
44 · GAZI BULVARI IZMIR . 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Ba.pnuharrir "·e ıı!'!:t:n1i neşriyat n1HC~tu . 

. o. 9828 KIRK OCONCO SENE t NiSAN CUMARTESi 1938 

-- HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETI Türkiye için Hariç tçın 
Senelik............ 1400 2900 
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ı_ T E l E F O N : 2697 

• SO?t,~, 

On aylık Devlet 
tahsilatımız 

ANKARA 8 (TELEFON) - Mart 938 
10nuna kadar on ayhk devlet tahıilib 207 
milyon 655 bin lirayı bulmuttur. 

-- FlA TI ( 5 ) KURUŞTUR Ciinıhuriyetin ve Ciin'<hurlyet eserinin bek~, sabohlcın ç•kcır al11cısl pıı.ıfiediT ·-------' YENJ ASIR Matbaasında buıhnıfbr 

Balk~an--=--ıktısai 

Har;ciye Vekilinin 
Mısır seyahati icin 

• 
Kahire gazetelerinin 

dost neşri yatı 

Hariciye Nazırı 
B. Pol Bonkur'la 
mühim görüşmeler 

yaptılar 

azaları ile Balkan matbuat 
verilen 

Konsey 
kongresi 

lstanbul 8 (Hususi) - Mimar Si
nanın ölümünün 350 inci yıldönümü 
yarın (bugiin) saat onaltıda ve Si
nanın Süleymaniyedeki mezarının 
başında törenle anılacaktır. 

azalarına 

Ziyafet 

PERAP ALAST AKI ZIY AFET 

lstanbul 8 (Hususi) - Balkan 
Antantı Ekonomik Konaeyi ve En
ter Balkanik Matbuat Kongresinin 

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

1Hatay 
Hala tazyik 

altında 
Yeni Anhkya Konso
losumuz kim olacak? 

ISTANBUL, 8 (Humai)
Merkeze alınan Antakya 
konaoloau bay Firuzun yeri
ne, Suriye hudut komisyo
nunda hariciye vekciletini 
temsil etmiş olan bay Celal 
Tevfikin tayini muhtemeldir. 
Halayda Türklere karfı taz. 
yik devam ediyor. Mezraa 
köyünü basan haydutlar Türk 
köylüye akla gelmedik iıken
ce yapm.,Iartlır. Bunlar hak
kında mahalli hükümet hiç 
bir atili takibata teve••iil et
memiıtir. ittihadı vatani par
tiaine girmiyenleri tazyik n•
temleri geniıletilmİffİr. 

Törende Üniversiteliler, mektep
liler bulunacaktır. 

Koca Sinanın yıldönümü, memle
ketin her tarafında ve bilhassa bütün 
Halkevlerinde, büyük Türk aanatka
nnın yüksek dehasına yala~cak bir 
şekilde anılacaktır. 

Bu münasebetle eaerleri hakkında 
projeksiyonlu konferanslar verile
cek, hayatından ve aanatından bah
sedilecektir. 

Mekteplerdeki muallimler talebe
lerine Sinan hakkında ve geniş ölçü
de malumat vereceklerdir. 

COMHURIYETIN ONBEŞIN

CI YILDöNOMO 

lstanbul 8 (Hususi) - Cüınhu-
riyetin onbeşinci yıldönümünü par
lak bir şekilde kutlamak için burada buna mümasil hazırlıklar yapılmakı 

hazırlıklar baoladı. Şenliklere aarfe- tadır. Bilhassa Ankarada yapıla~ 
dilmek üzere belediye, Şehir mecli- olan 1.5 inci yıldönümü eenliklerinbı 
sinden 5 bin liralik tahaiaat almıştır. onuncu yıl §enlikleri gibi müstes~ 

Bütün diğer vi!Ayetlerde ılmdiden bir şekil alacağı haber verilmektedir, 

·················································••!.!.!!.••············································· ... ······· .. ················ .. 

On bin polis ve muhafız 
Fransız ayan meclisini nümayişlere 

karşı muhafaza altına aldılar 
siyasi ve teknik komisyonları bu sa- R 8 (ÖR} p · t b"Jd" lan L""k b ?l .. _ .ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

hah Yıldız sarayında ve ayn ayrı rildiğine göre.<lün U§lllll ayan mecli- Ayan meclisi aleyhinde nümayiolerde 1 
oma • - arıa en ı ı- yıgın u sem urg aarayı unuııae ç • ı • ı 

toplandıl.~r. Ekon~mi~ .konsey aza- sine karşı yapılan komunist IOlyaliat bulunmuşlardır. Yükaek meclla aley- 1 JD ı er 
!arına T urk heyetı reısı B. Hasan nümayişi esnasında 1 O bin kadar po- hinde sosyalist cPopulaire:ıt gazete
Saka tarafından bu gün İ'erapalaa lia ve seyyar muhafız meclisi muha- ıinin mücadelesini hiç tasvip etme
-SONU OCONCO SAHiFEDE- faza altında tutmuşlardır. Komünist miş ve ayanı Fransız basiretinin mü-

•••••••••••••••.............................. h fı ·ı· larak k ve aosyalistlerF ranaanın er tara n- meaaı ı o görme te devam cı-
da ayan meclisi aleyhinde nümayiş- miş olan cOrdre» gazetesi bu nUma
lere hazırlanmaktadırlar. yişleri hadisesiz cereyan etmiş olma-

sına rağmen, takbih etmekte ve oöyle 
LOKSENBURG SARAYI yazmaktadır: 
öNONDE NOMA YIŞLER c Ayan meclisi Fransada siyasi te-
Paris 8 (Ö.R) - Dün ayan ko- mayüller araıında bir muvazene un-

misyonunun mali projeyi reddetmesi surudur. Vakıa ıeçim tarzı itibariyle 
ve kabine buhranını hazırlaması üze- bu meclis diğeri gibi milleti doğrudan 
rine akşam sol cenaha mensup halk - SONU S iNCi SAHiFEDE -.......................................................................................... 

iki Japon fırkasını 

iMHA ETTiLER 
--o-

Bir Japon Fırkası 
da Şimale doğru 

Kaçıyor 

Hankeu fehri 

Han-Keu 8 (ö.R) - Haber alın- Tayer-Suangın istirdadı Fu-Keu üze
dığına göre Çin kuvvetleri Tayer • rine müteveccih tehlikeyi bertaraf 
Şuangta bir zafer kazanmışlardır. etmiştir. 
Filhakika telefonla F u·Keudan alı-
nan malumata nazaran japon ordu- LONDRA, 8 (AA) - Uz.alı: Şarlr.
eunun kuvayı külliyyeaile irtibatı ke- tak! lngiliz menfaat ve milatemlekelerl 
ıilen iki japon fırkası imha edilmiş ve Japonya tarafından tehdit edilmekte mi· 
Tayer-Suang çinliler tarafından geri dir. 
alınmıştır. Diğer bir Japon kolu Çu- iyi haber alan mahafillerin liirendiii· 
Kiangın eimaline doğru kaçmakta ne göre lngiltere bilkümeti Japonyanın 
dır, Çinliler bir çok harp malzemesi Çin haricindeki mıntaka!arda tedbinizc• 
ele geçirerek düşmanı takip etmek- hareketlerde bulunma., ihtimali olduiu
tedirler. Tayer-Şuangın işgali ile aağ na dair diplomatik mümeuillerindl!ı 
cenahtan Fu-Keuylı tehdit etmekte- hedbinane bazı malGmat almııtır. Bu 
olan }opon fırkalannın hezimeti ve -SONU OCONCIJ SAHiFEDE-



Prag 

. . 
• 9 •• 

Uzum Kurumu 
sergisinde büyük bir muvaf

fakiyet kazandı 

$EHiR HABERL:ERi 
-0-

• • lzmirde Şükrü Kaya bu~•~ 

Od • t •• h üzerinde 23 numaralı ada, Be e 
emışe enezzu y~ce_a~liye vekaleti. emrine t~i. 

dılmıttır. Burada bır ceza evı • • d • nasiyle, büyük bir de adliye ıara· 
Odası seçimi trenı gı ıyor yı in,a edilecektir. . il 

Adliye vekaleti, bazınere 2J 
Yapıldı olan timdiki ceza evi bin&J'i:-ir 

• " • • • • numaralı arsa mukabilinde bU 
-o- Odemişliler, lzmirli mısafırler ıçın belediyesine terkedeceğinde0 r11i M .. ddeti biten Ziraat odası in- becayİf muamelesinin i~• 1 

tihabah yapılmış ve yeni heyete güzel bir istikbal haztrladılar maliy': vekal~tin~en iıte~ı·~·,,_ 
aşağıdaki zevat seçilmittir : Malıye vekaleti de key~ıyeü b'l· 

BB. Rahmi Kara Davu~ Meh- ..... mir Milli Emlak müdürlüjüne ' 
met A!demir, Çiftçi Necati, Kar- S~kizinci itleh~e müfettitlııı 'yük hazırlrklar. ya.pmaktadırlar.. dirmİftir. 
ı:. akal Hilcmet Çigwliden lsmail Turızm ba.reketlerme kuvvet ver- ,Bu huıuıta gemt hır program ha- --=- . 
A'"

1
Y1 ı r b, d 1 .1 mek ve memleketimizi bütün zırıanmışbr. D k .. . etı 
tmtn, ınar atm an smaı . ı . d 'd kt . d ua 'OY cınay 

G··ı ' B l d M h t Al' yurddaşlara tamtarak yurd ıevgı- zmır en gı ece er ııtasyon a d.f'l 

1 

u eç ve o. çova an e me ı. . . ... h. k l 'k l b' l' ... · .. d r- ' . ,. •• smı nrthrmaga ızmet etme ma c- muzı a genç er ır ıgı ve sporcu- Menemenin Dua köyun e a· 
Zır a.t o? ası az~I~~· .~ ... ~? '~f~ sadiyle Ege bölgeıinde her hafta lar taraf mdan hararetle kartı lana- fbrahimi öldürmekle ıuçlu Pt{ur ş· 

lon albda ZEraat mudurlugunde pazar günleri ucuz seyahatler ter- caklardır. dm muhakemesine dün ağır ceı; 

Yeni 
Cezaevi binası 

• 
ı aa arı 

toplantılarım yaparak araların~a tip eylemeğe ve busuıi b'enler Belediye, tehrin ve civarın iyi- da batlanmıttır. Dünkü (:eı.ed~ 
». vazife takcimi icra etmişlerdır. kaldırmağa karar vermİftİr. ce gezilebilmesi için tedbirler al- suçlunun sorguıu yapılmıf 'ffC bş 

:'71~~~~.::;;::.:;;:~::_-~,~-- Bivinci reisliğe bay Rahmi, ikinci Bu hafta pazar günü ödemişe mtfbr. zı fahitler dinlenmittir. 
reisliğe bay Mehmet Aldemir se- bir tenezzüh b'eni kaldırılacaktır. Lokantalar, otomobiller, bahçe- Şahit ifadelerine göre hadiftl 

lzmir Ozüm Kurumu Prag ıer-1 rapları da te hir edilmi~ ve f rap- çilmittir. Dün ödemiş belediyesinden gelen ler, ıinemalar ~yyahları mem- fÖyle cereyan etmittir. ti 
gisine İftİrak etmi, ve büyük bir 1 larımız fevk iade beyenilerek der- y . b t ff kı et dile- malumata göre ödemitliler lzmir- nun edecek tekilde hazırlanmak- Bu köyden yirmi kiti, kefadl~" 

1~ 1- •• •• - S 'dek' O ·· h l 1 t 1 em eye e muvıı a y ı· · f' 1 · k l ak · · b.. d ba k ..... a nK& gormuttür. ergı ı zum a satı mış ır. · ı mısa ır en arşı am ıçın u- ta ır. müteaelıile ile Ziraat n afla• _
1
, 

K w H b ld w •• O .. rız. n-111"' urumu pavyonunu gezmege ge- a er a ıgımıza gore zum ikrazatta bulunmutlardır. ~,. 
len Çekoslovakya Cümbur reisi Kurumu beynelmilel bütün büyük --=-- ı h • • ı d tahsildarı köye gelerek tahıılal" 
Bay Benet Ata~ürkün fotoğrfları- ~e~gilere, atış.yapmak suretiyle, e ra JmJ yara a Jm batlamıt, fakat borçl.ul~rdao ~~ 
nı askerce .eıam1adıktan sonra ıştırak edecektır. Vezir ve Osn1an rat burcunu ödemem•ttir. su b-
Bayan Beneşle birlikte Türk Bay- O.züm Kurumu pavyonunda T ı • ı ""' ld • ziyet üzerine icra takibatına lett it 
rağının önilnde fotoğraf çektir- Türk inkılnbmı aösteren fotoğraf- agw a suları es ım o maga ge ım büıedilmişveMUTadınmeYCll~b 
mitler ve bu turetle Türk Maleti- lar bilhassa takdirlerle ıeyredil- ineğinin baczedilmeıi kar..-••r 
nin epiz bqbuğuna ıaygılariyle mİftİr. Vezir ve .Osmanağa ıuları tesi~ mıtbr. , 
Tfirk m.illetine sevgilerini göster- o.züm K:um:umunu, göst;rd~ği bu satı genitl~t!leceği için pa~artesı M·· ddeiumumiye elinde kanlı bıçakla . Kör ~tiyar heyeti, H_alU,,~. 
mitlerdır. yenı ve mılh muwaffakıyetinden gününden ıhbaren sular keıılecek- U bımle hır arkadatını bu ıneJ• 111 

Oztim Kurumu pavyonunda in- dolayı bir daha takdir ve tebrik ' tir. Belediye bu mahallatta otu- gelen Hu··seyı·n b•• ) •• J d• 1a.dere için köy civarındaki te~ 
clr ve üzümle beraber cTarit• ta- ederiz. ran halkın müracaatlerini nazarı oy e SOY e l ye göndermişlerdir. Halil tbrıJa~t-

itibara alarak halkapınar umumi .. ..... . .. . . • • yol~a Mur9:da rutlıyor. ~ .. 
çetmeleri m'"ydana getirmektedir. Duo ogleden sonra, ehnde kanh ı Bu yuzden Alı ıle fbrahımm Halal lbrahım arasında mü.il ç.e-
Ba çeşmel; belediye aboneleri- bir btÇA)ıc bulunan Hasan oğlu Hü- aralan açdıy«. fakat it bu ka- çıkıyor ve Murat tabancasını 

. h . ' ecek- ıeyin isminde biri müddeiumumi- darla kalmıyor. ite Atinin kardqi kiyor. th• 
Fenerbahçe gelmedi 

nın su i tiyacına cevap ver lik dairesine girmit ve : Haaan oğlu Hilseyi.n karatıyor. Halil lbrahim bir hendei" • ·f· 
Bunun sebebi spor kurumu ile Fener tir. --=-- -Benlbrahimiyaraladtm,tet- H~yi.nbirkaçdefa Ibrahimi yor: ve canını kurtarmakiçİOçlı· 

tim oluyorum, demi,tir. tehdıt edıyor. tesıyle atq ederek Muradı ~lif 
arasında mevcut ihtilaf mı·? Fıstık aşısı Müddeiumumi muavini B. Şev- lbrahim bu vaziyet kartıımda yor. ~u~a~ t~. -~t~ ederek 

. " . . · ki Suner derhal suçlunun ifadesini Adliyeye bat vurarak hayatınm lbrahımı öldu~yor. ·d~" 
Zıraat vekaleti, Gazıantep Eı- b" b t _, ___ . l t b't tm' tehlikede old11onn11 bildiriyor Za Mablcem.e, dmlenecek phı . ırza ı varcuuuıy e es ı e ıt- -- • - lb' ka 

.Fener bahçe takı~ı lzmire ~el- kalmaaın~an dola~ı fz'?ire hare- , d. ~hğı~dan .5000 fast.ık .atısı lzmır tir. Ayrıca Hüseyinia yarClladığı bıtaca ta~ikata baflandığı bir ~ı- ce ıne lmıftır. ~ 
mıyor. ~enerbabçenıo son dakika- ket edemıyeceklen ~~yu~smı ~.ta- vılayeb emrıne ~mıttır. lbrahimin ifadesi de memleket rada, yanı d~ ~bab Hüser'? ASKERLiK ŞUBF.SfNDEN .v l 
da lzmir müsabakalannı yapmak- ya atan f enerbabçelılerın Turk 1 ----- hastanesinde alınmıttır. Bumanede hır mikclar fAl'ap ıça- 1076 h k yedill' 

. • b b' 1 ak 1 1 d k. sayı anunun =yaz geçmeıi°m ae;. ı o ar ~~~~ .. r;rmu~ .. e ~r~-~~n. Cl ~s ı · Maliye memurlarının * yos rb tdu1cta d 'b maddesine ıöre ölçme, iıt~ 
önrdasydo'nğuni iyloerim~~~lmanktnıd~eç 'ı tı a Buı e~al ı le'dr ıbe~lan .•tdı- 1 • • Dünkü hadisede yaralanan tb- h. ~ Of o .... n olıonrak a •. ~a: ıtıldak yedek yarsubayların tev• • 

g er 1 l\aU e e ır... ıyOI'. w:ı. es u en rı zmtr e 1 aezısı h' . B . d b' k b ımın geçecegı y da eodıaını tar'hl . d iki l • oı-o 
Halbuki 8ğrendiğimize göre fut- bir sempati tesis etmiş ol n Fener-1 23 

. 0 d"f ed Ç tık ra hımm. ayTdamHy~rın. e. ıkr ad • bekliyor. Filhakika tbrahim görü-
1 

ı ~Sın .. eİ··İc t'~ ~.eçm~ üJe"' 
bol federasyonu fenerbabçenin bahçeliler Hakkında bmir spor b na an~ •. tia ~ d k~n °:: v.e A~!'~11 k:h ırh useyıortakmn ar 

1
e- nüyor. Hüseyin fbrahimi görün- .::n gu~u d'~ &J :~deıt alç-

yol maaraflarana mukabil 800 li- muhitinde büyük bir teessür uyan- •
1 
ayramı gunu umr e 1 ma ıye •rak• 1 •• u AIY~ .aneyk~ ... 0

1 
a- ce bıçağım çekerek kendi.aini dört ayeda :_ e bı ecel enn·L- arı'! 

· .. .. d B h f f ·· memurları Kızılçullu kotu ıah• •ı- 0ınnce ının es ı ortagı o an . d w me Y en; yanu ay annm ~ ~ _., rayı daha pazarteıı gunu telgraf ırmıştıe-. u n. ta encrr musa- ~ • yerın en agır surette yaralıyor ve • . • A "y~-P 
havaleıiyle lstanbul spor bölgesi bakaları Y pı !lmıyacağma göre' nın çamlığında bir eğlence tertip Mehmet ortaklıktan ayrılmıftır. yerlere seriyor. Suçlu hadiseyi mü- 12 ıınbde l ısbhkadm bıflld~ oO re'. 

. . b h f b l . l... l : t . 1 d' 300 M ı· Kahvehane .. t ·ı . d k' k ""le yarıu ay arının a u ayın_ -._.,.ı.f emrine göndermlttır. fener a çe ut o aJ'ln ı.,gı yaı:-'n gazele ere e mış er ır. a ıye memuru mut erı erın en lea ıp açmıt ve og den sonra d' . d be •. eb!W'-
idarecileri ÇAl'fAIDba gününe ka- verece "'i bir tebliğle pazar günü , bu eğlenceye ittirak ederek birbir- Hamdinin mevcut kırk liralık bor- adliye dairesine gelerek teılim ol- •

1
'!10 t fU ye muracaat 

dar lıtanbul ıpor bölgesine müra- First Viynn maçl rma hazırlık (eriyle tamşac klar ve eğlenceli cunu da lbrahim üzerinde almıt muftur. 1 an ° unur. 
caat edip parayı almadıkları için, olmak üzeıe izmir muhtelit takı- lbir gün geçireceklerdir. ve Hamdiden iıtemiftir. Fakat Yaralı memleket hastanesinde Yedek sub __ a_y_y_eti_',ecek ~~ 
b~lge Fenerbahçe kulübüne bir mma bir ekzersiz müsnbakıı.sı yap-j -o- Hamdi, borcunu inkar etmittir. tedavi edilmektedir. okuyan kısa hizmetlilerdeo . .-ı;;; 
yıldırım telgrafı çekerek bu para- tıracakhr. Bu müsabakaya iftİrak T b d · ı . doğumlu ve bunlarla ~.:., 
ııın aldD'ılmasını bildirmittir. edecek oyuncuıann isimleri )'arın , e erru e ı en ev ipek böcekciliği kursu t Vali Menemende tabi olantarm askere alın_. ...... 

Böyle olduğu halde paranın geç bildirilecektir. 1 p· A . . . d b. • . , • v ı· L - F 1 c··ı d" Me- oelmi9tır' • ._. 
ıyer zerıa 15mın e ır ızmır açı 1 yor a ı JH.! az ı u eç un • ...-

v M hemfdırisi, Burnavada mevcut Sal .. .. . . . _ ?em~ne ~ıder~ ~ya ait bazı Şimdilik 333 doğumlu ve~ erem pavyonu art ayı büyük bir evini hastane ittihaz l runu ödemı,te hır ıpek bo- ıtlerı teftit etmıttır. e9ki doiumlulardan ber ne dil' 
,.,.emel atma törenı· i · d l "h d'l · t' ı h • b ... cekçiliii kursu açılacaktır. Ziraat le olursa olsun askere ı~ .. , ı 1 ıjçın e ne er l rac. e ' mel& tar ıy e azıoeye aııt· .. .. .. • • i . ____. .... 

lamıştı. B. Azerianın lzmirdeki muduru bay Refet Ödemqe gıde- mem f ~ - De~ız ND1fı li fi 

Yapıf ıvor ettik J ek'I' · aht M'll" Em- rek kursun hazırlıklari1le metıul U lk • k.. • ,na -kısa bızmetlalerden yer a.-
.., v l 1 evın an armı l ı . . na evı oşesı ıyabancı ehi' etna . ot.il dt 

Tepecikte Emrazı sariye hasta- Mart ayı içinde Izmir limanın· lak idaresini o meaul memurlarına olmut ve avd:t etmıtti.~. . · gibilerin bi/!ı.,.,.. ~de ı..satttP 
nesine büyük Lir verem pavyo- dan muhtelif memleketler-e 1664 teılim etmiştir. Ha.her aldıgunıza gore .ö~.e'!'ıf- kıt'asmda bulunmaları-~ 
nunun ilave edileceğini yazmlftık. ton üzü~ 478 ton incir, 1699 ton 1 • t~ d~J~ncre o!an patates cınsım ıs- .. ı :-.~'nia~ 938 .~artes! gil- bulunduğundan 25 nisan 938 ti';. 
P~~yon°!1 ~lM:ları haz~rla~ıt ve hurda, 682 ton pa.muk, 2262 ton 1 Karşıyaka halkevinde I~ ıçın tedbırler ahnmıthr. M~ n~ buyuk lu~k :San a.~~ı .?1ımar hine kadar Izmir askerlik f'l~ 
muteahhıdıne ıhale edılmı,tir. 1 619 . w 1 salyadan patateı tohumu celbeclt- Sananın 350 mcı yıldo une te- ne müracaatleri ehemmiyetle ı 

Salı günü saat 15 te veremliler pa amut, ton zeybnyagı, 3364
1 

Dünkü sayımızda, .bu akşam İç~.0 lerek ödemif zürraına tevzi edi- sadüf etmektedir. Ayni gün.. ak- olunur. 
pavyonunun temel atma töreni ya- ton arpa, 64 ton bakla, 763 ton 1 Kartıyaka ... Halkevınde Karagoz lecektir. f8Jlll. e~miz salonunda saat 20.30 • şJJ 
pılacaktır. nohut, 27 ton kumdan, 100 ton ?Yn~tıl~mı yazmıfb~ Genç·~- -=-- da bır tonm yapılacaktır. Bu töre- 3255 sayılı kanunla ı ~şı;itte-

Bu pavyon, muhitin büyük bir çavdar, 54 ton Susam, 330 ton ke-ıırlerımızden fazh Nee1p Kııaku- • .. • ne her kes davetlidir. 930 tarihinden evvel maluleJl ııt' 
llıtiyacana cevap verecek ve has- pek, 915 ton küspe, 253 ton tütün, {ek bu a~am Karşıyaka Halke- Bır mahkumıyet 2 - Halkevinin tertip ettiği kaüt olanların terfih za~l.r sıı-· 
lan enin çalışmaları genitliyecek- 7 ton halı, 79 ton deri, 16 ton ba- f vinde Ham idin hayat ve f iirleri Torbhnın Dirmil köyünde Emi- spor harekahnda gün deği.fiklik- zam yapılacağından 9ubeoı•" btl 
tir. Temel atma merasimine vali dem, 796 ton valekı, 326 ton me-

1
mevzulu bir konferans Tereceği.n- neyi zorla kaçırmakla ıuçlu Veli, feri ve harekata gürq te ilave edi- fiiller defterinde kayıtlı ~·~.de 

bay Fazlı Güleçle lıutane müdür- yan kökü 60 ton yün ve 250 ton den, Karagöz pazartesi aktamına sekiz ay hapse mahkUm edilmit- lerelc program qağıdaki tekilde gibi malullerin bu haktan ~·t~t· 
feri, doktorlar daTetlidir. pamuk ç~kirdeği ihr~ç edilmittir. italik edilmittir. tir. tadil edilmittir. e~~k .. üzere Maliyeye rııür• 
, A - 15 niaandan IS mayu 938 len alan olunur. 

ze kadar her haftanın pazar günü ---- klanı-· 

BUGÜNKÜ seans- TAYYARE sı·.nema-sı 1 Telefon akpmlan Halkevi bahçesinde 1334doğumlularınilk~ ıc·· amatör gürqleri yapılacaktır lanna haziran 938 nihayetıııe 
lardan itibaren 3151 B Atleti' 1 . 29• dar devam edilecektir. 1 t1ıt• - zm seçme en ma- ş· d' k d r:..ıanıa a . 

yıs, müsabaka da (5 haziran - ım ıye a ar yo~ı il fler111 
2 MUHTEŞEM FJUM TAKDiM EDiYOR 

AT 
MEŞHUR FRANSIZ ARTISTl 

VİCTOR FRANCEN 
TARAFINDAN NEFfS BiR SURETTE TEMSiL EDiLMiŞ 

HARP • AŞK - V AZlFE. FEDAKARLIK FtLMt 

AYRICA: 

NEVYORK DAM -
LARI AL TINDA 

' DANS VE VALS KRALI DORIS NOLAN • GEORGE MURPHY 
200 GOZEL KIZ - 25 ARTiST TARAFINDAN TEMSiL 
EDiLMiŞ GENÇLiK • NEŞE VE ŞETl\RET FtLMl 
AYRICA : P ARAMOUNT JOURNAL ...... 
SEANSLAR: ATEŞ 2.30- 5.50- 9.10. NEVYORK ı 4.25-7.45 

• . .. \ •)i~ 

·· l ') A ._ cak pa yaptırmamıf olan müke e J11ii· 
zar gun en .-ıaan stadında her .. .. w 1 d ı fubeYe 
yapılacaktır gun og e en evve 

C B • _ b-'--I b' . . racaatleri ilan olunur. - u musa CUUl ar ınncı ve __ _ 
ikincilerinin hediyeleri Halke- YENl NEŞRIY AT 

inde tqhir edilmektedir. 

