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aşaJJuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 imparatorluk konferansı 

• - HAKKI OCAKOGLU j 
ı 0-- -A..SC>N"E: ŞE::Fl..A..İT.İ 
I _ ~v ~nı mUudelir ürki ye için Hariç ıçın 
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~ TELEFON : 2697 

~Fiati (5) kuru4tur Cumhuriyetin_ Ve Cum1ıuriuet Escrininin Bekçısi, Sabahları çı1ear ~1ya.3i Gazetedir 

Nihayet buldu 
LONDRA, 15 (Ö.RJ - İmpa1atolluk kon

Jeıansı nılıavd bulmuştur. l(aıar suut/efi 
henüz ilan edilmemiş isede Dominyon/ar 
Mıl/etler cemiyelınin takviyesi lehinde bulun
nıuşlaıdır. 

YENi ASIR Matbaasında buılDllfbr. 

mü ilk 
Rus yada • 

yenı tevkifler 

On altı yaşından yukarı kadın işçiler 
geceleri de çalışacaklardır 
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Açık ve metin 
siyaset ---Her zaman itimada · 
layıktır 

- 841 taralı birinci aahilede -
mi efkara tatminkar mallımat ver-

1 lhracatçıla 
Beş milyon lir 
sermayeli şirket 

kuruyorlar 
rnelde iktifa eylemişlerdir. Şehrimizin tanınmış ibrac• 

ıu~e~~~e~~::;zb:~:~:~~; 1 Hollanda sergisi j Ticaret odasında 1 Yerli mallarına ç•l•rınm aralarında birle 

(Dersim) hadiseleri umunıi huzuru . Hususi şekilde iştirak , Mesai saati haricinde • lngiliz mat kası vuranlar rek büyük bir ihracat şirke 
bozan bir yara halindedir. Cümhu- ı imkanları araştırılıyor memur bulundunilacak takip edileceklerdir kuracakları ve bunun için 
riyet hükümeti yurdun her köşesinde miJyon lirabk bir sermaye f 

kanunları hakim kılmak, tegallübü 7 Eylul 937 de Holandanın Ut- lktııat Vekaletinden vilayete Bazı tacirlerin sattıkları ku- zedecekleri memnuniyetle b 
kırmak, adaleti tesis etmek lcarann- B~rberler recbt şehrinde açılacak beynel- gelen bir tezkerede lzmir ve matların Üzerlerine ütü ile in-
dadır. Kanuna muhalefetten zevk ve ~ milel panayıra İştirakimizin iki Kuşadası limanlarına gelen va- ·ı· k d ki ik Ler alınmıştı!". 

l k d_,._. · .. 1 l . h k l . gı ız mar uını vur u arı • k' kuvvet alanlara karşı iki sene evve- meme et araıın ıuu tıcaret mu- pur arın ıeyır ve are et erme A • Bundan evvel de ayni şe 
Une kadar açılan mücaddenin fayda A J d k nasebetlerine bilhassa ehemmi-

1 
mani olmamak ve İş hacmini kıs· tıaat Ve~aletmc;..e haber alınn;ı!•· de şehrimizdeki ecnebi firrJJ 

vermediğini gören hükümet, husu- ra arın a oope- yet verildiği fU ıırada çok fay- ' mamak İçin meaai saatleri bari- tır. Vekalet, alakadarlara gon- fll 
si bir ıslahat programı hazırlamış •f k kJ dalı olacaih Türkofiı merkezin.! cinde menşe şabadetn ... mesi ve- derdiii bir tamimde bilhassa şu lardan bazılan, masra 
~e bu programla bu mıntakayı ratı uraca ar den şehrimiz ticaret ve sanayi rilmek üzere ticaret odalarında noktalara i aret etmektedir: azaltmak maksadiyle bir ar• 
medenileştirmek için hususi hüküm- . . • • od~s na b~ldir.il~işti~. • mesai ıaatleri haricinde muvak- Alameti farika nizamnamesine gelerek bir şirket vücuda 
1 d h T d . t ak alıihi Sehrımız berberler cemıyetı Bu ıerRıye ıştırakımız takdi- katen birer memur bulundurul- göre markaları taklit edilen kim- rı 
erti . aB~·'°-·k. Maal' ~ap~ ter:i" v~ lzmirin en eski kurumlarından rinde mühim bazı radyo ve elek- 'ma11 bildirilmittir &elerin derhal mahkemeye mü- tirmişlerd.i. Bu defa da 

ye nı uyu ~ıs en ıs.. ! biridir. Bu kurum şimdiye kadar trik fabrfüalarmın müessiı ve ge-1 - • ihracat tacirlerinin böyle b• 
almıştı. İşte dıllerde ~ubalagı:lı her yıl bir defa olmak üzere nel direktörleri tarafmdan da ba- kadını ara sat'kınllhk racaat etmeleri lazımdır. yarlı bir teşebbüse baş vurrJJ• 
olarak dolaştırılan ha~r~erın bu ısla- umum eınafın İştirakiyle bir ge- zı mali yardımlar görmek müm-ı eyıptlr . ~ncak bu kumaşlar yerli ol-
h~t programın~n tatbikınde.? .~ka zi tertip eder ve bütün bu gezide kim olacaktır. Evvelki gün Baamahaneden dugu tahakkuk ederae halkı iğ- lan memnuniyetle karşıla• 
Jnr şey olm?dıgım Is.met ~nonuC~at- muhtelif eğlencelerle gÜzel bir 1 Hükümetimiz bu sergiye Karşıyakaya giden havali kata- fal ve amme hukukunu ızrar ma- mıştır. 
ihyy~tle th~~k~~ ey!~·;le~~ırd •. lumd· gün geçirilirdi. Bundan batka reımen iştirak edemiyecektir 1 r. ında Manisalı Hüseyin oilu Ri- hiyetinde bir ıuç olmasına bina- Bu yeni teşekküle Jıı:r>İ' 
urıyet u umetinın esıu evrr er e şehri k' • ukl d F k k dah' · • f 1 b ld - h ld b haki d d 'k 1 de ld w 'b" .. kl" 'd Iah t n ımsesız çoc arını a 1 a at mınta amız ılındeki za az a sar Of o ugu a e a- en arın a ava ı ame o un- belli başh ihracat tacirlerin 

0 ugu gı 1 sus §C m e wıs •• a hprog- bu eğlenti gününde ıünnet etti- ! alakadarların kollektif şekilde 1 yan Muzaffere sarkıntılık etti- mak üzere bu gibilerin derhal bir çogw u da bil olacak ve 
ramlan yoktur .• O aldıgı ışı,. er 1!.e ~er~ .ayrıca bir bayır işlerdi. Bu i•tiraklerinin temini için faali- ~ iinden tutulmuştur. müddeiumumiliğe haber veril-
bahasına olursa olsun, hedefıne go- ışlen ışçi ve esnaf kurumlan bir- yete geçilmiştir. şimdilik beş milyon Jira sc 
türmeği vazifelerinin başında tutar .. liği üzerine almıt bulunduğu için .. ,. • • • "' Yeni bir nahiye meleri lazım.geldiği ehemmiyet· maye ile başlanacaktır. 
Cümhuriyet hükümetinin önüne berberler kurumu artık münfe- K J k J • lıtanbul [yip kazasının Rami ~le~h!!!!a~t~ır~la!"'"t~ıl!!""m~ak~~~~~~d~ır~·~~-~ ..... --"'!!"'~~~~~~~~~-~_. 
çıkacak muhalefetleri. engelleri yı- rit bir kurum halinde bu eğlenti- an e e erı köyünde bu adla bir nahiye ku- E 
kacağında kimsenin §üphesi yoktur. yi d( ·am ettirmemektedir. Adli tıp müessesesinin rulduiu dahiliye vekaletinden vi- IPI E l'I t ~ "~TT 

Yurdun bu parçası da Cümhwi- BE ·Jerler kurumu bu defa da liyete tamimen bildirilmiştir. 
yetin feyizli idaresinden tam ve kA- çok 1 :ı-,ırlı ve yeni bir ite teıeb. raporu geldi -
mil bir tekilde mutlaka istifade et- büı r::mittir. Bu tetebbüıü ile Değirmendağı mahallesinde ' Dl.çiyi tahkir 111111 1 
tirilccektir. Bunun en büyük temi· meal.:?~ tatlarına iri bir hizmette manifaturacı Bay Muammeri Kemerde Kiiıthane cadde- ~ etl et 1 s = 
natı Cümhuriyet rejiminin kuvveti- bulunmu, olacaktır. Bu bayırlı aıdnrmek ve belediye tahsil- ıinde Nuh oilu. Muıtaf~ ~it yap. M ı h 
dir.. teşebbüsün batmda kurum bat- d b tınnak meseleıınden dışçı kal- anı·sa su arı ı· tı·ya· c'.:I 

Mümtaz bir devlet adamı olan kam B. Kizım Akkaplanın adını · arı Bay Ragı 1 yaralamakla fası Mehmedi tahkir ettiiinden P 
ismet lnönünün beyanatı iç ve dış zikretmek İcap eder. maznun balıkçı Yaşarın muba- tutulmuıtur. 
politikamızın açıklığını ve metane- Sehrimiz berberleri aralann- kemesine dün tehrimiz ağır ___ ................ - kaA fı· aelmemektedı·r 
tini tekrar bizlere aalahiyetli bir da mesleki ihtiyaçlarının daha ceza mahkemesinde devam Bir kıvılcım . ~ 
ağızdan dinlemek "?evkini tattırmış· kolaylıkla temini için bir koo. edilmiştir. Hidiıe yerinde ve Bir buftday tarlasını ____ '-.! _______ ....,. ______ _ 

tır. peratif kuracaklardır. m'aznun Yaşann evinde bulu- tutuşturdu Terfi eden muallimler - IlkmekteP 
Açık ve müspet siyaset her za- Berberler koo1>eratifinin ilk nan iki bıçak üzerindeki kan Evvelki gün Bayraklı civarın-

~an itimada layıktır .. Ba~veki.limi.z sermaye olarak kurumun eski eğ- lekelerinin insan kanı olup ol- ! d b'r ek' tarlaıında yangın lerden yalnız merkezde 512 
(le pek haklı olarak Mıllet vekıllerı· lence -::-1erm" de kullandıktan ı a 

1 ın ·• • "f kl xuıu madığının tesbit edilmesi için l çıkmııhr. Basmahaneden Kar-
nın ıttı a a itimadına mazhar ol- külliyetli miktarda kazan ve ten· lstanbul adli tıp müessese- tıyakaya hareket eden tren Sal- k d• J Jd 
muştur.. cere, tepsi ve saire tribi bakır ta- . d .1 • • G 1 ıhane ile Bayraklı arasından ge- ÇOCU lp oma 3 1 

HAKKI OCAKOôLU kımlan ile sair demirbat eşyası ııne gön erı mııtı. e en ra· içerken lokomotifin bacasından 
ak la iki dükk d porda her iki bıçak üzerinde ııçrayan kıvılcım Stuva Romano Lik maçları Sakarya: o Salihli: o 

-Bqtarafı 1 inci Sahifede-- ve ar 0 n .. anı var ır. kan eseri mevcut oJmakla be-
cümle doğrudan doğruya Almanya ile Bunları ıatana!' elde edeceği pa· I gaz kump.any~ı m~dürü B.Kam- Manisa, (Hususi) _ caktır. Bu ihtiyacı .önlemek için 
Macaristanı nınkndar eden meseleleri ra bu hayırlı ıte kuvYet verecek- raber çok az miktarda bulun· I pe( Krespı~e aıt bugday t.a~lası~ı ı _ üç yıllık kıdem müddeti içinde diden ilbaylık ve direktörlük 
tetkik etmişlerdir. tir. Bunların ıablmuı için kurum duğu için bunun insan kanı ateşe vermıt ve kır bekçısı yetı- işlerini iyi başararak birer derece ma- nunca tedbirler alınmaktadır. 

1ki devletin bir blok ihdasına matuf heyeti umumiyesi B. Kazım Ak· olup olmadığının anlaşılamadıR"ı J terek yoldan geçen arabacılarla aşları arttırılan ilimiz ilk okul öğret· 1lk okullarda açılan sınıf 
her türlü teşebbüsü reddettikleri ve kaplanın ba.tkanlıiında bir tas· bildiriJmiştir. Muhakeme bitmiş l birlikte yangını söndürmüşler- 1 menlerinin terfi listesi Kültür bakan· muhitte derin bir ilgi uyandırınıf 

1 k d i d. kad k f' k • • · S 1 dir. lığından gelmiştir. Bildiriyorum: bütün talebe velilerinin ziyaretine ge ece te e ş m ıye ar ta ip edi- ıye omııyonu ·~mııtır. atıf ve iddia için ba•ka b:r giioe 1 lk" d ı d k' b vd ızJJS 
1 !'tda ·· ·· k ı. .. _ft · hiz ti" t d ak b • l v ı önüm tara a ı Ug ay- Merkez Gazi okulundan Zehra Gün- bulundurulmnstur. YavrularJJJl en yoı yu~yere J.H.u~ ~me - care o asının mur a esı a • ı bırakıJmı hr. I ~ do 
met edeceklen hususunda ilci meınlc- tında yanılacak ve kurumun ha- 1 ar yanmıştır. __ ., gör, Şaver özkal, Hikmet ülkU, Mer- alandaki başarısından kıvanç 
ket arasında tam bir mutabakat mev· len elinde mevcut bir miktar pa· I •• • • •nuı• Dayak ziyafeti mi? kez Murat Germenden; Sekine ülkü, mak elde değildir. 
cut olduğu hususi bir memnuniyetle ra11 da bu paraya eklenecektir. QI •• ı •• f lt• • Kartıyakada K l d Orhan Dikmen, Sabriye, Merkez İstik- İMTİHANA GJR.E 
müşahede ve tcsbit cdilmi§tir. Bu yol ~erberlerimizi bu hayırlı it- çu er mu e ışı 1 desinde lsmail oil:M taşa t.cib: lUlden Sıtkı ölken, Merkez 8 Eyltlldcn Orta okul öğretmenliği için a?ıts; 
şudur: lennden dolayı kutlular ve mu· Ege mıntakası ölçüler ve rahim oilu Aliyi dö:d~~nden Hadice özsoy, Hida:e.t Öz, Merkez Sa· n~va ilimizden 51 öğretmen .. g.ı.trt' 

Menfaatleri tevzine çalışmak ve kati vaffak olmalarını dileriz. ayar hu başmüfettışliğioe tayin yakalanmııtır. 1 karya~an Adalet :Sınıcile:· ~ır. Sınavlar 15/6/937 salı güllu 
uzln:,<;mayı başarmak. - 111111 d'l S _

1 
.. 
1 

b • • • Nurıyeden: Emin Demırel, Karaoğ- ilk okulunda yıplacaktır. -~'f1111 
Bundan başka bu görüşmeler iki hü- Muallim olacaklar fe tıt~? 

