ T • ..._ Awlrat ıtm lmlir 17741 10 N. E.m 

Bu .....,in en son Vt,.a maW 17.38 numaralı ild ev 1M-1f ....._ , ...... r.-
-..ı t.moa aayeainde .. 1 lı.. 973/2953 lzmir Göztepe Truanr caclcleei 128, 130, 13Q A aa- S/4/D8 38/1741 3 .._. IWlll TiNi ._.. W.. meclisi • t' -
....._ • ..wt pkHde fe m .- lllU'atajh 1ahuthaae. 
~=•= .-,_ olıınk plııis 1097 /3031 b.ir Lqa,.ka Ala,t.e, Nadir ıobk 15 eeld 17 , ... 
6 

Yuauf Oba moda ,.. ni Jıumaralı 
111111 ....... ~ .... ~ ,,, b shdr. 1035'2* lzmir Akd.ıüz ,,,.un.inin Ml,ak lllhafiyeeil• ~ 

TeWon Namsua: 5154 twnda 982 Ada 4 panel de w 8 - 10 ._ ... tajda 
~ D. 15 S. 7 ~~l(~l)_ kiin maiasa 

- .,... 197 /82 bmir Eenaf ş.,lı 1Mhalleai Hastane cadd .. i 15 eski 
•• ~ AHICAMI ŞAHSiYE 17 taj numaralı n 
~. ~UK MAHKEMESiN- 406/M b.ür Halil Rifalpafa cadd.i Filibell Salim ala ... 
~ kak 8 numaralı dükklnı havi 10 numaralı ey Ye Halil 
1-lamirde Tepecikte Cevisli eo- Rifat pqa caddesi 84 .........ıa dliWn 
~ 17 w hllftl& _. cAww US/93 1 - lzmirde Yeni manifaturacılar Ç&l'fllanda 4 ... 

Haa Mea'ut ölmiiftiir. maralı aoblda 12 __..tı atlada maiaza. 
~ '211ıiıw._ ltlw.w tic ay iciıMle 2 - lwirde AWallah FJ. Müalleai AW.llala Ef. 
~ Y! 11. ile biıınılMr ....... aobimda 16 numaralı ..... 
llae)e müracaat ....ı.a;. 710/2553 lzmirde Drinci Karatat Şehit Nusret beJ aokaimct. 7 
- ~ - Yine a.. tarilltm iti.men Wr bpı 7 taj mmaralı ..._ 
,. ~ alac•IE Ye ....... *o 130/1 ıs lzmirde Cihtepe lnanay cad•ıdam 1087 __... 

27/4/Wl8 

rt/4/US 

8/4/138 

28/4/938 

Z9/4/9"J8 

34/4/938 

31J/4/931 

31/1117 

'38/1127 

38/3371 

38/826 

38/3380 

· 38/Snt 

38/638 
•• ...... }ti H• tlnftmw.... eT. 
::.. tıltlrmeleri lüzumu alai talırdircle Yabnda yazılı ı•Jri niealaıll• hizalarında ıll~ ~ icra dair..a lflnde ppılacU * :::..;u • I ı - ..... apk ....... ile aablacaktir. As nl r llıi ıü·ht llAaıl ...... tAW6rM Lnb.Mwce t.i .. 11'.i ._. 

• •••· la '-cak kırmelia ••r,..t r••• allı&ı ..._ a' ...-... . .._. ...... u.ru ~ 
llll(ft1) ' • . .. : . f ..'.....I . . 1111 <TOC)~ 

4 Dr. All .... ..... Wan M.JW lı-' ._. 
1 Y....- .... t..ir W.. Jıılediai iiıplİ 2IO 

a.. ,..? 39111 

10 L iWdlİ 
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_ lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Halrk•ı• lraunc ersieinden olaıı borcunun temini tahsili içia 

ge11kired taWH e1nal bnmıuna tevfikan laacseclilmit olan Me
c:Wlıe ......... Recepaia eobianda klin 19 aa11h flYi takdir 
.......... ,as lira kıJlll8t &zerinden tarihi ll&nclan ~tek
rar zı sin m8ddetle mlzayedeye pbn!:Ci TaHPhtrin D/4/ 
,. aaa ı••ule i._. ııe,... =••LJ 
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]z.mir 

: IZMIR SiCiLLi TiCARET ME· Hilal un fabrikası binnsile alet ve e-
MURLUCUNDAN: devata ve ayni semtte bahçeli sokak-

( Hilal un fabrikası - Sait Tanık ve ta mevcut bahçe ve müıtemilitı aa
ortaklan) ticaret unvanile lzmirde bit ermaye olarnk kab~l ve maksadı 
Sandıkçılar çarıuıında 7 numarada şirkete vaz ve tnhsiı; edilmiştir. 
değirmencilik ve unculuk işleriyle M. 5 - Sabit sermayeyi teşkil e
öğraşmak üzere te ekkül eden işbu den emval, şeriklerin gösterilen his-
şirketin ticaret unvani ve şirket mu- selerine göre taksim edilerek ve tapu 
kavelenamesi ticaret kanunu hü- sicili veçhile her •erik hissesine sa
kümlerine göre sicilin 2244 numa- hiptir. 
rasına kayt ve tescil edildiği ilan M. 6 - Şirketin muameli\tından 
olunur. mütevellit kir ve zarar şerikler ara· 

izmir sicilli ticaret memurluğu sında üç müsavi hisse üzerine tevzi 
reami mührü ve F. Tenik imzasi. ve taksim edilecektir. 