D - Kayıt muameleıine bat- H 1 k spor 
lanmıfhr. lftirak edeceklerin Hal- a V 3 CI 1 Ve ııdl 
kevi sekreterliğine müracaatle ad- Havacılık ve spor nıecoıu::;..it" 
tarını kaydettirip birer nwnara 212 numaralı ıayıtt intİf~ , 
almaları. tir. Okuyucularımıza tav••Y" 

3 - Evimiz pek yakında bir na- riz. •••••••11
" 

k kur cak •••••••• lf su aça tır. Kurıa de~am ........................ 1 
etm~ iıliy~nlerin H~lkevi ıekre- Ace e 
terlıgıne muracaatlerı. 

4- Evimi~ salonunda her lıaf- s t J k eV 
ta cumartesi günü saat on bette ilk a 1 ı ~· 
okôllara Karagöz oyunu oynatıl- ikinci Kordonda 189 bit ef 
maktadır. gayet ıağlam ye k~f~ ~ 

S - 9/4/938 cumartesi günil acele utılıktır. Tahpleridıt ;çiJJ 
saat 17 de Ar koıniteai, ve saat üzere içindekilere, paza kk oc.ıc-
15 te Gösteril komitelerinin haf ta. de batmuharririmiz. Ha 

1 

lık toplantıları vardır. oğluna müracaatlerı. 



Nihayet 

Macaristan yahudileri 
Bulgar maarif idareıi 

Türk mekteplerine 
Türk a/Fabeaiyle 

tedri• miiaaatle•ini 
verdi lkbsat, kültür, fen, san'at 

bayahndan uzaklaştırılıyorlar 
Sofya 8 (A.A) - Maarif neza

l'eti Bulgariatandaki mekteplerine 
yeni Türk alfabesiyle tedrisatta bu
lunulabileceğini mektep idarelerine 
teblii etmittir. 

8udas>ette 8 (A.A) -Hükümet, ve tiyatro odaları tarafından temin prensiplerini muhafaza etmek değil Pleb•s•t =.leketin ikhaadt, kültürel, fenni, edilecektir. pratik bir meeeleyi halletmek oldu- } ) 
Ye artiatik hayabnda yahudi Budapefte 8 (A.A) - Macaris- ğunu itiraf etmektedirler. Bazı kim-

alfuzunu tahdit etmek için vasi sa- tanclayahudilerin yenistatuaunu tes- eder ~diki ~ on binlerce Yalnız Alman topralı-
~t latiyen bir kanun Jayıhasını bit eden kanun Antlusun en ciddi yahudinin nzalclattJnlmuiyle haal l J l k 

parlamentoya tevdi edecek- neticelerinden biridir. Liberal mah- olacak olan boıJuklan doldunnağa arınııa yapı aca 
ılı. Bu Rhalaida yalı udilerin lttiraki fellerde söylendiğine göre bu atatü kafi gelip gelmiyeceği keyfiyetini •u- . Parla 8 ( A.A) __,. Ahnanya eefa
~ umumiyec:le yüzde yirmiye in- büyük bir haksızlık teşkil etmekte- ale tayan aıönnektedirler. reti ile Çekoslovakya sefaretleri Sü
~~tir. Matbuatta, tiyatro ve dir. Fakat bu mahfeller buaıün mev- Sa~ cenah mahfeller büyük bir dıetlerin · ıo nisanda yapılacak olan 
~e yapılacak ıslahat, matbuat zuu bahis olan meselenin adalet emniyet izhar etmektedirler. plebiıite iştirak edecekleri hakkında 

Meclisin dü·nkü toplan
bsında verilen kararlar 

İfil& edilen heyecanlı haberleri tekzip 

B ık etmektedirler. a a D Almanya sefarethanesi tarafından 
. neşredilen bir tebliğde plebisitin yal-

lkt t k Se'\I' nız Almah topraklannda ve Alman 
ısa on , r vapurlarında yapılacağı bildirilmek-

' 
l tedir. Plebisite yalnız Alman tebaaça ııma arı undan olanlar iştirak edebilecekler-

Ankara 8 (A.A) - B. M. Medi- lanlar: BAŞT ARAF/ J iNCi SAHiFEDE dir. 
~'bu aWı Fikret Si1&yın başkanhim- Bunlardan iki sene içinde kıtada otelinde yüz kitilik bir öile ziyefeti . ç• ı•ı 
... toPlanariak ukert ve mülki tek~- ve kurmay vazifelerinde ehliyet gös- verilmiştir. . ın 1 er 
Mnun~ 26 ye 43-ünc.ii madde- tererek liy!1k~tleri tasdik ~ilehlere KAHrRE GAZETELERiNiN 
~ tef.iri haklundaki mazbata ile 

1 
iki sene daha kıdem zamrm verilir. NEŞRIY ATI 0 

~ l..etonya ticaret mukavele- Bu zamnıın bir senesiyle bir evvelkij Kahire 8 (ö.R)-Gazeteler Tür- /ki Japon fırkasını 
~ tudikine ait kanun Jiyı- rütbesinde dahi terfi derecesine 5{i- kiye hariciye vek;1i Bay Tevfik Rüt- iMHA ETTiLER 
~ müzakere ve kabul etmiştir. renlerin bu kıdemleri yine ve e.~ j tü Arasın Kahire'yi beklenen ziyareti 

ltaly8dan ithal edilecek bazı eş- rütbelerinde birer sene olarak yürü- münasebetiyle Türkiye hakkında sa- BA TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
1'Ja ve yine Türkiy:e ltalya ticaret tülür. Bu iki senelik kıdemi alacak-imimi neşriyat~a bulunuyorlar. Siya- mal~mat Japonyanın Çinde karşıla,tığı 
lblatmuına müteallik olarak icra lardan verilecek tezi muvaffakiyetle ti mahfellerin kanaatine göre bu zi- bü:pik müfkülata ve Japon efkarı umu
•ekilleri heyetince alınan kararlar yazan liyakatleri üst taraf amirleri 1 yaret Türkiye - Mısır arasında çok miycainin hoınutauzluğuna istinat etmek
le Türkiye Japonya ticaret anlaşma- tarafından sırasiyle tasdik olunanlara 'kuvvetli olan dostluğu gösterecektir. tedir. 
lbaın tudikine ait kanun layıhalarile tez talimatı şartlarına uygun olarak tMısınn pek yakın bir zamanda Saa- iddia edildiğine göre Japon halkı Çin 
Oldu aubaylan heyetinin terfilerine bir sene daha kıdem zammı verilir. 1dabad paktında yer alması kuvvetle harbinin muvaffakıyetsizlik.le neticelene
~~nununun B. fıkrasına ek kanun Üçüncü zümreye, kurmay yar- muhtemeldir. Kral Farukun Türki- uğine kani bulunmaktadır. Binaenaleyh 
llllJlhaıının 1 ci müzakerelerini yaptı. dımcı vazifelere seçilmiş olanlara yeye vuku bulacak ziyareti tarihi de Japon liderlerinin haysiyetlerini muha· 

Bu eonuncu kanun layihası ile bir ıeneden başka kıdem zammı ve- Türkiye hariciye __şekili ile yapılacak faza etmek üzere Çin den bir yere müda
~ edilmekte olan hükümlere rilmediği gibi bunlar kurmay stajına aıörüşmeler esn_,da tesbit oluna- hale etmeği derpiş eylemektedirler. 
h 2162 sayılı kanunun 3 üncü da tabi tutulmazlar. Bu tadilattan caktır. Bununla braber bu haberler Londra-
:t:ıni~ ~ fıkrası aşağıdaki gibi tevellüd edecek vu;iyetin netayicin- icra vekilleri da tüphe ile karşılanmııtır. Bu haberler 

rOm11ör. den hwl alacak aeçmif zamana ait uzak Şarkta yeni aıkert ve bahri tedbir-
L~ &baia: Her IG ziıme": eeç~ nuiptalhihbadenötilriihic;birauret- He"etİ toplandı ler alması için lnsiliz hlikümetine k•?fl 
~ birer .ene teıll kıdemı ven- le muhuıent 'ftrilemez. J bir ihtar mahiyetinde tdlkki edilmekte-
);. Birind ft Dünd zümreye seçilen- B. M. Mdiai pazartesi günü top- Ankara 8 (A.A) - Dün icra "E_- dir. 
'-kata ft brmay ajma tabi tutu- lanacaktır. killeri laeyeti batvelcil Cel6I Beyana Dipl._.tik ...haniler Japonlann Ja-

- relı!iii albada tOPlananık Dnlhtelif ..,. ......... ._..t maeı..s.. atte-
i,ler hakkında sıörütmelerde bulun- diln ehemnüyet nazarı ib'bare almchiı 
mut ve bu i•lere dair kararlar ver- takdirde bile uzak Şarkta yeni ihtillflar Cümhuriyetçilerin 

güzel bir zaferi 
ltalya ve Alman erkanıharplerin 
idare ettikleri hücumları püskürt
tüler ve mukabil taarruza geçtiler 
PARIS, 8 (ö.R) - ispanyada nuyonaliıtlerin Trenti itıal et

..ı.;, Havu ajanaının Sarasoı muhabiri tarafından bildirildi· 
tine alre, Lerida cephesinde ileri hareketinin yeniden bqlaına
aına lmlr&n vermittir. Naıyonaliıtlerin ıon günlerde ilerlemeleri 
·~ilerin Trent barajını yıkmaları korkusundan ileri gel
..ııte idi. Bu baraj 700 milyon metre mikabı ıuyu ihtiva etti· 
lladen Jdolmut halinde bütün Lerida mıntakuı ıu albnda kala
ealc ve eular ukerleri, harp ma)zemeıini ıürükliyerek köprüleri 
P.uçabyacaktı. Leridaya ileri hareketi eanaımda daha küçük bir 
-..&jm yık.lmuile nuyonaliıtler bunu tecrübe etmit bulunuyor· 
lardı. Lerida ileriıinde nuyonaliat hattı timdi müstakim bir hat 
telılini aldıiınclan f&l'ka doiru ileri hareketine mini kalmamıtbr. 

Clmhuriyet kaynağından bilclirildiiine aöre dün faaliyet da-
1.a mahdut olmuttur · Lerida mıntakumcla topçu &tefi teati edi
•ittir. Lerida daima cümhuriyet toplannm aleti altmdacbr. 

Elwe nehrinin cenubunda faaliyet daha eaulıdır. Naayonaliat
ler Torto..ya sirmek için azami bir ı•Jl'et 1Ufediyorlar. Bu ha
rekete bilhuaa ltalyan kuYVetleri İftirak etmi9tir. Fakat ltalyan
lann bitin tazyikine cimhuriyetçiler kudretli bir mukavemette 
laalUllllRlflar n mukabil taarruz yapm19lardır. ltalyanlar aiır 
.. Jiata uiramıtlardır. ltalyan - AI-. erkinıbarbiyeeinin uıl 
dildrati iN cepheye çemlmfttir. önümüzdeki aünl•de en ebem· 
lllİJet)i muharebelerin Lerida baltu\da değil, bu cephede cereyanı 
sok muhtemeldir. Hükümetçiler burada timali Katalonyayı aai· 
'--bir tekilde müdafaa için mevzii tertibat ahmflardır. Hükü· 
11aet tanüe klnYetleri büyük bir faaliyet ıarfecliyorlar. 
la 1~iler ai'ril ahaliyi bombardıman ederken CGmhuriyet filotil
.....,. ui hatlannı mitralyöz aletine tubnutlar ve Nuyonaliat ha· 
~.._lanfttlerinden mukabele ıörmemitlerdir. Guadalajara ve 
~-dore cephlerinde tetebbia hüldimetçilerin elindedir. Ve 
~ kuvvetleri muvaffakıyetli hareketlerde devam tınekte-

luaelonda dfİflllana son haddine kadar mukavemet uml sit· 
tllcse kuvvetlenmekte ve Madriddeki sibi ıanılmaz bir mukave
lbet havuı yerlefDleie bqlamaktadır. 

........ --------...... -=-----------~-------~.,,....---------
oYalarda fırtınalar ıibi dol&f&D •• Göklerde timtekler 

~kan ... Çallerde Kibualar sibi kaynqan.. 
GöRONMIYEN SOVARI 

30 KISIM 8000 metre 

'-ti VB ~=~ir.itRNAi.0 
............ .. 

.......... LALE Sm...allMla 

ıibi 

mittir. ihdas edebilecelı: Taziyette bulunup bu-

Y ugosl arJ prenaesi lumudddannı llU&le ~·~ bul~~dır. 
_ , • Her halde Japonyanın Çande mütkü&Jt-

Elızabet ın yıltl6niimü ıa bqıla,tı1ın• ıörmek t.ondrayı mem-
tdr • nun etmektedir. Çünkü bu wretle Remil 

enr Berlin - Tokyo mü.elleai zayıflamakta n 
Belgrad 8 (A.A) - Naip prens demokruilerin mevkü kuvvetlenmekte

Pol ve prenses Olganın kızlan pren· dir. l..Uterenin uzak Şarktaki mu.tem
aes Elizabetin yıldönümü münalC- lekelerinin himayesi için hali hazırda ye
betiyle Derincede kain kraliyet sa• ni bir ted&ıir almadığı beyan ediJmekte
rayında kiliaede bir dini iyin yapıl- dir. . 
mıt ve bu merasime kral ikinci Piyer Mcsul mahafiller uzak Şarkta vaziye- I 

1 ile valide kraliçe Mary ve naip prens tin inkitafını dikkatle takip etmekle ikti· 
Pol iştirak ctmittir. fa etmektedirler. --- - -

lngiliz - Italyan 
Pakbnın esaslan 

nelerden ibaretmiş .. 
Londra 8 (A.A) - İngiliz ltal- sebetle mezkUr anlaşmanın ne gibi 

yan anlaomasuıın paskalyadan sonra tartlar altında meriyete konulacağı
imza edilmesi bekleniyor. Bir beyaz nı anlatacaktır. 
kitap halinde netredilecek olan bu Avam kamaraıı müzakerelerinin 
anlaıma avam kamarasında müza- 2 mayısta vukubu1acaiı zannolun
kere edilecek ve ba4vekil bu müna- maktadır. .. ~ 
lngiltere kralının F ran-
sa seyabatı etrafında 
PARJS, 8 (ö.R) - Ayan mecliıi.nde lnsiltere kral ve kraliçc

alnia Paria ziyareti mtinaaebetiyle hiikümetçe ittenilen tabaiaat 
etrafındaki mlizakere bir lnsiliz ·Fransız doatluk tezahürü ol
mUftar. Finam komiayonu raportörü B. Mario Rouatan Majute
lerin Pariae yapacakları ziyaretin lqiltere ve F'ranaa arumda
kl doatluiun bir timsali olduiunu aöylemit ve bu ziyaretin elçileri 
sibi Pariıte toplanan lnıiliz aan'at aerıisindeki emaalıiz aan'at 
eerleri habrlatar~ lnailtere ve Frana arasındaki fldr ve kültür 
bailaruıı anmı9br. B. RCMIStan demiftir ki ki ı 

cEYVelce Paria mlatemlekeler ter,Uinl do.t ııf aliyle ziyaret-
1..mde oldaiu ıibi fimcli lnailtere bildimclarları aıf ati]de Pari• 
....... si;raretleri •numda dahi Paria halkı majesteleri ittifak 
.,. mabahbetle alluth1ac:ahr.• 

Harici,. koaday_. n••IM B. CMrlea 0...-t ta lnıiltere Ye 
Fnpaaaıa aallna le__. lcla tla'- Mrlilr blac:aldarını .a,ıe
miftir • 

NDaa,.e.., r..a 1ıp, • lslks • ... .. ....... .. ...... ..... 

SON HABER 
·; . 

Başvekilimiz 
20 Nisanda Atinaya gi
decek ve A tina radyo
sunda nutuk söyliyecek 

ANKARA, 8 (T.tefonla) - BatwkiJ CeW BaJU'ID •Jlll Jir· 
mi betinde Atinaya ve Belsncla 111pacaiı seyahat prosram.ı tee
bit edildi. Bu aeyahat 12 sün aüreıcektir. Batvekilin latanbuldan 
Pireye hansi ıremiyle ırideceii belli deiilae de bir habere sör• 
Büyük Şef Atatürk yakıncla latanbula ırelecek olan Cümhuneia
liii yatını bapekilin Pire 1e1.Utine tabaiı etmek arzu ve lütfu
nu izhar ebnitlerdir. Batftlril Atinacla rad7oda bir nutuk aöyli· 
yecek ve bu nutku batvekil Metakauın bir nutku talrip edecektir. 

Eğlence yerleri kazanç 
vergisi de indiriliyor 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Kazanç versiainde yapılan deii
tiklilder etrafında fU malmnat verilmektedir : 

Eilence ve huıuıi iıtihlik versiaine tibi olmalanndan ve bu 
•ersinin 934 sene.inde kaldırılmannclan dolayı ayni senede ka
bul edilen kazanç veraiıi kanunu ile verırileri yü)uek niıbete ti
bi tutulmut olan tiyatro, Sinema, plij, çalıılı, içkili, Lokanta ve 
ıazino ve bahçeler itletenlerin, itıal ettikleri mahallerin aayri 
safi iratları üzerinden öcliyecekleri v•ıi niabet)eri yüzde 30 ve 
75 ten yüzde kırk bete, kaplıca itletenlerin veraileri de yiiz. 
de 35 ten 25 e indirilmektedir. Bu tenzilden maksat, halkın eğ
lence ve i!tirahat ihtiyacım daha ucuz temin etmektir. 

Bir Mebusumuz Millet Meclisin
de vazifesi başında vefat etti 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Çankırı mebuıu bay Muıtafa bu
Pn meclis toplantuından aonra Maliye encümenind~ çahfırken 
üzerine bir fenalık gelmit ve vefat etmittir. B. Mustafa Selinik
te doimuf, Hukuk ve Maliye tahıil etmitti. Evli idi. Bet çocuğu 
vardı. Vazife batında ölümü Ankarada derin bir teeuür uyan· 
dırdı. 

Antakyada Türkler ve Aleviler 
IST ANBUL, 8 (Telefonla) - Antak,.daa bildiriliyor : 
Son günlerde Süeydecle ölen Şeyh Marufan ojla HIMyinin ce· 

naze namazını 120 Alevinin ittirakiyle ve ilk defa Antakya 
mGftüaii loldınnlfbr. N-'Nzı Allmlerle Tidder :raa rm lal
mrıl•rd•. Cenasqe iftiralr- ed ... Alnt w .,..lerln 9a?U• hinden 
fazla idi. 

Donanmamız lskeod~riyeye gidiyor 
ISTANBUL 8 (Huauai) -Donamnamızm, YAVUZ ve torpito

larımızın ela ittiraki ile bu ay sonu lalrenderiye#. resmen ziyarete 
sideceii bildirilmektedir. 

Trak vapurunun tesel-
lüm muamelesi yapıldı 

KIEL, 8 (A.A) - Türk denizyolları idaresi hesabına Krup 
teqiblannda yapılmıt olan Trak ~purunan tesellüm muamele
ıi ve Baltık denizinde tecrübeleri Türkiye büyük elçiıi de hazır 
olduiu halde yapılmıttır . 

Marmara sahillerinde ifliyecek olan bu vapur 450 yolcu tatıya
bilecektir. 

Japonya lngilterenin 
tavassutunu talep etti 

LONDRA, 8 (ö.R) - cDaily Sketch» gazetesi tarafından bil· 
dirildiğine ıöre Japon hükümeti aon günlerde Londrada yarı re:1· 
mi bir tetebbüıte bulunarak Çinde ıulhun iadesi için lngiltere
nin müdahaleti ümidini ızhar etmİftİr. Japonlar altı ay eYVel Çi
ne teklif ettikleri f&l'llardan Çinliler için daha müsait f&rllarla 
anlqmaia hazır olduklannı bi11ettirmitlerdir. Çin milli biikü
meti bu tekliflerden haberdar edilmittir. Fakat Maretal Çan-Kay 
Şek bunları reddetmit ve Çin araziıinde Japon aıkerleri bulun
dukça müzakereye ıriri,emiyeceğini bildirmittir. 

HANKEU, 8 (ö.R) - Fueku üzerine yürümekte olan Japon 
kuvvetlerinin ric'ati feli.ket teklini almıtlır. Bütün Japon kuv
vetleri Şantunı viliyetinin cenubundan timale doiru çekilmek
tedirler Te Tiyençin - Fukeu hattı boyunca umumi ric'at bqlamı,. 
tır. Çinliler çekilmekte olan dütmanı takip etmektedirler. 
Şaqhay, 8 (ö.R) - Çinlilerin muTaffakıyetleri devam et

mektedir. Hankeudan bildirildiiine söre Çinlileri Fu - Keu hat
bnda ileri hareketine devam ederek Hi - Sieni İfSal etmifler •e 
Japonları ric'ate mecbur etmitlerclir. Çin çeteleri Ta~ - Fu 
ve Sianı • Fu demil')'oJlanm keaet"ek Japc>!lların ~ye kuvvet
ler göndermelerini imkinıız lnlmıfbr. 

Sovyet Rusya 
ispanyaya yardını etmeyecekmiş! •. -

ROMA, 8 (ö.R) - ltalyan •asetelerinin bildirdikleri haberle· 
re ıöre (ki bunların büyük bit' ihtiraz kaydiyle telikkiai zaruri
dir) Moskovada toplanan Po'itlııroda bay Stalin harici vaziyetin 
aldıiı tekilden dolaJJ bofnutsuzluğunu bildinnif, üçüncü enter
naıyonal reiai bay Dimitrof hariciye nazırı bay Litvinofu Cenn
recle Frama ve lnsilterenin lıpanyol ciimhuriyeti lehinde micla· 
halelerini temin eclemdiğinden dolayı tenkit etmi.f. ıc.t1ceıe 
Meclit Sot,et Ruayanm arbk lıpanyaya yardım etm .... lne ka
rar vermif.. Zira lqiltwe ve Fr&MU1m bpanya hubine iftirald 
haricinde Sovyet Rueya ~.:.ı;lacak Jtir İf qbMmıtbr. Ve 'bu 
lwvıwn.toa•M•w"8W ............ 



Koca Sina 'ın 
HAVACILllC ı 

150,000 'ŞAFAKTA. 
K UR Ş UNA D i Z i LEN Bugün 350 inci yıl ~;~:::en 1 

f'BiiYiiia;1;·-;;;;;~:·~ (Mahmure Belkis adını taşıy~.!1 bir dönüm Ün Ü kutluyoruz ~:ı.~r:::=~~~ 
1 luk romanından : J •1. k d • h t ) ~ tiği haberini getirdiler. K fı Uf 
L_.J.'.~/!.!:~~!.~! ....... J ng,ı ız a ınının esrarengız aya 1 , ~§ ::;:r:ıı;:a=::..:· .. ,.. 