1
amsun ° çu er aşmil· Karı koca yumruklaşmış 

1 
ıanııdan: Hasbiye Surgun. Muradiye- H~:"' 

kümetin görüşlerinin müzakere edi- Dumlupınar mektebinde e ışı, ktısat doktoru B.Raşit Alıancakta Karakol ıokaim- den Halit Bayındırlı, Ah.met Surgun. Halkevi inşaatı haylice Her~ 
len diğer meselele.r hakkında tamamen imtihan edlllyorlar Beş'er gelerek vazifesine baş• da Mehmet islim o21u Haydar ı ~KHISARDAN: Şevk:~ Uyan: Ni: ~inanı~. ikmali için humınalt : 
ayni olduğunu ve iki hilkUmetin mus- Jamışbr. ve Haydarın karıaı Nadire bir- yazı Durur, Mesrure Degırmcncı, Nurı lıyct goze çarpmaktadır. Ay 
lihnne gayelerine erişmek için Almanya Gazi orta muallim mektebi ve • ·-nnı• 1 birini dövm.ü,lerdir. Hakların· Tekin. . nçılış töreni yapılacaktır. Cl 
ile Macaristan arasında değişmez bir terbiye enıtitüıüne bu ":ne alı· Kooperatifler mUfettl,llğl da tahkikata başlanmı,tır. KffiKACAÇTAN: Nez.ihc Orbay, ts- SU tHT1~~ 
surette mevcut olan dostane münase- nacak olan Türkçe. edebıyat pe- K I S J'bl' U 1 mail Türkcri, Yahya okan. Snyın ilbay Lütfü Kırdar, bllgilıl 
batı daha ziynde inkişaf ettirmeği knt't dagoji, tarih ve coirafiya~ tab!i Ç ema p:şak a ı 1;.fr~'a ~e Fuhut ile mücadele SOMADAN: Hasan Erdemir, Ney· su işlerini incelemiştir. Yeniden 
surette arzu etmekte olduklarını mil· ilimler, riyazi ilimler, reıı~, lf eş.m~w ,88 ış ~opera 1 1!: mu• Fuhut ve fuhu, yüzünden bu- yire, Şernfcttin öz. . dana getirilen pnrk ve dikilen t 

şahede ve tcsbite vesile olmuştur. ve beden: !erbiyesi şubelerı ı~ın fettışlıgıoe zıraat l>ankası latan haıtahklarla mücadele ko- TURGUTLUDAN: Hasıbe Külay, Ze· lar fazla su istemektedir. Mcvctı 
dünden ıtıbaren Dumlupınar ılk umum müdürlüğü istihbarat misyonu dün öğleden evvel ııh- ki Etigc, Tahsin Akgül, Hacer özalkan. ihtiyacı önlcmcmektedir. çaybDŞ1 

1 
okulunda imtihanlara başlan. şefi bay Kemal Okuldaş tayin h~t müdürü B doktor Cevdet Sa· 1Mehmet Hultısi, Mehmet.. kiinde bulunan yeni bir su ıncJl'llJS B. Hotza 

Bükreş, 15 {Ö.R) - Çekos
lovakya başvekili B. Hodza 
buraya gelıniş ve hararetle 
karşılanmıştır. 

Hükreş, 15 (A.A) - Çekos
lovakya başvekili B. Hodza bu 
sabah buraya gelmiş ve istas· 
yonda başvekil B. Tataresko, 
hükümet erkim, Bükreşteki 
Çekos:ovakya ve Yugoslavya 
elçileri ve Romanya meb'usan 
ve ayan meclisleri reisleri ta· 
rafından istikbal edilmiştir. 

Bir Japon gemisi 
Tokyo 15 (A.A) - Kamcat· 

lrndaki Sovyet makamatı şimal 
japonyası balıkçılık enstitüsüne 
ait bir mektep gemisini nizam
sız surette Sovyet sularına geç· 

t tiğinden dolayı müsadere ve 
tayfasını tevkif etmişlerdir. 

dir. 
Evvelki gün ynpılan mitinge ~ veren 

müesseseler büyük bir alaka göstermiş- ! 
lerdir. Bilhassa Amerikan tütün kum· 
panynlnrı, Türk işçilerinin çalışkanlığı

nı takdir ettiği için muayyen vakitten 
cwel işçücre izin vermişlerdi. Ame
rikan kumpanyalarının Atatürk hey
keline müştereken, işçiler namına koy· 
dukları çelenk, 450 liraya hnzırlntıl
mıştır. Bu çelenk çok zarifti ve güzel 
hazırlanmıştı. 1 

mıştır. Dün öilede!°1 e~el ve son- eailmiştir. raçoğlunun b~fkanlığında toP-1 SALtHLtDEN: Nebile Saydam, Rüş- hnznelerine akıtılacaktır. Buntıtl 
ra Türkçe grubu ımtıhanı vardı. _ l t fü Çam, Muhterem önd.er, Mustafa, gereken direktifler ilgililere elli) 

Bu lene Gazi orta muallim mek- Öl h l anmış ır. 

1 
e a a ,,..r ---• ..... •-•--- Sabit, Sacit Kızılkan, Alı Eren. muştur. . 

tebine ve terbiye enstitüsüne iz. n yv n "' 1 r •• •• d ALAŞEH1RDEN: Nureddin Eren, Halk dileklerini mahallinde ~ 
mirden elli kadar talip vardır. VeldUet tazminat vea-ecek nonu vapurun a TT~--- Ka Kamil Mustaf H"" .ı:ı J'. 

n.uLllll ymnz, • a, U· ve dinlemek üzere ilbay Liiıı .. 
Diğer gruplara girmek İsteyenle- Kuşadası kazaıınm Burgaz · 
rl·n ı'mtı'hanlan da Dumlupınar ya 0 gi D seym. Salihli ilçesine gitmiştir. ve Güzel Çamlı köylerinde şar- KULADAN: Kizım Ege, Cafer Erel, 
mektebinde devam e~ecektir. bon a ısından ölen keçi ve koyun- -Baıtarafı 1 inci Sahifede- M. c:-wkct, Cevdet, Nadire önder. 

V ı• • B d lar için ıahiplerine ziraat veka- birkaç saat korku i"inde kalm1c:lardır. D7.M1RC1DEN: Kemal özkaya, Ce- .1 MAlÇ ·ı.:0ci a 1m1z ergama a ~ -s Manisaua lik maç arının ıı.v 1ô 
letince tazminat verilecektir. Bu- Resmi tahkikata ve maddl :zarar yekli· üıl Ltalay. maçı olan Salihli _ Sakarya ts tıl' 

Vali B. Fazlı Güleç dün ak--mınun İçin lazımsıelen tahakkuk ev-lnunun tcsbitine ça11cıılmaktadır. EŞMEDEN: Ahmet özcan. b t le oır- -s arasında ve büyük bir kala ıı 1 .tt 
Bergamaya gitmİftir. Orada bazı rakının RÖnderilmeıi istenmiştir. İstanbul muhabirimiz de yangın hak- GöRDESDEN: M. Nuri, Ahmet Ka· 8ttır 

kiki k 1 
de oynandı. Oyuna saat on • .:ıe 

tet ' er yaph tan ıonra bu- r '*& •wım;; -OH kında şu te grafı göndermiştir. raçay, Ahmet Remzi Türker. h k b K dr" "darcsiJl<l . 
gün şehrimize dönecektir. 1 H 1 k 4 d 1 tstanbul, 15 (Telgraf) - 1nönU va- DİPLOMA ALANLAR rç: ~ cm a~ ~ ı 1 

yan t"'.J 
- • • • • 

1 ~ a ev 1 n e puru Antalyaya giderken yangın çık- 1lk okullarda devam eden ilk tahsili an ık. laryunh çoik' set cf ere uda.fil~ 
Karneler veril 11 n1 1 1 ve a ın er ı ara m _ .. ,ıı 

Jlk k b. fl B .. t d'd H Ik d mış, ev er v~puru sarmıştır. Yan- bitirme sınavları bitmiştir. Bu yı mer· kesiliyor. Fakat bu devrede or ~ 
. 'h mi te ı~ •• •on ıını l abrında h ıg~n '~b.,ye ı e a kiz rı- gın, alınan tertibat sayesinde söndürül- kezden 512 talebe diploma almıştır. !3u lihlinin nisbi hakimiyeti aıun~tc'". 
ıd~tı ankarınıb ıtıren11 • t

1
a e. elere uktaane erı ve I arc1' saatkon ~e l . ~- müştür. Vkapur baştan kara ettirilerek yekOna ilçelerden mezun olan18;1' da ılii- reyan ediyor. Çckücn şutlnr ı..it ~ 

un me tep aşmua ım erı tara- ç sosya Y mı omıte ermın yolculnr urtarılmıştır. Nilfusca zayiat j ve edilirse, orta okul büyük hır öğret· k 1 . . . .. 1 t t 1 ıylc 11 e". 
fmdan karneleri verilmiştir. toplanbları vardır. 1 yoktur. men ve bina ihtiyacı karşısında knla· .a ecısın~ guMz~.t u ~ş ar crcYtıtl J 

tıce vermıyor. u evazın c ~ 

M• oyunun ilk devresi bu şekilde ~ ~ 
bitiyor. İkinci devrede oyun .b~ .eti j 
haycte kadar Salihlinin b~ ~ 
Sakarya nısıf sahasında ccrcY~il1' ~ 
yor. Lfıkin şans Sakaryanın ~~ ~· 
yardımcısı oluyor. Atılan şı.ı·di)r0f· 
direğe çarpıyor, kah avuta ~1•0,. -1, 
oyun da sıfır sıfıra nctic~lcnı) ı.o~,if 

1 

TELEFON : 3151 AYYARE. SiNEMASI 
- Bu hafta 

• 
büyük 

Zevk, eğlenca, dans, varyete sı· AH 
ve musiki filmi: 

2 
-

filim . birden -
INCi JOSEPHINE BAKER 

ALBERT PREJEAN 

2 _ Zengin bir revüyü }"aşatan aşk ZEVK GEMı·s1• NANCY CARROLL 

ve 

ve 
ve cazibe filmi JACK BENNY 

Bu zengin programa ilave olarak : NUHUN GEMiSi renkli ve eğlenceli MiKi 
...••..•.......•••••.•......................••.•.................................•........................•..••••••........................................................ , 

Bugün Salihli çok hfıkıın v~ği S9"'J! 
bir oyun oynndı ve hak et ğıtlıı "..J 
yeti temin edememesi ~1~1 11tıll1_/ 
lıdır. Bugünkü maç neuccsı. Jil' t:J 
sporun bu sene Gediz bölgcsı .1 0~ 
piyonluğunu kazanmasınn UJ1ll '!JY,J 

ve t'~ tur. Gelecek hafta Yıldırıın çtıl ;J 
SEANSLAR • Hergün 3, 6.15 ve 9.20 de Siyah inci - YAZ FiATLERi 

• 4.45 ve 7.50 de Zevk Gemisi. Hususi 35, Balkon 25, Birinci 20 
Cumartesi ve pazar S?Ünleri 1.30 da Zevk Gemis.i. 2) " 15 ., 10 

ya karşılnşacaklardır. Bu ~çbif 
ccsi ;;ampiyonluk üzerinde hı 
yapmıyacaktır. Gii' 

•liU 11alinl 



r 
a 
t 

e· 

-· 

h l><l.tnukiarın çok ··h· · ı· dl ' 11 k Usta! kl mu ım ve tehlike ı tür. Fakat dikkat c i irse mu11:ı \.ta · 
k ı nrı vard ö l i ltlahs 1.. ır. Y e zamanlar olur- hissedilir. Bunlar büyüdükleri zaman 
ha geç u u tamamen mahvederler. Da- çok obur oldukfarmdan zararları fıni ve 

l'ar Ya: sene Ege pamuklıırından za- ı süratli olur. Bu tırtıl sade pamuklarda 
bıal"n:yl n haşerelerin bazı tarlaları ta- zarar ~ apmaz hemen her şeyi yer, bil-

~ .... e Yedik! · 
tnahsuı h .. crı ve bazı tarlalmda hassa mısır, fasulya, bezelye, bamya, 
leri ,.1, •• 

1
enuz çıkarken kesip bitirdik- biber gibi bitkileri cok sever. Paınuk-

~u ~~- • 
llttıkçu 1 ~ ur. Onun için her pa- ların y.ınında bunlarda da ayni derece-
\·l!rdigı <:~nunl~ da pamuğun ~imarın:ı de zarar yapar. Bu haşere otları, . di
fazıa b 1'%Hyet kadar hattJ dah~ kc:nlcri \'C Erredc cok bulunan pıy::ın 

ır d"kl " • tlahsuiundeı ~ tle alükadar olmalıdır. nebatmı da oburca yer. Geçen sene bu 
~nnettiğı . g~recegı en ehemmiyctsız haşere görüldükten sonra tarlasında ça
birlikte b~r «razı hemen ürneği ile pa yapanlar bunun ~apadan sonra gel
dirınelid alakadar resmi makama bil- eliğini zannettiler. Halbuki çapadan 
biı,·u··k ır. Bu suretle muhtemel pek " za ı evvel otlarla birlikte pamukta zarar 
l3u htısus~r Ç~t ~aitken önlenmiş olur. yapan haşere çapadan sonra tamamiyle 
tlı onenıı· çıye yardım maksadiyle pamuğ~ saldırdıklarından zarar claha 
Vtşıt ~ hastalıklardan bahsedeceğiz. 

r-Afı'IUK KURDU (KARAD- fazla göze çarpmıştır. Onun için tarla-
au RiNA _ CARADRINA): sında bu haşereyi gören çiftçi 

0

cvvcla 
haşere b· d tarlasını iluçlattırmah, çapayı ondan 

l'aıırn~,_t ız e en çok Ege'dc zarar 
,_ ~ adır n sonra ynptırmalıdu·. 

~ı ... kah · .cıeyeti umumiyesiyle a-
7Sıcı.a ve rengine çalan gri renkte 2. HELtOT15 OBSELETA: ,.. 
o· en ve bo d uf Bu ela karadrina ile birlikte 7.arar .. ııı ekse . yun a ak bir kelebe-
ları ins:;a Yeşil renkte bulunan hrtıl- yapar, fakat tırtıl ona benzemez <la-
~nklerd 1 ~clatabilecck kadnr çe~itli ha büyük, tüylü, grisarı renktedir. 
ll.ote .. e gorillür. Bulundugu nebata Onunla yaşıt olduğundan mücadelesi 

~eng· · 1Se de a ~nı değiştirdigi söyJmmekte de aynidir. 
~y~ ;nı nebat üzerinde doğan ve bü- PAMUK TAHTA KURUSU BöCE-
01du .... ı~ılların da muhtelif renklerde Ct: (Oxyearinüs) 

~ .. go ··ı . 
da 13.ıs ~ rnektedir. Ege pamukların- Geçen sene kozalarda tahta kurusu 
larq l'astl adar muhtelif renkte tırtıl- gibi bir böceğin zarar yaptığı söy lcn
l'tşi} ol antnaktadır. Bunlar ekseriya me.kte idi. Hakikaten Nazilli ve Aydm
Clçılt ~akla beraber dalın koyu daha da bu haşereye pamuklarda rastlanmış
d~irle;e rengi gibi ı·enkler arasında tır. Böcek kahil haline gelmeden evvel 
~~... '. sırtlarında ve yanlarmcla tahta kurusu gibi kokar ve onun gibi 
~y.. arı birbirine muvazi acık veya l " sarı · kırmızıdır. Fakat kahil haşere siyah 

Atat·· 
·Gökçeni 

yare 

Y!Nı ASIR 

•• u lor 
e dilerıne 

Y eşilköyden 
d ı a 

ı . şerefle 
tizimata ge e 
hareketi esn 

ilt• a t 
s 

~ahi(e 3...., .... 