1 - Şirket mukavelenameai. M. 7 - Şirketi iham eden hususi 
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi ve hukuki akit ve teahhütlerin şe

ııisan ayının ikinci cumartesi günü rikler tarafından sirke~ finnası ile ko
saat 13 raddelerinde fzmirde mey- nulan münferid imzalariyle muteber 
'\reter gümrüğü sokağmd~ 12-14 nu- olması kabul edilmiştir. 
maralı dairei mahsu ada aşağıdaki M. 8- Şerikler, kendi zimmet he
mühür ve imzayı vaz eden lzmir sapların:.\ kaydedilmek üzere her ay 
üçüncü noter vekili Fehmi Tenik;va- için ikişer yüz. lira alabilecektir. 
zife başında iken davet olunduğum M. 9 - Sene nihayetinde planço 
&zmirde Sandıkçılar çarşısmda 7 nu- yapılanık şeriklerce muteber addedi· ! 
maralı mağazaya gittim. Orada ha- len defterler mucibince tahakkuk 
zır bulduğum ehliyeti kanuniyeyi ha- edecek mesarifi umumiyeyi çıkar
iz bulunan ve zat ve hüviyetleri ka- dıktan ve safi temettüden, sene zar-
nun dairesinde şehadete ehil görülen fında alınan paralar mahsup edil
kimselerden hazfi' bulunan lzmirde dikten sonra kalan mikdar müsavat 

1 Alsancakta Şerafettin bey caddesin- üzere tevzi edilebilir. 
de 4 No. lu evde oturan Bay Nuri M. 1 O - Şeriklerden birinin Ye- : 
ibrişim ve lzmirde Tepecik semtinde fatı, şirketin f e!:İh ve tasfiyesini is-: 
meydan sokağında 9 No. lu evde otu- tihzam etmiyeceği keyfiyetinde şe- 1 
rnn İsmail oğlu Fnik nam şahitlerin rikler ittifak eylemiştir. Vefat eden 
tarif ve şehadetleriyle anlasılan şe- şerikin varisleri şirket muamelatına 1 

rik, lzmirde Tilkilikte şeb çıkmazı işbu mukcıvelenamc ile ittihaz ve 
1 

sokağında 306 sayılı evde oturan tesbit edilen şerait dairesinde devam 
Ahmet oğlu Sait Tanık ve ayni evde edecektir. 1 
oturan Zekeriya oğlu Derviş Tanık M. 11 - işbu şirket, muamela· 
ve ayni evde oturan Bekir oğlu Ce- tına nihayet verilen «Hilal un fab
mal Tanıktan sebebi davetim sorul- rikruıı Beytullah Tanık kardeşler ve 
dukta anlatacakları veçhile mutabik ortakları» unvanlı şirketin alacak ve 

1 

kaldıklan şeraiti atiye dairesinde bir borçlarını kabul ve deruhte etmiştir. , 
şirket mukavelesinin tarafımızdan M. 12 - işbu şirket, Bir Mart 1 
yazılmasını istediler. Adı, sanıları ya- bin dokuz yüz otuz sekiz 1 /3/1938 t 
zıh şahitler yanında soruldukta hep- tarihinden itibaren beş sene için de- i 
si söze başlıy~rak: w. vam edecektir. Her m~ddetin hit~- 1 M. 1 .......- Şırketın mevzuu, Degır- mından üç ay evvel ıerıklerce tasfı- , 
mencilik ve unculuk üzerine ticaret ye edileceği veya şeriklerden hiç biri 
eylemektir. tahriren diğerine çekilmek kararını 

M. 2 - Şirketin merkezi lzmir bildirmediği takdirde ,irket ayni ,e. I 
şehri ve muamelatı şandıkçılar çar- raitle be.şer sene mütevaliyen devam 
~ısında 7 numaralı mağazadır. etmesi meşruhtur. Taraflann başka 

M. 3 - Şirketin nev'i kollektif diyecekleri olmadığını beyan ve ik-
ve unvanı «Sa it Tanık ve ortaklarrn rar eylemeleri üzerine i,bu ıirket 
dır. mukavelesini yazdım ve açıkça oku-

M. 4 - Şirketin mecmu sermaye- yarak kendilerine anlattım. Diledik· 
si ~eriklerce kabul ve taaclik edilmi! leri gibi yazıldığı şahitler yanında her 
olan plançolarda yazılı «160718» biri tarafından ikrar ed~ldikten so~
yüz altmış bin yedi yüz on sekiz türk ra .tara~ımızda~ ~e. ıahıtlerle kendı
lirası ve «95» doksan beş kur\14tan lerıne ımza ettmldı. 
ibaret olup mütedavil sermaye Şahitlerin imzaları 
«50000» elli bin türk lirası ve «38» Şahitlerin imzalari 
otuz sekiz kuruştan: İzmir üçüncü noter vekili Fehmi 

A. - «18293» lirası ve «61» ku- Tenik resmi mührü ve imzui 
ruş şerik Sait Tanık. UM. No. 618 HU. No. 1/122 

B. - «12810» lirası ve «81» ku- !§bu şirket mukavelenameıi su-
ruş şerik Derviş Tanık. retinin daire dosyasında ıakh 4/4/ 

C. - «18895» lirası ve c.c96» ku- 1938 tarih ve 618 No. lu ulına uy
ruş şerik Cemal Tanık tarafından gun olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz 
ve üç müsavi hisse itibar edilen yüz otuz sekiz senesi Nisan ayının 
« 110718» yüz on bin yedi yüz on ıe- dördüncü pazartesi gÜnÜ. 
kiz lürk lirası ve 57 kunı, elli yedi lzmir üçüncü noteı vekili reİmi 
kuruş kıymetleri takdir edilen lzmir mührü ve_ F. T enik imzaaı. · 
de Tepecik semtinde 55 numara tailı 1 

1122 (707) 

. 
TAZE TEMiZ 

, !!CU~ İLAÇ 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Si ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

BA<:a VE BAHÇELERiNIZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MO'töRONE akuple l?dilmiş POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiynh gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKEN 
Elektrik - Radyo - Telefon .. l!eştemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

'tDIC&ız:lllKmH1:11Smmllllmlt:lalm:=mllmm~--msmımm~ 

Böbrek, karaciger ahatsızlıkları
ri a, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur: 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

Nafıa müdürlüğünden: 
1 - 11160 lira 75 kurut keşif bedelli Kırkağaç Hükümet ko

nağının ikmali in,aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıf tır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine miisadif pertembe günü saat 
on altıda Nafıa müdürlüğü odasındaki eksiltme komis
yonunda yapılacak hı. 