'------------im-~~~- . d. 1 ıının yfiz elli bin olduğunu !~ 7 - iki Martini.. dığım haberler doğru ise tım 1 gazeteler, bu itin arzettiği.~ 
- 1 - - Batüıtüne matmazel.. Viyanada yalnız yqıyorsunuz. , ehemmiyetini takdirde bir~~ 

Şimdi fU yabancı ziyaretçiyi JU· Kokteyl ıelinceye kadar Flay- Güzelliğinizin layık olduğu lüksü Tiirk Hava Kurumunun 1~-
karı çıkartınız. Küçük salonda terle bir kaç havai kelime daha size balıfedehilecek hiç bir ze.n- ta oldujumuz devrin ortaya.-!°! 
kendiıiyle ıörütünüz. Ben ıidiyo- teati etti. ginle münasebetiniz görülmemıt- duiu prtlara uymak için ta1.r:; _ 
nım. Kendiıine bir porto ikram Metrdotel verilen emri yapmak- tir. Hedefe birden varmak iıte- ciliie ehemmiyet vermek Y• ~ 
ediniz. Servisi ben yapacağım. ~- ta gecikmedi. Sybil ko~teyleri ko- diğim için bu tarzda konutmam· nun için de ıelecek heaab~!;. 
na ıke tehlikeli "f'ey& tüı>hell bır modin üzerine koymasını emretti. dan müteessir olmazsınız sanırım. venilir bir hava kuvveti m91~ 
fAhıN& komodin üzerindeki küçü!' 24 tepsiyi mermer üzerine koydu. 5000 kuron ayda ... Güzel bir ka- ıetirmek üzere modelciliie ~ 
limbayı yakacaiım. Şayet kendı- Elektrik lambasını iki defa yaktı. zanç değil mi ? değerler vermek ıerektiii id~ 
iınden çok aakmmanız lycap ed!• Sonra çel.ildi. - Bunu kazanmak için ne yap- ı Framadan, bu auretleı.:.t:: 
:rona ldlçik bir kontak vaı:mıt Si· Sybil ne yapacağını anlamıtb· malıyım? ·- 1 ölçüde teyit edilmit o _: ... ;; 
bi llmhayı dd defa yakacagım. - Afiyetinize bay flayter... - Hiç bir •ey.. Sadece tabu ,. ~ . . .·. ,,.>Jij(,..t.,.,._ Yüz elli bin Frwız öğretm~ *** Muvaffakıyetiniz •erefine olan teshir kudretinizi kullanma- "'"'"" ...-. · · ._._. b ... .::L l . J Etl" laer biri kırk talebe ile ~ 

M. Araold Flanet, Sybilin kar- içelim bayan Belkis.. nızı istiyeceiiz. Tarihi bir hatua '. Ala!6'_1ı Sına'!~. 8 '! •...- ... erın .,. ırne- kabul ediline modelcilik-~ 
tıanda otunnuftu.Sabah bu kadar Flayter kadehi yuvarladıktan - Bundan maksadınız 5000 "u: dehı Selımıye camıını zıyaret eda en.. tayyarecilik ıevsi ve biJsjaiaio -" 
erkenden kendisini rahatsız ettiği sonra biraz daha yaldafll. , A·onla botuna gideceğim her hangı kadar büyük bir kitle içiacle ~ 
için h• diledikten ve cBe,.az pa- _ Bayan Belkiı dedi. Ben bura- bir adamın heveaatına boyun eğ- Bundan tamam 350 yıl önce leri1le kanftırarak ken'!i ~ 19fllllt olacaimı anlamak _, or 
pagan» kabareıinde kazandığı ya ne ardan ne de tiyatrodan hah- mekliğimae çok aldandınız. Böy- Türk ilinin gök kubbeıi altında nında kendı tan ve terefınl biz· maz. 
muvaffakiyet haaebile kendiıini setmek için' gelmedim. llkönce ıi- le bir teklifi derhal reddederim. Kayserinin Ağırtaz köyünde Ab- zat k~diıi ~~za~ı,tır. Marepl Görini 1933 ~ 
tebrik ve hyranlığını izhar ettikien ze tunu soracağım .. Ayda 5000 ku- - Aldanıyorsunuz matmazel... dülmennan oğlu Sinan isminde bir Hazı? degıl mıd~r ki, onun. da yirmi befincl süıiil .aylecliil ~ 
sonra ıCS,liyecek çok teYleri olan ron kazanmak iater misiniz 1 Sözlerimin böyle yaiılıf anlatılma- çocuk doğmuftu. 23 Yatına kadar a.lın terı~le kaz~ndııı tan ve terk nutukta bittin Abnaa ıeaçl~ 
bir adam tavrile gözlerini ona Bu sualin pek kabaca ortaya &1nı beklemiyordunı. Ben Amola köyünde su yolları, çeşmeler ve fı ç~emı.yenlenn '!"yıkıı pek l~b. • uçmak mecburiyetini orta~ 
dikti. ablmı' olmasından hayrete düten Flayfer size bu parayı hiç bir er- bir takım kümesler yaparak ikti- tu. Nı~ekim 0 d~~ ıymet ı ır muftu. Bqün yalnız pl&n~ 

Syhil ha lnl .ziyareti~ sebebini Sybil vakit ka.:anmak için yatı keğin kaprislerine boyun eğm!'k darını gösteren bu delikanlının piri bıle bunun ıçın İıaJ . lil tetekkflllerincle üç milyon ~ 
ani• ...... btiyorcla. Flayfel' füttir- alayl; cevap verdi : mecburiyeti olmaksızın teklif edi· .askerlikle lstanbula gelifinden Cah~ v• n~anlann nilce • gençliiinin toplan•ıt ol~ 
.uzea aö:ıe bqladıı - Ayda bef bin kuron.. Ben- yonbn. · . . sonra parlıy~ ~eklsı onun yüzler· Marılel eldı ayalılartl~ ul ···... . dilfüntinek, plinördilüje bir'! 
- Ahf matmazel cPeı:oke Blan» den çok muktedir arkadaşlar tanı- - Hatta dantetmek mecburıye- ce cami, yüzlet_ce kervansaray~ Mııralarmı • söyle~ıtti. ~ zırlık olan modelciliiin kaf _, 

da ıizi çok alkıtlamıt bır hayranı- yorum ki bu mebliğın dörtte biri- ti olmadan.. yüzlerce köprüler ve çeımeler-yap- Ebuu~t~ar ııbi, ~ler ve y • yonu ~sul ettiiini kolayca ... 
ms adatiyle dün akpm veda mü- ne· razıdırlar. - Evet.. . . . maaını v~ hakla töhretinin ıonuna yalar ııbı zamanın lli~eri ara· aap edebilir.iz. Bu da, Hava "' 
samerenizi vermenizden büytik te- _ Matmazel başkaları değil, - O halde M. FlayfCr teklıİını- kadar devamını temin etmittir. sında J~~ tu~n .k~ Sınanın te- munun müdafaa ettiii ldd~ 
eufir •uydujuma bildirmeme mü- siz mevzuubahiasiniz. Sizinle açık zin hedefini anlamıyorum. ref ve tohretı bır türl~ kml~ıyor, dojrulujunu sii9teren bir ...--
saade etlinl~. . . konutmama müsaade ediniz. Al- - DEVAM EDECEK - Olup Y eniçer_i çe~tim cefayı, her taı:afta ve be~ keaın agın:'d~ tir. Polonyada, ltalyada, 1.~ 

- Ancaımamm bıttı. Piyade eyledım nıce celaya cSermıymaranı c~an ve M en rede on binlerce Ruayada ~ ~ 
- E"f'et.. Hayranlannız buna B ı • t d Yolumla, •an'atımla, hizmetimle di°:°ı 

0
devran .. ıt dıye anılan koca(lerce genç uçuruluyor, mode~ 

çok t~ıüf ediyorlar. ~ .. kad.U: u garıs an a Dahi akran içinde ~ayrctim}e dahı.bır tar~!tan ~ sen-:de Sül~y- ve havacılık bilaiıi dersleri,_. 
,.hat bır arla, o kadar ıurükleyıcı Dürüıtüm ta ki tıllıyyet çagından manıye camıml yükseltiy°!, öte mal proıramlarda yer ~ 
ye f&IDİI bir cazibe ile danaediyor- Y etiftim hacı Bektaı ocağından... yandan da 84 Y•t•n~a oldu~ ha!· Her yeni olan fikir ve te,ebbl'!. 
aunm iri.. de al~ ıenede 4 n~ı!' "f'e za_rıf. mı· her memlekette daima bir cıı.rt' 

Bu atın iltifatlardan canı sıkıl- s f t. . b. r Sözleriyle kendisini bildiren, nareııyle heybetlı hır (Sehmıye) koyanlar» ID önünde bulunur.""-
mai• bqlıyan Syhil, muhatabının Jnı sız ve par ısız ) san'atiyle ve kılınciyle millete ve yar~~ıyordu.. •. . metli olan zamanın bir kıamı .,.-
ıözünü kesti ı memlekete kartı yaptığı hizmetle- Suleymamye camnnm yapııı geri ve kötü fikirl-rri yenmek ~ 

- Möayii, aabah vakti, bu ka- ı • • ı • t • r 'ti anlatan bu en büyük en emsalsiz biti~ vt~ ka~uının açılmasına sıra lunda harcanıp ıiBer. Fakat W-
dar ~~enden ben!~ için mi mec JS seçJ mış ) Tür~ uıtaamın aııl en büyük hiz- ıeldııı "f'alrit Kan~t Sileyma~mı jarecilili aibl, ~emleketlerba., 
·~d~, ,~ aoy~1 ek . a.- !M•••h, ...... ~ ...... ,.~· ............... : zamanın ihtiyaçla.rına: uygun har~ etı son asırlarda akın akın yur- v ~=,.. irim• aç~:;a, ııu_: lıklarında en bu~ koruyucuA 
caddı te:rlerinia var mı : M •• t k · ı) J • : k k b .. -k dumuza saldıranlara kartı mem· o sorpauna 1 mut blan kuVYeti ıara'-8ak 

Fla,._ JeRhlm adı' diledi : ! US 'f' J e 1 1 O : ~t etme l ve. yarının uyu kve leketin -her tarafına, lstanbuluna; tiyar çaida bulunan H.-aa mimi- ve tea-.bbtlsünGn ·d{artı ~ 
H _._._ ı, · : • , · · : yukıek Bu garıstanını yaratma • . • d.k •V• k d. • ta · e editl mi· -r 

- aaa:IDIZ var matmaze ıı_. • ı , ...._ - d 'b . Vakl" I · 1 E'dırnesıne Burgazına ı tııı anıt· rını en ıııne vııy lar» a raıtlaması rok acıdır~ • ,, ,.......... ata l arettır ıy e sıyasa par- s· b .. "ld .. v ...... t 7 • 
zi rahatsız ettiiimi biliyorum.Vak· :ı JI "de · .. le .1 . bü ük b' f I' ti , l lariyle bu yurdun ebediyen Türk mar ınanın uyu u11111u goı o- Türlriyenin alb yedi te ...., 
tiniz çok kıJJDetlidir. Sabnnızı i er, 'E 1 Y Of l • tı ~ın Y ır aa 1!«: e ~ 1•: diyarı olarak kalacağını kafalan- ren en parlak teTaz,u n~e- d&t bet jüz ıencin biavacılıia il'"' 
ıuiiıtimal edecek deflim. Fakat ~ ~· .. l' .. · o· öre ı~ı~lar~ ı:am~nlarda bu 1•1.kendılen na vura vura daima hatırlatabil- rinden birini tetfdl ~d-:· Bununl~ veakir sörünmeainl ve · ı,6~ 
size aö71iyecejim fCY pek mühim- : ma "U ıe .. ifie o ı~ın bır m~ı~t meıele11 yapmıt meainde toplanır. b~raber Süle~ıyenm ka~ııı tayyarecilik propqanduı ~ 
dir. Salonunuza ıirer gi~ ~~ eski paı·tilerin et• • lbınlerc~ kıtı var~ı ve, 0v~aman'a! Mimar Sinan yalnız camiler Ye Y~.n~. onun ellerıyle açılDJıt ve om- tini yet•ba1aalan, dojruduadol-
zor, fakat çok kazançlı bır ıf ıçın 1 1 Bulgarııta~ı partıler ~egıl, parti·ıkemerler, ÇCfmeler ve kervansa- runun ıoaunda ~ ora!a ka· ruya olmua l>ile kartı ko~ 
benimle tetriki mesaiyi kabul eder rafında toplanma- za~lar da 1d~re ederdı. Bu ~~nfa- raylar yapmakla kalmadı. Kanu· zılmıf, nam ve terefı de tarihe J&• dan aaJIİlak bize ·hiç te yer•~~ 
mialnb diye eoramudna.. • / h / ~t~ıl~r~en bı~ kıımının ~u~n de ini. Süleymanın muzaffer ord~su zılmıtlır. riinmez. Fakat bu bilsiaiz ye~ 

- Zor Te kazançlı tabınnden arı i tİma İ göz ıc:ın ıçın faalıyet sarfettiklerı ve iç1J1de Avusturya muharebelerıne Hayatında nice kaleler, kalel• kıt olanlara fUDU .aylemek ıUd"' 
maksadınız 1 Ö .. d t t l yarın mecliste müsait bir hava ya-. gitti. Prut nehri gibi en cotkun ıu- ve köprüler yapan, fÖlıret ı~bi clır ki Franaada modelcilikte " 

- Bu iki tabir teklifime tama- nu n e u u mUf • ratmak iıtiyecekleri hatırda~ çıll:a- Jarın üıtüne on üç gün içinde köp- yüzlerce çırak yetiftiren, 47 bu. btaiı d&1 milyonla Almaa~' 
men uygundur. Teklifi bana telkin tur. rılmamalıdır. Bununl~ beraber rüler kurdu. Ve ordulanmızın en- yük cami, 140 m..cit, 30 ban, 140 plinön:ülükte uir&f&D üç~ 
eden de dostunuz Stenıburstur. ........................................ «herteye rağmen gerıye avdet gin zaferler kazanmaıına amil ol- saray, 120 köprii ve yedi bflyük ıu nu hepainin tayyareci Ye bir, 

- Be1az Papağan direktörü . Sofya (Niıan) - ~ ha~ta sıra ~ilmiyecektirıt •iarın! ~htiva. ey· du. teraziıi !'l~uda setiren koca Sinan olarak ~etİftirilmuini bu ~ 
mü? . . 1 ıle devam eden umu~ı ıe~ı?1' 2~ lıye~ kral beyannameıını ~.iıı:!ıyen ~avuzun. orduıuyle l~na siren 1560 taribınde susuzluktan kınlan ketler diifiinmemitlerdir. ~ 

- Evet matmazel Kendısınden Martta Sof ya eyaletı. dahılındekı j tatbık etmekte bulunah hukiime~ aynı ordu ıçinde Kahıreye ıefer lıtanbulun her tarafına Klğıtha· rın dütündülderl ve ıöa ~ 
Avusturya gizli servia tefini ta· 

1 
intibaplarla sona ermıt bulunmak- 1 devlet reiıinden aldığı kuvvetle, eden Mimar Sinan bu iki doğu ül- ne derelerinden au çıkartmak au- tuttuldarı saJe, ellerine yiis ~ 

nımakta olduğunuzu öğrendim. 1 tadır. Bu intibaplarda göze batan 1 mecliste politik hiziplerin ve grup- keıinin mimarlıia ait incelikleri· retiyle çeJmeler ve sebiller açbr· (erle liralık tayyareler emaaat "5-
Flayter biraz daha Sybile yak· namzetler arasında kazananlar- ların taazzuTUna meydan Termiye ni kafasına yerlettirmif, Budinin mıttır. lecek on bini aeçmek ve~ oO 

latarak ıeaini kııtı : 1 dan eski parti liderleri ve menıup-!cektir. Eaaaen mecliıle hükümet zarif saraylarında, Barbarosla bir- Sinanm yer yüzüne diktiil bu ni en liyakatli "f'e kabiliy~ 
- Kolonel Von Pennvitzi tanı· ları da vardır. Ezcümle Bulgar birbirinden ayrılmıttır J'e kral ica· likte sefer ettiği ltalya sahillerin- deierli anıtlariyle ulusal varhiı· meydana setirmektir. Ve~ 

yor mµaunuz? 1 naıyonal ıoıyaliıtleri demek olan hında «geriye avdet etmek iıti- de batı illeri mimarlığına ait eser· mızın en deferli koruyucuları ara· malı ki elimizde bulunan bef 1-:.. 
Sybil her fCYİ bekliyebilirdi ... J"e vaktiyle «milli hareket» adını 

1
• yen» herhangi bir' parlamentoyu leri ibretle ve dikkat gözleriyle sınc1a anmaia ve aaymaia borçlu hiç bir seçime imkin b~ 

Fakat bu muhaverenin de Kolo- tafıyan partinin lideri Profesör derhal feshedebilecektir. yoklıyarak bunlardan hayli fikir- bulundujumuzu ull unutmamalı- ve kat'i olan bir normal kadtO 
nel Pennvitze dayanacağını hiç 1 T zankof'la Pas tuh of; Gerigor Va-ı Bulgar baıınında bucün bu ka- )er toplamıt ve hunları kendi fikir- yız. ti yacını bile teminden ~-; 
hatırına ıetirmemitti. Hayretini ıilef, Ratko Macarof ıibi eski par- bil mütalealara dair tek bir satır Bunlarla anlatmak ve ~e 
aaklıyarak : 1 ti liderleri bu sefer de aeçilmitler- bile yoktur. Gazetelerin sıkı bir ,.,. •h • J. l t rarla durmak iıtedijim pdur 1 fi 

- Pek az tanırım, dedi. tdir. Yeni mebuslar arasında mak- .. akabe hatti .. tabi ı arı l ayaın a an ilk Ye Orta okulda, u.:::.,. 
Flayfer monoklunu düzeltti .. ! tul Stamboliıki'nin kabinesin~e =~ w Y~ B~W:::" .. yükaek tabail okullarında ..,-

Cevap verdi : 1 maarif nazırlığı yapan Gospochn telerd:\~cünlrii intihaplann :iİıi her yürdsever öjretmen, her ~ 
- Biraz mı? Çok mütevaziainiz 1 Omarçevıki de vardır ve hu adam, b. r~ b. et' eliği H f • t h t ft den önce bu memleketin ta11 ,ı-

matmazel. Sizi kolonelin locaıın- 1 namzetliğini koyarken Köıe lva- h:kl~nd~y=iya~y:pıİ:0:'dır.. a rıya a er ara a ciliie olan ihtiyacımı~~ 
da görenler az değildir. nof bükümeti proıramına sadık M li. z .b. üatakil 1- bi öireıunek ve bunu öjrea:;;;. 

- Dofru.. Fakat bundan ne 
1 
kalacaiıı.u alenen ilin etmİf ve 1 -;:ebir ::t!

1

b:ı: bu~~n~i- d d • J kt• d• aoma ela, Türkiye ~ aıCI ı-1!' 
çıkar? hükümetin orıanı olanl>nea ıaze-ır lar 

1 
karakteristik tarafını evam. e ı me e ır llDID muhtaç oldup oD bill "' 

- Matmazel Belkia.. En kuv- 1teainde buna dair bir yazuı çık- ~ İn e:.ıtel'f parti( ' aeçimine imkln vermek~..., 
vetli münaaebetlerinizden hile l mıtbr Bundan maada dünkü Kö- v Y e m 1 sı;p vd 1 i:.e lerine verilmit olan ı~ 
gurur duymıyorıunuz. ise lv~of ve Andreya Totef kabi- mensup ol~ukla~ an ° a>:ı ır Edime 8 (Huıual) - Türk Ta· bqlanılacaktır. Trakya hamyab· vacıbia te,vik etıpek ~:.:.la 

S b·ı b h 'f · b."tün' b IÖ ' ı · d b ı lan Si ıa- araya gelmıyen munevverlerın bu rih Kurumu memleket tarihini ay· nı latanbul m6zelerl m6cl8r mua· ti" deci. ,.. !!.Jıl.nJOI' kl laa~•...----Y ı u en ın u u z .. ne enn e u unmut o ovo .. .11 .. h. etrafında topla· • • n ır. uunı u 
)erden maksadını anlamıyordu ... zetesi direktörü Toclor Kojuharof IUD mı 1 .ı~ saye • dınlatan ve toprak albnda bulu- vmi Arkeolos Arif Mfifit idare et- kunetll olmak zotunda ~-iL 
Fakat mili.kat öyle bir tekil al· da müstakil mebuslar aruındaclır. tarak partiaız ve ıınıfıız bır mec• nan deierli tarih belgeleri bulmak mektedir. Kendisine mimar Maz. Türkiyenin emnİJet ye İl~ 
ımtb ki sonuna kadar devam et- Ayın sonlarına doiru açılmuı liı lwrmal~ b!1lmakta~ır. Bu için bir kaç ıeneden beri hafriyat· har Altan kazı itlerinde geçen ae- öğretmmin bu ite yereceiİ ~ dr 
mekte fayda sördü. Derhal 24 ün umulan Bulgar parlamentosu bak- •!?~.teye ~ore bu ıtte vaktiyle en lar yapm~dır. ne olduiu sibi yardun eclecektr. miyete, bu vazifesinin takdir 
tavsiyesini hatırladı. M. Flaytere.kında bir,ey aöylemek lizım ıelir- ~~yuk rolil s~!cul~ 0~~ Ankara c~!arın'!- Ahlatlı~, Tarih Kurulunca Trakya kazdan- receaine bajhdır. _

1 
... 

bir porto ikram etmekte ne zararlıe, diyebiliriz ki yeni parlamento- 1~1• Faka~ busun dünya hld~ae e- Ka.!alar,. Nııde ~ı·~da Gollü- na bilhaua ehemmiyet verilmek· 150 bin Frama öi~~r. 
olabilirdi? Metrdotel muhatabını da muhalif pup, çok küçük bir az- "! Bulsansta.nın maruz kaldıa:ı fe- dag .hafrıyatlan bıbnı,tır. / tedir. Şimdiye kadar hemen hiç zim için çok güzel bir o.l'D~d 
cörecek, vaziyetini tayin içinken- lıldan ibarettir. Şimdilik hükümet like~er.ve ~ılh~ıa Ruıyad_akı '..?~ B~ kaç ıen-:den~erı Yozsad~ dokunulmamıt olan höyüklerin ŞAKIR HAZIM ERGO ~ 
diıine yardım edebilecekti. r.rosramına ııöre çalıtacaklarını demızlıkıt ıtlerı bunları da kafı 35 kılometre tımalınde Alacaho- çok mühim ve tarihi vesikalar sak· . . n.uJdadıt• 

Yerinden kalktı Tatb bir te- ılin edenler fÜphe yok ki müıta· derecede mütenebbih eylemittir. yük de çok eaaılı kazılr devam et- ladıiı muhakkaktır Batlı batına len ezıyetlen unu:ra eçell ~ 
beasümle sordu : . !kil olarak ~akanlardan fazladır. Diier taraftan vaktiyle muhtelif mektedir. br ilim hatta ayrı bi; ıanat ve zevk itte ç~dır albn a 1 ıaod 

- Möıyö Flay,er bir porto ve- Muhaliflerin de li.akal altı yedi !parçalara ayrıldıklarından dolayı Bu mühim çalıtmalara Trakya- lan bafri I Lm r~~ bır ~~ay•~ f° ıöaderifO" 
ya kokteyl ikram edebilir miyim., ı'kısma ayrıldıkları tabiidir. Fakat .reyleri dağılan bu yüzden mebua da da batlanmıt 936 yılında AJ .. mevİk ~· . . . yat. b~ !"":Jı ıtıbanyle bır otoıra &L 

. - Rica ederim matmazel. R~- istikbalde hükümetçilerden bazı-llçıkaramıyan avukatlar gibi mü- pulluda ve Haaköyde iki höyük ve meme ehrımız ıçın yem ır lf 1 a- rum. • . Mazhal'~~. 
· 1 • b .. nk.. · t•h 1 d L··ı b d b. h.. 11 açmıt • Bu resımde mımar hatsız olmayınız. hlarının vaktıyle mena-.p bulunduk- nevve rıer, uıu u ın ı ap ar a geçen ıene u e urıaz a ır o- . .. . den ıoıır• 

- Bir teY kabul ediniz. Biz l ları parti liderleri etrafında top-I o eski yıkıcı prensiplerinden ayni- yük kazılmıt buralarda Trakya ta· k ~afrıyattd ça:ı~ların hat~tı ~n ı:yle ykahyuı pitirınekte o~ 
Şarkblar ziyaretçilerimize bir teY'ılanmaları ihtimali de ıöz &ıündejmlf ve içlerinden sevilen, doğru, rihini aydınla~ .kırınetli tarihi d!r a ve ça ıra tın a geçme • v &f .. ~ ve 't/fll! 
ikram etmeden rahat edemeyiz. tutulmalıdır. Meıeli Profesör vatanaever ve milliyetperver kim· eserler elde edılmıttir• ır. gu go ~°'b.,ı acak olaO -........ 

- Peki öyle iae.. Bir MartinilTzankof'un adamları bu meyan- aelerin mebuı çıkmalarını temin Haber aldığıma söre bu sene Çalı9m~I~ serçi zahmetli ?lu- ha~ tlan 1'. a~lar ,...-
içeyim. dadır. Sunula beraber bqün için eylemitlerdir. itte buaünldi inti- t Vizedeki tarihi kale üz.U.de tet· Joraa da lflD merakb 'Ye zevldı. ol- ya ID 

iki defa zile bastı.. Metrdotellortahkta hiki• bulunan ruh, emil· haplarda brakeriatik olan cihet 
1 
ww. ,.W.k, apl .......- a· maaı "f'e çabpnlar~mda ~~ maktadır. #. ll&i'flll 

aWaıll. Hı._ -etti: il 'bir icleal.,,trafmda tophmnk hatbır. vanlalil ..,...... .... imalara ft ...... Wrlill ...... m•M .....-
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İ TARiHi TEFRiKA ~ PiÇ KURUSU 

Türkkuşu öğretmenleri ile haşhaşa 

. . ................................... : Türk göklerinin 
161 - Yazan: Kemalettin Şükrü. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gönüllü bekçileri BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaldiyos!. Kaldır başını, bana bak~. NASIL YETiŞTiRiLiYORLAR? 
Pilot Muammer Öniz: 

Koldiyo fettan, kadının verdiği e mire b• d b• •t - Size, dedi, A. B. C. bröveleri) r en 1 re 1 a at nin nasıl alındı~mt anlatmı hm. 

etmedi. Ülümden korkmıyan o.. Bu kadın•n 
gözlerine bakmaktan korkmuştu 

$imdi size lnönü k mpmdaki hayat 
ve buralardaki çahşmalardan behse
deceRim. 