• • 
ır 1 

a 

İstanbul, 15 (Yeni Asır - Tele- zimata gelen ilk kadın tayyareci Sa- ~unu seyretmişlerdir. Genernl Klizıın Özalp refakat edecek. 
fonla)-Atatürk.bu~ün ~ğleden son- bihp Gökçenin Yeşilköyden Anka- 1stanbu1, 15 (Yeni Asır -Telefonla)- lerdir. 
ra Floryaya gıtmışl~~dır. Başvekil raya avdeti esnasında Başvekil İs- Başvekil İsmet tnönii, memleket da- Seyahatlı}in ikinci kısmı da EU'ı
ismet İnönü de Atah.~rk~ . mülaki met inönii ile beraber iltifatta bulun- hilinde yapacakları seyahate evvelU zizden başlıyacak ve Malatyayı da teş
olmak için fl~ryaya ~ıtmıştır. muşlar ve Bn. Sabiha Gökçenin An- Kırıkhandan başlıyacak ve Kayseri fob- rif edecektir. Bu seyahatlerinde umunı 

İstanbul, 1 ' .. (Yenı ~sır. - Tele- karaya doğru havalanmasına kadar! rikasını da ziyaret edecektir. Bu SC'ya- jandarma kumandanı Başvekile refa· 
fonla) -- Ataturk, kendılerıne ta- tayyare meydanında knlarak uçu-lhntinde kendisine Milli Müdafaa Vekili kat edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••11 • 1 ••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••ıııııııııııııııaııaıııııııııııaeııaı•ı•ııı••••••••••••••••••••••••••ıııııaııaııı•ıı• 

anlaşma 
--~mma~;:;::mz~zı::im:~~~~~:::s:a.----

s 1 

Yeni ticaref ·n. uahedesi dün Anka
le • 

ı 
• • er ası ra z e ı 

Yu ·stan 
Lüzumu halinde 
Balkan müttefiklerine 

yardıma hazır bulunuyoı 

llııur. 'lü ı-e.~kte Şerit gibi çizgileri bu- ve kanatlı ufak bir böcektir. Bu haşere 
hıs.sl!ttikı Y.suz ve parlaktırlar. Tehlike lmzadan sonra M ko·· k.. d . f t ·ıd· 
Jtelldi} . e:ı Vakit derhal \'e sür'atle pamuğun kalitesi iizerinde çok fena te- Ji • a rmara ş un e zıya e verı 1 

etinı t sir yaptığından mücadelesine ehem- 15 (H ~ h b 
13~de h .0.Prağa atarak saklanırlar. Ankara, ususı mu. ahiri- namına Fransa sefiri ugün yeni ti- Ankara, 15 {A.A) -- Türkiye 

d_ en miyct ''ermek ico.p t•cler. Bu haşereyi T 1 · F · 
~ile b' uz muntazam bir mtişahe- mizdcn) -- iir .. ıye ve rans:ı arasın- caret ve Klearing mukavelenamesiy- cümhuriyeti ile Fransa cümhuriyeti 
ta~t .

1
.Yolojisi tetkik edilmemekle bC'- gülhatmi ve bamyalar üzerinde de gö- da yeni bir ticarc ve Klearing mu- mümessilleri arasında Ankarada ce-

b· gor··ı rursunuz kd.. . b" .. dd le buna bağlı takas anlaşmalarım im-
1<İıll. E u en zararlı devrelerind n ve · , . ahedesi a ı ıçın ır mu etten heri za ctmi§lerdir. reyan etmekte olan yeni ticaret ve 

kikte ... gede Yaptığımız iki senelik t t- PAMUK h.OZA KURDU: (Eaııas) Anbırada Türkiy~ ve Fransa mü- k klearino- anlaşması müzakereleri iki ·• anı 1 K a ' ta ki 1 k d iki memleket ticareti i i esasa 0 

l"arıı aşı dığına göre bizde asıl Z<:&-
0~ 

1 
'e k :a ~:c ~ zarar ynpar • o- mcssilleri arasın a cereyan etmekte taraf için de memnuniyeti mucip bir 

ıı ıl oglae n ikinci neslin tırtıllarıdır. Bu zday ı ~ erd€cl ı?edrısın .. et·~arnBr yapt~~ı~- olan müzakereler hüsnü suretle ne- istinat ettirilmiştir. şekilde bitmiş ve bugün imzalanmış-
n.. "en an muca esı e guç ur. unu gorur . 1 mı· .. ıı·r B .. l\1armara ko'"sl·u··nde bu ·'\İrJci y~ . sene Aydın ilinde Haziran . . tıce en ., · ugun ' ~'" tır .. 
da Za rısıyle temmuz birinci yansın- görmez en ç~bl~k hı~ ~manda zırnat Türkiye namın!) iktısat vekaleti münasebetle bir ziyafet verilmiş ve Anlaşmalar bir temmuzdan iti-
~ tar Yap mücadele teş 1 atını a erdn.r etmek müsteı:ıarı Kurdo~h· F<:ı.ik, Fransa samimi konuşmalar olmuştur. ha.ren mer'iyete girecektir. 

l"ıııd" b·ıı mıştır. Aydının bazı yer- ı)amukçunun en mt"thı"m bı"ı· vazı"fesı"•lir. ~ ı 
~ . ....__ 1 l ' ••••••• 11 ••~•ıııııı~aıcı• 1 • 1111 ıııaıı11,ıı••ı •••ıcıııııııııııııı•aııcaııaıııı••••••aıııaııııııııııı•s•ııııı•••••••••••••••••••••••• 
-.....cı.r Yapan assa Sultanhisarda oldukça Bu koza tırtılının deldiği kozalar ny-
~YI bu haşerenin bazı tarafları ni zamanda küflendiginden kesik \ e 
liıa.hsüı h::~dığini ve bazı tarnfları da küflti pamuk clyı'lfı artık hiçbir işe ya
~ k"-U uı. çıkarken bunlar tarafın-
~ '""' erek b ramaz. 
tı ı:tı dı~ ne atın yer yüzüne bile PAMUK SOLUKLUK HASTAUGI: 

e General Metakscıs 
İstanbul, 15 (Hususi muhabiri

mizden) -- Yunan hükümeti, Yuna-
nistanın Bulgarjstanla yapacağı 

<!lt • gını anlat kl h •-1 - h ~ıtıi ı·~ı. ma a asuı ıgın te • Bu hastalık 'Xlınuk fidelerinin solma-
~~ c~· 1 ' ~ 

Çok tehli . ı.ş 0 uyoru:z. sı.. :v.c SOilf da km:w~lc anlaŞılır 
...., dostluk anlasması konuşmalarına 

~illl.lıuı kelı olan bu haşere Zir. at Hastalığuı ümili bir mantardır. Pamu-
'lllh~ ., nca tamamiyl · "b b 
ı.. -:'<trak . e na:c:arı ıti ara ğun nusgu nakleden kanalfarmda ıı-
"llJ ıcap ed t db" ~ tlnınaktad en e ırler alınmış lunan mantnrlar buraları tıkayarak nus-
~ kl.lJ.lan ~r: ~u sene bu mücadele- gun ccreyanınn ınfıni olduklarından ne-

ıluç a~a ıçın Arabalı ve trnktörlü 
1 batı soldururlar. Bu gibi hasta pamuk

§ıtııdıden ;a makinaları ve toz ilaçlar !arı tarlada bırakmak çok tehlikelidir. 
Çiftçjı. azırlanmış bulunuyor. Bunlnrı muhakkak tarlada..'1 çıkararak 

t"k ~e Yalıu ·· · d B gör(!(: • z muteyakkiz buluna- kuru otlarla yakmak ıcap e er. u 
~d()ıc tes~~ı hastalıgı derhal ziraat mü- gibi hastalıkları tarlnlarınd:ı gördükle-
~Or. ılatına haber vermek işi ka- ri hnlde haber venniyenlcr kanunen 

toşlilltn . .. mesul olurlar. . . . 
~Ukıaı- .. E. Bugünlerden itibaren ı Pamuklarda daha bunlar gıbı pek 
"'trıL 1 goz ·· ·· · · h k tı "" Ve onunde bulundurarnk çok hastalık vardır. Hepsının mu a -
ı: dikka/:Prakların yenip yenmediği- kak surette mütahnssısı tnrafındnn Y~-
~ Uıı!erde ~ınck gerektir. Tırtıllnr ilk rinde görülmesi ve ona göre tedbır 
~<lihneı.se Ço küçük olduğundan dikkat alınması icap ettiğinden bu kadarla 
~ Zararı:nlaşılınaz. Çünkiı küçuk- bu bahse nihayet veriyoruz. 
l{iiı " da kendileri gibi küçük- KEMAI, ı!LKOMEN 

~ı k g?rla işr yen ovyet endüstrisi
n· '~4 trık otörleri nin terakkileri 
•ı~~ind:en~~inden beri, Sovyetler 
tııd İyle i~l.ruzgarla yel fırıldağı va
~ e İnşa;, ıyen motörlerin seri ha-
t ır na ba 1 b l k 'lqa • :Bu l k ~ anmış u unma -
b\ı~ ~aYet e k trık motörleri, bil
letin · llıukab:I onornik olmaları ve 
~Yı.ı. 111 fa~}uJ ı~ brandman kabiliyet-

ı 91131 tavsi ıgdı . akımlarından çok 
k 6 Ye ır 
~tı.ı.f senes. d . 
lqtdaılldaki ıK fıdı memleketin her 
t\it\ bu mo ~ oz ve Sovkhoz
lif~ • enstıas torlerden l 300tanesi-
~i11 e~e başı:onu Yapılarak işle-
ıf,, l uvver nlllıştır. Bu motörle-
\. atı b 1

• Yerin ·· lil et Uçuk be ~ gore, 2,5 beygir 
labuı 111ekte v Ygır arasında talmv-

1\: eyle""'eke lllahalli ihtiyaca te
IJ o .. y··k .,, ted· 
·~ı ı u ır. 
d aıtla tesisat l 1 

k \'ada bir H o ara "' Kırımda 
~\i~ ı:raburg 'd azer denizi sahilin
lır .• }\ Ygitlik uz a da bir, iki taııe 
•i .... ı ır,,.,...d lllotör y ı · ·ı · • ''\le d .,, a A . er eştırı mış· 
et\er·· e 20 b· Yk?Petrı dağı tepe-
• Jı 1 ın ılo 1 k 18ı11e La an b · vat ı rüzgardan 
k Uc;\i Y<lşlanrnır elektrik santralı te-

ı ttı ncu l 1§lır. 

~bı ~tötler~ş ~·ıllı1~ zarfında, bu gi
\1 b enıı k 'illa ı . l ·1 ~ . 
} \! t e etin b· genış etı ecegı 
tıl.teqk~:da dektrik _çok yerlerinde 

İ\ralP __:••asyonları ku-
t1~.ilris ı;(ö~uk Pariste 
8 sJl!ste ~ ·R) M 
ttı: S le raruk b - ısır kralı 
l' 1Şlir :ı,..londrad u sabah saat 
1 eti . l\.tafın . an buraya gel
erdir'rkunı d/'btoıi kişilik mai-

. eraber gel . 
mış-

1928 senesinde Sovyet endüstrisinin 
istihsali, 16 milyar ruble olarak tnlı
min edilmekte idi. 1932 senesinde, ya
ni ilk beş yılbk pltın sonunda, bu istih
salin umumi kıymeti, 43 milyar ruble
ye çıkmıştır. lkinci beş yıllık planın 
dört sene üç nylık müddeti zarfında 
ise endüstri istihsalatı yekunu, 1932 
senesindekinin iki misline bnliğ olmuş
tur. Filhakika, Sovyct endüstrisi, ikın· 
ci beş yıllık pltın programını, müddetin 
hitamından dokuz ay evvel bitinniş 
ve senelik umumi endüstri "istihsalini 
s~; milyar 400 milyon rublelik kıymete 
sıkarmıştır. 

Moskovada on 
yeni köprü 

M k . , • ı· os ova ımar umumı p anı mu-
cibince. bu sene Moskovada yeni 
on köprii yapılacaktır. Bunlardan 
beşinin projeleri, halk komiserleri 
Meclisi tarafından tesvip dahi edil-
miştir. 

Bu yeni köprülerin genişliği, 35 
ila kırk metredir. Eski köprülerden 
bir misli daha farkla, bu yeni köp
rüler, Moskova nehrinden 8,5 ila 
on metre yüksekten geçecektir. Bu 
suretle Moskova - Volga kanalı yo· 
lu ile Volgadan gelecek gemiler, sı
kıntısızca bu köprülerin altından 
geçebileceklerdir. Köprülerin aristik 
gi.izelliklerine de çok büyük bir 
ehemmiyet verilmiştir. 

Bu yeni köprüler, gelecek sene 
ilkbaharı sonlarında geçişe açılacak-
tır .• 

e a r_ ıgını nor- hazır olduğunu alakadnrlara bil-
~ dirmiştir. 

sev· y ye iremediği akdir- b:~:~~::k~·küy:~y~;!~~=~!.~ii 
" -- Lüzumu hnlinde Balkan mütte-

v az• y.e inin sarsılacag"' ını yazıyor ~=!~:.;i;ı;m~;;ir. hususta yardıma 
____ ....;.___________ Bu beyanat çok müsait karşılan· 

Paris, 14 (A.A) - Bugün öğleden 1 ola~. munzam hasılata aşağı yukarı te-j Londra, 15 (A.~).--: Bir aralık Fran- mıştır. 
sonra mühim bir kabine toplantısı ya- kabul etmektedir. sada görülen değışıklikler Londrada 
pılacaktır. Bu toplantıda mali vaziyet Paris, 15 (A.A) - Nazırlar meclisi bu alaka ile takip edilmektedir. Deyli Tel
tctkik edilecek ve hazinenin yükünü sabah toplanmıştır. Meclis B. Auriol graf ve Morning Post gazeteleri Fran

~afifletmek. için derhal varidat bulmak :a~afından teklif olunan mali fodbirlcri sadaki hadiselere tahsis ettikleri baş
uzere Aurıol tarafından hazırlanan ıttüakla kabul etmiştir. makalelerinde en güç işlerin içinden 
büyük mali proje gözden geçirile- Hükümet parlamentoda mali islerin Blumun maharetle çıktığını itiraf et-
cektir lAh "' 

· ısa ım temin ve frankn ve umumi mektedirler. Bununla beraber bu iki 
Tahrir heyetinin hüyük bir kısmiyle ı d 

rre iye karşı yapılan taarruzları men gazete şimdiki vaziyete nihayet veril
bu ayın başında Eko Dö Paris gazetc-

etmek için lazım olan bütün tedbirleri mesi lfızımgeldiği kanaatindedirler. 
sini terkedcn Hendi De Karillis tar~-

Kararnamesi 
hazır!anıyor 

f d ah kararnamelerle ittihaz etmek hususun- Mominrı Post başvekil Leon Blumun ın an yeni çıkarılan ve sağ cen ın ~~ 
organı ol::m Epogue gazetesinde Marcel da kendisine kısa bir müddet mezuni- emniyeti inde etmeğe, iktısadi teşeb- mi hakkındaki hazırlıklarına devam d· 
Hutin yeni mali projeler hakkında aşa- yet vermesini isteyecektir. büslere girişme zihniyetini yeniden tesis mektedir. 

ı~tanbul, 15 (Yeni Asır - Tclefonla)-
1ktısat Vekaletinde alakadarl::ırdan mü· 
rekkep bir komisyan yeni ithalat reji· 

ğıdaki malumatı vermektedir: Hükümetin kanun layıha1arı bugün etmeğe ve bütçe açığını normal bir se- Kararnamenin yakında ilfın cdilecc. 
Başvekil Blum ile Labeyrie arasın· öğleden sonrn mebusan meclisine tevdi viycyc indirmeğe muvaffak olamadığı ği söylenmektedir. 

da vukubulnn bir mülakat neticesinde olunacaktır. Hükümet bunların fıcilen takdirde vaziyetinin ergeç sarsılaca-
Fraru:ız bankası devlete nvans vermek müzakere edilmesini talep edecektir. ğını kaydetmektedir. 
imk5.nlarını tetkik etmektedir. Avans Mebusan meclisinin hükümet projele- Deyli Telgraf ise Fransadaki parli
olarak verilecek meblağ 4 milyar frank- rini süratle kabul etmesi ve bu proje- lerin maliyenin her ne pahasına olursa 
tır. Bu ınih-tar mezkur mali projeler lerin perşembe günü ayfuı meclisinde olsun intizama girmesi lfızınıgeldiğini 
neticesinde devletin hazinesine girecek müzakere olunması ümit edilmektedir. anlamaları icap ettiğini yazmaktadır. ........... ~iiiY~J~·····p;p~~v·~···· .. ····i;drd~··bütç·~··;ü·şkm~t; 
Terfi ve tayinler M. müdafaa tahsi atı da 

İstanbul, 1 S (Yeni Asır - Tele- ,., •• h• 1 
fo~la) -- A~liye ve~al7tind~ki lı~sote- mu ımce artırı ıyor 
mısyon, adlıye terfılerıne aıt 
üzerindeki tetkiklerine devam et-
mektedirler .• 

Adliye vekaleti, yeni tayinler için 
bir tamim hazırlamaktadır. 