3 - Eksiltme ••rtnamesi ve buna müteferri diğer evrak Na
fıa müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiycnlerin (838) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi itleri yapabileceklerine 
dair müteahhitlik vesikasiyle ticaret odası vesikası ib
raz etmeleri lhimdır. 

5 - lıteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif ah daireıinde hazır· 
lıyacakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vak· 
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabiliıide verilmelidir. 

Posta ile aönderileceJtlerin· yukarıda yazılı ıaate kadar komis· 
yon reisliğine ıelmeai lazımdır. Poıtadaki teehliürler kab"l edil· 
me%ö 31 - 3 - 7 - 11 1054 (64Ş) 

1 l 1 ... 
. 

~untbar~· bini 

TÜRKİYE 
cuMHU RİYETI 

' 

~~I MllBANIC§I 
lnsan vücudu di • 
lere muhtaçtır.Dış 

}erimizin de Rad
yoline ıhtiyacı oldu 

Dişler niçin çürür? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri liazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında ditleri temiz· 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değiJ.. 
dir. Diflerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa· 
nız sabah, öğle ve ak~am RADYOUN kullana
rak tabiate yal"dım etmelisiniz. 

'\ 

SABAH VE AKŞAM .HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERJNJZI 
FIRÇALAYINIZ. 

BRIST·O 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

17.zz,r.zzzzz; 

B h 'k' ı· ·· · · T" k' · k. t 11'1•1 SA 
1· u er ı ı ote ın mustecırı ur ıyenın en ea ı o e ... 0 fg~ 

öMER LOTFO'dür. · 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün 
halkına kendisini &evdirmittir. · bU~ 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı 
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdut·
1 

r 
lstanbulda bütün Eee ve lzmirliler bu ote11erde huluıur • • 

1 

·-' 'f. . ı· h k . beğendıg• Di9lerl içinden d121mdan temız ıyen er e~ın 
doktorların tavsiye ettikleri en ıert, sıhhi ve .aglanı ...... 

BRONZ 
Dit Fırçasıdır ...... 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayını:ı. 



-. ~ ·-·· .... . 

~-··· 
-t PERLOOENT. d1t macununu 
torcu. '9decekslnlı. 

Zira aDıZtft bllcDmle • teraltt aıhhtyeslnt 
haiz olan bu macun dlflert çOrQmekten 
koru,, dif etlerlnl kunetlendlrlr, nefesi 
aerlnfeut. vlı insanın g&rDnOf efesini 
rtırır. 

TURAN rabrikalan mamolAtıd11. Aynı zamanda Turan 
lu.alet aabanlannı, trq aabunu ve ku mi ile g OıeUik krem
lerini kallanum. Her yerde ıablmaktadır. Yalnız toptan sa

btlar için lmılrde Gazi Bul.anada 25 numarada umum aceo· 

lelik Nef'i Akyazıh ye J. C. Hemılye mfiracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 3465 

"---rı __ m:l _______________ alH'!ZEıltJi"MitifiM ljl 

BALSAMIN KREM 

• \ "'""1 ~ \ 

le ICumral, sarııın, eımer her tene tevafuk eden yegine ııbht 
renııerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 

t~er. Yarım aaardanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
•ı ht güzellik kremleridir. 

lerem Balsamin dört tekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamio yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balnmin yağsız gilndliz için beyaz renkli 
3 - Krem bal1&min acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balsamin acı badem gündüz iç.in beyaz renkli 
'-z lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu Istanbul 

liaşaratla mücadele zamanı geldi 
~~en ıene bütün lzmirlilerin 
~ ırlerini kazanan « Wbiz mar
*'n lrıeıhur Amerikan filidi ile bu 
~(iU Yeni ve çok kuvvetli bir for
~ e çıkan FAYDA ve emsali iliç
t~ıİ..~ ve müenir Naftalin ve pire 
aii~'· lngiliz markalı kimyevi 

1 ~S .. ri be.ilar için kara boya ve 
ıl', raalannı, aiaçlarda, fidanlarda 
it .::lerle güllerdeki ballık veaa
~t ~ aldüren n Bumava Zi
~ rutitüıünün raporunu tqıyan 

AKlU.A. tozlarmı kain ve 
T'--•;';-~. erle maiazamızdan tedarik 
""...,,_,_ • iniz. 9 rakkamuu istismar 

lltiyenlerin mağazamızla bi9 
lı Yoldur. Batka yerde de ıu-(mamıza dikkat buyurunuz. 

Yolctur. Uitfen yukarıdaki fir- TELEFON ı 3882 

Fena havalard& kendlnizl 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariylo Uştitmek
ten mUtevellit bUtUn ıstırnplan dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN 

~ DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

• HAMBURG 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

l:lREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 244J 
Ellerman Llnes Ltd. 

LONDRA HATTI 

DERINDJE vapuru 31 martta bekle- ASSYRIAN vapuru mart nihayetlnd' 
nlyor. Rotterdam. Hamburg ve Bremen Llverpool ve ,.Svanseadan gelip yük oİ-o 
için yük alacakhr. karacakbr. 

