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HAKKI OCAKO(;LU - - ~~--------~--
AB 0 NE SERAITl 

DEVAM MODDETI Türkiye için 

Senelik. .. ... ...... 1400 
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Hariç lç\n 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

~~~~~~~~~~~-==ı--~~~~!!!!!!!!!1~~~!!!!!9!!~~~~~~~~rr~--:-~-:-~~~~~-,.~~~111 

s~~,, • Iran heyetinin hediyeleri 
tskenderlye 14 (A.A) - Başvek1liıı rlyuetl 

altmdald han heyeti Krala han phı ile ol}unun 
prenses Fevziyeye gönderdikleri kiymetll tıtır 
hediyeleri '9'el'!lliştir. 

Antakya 14 (A.A) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Orgeneral Asım GUndilzün başkanlı
ğındaki Türk heyetiyle orgeneral punt
~ başkanlığındaki F..ransız askeri 
heyeti arası.nan.ki müzakerelere bu gün 

sant 10 da başlnIUIU§tır. 

Tilıik bcycti saat 15 te halle partisini 
ziyaret etmiş ve orgeneral Asını Gündüz 
Antakya, Iskenderun, Kırıkhan, Reyha
niye, Ordu ve Şehköy halkevlerinin hu
susi heyetleriyle gençlik mümessillerini 
ve Arap köylerinden gönderilen bir he-

~ f y~ti ve bir Etitlirk grubunu kabul eyle-

Hatayda intihap esnasında 11apıl4n nüma~lerden iki aahne Hatayda intihap esnasında 11apılan rıümayi~lerd ·k · h - mışt.ir. . . 
İstanbul, 15 (Hususi) - Hatayda taılıyan, Alevilerle ailihla Uabeciler ara· ıuyandırmıatır. Ankarada aıslahiyettar bir 80 • • k t~n 1 ıtasa ~ l h · Halkevme gıden yol başdan başa halı-

Milletler Cemiyeti kontrol heyetinin aında kontrol heyetinin delegelerinin de zat kontrol heyetinin Hatayda bir müa- .:~~~ ışdın es_ :::°eb n:_ ~~lTol_'--c;_e- la.r ve çiçelclerle siislenmiş ve yolun ba
Tiir)d . . . , u.111 'Yra an uzıur.ıaş rmaıı., ışı a aıuHMJ• ma ·· el bir tak kurulm,,..+.• Yol üze-

tığı artık açıkca tesbit edil-:·tir. Ant~k- d'"'-'"l · · • d h"d' A " .. · 1 f · b" a ı 11 
a e me ır, e ı. rine ve yoh.m iki tarafından evlerin pen- • 

er aleyhine ça)J§tığı, tahrikat yap- bulunması bunun delılıdır. Hatayda kanlJümanJık. Hır.istiyanlık davası yaratma- larl h'ff .. I h JI t kt' d d' · ş guz "'"i .... 

......, 011.u meamı ıntaç e en son a ıae n· ga kalkıohgını, tamamıy e tara gırane ır A ,_ 14 (AA) · A d l Ya hillt.. d • d k d . . .... . .. . ntHya, · - na 0 u çerelerine yığılan bir kaç bin ~i orge-
amet aıreaine tecavüz e en ve ara a ve burada nefret ve asabıyet hareket tarzı takıp ettıgını aoyledıkten ajanaının huauat muhabiri bildiriyor : ne.ralı çok candan alkışlamıştır. 1 Hctay Halk parliai ,.eiai B. AlNliılga"' 

Hatay garajında toför muavini Osman Ampir sineması adını dellftirmif, OJlo 

Su ı·şlerı· Ekmek fı·atlerı·nı·n y.u··k-· bu gece saat 10.30 da Rum ortodoka Antakya 14 (A.A) - Anadolu ajan- general Aamı Gilnd~ün lkametl hat.o 
-SONU OCONCO SAHiFEDE- sının hU5USI muhabbi bildiriyor: ruı olarak GONDUZ 1sm.bıi almıfbr. 