Yelken uçuşlannd!l C. brövesini 
alanlara, isterlerse planör muallim-

Oçiincü Mitel Vaail ile hirlikte tçin İçin yanıp kavrulan bu genç yak uç!ann dikerek ve içini çeke- fiği öğretilir. Yine bunlardan arzu 
ava çıkmqtı. Tekla ve Etkarina da Bizanslı yayından çıkrru, ok gibi ye-1 rek durdu. l edenlere de paraşütçülük dersi ve-
Sennıamu sa.rayına dolafmağa git- rinden fn·ladL Teosya, bildlğimiz gibi, bu gibi. rilir. 
hlİflerdi. Arka.smdan Sebastiyanonun se- sahnelere çok al&şm , sevda ;ahne- Kampta çok muntazam bir hayat 

T eoıya İmparatOl'luk saraymm sini duydu: lerinde pek çok defalar kahraman 
1 
ve esaslt bir disiplin hukimdir. Cün-

kendine aynlmıı oda ında ve yalnız- - Kumarıdar:ı . rolü oynamcş, er{cekleri çıldtrtmasım kü havacıltk bir disiplin işi, bir irade 
dr. Durdu .. Döndü .. Sordu: r;? f· İyi bilen usta bir fahi~e idi. j ve bilgi işi ve bir teknik işidir. Cesa-

Düşünüyordu.. - Ne var? pfç 2 ıret bunların hepsinden sonr gelir. 
Bugün, tam SU'asıydı. - Kumand:ın .. Benim izin gü- [~rsında!rincn ko.lhinde lcopan, Türkkuşu talebeleri f nönü kam-
Muhafız kwnandam Yani Koldi- nüm y rın ama .. Bu akşamd~ mü- ftrtınayı çok iyi göriiyo , damarl nn- pmda munt z.amnn lıer gün sekiz sn-

' 

Yo a açılmanın ve onu cinayet yolu- sa.adenizi rica edeı:ektim. da tutuşan volkanların teşini adeta at çalaşırl r. Burada iaşe ve ibate ·· .._,. -
na cevketmenin aU'ası idi. Yerinden -Akr.amı beldeme .• Hemen ,im- hiHediyodu. 'edilirler. Türkku~u baı öğretme.."?i bayan Sabiha Gökçen Haua meydanında 
kalktı. diden gidebilirsin. San bir gün ye- Uzandığı yerden altşkan bir me- Dehşetli bir enerii sarf ettikleri - Hayır .. ilk ati yışı talebe sekiz Burada(C) brövesi alanlara mo-

Odasmdaıı çıktı. rine üç gün de izin.. baretle lrunıldadı. 1 için gıdalarma ehemmiyet verilir. yüz, dokuz yüz metreden yapar. Ta- törlü uçuşlar yaptırılır. Evvela mu-
Uzun koridordan geçti. Saray muhafızları haftada bir gün Bu kunıldanq, omuzlarını yanm 1 T erniz yerler .. iyi yerler .. Bol yer- lebe, muallimi ile beraber tayyare allimle beraber uçarlar. Kendilerine 
Harem kıamını dtt daireye bağlı- izin e.lrn dışarıda l:al!l'lar ye anı:a!t yamalak örten atkıyı yarım düşür- 1 ler ... Karınlan acıktıkça ve istedikte- ile havalamr. Arkasma paraşütünü tayyare tekniği ve idaresi öğretilir. 

1An bU,nk kapuÜn önünde nöbeti bu izinli zamanlarında içki içebillr- dü... 1 ri kadar yerler. ~eçıirmiş, elini, derste gördüR-ü ~ibi Sonra yalnız ve kontrollü uçuşlar 
belcli,en iki aakerden biri.. Bizim lerdi. Vazife baıın.da içmeleri vaaak- Yüzlerce Biz.anı gencini çıldırtanl1 

Der feri nazari ve amelidir. paraşüt halkasına RCC;İrmiştir. yaptmltr. Bir talebe böylece 20 aaat 
laabut Sebutiyano idi. Teoıya ona h. Aruıra ve imparatorun husuıi ye ölüme sevlıt:eden gözlerini, euar- Nazariyata smıfta masa başincla, Atlama sarası geldiği zaman mu- uctukdan sonra (motörlü turist hrö--
'-lendi. müa.aadeıile kendilerine içki izni ve h geceler gibi kara ve karanbk göz- amdiyah ela havad!', planör içinde alli.m talebesine sorar: vesi) alu. Şimdi bizde böyle motörlü 

Sebeıetiyano, ukuuıa geydiği. aa- bol içki •erilird;. Fakat böyle zaman- ler-ini &tıkının üzerine dikti. Y ans.k- görür. tatbik eder. - Nasılsın~ Atlıy cak mlBln} turist brövesi almıt 50 - 60 "enı;: 
lctri üniformaya raimen Lir türlü lar pek aey..ekti. lannda çok tatla bir tebessümün iaa- Türkku$unun bat makinisti Fe- Talebe: vardır. 
laray uaullerine al.tainamlfb. Sebastiyano, Y ni Kaldiyosun Te- bt kırbaçlayıcı gölgeleri yer bulrken rid Burak: - Evet cevabmt verir. - Bunlar hu bröveyi aldıktan 

O haydudun kinde bY. türlü ıığ- oıyamn yamns gibnesine üzülmüf •. dudal:larmdan iU emir döküldü: j - Azizim, dedi, sen bizi burada Bu anda ve bu ilk atlayışta muaf- sonra ne yaparlar} 
rtııyan ve Teoıpya kal"fı olan his- Hıru:mı içkiden almak C.temiıti. - Yani Kaldiyos ..• 88.$mı kaldır değil, kampta gel de RÖr, bak nasıl Hm gözlerini talebesinin gözlerine - Otomobil kullanmasam öğre. 
leri artılc arkadqlan arasında bw Fa.kat kumandanrn verdiği üç ve bana bak.. !çalışıyoruz. Burada ne söylersek ça· dikmiş, onun psikolojik vaziyetini nen ne vaparsa onlar da onu yapar· 
alay mevzuu ohnaktan çıkmıt, onun günlük izni pek istemi! e:Lı:eğe ben- Kumandan, daima eınir vermeğe lışmammn genişliği hakkmda çok tedkik etmektedir. Talebesinin « E- lar. Tayyareciliği ö~renmiş orurlar. 
İçki !ptiliaı gibi itiyatları ~~!'18 .. g~~- zemiyordu. ah~mtş bu ~~~d asker, h~ mev~an-ı' bir şey ö~reteme~iz. . • . vet » ceva~ üzerine As~ere ~i~~ikleri zaman havacılıkta 
llll,ti. Onu uzaktan geldıgını goru.r larında ve olume kartı muteaddıt fe- , - Oogru, decltm, vaztfenız mil- - Öyle ıse hazır ol.. vazıfe gorurler. 
R'Örmez bir kene toplandı. Kendisine Kaldiyos, Teasyanrn odasına gir- dakarlıklarla kendini göstermit olan him ve mukaddes olduRu kadar da Der. Tal:be artık hazırdır. ANTRENMAN UÇUŞLARI 
tealen:ince, yerinden ok gibi fırladı. diği. uman fettan kadmt bir sedire bu Bizanslt zabit bu emre birdenbire 

1 
güç... Muallımı: _ Turist brövesini alan gençler 

Sanki sarayın muhafızı değil, eski yan uzaıunıf, omuzlarının çıolak ve itaat edemedi. . ı Muammer Ön~z - ~tl_a... . . . . . havacılık bil~ilerini tatbikat imkan-
faJı;-in kö1-.-ı 11&am idi düzgün yuvarlakLgı-m ioce bir tlu ölümden korlmııyan Yanı ... Te- - Evet Declt. çok J{liç. Ben mu- Emnm venr. Kendısmı sekız, do- 1.. d t 1a ,. ~· --. -:r-· · .. ... ._ .. l .., sız ıgın a unu maz r mır 

O .• Vaziy~ hiç. bozmaml§lt. ile yanın yama.lak örtmü, vazi.yctte ~ı!a.nın yüzüne bakmaktan ••. Gözle- allimim. Fakat ~lebe.~e tar~h, coğ- ırnz yuz metreden hava boş uguna - En mühim mesele bu ya . .Türk 
.- Emredmlz, dedı. Ne yapma- gördü. in de karıılaşmaawdan korkmuftu. rafya veya edebıyat ogretmay~rum. fırlatır. .. kuşunun vazifesi sadece ""rendik-

lllı latiyonunuz. .. Adam mı öldürü- S..mı önüne eğerek, gözleri.ni a- - BiTMEDi - Bu derelerden dön~n tale~ .naha yet - Ya par~şut ~çtlmazsa., ~ ten sonra talebesinin peşi~ hırak-
lecek ... Boğulacak kimae mi var.. sımfta ve hayatta "bır senesım kaybe- - Bunun ımkam yoktur. Açılml- mak det;.ild' r T"rkk t• t'rd'x.ı 
H... d -st-..1...-:fecek 1 o b 8 ı . h f d f_f lb ._ • h f k .. f • .. J I'> 1 • U UŞU, ye iŞ 1 iKi uce ünyaya gv.ııuçııı yo cu er. -;ıa u&ı avacı ı ta oy emı ya.. yan pamşut o maz.. talebeler· · bi'-= '-- L!f" ti •. 
ınu tet:rl edeceğiz .. Siz. sadece em- f} } po }$ ve m Ü a JZ Eğer muallim, otoritesini temin - Peki amma .. Ya talebe. ilk at- atalet veıntıantL!k.'Kt• vel k1tlaD1hıyeba er,•nı~ 

ede · l be · · · · fa h . . d 1 b' h °' a sız ı a e o ma reclnlz.. memış ve ta e sım yetlştıreme- yıfın eyecanı ıçm e yan ış ır a- d b le ı_ . . 
• · · · · k ''- _ -k h k .. · ama mey an ıra mamall ıçm onıı Teoeya, Sehutıyanoya karft dılt- mış ıse nehcede aybcdnece ayat- re et yapar veya paraşut hallcasmı ru" t. tb'L t ·--'-" . l . · F " /' • ' •• • l b" d ..,.1 b" .. b' h k u~ ., ve a ı~a &nnt.Em an venr. ına mGaamalıa ile hare~et ederdı. ranSlZ ayan meC lSlnl numaylS ere tan ır sene egı, utun ır ayat çe emezse.. .. .. .. .. .. Ve bunun için de onların bulun-

Gtılerek_ cevap veı:ctı: ' • olur. .. .. .. . . - ~da duşu~ulm~~tur. ~H~ atla- du1darı verlere talim tayyareleri gön-
- Hayır •• SeLutıyano .. ölecek, karsı muhafaza altına aldılar - Paraşutçuluk dersmı nasıl ve- yışta bl7.de oldugu ~ıbı dunyanm d . A t l t 

ı:.ı~!_,.1---•- ad k Ş'mdil.k bö' • • • '\ L _ • d 'k .. l l erır. n renman ar yap ırır. "" uunı açeg am yo • ı ı y- ' rır.sınız r ner yerın e otomatı paraşut e o ur. 8 . . b f f • 
1
. • • 

le kani ı.ı f la __ .... Sen ba 0 k "h' I . d . il'- O ''- .. d k tzım u se er zmıre ge ı mıız 
1 11 ere aaı vcnıım. - - ,uu ço mu tm )fr erstir. ~ - tomatur. paraşut ne eme > d b .. d" f • d t" kk 

na muhafız kumandanı Yani Kol- BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 1 buslan istifav teşvik etmiş olclukla-
1
önce nazariyatla başlar. Tabii para- - Şu demek ki .. i"alebenin su- e unu~. 1

1~.ılcn bır:. zm1ır e 
3
ur uşu-

dl 1. ---1- • l ı f k la · t' · · d .. 't l bil k · l 1 • d ,_. .. .. I h lk nun motoru rove a mış genç ta-yosu çağır. Ona aöy ıyea:a aöz e- rmı. a • t ~·apı n ıç ıma netıce ın e şut'e at ıya ece vazıyette o an ara tm au paraşutun açı ış a asma, l bes' O 1 ..ı__ __ ... ___ k • I • d .. t ·ı t ı. · b f k t t d ki . . ld .1. b" 1 __ .. 1 b' . k 1 e ı var. nara antrenman vap-.. un, veruece ernır enm var. ogruya emsı e ille.! ve uu seçım un arın aour etme ı ermt yaL:tyor eırs verı ır. ır ucu tayyareye uag ı ır ıp ta ı - t ._ . . ki k d ld"k 
. 1 h t .ı f'k' 1 b' . k' ~ . . 1 M il' l"' f l L __ • T le 1 la b . umaK; ıçın aya arma a ar ge ı . ' Sahck haydud Ufak, kumanda- tarzmm ısa ı nususunuı\ ı ar er ır- Bu sebepledır ı ayan maltye komıs- ua ım, evve a sım ta ta CUC8ıne mı~tır. a be at ar at maz u ıp ge- t .. ~ b l Ad -:.ı 11 . .. - l bT Fak L .. k l 1 k .. .. 1 T T .. h lk 19-.oO u a, anaya Kauen mua ım 

ilin Teosyaya brti bellediği hislerin d~~k~.ır-,b·. ~t u ·' ıı do ~~lda~tırBaca yonu mebusanclaki projeyi reddet-,paTraşleutbeu an attr ... ha'-'-- d l ~· ır vepgen.~n-~e paraşTut b~ asmı çe- arkadaşlar da oradaki gençlerin an· 
fvlanda idi. un u R• t numayış er e~ı ır. un- mi3tir. ·~(eni huhran doRrudan do~ru- a ye paraşut lllltn a emn - ..:er.. araşutu açar.. a ıi sonra da t l . . 'tt'l 

l 1934 $ bat d B rbo -- lk' dT . 'k ·ı k T l he .. .. renman an ıçm gı ı er. 
Bö,le teflere alıtmit haliyle aldı- (ar b u i~ ·)' ... ~ d n sarrvı ya ayan meclisinin mesuliyeti aftan- ve~ te ~? .~ nr.

1 
• • k'" . ~.t~yıd_a e opar. ~·f b ~raoutu- Görüşmemiz epey uzamışb . 

. it emri tatbik etmeie gitti. Teo1ya, ~e u~aı° .m~c ıs~ on~n e yapkak da açılmaktadcr. d . ~utunlabeçı ~amasııak': :~ız- Bu en İ açab1~1r ~e ~~~çar. Bae makinist ve Ratibin benzer 
da kendi dairesine çeklldi. ~~~~tş rn atar atma 1 t~ ve.~ .a ·"i.. nu ~~ eS nınf mut da ı me- u ~ubr~t ev: u ı a.t yı~ a a uv- kardeşi Ferit Burak benim not aldt· 

Sebaltiyano, Yani Koldiyosu aa- f~l ılt ~~dı alrı~m· rnern·~ ··et .. ı~ .. ~me K• J k ·~. ~z~1m geleıber. ını ta, strtı!~_.ı_para- vetM ır tef~hmat vUe~ır. ~•'-
1 

~tmı görünce: 
l'&Jın gerÜf bahçesinde dolqarlrea len mu 8 •a e.31 tem yu unu 2os er- ıra 1 ev ve şutu 1 e ta ye maaa Ü•t~ yere aama 1 mua ım, 1Ull at ayışm- B 1 L • • la 

• kted' l . I . l d I be . . .. .. ( l - un arı yazmanız ço&. ıvı o • t&dü ye ona Teoayanan mühun bir me ır. h at ama temrm en yaptm ır. a ta c emm paraşutçw o up o mı- k ded' M . rc1·x.· l. 
L_ yazı ane N 1 la .. .. .. .. 1 .. d 1 . ca ' ı. uammenn ve iKi )il ltlesele için kendisini çağırdığuu na- " ası f\l nacaRmt ve paraşutun yacagmı an ar ve ona gore ers erme . 1 l k k ld'k 

L POPÜLER GAzr.·rEStNiN l 1 .. . . ., ·ı· d ed. ı:zanatt genç er anca ampa ge ' • uer verdi ı.:. • r-~-· b l d y · T h f' nası a<;t acagı ogreh ır. evnm er. . . . . . .... • 
• • \..&aZI u varın a cm u a ıye- . . .. c-x. • • • ten sonra ve ıÇHnıze gırmce ogrena· 

Bu haber KoldiJMU hem sevm- lTHAMLARI cı"ler rAr" 8 d kuflanıol ·1c· k' Mualltm, tafebesmin artık nazarı ~er kanaat& menft uıe o talebeye I H lb k' d h ld 
d. • ...- vı ın a ~ ı ı ı ev ıra.. 1... .. k L d .. · vor ar. a u ı a a evve en an• 
ırnıiı, hem de pftrtıruftı. .. ., ma umatmın tamam oldu~na a- artu~ ers gostermez. .. 
t _1_.. J p · 6 (ÖR) Populairc• ga lıktı •. Yazıh ne olarak kullanılmaga t f d"kt "lk ti K tla ta "t .. I > lamış olurlarsa Turkkuşunun genç 
mparator yuuu. ~ı•.. . 1-:-: ~ k le lcl k - müsaittir. naa getr ı en sonra ona ı a a- - H~ç ad w~I ş paradşufaçu olaur ;_ 8.zalarmm 98Vl8l daha ziyade kaba-

Vaail yoktu. zetesı ayan mec ıımu or a ı ve . . . . yışı yaptmr. - ıç egı ae on e at ma~ 
Premeıler yoldular.. cebanetle itham ederek kabineyi dü- MORACAA ~: Yen&. Tuhafıvect- - Bu ille atlayış tabii ilk önce lazımchr. nr. . d' ka .. . > 
Teosya sarayda yalnızdı.. ürmek mesuliyetini kendi üzerine lerde Dr. Hulusa caddesı No. 64 I şöyle beş on metrelik bİ1" alçaklıkta Eti Mesgut'da asıl faaliyet bu sene - ~m 1 çb-re~ız var y l ~ 

_Ve ••• Kendisini çağırıyordu. almamak için radikal-sosyalist me- TELEFON: 22~6 1-1 O olur değil mi? başlıvacak. . - hay~sı~m l 1 mkıyobr~~· laa lan1! 
~- -=- _ _ __ :zs :z::s -- _ - saze ta mınt o ara rove a n n 

mqb •• Onu görmek istiyorum. ı den kurtulunca koşa kota kulübe.ine! Kalbi, çatlayacak İmİf gibi abyOI'- söyliyebilirim. ( A) brövesini 1500, 
: Gözü önüne hali ciğerparesinin gitti. Kapı arkuma kadar açık ve la- du. Eline katılatmıf bir cisim değdi. (B) brövesini 1000 ve (C) brövesi· 
: • kucağından, kollan araamdan ve me-lnldt. içinden gelen bir hiı ile bu cdnıi ya- ni de 250 den fazla genç almışbr. 
: me emerken aluup kulübenin ltöte- Belli idi ld buraya kendisini altp katadı ve kapldan dlfUI çıktı. Motörlü bröve alanlarm sayl8l da 
- ıine fırlahldığı ıahne geliyor ve ür- gittikleri andanberi kimse gİrmemit- O zaman .• Elleri arumdaki cia- 50 - 60 kadarchr. 

perİyordu. ti. mi~, yavnuunun çoktan ölmüı ve Bu rakamlar tabii tahminidir. Ma-
Yalvardı .• Yakardı •• Ağladı, ıfzla- V akıt alqamuı geç vakti olduğu kasbb keıilmiı cesedi olduğunu mafih gelecek senelerde bu sayımn 

dı... için kulübenin İçi karanlıktı. gördü. beş on misli artacağı muhakkak. 
- Çocuğumu... Çocuğumu iıti- Bu metruk kulübenin seııizliği, Ağzından öyle canhtraf bir feryat Başka memleketlerde bu havacılalc 

HANRY yorum. Onu bana uzaktan olıun yüreği yaralı ananın kalbine bir bur- çddı ki, bu hiç bir insan elemi ile işi ilk teşebbüste ~ençleri ürkütmüş 
DE gösterin.. gu soktu. mukayese edilemez .. Bu feryat .. An- ve yadırgatmıştl. Bizde ise bu teşeb-

JU l g :J Dedi. Ve her yalvar14mda ona hep Buradan kendini zorla alıp götür- cak yaralı bir ana feryadıydı. Evladı- büse Türk gençliği büyük bir sevRi 
l"IO: .. '.,_ Monlredl aynı ce.-abc verdiler: dükleri gÜn üzerinden dört gün geç- 1 nın ölüsünü öpüyor, kokbyor, göz- ve heyecanla kuvvet verdi. 

t . . • d alan .. . • - Katil kocamn kaçtığa yeri IÖy- mişti. · 'ferinden Yatlar bo,anarak ölü çocu- Bu da bizim gençliğimizin ne ka-
'-t ~tilcam almak ıçm zaman ve ftr-ı k~7 an ve Y aoyliy~ - bıl- le ••• Biz de o zaman sana evlidmı Bu müddet zarfında küçük ve me-

1 
ğun ıimıiyalı keıilmit dudal<laranı dar büyük bir iman ile göklerimizin 

0 1L:vordu. dırdi er. .. • ... görıteririz.. mede bir çocuk burada na11l kalabi-,·ıütten şişmif memlerine götürüyor emniyetinin gönüllü bekçileri olma-.'\ . . * Bunun uzenne cam laniantn Belki analık atin onu çok sevdiği lirdi?. ve sanki bu hayat menbaından ci- ğa hazırlandıklarını ve atıldıklarmı 
~feyı zencıre vurmuılard~. .. kumlar arasmda .. "e yenle M~ut kocumı fedaya aevkedecektl Fakat Htt lıalde merhametli kadınlardan' ğerpareaine can vermeie uiraııyor- gösterir. Biz, mesleğimizin hocalan-

~·~llı genç kadtn1 IOl'gU üatune ~mdan d tesadufen bulunduguna hakikatte o Mahmudun nereye git- komıulardan biri gelmit "Ye çocuğu I du. Cocuiun dört gündenberi ölü ce- yız. Fakat mesleğimizi bize daha çok 
() • de ~~~· .... • • hükmolAYŞEu. NIN KArışı tiğini b~iy~. . . • ... alnnt olacakta. • • • r aedini karıncalar yemeğe bqlamıı- sevdir~~· talebelerimizden gördüğ?-

-a)ii ite inç bqey bilmedaguu lll'arla ~ Valai Sabrinm genusı ıle kaçtaia- insanların bırhtrlerme kartı bea-ılanlı. müz yuksek feragat, vatenperverlik 
li~ordu. AyfC, birkaç gün Naibin elinde ni biliyordu. Hatti bu firar tfl4ebbü- ledik:leri kinin maawn bir yavruya Omuzlanm kaplayan taldan yav- ve havacıhk aşkldır. 

~lip. onun gece yaruı ve aabeba me•kuf tutuldu. Ve bu müddet için- liine yardım bile etmifti. Fakat bil- kadar vahfet kolunu uzatacağım nuuna kefen yapb. 
~oLuı ağlama ve feryatlarının, de za"Ya~ıyı hem maddeten hem de diği .bu kadarcaktı. . wnmayonlu. 1 Yüreğinden haz alan ve dudakla- Eğer gazeteden telefon edip to 
~ udun kaçmaaını kolayfattır- manen itkencelere maruz bıraktılar. Nihayet ondan fazla bır malümat Komıulara yavrusunu aormadan f nnadn fırlıyan acı bir linet feryadı acele bir iş için beni çağırmasalardı 
~ \'e bu feryat sesleri ile muhafaz- Dövüyorlardı.. SövilyorlanlL.. alamıyacaldanna kanaat getirdiler. önce onun, kolları arasından kopan-ı gecenin karanlık ıükUneti İçinde bü- epey uzamış olan bu konuşma daha 
ti. ~~ak olduğuna hükmetmit- . Ve .~nl? bunlar Y~!YOl'DlUf g~- Zat~ felaket üatüne ge~ felik~-1 lırcuma. çeki~rek fll'latıdtiı köfeye tün Ayd üzerine _,.a~ıldı. .. .. bir hayli devam eclecekti. 
'ti ~~· ~~a kopacak kı- bı de uıtelik yarab aklbı ıle alay edı- 1e.: ~re kadını yarım delıye çevır- bakmak 11t~ı.. .. l Ev~ını _kcndı elirle gömdu. Teşekkür ederek aynhrken onlar 
~ ~ilden açan ~ cam par- yorlardı. . • . ... .• m11h. • K~lık !çınde bu koıeye yak- Yen be_Ui ola.~. dıye ~ .ve ayak aralarmda mesleki konuşmalarına. 
~~ P~ç atı çanaga içinde olma- A.rtenın ılk dileği yavrusunu gor- Tehdıt ederek koidular. lattı, çomelda. uçlarına bırer küçuk taf dikta. demarörin demirinden dem vurmağa 
""t~Ütıkü çanağı altüst ederek meği istemek olmuıtu. Ayte, bu zalim heriflerin ellerin- EUye yeri yoklamağa batladı. -BiTMEDi- başlamışlardı. 