Yangın 
Beş dükkan. yandı 

İstanbul, 15 (Yeni Asır -Tele
fonla) --- Bu akşam saat 21,30 da 
Bayezitte Abdulvehap mobilye 
mağazasında bir yangın çıkmıştır. 
itfaiye yetişmiş ise de ateş, havanın 
rüzgarlı olmasından beş dükkan 
yandıktan sonra söndürülebilmiş-
tir .. 

Islah • 
evı 

lstanbul, 1 5 {Yeni Asır - Tele
fonla) -- On beş yaşına kadar olan 
çocuklar için ilk ıslah evi Karamür
selde acılacaktır. 

Tokyo, 15 (A.A) - Bütün 
matbuat finans bakanının ge· 
lecek bütçeyi tesbitte maruz 
kalacağı müşkülatı tebarüz et-
tirmel<tedir. Gazeteler bu zor• 
luklann maliye nazırını milli 
c?düstriyi isteruiyerek şiddetli 
bır kontrola tabi tutmaya mec
bur edeceğini bildiriyorlar. 

~alk yurdun emniyeti için 
yenı fedakarlıklara muvafakat 
mecburiyetinde kalacak ordu da 
memleket ekl)nomisinin kabili-
yet hudutları içinde kalmak 
için bazı isteklerinden vaz 
geçmiye razı oiacaktır. 

Y ekiinu üç milyar 200 mil· 
yon Yene baliğ olacak olan 
bütçeden orduya 500 milyon 
ve bahriveve de 800 mil.Yon 

ayrılacağı tahmin edilmektedir. 
MiJli müdafaa tahsisatının 

artması 1937 ye nisbetle 300 
milyon kadar olacaktır. 

Deniz mahfelleri evvelce 
tcsbit edilmiş ohm deniz pro-
gramını tadil etmiyeceklerini, 
zira deniz silahlanma yarışının 
henüz diğer devletler arasında 
başlamamış olduğu bildiriliyor. 

Bilbaoda 
Bilbao, 15 {A.A) --- Bilbao civa

rındaki muharebeler şiddetle devam 
etmektedir. Basklar da büyük bir 
faaliyet geçirmişlerdir. Bask top
çuları asi mevzilerini şiddetle bom
bardıman etmektedir • Sivil ahali 
sükunetini muhafaza etmektedir .. 
Bütün şehir müdafaa hazırlığı ile 
meş2uldür •• 

• a y 
Dubrovnige vardı 

Belgrat 15 (A.A) - Türk 
harp gemisi Hamidiye Yugos· 
lavya donanmasını ziyaret et
mek üzere Pazar günü Dub-

rovnike gelmiştir. Hamidiyenin 
süvarisi Belgrad sefaret müs· 

teşarı ile Dubrovnik deniz 
mektebi kumandanı, merkez 
kumandanı ve sivil makamat 

mümessilJeri tarafından karşı
lanmıştır. 

Türk zabitlerinin şerefine bir 
ziyafet verilmiştir •. 

Petrol 
'/ ongresi açıldı 
Paris, 15 (A.A) - 1500 de

legenin iştirakiyle 14 Haziran
dan 19 Hazirana kadar Pariste 
toplanacak olan 11 - nci dünya 
petrol kongresi açılmıştır. 

Cümhur başkanı B. Lebrun 
öğleden sonraki celsede hazır 
bulunmuştur. 

Kongre 300 den fazla rapor 
tedkik edecektir. 





insani Jean Harlov'un ölümü bir vesika yıldızlar sönüyorlar 
Stalinin annesi Pola Negri de ağır ·hastadır Amerika erkeklerini ma-

o··ım •• t •• r~ Berlin 15 (Ö.R) - Sine~:- • ki::Seler Şansölye Hitlerin bu • • J b k uş ur mahafilinde Pola.Negrinin has- 1 artiste likayd kalmadığını giz· tem ıçınae ıra mıştır 

1 
talığı endişeler uyandırmıştır. lemiyorlardı. Bu rivayetler son· Kumral yıldız, ikinci eşının ölümünden 

Şte 
Büyük artist Bayrötte bulun· radan kat'i şekilde tekzip l<endisini mes'ul tutuyordu 
makta iken vahirn hasta düş- edildi. 
mUştür. llk önce vahameti ol- Her ne hal ise, artist Alman Los Ancelos, (Haziran) -- Be- erkeğin hayaline ince hayalind 

· · b"r ahats ık s'ınemasında ha"kı'm bı'r mevkı" yaz perdede kumrallar saltanatmı yer veren Harlov, daima erkek ar· 

O 
- mıyan geçıcı 1 r ız 1 sa- kuran meşhur sinema yıldızı Jan zusuyle yaşa.mı~. daima sevmİ}, 

ğlur vla nılmıştı. Heyhat! Pola Negrinin tutmuştu. Geçen sene 
0

Ma- Harlovun yirmi altı yaşında, on tanıştığı ve alaka duyduğu her er-
'J yakınındakiler hastalığın ağır- zurka"' "Moskova - Şanghay günlük bir has- keğe kalbinden bir kısmını ayırmış-

€; !aştığını gördüler. O kadar ki ekspresi., ve "Madam Bavari,, talıktan sonra '1 

n son mülakat- doktorlar hastanın hemen Ber- filimlerini çevirdi. Bu filimlerin ölümü dediko-

l dulara vesile ol-Q J Jine naklini tavsiye ettiler.Böy- sonuncusu büyük bir mu- 0 rınaan birinin Jece artist Berliode hususi bir vaffakıyet oldu. Bununla be- :::::~· a~:~ 
hikavesı· kliniğe kaldırıldı. raber Emma Bovari rolü bu ölüm önün-

..,, e ~r!inde biiyük bir ketumi· uzun zamandanberi Alman yıl- de yas tutmakta 
lht• - • • • - ı· . b ve yıldızın aqık-ıya k d yet gösteri ıyor; yanı astahR-an dızının göz koyduğu bir roldü. ~ 
d r a ın Gürcüstan- ash ben üz doğru olarak ög .. re- Senelerden beri Flobertin ro· lan büyük bir an h. cenaze töreni ha S ıç ayrılmamıştı ve nilememiştir. Bazıları bir so- man kahramanıoı temsil etmek zırlamaktadır .. 

0.Vfk. et birliği şefi senede ğuk a'gınlığından, diğerleri bir hülyasında olduğunu söyledi. Amerikanın 
l l d f kazadan bahsediyorlar. Bununla beraber netice bozuk dört tarafından 

e a tayyare ile k k Onu ·· Hatırlardadır ki son zaman- çıkmış, bu filimde ne Flobertin bir ço deli an-
gormeğe giderdi . larda Pola Negri hakkında bir şah e 5eri, ne Pola Negrinin lılar, cenaze 

" MOSKOVA lO h••;-... ,. .-- 1 k t B merasiminde bu ,_"CÇen .. , ____ . . ~k şayia ar çı mış ı. azı san'atı bulunamamıştır. lunmak üzere 

~liltalc S gliu~ Tifliste 87 yaşında . . ~ . "''.y. : 'z='D•d k Los Ancelosa lı Vef ta nın annesi Bn. Cugaçir-ı Stalmm anncsı Bn. Cugaçvılı J ı,, ki 
. at et . . . .... . . . . . . sayı ar en akın etmişlerdir. ~fı on ll'lı~tır. Sovyet Bırlıgınm verdı.. Ehemmıyetı yok, kendımı Samaritan has-

'llçiincij~'. ~ır çok çocuklarından , çok iyi hissediyorum. Temin ede- • • tanesinde on 

Staı·. ıdı.. rim. nnesın k k ttu gün kalan meş-i.unda~nı~l annesi çok dindar oldu- • «Tc rnnlarımın nasıl olduğunu a } or U hur yıldızın ölü-
t'.ttirrnek~ unu .bir ~ahip olarak ye- sorde . Onları herkesten çok seve- mü çok anı 
•ınde ısterdı. Dın Stalini anne- rım. .:ioso benimle latife etti, toru- ı~oııdra, 10 1Iaziran vinmiş, birçok ağlamış ise de fikri da- olmuştur. Yıldı-
bunq ~~~ran biricik nokta idi. Fakat num .,;· i!retlenanın ricasiyle ona - Didinin sayıklaması arasında ne- ima boş kalmıştır. Genç kız geçen haf- zın son gece-
.~ndan Rlllen ~talin annesini çok ceviz :kerlemesi almak için geldi- ler anlattığını söylemeğe cesaret ede- ta Vikontes Longun evinden hareket sinde kendisine 
de ilti dvfe derınden severdi .. Sene- ğini s:...-yledi.. miyorum. ettiği dakikadan itibaren ne yaptığını,kan nakli icap 
" e a tayY ·ı · · · b tt b l "atete . . are ı e annesıru zı- «Vakit şimşek süratiyle geçiyor- Diin bu eyana 4 u unaıL 1\fiss hatırlayamamıştır. etmiş ve iki kişi 
ne eöy~~ .. r~ı. Ve Sovyet gençliği- du .. Bir zamanki dostlarımız hatırlı- Diana Battye'nin an~e~dir.. Diğer tnraftan zabıta dikkate değer 1 büyük para mu-
0lan ac 1~1 • nutuklarda annesine yorduk. Oğlum çok şaka yapıyor- - Did~ ~~ derece bıtkin hır halde- bazı malumat toplamıştır. tki genç iki kabilinde kan Kumral yıldız Jca.n Htırlov sönmcde,ı önce 
llrıutrrı~~gıaınden bahsetmeği hiç du. Böylece birbirimize yakın dur- dir. Şimdı hızı tanıyor, fakat hal. ve tav- sencdenberi tanışıyorlardı. Müteveffa ı' nakline muvafakat etmişlerdir.BÜ- olarak üçüncü zevcinden de ayni· 

Stalin' ı.. duk .• Sonra arkadaşlariyle şehri zi- rıyle uzak kalıy?r .. ~u sabah ~ır .. hasta kral Jorjun jübilesinde buluşmuşlardı. tün tedbirler, güzel yıldızı ölü· mıştır. 
'katı can~: annesiyle son bir müla- yarete çıktı ve ben yalnız kaldım. 1 bakıcı odasına gu·dı~ı ~an buyuk bir Aralarında büyük bir sevgi vardı. Fa- mün pençesinden kurtaramamış· Kısa genç kadınlık hayabnda üç 
hab· • ında Taa ajansının iki mu- .. .. . .. korku buhranı gcçırdı. kat henUz resmen nişanlı değildiler, tır. tır .. O hazan kendi kendisine : 
1\ ltı «Kek . «Donduklerınde ona yeyecek gu- 1 G ç kızın annesi Didinin csrare . HAYATI Be . .d. b' k d fak 
•·)~terin Cugea» ·ıarl~ıyle tan .. ın .. mış olan zel şeyler verdim .• Beni kuvvetli kol- hır' mcn""hul şahıs tarafından kaçırılnng1ızı Çünkü Mişel Askuit Oksford üniversi- -- nıı;ı a ~ ır ız an r ım 
,.. ç d J k -:s ş t · d tal b ı"d' ve direktörün milsa- Jan Harlov 3 mart 191 1 yılın- yok, kalbım kıralık apartmanlara 

icçtig"" • • 1 en mu a atın na- lan arasına aldı. Ayrılış saati gel- w k~ "d' S ,_, .. .. esın e e e ı be · d" 'k• ed d 
ını sormuşlardı. ... . . ·.. olduguna •. nı ır. cıuz gun sureu gay- adesini istihsal edemiyordu. da Kanzas sitide dünyaya gelmiştir. nzıyor, ıye şı ayet er urur-

1 K k . h'ki . dıgınden anne kalbım burkuldu,goz- bubeli esnasında rop değiştirmiş olma- D"di k h hayale ka ı Ailesinin soyadı Karpanter idi.Fa- du .. Bunu arkadaşlarına da anlat-
... bc~te bir vesika l ake enmkl 1 .v:re~ı lerim yaşardı, fakat nefsime hakim sı da fikrince, bu faraziyeyi teyit et- ı ço eyecana ve P ·ık k d ki k d mıstır. "'" "a o ar na ettıgımız O l • 1 b" k d Nı"şanlısı pek mü- at en isi annesinin çocu u a ı. ~ 

J na.... Jd .. d l k a· an ır genç ız 1
• la H 1 · · · b' h ·· öLECE;w.lNt BtUYORDU u:.. o um.. g uma on an ayrı manın mc te ır. o n ar ov ısmını, ır urmet esen u 

tc ~l<.onfurJu k .... k b. d . K beni ne kadar müteessir ettiğini gös- j Avdetindenberi kızının başı ucundan him imtihanlar geçirecekti. Bu sebe~~e, kendisine ikinci ad olarak kabul et- Doktorlar, onun sinema stüdyo-
trıtltna Ccorgiyev uç~ t hır adıre. 'ka- termek istemiyordum •• Onun acele ayrılmamış olan Bn. Hoket muttasıl şu- fikrinin tamamiyle sc:bcst kalması ıçm miştir. Çocukluğunda iyi bir tah- sunda hayatını zehirlediğini, sıh· 

e ede na ış e ura a ı a- . ·~ . . . k d kr d' . genç kız.ın on bes gun ona mektup .1 ld b' l k ba h . h _ _ı • rı. r.. etmesı tabu ıdı •. Halledılecek o a ar nu te ar c ıyor. ~ .. . . sı yapan genç yı ız, ır ara ı n- atıne i timam etmcoiğinı rapor· 
o~ "el d h. . 1 . k' 1 K clis" . tekrar buld ... yaz.ınnmasını ve onu gormemesıni iste- k l d 1 k . . 1 d b'ld" . l d" O olcuy ·rı. rnc en evvel bir gaz t va ım ış erı var ı!» - en ını ugumuz za- . . , . a ar a memuru ta etmışhr. arın a ı ırmış er ır. esasen 

lunu ordu. ZaiE elini sıkıyoruz ;gv~ Muhaveremiz bitmişti. Teşekkür man müthiş bir halde idi. ~· Acaba. ?1di bund~. n~lıs~ On dört yaşında iken Şikago ci- ölümünden on gün evvel hasta b& 
1. n adı a l .. • . . l k AŞIKLARIN ARASI artık kenclisıni sevmediğıne mı zahıp d b" 1 k be d k ı b' nı ınca gozlerinde sevinç- ederek ev sahıbınden ayrı dı . 1 . hakikt varın a ır yatı ı me te evam ıcıya : 
haı..~r alev parlıyor O d h .......................................... BOZUK MUYDU? 0 muştur? Bu tnlebın m~mı eden Jan Harlov, çok çapkın bir genç - Ben bir daha dönülmiyecek biı 

"llet, hern aurur• kra a em mu- Didinin tegayyubunu ihata eden es- anlamamış mıdır? Bu sebeple mı se-1 kızdı. Genç çocuklarla konuşmaktan yola gidiyorum. Her şeyi anlıyo-
.... ~ - D o unuyor r d b kid" B hah kız k' .. k d" . d . 1 k bol d b" R . voso ile ··1.. • B O R s A 1 rar aima a . ır. u sa ı mu- ız gun en ı ıra csıy e ay muş ve hoşlanıyordu. Mektep hayabn a ır rum, demişti. 

t'eçtı) Onu kmu aka~m .. nası ı;ıı ayene eden Uç doktor, kim olursa ol- acaba Mişelin gazeteye koydurduğulçok çapkınlıklar yapan genç kız O, af edilemiyecek günahlar yap-
ım S h ço tan ben gormemış ·· ·ı~ ·· · i · d'" ·· tür? ı k '• ı hnt' . . v. . - sun, kimsenin kıza sual sormasına mu- ı an uzerıne ın gerı onmuş · bir gece bir dans partisi esnasında tığını ölüm yatağında itiraf cdiyor-
ısaedi ırn ıyı degıldır zaifük 1 d ı dir B"'f' b 11 k .. ö llİtıd Yorum, fak t ' l . saa e etmemiş er · · · . .. u un u sua ere cevap verme guç: ' Çarlis isminde bir delikanlıyle ta- du. . lümünden iki gün evvel : 

r..ı en 0 kad a onun ge me- UzUm Miss Baltye şu son sekiz giln içindekı tur. Fakat ancak bunlar esrarı belki · · b" k - ikinci kocamın ölümüne se- • 

iö~t~ kanatıa:~:e~~un. ~l~um kil Ç. Fiat hal ve hareketini hiç hatırlamamağa dağıta~ilir~~r... d:ı~9i7 ~~ı:ı~;ı~İü~de ev~;n~i;t~~ra bep benim .• B~n~m asabım bozuktu. 
d Rıtrı ve h I ıyebılırım •. z.a_ 6 j.Taranto m. l3. 14. devam ediyor. N~nlısı Mişel Askuit Sekiz günluk tegayyubu esnasında G k 'lk 1 d·v· Ona çok çektırdım Şimdi onun!! u ~ asta ığırn hem ·ı l d cd b d 1 . fın enç ız, ı ev en ıgı zaman · D en zaı o - yanına gelince, hatırasının av et e- aşın an geçen erı etra da endişe için- on altı yaşındaydı. Fakat evlenmek buluşmağa gidiyorum. Belki de af-
le §UUtdu, hntırasında . .. 86 K. Taner 13. 14.17 ceği sanılıyordu. Onu görünce çok se- de buhmanlara ancak Didi öğretebilir. için yaşını mahirane bir şekilde teb- fedecek, demiştir. 