Şehirlerimizin hayati 
davalarından birini 
lefkil eder 

selmesine karşı tedbif 

Bir dünya rekoru 
kırdılar 

iki. Cinayet oldu Sarışınmı 
. Kumral mı 

Bır adam Torbalıda karı- Hacı Oaman 1ıa,,.,. 
sını ve kaynını öldürdü cinayeti eırarı hdld 

çözülemedi 
lıtanbul 15 (Hmmi) - HHt o .. 

man b4yınnda bqlıyan, İpsalôdo 

nihayetlenen, katil Ali Riza da do
Jail üç ~nin ö1üm.üM ubebiv.t 
verem f4cia, earannı muhafcıza et
mektedir. Gazeteler birbirini t1ak
zeden tafsilat vennektedMer. Ka
tilin, cinayetten evvel tanı§tıbı, be
Taber t14§4dığı saM§ın k4dın Semm 
namı diğer Hayriye, bu aabah Ea
kişehfrden getirildi. Sevim beyana
tında, Ali Rizayı (Mehmet) adı ile 
tanıdığını, cinayetten evvel Eskife-

hfrde babtaının yanına gittiğini, 

kendiainin aanşın değil, kum,.al ol
duğunu, asıl sanşın kadınm Be§ik· 
ta.şda artist Necl4 olması muAte
mel bulunduğunu söyledi. Se1'im, 
adliyede saatlerce sorguya çekildi. 
Ayrıca cinayet gecesi katilin oto
mobili ile uzun köprüye giden ara
bacı Ali de bu gün getirildi. ATaba
cı Ali, yolcu nfatı ile otomobilde 
bulunduğunu, hattci paTa verdiğini 
saylemektedir. 

! Emınn anbean çözülmesine inti-
1 ~,. olunuyoT. 

Sir Con Simon 
-0---

0 Avusturya borçları hak-

Al
. v ld h d 

14 
lngiliz kral ve k1'aliçesi geçen hafta Yapılan at yan§lan"• ziya,.eaerinde kında bevanatta bulunda 

1 ı 1 f Z arJa a (Yanda eski lngilit kralı Dük dö VindaM, kansı ile binilcte Antipde) 
1 

Londra, 1-4 (A.A) - Maliye nazm 

~aat 20 dakika kaldı J •it K ı k Simon buaiin Avam kamarasında Avua-
Bir Haziran gilnil lnönU yüksek yel- ngı ere ra ve r a- turya borçlan hakkında beyanatta bu-

ken uçuş kampında 12 saat 22 dakika ha- lunarak Avusturya borçlannı aarand 

vada kalarak iki kişilik plAnörlere mah- 11• çesı· 01
• 
0 

Parı· s zı· yaretı· eden devletler konleranaanın hitamında 
sus yeni bir mlllt rekor kıran ve bu su- nef(edilen tebliği batırlalmJf ve .~ 
retle Tilrkiye'ye cuzun müddet havada dar memleketler menafiinin himayaıl 
kalma> bakımından dünya ikinciliğini için alınacak tedbirlerin İngiltere ile AJ. 

kazandıran TUrkkuşu öğretmen namzet- Programı Kral jorı· VI t d.k tt · manya arasında yapılmakta olan müza-
lerinden Cemal Aytaç ile arkada§ı Rasim a S ) e 1 kerelerin neticesine bağlı bulunduğun" 
Tianşan'ın (1) resmini deroediyoruz. Faris 15 (Ö.R) - Bulonya limanı med- ve kraliçesi tam saat 12,40 ta lngiliz ve ilave ederek demiştir ki : * halinde İngiliz ordusunun hatıra.sına di- Fransız bayraklarile alislenmiş olan la- - Eğer memnuniyeti mucip bir tan• 

Ankara l!S (A.A) - Türk.kuşu mual- kilen anıtin açılış töreni İngiltere kral keleye ayak basacaklar ve Bulonyada ela halledilmediği takdirde Jngiltere h\I. 