SAMOS vapuru 1 O nisanda bekleni- TRENTlNO vapuru 5 nisanda gellP, 
yor. Hamburg, Bremen ve Anvere li- Londra, ve Hull için yük alacakbr. 
mantarından yük çıkaracaktır. FLAMINIAN VAPURU 15 nisanda 

ARMEMENT H. SCHULDT Llverpool ve Svanscadan gelip yük çi. 
HAMBURG karacaktır. 

FORTUNA vapuru 12 nisanda bek- CARLO vapuru 20 nisanda gelip y~ 
leniyor. Hamburg ve Bremen için yük çakaracak ve ayni zamanda Londra ve 
alacaktır. Hull için yük alacaktır. 

SERViCE MARmME ROUMAINE THE GENERAL STIM Navlgatfone 
BUCAREST Co. LTD. 

KULLANINIZ. DUROSTOR vapuru 6 nisanda belde- ADJtrrANT vapuru mart nihayetin• 
ICABINDA GtJNDE tJÇ KAŞE ALINABiLiR. nlyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak- de Londra için yük alacakttr. 

Jıim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız.. tarma8l cTunu limanlan için yük ala.- DEtrrSCHE LEVANTE UNtE 
e:l!!:'ll!l'•SiiiiiimiiiölsliiiW..iNli•i&" iic;;;;;iiiiliii&ii.:ia<~a=ı.iiim:liirriWii=--~(ifii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:;;;;:;;;&iiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiiiilaiillll-- caktır. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeıi 
Beyler Sokağı köteti 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
Jzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

zaa Kemal Kim.ilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. iz mirde Hilal eczanesi Kamili İ§İndeki ciddiyeti, kolon· 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen yalarım lzmirlilere sorunuz. 
bir müessese olmuş, kokuculuk Yakın ve benzer iıimlere aldanma-
alemini şaşırtmı§ bulunmaktadır. manız için titeler üzerinde Kemal 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal Kamil adına KÖrmeliainiz. 
ml!!!l!!l~!!!!!!'~l!!!:!!!!!!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!!!!'!!!!!'!!'.'!!!!11 ...... mı=l!=:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!ll!ll!! .. 

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

Satıt yeri : Suluh an civara HUSNO öZöDEMIŞLI. .. 
1--26 

IZMi R 
PamukMensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikaaı ı lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamuıundan At, Ta1yare, Kllpekbat, 
D eıırmen, Oeylk ve Leylak markalarım havi heraevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucabna falktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Ttılgrat adresi: Bayrak lzmir 

JOHSNTON VARREN UNF.S 
UVERPOOL 

DELOS vapuru 24 martta gelip yliJl 
çıkaracak. 

Tarllı ve navlunlardald değftlklJklel' 
AVlEMORE vapuru 21 martta bek· den acenta mesullyet kabul etmeL 

leniyor. Burgaı, Varna. Köstence, Sull-
na, Galatz ve lbrail limanları için yülc 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLtNJE 
OSLO 

SAN ANDRES npuru 14 nisanda 
bekleniyor. fskenderiye, Dieppe ve Nor
veç umum limanlan için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT UNES 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltde 
HELENIC UNES L TD. 

Tbe Üport Steamahip Corporation BELGION vapuru l /2 nl8a.n ansın(!( 
EXCEl:J..O vapuru 22 marta doğru bek· b ki 'l L .·...ı· R d u "-e em mer.tcuır. ottel' am. ,. 1am., ..... 
lenlyor. Nevyork için yük alacakttt. _ 

l:'VAMELIA 
3 

da L _._ , t~e Anverı limanlan için ,.ak alacak~ 
&:oh vapuru nisan ~-

leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

TISZA motörii 2 3 martta lakenderl· 

GERMANIA vapuru 4/6 nisana~ 
a~da beklenilmektedir. l 

Rotterdam. Hamburc ve Auera il· 

ye ve Port Salt için hareket edecektir. manian için yilk alacaktır. 
Illndakl hareket tarihleriyle nav-

lunlardakl değiflkllklerden acenta me- TURKIA vapuru 1' niaani:la beldeni< 
suliyet kabul etmez. yor. Rotterdam, Hamhurg ve 'Anvert 

Daha fazla tafsllAt almak için Birin· Jimanlıın için yUk alacakbr. 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası. 

ROYAL NEERLANDFS 

UNEA SUD AMERiKANA. 

NORDKAP npuru halen llmanİmİi• 
da olup Nevyork için y(ik almakta~ 

RIO VERDE vapuru 25/27 n1aan at&. 
ainda hek.lenlyot vo Novyork için: J'<ıi 
alacakbr. .. 

RIO PARDO npunı Z0/22 m~ 

aruında bekleniyor. Ve Nnyorli S-. 
yUk alacak.br. 

Gerek vapurların ınuvuallt talrhlerlı 
KUMPANYASI k ls1ml lunl L "-C gere vapur eri ve nav an WUU' 

kü~ANhY1!"1EdDES vapuru 3 nisanda yU- kında acenta bir taahht1t albna glrme& 
nil ta ıye en sonra Burgu. Varna ve ah fa 

Köstence limanlanna yük alaca.khr, D a zla tafsllAt almak için Blrh:ı.cl 
HERCULES vapuru 4 niennda gelip Kordonda 166 numarada (UMDAL): 

Rotterdam, Amsterdam ve Hamhurg umumi deniz accntalığı Ltd. mtlraoaal 
limanlan için yük alacakbr. edilmesi rica olunur. 