~~n1~~1!~~~ ~~k:~:ınd~~:kg~~~ !~ ~.hJ~~:!::~0 1:~75 !~: Tecrübe irin Opüşmek ınechuri ;~ş~~:nişa~ı;:.nz:~~i ~:~~~~: ~~ ni:~~:~i;!~cies:a::s~i!1cı~~k~~ 
"a§•nd d e şım ı se sen '=" ··1.. ·· d 1 Jan Harlova hi· ...... So a ır.. 28 A.R.üzümcil 13 50 13.50 Paristc bir dilenci ihtiyar bir kadının Paris sergisi münasebetiyle şenlik ko- kah hediyesi olarak altmış bin ster- 0 umun e__n ke~ve b ak b • 

•~eti ~İtson~.n buraya geldiğini ve 25 Esnaf bankasıl ı: 11. indiği lüks otomobile yaklaşıyor. Fakat mitesi, bir direktuar gecesi hazırlamış- linlik bir servet vermişti. taben aşagıda 1 ı:t0~~ ;r ~ış d · 
tı &ckre~e.&1.ni bana haber veren par- nefis bir kurt köpeği görünce uzak dur- tır. Bu gecenin programına eğlenceli Evlendikten sonra milyoner ko- - So~ gecemız ~ e em u! um 

.. (<l\apıerıdır. 5 S.Ergin 14. 14. mağı ihtiyata muvafık buluyor. thtiyar ve ... zevkli bir numara iH\ve edilmiştir. casiyle birlikte Kaliforniyaya gelen Sen benım .hayatım a .~~ azı~ vd: 
~0tdiinı açıldı, onu eşik üzerinde 275 Yekun kadın, nazik bir tavırla: O zamanın kostümü mecburi kılınmış Harlov, kışı orada geçirmiş, fakat lı~sı?·· Sem affederekh~ll~y~ru ' 
~trı .. c)' Cö:zlerirne inan<\mıyor- - Yaklaşınız, dostum, diyor. ise de siyah kadife maskeyi vakıt vakıt zevcesiyle kısa bir müddet sonra m~ştı. Jan Harlov a a u no~:ı 

~\ıyotdu.~a çok.~e.srurdu. iyi görü- 442443 eski yekun Dilcı:ci ~nc.lişeH bir tavırla: çıkarmak salahiyeti verilmiştir. a.yrılm_ıştır .•. ?nu bund~n son~~ .~o- man~sm~ .. ~nlıyamamış ve anla • 
}ıhatı"""'· Neşelı ıdı ve çok canlı idi 442718 u.Yekün - Ilıç olınnzsa köpe11iniz ısırmaz ya? ... Şu kadar var ki Hoparlörün bil- tıon Pıcture un perdesınde goruyo- dan olmuştur. "ld ·•ıl 8 rd • ., d. , . • ••••••••••• ••••••:J••·············· ..... . 

ı.. 0 u, akrabalardan haber Zahire Merhametli bayan ne cevclp verse be- ıreceği andan itibaren bir çeyrek saat ruz ve tanıyoruz.. Lucille iyi bir ha- ihtiyar "oıhozcular 
b' ~Bird 315 Ç. Buğday S.25 6. ğenirsiniz? maskeyi yüzünden çıkarmak yasaktır. yat geçirmeğe başlıyan güzel yıldız vergiden muaf 

tr ~ç ~1 D~çdl~rı arasında gümüşi 
321 11 

i{epek 2.75 2.75 t~tc- Bilmem ki, Bu sabah satın al~ım! Eğe.rksbe.vimli kadınlardan biri - bir sani- bund~n so
9
n
3
r
5
a daha. ikdi defa devf- Sovyetlcr birliği hükümetinin vc.r-

a~ (<ou n ~0r urn .. Ve ona dedim: 
430 

"S tam sırası tecrübe etmek istıyo- yccı ile olsa! - yilzünü açarsa ilk önü- lenmış ve senesın e son e a diği bir karar mucibince, bu sencniı: 
~lunı)» el Kır saçlı mı oluyorsun 133 kent palamut 250 nım! ne çıkacak erkek onu öpmeğe hak ka- lşsiz.lcr ve erkek davetliler birçok temmuzundan itibaren, 60 yaşını dol· 
~ (.(,, Bi ' 4036 kilo yapak 49. 45. lşin tuhafı şu ki bu bir Iı.iki'iye değil, zanacak ve bu busenin mükafatı olarak gilzellcrin bir an için maske mecburi- durmuş olan kolkhozcular, her türHJ 

r Şey değil .anne, diye cevap 129 B. Pamuk 45. 46. gcrcekten duyulmuş bir muhaveredir. Faris işsizleri için bir iane verecektir. yetini unutmafarını temenni ediyorlar. nakdi v~rgilcrdcn muaf tutulacaktır. 
-.,........ . - ...... 

sordu: l li bir gece için sarfctmişlerdi. Yeniçeri aya~a kalktı: omuz.larına çıkar, Velinin omuzuna da 
- Tanıdın mı? 1 ocaklarında hengameler kopuyor, her ta-ı - Kızanlar! Yeniçeriler! Bize müsa- sen çıkarsın. Dağlardelisioğlu, senin 
- Hayır! Tanıyamadım ama, sizin rafı çalgı, çığan içinde şenliğe boğuluyor- adc edin, biz sizi şöyle görmek ve iki omuzuna .ela Akyaknlıoğlu çıkar!. 

arkadaıılannızdan bazıları bu koğuşta du. arkadaşı alıp gitmek için geldik, siz - Altından senin bacağına dokundu· 
misafir, onlar tanırlar .. Lakin siz nasıl ~kayakalıoğlu ile Dağlardelisioğlunu ! sohbetinizde devam edin, hey! Veli, sen lar mı, kırk köpUk hepsi de devrilir.Bu 
oluyor da dışarıda kalıyorsunuz. getıren nöbetçi bağırdı: de kara Şahin bizimle beraber gel! Bir akıl mı Allah aşkın.al Böyle sözlerle 

'f '"~ - Biz. sarfu..amın konağında idik. - Heyy! efeler bunlar sizden mi? saat sonra yine arkadaşlara yetişirsin! beyhude vakıt kaybetıniyelim, ben en 
........_ -il : 'o • Dil No·. 5 - • - Daha fena ya! Orada misafir olan Kızanların hepsi birden :ıyagwa kalktı- Itiraza meydan bırakmadan, çarça-·~ • .. üste velev duvarın üstüne çıksam, eli· 

ll;~ . ~ insan nasıl ayrılır?. lar: buk çıktılar, nöbetçi bu sefer onları: .. gı.in mi uzatıp, Dağlardclisioğlunu çeksem 
~ lto . içinde öğr diw' b k 1 d" 1 - Bir iş için ayrıldık.! - Oo! Akayakalıoğlu: - Şerefle! ömrünüz var olsun! Ace- bile siz aşag;ıda kalırsınız. 
itıdi tıdorlaı-ı.nı ~n gı Vezir sarayı- ir açını a ırız ıyen.. 1 •••• 1 I 1 Dcvletlunun u,.cıakları yok mu idi. Bu - Bre! bre! bre! Dağlnrdelisioğlu le gittiniz.! 
<1· ' "e bu ·· . geçıp, merdivenlerden - Bendim ama! ne ıse sus. yuru 1e e. 
ı~en . Yuru,,u .. . .d b" h if b" işi yerine getirmek için adamınızı ça- - Nasıl oldu bu geliş! Iltifatlariyle geçirmişti. 

Stiylenı' . " şu esnasında mUtema- - Sen sus! Bak ilerı e ır er ır 
........ " .Yordu· w b" k .. or ğırtamaz mıydınız? - Siz bizi unutup çekildiniz. Bu dört arkadaş, ilerleyip bir aralığa 

l: va."la....:ı . . • aşagı ır yu arı gezınıy · _ d wü ~ .... ,: 6 '"c'L - ka - Hey! ağa! orası sana lazım eg ' -Serde ag"alık var! 'girince durup istişareye koyuldular. 
ı.. .• -~ık 

1 
usıoğlut Bizi f · b' Filhakika Yeniçeri ocagının pısı 

j~k.ıı1t ı.<> du, Ratır~ıolg~ m e emdaıze ır önünde gez.inen bir Ycnçicri vardı. Ak- bize yol göster, arkadaşlarımızdan bir - Katırcıoğlu nerede?. Olanı, biteni iki arkadaşlarına da an-
%r uoğuıa k u saray mu- .. ~ 1 lind kaçını göreceğiz. lsin saklı tarafı var. Sualleriyle ihata cdilmış· lerdi. Nöbetçi 'lattılar. Akayakalıoğlu: . ol\ .. k Ca ! Benim .. T« 1 yakalıoğlu Dağlardelısıog unun e en -.. Urf.aı.a yurebım sız- ı ' Sen bize inanmıyorsan arkadaşlar bizi . şaşkın, şaşkın bakıp, kendisini tanıma- - Şimdi! dedi. Sessizce saraya daya-

..._ ~<ısıl k cağız! tutarak: d h l 1 l ....._ urıarı...,~., er a tanırlar, götür bizi içeri! 

1 

sın ar diye, ters yüzüne döndü, koşa- nacağız! 
lutı ~Utuı 4 "°• - Sen hiç seslenme! Nöbetçi Yeniçeri, dik dik bakarak: rak kapıdan çıktı: - Ya bekçiler? 
,ı_ • l{ · Y\iıiir s Dedi. Yeniçeriye doğru yürüdü. Ayak . ~&..... •za.nıllrd ·. en silahlarını sıkı - Yürüyün bakalım önden! -. Olur iş değil! Baltayı taşa vurduk 1 Diye itiraz eden Dağlardelisioğluna: 
~ an b k seslerinin kendine yaklaştığını duyan 1 ~ot\i..._~l'tıya! h"n 

0

1r açını bula1 •ın! Dedi. Böyle içeri girdiler, içeride bir 

1 
ga ıba! - A! ınubarek! kapıdan girecek de-

"'"hı '°" n nöbetçi, yerinde durarak bağırdı: ~ "'1• u nasıl kurtarır:~ Ulem vardı. Dağlarde1isioğlunun deli Diye mırıldanarak tekrar bir a.o;;ağı ğiliz a! 
~d~~1tin, sara"ından - Kimdir 0 ? dıml Osmanı buraya clüşmilş, eline aldığı · bir yukarı gezinıneğe başladı. t - Kapılardan gircmiyeccğiz de bir 
'· ~ b J ka Akayakalıoğlu, daha sert a arla B (elli,..,. . il' sır"'ya ' pıcının bulun- ozukla ortalığı dhcnge boğmuştu. Akyakalıoğlu Dağlardclisioğluna giz- minare boyu duvarlardan mı aşacağız? 
h._ lı"rl .. :rastı ilerleyip serbestçe cevap verdi: ~ soı..ı. OcııID.na Vard·•:arak çıktılar. Akşam üzeri deftere kaydolunup,ilk li bir işaret vererek sofralarına beş da- - Sahi o da doğru! 
~-""<ll'l da b uar. Arkadaşları- - Biz.iz arkadaş! ulUfeleri dağıtılan efeler: kika kadar sudan pelte cevaplarla or- Kara Şahin yayık bir eda ve ağızla 
....... {."ltaııoğlu~tada ınisafirdi. - Siz kimsiniz? - Bunlara muhtaç değiliz. Alın bun- talığı susturdu, bir iki çekiştirdi, ve ilave elti: 
bedi IJ'tıdi b\ltı~ - Katırcıoğlunun arkadaşı! ları da· gece Kntırcıoğlunun uğruna bir sohbet şevk ile bir daha hızını bulduğu - Şu yıkılası duvarın her tarafı da 

1'' O~~ağlaı-dcl~lnasıI bulmalı? - Sokulun bakalım! alem yapalım! sırada, içl~rinden iki kahraman arka- minare boyu değil ya! Bak dört arsla-cl' ~kaYa'kaı o~lu: Akayakalıoğlu yürüyüp herifin kar- Diye dağıtmışlar, o gecenin değil, kaçf daşlarına gizlice fısıldadılar, onlar sof-ınız. 
ltQ d.tuı, ':111a.dın Yalım! Da- şısma gö~Unü gererek dikildi. Dağlar- gecenin alemine yetecek bu paraları Ye- radan ayrılarak, silahlarını kuşanıp - E? 

iniydin kızanlardan delisioğlu da yana ıeçtl. Akyakalıoilu niçeriler toparlayıp, alabildiklerine zevk- tekrar ıeldikten sonra Akyakalıoğlu - Ben en aşağıda dururum, Veli 

- Ah! Hahh! Siz yetemez misiniz? 
saraylılara, ulan hepsi korkaktır . 

- Hadi öyle olsun! Ya içeri nasıJ 
atlarız. 

- işte orası var; onu düşünemedim. 
Başını eğdi. Akyakalıoğlu, birdenbi· 

re arkadaşlarını harekete davet elti: 

- Kız.anlar vakıt geçiyor, burada bu 
iş olmaz, saraya varalım, elbet bir y<> 
lunu buluruz. Orada di.işünürüz, hele 
karşımıza sarayı alalım! 

- Karanlık gecenin içine daldı, al"
kasından üç efe de onu takip ettiler.Yü· 
rüdüler, yürüdüler, sarayın Babıfill 

semtine doğru açılan bir kapısına vaOOı
lnr. 

önlerine kapalı bUyük bir demir ka
pı, yüksek ve aşılmaz bir duvar çık· 
mıştı. 

- Demedim mi size? 

- Bitmedi 
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Deli 

• e es 
• • re ıçın 

olduğu ilan edilmişti ... 
--------------------------------dünyanın bütün kudretlerine 

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel p:Ja~: 

zarah Göztepe vapur iskele'ı· 
ne dört dakika mesafede }<ıJ ~ 
lanışh ve kirası elverişli iki I':. 
kiralıktır. Göztepede AbdU a 

) v· 
zel paşa yokuşunda baklc9 z56 
Bedriye veya telefonla 2 
numaraya müracaat. 

S.6 H(398) 2. 

• 
GARDENP ARTi 

Net' eli ve eğlenceli bir gece geçirmek için 17 • 6 .. 37 
PERŞEMBE akşamı 

Şehir Gazinosunda 
lzmir öğretmenler birliğinin 

Tertip ettiği GARDENPARTIYE 

GiDiNiZ , . . . 