}imlerinden Ali Yıldız yanında muallim ve kraliçesinin bu limana ayak basacak- 20 dakika kalacaklardır. Hilkümdarlarm kümeti timdiki Jngiliz - Alman tediye 
namzedi Sezai Göksu olduğu halde Kra- lan dakikada yapılacaktır. Mareşal Fe- bineceği hususi tren harekete başlarken anla~masını pervia vermeden 30 bazi.. 
nlh tipi iki kişilik bir yelken planöriyle tain' in riyasetinde saat 11,20 de başlı- Bulonya mekteplilerinden 200 çocuk randa feahedecektir. Binaenaleyh mez• 
lnönü yükseJt yelken uçuşu kampından yacak olan merasim saat 12,30 da, yanı c God save the King > lngiliz milli mar- kur tarihten itibaren icap edecek tedbir-
havalanarak 14 saat 20 dakika süren bir tam hükümdarları hAmil olan Ingiliz ~ı terennUın edeceklerdir. leri almakta serbest olacaktır. 
uçuş yapmışlar ve A.lıwÜı tayyarecUe- auıirallık vapurunun limana gireceği ıu- Faris l!S (ö.R) - Londradan bildiril- -=--
rinden Ernest Jachtman ve Fassdorf ta· nı.da nihayet bulacaktır. Bu dakikada dlğine göre kral Jorj VI kraliçe Eliza- lran pef r Ll 1 arı 
rafından bir RM.-4 pllnörlyle Verming- anıtın üzerindeki örtU kaldırılacak ve betle birlikte Farise yapacaği resmt z.i- Tahran 14 (A.A) - Maliye nazın bu 
ltad Syld de 2~27 Tepinisani 937 de kral ile kraliçe vapur geçerken Abide yaretin programını kabul etmlştir. Ma- gün parlamentoda yaptıiı beyanatta 
yapılo:ılf olan 13 saat 59 d.a\ikahk dünya önünde eğileceklerdir. Vapur bundan jeateler 28 haziran sabahı saat 10,40 rad- Amerikan - lran petrol flıketinln 1938 
rekonmu 21 dakika fazlui)'le 8 le . sonra ~ kırılm11 olarak limana doj- deleriwie maiyyetlerl erk&nile birlikte dan kendisine verilmlf olan monopoldan 

muvaffak olmualaıdır. - lrOluna -.m ~. tngt1ls kral -SONU OCONCO SAHiFEDE- vaz ~ğini bi1dirmiştir. 



Ekmeksiz cinayeti 

. K~ Ekmeksiz ~ö~de Ha-ıçoban Aliye taamız etmek istemiş, Ha
lil ismindeki bir çobanı oldiirmekten lil buna razı olınaymca ilıi suçlu Halili 
suçlu Musa oğlu Ali ve Mustafa oğlu ı yere dii§iirerelı: taşla beynini parçalamak 
A1l hakkındaki tahkikat evrakı Kemal- suretile öldilrm" lerdir. 
~ müddei 1.m1umiliğinden ağır ceza uş 

ahk 
. _,_,_.,_ 1ki 

1 
Bununla iktifa etmiyen suçlular cese-

m emesıne .. ,,.......~. suç unun, 
Tiidt rem bnununun 4.50 inci maddesi din üzerine çalı çırpı koyarak at.eş~ 
mucibince idamları talep edilmektedir. ler, fakat y~urun yağrnasile ateş sön-

tkl suçlu, eski bir adavet yilzünden milş ve cesed tamamen yıılnlamamıştL 

hadise gilnil çoban Halilin yolunu bekle- İki suçlu Dün hınire ge~ ve ha
mişlerdir. Bunlatdan Musa oğlu Halil, pisaneye sevkolunmuştur. 