ORESTES vapuru 16 ni.sanda beklen- ~FON ı 8171 - 4012 
mekte olup yükünil tahliyeden tM>nra 
Burgas, Varna ve Köstence limanlanna 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENTE LINIEN 
VlNGALAND motörii 30 nisanda U

manunıza gelip Rotterdam. Hamburg, 
Gdynia, Dantzig ve Danlmark Umanla
riyle Baltık limanları için yük alacaktır. 

1SA vapuru 6 nisanda beklenmekte 
olup RotterClam, Hamburg, Dantzlg, 
Gdynla, Danimark ve Baltık llmanlan 
için yük alacakbr. 

BlRKALAND motörll 14 nisanda bek
lenmekte olup Rotterdam, Hamburg, 
Dantzlg, Cdynla. Danlmark ve Baltık 

limanlan için yük alacakbr. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 1 3 nleanda llma

nımıza gelip Malta ve Marailya Um.anlan 
ıÇtn yük ve yolcu kabul eder. 

ALBA JUUA 9 mayısta beklenmek
te olup Malta ve Marailya Umanlan için 
yUk ve yolcu kabul eder. 

IlAndaki hareket tarihleriyle navlun
lardakl değf~lkliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez. Daha fazla tafsllAt için 
FRATELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON ı 4lll 4142 2663 4221 

DOKTOR 

Raif Akdeniz 
Doğum ve kadın hutalıldari 

mütahaui11 
KARŞIYAKA: 

• 

Banka caddeai No. 31 
Haata kabul saati ı Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 u 
kadar 

1--13 

IZM1R MEMLEKET HASTA'.. 
NESl DAHllJ HASTALIK· 

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
tZMtR BELEDlYESINDEN: bat mühendialikten tedarik edilir .ı,. 
1 - Alb yüz on lira yirmi yedi tirak etmek iatiyenler dokuz lira yet- ------~-----• 

Muayenehanesini ikinci bey • 
ler sokağında fann karfııında2S 

kurut muhammen bedeli keıifli Ta- mit Le, lruruıluk muvakkat temhıat tzMtR SULH HUKUK MAH-
mqalık maha11esindo 981 sayıh ao- makbuzu veya banka teminat mele- KEME.SiNDEN ı 

numaraya nakleylemİftİr. 
TELEFON ı 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 254'. 

DOKTOR 
Ali Agah Dinel 

kaldan bqhyarak 977 aayıh sokak tubu ile söylenen gÜn ve saatte en- lzmirde oturan davacı Halil oğlu 
ağzına kadar yaptınlacak 94 metre cümene gelirler. Ahmet tarafındanDam!acıkta tulum
boyda kanalizuyon bq mühendit- 3 - Beher metre murabbai d&t ba ıobğmda 12 No. lu evde oturan 
tikten tedarik edilecek '"'4if ve tut· yüz lruruttan yedi yUz kırk Uç Ura Kunduracı Hasan aleyhine açdan 
namesi veçbile rJ./4/938 cuma gil- yirmi kuruı bedeli muhammenll 56 alacak davaımm yapılan dunıtması 
nü saat 16 ela açak eksiltme ile ihale mcı adanın 185,80 metro murabba- tonunda müddiabih 55 liranın maa 
edilecektir. Talip olanlar lmk altı li- mdald 18 sayılı ananın sataiı bat kl- muarifi muhakeme tahsiline 24/3/ 
raLk teminat makbuzu veya banka tiplikteld fal'btameal veçlıile 22/4/ 938 tarihinde karar verilmJt oldu
teminat mektubu ile aöylıenen gün 938 cuma ıünl Mat 18 ela açık ar- fundan mUddelaleylıin madded ka- Fransız hutaneal Cocuk held
ve saatte encümene gelirler. brma ile ihale edilecekdr. lftirak et- nunlyeal içinde m(iracaatle temyiz mi Anupa tetkik aeyalıatinden 

2 -Yilz yirmi yedi lira yetmlf,... mek latlyenler 55 lira yetml, bet im- yoluna gkmediif takdirde bu bapta- dönmilttür. 
ld& kunat m•dwnmen bedeli lretff1i nqluk mun.kbt tembıat makhmu ld bülcmiln katiyet kesp ecleceii teb- Haatalarıni eakiıt gibi Beyler 
yaptmlacak bir adet demirden ma· fff• banka teminat mektuba ile IÖJ· lij mabmma kaim olmak ve bir aokaiında 84 numaralı muayeneı 
mul ilin lmleel 22/4/938 cuma g6- len. sin 'ff eaatte endlmene .. nO.hui divanhaneye talik lalmmak haneılnde kabul eder. 
nü Mal 16 da apk ebillme Be ihale llrl.. IUl'etiyle llln olunur. Muayenehane Telefon. 3452 
edileeektir. Prole btif Te prtnallMll 7-lZ--.llJ--19 1138(7091 1141 (708} Evinin Telefonu 3053 
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-Blum'un mali projesi kabul edildi 
Fakat, 70 Radikal-Sosyalist mebus reylerini hükümet aleyhinde kullandı 