FAVSTA 
Yazan : Mlfel Zevako 

-33-
lıir ~laun. Papanın da büyük kalpli ne de kabul ettirmek için söz vcrmişlcr-
~0lınası icap eder. dir. 1leride her birimiz ayn, ayrı Ş"ref 

1ılJir krau o . istilllcı haris ihtiyar, kim ve menfaatler elde edeceğiz. . . 
~ Ye~iz için ha ,alinden neler Bu defa hayret fazlala~~ı: Kralıçeyı 

ktedır. tevkife onu rehin mukabilınde hapse -rq , 
lttli a t oğlumun pek ziyade kud- gelen şu heyet elde edilen bu aykırı 

olduğunu unutmayınız. neticeden şaşırıp kalmışlardı. Katerin 
~~aküyle öyle idi Madam ... BugUn de bu şaşkınlıktan istifade ederek söze 
~it Vazgeçebiliriz. Onun istibdadı başladı: 
~ kardiııalların nefretini doğurdu. -Baylar; lütfen istediklerinizi bir 
~ ~.kendisini muhafazaya çalışsın. yere yazarak bana veriniz! .. Onu krala 
ltetti. kiliae Prenslerinin ciddiyetini tü- kabul ettirmek için ve yakında umuml 
ı..t..a.~ gizlice yapılan dini bir top- meclis toplamağa çalışmak için söz ve-

"-n ha ı.. _ _, kL 1 . 
Oiı ....:nm var .. nyonırn. 

lilat bircl~bire durdu. Katerin kendi-! Dilk tekrar yaşasın kraliçe diye ba
~ 111zl~rıni ikmale davet eyleyince ğırdı. Zabitler de yaşasın kraliçe ivaze.. 

S 
löze başladı: 1 Jerini yUkselterek cekildiler. 

- • 1 ~ 
~ıze haber vereceğim şey o kadar 1 Kralın anası ayakta bunların gidişi-
...__ --:Yetli ve büyUktilr ki ben bile ni gillerek seyrediyordu. Hepsi gözden 
~ gUçlük çekiyorum. Yalnız kayboluncaya kadar Katcrin elinaeki tıl
"'1 Sika biliniz ki ... Hıristiyanlık filemi- sunlı bileziğe gözlerini dikerek mırıldan-
'-aı et gibi ıneyd:ında bir dini reisi dı: 
~~.beraber bir de gizli reisi 1 - Rocciyeri yalan söylememiş. Su 
'-a ~ ~~ ~ tanıdığı, itaat ettiği reis taşlar hakikaten sihirli imiş. Bana söy
~ıdir. sn_cseı bana iki mily~n lenmesi icap eden sözleri ilhama yardım 
lılt ~ · Bu milyonın:. ~eredc? Sik- ettiler. Evet .. İnsanı öldürecek sözler .. 
~~ya ~ı ~~pın yardımını Oğlum ycşıyacak.. Oğlum hüküm süre

~. 8 · IWb;-1~ ~ilı~ -~ surat cek... Sen sefil Loreti'.. Kibirli ahmak ... 
ı.,.:_.::_· ı: ibet ıki yii%luluk yapıyor. S d .. 

1 
v h ı 

~ \rakı en e o megc azır an ... 
•-- - t. .. Veya elime iktidar ge- Ka . d daki deı:~· ··rte d ~. term uvar 46ı o n per e-
..::_l'anı oğl . ti•v• . nin yanına doğru gitti. Mösyö Percti --...., umun yerme geç gıruz 

" Giz ile geçen macerayı seyretmiş ve 
~~et lladam .. İşte 0 zaman Papa J dinlemişti. v ~içe bu zatın karşısında 
ltı karşısında kendisinden daha çok saygı ile egılerek sordu: · 
.;;:- .~e kudretli bir Papanın dikil- - Zat Aktesleri hep gördü ve işitti 

K0?'ecektir. mi? 
-Ohı _ :ti ... Bunun imkAnı olamaz. Mösyö Peretti cevap verdi: , 

_ 'r,e iç~ olamasın?... - Bitmedi -
~ ~e söyliyeyim ki bahset-
tim. ~lerı görmemeyi tercih ede- IZMlR BELEDtYF.StNDEN : 

~ Yada istediğim yalnız birşey - Alsancakta belediyeye ait 
HL. it. O d8 oyl iki' l k ·· 
-'"'liba . g umun şu ay 1 om- 9 H)'lh barakanın •enelik ki-
dir.o öl~ bır istirahat içinde geçmesi-
"- Yapa ukten sonra artık benim dünya- rası 25 lira bedeli mahammenle 
b.t ~ cak bir işim kalmaz. Ben de ra- baş katiplikteki şartname veç-

c·at l"U~umu teslim ederim. bile ' 29-6-937 salı günil saat 
lılrsıld.ı ız, iizleruniyen bir heyecanla 16 da açık artırma ile ihale 
~bdfai "e eğildi. Sonra gidip kapıyı 
llarba ~~1• Maiyeti, halle görUndU. edilecektir. iştirak için 2 lira• 
\t.ı_ &idiyor gibi silfihlı ve zırhlı elli lak 'muvakkat teminat makbuzu 

'44ll" Siny.. ' ' 
>orıard n or ata binmek üzere bulunu- ile söylenen gün ve saatte en• 
l@ı.... ı. Uk dö Giz onlara yüksek ses- .. • . 