ıınuayene ettiklerini-kor- - Evlidun nerede? diye baiv- Kemalettin Sükrü 
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MERHAMETLI CELLATI..AR bile olwımazdı. Tetkik ettiğim bir Akşam neşriyatı: Gazete ayni zamanda aktörlerle yan ablaaı, yani Polli Yung bili fi. 
çok eaerlere göre, aralarına kuru ot sahne vazilerine reklim sütunlan sa- güranlık yapmaktadır. Loretta İM 

Celladın da merhametlisi olur mu ve saman kanşbnlmış çalı ve çırpı- Saat 18.30 da plak neşriyatı, 18.35 te tar. Buraya alakadarın reamile say- bugün, sinemanın en büyük on yıl .. 
diyeceksiniz. Olur ve merhametü dan, orta yeri boş bir yığın yapıbyor. ~uklara karagöz (küçük AH), 19.15 te fayı dolduran bir yazı konur. Bu ol- dızından biridir ve Holivud en fazla 
olan bir celi.it ölüme mahkUm için Bu yığının ortadaki boş yerine bir,Türk musikisi ve halk prkılan (Servet dukça pahalıdır. . ona güveniyor. 

· Ate§.. en büyük ve en son nimettir. direk dikiliyor. Yığının bir tarafın- Adnan ve arkadaşları), 20.00 de saat Ara sıra, «gazetecı - lokantacııt 
B her d · de he d Tarih öyle cellatlar kaydeder ki, da bir insan geçecek kadar aralık,nyarı ve arapça neşriyat, 20.15 te TU:r1k bir yıldıza tesadüf ederek ona gülüm- DiNDAR Yll.DJZ 

u · ··ı ~~ır .. ~.~ ~ı-~er e ~e bunlar hikimlerdcn daha çok iman- bırakılıyor. musikisi ve halk şarlnları (Hikmet Riza ser ve •öyle mınldanır: Şimdi, (Vandom) da ona bakar-
:'1 genq.o çu elmgoru en ° um ve 1'- ca hareket etmişlerdir. MahkUm, cellat tarafından ve bu . ve Mkadnşlan), 21.00 de hukuki kon~- - Artık «Trokadero» da görül- ken, ona yaptığım ilk ziyareti dü.tü-
aence vaaıtaıı o uştur. - . ed kula ak d' ... L-::.ı s·· 21 5 üd • Ç hr . • eted .. .. K nd' . S t B 1 d . ·~· Cellat merhametmden bahs er- aralıktan so r ırege UGK anı- ma: ureyya Anamur, .1 te st yo mıyorsunuz. e enızı gaz e gor- nuyonnn. e ısı unae u var a, 

tbranilerde evlendıgı z~an. k?- ken tekrar ate41e yalc:arak öldürme yor. salon orkestrası, 22.00 de ajans haberleri, mek bile nasip obmyor. Boverley Hilsin yukarısında sade bir 
~· tarafından kız olmadıgı iddıa cezasına döneceğiz. Cellat, sonra bu aralığı yine çalı, 2.2.15 te yamıki program. O zaman yıldız sararır ve deh4et evde ikamet ediyor. 
~ ~ının cezası derhal ve atq- Bqka bir Fransız müellifi, (Bail- çırpı ile tıkadıktan sonra otlara ate§ ISTANBUL RADYOSU: İçinde titriyen bir sesle cevap verir: Evlatlık olarak aldığı küçücük bir 
te diri dın yakılmaktı. ly Maitre) bir eserinde "Ve (dandark» veriyor. öğle neşriyatı: - Huta idim, biliyorsunuz. Eaa- kız bahçede bir kÖpekle oynıyordu. 

EvYeke lngilterede kocalarına devri~den baluederken 4öyle yazı- tçin için yanmağa ~byan ate• Sant 12.30 da plAkla tilrk musikisi, 13. sen ben de yarın telefon ederek ba- Onu gayet sade 00.eıunİ4, sıcak göl-
ihanet eden kadınlara aynı ceza tat- yor: birdenbire çabJan parlatmıyor. Yığın 1 50 de havadis, 13.03 te plakla tilrk mu- na yanın sütun tahsis edilmesini is- gelerle dolu bir odada, bir kokukta 
bik olunur, bunlar da diri diri atC4le «AtC1le ölüm işkencesini bir çok- ilk önce boğucu bir dumanla aanh-ı' sikJsi, 13.30 da muhtelif plak neşriyatı. tiyecektim. ot•rmut vaziyette görmilftüm. Sö-
yakıludı. lanmız yanl14 biliyorlar ve zannedi- yor. Ve çok defa mahkfun, daha 'rii- minede odun parçalan ale'Y aaçarak 

Ate4 cezaaı bilhassa «engİz.İayon» 1 yorlar ki mahlrumu veya kurbanı cuduna atqin sıcaklığı gelmeden eti- ~am neşriyatı: AŞK VE iMAN panıyordu. Onun üzerinde bUytilı 
dnrinde çok revaç hulmuıtu. çalı çırpı yığını üzerinde bir direğe ni alevler yalamadan dumandan bo-ı Saat 18.30 da konferans: Eminönti Spenaer Trui doatlarile yemek pembe çiçekli, beyaz ipekten bir rob-

Din namına ve taassubun kör ıi- bağlarlar ve yakarlar. Hayır .. Bu ce- iularak ölüyor. balkevi namına Kemel Altan (Mimar yiyor. Bu, sinemanın en emin, en po- dö4&Jll)>r vardı 'Ye o, bana Pariaten, 
lüu ile aayısız kur~nlar derin, hav- za, bu korkunç ceza bu ~kilde tat- . -BtTMEDt- Sinan), 18.50 de EmbıönU lullkevi ·gös- pÜler aktörlerinden biridir. Kendi~i filmlerinden, çocuklara karıı Olan 
salaya sığmaz i.tkencef erle vah~in - 1 teıtt kolu tarafından bir temsil, 19.15 te tiyatrodan sinemaya intiap etmif- sevgisinden bahaederken, ben de 
en korkunç göreneklerini tarihe mal p • t k • • t • · d konferaru: Univen;ite namına Doçent tir. Çok tecrübeli ve denennn. bir aa- onun fevkalade çehresi arkumda, 
eden bu «din mahkemeleri» ayn bir arıs e } JÇ ıma a Galip Gültekin (hayatı ucuzlııtmak için natkirdır. Macerası yoktur. Ciddidir, Holivudun en güzel, belki en ,_... 
mevzudur. Engizisyonun tüyler ür- ne gibi tedbirrer almalıdır), 19.55 te merttir, buna rağmen... lak çehresini okuyordum. 
pertici mezaliminin tafsilatını yine bo1'81l haberleri, 20.00 de Necmettin Riza Buna rağmen, bu inda, kelimeleri Ben, burada herkeabı bildiii bir 
bu sütunlarda 'Ve ayn olarak yazaca- Prag, Varşova, Bükreş, Belgrad ve arkadaşları tarafından tilrk musikisi aizındabirdenbiredonuyor. Gözka- te:ri okuyordum. LorettBt çok~ 
P· ~halk şarkılan, 20.45 te hava raporu, paklan çarpıyor, dudaklan biraz ta- 7&1ında, bugün unutulan Gnnt 

Yalnız atqle ölüm cezasına temas SEFİRLER/ Hariciye nazırları B. Pal 20.48 de ömeri Riza tarafından arapça bllüs ediyor. Bu bir saniye sürüyor. Vayter adında bir aktörle evlenmiftL 
ettiği için buracıkta bu vah~et mües- Bankur'la mühim görüşmeler yaptılar söylev, 21.00 de Behna ve arkadaşları Sonra tekrar mükilemeabıe devam Bundan iki sene evvel aynldılar. Lo-
aesesinin (Kemadero) ıund2.11 birkaç! tarafından türle musikisi ve halk şarkı- ediyor. Bir kadın içeriye gİnnİ.f ve retta, Spenaer Truiye tesadüf etti. 
lcelime ile bahsi lüzumsuz ırörmiyo- ·BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Viyana civarında Steinhoff tımarha- lan (saat ayarı), 21.45 te orkestra, 22. kendisini birkaç dostunun beklediği Seviftiler. Trui onunla eylenmek 
ruz. 1 ne kadar kudretli bir alaka bağJadı- nesine nakledilmiş olduğunu iddia 

1
1 te ajans hawlerl, 22.30 da plakla !O- bir masaya oturmuttu. O da, Spenaer için, her ~yi feda etmeye hazırdı. 

Kemadero nedir? ğım. ifa?e etmiş~ir. Sovyet Rusyanın ediy?r. . lıolar, opera ve operet pa
0

rçalan, 22.50 de Trasiyi görünce ürpenn~ti. Bu ka- Loretta bqmı aalladı: 
0

«ikinci ~a 
15 nci asrın sonlarına doğru lı- vazıyetı de malumdur. O da Framıa Yme aynı gazete Cekoslovakya- .son haberler ve ertesi gUniln programı. dın Loretta Yungdur. evlenmem. Ben ancak insanlar ıçm 

,.anyada. ve bilhuaa Sevilde 0 kadar gibi, Çekoslovakya ·a bütün kuvve- daki Alman akalliyetinin ve Alman- Her birisinin etrafında kahkaha- boJanchm. Fakat Tann için, daima 
çok ölüm cezası tatbik olunuyordu ti]e yardımda bulumıcağını bildirmiş- }a ile Avusturyada oturan Çekoslo- AVRUPA iSTASYONLARI: )ar ve gevezlik var. Buna rağmen bir zevcim var •• > 
iri bu ~ehrin din mahkemesinin reisi tir. vak tabaası Almanların da pl~bisite SENFONILER: onlar, yahuz birbirlerini d\1'ünüyor- Gayet dindar ve miatilc olan bu 
41büyük enkizitör» bu işkenceli ölüm Diğer taraftan Romanya ~e Yu- İştirak edeceklerini yazıyor. Nıha~et lar.Nazarlan biran kar,ılqıyor, buaz genç kadın, dinbı emirlerine itaat: 
cezasının daha çabuk ve kolay icrası goslavya küçük antant paktıle Ce- Almanyanın Çekoslovakya aleyhı~- 7J.O Berlin kısa dalgası karışık mu.~l- mahzun birer tebessüm teati ediyor, sizlik göstennek istemiyor, qkını 
İçin yeni bir usul buldu. ko lovakyaya bağlıdırlar. Fakat bu deki tecavüz niyetlerinden bahsedı-ıki (8.15 devamı), 13 Berlin kısa dalgruıı, sonra ba41annı çeviriyorlar. bnanına feda ediyordu. Spenser mü-

F tar'h • • M• h 1 t b yeni antant Macaristana karşı müşterek yor. !hafif musiki, (14.15 devamı), 13.10 BUk- Loretta Yung, Salt Lake City'de cadele etti. Yalvardı, fakat mağliip 
ransız ı çısı ıc e e u b. - d f . . 1 lcl w Al f h . b.. .. h be ~!I. L l b" usulü şöyle anlatıyor: ır mu a aa ıçm yapı mış 0 ugun- man sc aret anesı utun ~ r- 1 rcş: plak korueri (14.25 devamı) 17.15 doğmuş fakat kü"'Üa oir memur o an oldu. inkisarı hayale ujra11114, ıt-

E . . ahk . Se ·ı dan Çekoslovakya Macaristanın de- lerin esassız ve uydurma oldugunu Varşova karışık konser, 17.45 Berlin Ma babasile annesi, kendisi henüz ço- kin bir halde, ondan uzaklqtı. Loret-
~ '!Bmsyo.: İ .. ~e~ı, b .. ~~ ğiJ, fakat Almanyanın hücumuna bildirir. B. Şuşnig ailesi erkanile bir- j dalgası: Hnlk orkestrosı 18 Bükreş, Di- cukken, gelip Holivudda yerleşmİJ- ta onu geriye çağırmak için en küçük 

..-1;:' sur I pı a~. 0~~~ e .u~ uğrıyacak olursa bu devletlerin nasıl likte Viyanadaki hususi konağında I mitrcsko orkestrası 18.5 OBerlln kısa lerdi. Fakirdiler. Ablası Polli figü- bir hareket dahi yapmadı, buna rai· 
~~ini· an yapı mış ır 0 

um evı ınşa bir vaziyet alacaklarını bilmek icap ikamet etmete olup sıhhati de yerin- dalgası, Halk or'kestrası, 19.15 Llypzlg ranlık yapıyordu. Bir gün eYde bu- men müthiJ bir ıshrap çekti. 

B '···ı·· • · t fi da rt çder. dedir. ! eğlenceli konser. 19.15 Varşova hafif lunmadığı bir sırada telefon çaldı. Orada bulunduğum esnada çi-
u o um evının e ra ann o a- . F f' . 10 N. ı b" · · ı· L • • ..... _ •~- larmd l . LA..- a.!.....~ı I uk alçak . kul l Lehistana gelınce · ransa se m ısan P e ısıtıne ge ınce..;Duna. mUzi'k konseri 19.35 P~e Çıgan o~es- O zaman on seag yq a o an ve çeklerle beraber hır meaLup geuru -

;' ö~ v:ımu lgenıf. ~ erı::s~r- B. Noel Fransız - Leh ve Leh - Ru- ait olan Alman kanunu plebisit an-ltra.~, 20 BcrJin kısa dalgası neşeli hafta leyli mektepten henüz çıkan Loretta ler. Genç kadın bunlara baktı, mek
I ' •• '!' d d .• d'':"nıkiftİ d e- men tedafüi ittifakları kadrosu içine cak Almanya (Tabii Avusturya dal sonu neşriyatı, 21.30 Berlin kısa dalgası, telefonu açtı. Ve tunlan duydu: tubu okudu, ağır ağır yuttı. Adeta 
erm ıçm e • ır~. ırı ~a a~ ar ı. w müsellah bir. ihtilaf halinde l..e!ıista- buna dahildir) ~~ilindeki Alm~~ j Spikerlerin geçit resmi. 21.40 Pe,te ope- - Allo, ben sahne vazü ve reji- ~kınhlda kiğıt parçalannı alevlere 

Feryatlar 1'tilir, erıyen ınsan Y~- nın nasıl bir vaziyet alacağını tah- vatandaşlarının ıştırak edeceklerınılra orkestrası, 22.45 Büktt~: Lokanta aCSr Merven Lö Rua, hemen mahna- attı. Bir müddet, baımı fulüne eie-
lannın kokulan duy~~u.~, .. yanan m- kike memur edilecektir. Gerçe Ru- tasrih etmektedir. Reyler bimt ve- mu5ikisi nakli 23.15 Belgrat: BUyUk zel Yunga ihtiyacımız var.. rek harekebiz kaldı. 
aanlan1! duman~. gorulur. Falc:at men - Leh ittifaki bir Rus taarruzu rilir ve posta yoluyla rey verilmesi radyo orkestrası. Loretta ablasının nerede olduğunu Ben dıfarya çıkarken, yıldwzin 
~ fecı ~braplar ıç~nde kı~ran~ __hu ihtimaline karşı yapılmıştır ve Rus- kanunda yoktur.Şu halde ne Alman- bilmiyordu. Fakat abluı stüdyoya cvicdan direktörib olan ihtiyar pa-
~lerin can çekİfmelen gorun- yanın Alman taarruzuna mukabele yadaki Çek tebealarının ne <le Cekos- OPERALAR, OPERETLER: ıitmecfiği takdirde, bir gGndeliğin ve pu içeriye giriyordu . 
.-zdi:. .. . _ . mecburiyetinde k<Jlmasile çıkacak lovakyad~ ~ulunan hiç bir .ki.m~ni~ beDd de haftahğmin kaybolabilece-

Bu olüm evi~ evve~ Sevilde ~ vaziyeti tavin etmiştir. Çekoslovak- posta tarıkıle rey vermesı ıhttmah 10 Berlin kı.sa dıalgası: Leo Fall'in iini, sahne vaziinin kızacaimı ve Öğleden sonra saat ikide, çölden 
Wı ve sonra dıger tehırlerde de or- yayı müdafaa icin ise Sovyet Rusya mevcut değildir. esetierlnderı 21 Uypzlg: Hubergerin Polli de belki de kovulac:aimı peklli Holi..uda doğru dönüyor 'Ye acele 
nekleri, daha büyük veya daha kü- Lehistan veya Romanya hudutlan Bazı gazeteler bu tebliğ münase- cOpembalb isimli opereti 21 Varşova blliyordu. ediyonmı. Asfalt cadde son derece 
çilderi yapddı. vuıtuile bu memleketin yardımına betiyle cAcaba Almanya Çekoslo- Emmerlch Kalman'ın cMonmartre me- Bir çeyrek saat sonra genç bir m gUzel ve düzdür. Bunun için pza 

(Michelet) yalnız bir~ ölüm k04mak mecburiyetinde kalacağın- vakyaya karşı daha uysa) davranmak naqesb isimJi opereti. atiidyoya selip .ciyle diyordu: basıyorum. Saatta 45 mil (70 lôlo-
eô.de 'Ye 1481 yılında böyle yana- dan Lehistan ve Romanyaya göre niyetinde midirh diye soruyorlar. - Ben matmazel Yungum. Be- metre) süratlen fazla gitmemem I-
rak ölen, yakılarak öldürülenlerin sa- mütecaviz vaziyetine dü~bilecek- RESITALLER: ni M&ya Merven La Rua çaiırch. cap ettiğini biliyorum. Fakat her ne 
yıamm iki bini geçtiğini kaydetmek- tir. ı,te bu kan,ık "Vaziyetin •imdi- PARlS ÇEK Genç kızı içeriye aldılar. Sahne olursa olaun!. .• 
tedir. Hô bin lôfi .. Kadın, erkek, genç den tavzihi icap edecektir. Orta ve SEFARETHANEStNDE 18.15 V~va: Piyano resitali (Rah- ,..azü U.lannı çatb: Birdenbire uzaktan motoaildetli 
ihtiyar, zengin, fakir, okumuı, cahil doğu Avrupa Fransız sefirlerinin ay- Paris 8 (ö.R)- Fransa Çekos- ınan1 nov vs.) 18.US Bcrlin kısa dalgası: - Ben vakıa bir matmazel Yuns bir polis memurunun san lelıeslnl 
iki bin kurban .. Vahıete susarnıı in- dınlatmağa memur edildikleri vazi- lovakyaya dostluğunu her vesiJe ile Schubertin bahar pıkılan 18.20 Bel- çağırdım, ama, bmıu değil. ıörüyorum. Çok geç! Bir düdUk ae-
aanlann taassup kepazeliklerinin yet itte budur. göstermektedir. Çekoslovakya sefi· I grat: Viyolonsel ve bunu müteakip pl- - Ben onun Jmrcıe.iyim. Onu si, durmamı emrediyor. 
kmbanı.... Diğer taraftan Paris Almanya se- ri ve Bn. Oziski tarahndan verilen J yano sonatları (Mozart) 20.45 Bük:rc§: lstihlif edebilirim. Bırakın ben de San gömlekli, çizmeli, ıenif mi· 

tıte Kemadero ... Bu ölüm evleri- farethanesi tarafından aşa~ıdaki teb- bir kabul resminde hükümet ve bir 'Şarkılar: (Tassian tarafından) 21 Bel- tiliimi deniyeyim. ka gözlUldü ve baldınnda kocaman 
nin adı idi. liğ neşredilmiştir. çok kor diplomatik erkAnından baş- grat: Halk şarkıları Merven US Rua bu harikulide le- tabancab bir pom memuru, otomo-
Uzmı müddet ispanyada ve hatta cBüyük bir gazete bir kaç Ründen ka Parisin edebiyat, sanat ve ilim miz 'Ye vazih çehreye, maYİ gözlere, bilimin kapısına yaklafıyor. 

Franaada engizisyonun ~kence ile- bericço~ meraklı? bazı haberl~r ve~- hayatına mensup bir çok şahsiy~t-J1 DANS MUSJKJSI: yuv~lak d~a"!~ güz~l ağıza 
0

bakb - ~ hızb gidiyorsunuz. 
ti olarak etrafa zulüm, vahfet ve mekteclır. Mesela bu gazetenın Vı- ler de bulunmuş ve bunlar huzurıle 12.15 BerlJn kısa dalgası 21.15 LAypzlg,,..e bır se'Yki tabiıyle 40yle dedi: - Biliyorum. 
korku saldı. Nihayet 1820 de, lspan- yana muhabiri eski Avusturya şan- bu merasime bir Fransız - Çek dost- 21.l!S Bükr~ 22 Berl.bı kısa dalg&!l. 23.30 - Gidip maldyajmızı yaptırın. - Ehliyetnamenizi verin. 
ya ihtililinde ortadan kaldırıldı. sölyesi Sueni~in delirdi~ini ve şimdi Juk şeklini vermek istemielerdir. LAyp7.lg 24 Peşte. Telefon çaldığı zaman nele olnıi- -BITMEDI-

5 
pdL ssz:auuszai~!Zl!l~ • k b" · af • • Zi al .- f '-'-kim --•--•- 1-d B ~--' bükm _...._ _ _ı_ r , yü ır zıy et tertip ettı. y et zenguı alW' varsa eraııc. - m, 1 mıuan sonra ilmlin IUUllWl· i tir. _ HALK MASALLAR/ esnasında Ebulfettab haini bir fırsat küçük büyük yalın ayak ve bqlan sm. Bana haber vermek istemediğin Vali esasen kaymakamı ._... 

bularak hiç kimse görmekaizin Ebul- çıplak matem engİz aaybalar nveyli defineyi behemehal göatermeliabı. lf bedtinat olduğu için itin .ı.nq oldu
kaaanm kadehine beyaz bir toz koy· larla Ebulkuımın kapısına geldiler. G&termezaen sana yapmıyacaiım iu ~kilden memnun oldu 'Yet 
du. cVelinimetimizden aynldık!ıt diye eziyet kalmıyacaktır. Her gin .. itil- - PekiJi, dedi. Şimdi ffaruDU-

Bu tozda insani muvakkat biı za- bazinane ağladılar. medik görülmed,k yeni bir itkence reıitten gelen mimameye ne ~ 
man sonra bayıltmak huauı Terdi. Sipari4 edilen taLut gelerek tec:hlz icat edeceiim ve nihayet haylelilde yaz.alım? Evvel Zaman 
Hem de bayılan öyle bir hale selirdi Te teklini icra olunduktan 101Ua ce- teni mahYedec~I _ Bura yaliliği uhdesine ...-11-

1 Ç l• fi d e , ki ölüden farkı olmazdı. Fılbakika naze kaymakamın emriyle tehir ha- Fakat Ebulkuun azmından ıeri diii haherini duyar duymaz feT)aall
_____ .,. Ebulkuım kadehteki ..,abı içtikten ricinde bir mezariatanda bizzat kay- döner adam deiiJdi. O alçaim mak-ı de sevinerek 

0 
derecelerde ifrete ~ 

Yazan : METiN ORSA y cüz'i bir müddet sonra birdenbire makamın akrabası medfun bulunan aadını anlayınca dedi ki: dı ki fücceten yefat etti, diye y~ 
bayılıp kaldı. Görenler zavallıyı ha- milzeyyen bir türbeye ıötUrdtiler. - Bildiğinizi yapınız ve eliniz-· pek münasip olur. 