Fransız mali projesi Pariste çıkan şayia 
Cuma günü akşamı Ayan· meclisinde F ranko kıt' aları Pirene hududunda 

müzakere edilmiye başlanacaktır Fransaya çevrilmiş top yerleştirdiler 
PARIS, 6 (ö.R) - Dün a'kıam aa

at 15.30 da baılıyan mali proje müza· 

kercleri gcc~ yanın keAilmit ve bu sa· 

hah tekrar baılamıştır. Baş Blumun ilk 
müdafaası iki saatten faz1a aürmüotür .. 
Dün a'ktam bildirilen 'kısımlardan baş

ka baıvekil yeni projelerle hü'kümetin 
kambiyo kontrolünü tesis etmek iateme· 
diğini, fakat bu 'kontrolün zaruri bir hal 
almamuı için icap eden tedbirleri göe· 
terdiğini ve üç taraflı lngiliz .. Fransız .. 
Amerikan para anlaşmasına uygun olmı· 
yacak hiç bir harekette bulunmıyaeağını 
aadece F ranıa bank.asının diğer bankalar 
üzerinde bjr nev:I visayet yapmuiyle ti .. 
cari zaruretler için elzem o1mıyan serma .. 
ye ihracahnın önil alınacağını eöylemiı,
tir. Başvekil bu tedbirleri teklif ederken 
hiç bir tarafgirliğe 'kapılmadı~ını, sade
ce memleket muhabbeti, parti sadakati, 
aliJ adalet Ye aulha bağlılık fikirleriyle 

hareket ettilinl illve etmfttir. 

F ranko hükümeti, 
statüsünü feshetti. 

Katalonyanın 
Bu karar 

muhtariyet 
protesto edildi 

Mebuaan medlolnln kabul ed~eği 

p;ojeler yann ağleden ıonra iyana gön
derilecek ve hemen komisyonda müza
kere olunacakhr. 

Mebuaanın bu n.bahki içtimaında eos
yalist grubu reisi bu p~-rtinin hükümete 
müzaheret edecefinl bildimıit. eski bat
ve'kil bay Flandin hilakia projeyi ıiddet
le tenkit etml9tlr. Bu akfam ve gece bir 
çok hatipler daha dinlenecektir. 

PARJS, 6 (ö.R) - cTempo gaze
tesi bay Blum tarafından parlamentoya 
verilen malt projelerin F raneanın mali, 
ekonomik 'Ye nakdi rejimini değiştirme

ie matuf olduiunu ve bay Blumun Fran
MJ'I MarkaUıt nazariyeleri için bir tecrü
be aahuı 7aparak diktatör gibi idare et

mek latedli!nl yazmakta, halk cephesi ta
rafından takip edilen malt aiyaaetin ma
naaız oldufunu iddia etmektedir. 

BERLIN, (ö.R) - Almanyanın ye-

Bay Blum konu,uyor 

ni Roma sefiri Yon l\.1akenzcn vazifesi- nacaktır. 

nin ha:,ına har~et etmiştir. 

ROMA, 6 (ö.R) - Fatist gazetele
ri Fransız mehusan mecHeinde cereyan 

etmekte olan mali müzakereleri büyük 
bir alaka ile takip etmekte ve bay Blu
mun projelerine muhalif bir çok nüma

yiıler 'kaydetmektedir. Bu meyanda ma
li projeleri protesto için 18 ticaret oda .. 

sı tarafından cümhur reisine gönderilen 
projeler, bay Flandinin tiddetli beyanatı 
v. ı. ehemmiyetle zikrediliyor. Fa§İ.!ıt ga

zetelerinin tahminlerine göre bay Blum 
projele-rini &yan meclisi huzuruna çıkar
madan istifa edecektir. Mebusan mecli
sine gelince burada hükümetin mali pTo
jeleri çok zaif bir ekse-riyetle kabul olu-

PARIS, 6 (ö.R) - Hükümetin mali 
proje8İ bu ak~am mehusan meclisi tara
fından iki yüz elli reye karşı 3 1 1 reyle 
kabul edilmiştir. Bu netice göste-riyor ki 
bu mesele üzerinde hükümetin ek!'leriye
ti mühim bir mikyasta azalmıştır. Bunun 
sebebi reyde aerbest bırakılan bazı radi
kal .. Sosyalistlerin aleyhte rey vermele
ridir. Bunlar yetmi~ kadardır. 

Umumi kanaa~e göre mebusan mecli
since kabul edilen proje ancak cuma gü

nü öğleden sonra i.yan meclisinde müza
kere mevkiine çıkacakbr. Ayan maliye 
lc.om~yonu yarın saat on beşte bay Ko

yonun riyaseti altında mebmanın kabul 
ettiği metni tetkike başlıyacakt1r. 

ROMA, 6 (ö.R) - Fransadan bil
dirildiğine göre komünist büroları tara· 
fından kaydedilen beı bin gönüllü Ka
talonyada cümhuriyetçil~rin yardımına 

koşmak üzere hududu geçmcğe hazı-rlan .. 
maktadırlar . Bunlara Bask aha1isindcn 
olduklarını ve gUya ispanyadan gelip yi-

1 ne oraya döndüklerini ta'."rih eden pa-

l
. saportlar verilmiştir. 

ROMA, 6 ( ö . R) - Paristen bildi
riliyor : General Frank.o kıt'alarmın Pi
rene hududuna F ransaya doğru çevril
miş toplar yerleıtirdi'kleri hakkında dün 
ak,am bir f8yia dolaşıyordu. Bu habe
rin tamamiyle asılsız olduğu Fran'ki!:t 
mahafilinde bildirilmektedir. 

ROMA, 6 (ö.R) - Pirene hudutla
j nnın nasyonalist lspanya tarafından gc

ı len haberlere göre cKızıl> gönüllülerin 
Fransaya sığınması şimdi hududun di-
ğer bir mıntakasından yapılmaktadır .. 
Burası G&.varni geçididir. Frankiat gaze
teler bu hali protesto · etmekte ve Kızıl
ların artık F ranıız arazisini kendi cephe
lerinin geıisi gibi· telakki ctmcğe alıştık

l•rı keydedilme'ktedir. 