·"lap etti: cumene ielınır. 
an:- Baylar!... Kraliçe hazretleri hiçbir 13-16-19-22 1899 (1063) 
de te'::_~ulnuyacak olan, böyle bir gün- • - • 
~ed il kuvveUerini ve kudreUerini • 
.... . erek Pans· v b"ı·· F 
-..ıu~. e u un ransa) ı 
....._ -1_,ır .eden dahili barplnrın önüne 
~~~ıuerın· 1" f 
~ ~ı· 1 ut en vadettiler ... Yaşa-
~ıçe!.. ı 

ı_.. baıddele~ hayret içinde dona,kaldık
'ıa: Yıne. Yaşasın kraliçe diye b:ı-
Cıı . nefıslerini kurtaramadılar. 

Yen d"n .. b ....... l<ı-a . "' soze aşladı: it' tçe hazretleri Scnligimiz.in di
'7 abul c·tnüş ve kral hauetleri-

Ôdeın · 
~i1:1aı·~. ış Asliye Hukuk Hi

A ıgınden: 
Vdenı· . 

leailld ışın Hacı imam mahal-
diier e~ Keskin oğlu Arif ile 
llaaide ogfu Alinin harbı umu· 
ae•- a.skere gidip bir daha 
d 

1111edald · eQbe . erı ve 332 senesin-
tı bilı" rı •ağ veya ölü oldukla-
cl 1111ıed·-· ttlb . •gı ve yirmi sene-

erı o 1 . 
ttıı ÖIGnıİe·mıyen bu adamla-
d-.h erı pek muhtemel ol
'°ttilı., cı~etle gaipliğine karar 
dtıi Şeaı lbumaileyhlerin kar
he .._ evket kızı Feride Nezi-
Şerif ~illa •ekili avukat Sabri 
llaaiı 0 , 'lllalc tarafından isten
••-.- ıc:p ilin suretile aranma
'-ıed-.· t~r •eriJmekle kanunu 
te- ınııa 32 . . 

aiaac ıncı maddeıi ge-
.\lilli11 e 111•111aileybler Arif ve 
~· biJ lai •eya 616 oldukları
ıtit>,, .. e1aıerin ilin tarihinden 
f ..... b" 
•~e1a • ır seneye kadar ti· 
~'1iye e~a tahriren Ôdemit 
"'~ u1'Qk mahkemeıine 

•el'llleleri illa olunur. 
f1080) 1924 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
8()RTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
oakletmiıtir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110] 

DOKTOR 

Esat Hatip oğlu 
Dahiliye mütahassısı 

Jki senedenberi dahiliye mil
tahassıslıkmı ifa etmekte oldu
ğum Alsancaktaki Sent Antu
van hastanesinden bazı sebep
lerle ayrıldım. Bundan böyle 
hHtalanmı Pazardan maada 
her gOn ıabahtan akpma ka
dar ikinci Beyler •okağındaki 
81 numarah muayenehanemde 
kabul. edeceğim. Hastanede te
davilerine ltiıum g6rlllenleri de 
Alsancakta Güıelyerde "Dok
tor Sadık Ahmet Sıhhat evin
de.. Hastane llcretiyle tedavi 
edeceğimi Ayın halka ilin 

Telefon: 3315 

liaraçcı Kardeşler ' 
10 

l'alcaitıe 
h111ı,. M d lllobilye sabfına baılam11lard1r. _Fıraah kaçırma-
' S.tıı 

0 
~rn Ev ihtiyacınızı temin ediniz. 

1en: YERLi MALLAR PAZARI 

MEYVA TUZU 

En bot mey•• tuaudur. lalubaaı def eder. Mide, bainak. 
-.:aracigerden ırJile•eJJit rehataııbklan öaler. Haımı kolaylafbnr. 

ID2İÜ Kanzuk ecıanMi Bey~lu - l•tanbul 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mliıteciri 
TOrkiyenin en e•ki otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki ıenelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
diaini sevdirmiotir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahab bu
harlar. 

Birço k huıuiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthiı ucuzdur. 

lzmir Emrazı sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 
Hastahanenın 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 

miktar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatiarı 
yazılı 21 kalem erzak ve eaire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
Haziran 1937 tarihine kadar 15 gün mnddetle eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Şartnameler hastahanede bathekimlikte hu~Un g6rnlebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 çarşamba günii saat 10 da Tepecikte 

Emrazı Sariye haatabanea.incle teşekkül eden komisyon huzu
runda yapılacakbr. 

(DiKKAT): 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınam1yacağından ~unlan vermek utiyenler ihale 
gününden evvel temiı>atlannı lzmır Malaandığına yabracakladır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiat Mıktar Teminat 
Lira K. Kalo Lira K. 
1127 so 11000 84 57 
2400 6000 180 . 
900 6000 67 50 
700 3500 52 50 
90 2000 6 75 
40 400 3 

140 4000 10 50 
1200 40000 80 

70 350 5 25 
14 70 1 05 
75 1000 s 63 

400 2000 30 
87 50 3500 6 57 
30 600 2 25 

450 500 33 75 
160 400 12 

Cinsi 
Birinci Ekmek 
Koyun eti 
Koyun alitl1 
Koyan yojurdu 
Arpa 
Kuru faıulya 
Kaim kepek 
Kok k6milrll 
Makarna 
Şehriye 
Patateı 
Pirinç 
Saman 
Kuru soğan 
Sade yatı 
Sabun 

88 Şeker 
50 Taze Kabak 

265 1000 19 
20 800 1 

50 .. Faıulye 
40 Domateı 

60 600 4 
112 1200 8 
140 1400 10 SO Pathcan 

tl-16-22-26 1840 11053) 

Müjde Müjd~ Müjde 

~_u,terilerimize koJ~yiık Kolombiya ve Odeon 
ıçın gayet ehven fıatle 

m~rk• gramofon ve Bisiklet ve Lüks lam-
pıaı<lar her marka 

b 1 tıer ve bunların teferruatlarile bera• 
it arı saa ber diğer maJJarımızda 

H I • s f dd• tecim evinde a ıt ·ey e ın ::::ııe :~; 
bağlandığını 1&yın ballumıza mlljdeleriz. 

ÔZ HALiD SEYFEDDiN 
Balcılarda No. 182 

KILINÇ 
lzmir 

·IELYlllATDR 
-BULVJfHAYAN EV-XASASI} 

OLHAYA• IAJfJCAYA1'EXlll. 

Mikrop hı,...,_ daha korkuludw~ 
~araıuzı k....aa Nkladıjınız _... 

,ıt,...erlnl&.I d'-

hldetaaalfletnek~ 
• aynı rand6.anı ..,. .. 

(5 5EtfE GAIWITI ..,..._ aotuk ltava dolaptan' 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçala Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acaraoy 

~ 

• 
c a: 
G) ·--a ... 

,.!ı: G) --..,,. .. 

= 
G) 

c c 
G) G) -. 
8-= •• as «ıı 

- >. •bO ·-ta N 

~ 
(il 

N c as 
GJ >. 

G) 

~ 
·;: ..c 

GJ - ·-.. -
'il GJ c ... 
U al 

o ti.o :9 

Optimus 
Markaaı 

eyi mabn bir garan
tisidir, mutlak bu 
markayı arayınız 

Acentası: ikinci Kordon 
Emlak Bankası kar

şısında 55 • 3 
Hüsnü ldemen 

BERBERLERE! 
" Perma ., fabrikası "' Supersilans " ismiJe çok 11k, çok ida

reli ve gayet sessiz çalıfan· bir ıaç kurutma kaskı piyasaya çı
kardı; tafsilat T&rkçe katalokta. Numune giisterilir. 

Acenta•ı : H0SN0 IDEMEN 
ikinci Kordon Emlak Banka•• kartııında 55 • 3 

Turgutlu Urganlı ılıcaları açıldı 
Şimdiye kadar binlerce: baıtaların fifa bulduğu Urpnb 

ıhcalan baglladen itibaren açıldı. 
Ilıcalar eıki mllsteciri Rüıtem tara&ndan ifletilmekte ve 

müıterilerin her türlü istirahatleri temin edilerek biitün kon
foru ve sair tertibatı ikmal ettirilmiı, asri bir ıekle ifrağ 
ettirilmiıtir. 

Belediye tarafından lstanbuldan Glilbane hastanesinden 
celbettirilen doktor Nüzhet Şakir tarafından bizz•t tabW 
ettirilen sularında yllıde bir buçuk radyonakte•ite buluacla
ğa g6riilmiit ve suyun nefaıet ve tifaıı ba rapor tasdik edil
mittir. Bilhaua eskidenberi tecrübelerle abit olan mide, 
babrek, cild. çıban, maya•ıl, kam, romatizma gibi ve bil
hassa çocuğu olmayan kadınlann tifa buld•i• bu ıhcaJar 
en 80D terekkivat ve nezafetini g6stermekle sayın müıteri
IHine tekrar ilin eder. Gelen mlifteriJerin memnun olacak· 
Jarmı ve trenle gelenlerin Posta arabalarını iataıyoncla bula-
caklarını bildiririm. Müsteciri: Ril•tem 
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IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

lzmirde ikincikordonda 72 
numarada sanayi ve zıraı 

makinalarile otomobil ticare
tini yapan Şart B.Baladur ve 
şürekası şirketinin Jak B. Ba
laduru şerik aldığına ve ş:rket 
sermayesinin 25.000 liraya in
dirildiğine · mütedair mukavele
name ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2027 numa· 
rasına kayt ve tescil edild iği 

ilan olunur. 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mührü ve F.Tenik imzası 
1: Mukavelename 
Bin dokuz yüz otuz yedi 

senesi haziran ayının dokuzun
cu çarşamba günü saat on beş 
raddelerinde ben aşağıya imza 
ve mührünü koyan Türkiye 
cümhuriyeti kanunlarının bah
şettiği salahiyetleri haiz lzmir 
birinci Noteri Mehmet Rifat 
Bayraktaroğlu, lzmirde bükü
met civarında kain hususi dai
remde vazife başında iken 
yanıma gelen: lzmirde ikinci 
kordonda 72 - 5 numaralı ma
ğazada ticaret eden Şarl P. 
Baladur ve şürekası aza ve 
mes'ul şeriki olup mt!vakkaten 
lsviçrenin Lozan şehrinde bu
lunan Şart P. Baludura izafe
ten Türkiye Cümburiyeti Ce
n~vre konsolosluğunca musad
dak iki haıiran 937 tarih ve 
6 - 1 numaralı ve bir sureti 
tercemesiyle bir!ikle dosyamızda 
mahfuz vekaletnameye müste
niden bilveka!e hareket eden 
lzmirde Halim ağa çarşıs ında 

38 numaralı yazıhanede ot uran 
nvukat lbrahim Etem Postacı
oğlu ile adı geçen şirketin di
ğer aza ve mes'ul şeriki iz. 
mirde birinci kordonda Dok
tor Esat apartımanında 1 nu
maralı dairede oturan Lionel 
J. G. Albon ve lzmirde birin
ci kordonda 334 numarada 
mukım Jak P. Baladur takrir 
edecekleri veçhile tarafımızdan 
resen bir mukavelename yazıl
masını istediler. Kendilerinin 
kanuni ehliyeti haiz oldukları
nı anladım. lzmirde Karanti-
nada Halepli sokağında 27 
numaralı evde oturan Mehmet 
Hayri oğlu Emin Edis ve iz
mirde Karataşta Şetaret soka-
ğında 23 numaralı evde otu· 
ran Fehmi Özçağlıyanlar da 
şahit ve muarrif sıfatiy: e ha-
zır bulunuyorlardı. Bu şahitle
rin şahadete mani bir halleri 
olmadığını sorup ö$?"rendim. 
Bunun üzerine müttefikan söz 
alan mumaileyhim dediler ki: 
Akitlerden lbrahim Etem Pos
tacıoğlunun müekkili Şarl 

P. Balad1Jr ile !...ionel J. G. 
Albon arasında münakit şir· 
ket mukavelenamesinin bazı 
maddelerini tadile ve bu nıu-
kavelede lzmir geçen ve aşa
ğıda imzası mevzu J. P. Ba
laduru da şerikler arasına ithafa 
karar vermişlerdir ve ticaret 
kanununun 15 nci maddesi mu
cibince iş•m beyannameyi tan-
zim ve imza etmişlerdir şöy· 
le ki: · 

Adı geçen şerikler Şarl P. 
Baladur ve Lionel J.G. Albon 
arasında lzmir birinci noterli
ğinden resen tanzim ve tasdik 
kılınmış olan 11 şubat 936 ta
rihli ve 1081 numaralı şirket 
mukavelenamesinin aşağıda ya
zılı maddeleri şu suretle tadil 
edilmiştir: 

"ikinci madde şu suretle ta
dil edilmiştir.,, 

işbu şirket mukavelenamesi 
lzmirdc Bornovada Arapkirli 
sokağında 25·27 numaralı ev
de oturan Şarl P.Baladur ve 
lzmirde ikinci kordonda 160 
numaralı evde oturan Lionel 
j.G. Albon ve lzmirde Birinci 
kordonda 334 numarada otu· 
ran aşağıda imzası mevzu Jak 
P.Baladur aralarında aktedil
miştir. 

Sekizinci madde şu suretle 
tadil edilmiştir: 

R - Şirketin sermayesi ev-

IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUGUNDAN: 

Hüseyin Çağlarlar Ticaret un
vanile lzmirde Yemiş çarşısın
da 48 No.lu cezayir hanında 
emtia ve ticari eşyayı indirme 
bindirme müteahhitliği ve yük 
arabasile nakliye ve arziyecilik 
yapan Hüseyin Çağlarların işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2026 
No.sına kayıt ve tescil editdiği 
ilan olunur. 1912 (1072) 

lzmir ahkamı şahsiye Sulh 
Huk uk mahkemesinden : 

lzmirde Namazgahta Dibek 
başında Çavciar sokağında 1 
sayılı lsmailin aile evinde 7 
No.lu bir odada 5 - 4 - 937 de 
ölen Mehmet kızı Dudu Naile
nin ilandan itiharen üç ay için
de varislerinin veraset Hamile 
mahkemeye müracaat etmeleri 
ve bu müddette müracaat edil
mediği takdirde metrukatın 

hazineye devredileceği ve yine 
ilandan itibaren bir ay içinde 
alacaklı ile borçlu'arının mah~ 
kemeye kaydettirm~feri bu 
müddetten · sonra müracaatin 
nazarı itibara alınmıyaca~ı ilan 
olunur. (1083) 1932 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden : 

lzmirde Karataşda Mimar 
Sinan sokağında 17 No.lu ev
de oturmakta iken 4 - 5 - 937 
tarihinde ölen Hayıcri ljpiyanın 
alacaklı ve borçluların ilan ta
rihinden itibaren bir ay içinde 
mahkemeye müracaat etmeleri 
al<si takdirde bundan sonra 
mes mu olamıyacağı ilan olunur. 

1082 (1933) 

ve lce 65000 altmış beş bin lira 
iken bu sermayeden Şarl P. 
Baladurun koymuş olduğu alt
mış dört bin lira sermayesi 
yirmi bin liray:ı tenzil edi lmiş 
,.e Lionel Albonun sermayesi 
bin lira iken bin ilavesiyle iki 
hin liraya iblağ edilmiş ve ye· 
niden şirkete dahil olan Jak 
P.Baladur da üç bin lira ser-
maye vazetmiş bu suretle şir
ketin sermayesi 25000 yirmi 
beş bin Türk lirasıdır. Bu pa
ranın 20000 yirmi bin lirasını 

Şarl P.Baladur iki bin 2000 li
rasını Lionel J.G. Albon ve üç 
bin 3000 lirasını da Jak P.Ba
ladur vazeylemiştir. 

Dokuzuncu madde şu suretle 
tadil edilmiştir: 
Ş: rketin kar ve zararına da 

şerikler aşaRıda yazılı nishet 
dairesinde iştirak edeceklerdir. 

A - Şarl P.Baladur: yüzde 
altmış, 

B - Lionel J. G. Albon: 

yüzde yirmi, 
C - Jak P.Baludur: yüzde . . 

yırmı. 

nisbetinde iştirak edecekler-

dir. 
MUVAKKAT MADDE 

işbu tadiller ve Jak P.Bala
durun şirkete ithali bir tem
muz dokuz yüz otuz yedi tari
hinden muteberdir. 

Tarafeyn başka bir diyecek
leri olmadığını bildirmeleri üze
rine verilen bu takriri ben ye
minli Noter bir nüsha olarak 
resen tanzim ettim ve kendi
lerine yüksek sesle açıkça 
okudum tamamen istedikleri 
gibi yazıldığını bildirmeleri üze
rine bu mukavelename zirini 
hepimiz im1a ettik ve mühür

ledik. 
Şahitler imza ve mühür 
Akitler: imzaları 
T.C. lzmir birinci noteri res

mi mührü ve imzası 
Umumi No. 4273 
işbu mukavelename suretinin 

dairemiz dosyasında saklı 
9.6.937 otuz yedi tarihli ve 
4273 numaralı aslına uygun ol
duğu tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz yedi senesi Haziran 
ayının dokuzuncu Çarşamba 
günü. 

lzmir birinci noterliği resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu 

imzası. 
(1079) 1925 

~ .;_' ' . . . : . ' ; . . . . . 
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KUVVET ARTAR . ' ~ MESARIF AZALIR 

:························································································································· . . 
: .................. : Bütün dünyada nakliyatın miihiın bir kısmı tercihan ~ .................. . 
• • . . 
5 ( ŞEVROLE ) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de hu E . . . : 
................... : makinaların az masrafla fazla randman vermesidir. : .................. . . . . . .......................................................................................................................... · 

• • • •• TAMAM LE YEN, D HA KUYYELI MOTOR 

DUZECTİLMİŞ VEZİN TASKİM'i SA VESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 
• • • 

TAM-SERBEST DiFERANSiYEL HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENİ BiR MOTÔH. - Şevrolenin tecrübe 
,.e tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su
pap usulünde kamyon moıÖrü biçimi, yeni 1937 Şcvrolc 
Kamyonuna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve batta eski.sinden daha büyük bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvveti :ırttırılrnışhr .. Tork ~fahn yüksektir, dak. 850·1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış kııv

vet idareden hiç bir fedakarlıkt~ bulunmadan elde 
edilmi~ter zira 1937 Şevrole Kam

yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni rnotör zaman ve paradan ta

sarrut ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır; 

uzun zamandan beri sağlamlık ' 'c 
clayanıklılıklarile meşhur Şcvrolc 

Kamyonlarından da daha saQlam 
ve daha şayanı itimaltırlar. 

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

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan
lara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrolc Kamyonunda 

bulunacaktır, Duzeltelmiş vezin taksimi yüklı artt ırmak 

sayesinde <>eleyen y ük için daha bftyilk yer veri r. Şcvro· 
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetl i arka 
nks kuvanı, şaftı b utün yuklerden kurtarır ve Şc ,-ro l e n i n 

itimada sayanlığını artırır. Yeni bir şase dahn buyuk 
kuvvet ve daha foz)a metanet verir. DuZ(• ll i lmiş, ken

diliğinden mafsallı, kamyonda kul· 

)anmak için bilhassa imal rd ilmi!j 

hidrolik frcnlt•r ımıspc l, \ 'C rıı lı sıı

vilcştirilnıi~ frcıwj has ıl \'(' bala ta 

knlınlıgı kullanmakla :ıza ldı ğ ı z :ı 

ınan hile fren labanlarilc kasnaklar 

arasında lanı teması lemin <·derler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A/~ . 
İskendcrıye, ~fısı r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E TELEFON: 2704 E E TELGRAF : KUTAY ~ . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OSMAN KUTAY 

JZ~flR 

. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iL AN 
Iktısat Vekaleti iç ticaret umum 

Müdürlüğünden: 
Türkiye Yangın ve nakliyat Sigorta işleriyle çalışmak üzere 

kanuni hükümler dairesinde tescil ediJerek bugün faaliyet 
halinde bulunan Güven Türk Anonim sigorta sosyetesi bu kerre 
miiracaatle lzmir şehri ve Ege mıntakası acenteliğine şirket 
namına yangın ve nakliyat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu 
işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, 
müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere 
Sümer bank lzmir Yerli Mallar Pazarını tayin eylediğini bildir· 
miştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 
25 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla ilan olunur. 

lzmir Tramvay ve 
ketinden: 

(1081) 1928 

Elektrik Şir-

Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın: 
1) 17.6.1937 de saat 9 dan 17 ye kadar Yusufdede, Halit

paşa, Mısırlı caddelerile Çukurçeşme sokağında ve mücavir so
kaklarda; 

2) 18.6.1937 de saat 7 den 17 ye kadar Tramvay caddesile 
Göztepe karakolundan Reşadiyeyc kadar olan mücavir sokak
larda; 

Kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrt!kleri kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika ~~~ - - -- . . ..... ····--····· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
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N. V. 
W. F. il. Van fler 

Zce & Co. 

~Yonkarahisar belediyesinden: 
1978g 1• Yapılaca" inıaat Afyon Karahisar Belediyesine ait 

2 ıra 68 kuru~ bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
bir 1:- Bu inşaata ait şartname, plan, harita ve dığer evrakları 

3 ıra bedel mukabilinde Afyon belediyesinden Alınacakhr. 
- B . lıqib· 11 ınşaat 5 - 6 - q37 tarihinden itibaren 29 - 6 - 937 

tkaiı::e kadar 24 gün müddetJe ve kapalı zarf usulile yeniden 
4 eye konmuştur. 

!\,,,; lhalei kat'iyesı 29- 6 - 937 Salı günü saat 14 te Afyon 
5 •sar Encümeni Belediyesince icra kılınacaktır. 

~lif ~ isteklilerin artırma, eksiltma ve ihale kanununun kapalı 
•aali dkkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale 

ıı en b' 
6 ır saat önce zarflarını vermiş bulunacaktır. 

- T . 7 enıınatı muvakkate "1500,. liradır. 
htr ;;; Fazla ınaliımat almak istiyenler tahriren veya şifahen 
llıalfııııa~ Afyon Karahisa r Belediyesine müracaatla istedikleri 

alabilirler. "3335,, 

15~16~18~20 1906 (1075) 

Çiftçi ve hayvan 1 

8ahiplerinin na- ı 
Zarı dikkatına 
~~:aıı~rınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
l' cı azlarını ve nesçlerini bozmayınız. 
k llraıı f b . 
. abuğ'ıı a rıkaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
lıııde k~ çıkarı 'mış pamuk çekirdeji-inden mamul un ha
li Uspeferi emrinize amade bulundurmaktadır. 
lc·~hıııı 'ar Ö • 
1 lllpe y dı_nıza ( küz b:ışı ) markalı Turan mamulab 
eyip k e •rerek onların şayanı hayret derecede semi%
tlııkdar~V1ret~endiğini ve inelderinizin verdiği sütün fazla 
l\t a Çogaldığını göreceksiniz. 

eccaııi 
llııılatı I n~ınune ve tarifname için fabrikalarımız ma
Ve J. ~lll ı r ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

• Heınsiye müracaat edıni:ı:. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
T elefbn - I:ı:mir 3465 

YENlASIR 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

·NEKAOAR DOGRU ? .... 

DAIMON 
Masa ve cep vantilatorları 

~~~ 

'~~ ~~' ~. 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıcak· 
larından kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Solu ban cıvan 

.5abife 9 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi giinde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça
lamak ıuretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dislt'rinizi sade temiz
lemekle ve parlatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mik
roplan imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
DRESDNER RANK ŞURESI 

IZlliB 
MRRKKZl : ttKRJ,IN 

Almangada 17a Şabe•I Mevcutiar 
tıeı maye ve ıbtıyat akçeaı 
166,000,000 Raybsmark 

Tftrklyede Şnbelerı: lSTAbiBUL ve lZMlR 
MıeırJa Şubeleri: KAHlHR ve l KKNDKRlYR 

Her türlü banka muaınelatnı ılı& ve kabul eder 

, 
f ' 

ı·· 

• ALM A:l!i Y AHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 
l'bVPn ~M-1111' RF.GJRTRRM ARK RAlılır • (l)-h 

. . . . ı· .. . 

S. Ferit Eczacı başı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hıılisa 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlarJnın 
lzmir mümessilidir. 

Türkiyede satılan çamaşır çivitlerinin en eyisi ve en mükem
melidir. Sahipleri, serma ·esi ve İşç •leri halis Türktür. 

Bazı çivitlerde olduğu gibi içinde çamasırlan yıpratan mad
deler katiyyen yoktur. Müşterilerine senede iki defa hediyeler 
verir, ikramiyelidir her yerde satılır. 

Ege için umumi acentesi : 9 eylül baharat deposudur. Me-
raklı bayanlara bilhassa tavsiye ederiz. TELEFON : 3882 

. ...•...•. ···························································~ 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

• • • --• -• • -• -

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

~< '" • • ,...... ' • !" • • '.\ ~ • • • --

Demir.yollarından: 
20 Haziran Pazar günü Basmahane - Alaşehir arasında bir 

tenezzüh katarı yapılacaktır. Basmahaneden hareketi saat 7 
Alaşehire varışı 13 tür. Alaşehirden avdeti saat 17 Basmaha
neye varışı 22 dir. 

Fiatler cok ucuzdur. 11078) 1934 
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Sahife 10 • YENlASIR 
u 

Asiler muhtelif cephelerde büyük taarruza geçtiler 

şehri · düşmek Bilbao •• uz ere • • 
ımış •. 

Milis er Bilbao sokaklarında şehri adım adım müdafaa 
ediyorlar. Madrid şehri tahliye ediliyor 

Diğer bir habere nazaren Milisler, kuvvetli bir topçu ateşinden sonra Kasa Del Gurdayı işgal ettiler 

Kadınlar ve çocu~lar Bilbaodan çıkarılarak Santandere naklediliyor· 
lngiliz donanması Bask halkını himaye etmektedir 

Madrid, 15 ( ö.R) - Milli müdafaa 
nezareti !ebliğ ediyor : 

Merkez cephesinde düşman topçusu 
bugün büyiik bir faaliyet sarfetmiştir .. 
Madrid cephesinde Cümhu.riyct batar
yalarının tiddeıli ateti altında hükümet 
kuvvetleri Kaza del Kampoda, Kaza 
Rohayı ve Kaza de Laboru ifgal etmiş
lerdir. Dli§man arka mevkilere çekilmiıı
tir. Kordu cephesinde cümhuriyet kuv
vetlerinin taarruzu devam etmektedir .. 

Be, asi asker hatlarımıza müracaat et4 

mjş1erdir. 