Eh•• Ik ' h•k A • kikaten füc'eten öldü, zannettiler.,Orada bir laht açtınlarak defnedildi. den geleni ardınızda bırakmayınız. Vali b da • buJaralı ~ 
U aSJlli )fi J ay es) Hazı~ bulunan misaf~krle hademe ~ulkuım defnohmduktan sonra Ben imlrim yok ıize definenbı yerini men 0 m':Me b:=...t ~· 

ve koleler feryat ve figana bqladı-, ahali dağıldı ve türbede kaymakam haber vermem. V ah ile ~- ... ~ 
- 14 - lar ile iki lan k"L-!-~-- L-.. ka kim B kat'" ab ahr lmaz -~~-- e memuru m sus ~-• e oaamuen ~ se u ı cev ı a glWUU" .. nd rc1· 

- Bu tedbir sayesinde yine man- j aından kurtar da bildiğin gibi hare- Ebulfettah ise feryat matemi di-1 kalmadı. Türbenin kapısını kaYnbJ..1 kaymakam Kuımı kölelerine tuttur-f 
80 ~ L Eb lf tah ~ 

sıbınızda zevkü safa ile kaim ve daim ket et, benden sana kat kat müsaade ierlerinden ziyade ayuka çıkanyor, alqama kadar beklediler. Ortalık ge- du, ellerini ayaklanm bizzat bağladı kt u ~~un:n m anu ~1 

olursunuz. Diğer taraftan Ebulka-
1 
var! saçını sakalını yoluyor, üstünü batı- reii gibi karardıktan sonra lahdı aç- 'Ye Arslan derisinden yapılını4 bir ı ~~~ yo u. .as~ı b~ 

sımı tazyik ve tehdit ederiz, mecbu-j Ebulfettah bu müsaadeyi plınca, nı yırtıyordu. blar, Ebulkuımı tabuttan çıkardılar, kırbaç ile zavallıyı bayıltıncaya ka- gibı aleme vefat ettı d~!e ~ 
ren definesini gösterir, bu suretle Ebulkuıma, kızına karıı insaniyet- Nihayet kendini toplıyor gibi ol- biraz ateı yaktılar, su 111ttılar, Ebul- dar döğdü. Bayıldıktan sonra yine muvaf!t olm:u·b~gedu,u1ord"· 
onu da ele geçinni§ oluruz. karane muamelesinden ve visali ba- du, müteveffa için fil diıiyle abanoz-f kasımın vücudunu bu ılık su ile yı- tabuta kapadı, türbenin kapısını ki- onu Y ıza~ u un def~ 

Vali bu reyi kabul etmekle beraber hasına definenin yolunu gösterme- dan bir tabut imalini emretti. Tabut 1 kadılar. litleyerek konağına avdet etti. lfk~nce sayeaınde e~!'~ dii4~ 
Sultandan gelen emre ne cevap veri- yişinden, zaten di4 bilediği ve 4imdi yapılıncaya kadar da vereseaiz vefat O .zaman ~b~~1?1. yavq yavat Ertesi aabalı erkenden valinin ya- y~I haber vereceııındw. i dJiı"' 
leceiinde tereddüt etmesi üzerine tam intikam almak İçin ele fırsat ettiği vesilesiyle Ebulkumıın bütün J kendme geldı, gozlenru açb. Etrah- mna gitti, vukuu hali anlattı ve: aevınci artıyor ~e ken ;;.ı;yoıd"' 
EbuHettah şu yolda teminat verdi: geçirdiği için deruni bir meaerret ile emval ve emlikini zapt ile valilik sa- na bakarken Ebulf ettahı görünce: - Elendim, dedi. Ebulkuımın ye timdiden aalup olm\14 1 ~ 

- Siz benim kurduğum tertibatı hemen kalktı, yanına birkaç adam al- rayında tevkif olunmak üzere oraya - Vay efendim! Neredeyiz? Be- ne kadar metin ve anut olduğunuı O giin de itleri böe~. y~ 
icra etmeğe müsaade buyurunuz da dı, Ebulkasımm konağına misafir sı- gönderdi. nim bu haliın nedir? tec:riibe ettim vakıa definenin sımnı koyduktan .sonra Ebu ınak piyetif 
artık elem keder çekmeyiniz. Merak fatiyle gitti. Ebulkuunm vefatı haberi bu su-1 Diye aormuı üzerine Ebulfettah vermedi. Likin ben ona öyle eza yelden bir temlZ da_yak at pti._..:o.,......... 
etmeyiniz. Ebulkuun bun1arı fevkalide isan retle tehir içine yayılması Gzerine 6nlif ve fiddetle '4)yle mukabele ettiı cefa edec:eiim ki nihayet takat ıetir- t tehirden çıktı, türbeye BfllWP"'" 

- Ah, beni ıu azlolunmak beli- h~rmet ve tazim ile kartılayarak bü- keneli.inden liitfü in'am ıinnlit' - Seni mah.u. bmaya aetlrdim- ml.Yecek. yerini mull.b 8371iywcek- -



YAVRULARA Tahıin Piyalanı. Aıçı baıı marka pirinç unlaı·ı 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... 

IZMıR sıcıu TICARET ME- kin zahnna keyfiyetin devr ve fu- ybmiyi tecavüz ettiği takdirde hwe- edemezler. Hiuedaran ıüreka beye- Müzayede ile fevkal-' , ..... ~l"l"!'lm 
MURLUclUNDAN: ruhtun derci ve defteri mahsusuna daran heyeti umumiyesi içtimaı ano- tin mukarreratını kabule mecbur-: ı 

(Abot limitet Türk ıirketi) tica- kayt ve laakal üç rubu sermayeyi nim tirketlerde cari olan merasim ve durlar, ade büyük satış 
tet unvande tzmirde Atatürk cadde- temsil eden ıürekanm muvafakatları kuyudu kanuniyeye tabidir. Bu tak- Madde 23 - Şirketin müddeti te- y I luk dol i I • " 
~de 168 numaralı Riz ferhanesin- hasıl olduğunu mübeyyin §irket mü- dirde heyeti umumiyenin içtimaı ni- şekkülü lktısat vekaletince sureti 0 cu ..•. ~!1s Ye nıaan onun
tle 4-S numaralı yazıhanede Türkiye dürlerinin ıerh ve imzalan ile tekem- bayet on beş gün akdem tahriren 1k- katiyedo tudik edildiği tarihten iti- cudpazarb' • ~ku odgledden ~~ecakl aaat 
!.l.Lilin' •w d ··ı ed k"l . ihb 1 ak bar L-- ed' M''dd t" bit on a ırmcı or on a aıaan va-ullQl de zımpara veya dıger ma en mu er. hsat ve a etıne ar o unac ve en on~ sen ır. u em a- isk l • ~· "'"' ·-
bntiyazlan alıp satmak, istihsal ey- Madde 6 - Bu minvali muharrer bunu mutazammın olan istidaname- mında veya daha evvelden fesb ve pur ~ esmkt v;.mazdan evvel 3~~ 
leınek ve maden cevherlerinin alım hisselere tesahup edenler veya ha- ye İçtima edecek heyeti umumiyeye infuahmda firketin tasfiyesine mü- ~~~ara •• 8 C: 1'!'f ory~t ~~ rı;· •e ıatımile b1mlan piyuaya hazır- lefiyyet tarifile ellerinde tirket his- arz edilmek üzere ihzar edilmiJ olan dürler memurdur. Bunlar emri tu- 1'~ moıy d':o ıtıyelaaıt e.~ a :cı e 
lanıak üzere her nevi cevher maden sesi bulunanlar aynen ve bili kaydü mediai idare ve mürakıp raporlan fiyede selihiyeti tanımeyi haiz ola- u le nalı e qya n muzay e 
•e ll'ladeni ihtiva eden mevadın ezme prt işbu mukavele ahkimmı kabul senelik bilançonun birer sureti mu- rak müıtereken hareket ve emval ve 'ın;!~ ::: a~. d A 

-- _...._ J u 
Saatler birtılnn'l talcıp ~ıyot vı h610 ıobohleyiıı 
ıaze bfr lııvvetle ~olkabilmek icin biıe 16mq 
olan ı.6kln bir '1ylcuya bır tOrllİ kov111amıyonı: 

lıte burodo 

VALIDOL imdadımıza yeti,lrl 

Onıı blr kert tecrube tdınız. Zorar1t1 v; 
&Wrteri mltın ed ti alan bu ıı6ç .,ykuwrl* 
kcqı WIWnaZ btt' dtv6dır, \ 

~a, btilısil, laf halinde istihsal, ehnit ad olunur. aaddakaları rapt eidlecek ve gerek qyayı ıirketi ticaret kanununun a ,. eşya r aı:aım a • vru
~' ihrak, tasfiye, temizleme, tah- Madde 7 - Mukarreratta her ıe- akdi ve gerek fevkalade heyeti umu- tasfiyeye dair ahkimi dairesinde pa mamulahndan nadıde muif ma
lit Ve sair bütün ameliyatım yapmak rikin adedi hissesine göre reyi var- miyelerde tktısat vekaleti tarafından nakde tahvil ve matlubab tahsil., dü- undan m~ul anah~rlı ~emı:k .:· ı 
Üzere teıekkül eden ifbu ıirketin ti- dır. Ancak hissedar umum hisseler tayin edilen bir memur, komiser ıı- yun ve teahhüdab tirketi tediye eder auı. ve • maun t tası e r -~'I 
~et unvanı ve ıirket mukavelena- miktannm sülüsünden fazla reye fatiyle hazır bulWlacaktır. Şürekanın ler •. Tasfiye memuru olan müdürler fuif cevız~~1! ~aı::ı_ul l~~a tu· 
bıeai ticaret kanunu hükümlerine malik olamaz. itayı reye vekalet için adedi yirmiyi tecavüz etsin etmesin sair ıürekinm muvafakab ile ıir- .::m ve yem . • rr a e u maro eni :l'· . _ 

IÖre ıicilin 2246 numaruma kayt mezuniyeti tahririye lizımdır • meclisi idare ve mür.akıp raporları ket mevcudunun heyeti wnumiyesi ape v~ iki ko~tuk, ve ~b .yemek ı ~! \~· 
\te tescil edildiği ilin olunur. Maade 8 - Hisseler ıirket naza- ile senelik bilançodan heyeti umumi- ile bqka Mfısi maddi yeya maneviye sandal~e~ı, Amerıkan kadı~~lı kana: l '-' O l. : 

lzmir sicili ticaret memurluiu res- nnda tecezzi kabul etmez. Şirket her ye zabıtnamelerinden ve heyeti mez- devr edebilirler. Umur ve muamelib pe '!eb!ki h kalodltu~, gadyellt guş~el ıeslı · ~ ·' ' . ~ _' _ ' 
tni mührü ve F.Tenik imzaa hisse için bir sahip tanır. Ancak irı kurede hazır bulwıan hissedaranm firketin tasfiyesinden bakiye kalan yenı ır e u~. pe a 1 ıtmayer 

1: Mukavelenameı gibi bir suretle bir hisse müteaddit :esamisini ve miktarı hisselerini mil- miktar hisseleri niıbetinde ,üreki.ya ;:arkah Alınan pıyan;ıuİ = J><!· ~· -·w.-aau·;·+.s•S:g:v;Q 
ABOT UMtTED TORK ŞtRKETt alakadarları arasında gayri kabililbeyyin. cetvelden musaddak ikişer tevzi olunur. . er masası, gayet zarı .e e,. avı- Bay ve Bayanlara 

MUKA VELENAMESIDIR taksim kaldığı surette bunlar hakla- nushası heyeti umumiyenin son iç- Madde 24 - Şürekidan birinin ;~an, ve .d~var elektr: limbalan, KA 
Madde 1 - Şirketin unvaıu nnı müstereken istimal ederler. Müş- tima gününden itibaren nih:~yet .~ir :vefab veya ifluı vukuunda ıirket kı aenet.ın~ 1?~Yft~ uzun i:h MO~IY ~EıUSUF 0~ TAN 

ABoT limitet Türk ıirketidir. terek alakadarların mümessil weya ; ay zarfından lktınt vekilebne gon~ münfesih olmaz, diğer hissedarlar ~lm sa mdvce 1 :ı:ib. . en ~ar lzm. . Kar S~ · UNDodaA 
Madde 2 - Şirketin merkezi 1mıir vekilleri olmadığı takdirde sirketin , derilecektir. . beyninde ifbu mıık.velenamede. mu- an ~a !osu, s . ının ıea mar· " • ırın ~e • !•Y nın m 

Jelıri olacaktır. Türkiye dahilinde ve muamelatı velevki bunlarda,; yalnız Madde 14 - Mukan:'eratı tescil harrer müddet için ve aynı ,erait dai ... kalı y~ı b~ ful!de ~antalı gramofon alemme yem bır varlık... . 
'"-ricinde ıubeler küpt olunabilir bu birisine karşı bile olsa cümlesi hak- ve kayda mahsus olmak ,üzere bir resinde bihakkın devam eder. ~otuz pılaki~le, Avrupa mamu- .(OND1!-E ve PEROK) 
Wrdirtle lkbMt velciletine malfimat kında muteberdir. mukarrerat defteri tutulur, Bu def- Madde 25-Şirket umuruna mü- litından muhtelif desenl~en san- Saçların ııyah, kumral, kestaneı 
~ecektir. Madde 9-Sirketin umur v~ mua- tere kararlar tarih aıruile deı-c ve zi- tefeni heı inesailde ~bu mukavele dalyelcr, açılır kapanır cevız ~ ye- bakır, mavi, plitin renklere çevril· 

Madde 3 - Şirketin ınaksadı melitını şürek.a adedi bcıi tecavüz ri§Ürekatarafındanimza.o\u~ur.Ha- ahkimı ve ahkamı kafiye münderiç mek masaları, Avrupa marn~~- mesi bir sanat eaeridi. . .. 
:t'arlaye dahilinde zmıpara yahut di- ebnediği takdirde fiirekinm ittifakı zır bulunmayan ve fakat ~firen rey olmadığı takdirde ticaret kanununun dan. hasır kanepe takımları, yenı b~r SAYIN BAY ANLAR: 
ler maden imtiyazları satın almak ile ıve tecavüz eylediği takdirde ser- veren 4ürekinm t~riri cevaplarını" ,arahat ve deliletile amel olunur. ;;ı:~tte ff'fk:lu. ~a gazı uJıÜf Sözlerimiz reklim değil: Avrupa
•eya :satmak veyahut hükümetten mayeyi şirketin liakal üç. ruhunu ve baladaki müddetler ıPfında ce- Madde 26 - Aksine sarahat ol- • cam ı a e vı n, ve ~ te da gördüğümüz tuvalet ıtajmın en 
latih.aJ eylemek ve maden cevherle- temsil eden şürekimn muv.afakatile vap vermediklcrirulen dolayı kararı mıyan huıutatla iıbu mukavelena- ~~1ktar, 91Pj;çalı g~::;" :;a- yeni modelidir. 
~ alım aabmı ile bunları piyasaya tayin edilecek bir "Veya müteaddit 'vakıa kabul etmi, ad ol~n §Üreka- menin tadili, adedi ıüreka beşi teca- e m~ ı an~pe. t 1 ce aıa: PERMENANr lERMOS laçla
~ üzere her nevi cevher müdiran tarafından da idare edilir. ya müdiran tarafından gönderilen vüz eylemediği takdirde tekmil te- ?.'amul 1un ~~felı kanape ~ k l ı rm elektrik' cereyanile tabii büyü
lbaden •• madeni ihtiva eden me- Müdiran hissedarandan veya ha- mektupların tarihleri kayt olunur. rililerin ittifakile ve tecavüz ettiği tak uçkparça ı ıuıke an~ıc71:d 'k İ mesini bozan çok yerlerde kullanll .. 
~ ezme, kazma, istihsal tq ha- riçten intihap ve tayin olunabilir.Şu Madde 15 - işbu mukavelena- dirde ıermayenin aülüsamnı temsil ttekJkyl~t t a!ki aı,,·1 ld~k~ makta olan saç elektrik makinelerin
linde lstibail, izabe, ihrak, tasfiye, kadar ki bir sene müddetle ıerikler- mede ve ticaret kanununda aksine eden ıüreki.nın muvafakatile icra e k l ~ a::ııı l'f elya 1 d'd de büyük bir yenilik vücuda gelmif-
tenüzleme, tahlit ve aair bütün ame- den Edgar A.Vitel birinci ve Rifar sarahatı ,olmadığı takdirde liakal nı- olunabilir. şe 0

• tugu. m te 1 f .ve na ,1 e tir ... 
liyabnı ifa ve kabiliyetini yapmak J. Abot ikinci müdür tayin edilmiş- sıf sermayeyi temsil eden ıürekinın Madde 27 _ Adedi ,üreki yir- elektnk avı~oları: .muhtelif ~dıfe, Bu senenin en son Viyana modeli 
Veyahut yaptırmak ve maden itle- lerdir. Müdürler anyı snlahiyeti haiz,müzakere edilen hususi leh~e kadar miyi tecavüz ettiği takdirde ano· tete~!l e~em~,l 'l!olim peb!:len J:_ natürel termos sayesinde elektriksiz 
l'iı.de ve nakliyatında veya buna olup her biri ayrı ayrı münferiden vermi§ olması lizımdır. Aksı takdir.. nim şirketlr hakkındaki ahkama omıJ en,. Y, ı ya ve ma t olarak en tabii tekilde fennin son 
lnerbut mesaide veyahut taharriyatı muamelatı şirketi tedvir, tirket na-jde mukarrerat keenlemyekUndur. tevfikan bir veya müteaddid mü- ~lar~ı ~d ~aldb Avr~ zu- ve en sıhhi vaziyette olatak yalnız 
'-uıiyede kulla~ elzem her ne- mma her nevi evrakı resmiye ve gay- Madde 16 - Mukarreratın müdi.ı rakip tayin edilecektir. atın ma en~. st· a ve l dı ve karııyakada Yusuf Oltan moda aa· 
ti gayri menkuller ve tesisat., maki- ri resmiye ve senedat ve mukavelatıran ıirket tarafından müçtemian ve- Madde 28 - ftbu ,irket iktisat par~vanı, 15 gun.u~ikkılru ~nl var lonunda yapılmaktadır. 
"'1.ı, &Jit ve edevat ve sair malzeme ve taahhüdata münferiden v:ız'ı im- ya münferiden musaddak asıl veya Vekaletinin tasdikinden sonra ıu· saati, jau~ .~!11shyİd bakt ef port- Telefon Numarası: 5154 
•e lmalati ve bu kabil muamelit za ve ahz kabz ve ıulh ve ibra ve hu-! hülasaları şüreka veya üçüncü şa- reti kt'iyede te,ekkül etmit addo- ~;nto ar, ıy~ t' a e el r ermo- D. 15 S. 7 1015(651) 
alını ve satimı ve maden i,le~e~ v_.e .zuri mehakiminde tirketi bizzat veya l hıslara verilebilir. Bu asıl vey~ hu .. , lunacaktır. işbu mukavelenamede sı. on gaz so a an, ?18~ ~ ~~ r-
latil.il ve nald etmek ve ıstihsil bilvekale temsil ve menkul ve gayri ı lasalar ~irket hakkında her nevı mu- icra edilecek her nevi tadilabn te- vızlıden maml dullf~lade buhırtvl~fiki a- G H t ı 1 
...___ _ k __ L • • d • • t k l 11 im .. •~ teberd' . V k" I . . pı a~a ı o apıar m e ı mer- n . 
Vl'IJUtCL çey_.ırı ma enıyeyı sa - men u ma ar satın a aga veya ameıölta mu ı..r. kemmülü Jktısat e a etının tas- }il b t ·zc1' ul k ı z e ımı --L • -~ı..... • L-- vi • • .. • k eh' • M dd 17 ş· k tin' ··d' l • d' mer ava o ar cevı en marn a-~ lçın mwuezı nu ne atmayı~ satmaga ve ıpole ver ın ve temı- a e - ır e mu ır erı dikine vabeste ır. barlın ilri k. ~l'k k l 
~. fenni ve til«ari iıleri yapmaktır. nal tesisine veya kabulüne ve fekki- 1 veya onlardan yalnız birisi lüzum Madde 29 _ Şirketin devamı ib' \'~' ~şdı ı adryoda,lyatak,kve 
Ş:..ı........ •--dı ukavele- · · · · h .. dük' ı · t kd' d h' d d c ın ıgı aynı esen en o ap ve o-..-.- .-ı•... nm ve esas m ne ve memunnı resmıyesı uzu-ı.gor erı a ır e ısse aranı a- veya tasfiyesi '9Ürekanın yekdiğe- 'd' ' .1 k d'f 1' ı k '-- • 
ı __ -. • ı_ı_~ı t-:- ı_.::. 8.hıusu ____ ._ı a-•-· '"'-'-!- 1 . ib . ket _.c: • • 1 mı ınosu, yqı a ı e ı şez on , ~ MITAT QREL -=r:mm .. .._. ..,,.. ..... unu m • runoa ~ır vermeye ve UUU"ar I vet e ıtt azını tır men~u ıçm tile ve gerek müdürler e muame- lo 1 rtm l I k b barah ' 
na tevfikan maden imtiyazlarını almağa ve tirket namma aharla- muvafık gördükleri hususu müzake- latı tirketten müteveltit ihtilafla- b'na ıbpo k e~.llk İ ~l' rknz lala 
Clevren aatm .ıarak temellük ve t~- rını tcvl:il etmeğe ve azl et-lre :ve bir karara rapt ettirebililrer. • rın halli merkezi tirket ticaret ırer ~t qı .b.n~ktz i aryoi b'- Adres - Beyler Numan zade 
ferıui ye tasarruf ve rnem~ ınah- meğe se!ahiyet ve mezuniyeti tam-~ Madde 18 - Şirket ıennayesinin mahkemesine aittir. Alakadaran h~at a~h v~ cı ındikier yen akıır sokağı Ahenk matbaaıı yanm-
•uau huzurunda tescil ve takrır m~- ! meyi haizdirler. Şirketin hukuk ve 1 nısfının ziyaı halinde müdür veya 1 ihtilaf atı vakıanın taraflarmdan ~ a!a .. sın~.e~. ! ve uht 1J da. Numara ı 23 • 
aınelelerini ifaya v.e bu suretle tescı! \•ezhifi airl,:eıin unvanı i1e vaz'ı imza !müdürler hisedaran heyetini davete.ıtayin edilecek ticari hakemler ma- ma!djesı toned 't~uph~e, m ka Muayene saatleri ı 10--12, 
Wilen maden ~ gayri menkullerıjeden müdiranın taahhüdah ile taay-jmecburdurlar. Hissedaran tirketin1

1

r1fetile hallini ve hakem tnarifetile dteıer er, l uz .;k 'k!:z parça bat- 15,30 - 17. Telefon: 3434 
Werru etmeie, •alihiyettardır. yün eder. Taahhüdü vakiin ' şirket 1 devamını · veya fesh veya tasfiyesine i~tilaf münselip olmadıkça muha- k ardporseled ta • ta ı arca bak ~.r..· ı +· ıoaR> ; •~ 

Madde 4 - Şirketin se~y~İ, 1 m.m ve hesabına yapıldığından tasrih . karar verebilirler. • kemeye müracaat etmemeği kabul :ım:ı:n er et ~e üporso en ~t 1ZMIR ASLlYE MAHKEMESi 
baha, geçen mukave,enamenm dör- edilip edilmemesi müsavidir. Müdi-I Madde 19 - Şirketin Jenei.mali- etmi~lerdir. Hakemler arasında ~f b~' cam 

1 
t phane, ':kı.: iKiNCi HUKUK DAiRESiN .. 

dGncii maddes4l~e y~ı oldl,lğu ranın esami ve ıelihiyetler~ gazete- !yesi Kanunusani iptidasından bed tesavii ara vukuunda ticaret oda- • ıul,kırda,hpl ~panyhat, 4ıarifakrp,•rt 1 - DEN ı 
"--- «240000 'ki .. kırk bin 1 1 ·ıA ec1·1· M'.d' k yfi . ·ı v~ l' .. .. • nala a e erı, mu e as a ıu- D 1 . d ·u h ~ ıt ı yuz ere ı an ı ır. u ıra~m e yetı ı e l'Anunuevve m sonuncu gunu sı l'eiainin iltihak ettıği tarafın re. ah'l k l A avacı zmır e r aniye ma· 
İrilrk lirası oll,q> bunlardan «8~» tayininin veya bunlardan birinin &e-1hitam bulur. Fakat ilk senei mali1•1yj tercih olunur. Bervechibali aa- r ı er., ma!'n °bb b~ ~~ hallesinde kurtunu sokağında bir 
ieluen bin Türk lirası ~gar A.Vıtel Iahiyeti hitama erdiğinde sicili tica- müstesna olarak §İ~ketin sureti bti~~ır olacak hakem kararının tebliği a'ı:İıasıİif ~~ mar d ler j parla, u~ numarada mukime iken Ferit oğ• 
~» elli bin Türk lırası Herbert rete kaydı lizımdır. Müdirlerden her ı yede teşekkülü tarihile 1938 senesı arihinden itibaren bir güna itiraz m tde • • ımh hper e ' d• l -~~ lu Ali tarafından müddei•leyh ka· v· 1 O>N\l\ft-. t b' T .. k lirası bir' k . . k bube . ak 'KA r . .. .. . . k • . tak emırcı a ve secca e er,muo- s d k 1 b' 1 b ite •~· o uz m ur ı mer ezı şır etten gay . tı t - anunuevve ınm aonuncu gunu temyıze müracaat edılmeme sızın l'f ll k kil' b hlar • rııı ı ı a a ey ıne açı an Ofan· 
triJr Lohner tarafından ahz olunmUf dirincle kendi mesuliyeti tahtında ol- beynindeki müddeti pmil olacaktır.! on beı gün zarfında nfaz olunma-•~~ ı Y~ u ' ım ~ a.. ~e saır ma davasına mütedair dava arzu. 
~.buna mukabil uhdelerinde bulu- mak üzere diğer bir kimseyi vekil Madde 20 - Şirketin · muamelib,sı kab