Bir gün gelecek.. Ve 

• PARIS. 6 (ö.R) - •Pelit Parisien> 
gazetesi Jspanyaya scrbcs• sili.h ve mü
himmat !&h~mın kaTış.mazhk aiyasctinin 
şimdjki şekilde muhafazasından ileri ge
len tehHkelerl bertaraf edeb1leceğini zaıı
nediyor. Bu gazete Barselon hükümeti

nin aon bir notaeına dayanmaktadır. Bu 
notaya göre nasyonalistle-rin Aragon cep
hesinde son 'kazandıkları zaferler Alman
ya ve ltalyadan gönderilmit olan çok 
mühim insanca yardımlar, eilih ve mü

himmat eev1tiyatı aayesinde mümkün ol
muştur. 

Roma, 6 (A.A) - Gazeteler meali 
müttehit bir nota neıretmiılerdir. Bu no
tada ezcümle §Öyle denilmektedir : 

Cihan, Çin kıtaatının mukavemeti 
karşısında hayranlığını gösterecek 

Kahraman ltalyan lejiyonerlc-rinin mü
zaheret etmekte olduk.ları F rankist kıt· 

atının muzafferane i1erlemeleri bütün 
halyada cotkun bir gurur his•i uyandır
mıştır. 

iSPANYANIN NOTASI 
PARIS, 6 (ö.R) - ispanya aefaret

hanesi Paris ve Londra hükümetlerine 
verilen bir notanın metnini ne~retmiıtir. 
Bunda karışmazlık anla"rna&ının muha .. 
faza edilmesi.;n Jspanya cilmhuriyetinc 
karıı ağır bir haksl7Jık olacağı gösteril
mektedir. Nota Almanya ve lıalyanın l•
panyada kanşmazhk aiyasetinıe muhalif 
hareketlerini hatırlattıktan eonra Aragon 
cephesinde Nasyonalist zaferinin ancak 
lıalya ve Almanyadan mühim takviye 
kuvvetleri, eilih ve malzeme gönderil
mesiyle mümkün olduğunu kaydctmek
ıeclir. ltalyanın yalnız 'karışmazlık siya
setini bozması kar§ısında değiliz. Ayni 
zamanda lngiltere ile mü~erata ha,... 
)arken artık İspanyaya gönüllü gönder
memek hakkındaki vaadini de ayaklar 
altına almıtbr. lıpanyol hükümeıi biltün 
bu sebeplerle bu ecnebi iıtiliaını def için 
ıilAh ve malzeme ıatın almak hakkının 
iadesini istemektedir. 

Bunu söyliyen Çin 
Japonyanın sulh 

diplomatı . . "' . . 
ıstıyecegını 

Sunfe, o 
tahmin 

zaman 
ediyor 

TOKYO, 6 (ö.R) - Hariciye neza
reti mü.mcuilinin beyanabna göre Japon
ya Paney hadisesi için Amerika tarafın• 
dan iatenen tazminatın teıviyeıine karar 
vermiştir. Fakat hu tazminat yek Ununun 
muhtelif kalemle-rini gösterir bir veeika 
lstcmiıtir. Buna benzer bir vesika İngiliz 
hükümeti tarafından, batırılan lngiliz va· 
puru için verilmiştir. 

Londra, 6 (A.A) - Çin diplomaıla
nndan bay Sunfo dün ekeerisi muhafa
zalr.iirlardan olmak üzere eJli kadar par
lamento aza11 huzurunda Çinin ıimdi'ki 

"9a2.İyeti hakkında bir konferans vermi~
tir. 

Bay Sunfo eon zamanlarda askeri ha .. 
rek&.ttaki inkişaflann Çine müsait oldu .. 
ğunu beyan etmiş ve demiştir ki : 

- Cihan Çin kıt' atının anudane JJN• 

kavemeti karşısında hayran kalacak ve 
mütea-rriz nihayet eulh talep etmeğe 

mecbur olacaktı-r. 

TOKYO, 6 (ö.R) - Haber alındı

ğına göre Japon hükümeti Sovyet Rwıya 
hükümetine bir nota göndererek Sovyet 
tayyarecilerinin Çin hava kuvvetlerine 
ya-rdımını protesto etmiştir. Bay Litvinof 

bir kaç kelime ile cevap vererek bu pro
testoyu reddetmiştir. Fakat Japon hava 
nezareti namına ıöze ıali.h.iyetli bir za .. 
bn ifadesine göre Japonya bay Litvino
fun bu cevabiyle iktifa edemez ve hunu 
Sovyct hükümetinin son sözü addetmi .. 
)'ece'kıir. 

TOKYO, 6 (ö.R) - Gazeteler Ta· 
yer - Şuang müstahkem mevkünin Japon 
luvvetleTİ tarafından zaptını memnuni ... 
;retle kaydediyolar. Bu 1ev'külceyf mu-

KATALONYADA 
PARIS, 6 (ö.R) - Kaıalonyanın 

muhtariyet statüıü Frank.o hükümeti ta
rafından feshedilmiıtir. Kataloeya mat
buat bürosu hu milnaaeheıle ıunu tebliğ 

Bir Çinli, milli kıyafetiyle 

'

ediyor ı Burgosun kararı Jspanyol ana 
yaaaaı hükfunleri dahilinde Katalonya 

vaffakıyet çok ehemmiyetli aayılmakta
dır. Bu sebeple ıehrin zaptı haberi gelin
ce Tokyoda bir çok vatanperverane nü
mayişler yapılmıştır. 