Taj cenubunda dütmaoın topçu ve 
tayyare kuvvetleri bazı mıntakalarda 

ıiddctli faaliyet göstermiılerdir. Cüm
huriyct kuvvetleri yüksek bir mi..ncviyct 
ile mevki.Ierini muhafaza etmişlerdir .. 
Dört uker hatlanmıza aığınmışhr. 

Biakaya cephesinde dütmanın tazyiki 
'dünkü gün devam etmiştir. Topçu ve 
bava kuvvetleri bu hareketi himaye et
mi~lerdir. Kuvvet1eTİmiz arka mevkile
re çekilmiflerdir. Yüksek bir mineviyetle 
mücadeleye devam ediyorlar. 

ASI HABERLERi 
Paris, 15 (ö.R) - Asilerin umumi 

kararglihından bildiriliyor : 
Kuvvet1erimizin Bilhao üzerine mu .. 

Wfer yürüyüşleTİ devam etmektedir .. 
Santo Domingoya hakim tepeler ifgal 
edilmiştir. Bilbao etrafında bulunan ve 
Bilbao ırmağına hakim bulunan tepe
ler de elimize düşmüştür. Kuvvetlerimiz 
bir istikıaf harelteti neticesinde Remo
nayı ifgal etmişlerdir. Bu köyde yıkıl
mamıı kalan biricik kiliseye kızıllar ateş 
vermişlerdir. Esasen kızıllar taarruzu
muz karıısında terke mecbur kaldıkları 
bütün köylerde caniyane hareketlerine 
devam ediyorlar. 

BILBAONUN MUHASARA.si 
Roma, 15 (ö.R) - Salamankadan 

bildirildiğine göre Nasyonalistler Bilbao-

Madrid sokaklaTının şimdiki hali 
yu ıimal, tima1i garbi ve cenuptan kat'i 
olarak muhasara altına alml§lardır .... 
Şehrin korunmasını artık general F ran~ 
konun inııafına k.almtttır. San Domingo 
etrafı zaptedilmiftir. 

BILBAO ATIŞ ALTINDA 
Paris, 15 (ö.R - Bilbao şimdi tam 

muhasara altına girrni§tir. Londradan 
cParia - Soir> gazeteaine bu hususta ge
len malUmat tudur : 

Bilbaodan gelen son telgraf ahalinin 
tamamen Santander üzerine tahliye edil
diğini bildirmektedir. Dıı mahalleler asi

lerin top ve mitralyöz aleti altındadır .•. 
Şimdi Bilbaoda yalnız askerler, gazete

ciler ve memurlar kalmıştır. Bunlar hal
kın tahliyesine cansiparane ç.a]ışıyorlar .. 

Hükümet daimi olarak içtima halinde
dir. Şehrin teslimi için general F ranko 

ile müzakereye girişildiği tekzip ediliyor. 
İngiliz ve Fransız konıolosları Bilbao
dan St. Jan de Luze hareket etmiılerdir. 
Limandan çıkmak güçleımiıtir. Zira 

methal asi tayyarelerin daimi hücumu 
altındadır. Bask milisleri araziyi adun 
adım müdafaa ediyorlar. Gece aıi top
ları ıehri ıiddetle bombardıman etmiı
lerdir. Nasyonaliatlerin niyeti tebri iha
ta eden bütün tepeleri ele geçirerek 
tchri tes1irn olmağa mecbur etmektir. 

MUKAVEMET DEVAM EDiYOR 
Bilbao, 15 (AA) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor : 
Dolaşan bazı §"yialar hilafına olarak 

muhtelif mahalll verici İstasyonlar dün 

alqam normal ıekilde musiki ve haber
lerden ibaret olan programlarını nC§ret
meğe devam ebnİ§lerdir. 

Askeri harekat hakkında radyo Bil
bao cümhuriyet kıt'alannın ıiddetli bir 
bombardımana rağmen fcsatçJa:rın 
müthi~ hücumlarına mukavemet etmek
te olduklannı bildirmektedir. 

Senelttdenberi olü bir halde bulunan boks hayatını canlandınnak için 

ciddi biT faaliyet sar/edilmektedir. Eski boks muallimlerinden B. Nuri Ko
paTalın açtığı boks evinde çaltşmlaTa de1'am edilmektediT. Cumartesi ak
ıamı da bir hazıTlık müsabakası yııpılacaktıT. 

FotogTafta, hazıTlık halinde olan boksÖTleri ııöruyorsufLUZ. 

&Tap ola.. Bilbaoda" bw görünü§ _ ~ 
MiLiSLER DE KAZANIYOR dar gazetesi muhabirinin bildiı'd:lğine Nasyonalistler Madrid cephesinde biri SAMtM1YET ~. 

Madrid, 15 (AA) - Casa del Cam- göre bafvek:ll Aguirre1n bir memunı çok kıt'alar tahşit etmişlerdir. Son ta- Londra, 15 ( ö.R ) - Dün ~ 
po mm takasında milisler Caca del La- pazartesi gecesi general Frankonwı ka- a.rruz yalrlaı;nııştır. Madrid o zaman Ma- avam kamarasında travayist mebus!" 
bor ile Torrecilla ve Caaa Del Guardayı :r:argAlıına ~· Bu memur Bilba- laga gibi birkaç saat içinde düşecek- dan B. Baker hariciye nazırı B. )l:deJI° 
kuvve~li bir to~çu . atcti .h".'."'lıiiı~d~ onwı teslimi için Bask hUkümetince tir. Taarruz emri verilir verilmez bin- den hükümetin diğer devletle~ n~~ 
oonra 1ıııal etml§lerdır. Hukumetçilenn ileri sürülen başbca §llrila.rı bildirmiş- lerce insan ve muhtelif çaplarda top- de -samimiyetlerinin bir delili olB'"' 
tankları, tanlr.lara karıı asiler tarafından tir. Bu tekllf iki tarafa mensup rahip- Jar Madrid cephesinin bütün noktala- İspanyadaki gönüllülarin geri aıııııııf 
kullanılmakta olan toplara Ye humba- !er arasında evvelce gizliden gizliye ya- rında harekete geçeceklerdir. Nasyo- sı hususunda ısrar edip etmlyece~ 
ralara rağmen bu ilerleme hareketini te- pılan müzalı:ettlerin neticesidir. ııaliııt İspanyanın kadınları Madrid svrmuştur. B. Eden cevabında deıJ)li' 
min etmiştir. Muhabir general Frankonun şeh- ahalisi için çok miktarda elbiseler ha- ki: _

1
.J 

TAYYARE HARBi rin bilA kayıfü !!8rl teslimini istediğini zırlamışlardır. Bu elbiseler yiyecek Ortada bir samimiyet -tJl" 
Madrid, 15 (A.A) -Aravaca ıu ha- yüklü kam)'Olllarla birlikte hükümet mevcut olduğunu biliyorum. .B.~ ırl' 

zinesi tahrip ve asilerin mevzileri ,iddet- merkezine sevkedileceklerdlr. Bize la beraber hükümet bu teşebbiisüP sif 
le bombardıman edilmiıtir. kollarınızı açar n dost gibi karşılar- ticelenmesi için Azami gayretle ç 

Aragon cepbeoi : Aailerin otuz tay- sanu size yardım ederiz. şacaktır. . Jıt" 
yareai ile hükümetçilerin bir çok tayya- Londra, l5 ( A.A ) - Bask hükü- Bilbao, 14 ( A.A ) - Başvekil~ 
releri arasında muharebe olmuttur.... mııtinhı milı:nessili matbuata beyanat- gün saat 11,45 de Bask htiküıı1e A 
Düımanın yedi tayyaresi düıürülmii§ ve ta bcluııarak tehri müstevlilere karşı Bilbaoda kalacağını resmen söyle 
hükümetçilerin dört teyyımıoi de diitman :ıomına kadar müdafaa etmek lizere hü- tir. $9( 
tarafından ıakat edilmiıtir. ktimetin Bübaoda kalınağa karar ver- Başvekil Aguirre ile nazırlarıtı ~ 

JNGILIZ DONANMASI Hl- dlAfni teyit ve ııehrin §aria muallAk tarıdere hareket ettiklerine dair ıt 
MAYE EDiYOR.. olaralı: teslimi için başvekil Aguirrein kaynağından çıkarılan şayialar Jıl 

Bilbao, 15 (A.A) - Baak dahiliye Franko ile müzakereye girişmiş oldu- yetle tekzip edilmektedir. ·s/ 
nezareti tarafmdan neıredilen bir teb- ğu haldandald haberi tekzip etmiştir. Bilbao, 14 ( A.A ) - Hava.s -ı 
liğde Bilbaoda bulunan ilr.i bin kadın, HERşEY HAZIR muhabiri bildiriyor: Jı'f. 
çocuk ve ihtiyarın S..ntandere nalr.Iedil- Londn, 15 ( ö.R ) - İngiliz htikü- Franko kuvvetleri gece ileri "J1 
diğini bildirmektedir. Mülteciler karadan tngiliz donanmasına lıaTeket emri 1'tten meti. Londrada B. Ed~e Almanya, kctlerine devam etmişlerdir. . ll rıf 
kamyonlarla ve denizden balıkçı ve İngiliz det.iz MZın B. Duff Cooptt İtalya ve Fransa ııefirlen ar.ısında an- kat'i neticeler istihsal edileceğı 'I> 
yük gemileTi mayn tarak dubaları veaa- iddia etmektedir. General, biltün mu- lqma metnini Valensia ve Hendayeda dilmektedir. . ~ 
ire gibi muhtelif gemilerden mürekkep harip milislerin affedileceğini vadet- bulunan mtlmessillerine ıı&ıderıniş- Berlin, 15 (A.A) - Alman fi~~ 
büyült bir filo vaaıtaaiyle aevlr.edilmck- ıniş fakat siyasi şeflerin askerl mah- tir. mahfilleri İspanya deniz kontrolıl~ 
tedir.. kemeye sevkedilmeleri noktasında ıs- lspaııya sahillerini kontrole memur kında Londrada dört devlet at ı,I 

Başvekil Aguirrein Edene vulr.ubulan rar etmiştir. Bu sonuncu şartın ilk mü- dört devletin kontrolü ila eden gemi- hasıl olan anlaşmadan memnund'# 
müracaati üzerine lngiliz donanmaaı zakereler esnasında reddedildiği söylen- !erinin emniyeti ~~ ııllrd~eri Berlinde bu anlaşmanın tbiza b4 j)I 
mültecileri tll§ıyan Buk gemilerini hi- mcktedir. tal<!pler burada tasrih edilmektedir. Bu sinden sonra Almanya tarafındall ~ 
maye etmektedir.. Bilbao cephesi, 15(A.A) - Radyo metin bugün Salamanka ..., Valensia slirülen metalibatı tatmin ettiği 

Basir. başvekili tarafından Edene gön- Nationalın dün akşam saat 22/20 de hükümetlerine tebliğ edilecek ve bwı- rilmektedir. ~ r 
derilen notada ıöyle denilmektedir : bildirdiğlıı.e ııöre general Davila Iru- !ar da taJımlıı edildiğine göre hemen Siyasi mahfiller, anlaşmanın ıl 

Bask hükümeti dü§manın kuvvetli top- mandasındaki kıtaat süratle ileri~ mttabet cevap vereceklerdir. Bunu mü- ruz halinde dört devletin müştet"1' ııı" 
çu bataryaları ve çok milr.darda tayya- devam el:mektedirJer. Franko bayrağı teakip Londra ademi müdahale ko- atını zıman altına aldığını kayde $". 
reler vaaıtasjyle Bilbao ıebrini tahrip et- daha şimdiden Bilbaoda birkaç evin mttesl muntazaman mesaisine devam te ve istişareler akim kaldığı -~ I> 
mek istediğini öirenmqtir. ispanyada da- üstünde dalgalanmaktadır. Bilbaonun edecek ve İspanyol meselesinin bütün de her devletin mukabele biJDıisl~ 
hili harbin insanileıtirilmeıi hareketinin banliyosu olan Begonada muharebe- safhalarını gözden geçirecektir. ları olacağını tebarüz ettirme~ 
baıında bulunmU§ olmanız dolayıaiyle !er cereyan etmektedir. Begonanın her - ti 
sizden ahalinin muharip olmıyan lr.ısmı an düşmesine intizar edilmektedir. Çekoslovakya Eden 'in beyan~ 
tdıri tahliye edinceye kadar Bilbaonun MADRID TAHLfYE ı:;oe~ 

tahribine elinizdeki bütün diplomatik ED1L1YOR başvekili Bükreşte Londra 15 (A.A) - B- tif 
vesaiti kullanarak mani olmanızı rica . ".fadrid'. 15 (A.~). _ General ~ja avam kamarası~da . b~kii~Je~ 
ediyoruz. sıvil ~ye Madridin derhal tahliye Bükret 15 (Hususi) - Çe- lııpanya kontroliıne ııtırak . ıer 

Bask hükümeti her ne bahasına olur- edilınesını emre'-'""- Gen ral b"" k 1 k b k·ı· dokt b•1 
-·,_.,~. e u- oıı ova ya aşve ı ı or gemilerde bitaraf miişa, od 

sa olsun Bilbaoyu müdafaa etmeğe it- ~ si~".5' teşekküllerle amele teşek- Milıin Hodza öğleden evvel bulunmasına taraftar oJdııS'~ ı 
tifal<la karar vermiftir. Sivil ahalinin küllennı tahliye işlerine ya.-dun etme- . • yerıO 
en kısa bir müddet zarfında tahliye edi- • davet etmiştir. Bükreşe gelmiş, lınraretle İs· ve fakat harp gemılerı ~o· 

ge tikbal edilmiştir. sila"hlandınlmı« kargolarııı ~ı'' leceğine söz verir. Bu malr.aatla Bibaoya 12 asi b.yyaresi hükümet merkezinin ., d v' 
mü§&virler göndermenizi veya garbe üstünden uçarak beyannameler atıruş- Romanya başvekili B.Anto· nulması meselesi bakkıo a fi 

doğru yapılacak olan tahliyenin kontrol lardır. nesko ve Balkan devletleri ha· bir malümalı olmadığ!015j~İ~ edilmesi için konsoloslardan birine emir Bayonne, 15 (A.A) _ Bilbaodaki riciye nazırları Çek başvekilini ademi müdahale korıııte .,ıO' 
vermenizi rica ederiz. Fransız konsolosu B. Casteran ailesi ef- karşılamışlardır. şimdiki kontrol sisteınioiıılaıJ'!1 

B1LBAODA KALIYORLAR radı ve konsoloshane memur ..., rnüs- Üç başvekil Perşembe günü kemmel bir bale koP 11 ıJıil' 
Bayonne, 15 (A.A ) - Bask hükü- tahdimlcriyle birlikte ııehri terkederek Tuna üzerinde bir mülakat ya· meselesini ihtimamla te 

metinin matbuat bürosunun bildirdi- Fransaya dönmüştür. pacaklardır. edeceğini bildirmiştir. • 

ğine göre nazırlar Aguirrcln riyasetin- BEYANNAME ATITLAR ı Bl b J k f • tJ 
de daimi olarak toplanmaktadırlar. Na- Salamanka, 15 (A.A) - Franko tay- areşa Um erg S OOtO aJ ,ıı 
zırlar heyeti şehrin son müdafaasını ha- yareleri Sierra Guadarrama cephesin- Peşte 15 (Ö,R) _ Almanya Paris 14 (A.A) - •• fr•j):JI 
zırlamak üzere Bilbaoda kalmağa itti- de uçarak hükümetçilere ait mevzi- f ~ 

lınrbiye nazırı Mare..,I Blum· bankasının ıskonto -~ızı ' fakla karar vermişlerdir. Ierin üstüne beyannameler atıruşlar- ..- _ 
FRANKONUN NEZDINDE dır. Bu beynnamelerde ezcümle şöyle berg yakında Pefl:eyi ziyaret 4 ten yüzde 6 buçuga 

Londra, 15 (A.A) - Evenin2 Starı- denilmektedir: edecektir. mıfbr. 