0

ul edilmittir. ır. 4) et1ayıı:;e S muzay ~ ~~- hali ile davetiye varakası müdde-
"-n ve lzmir Ticaret mahk~mesin- tayin edebilir. hesabiyeai için mevcudat ve müva- Madde 30 _ Ticaret kanunu- Ftıy e ~atı aca ır. ahı pqm ır. ialeyhin ikametgahının meçhuli· 
~ ıeçilen vukuf ehli marifetile kıy- Madde ı o_ Şirke tmüdürleri, ~ü- zene defteri ve yevmiye defteri ve I nun aureti tatbiki hakkındaki ka- ırsatı at~·~~· ed S lo yetine binaen mahkeme divanha· 
ntetleri takdir ettirilen m~an rekadan oldukları müddetçe reye iş-- kopya defteri namiyle üç defter tu-ı nunun 13üncü maddesine tevfikan ur M~~ ~ : nu neıine talik ile kendi hakkında ya-
•2~» iki yüz kırk bin liralık kıs- tirak etmemek üzere dokuzuncu tu~ ve .muamelatı tiiccariye!..~ iktisat Vekaleti · tirket üzerinde 1_ 3 u "(;ll) pıla"? ilanı havi ~5/3~9A38 ta~ih!i 
~ ıırkete aym sermaye olarak "?- maddede muayyen ittifak veya ek- dahıl resen ve cevaben ahz ~ mürakabo ve lüzum gördükçe hiı· Yenı Asır aazeteııyle ılan edıldı-
b\llrnuı ve iM>u mukav~~~~ seriyetle inc1elicap tebdil olunabilir. mektuplar ve telgrafnamelerle tedı- SedAran heyeti• umumiyelerini da- DOKTOR ii halde müddeialeyba tayin olu-
~ısat v~kiletin~ tudikini m~t~ ler. Şirkete müdirlerinin veya bun- yatı mütezammm. evrak. munt~-11 

vet, kanuna ve ithu esas mukave· ?~n günde mahkemeye ~elmedi. 
ıalcip devır ve ferag muamelelerınm lardan birisinin azl ve tebdili istifa- man muhafaza edilecektm Defatiri lename ahkamına mugayir hare· Aı· A Ah o· 1 gınden davacının talebi de hak-
~ı taahhüt ve. kab~l olunm:: ları ile gibi ahvalde ıüreki 'derhal m~re usulen notere tadik ett~ ket vukuu takdirinde feshi tirket 1 ga JDe kında mu~~eleyi gıyabiye icra~ı-
~ adedı befı tecavüz . içtima ederek ittihazı mukarrerat cektır. hakkında ikamei dava hakkına ha- F h l Ç uk h ki na ve tebhgıne ve muhakemenın 
"diii .müddetçe hisselerin ahara deVU' ederler Madde 21 -Şirketin safi temettil izdir. • Ansız ut:kı ~ • ~ • de 21/4/938 perfembe günü saat 
'le füruhtu fÜrekinın ittif~an ile Madde 11 - Şirket müdürleri va- vukubulan her nevi masarifin tenzi- Madde 31 - Şirketin fesb ve ~~om:~:. te sey atın en ona !~likine bırakılmıt ve usulen 
~tfat ve saire gibi suretlerle hısseda- zifelerinin devamı müddetince i•bu linden sonra kalan miktardan ibaret- taıfiyeıı' tı0caret kanununun 451 H '1 - k' · 'bl B 1 tanzım kılınan gıyap kararı mah-

led .... tak :r ' uta arını es ıaı gı ey er k d' h · 1 ld 
l"lJt adedi L-·i tecavüz ey ıgı - •irketin mevzuuna gerek dogw nıdan tir Bundan her sene evveli ,irketin 452 456 457 458inci maddeleri k .. d 84 1 eme ıvan anesıne ası mıt 0 u-d· uq il ":!'l • • • ' , ' so agın a numara ı muayene- .. d .. dd · 1 h t · 
ırde eermayen1n üç rub~u tema doğruya ve gerek dolayııiyle taallük muhtemel zararlarına karıılık olmak .hükümlerine göre yapılacak ve hanesinde kabul eder. gİn an .~u eıa ey .;,nın I ayı.n 
~en ıürekinm muvafakatıle.dnn~- eden umur ve hususatla aynca '8h Ü.Zere, yüzde on ihtiyat ayrıldıktan 457inciye tevfikan tanzim oluna· Muayenehane Telefon 3452 A:ı1.1an g~ve aa~tt~k' ız~ath zkk 
)enin tezyidi caizdir. Bu takdir e ~u- san ittigal edemezler. · sonra bakiıi bili istisna hisselerin cak nihai ve kat'i bilinçonun mu· Evinin Telefonu 3053 i.te m . ~mehı ı ın~ı 

1 
u u 

~ki veya halefleri hisseleri nlıbedtinl- Madde 12 - Müdirandan olml- ciımleıine bedeli tesviye edilmit ser• ıaddak bir ıureti lktiaat VeJ:cileti- 0 :ı;ah~7::.:f~nd azb. u k"!l.~1 

~Yeni hisselere sahip olur ve be e ~ yan şüreka diledikleri zamanda biz- maye.üzerlnden birinci hisaei temet- ne g6nderilecektir. Richard George Abbott d ·ı . k . akd' dr v~. ı Jb'" 
lerini tesviyesini taahhüt ederler. zat veya bilvekale evrak ve defatiri tü olarak tesviye edilir. Mütebaki b- Madde 32 - Şirk~ Türk tabii- 2 - Bornavada ismet P&f& cad· :h:esı a 

1
; t l _ar k br 1 ~-İ 

l(tza aynı suretle ve ticaret kanunu- ıirketi tetkik ile umur ve muamelatı lan miktann tevkif ve bissedarana yetini haiz ~hu istihdam edecektir. deinde 19 No.lı eYde oturan Edgar m. ~°:ıe ceset erı~e da ud e \. 
t\Un bq yüz altıncı maddesindeki tirkete ittili edebilirler. Ancak bun- tevzii temniyesi ve bir ~mınm mea Ancak ihtiıaı itlerinde ve iktisat A. Whittall mıyerde .1 aekvabc~. ~a ıakn aln erkm • 
llıilrt w diit ek prtile l • k "dah 1 · " tahd' • ikram' V k"I · ' " d '1 b' · d U k k yan e 1 ec utün T ıa an a· 
.:..1 ardan apa~ • ~~-ine '--· le~ uretum~ka'?'edete mu ade etme- m

1
urmrak vahe ~u~L· hımmet ıye tiheda etındı"'.'lmb~lsaaket~ı e ecne ı 11 3 - Bodrnava a Hzun ıo a ~a bul etmit addolunacaiı gibi ayrı· 

'.T"Qltt aermayesınm tıcruua ıua·- n s ı tiy e memnu ur. o a t sm 8ıuı usun, sermaye- am e ı e ı ece ır. 4 No.lı ev e oturan erbert Whıt- akd' .1 ahk" d' 
~erilebilir. Şüreka ethuı aaliseye Madde 13 - Hissedaran reylerini nin liakal üç rubunu temıil eden ,u. Madde 33 - Her mali yılı niha· tali la c~~~Ybt" ~ e m ki: e ol 
1c.rıı dahi ancak sahibi olc:luklan ma. tahriren verirler. ittihazı karar için rekinm muvafakah ile halledilir. Şu yetinde tanzim ve hi11edarlar he- 4 - Kartıyakada Kurtulut ıo- ecakeg~. e ı~1.m lamına a • 
~le kab"l ed ebaliiw . bet' h , i . . . aka d ki ih. k !t.... • • • d'k l k w d N 1 . m uzere ı an o unur. 
11 

re te u en m nıs m- eyetı umum yenın ıçtunaı muti ka ar , tiyat a çasmın muum'! yetı umumıyesınce tu ı o una- agın a 8 o. ı evde oturan Erıc l 163 (728) 
ıt nıesuldurlar. Gerek tezyit ve ge- lazımdır. Mukarrerat §Ürekanın içti- 4irket sermayesinin nısfuıa müsavı cak bilanço ve zarar hesaplarile F. Lohner . 
l'ek tenkisi sermaye dolayıaile vaki maı ile hasıl olan heyete ittihaz edi- miktara bağlı oldukta ihtiyat akçası idare heyeti raporlarının ve tirket- Abot Limitet Türk tirketinin 
~lacak mUkarrerat ve tadilatın te- leceği gibi muhabere ile de istihsal ifraz olunmayacaktır. lhtiyat akçası içe çalıttırılan memur ve müstah- otuz dört maddeden ibaret bu 
ttnrnülü ve muteber olmuı için bu olunabilir. Bu son şekilde ,irket mü- ,ennayenin nııfına bağlı olduktan demlerin isim, tabiiyet, miktan esas mukavelenamesi muvafık gö

ttı~karreratı ittihaz eden heyeti umu- dirleri mevzuu bahı hususu veya sonra ondan sarfiyat icrasile miktan 1 maatlarını gösterir cedvellerin u- rülmüt olmakla Ticaret kanunu
tlııye evrakı ve veaaiki. saire lktısat mutasavver kararı taahhütlü mek- nisbeti mezkftreden ll§aiı düJene · sulen pullu ve tasdikli ikiter kop- nun 505nci maddesine tevfikan 
"ekaletine tevdi ve lazım gelen izin tupla 4Urekidan her birisine tebliğ tekrar temettüattan tevkifatı icraıi .. yasının mali senenin hitamından tasdik kılındı. 
"e nıuvafakt istihsal olunacaktır. ve onlar reylerini tahriren iblağ eder- na mübaferet olunacaktır. Zarar ve itibaren en geç bir ay zarfında Ik- iktisat Vekili N. 
.... ~adde 5 - Şürekanın hiuelerini ler. Şürekadan merkezi ıirkette bu- ziyandaki ıürekinın vaz'ını taahhüt tisat Vekaletine gönderilecektir. imza okunamadı 
1-ubeyYin vesaik nama muharrer o- lunanlar tarihi tebliğden itibaren se- ettikleri sermayeyi tecaviiz etmemek Madde 34 - Şirket ıermayesi- Damga kanunun~n .26ıncı m~d-
)'~ır. Süreka hisselerini sermaye- kiz, tqrada bulunanlar on bet ve üzere hisaelere göre taksim edilir. nin indirilmesi hakkındaki karar- desi delaletile 12 ıncı madde.sıne 
~·irlc~ ~I üç rubWl~ te~il m~aliki ecnP.biyede bulunanlar. yir- • Madde 22 - ~iuedarandan hiç lar için ticaret kanununun ~ç yüz ~evfik~ is~f ası lazımgelen bınde 
-...;~._4';'rekinm muvafakatile diğer mı gün zarfından cevap vermedikle- biri veya halefleri her ne sebep ve doksan altıncı maddesine aore te- iki mbı reaım vekalette saklı eaaa 
~----- Teya ahara devr ve fu- ri takdirde mevzuu baba teklifi ka- suretle oluraa olaun hillelerinden kemmül ettirilir, mukavelenameye 480 (dört yüz 
1r..:;. -":bilir. ltbu devr ve furulıt bul etmif ad olunurlar. Ancak her ne veya menafiinclen dolayı ıirket aley- 1 - lzmirln Bornavada Kurtu· ~n) lira~ık pul yapıfbrılmak 
~eti. hl.elen. miibeyyiıı vesal- suretle olursa ot.un ı6reklnm adedi hine ibmei dava. emvali ılrketi baca I• sobiında 1 No. h eıvde oturan IUNtile tahaal olunmuıtar. 

Acele 
Sat1lık hane 

lkiçe,melikte Kalafat ma· 
halleıi Cingöz sokağında iki 
hane olmağa elveriş.li içinde 
kuyu ve kumpanya auyu bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

Taliplerin gazetemiz mü
rettiplerinden B. Karaoiuza 
miracaatleri 



Emlak . ve eytam· · bankasından: .~ 
H.No. Gayri Menkul Müza1ede stlnO len l>oqa Nd. 

Do klor 

Tevf i~ lütem 215/76 lzmir Kartıyaka Bahariye mahalleal Mektep IOD JS/4/938 88/3370 
iında 9 numaralı ev 

953/2710 lzmir ikinci Mahmudiye mahalleıl Halil · aia .aokak . 18/4/938 38/3482 
10 • 12 Numaralı evler 

Kulak, Bofıaz, Burun 
hastahkları mUtehaesısı 

Merllez baatanai kulak JJiniii ,eli 
Muayenehane: ikinci Beyler, Nu· 

manzade sokak (Eaki Kültür LiMal 
karıısında) No. 5 

638/109 lzmir Gö%tepe Tramvay caddai .743/613 ıayıb ev 20/4/9'J8 
. 20/4/938 

38/962 
38/3504 1086/3069 lzmir Bumava lsmetp&fa ve Gül ıokaiında yenl 

17.38 numaralı iki ev 
973/2953 lzmir Göztepe Tramvay caddeıi 128, 130, 130 A DU· 

maratajlı yahuthane. . . 
25/4/938 88/8741 

Her gÜn 1 5 ten itibaren hutn 

1097 /3031 lzmir Karfıyaka Alaybey Nadir ıokak 15 eald 17 JO. 
ni numaralı 

27/4/938 

rt/4/938 

88/1197. 

lı.abul eder. 1035/2898 lzmir Akdeniz mahalle.inin büyük tuhafiyeciler çar .. 38/1127 
TELEFON : 3453 tııında 982 Ada 4 parsel de ve 8 • 10 numaratajda 

Karşıya~a~a 
197/82 

kain mağaza 
lzmir Esnaf Şeyh mahalleıl Hutane caddeal 15 eald 
17 taj numaralı ev 

~/4/938 88/3372 

405/28 tzmir Halil Rif atpafa caddesi Fili beli Salim ağa ıo
kak 8 numaralı dükkanı havi 10 numaralı ev ve Halil 
Rifat pata caddesi 64 numarah dük.kin 
J - lzmirde Yeni manifaturacılar çar9ısında 4 nu· 
maralı sokakta 12 numaralı adada mağaza. 

*114/4/938 88/826 

DOKTOR 
525/93 29/4/938 38/338Q 

Raif Akdeniz 2 - lzmirde Abdullah Ef. Mahallesi Abdullah Ef. 

Doğum ve kadın hutabklan 
mütahasııaı 

KARŞIYAKA: 

ıokağında IS riumaralı hane. 
710/2553 . lzmirde lkinci Karatat Şehit Nusret bey sokağında 7 

kapı 7 taj numaralı hane 
30/4/938 38/8739 

Banka caddesi No. 31 
Haıta kabul saati : Her gün 

Saat 9 dan 12 ye, 2 den 8 ze 
kadar 

130/115 lzmirde Göztepe tramvay caddesinde 1067 numaralı 30/4/938 38/638 
ev. 

Yukarıda yazılı gayri menkuller hizalarında gösterilen tarihlerde icra dairesi içinde yapılacak 
açık arttırma ile satılacaktır. Alıcılar ile mutabakat hasıl olduğu takdirde Bankamızca bu gayri men-

1-13 lkullere konulacak kıymetin nihayet yüzde ellisine kadar umumi tartlarımız dairesinde ikraz yapıla-
bilir. 7 - 9 1116 (704) 

&P!G&JWWe«XL& > 

M /" D E nize DiKKAT 
ve ıyı 
HAZIM Ediniz 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yeyenler, fazla baharatlı 'Ye 
biberli yeyenler, hilhusa içki içenler midelerini tahrit ederler 
ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, AGIRLIK ve bas dönmeleri ve 
yemekten sonra bütün vücutta bir ağırlık hiaa.ederler. Yemek
lerden birer saat sonra birer kahve katığı 

M A Z ON M YE VA TUZ l:J 
alınırsa bütün bu halleri giderir. Sabah
ları aç karnına alınırsa mide ve barsakla
n ah,tırmadan INKIBAZI defeder. 

Bugünden bir şife MAZON alınız. Hiç 
bir mümasil müstahznrla kıyas kabul 
etme?.. Mükemmeliyetini muhakkak tak
dir edeceksiniz. MAZON isim ve HOROS 
markasına dikkat.. Her yerde bulunması 
elzem bir aile devasıdır. 

Mersinli fidanlığı müd.ürlğünden: 
Fidanlığımız İçin tesiıatiyle beraber motör Türbine ve bunla· 

ra ait malzeme münakasa suretiyle mübayaa edilecektir. Şeraiti 
anlamak istiyenler her gün fidanlık müdürüyetine ve münakasa· 
ya İftİrak edecek talipler bedeli muhammenin yjizde yedi buçu
ğu olan 195 lirayı mal sandığına yatırıp makbuzlariyle nisanın 
yirminci çartamba günü saat üçte fidanlıkta tefekkül edecek mü
bayaa komisyonuna müracaatleri. 

5 - 9 - 13 - 17 1106 ( 690) 

Burnova zeytincilik istasyonu mü
dürlüğünden: 

1 - lstaıyonumuz için tesisatı ile beraber, motör, Türbin ve 
bunlara ait malzeme münakasa ıuretiyle mübayaa edilecektir. 

2 - Şeraiti anlamak istiyenler her gün istasyon müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

3 - Bedeli ketfi 1222 liradır. Münakasaya i~tirak edecek ta· 
lipler yüzde y,edi buçuk nisbetindeki 'teminat akçelerini lzmir 
mal sandığına yatırıp makbuzlariyle birlikte nisan 938 ayının yİr· 
mi beşinci pazartesi günü saat on dörtte istasyonda teşekkül ede
cek komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

9 - 13 - 17 - 21 1173 (773) 

lzmir Vilayeti Muhasebi Hususiye 
müdürlüğünden: 

Değirmendere nahiyesine merbut Değirmendere Karacadağ, 
Çakaltepe, Karakuyu ve Seydiköy nahiyesine merbut Keler, Gii
ner, Görece, Çakallar, Göner, Oğlananası köyleri arazi tahririne 
ait itirazların tetkikatı bitmİf olduğundan yeni tahririn 938 mali 
yılı iptidasından itibaren tatbik olunncağı ilan olunur. 

1171 (731) 

'™ 
tZMiR KADASTRO MAHKE- tarafça da isbat edilmemiş bulun· 

MESINDEN : duğundan kanunu medeninin bcJ 
Müddeiler Konyalı Yusuf ve yüz otuz dördüncü maddesi abka

Ömer ile müddeialeyhler Ahmet mına tevfikan üç ay içinde ııfatla
v~. A~ beyinlerinde mütekevvin rını beyanla isbatı veraset etmele· 
dukkan tasarruf davasından do- rine ve muhakemenin 18/7 /938 
layı cereyan eden muhakemelerin- . .. .. b k l 
de her ].k. t f d ti d pazartesı gunu aaat 14 de ıra ı • 

ı ara ın ec a arın an . . 
ve seksen sene evvel vefat etmİf maaına mahkemece karar verılmıf 
bulunan Gebct oğlu Mebmedin olduğundan muayyen olan o gün
ahfadından Gebe, oğlu Mehmet de varislerin İspatı veraset etmek 
kızı Ayşe oğlu Mehmet ve Gebeş üzere lzmir Kadastro muhakeme· 
oğlu Mehmet Kızı Keziban ve Ge- sine müracaat etmeleri lüzumu 
be~ oğlu Mehmet oğlu Oamamn ilan olunur. 
oğlu Mustafanın varisleri her iki 1166 (729) 

..... ~,:~,~-~ ~: ... ,., ... : : .. · .... ,,.· . . .. WJ 
Doyçe Oriyantbank 

IJRESDNER BANK ŞUBESi 
IZ:DliB 

.MERKEZİ : HEHIJİ.N 
Almangada 17~ ŞubeıJ Mevcuriur 

Sermaye ve ihtiyat skçeıl 
165,000,000 Rayhsmuk 

Tlirkiyede Şnbeleri: 1STANBUL ve 1ZM1R 
Mıeırcla Şubeleri : KAHİRE ve JBKENDERfiE 

Her tfirlU hRnka moıuuelAtnı ifl\ ve kabul eder 

Daim on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği itibarile 

pe f azlo. rağbet bulmuftur. Ayarh ve altmıt metreliktir. Daim on 
fenerlerinin yükıek meziyeti pilleri az aarfetmesindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemitli. latanbulda ı Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası~ b.mirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Kllpekbaf, 
Deilrmen, Oeylk ve Leylak markalannı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avrupanın ayni tip 
menıucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
1\•lgraf adresi ı Bayrak Jzmir 

Bornova Bağcılık istasyonu müdür
lüğünden: 
Cinai Mikdarı Muhammen bedeli Teminatı 
Tam dizel bet beygirlik motör Bir adet 650.00 lira 48. 75 liı:a 
4 inçlik demir boru 300 metre 1050.00 lira 78.75 lira 

1 - Cins, mikdar muhammen bedel ve teminatı yukarıda ya· 
zılı motör ve demir boru 25/4/938 pazartesi günü saat 15.30 da 
Burnavada Bağcılık istuyonu müdüriyetinde ayrı ayrı eksiltme
leri yapılmak üzere münakasaya konulmuttur. 

2 - isteklilerin muvakkat banka mektubu veya mal aandığı 
makbuzu ile birlikte ihale günü mezkur müessesede hazır bulun
maları. 

3 - Fenni f&rtnameler iç.in her gün Bumava Bağcılık istaayo
nu müdürlüiüne müracaat olunabilir. 

9 - 13-17 - 23 1170 (732) 

iKTISA T VEK.ALETI iÇ TiCARETi UMUM MODORLO
OONDEN r 

Türkiyede yangın Sigorta itiyle mefgul olmak üzere kanuni 
hükümler daireıinde tescil ~dilerek faaliyet halinde bulunan ec· 
nebi sigorta tirketlerinden Kompani Dasüranı Jeneral yangın si
gorta tirketi bu kerre mürAcaatle tirketin Türkiye umumi vekil
liğini yapan Abdi Vehbi Dural iıtif a ederek tirketle ali.kasını 
kestiğini ve tirket 1/1/938 tarihinden itibaren Türkiyedeki faa· 
liyetini tatil ettiğini ve tirketin tasfiyesiyle lstanbulda Galatada 
Voyvoda caddesinde Jeneral hanında Roger Debeire'in mefgul 
olacağını bildirmittir. Bu tirketle alakası olanların Roger Debc.
ire' e ve icabında tktısat vekaletine müracaat etmeleri ilan olu
nur. 9 - 29 - 19 1168 (730) 

o 

tKTISA T VEKALETi tÇ TiCARETi UMUM MODORLO
OONDEN ı 

Türkiyede Nakliyat sigorta itiyle metgul olmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ec· 
nebi sigorta tirketlerindeıı Kompani Dasüranı Jeneral nakliyat 
ıigorta 9irketi bu kerre müracaatle tirketin Türkiye umumi ve
killiğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek tirketle alikaııni 
kestiiini ve tirket 1/1/938 tarihinden itibaren Türkiyedeki faa· 
liyetini tatil ettiğini ve tirketin tufiyealyle lstanbulda Galatad" 
Voyvoda caddeainde JeDeral hanında Roıer Debeire'in metıul 
olacağını bildirmittir. Bu 9irketle alikuı olanlann Roıer Debe
lre' e ve icabında lktı1at vek&letine a.Clracaat etmeleri Hin olu-
nur. 9 - 29 - 19 l 167 . (727} 

TURAN rabrikaları mamulltıdar. Aynı xaruanda rur•11 

tuvalet sabunlarını, traş aabunu ve kremi ile gCbellik kr•lll"' 

lerini kullanımı. Her yerde Htılmaktadır. Yalnız toptan ••"' 
tıılar için lımirde G ui Bulvarında 25 numarada umum ac•ll"' 
teJik Nef'i Akyazılı n J. C. Hemılye müracaat edialı. 

Posta Kut. 2a.ıa Telefon a••• ~ 
•il!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~· = --~~·~ ......... llml ............... ,,,.,...., 

ıNtZI 
BAO VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TAR~AL~ ··zerirıde 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, aynı ~t'rtiıtif•d' 

IESEL MOTöRONE akuple edilmit POMP AL~ . i ısıot. 
ediniz. ŞEHlR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratla.rı ıçın a~ >.ZOI 
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfıyatı gaye 

M.· TEVFİK BA YKENT 3332 
Elektrik • Radyo - Telefon.. Pe9temalcılar 77 /79 Tel. 



JNISANWMAKTESI 1938 

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

Sattt yeri ı Suluh an civarı HOSN O öZöDEMlŞLl . .. 
1-26 

Haşaratla mücadele zarrıanı geldi 
Geçen aene bütün lzmirlilerin 

talrdirlerini kazanan cWhiz mar
tc-h methur Amerikan filidi ile bu 
lerıe yeni ve çok kuvvetli bir for
bıGlle çıkan FAYDA ve emsali iliç
ları, taze ve mUeaair Naftalin ve pire 
tozlanna, lngiliz markalı kimyevi 
'6breleri bağlar için kara boya ve 
taç yağlanru, ağaçlarda, fidanlarda 
l'e çiçeklerle güllerdeki balhk vesa
lr bqerab öldüren ve Bumava Zi
raat enltitü.aiinün raporunu tafıyan 
«kA T AKIU.A• tozlannı keain ve 
1lcaz fiatlerle maiazammlan tedarik 
'debilinlnlz. 9 nkbmım iatimıar 
...... latiyeıderin maPzamızla biç 
Wibıi yoktur. 8qb yerde de fU-ı mamıY.d di'ckf't buvurunuz. 
\eaua yOktur. Ultfen yubndalri fir- TELEFON: 3SS2 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

m 

Bu lier lkl otelin müsteciri Türlriyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareniyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirınittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahe.b bu
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler nlfühiş ucuzdur. 
lıtanbulda blitün Ea:e ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

, 

TAZE TEMlZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çançar 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 

AR i' &fit'' ew 

Kolonyası 
Merkezi Kemeraltı caddeai 

Beyler Sokağı köfesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
~İİ'den götürülecek 
~ ide en ince ve en 
~ul hediyeniz ec-
~ Kemal Kamilin 

habar çiçeği 
kolonyası 

~taktır. lzmirde Hilal eczaneai 
b' Ucululc üzerine ciddi yürüyen 
&.~ .rnüeaseae olmuf, kokuculuk 
1-fıı:iıni §a§lrtrnıf bulunmaktadu. 

eczaneainl, eczacı Kemal .,, 

K.amill ioindeki ciddiyeti, kolon
yalanm lzmirlilere sorunuz, 
Yalan ve benzer ilimlere .ı,lanma
mamz için titeler üzerinde Kemal 
Kamil adını ı&melialnlz. 

----------- -

~ASIR •• 
--· -- !'U -

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
cılmak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün 11braplan da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

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

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
l3REMEN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

SAMOS vapuru 16 nisanda beldeni· 

~· 
Olivi Ve Şüre. 

LıMtrE"f 

Vapur acentası 
BtRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 244~ 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATrr 

yor. Hamburg, Bremen ve Anverı li· ASSYRlAN vapuru mart nihayetlnCJe 
manlanndan yülc çıkaracaktır. l..iverpool ve Svanseadan gelip yük oİ• 

ARTA vapuru 12 nisanda bekle· karacaktır. 

niyor. RotteJ"dam, Hamburg ve Bremen TRENTtNO ~apuru 5 nisanda gelip 
İçin yük alacaktır. Londra. ve Hull için yük alacakbT. 