TOKYO, 6 (ö.R) - Gazeteler, Ka· 
rolin ada1anndan T ruck adası civarında 
sık sık esrarengiz bir gemjnin görüldüğü
nü yazıyorlar. Bahri ınahafillerin fi'kirle
rinj aksettiren cHacbi:t gazeteıi Ameri .. 

kan donanmuının mancvralannı mevzu
ubahis etmekte ve bu manevraların J a
pon mandası a]tındaki ada1ara kadar tef .. 
mili ihtimalinden bahsetmektedir. Ayni 
gazete Amerikan mancvralannın Senga
pura vukubulan ziyaretten, Kanton ve 
Enderburi adalannın itııalinden bahıe-

der'ke~ diyor ~i.: cJapon mahafil.leri I ınilleti~in plebisitinde ittifak 'kazanan bir 
Amerıkanın Paaıfık oseanında'kl faalıye- 1 vaziyeb bozamaz. Böyle bir karar huku
tinin açıktan açığa Japonya aleyhine kt ve fili .kıymetten iridir. Bununla be .. 

müteveccih olmasından teessüf duymak-,! raber Burgoıta Alman temayilllerinin 
tadırlar.> galebesini göstermek itibariyle di'kk.ate 

pyandır. Zira Almanlar Katalonyada 
TOKYO, 6 ( ö.R) - HsinlUnglen tam aerbesti kazanmak arzusundadırlar. 

gelen raporlara göre Sovyetler dıt Mon- 'F ran'konun hu karan Katalonyanın aai
goliııtandaki mevkilerini ve ımırlarını lere mukavemet için milli gayretini bir 
tahkim ve takviye etmektedirler. Dıt kat daha takviye edecektir. 
Mongolistan hilkümotl Sovyeılerln yar- Paria, 6 ( ö.R) - lapanyol nuyona
dımiyle, topçu, tayyare ve motllrlU kuv• listlerl Alı:denize doiru ileri hareketle
vetlerle milcehhez eJli hin aakerl hudut- rlne devam ediyorlar. F ran!Wtler Tor• 
!ara yığllll§tır. Dıı Mongolistanm Sanhe· tora kapılarında Ehre nehri manaabında· 
ia ve Urııa gibi merkeıtlerlnde mUhlızı ki tayyare kararglhmı ele ıetlnnltler· 
Sovyet kuvvetleri toplanm11ıı. clir. Cllmhı11veı kUYVeılerl Lerlda U. 

lpanyada atlı sık görülen 
vaziyetler 

Barselon arasındaki dağ hatllnda muka
vemeti hazırlamaktadır. Tarangoneyi hi
maye eden dağlar üzerinde de eon bir 
mukavemete teşebbüs edeceklerdir. 

Fakat cürnhuriyetçiler Segro ve FJa.. "' 
kana nehir1erinin birleştiği noktada Me-

1 
lıca kaynağı olan T rent mevkiinden ol~ 

natuan mevk.iini lcaybettiklerini kabul beş kilometre mesafededir. Eğer 1ıt 
ediyorlar. Nasyonalistler de Valague t nasyonalist1erin eline düıeree BarıeJot 
mevkiine geldiklerini haber veriyozlar .. 1 elektrik.siz 'kalacak ve harp fabrikaları it' 
Burası Barse1on elektrik cereyarunın baş.- t Jiyemiyecektir. 

Belcika 
' 

Dış bakanı söyliyor 

''Negüs'ün Habeş im-
• 

paratoru unvanını taşı .. 
mı ya hakkı yok,, 

Belçika, dış siyasada realistmiŞ·· 

Brükaelden bir görünüf ..., 
Brüksel, 6 ( ö.R) - Ayan meelisin- ı 'karıı birlqtirmeğe çalıtan ıiyuete "'ıJıj 

de Belçika - lıalya arasında münaaebet-ı nz olduklarını, zira böyle bir ıiya•e ~ 
!erin normal hale ıo'kulma•ı hakkında bir Avrupada iki ideolojik blok yarat•' 

komünist Ayanın ıualine cevaben harici- harbi içtinapsız kı1acaiını •öyleınitlİf· 
ye nazırı bay Spaak Belçikanın reali•t bir B S •. . . 'f . 1;JŞbııtJ!I ay paa.: ıç aıyuette ı tıra .10• 
uz.laşma eiyaeeti gütmeğe karar vermiş · t tı 

kullanılmaaını tenkit etmiş ve harıc _, 
olduğunu ve Negilsün Habeı imparatoru fsP · r ı )" il rinde 19 
unvanını taıımağa bir hakkı kalmadığını setın rea ı&t o maaı uzumu z.e ir 
eöy)emiotir. ederek Belçikanın kendi emniyet "'

0
• •" 

'ki• l' · · h'-' d bir ıı'/ Bir eoıyalist içtimaında da bay Spaak ta a ını temın ve ta Klm e en . a;t 
1 • ·ı· ımiı11'· Belçikanın harici eiyasetinden bahseder- •etten ayrı mıyacagını ı ave e )il 
. . . rıa:ııtıf) 

ken Sosyalistlerin ekseriyetinin Avrupa çok Sosyalıst tahıslar harıcıye 
ve demokrat devletlerini faıist devletlere beyanahnı tasvip etmiılerdir. 

·~~~~~~~~~~...--------
lngiliz - ita/yan anlaşması 

Paskalye yortusundan 
evvel parafe edilecektir 

1 ·r ıtal· 
LONDRA, 6 (ö.R) - Kabine haftalık lçtimaında ngı ~h ve 

yan anlatma projesini tetkik etmittir. Romada Lord 
1 

Pe bildi· 
Kont Ciano arasında müzakerelerin son vaziyeti nazır ar:d ğun· 
rilmi9tir. Kabine her noktada prensip anl-.ma••. baadl 0 k u olan 
dan haberdar edilmi9tir. Şimdi görütmeleri tevsık e ece akal• 
"'"ikanın hazırlanmaaına çahtıhyor. Tahmine ıörefY~~ı!:e1ıtir. 
•• )'ortuaundan evvel imza. "Ye)'a hiç olmazaa para e 1 