SERViCE MARITIME ROUMAINE FLAMINIAN VAPURU 15 niaand• 
BUCARF.ST Liverpool ve Svanseadan gelip y{lk çj.. 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta belde· k akb arac r. 
niyor. Köatence, Calatz ve Calatz ak· CARLO 20 · d el' nL vapuru nısan a g ıp yu. 
tarmaıı cTunu limanları için yük ala· k k • d Lo d · çı araca ve aym zaman a n ra ve 
caktır. H 11 ' · ··1c l '-u ıçın yu a aca.-br. 
DEN NORSKE MIDDELH~V~NJE . THE GENERAL STlM Navigatlon• 

Co. LTO. 
SAN ANDRES vapuru 1 4 nisanda 

b •-1 ı 1-'- d · o· N ADJUTANT vapuru mart nihayeti& e .. en yor. n;en erıyc. ıcppe ve or· 
veç umum limanlara için yük alacaktır. de Londra için yük alacaktır. 
AMERJKAN EXPORT UNES DEt.rrsCHE LEV ANTE UNIE 
The Export Steumbip Corporatioa DELOS vapuru 24 martta gelip y(\\ 

EXCHANCE vapuru 1 S nisanda bek· çıkaracak. 
leniyor. Nevyorlt için yülc. alacak.tar. Tarih ve navlunlardakl deltılkllklel' 

EXMlNISTE.R vapuru 30 nisanda bek· den acenta mesullyet kabul ttmeL 

lcniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
........ ......- .,,...;;;;;::;;;;;;;;;;~c:;;.Mi-illu ++lıliiiii:jiii:iiiiiiiiiii;r;s;::;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;~~liri'ini;;;iiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiilM;:;;2:z;re;:;ı,,.... STE ROY ALE HONCROISE 

tzMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MQTAHASSISI 
DOKTOR 

Dinıa sabit daima tabii 
• 

~· 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

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

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii rerıK 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve aabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek ıuretiyle de 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında ar&yınız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Insan vilcudu diş- ' 
lere muhtaçtır.Diş. 

lerimb.in de Rad
yollne ihtiyacı oldu· 

Dişler niçin çürür? 
Salya 'dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek ıaatleri aruanda ditleri temiz· 
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarmak iıtiyoraa
mz sabah, öğle Ye aktam RADYOLIN kullana
rak tabiate yardım etmeliıiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALAYINIZ. 

DANUBE MARl11ME 
TlSZA motörU 1 3 nisanda bekleni

yor. Tuna umum limanlarına hareket 
edecektir . 

nlndakl hareket tarthlerlyle nav· 
lunlardakl değlştkliklerden acenta me
sullyet kabul etmeL 

Daha fazla tafalllt almak lçln Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentaltğ~ mUra
caat edilmesi rica olunur. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TELEFON No. 200'1/2008 
ROYAL NEERLAND1!3 

KUMPANYASI 
HERCULF..S vapuru elyevm limani· 

mu:da olup Rotterdam, Amtterdam ve 
Hamburg limanlan için yük almaktadır. 

JUNO vapuru 16/4/9J8 tarih.inde 
beklenmekte olup Burgu. Vanıa n K&· 
tonce için y{llc. alacaktır. 

SVF.NSKA ORIENTE LlNIEN 
lSA vapuru 9 niaanda beklenmekte 

olup Rotterdam. Hamburg, DaDbı:lg, 

Cdynta. Danlmarlc Ye Da.itil: limaıdari 
için ,ük alacakbr. 

BIRKALAND mot6rll 14 nlKDCfa bek
f lenmekte olup Rotterdaın. Hamburg, 
'Dantzlg, Cdynla, Danlmarlc ve Balttk 
1 Hmanlan için yak alacak.br. 

Celil Yar~m 
Muayeoebanesini ikinci bey .. 
ler IObimda fwin laıqiai ıle?-8 

numuaya nüleyWWfdr. 
TELEFON ı 3958 
EVi Gaztepe Tramvay caildeeJ 
No. 1O1 S TELEFON 254~ 

Yerlimalı 
CATAL, BIÇAK. KAŞIK, 

AASNE vapuru 28/4/938 tarllJnde 
beklenmekte olup Hamhurg. Rottenlam Büy(lk fedakir~a rilcuda 
Cdynia, Dantzig, Danlnıadt ve Baltık p\irilen fabrikamizcla yerli mali 
limanlan için yijk alacakbr. olarak her model çatal. bıçak. ka· 

SERViCE MARl11ME ROUMAIN tık imal olunmaktadır. AYrUPI 
. mamulib ayarına faik olan bd 

SUÇEA VA vapuru 1 3 nisan~ lima· emsalıiz yerli malı fabrikuulıa 
nunıza gelip M&lta ve Mana1ya limanlan li ber d ~ -
için yUk ve yolcu bbul eder. mamu bnı ys e arayma. 

ALBA JUUA 9 mayuta bellmmelt· Umu.mi aabt ,_( ı lttenbut 
te olup Malta ve Manll7& llmanlan ~n Tahtable cadd-1 No. &l 
yillc ve yolcu kabul eder. (Jak Dekalo Te Su.) 

UAndald hareket tarlhlertyle navlun- -----------
larda1d değlflldikletden aoeııta mesuU-

yet kabul etmez. Daha fazla tafıdllt lçhı •·-----------· 
FRATELLl SPERCO vapur acentalığı-
na mUracaat edilmesl rica olunur. 

TELEFON ı 4111 41'3 2863 4221 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENIC UNES L TD. 

CERMANIA vapuru balen llmani· 
ouzda bulunan Rotterdam. Hamburg ve 
Anvera limanlan için yillt almaktadır, 

\ 

A THINAt vapuru 18/20 nisan aruın• 
da beklenilmektedir. Rotterdam. Ham
burg ve Anvera limanlan için yülc ala
caktır. 

HOLLANDIA vapuru 30 nisanda 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg Ye 

Parls haptan, nebati maddelerden 
yapıl.mı§ emniyetli miWıil 11Aoıdır 

1 tanesi linet. 3.4 taneal amel vcıtr. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık vor-
mez. 

Inkıbar.a, hazımsızlığa, uyku
sutluğa, bunlardan mUteveilit s1nlr 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kunJitur. 

Anvera lünanlan için yük alacaktır. ________ .. __ _ 

UNEA SUD AMERlKANA 
RIO VERDE motaril 22/25 n1un ara-

amda bekleniyor Ye NeT)'ofk için ,Uk 
&lacakbr. 

RIO PAROO motaril 20/U IUJ'1I 

arumda bekleniyor. Ve Ne~ ioln 
yUlc alacakbr. 

Gerek vapurların muvuaI!t tatrhlerl, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak

kında acenta b1r taahhüt altına ginnez. 

Daha fu1a taf.slllt almak !çln Blrlnci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

umumi denls acentahlt Ltd. müracaat 
edllmesl rica olunur. 

TELEFON : auı - 4011 

Paril faknlteaiııdeıı diplomalı 
Dlf tablplert 

Memlelcd lıastanıst diş tablbt 

Muzaffer Eroğul 
Yl! 

Kemal Çetindağ 
Huta!annı her gln ıabalt 

aaat dokuzdan batJıy....k 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ewler. 

Telefon : 3921 

~ .. -· ... ~~- -
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Fransız Ayanı mali projeyi reddetti 
Bu vaziyet karşısında Başvekil B. Blumun istifa etmesi bekleniyor 

. 8. Blum çekilecek olursa 1 Barselon karanlıkta kaldı 
Yeni kabineyi B. Daladyenin teşkil Frankistler şehire gelen cereyanı kes" 
etmesi çok muhtemel görünüyor tiler Tramvaylar, fabrikalar işlemiyoı 

Bay Blum bir içki mo~an bo1ındo miin•~hipleri ile görüfüyor ..... 
PARIS, 8 (ö.R) - Ayan meclisi 

maliye komisyonu, altı reye karşı yir .. 
mi beı reyle B1um lc:ahineai tarahndan 
hazırlanarak mebusan meclisi tararından 
kabul edilen malt program proj:Jerini 

reddetmiıtir. Bu neticeye göre iyan mcc .. 
)isi bu aqam projeyi reddedecektir. En 
sağdan en eola kadar bütün gazetelerin 
mütalaalan bu merkezdedir. 

Sosyalist partisinin resmi gazetesi olan 
cPopulaire> bile bunu teyit etmekte ve 

ıunlan yazmaktadır : cAya~ komisyo
nunun kararı hayrel9İz 8ğrenilmi~tir. Ra ... 
dik.al .. Soeyalilt naz.ırlar kabine buhra
nı çıkar çıkmaz bay Daladier' nin yeni 
kabineyi tetir.ile memur edilme•ini bek
lemektedirler. Radikal nazırlar tutulacak 
vaziyet hakkında mtizakerede bulunmuş
lardır.> 

cPetit Parlalen> de bu akşam olacak 
hadiseleri tam objektif bir şekilde böyle 
ıöateriyor ı 

•Bu aktam eaat bqte, ve belki daha 
eırTel yeni 'bir kabine buhraru açdacak
br. Bay Blum ikinci defa olarak Ayan 
mecliai taralmdan devrilmif olacaktır ... 
Diln bu mecliain maliye lr.omiayonunun 
Yerdiği karardan aonra kabinenin Ayan 
.,eclisinde pek az rey top)ıyabil..,eği mu
hakkakbı. YUkaek mecliai tqkil eden 
300 &yandan elli ·ile 65 ara•mda bir 
mikdannın ancak kabine lehinde rey ve
recekleri tahmin edilmektedir. 

ıe-I cMüzakereler maliye komisyonu 
Yeni Franaız kabinesini tefkil 
edeceği söylenen bay Daladier 

nel raportörü bay Abd Gardeyin izaha
tiyJe ac;ılacakl1r. Bunu başvekil B. Leon 
Blumun müdahalesinin takip etmesi muh .. 
t•meldir. Şu takdirde, yani bay Blum 
söz alırsa, komİ!l"yon reisi B. Jo!eph Cail· 
laux kendjş.İne cevap verecektir-> 

FRANSIZ ENSTlTOSONüN BiR 
TEKLiFi 

PARIS, 6 (ö.R) - Fransa Enstitü•ü 
A,zalan reisicümhura bir mektup gönde.
ıerek şu fikirleri ileri sürmüşledir : 

c:Fransa en.1otİlÜ!Ü fU duyguyu derin 
eaygı1ala huzurunuza çıkarır ki bu eaatitt 

güçlük ve tehlikeleri ara•ında F ranoayı 
idare için partiler haricinde, karakteri ve 
iktidan bakımından •alô.hiyetli kimseleri 
i_, başına çağırmak icap eder.> 

Buhranın nasıl halledileceği hakkın

da tahminlerde bulunan cOrdre> gaze· 
teei ilk eahifesinde ıunları bildiriyor ı 

cB. Lebrunun bu akpm yeni kabine
yi te§kile davet edeceği ıah•iyet hiç ıüp
hesiz harbiye ve milli müdafaa naZJn 
bay Edouard Daladier' dir. Radikal-Sos
yalist partisi reisi, cümhurreisi tarafından 
tevdi edilecek vazifeyi hiç ıüpheaiz ka
bul edecektir. Milli müdafaa itlerini çok
tan beri büyük bir •alahiyetle idare et
miş o1an bay Daladier ide ta F ranaız or .. 
dosunu temsil ebnektedir. Ve yeni kabi
nenin ba,ma geçmekle beraber yine ıniJ-

ı
]i :müdafaa nazuJığını muhafaza ederek 
bu eserine devam edecektir.> 

PARIS, 6 (ö.R) - Tuluzdan bildi
riliyor ı Hududun ispanya tarafında top· 
lanmı!J olan Jıpanyol mültecileri hududu 
geçerek F rnnsaya eıitınmak için Barae
lon hükümctinin bir emrini beklemekte· 
dirler. Lerida vili.yetinden geln beş bin 
ıivft bu aradadır. Hususi komiser cüm
huriyet otcriteleriy]e temasa geçerek bin
lerce mühecinin emir beklediklerini ha· 
her vermiştir. Bu emrin de acele verilme· 
si isteniyor. Çünkü Franko ordusuna 
mnsup tayyateleı mültecilerin bulunduk· 
ları mıntakada istikşaf yapm1ılardır ve 
general F rankonun bu taraflara askeri 
kuvvetler göndermesinden koıkulmakta· 
du. Esasen iaşe fıltdanı sebebiyle mülte· 
cilerin bu daracık mıntakada daha uzun 
müddet beklemelerine de imkan yok

tur. Mültecilerin Bon f.ı boğazından hu
dudu geçecekJ,,.i tahmin ediliyor. Bun-

lan kabul için Fransız otoriteleri terti
bat almış ve seyyar muhafızlan takviye 
etmiştir. 

1 

Franko hühümetinin sanayi nazırı Juan Suanze•, Adliye na~a 
Kont Dö RoJezno ve Dahiliye nazırı Sunez.. ( Sağdan itibaren ı 

olan fabrikaları faaliyetten düttüi!ü bil- faaliyeti tamamiyle millidir. Hariçten~ 
dirilmektedir. bir mali ya .. dım görmemiştir. Ye.ba'i 

Diğer taraftan hükümetin Baraelonu a•kerler 24 tabur lejiyo~erden ibar~.tı~ 

ROMA, 6 (ö.R) 
terkedeceği hakkındaki haberler ahali Bunlar da hemen hemen milli te~ 

Salamanladan f arasında büyük en~İşelere eebep olmak- edilebilir. Fas müslümanlanna gelio4 

bunlar kendi arzulariyle harbediyorl•1 
Zjra tah·an ceng8.verdirler, Gencf 
F rankonun bu i!lô.~ muharipler üıeri 
de büyük hiı nüfuzu vardır.> 

;.. '1, .,-;-: -·· . , 

' ;Arl'°\ <,,.·,, -i&ı'i't ~ ·~~~~,;. t1,f '""<,,~ 

Franho hükümetinin Ziraat nazırı Fernandez Kuesta, mesai nazırı 
Allama Pena, maarif nazırı Pedro RoJrihez .. , (S•idan itibaren) 

bildirildiğine göre naayonaliatlerin ileri 
hareketi bütün Aragon cephe•inde de
vam etmektedir. Şimalde naeyonaliıtle

rin Valegayı aldıktan aonra Manaha ve 
Kamarona yollariyle iki koldn ileıi hare· 

ketine devam ediyorlaı. Cenupta ise 
Tortoza naayonalistlerin eline dütmek 
üzeredir. 

En mühim bir hadise Barselona elek-

tadır. 

BURGOSUN NOT ASI 

ROMA, 8 (ö.R) - Burgo• naayona

liat hükümeti tarahndan n91redilen bir 
notada Pirene huduılannda naeyonaliıt· 

!erin F raıwaya karıı bataryalar yerleıtir· 
dikleri ve tahkimat yaptıkları hakkında 

trik cereyanını temin eden T rent eantra.. neıredilen haberleı teeuüfle lr.argılan .. 

ima 2 5 kilometre mesafede vaki bara- makta ve bUtün bu n•triyabn ..... ız ol

jın nuyonaliatler tarafından itııalidir.. duğu bildirildikten aonra ıu noktalu ili

S.ntral bu suretle hareketaiz ve Barııelon ve edilmektedir ı 

BARSELON, 6 (AA) ·- Hükürtl\ 
makamları hararetle rnüd~fan hazırlıkl' 
n yapmaktadırlar. Sıhhati tam olan b 

tün erkekleıin ailih altına alınması hl!lı
kındaki kararna~enin bugün neşredi)ecC 
ği teyit edilmektedir. Fabrikalarda '1 

umumi hizmetlerde kadınlar erkekletİl 
i§lerini yap~caklardır. Her gün bir ço~ 
gönU11üler cepheye aevkedilmektedir. 

CUMHURiYET KUVVETLERiNiN 
BiR ZAFERi 

BARSELON, 8 (AA) - Havaa aiaı> 
amın muhabiri bildiriyor : 

Cacereı ve Toledo eyaletlerinin )>ır 
dudunda taanuza ııeçen hükümet ku1' 
vetleri kazandıklan muvaffakıyetler ,a• 

yeıinde bu mıntakada F rankiatlerin ırıll
nakalitını tehdit etmektedirler. 

Son letrin 9 36 dan beri Estramadur• 
cepheıinde Talavera Dö La Reyn""';' 
cenubi ııarbiainde hiç bir deği~iklik 0 ' 

mamı~tı. Çartamba günkü taanuz garb• 
dofıu teveccüh etmiıti. Cümhuriyetc;;Jtt 
1 5 kilometre kadar ilerledikten ıoot• 
Cacereo eyaletinde Villa Oö Pedroıu ~· 

el' Canaı Calejo kasabalarını muhasar• 
da elektrikten mahrum kalmııtır. cHudutta F ransaya ka111 yapılm11 en 

~~~~~~~~~~~~~~~:-~~~· 

R H 
' Baraelonda btitün lfıkların ıllndüğU kUçUk tahkimat bile yoktur. Hükümet 

mio1erdir. 
Puente p.J 

.ıa· 

O e B K tramvaylann yollarda hareketaiz kaldı- Fransaya k.qı bataryalar yerle§tirmek m n e nazırı e omnen ğı, harp malzemeai imaliyle mqgul fikrinde değildir. Naeyonalisthlikümetin 

Taarruza §İmale doğru 

Arz.ohiaino istikametinde 
mek.tedir. 

devarn e 

Matbuat mümessillerine harici siya-yeni Rayştag Meclisi içiıı 
set hakkında beyanatta bulundu 

BOKREŞ, 8 (AA) - Rador ajan,eı 
bildiriyor : 

Harjciye nazırı bay Komnen matbuat 

mümessillerini kabul ederek aıağıdalci 

beyanatta bulunmuştur : 

Azasından olmakla bahtiyar bulun· 
duğum hüL:.ümet memleketinin dış politi· 
kasını ananevi esas üzerine idame edile· 
cektir. Faaliyetimin yüksek gayesi ehe· 
di hudutlarımızın değişmez çerçevesi 
içinde banşın muhafazası olacaktır. Bu 
maksatla ittifak 'Ve dostluk bağlarımızı 
kuvvetlendirmeğe, ayni zamanda bütün 

devletlerle ve bilha .. a komşularımızla 
olan münasebetlerimizin inkip.hna çalı· 
f8.cağım. Romanyanın Lehistan ile Kü. 
çük antant ve Balkan antanb devletleri 
ile akdettiği ittifaklar dünyanın bu böl
gesinde barışın muhafazası için kuvvetli 
bir garanti teşkil etmektedir. Küçük 
antant politik ,.e ekonomik bakımdan 
yaşıyan kıymeti bir çok defalar ölçülmüş 
bulunan bir organizmdir. Ve Avrupa ha· 
nıının temellerinden birini tetkil eder .. 
Bu ehemmiyeti müdrik olan hükümetim 
bu mühim barış Aletini bütün kuvvetiy· 
Je muhafaza etmesini bilecektir. 

ANKARA KOl':!Ff.RANSI 
ANKARA konferan•ında Romanya 

Rumen hariciye nazırı B. Komnen 
mümessili 11fatiyle Balkan antantı kollek
lerimle teıriki mesaime en iyi alBmetler .. 

le baıladım. Hükümetim bu ehemmiyeti 
her gün artan hu organizme mıntakavl 

kardeılik üU<üsünün tahakkuku için bü

tün kuvvetiyle müzaheret edeCektir. 
Lehi\lanla olııa 111Jı ve doıtane tearl-

ki meoai bağlarımız muhafaza ve takvi
ye edilecektir. Evvelce Leh - Romanya 
ittifakının güttüğü Pa•ilik ülküye tama
men eadıkım. 

FRANSA iLE MONASEBET 

F ransaya. milletimizin büyük Fransız 
milletine kar§ı beslediği itimatlı ve min
nettar eevgi ile takviye edilmit bulunan 
dostluk muahedesiyle bağlıyız. Hüküme· 
tim bu dostluğu mıntakavi emniyet eis· 
temimizin mühim bir istinat noktası ola· 
rak tel&kki etmektedir. Başlıca meselele
rimizden biri enternasyonal faaliyet bu. 

tün istikametlerinde büyük Birtanya ile 
olan münasebetlerimizin inki§afına çalış· 
malt olacakbr. lngilterenin barış ve en· 
temasyonal İ§ birliği fikrinin zaferi için 
aarfettiği gayretleri bütün kuvvetimizle 
takviye arzusundayız. 

ALMANYA llLE .. ~ 

Berlinde uzun müddet devam etmiı 
olan memuriyetim Almanya ile olan 
mun ..... betlerimizi bütün teferrüatiylo ta
nımaklığıma lmkln verdi. Bu münase
betlerin do•tane bir fikir ve ruh içinde 
ve iki memleketin coirafl vaziyetlerin
den tabii olaralr. doiaıı ekonomilr. 'Ye kGl-

Seçilecek olan mebuslar 1719 dur 
BERLIN, 8 (ö.R) - Yeni Rayttag eden bütün nazırlar vardır. ARJANflNDE NAZI PROPAGAN 

meclisine seçilecek mebusların listesi DASJ ..• 

neşredilmiıtir. Meclis 1 719 mebustan te- SALZBURG OTOSTRADI BUENOS A YRF..S, 8 (ö.R) - f'.t' 
fl' 

rekküp edecektir. Bütün eski mebuslar BERLIN, 6 ( ö.R) - Führer Viyana jantin arazisinde Alman Nazi propag• a• 
listede dahil olduğu gibi Avuaturya için S.lzburg olo•tradını açmıştır. Bu otomo- dasının faaliyeti bir çok mebuslar 1~~ 
yeni bir çok mebuslar ili.ve edilmiotir .. bil yolu sayesinde Avusturyanın haı tch· fından tenlcit ediJmjo ve on nisan 1 

BI d d N ··rrı•"' un ar arasın a Sei!JS lngp.ar ve eon rine iki saatte gitmek mümkün olacak· azilerin tertip ettikleri nümayışın 
Avusturya kabinesinde ona arkadathk tır. ini İstemişlerdir. 

türel mahiyette müna.eehet1ere fevk.ali.
de bir itina göstermek eurctiyle inki§Afı· 
na çalışmak istiyorum. 

JTALYA iLE .•• 
Jtalya ile olan münasebetlerimiz ırk 

yakınlığımıza ve iki Latin milleti birleı
tiren bir çok kıymetli hatıralara uygun 
olmalıdır. B. Mu9.8oliniyi tanımak ıerefi· 
ne nail oldum. Ve bize ait olan hisleri· 
ni anlamıı olduğumuzu zannediyorum .. 
Buna binaen bu hislerin bizimkine uy· 

gun olduğunu ve bu euretle eslıti ve tah
rip edilmez bit do•ıluiun muhafaza ve 
takviyesi için bir ııaranti teıkil ettiliini 
söylemeğe cetıare~debllirim. 

KOMŞU MONASEBETLERI 
HUkUmetbn Romanya ile Sovyetler 

birlijl arasında mncut iYi k.omouluk mil-

na•ehetlerin.in inkişafına bütün ıamimili· 
ği ile hadim olmağa karar vermiştir. 

Dost devletler haline gelebilecek kom-
ıularımız olan Macaristan ve Bulgaristan 
ile henüz mevcut bütün zorlukları en 
dostane bir ruh içinde halle çalıımak •u· 
ıetiyle en aamimt müna!'lebetler teminine 
çah§acağız. 

MiLLETLER CEMIYETi VE 
ROMANYA 

.. Ce· 
vam edeceğiz. HattJ hareketimızın İ." 

h ki< le ta nevre organlan tarafından a ıy kO" 
dir edileceğini ümit ediyoruz. Baııfl)' C" 

rumağa matuf her enternasyonal fe.8 'ıy. 
• 0 aı• 

te müzaheret etmeğe karar V'errnı§ . 
d"- rrı•"' Romanya bununla beraber .~ger"dııh"-' 

leketlerin iç işlerine her türlu ınu k n• 
1 k . h "ızat e leden ıakınacaktır. Nası ı, 1 ol" 

di iç işlerine her ne mahiyette olursa C" 

•un hiç bir müdahalede kabul eıme~u
ğe karar vermİ§ bulunmaktadır. Bu h•" 

1 R ). 'k üniter, ret e omanyanın po ılı ası y•" 
C d k f 1 . 1 h B )'t'ka Roman enevıe e i uzun aa iyetim esnasın- iııane ve sari tir. u po ı 1• • 'haJeain" 

da Milletleı Cemiyetinin imkAnlannı ve nın coğrafi vaziyetinde, tariht ıstı . den 
ik d . 1 faatlerın ist' halini takviye fırıabnı buldum. Bu den ve gerçek ve aım men hef 

müeueaenin faaliyeti ıu lncla mühim bir mülhemdir. Hükümet politika•ı~ın polY 
buh 1 lct 1 -'-' b b f d'" b" ·· mleketlerın ıan iCÇ rme C O maJUa eıa er CC• taıa ta ıger utun me (jr 

b . k. ndisinin il 
nılyet palr.bnı yapanların eriJmek İsle· tik.alan hakkında ızzat e I ai•' 

·•. 1 'b' b' layıf bu ac dikleri bana lllkü•Üntin tahakkuku için t~rdıgı an ayıı gı ı ır an 
haJi .. ne bir aurette teeriki mesaiye de· na kanidir. ... 