iki Cinayet oldu 
Bir adam Torbalıda karı
sını ve kaynını öldürdü 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE !hiş bir cinayet işlendiği alA.lı:adar ma-

ikinci • 
ınşasına başlanıyor Kordonun 

pavyonu yükselmeğe Bu suretle beş devlet 
başlamıştır iş Bankası pavyonu 

Şehirde en acil ihtiyaçları tetkik eden 
belediye rew Dr. Behçet Uz. senelerden 
beri aabipsiz olduğu için bir türlü tamir 
edilıniyen ikinci kordonla Dr. Rüıtü 
Aras ve Refik Saydam bulvarlarının ye
niden İnf&Sllll fen heyetine emrebniştir. 
ikinci kordon ve bu iki bulvarın inıası· 
na ait formaliteler ve 1'.eıifler tamaın1an· 
m11br. 

ikinci kordon 1 30 bin liralık bir mas

rafla meydana getirileceği için peyder 
pey yapılacakbr. ilk olarak konaktan 
~ümrü1' önüne kadar olan kısmın İnp· 
sına başlanmıt bulunmaktadır. 

Rüttü Aras bulvarı beton • asfalt yap
tırılmak ouretiyle Cümburiyet ve Mont• 
rö meydanlariyle birleıtirilecektir. Bu
nun lcanalizasyon işi ilı:ma1 edilmiıtir. 

BELEDiYENiN YARDIM! 

FUAR iŞLERi 

Dost Sovyet Rusya hükümetinin lo• 

reis 

tevsi ediliyor 

mit oluyor. 
Resmen iıtirak eden devletler anwn• 

da Filistin de vardrr. Fıliotin pa-.yonu 

Su işleri 
Şehirlerimizin hayati 
davalarından birini 
teşkil eder 

--0--

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
müzakereye girerlerse müzakerenin 
iyi bir neticeye varması bir gün me
selesi halinde sayılabilir. 

Şirket yeni tesisat yapmaktan da
.ma kaçmaktadır. Sebebi de müba· 
yaa müddetini doldurmuş bulunma· 
sıdır. Her an elinden çıkması muh
temel bu işe yeni sermaye dökmeği 
menfaatine uygun bulmıyor. Bir 
tüccar kafasiyle bu hususta belki 
haklı da bulunabilir. Lakin biz de 
hayati bir işimizi böyle bir dü§ünce· 
nin esiri kılamayız. 

lzmirin içinde susuzluk ısbrabmı 
çeken mahallelerin adedi hayli mü
him bir yekuna baliğ oluyor. Beledi
yenin dü§ünceleri ile su şitketinin 
zihniyetini telif etmek imkanı bu
lunmıyor. 

Böyle çıkmaz bir yola girınit da· 
valann en esaslı hal çaresi işlenmiş 
hataları ortadan kaldırmak, ihtiya· 
cm icaplarını yerine getirmektir. 

Su tesisatının belediyenin eline 
l(eçmesine kat'i bir zaruret vardır. 
Son yıllarda lzmir, su tirketinden 
çok ıstırap çekmiştir. Belediye bu 
yüzden yalnız bugün tesisata konu• 
lacak kıymetin bir kaç misli zarara 
uğramıştır. bu işle ~tır. kamlara bildirilmiştir. Mahalll zabıtası Şehir meclisince kabul edilen karara tanbuldak.i ticaret mümeuili dün 

Karacadal köyil muhtan Mehmet oğ- hil.diseye el koymuştur. uyularak, reisin ist~ üzerine 2000 lira D Beh t U L d . t d da yükselmektedir. lıtiraklerine intizaı: 
Şeb kö-n-.ı ...;;l ... :... -&· r. çe zu maiamın a zıyare e e .. 

lu Hllseyln • ,~e .se.~~ ve Gel= haberlere göre Karaağaç kö- , elzele feliketzedelenn' e ven·ıec·'-b.· k S 1 b' (j"• • ı edilen Romanya, ltalya, Çekoalovakya, 

Su şirketi de bizzat bu hakikatle
ri müdriktir. Binaenaleyh eline ge
çirmek istiyeceği bir hava payı için 
sırbndan çok paralar kazandığı, lz· 
mir halkının ısbrabını daha fazla 

h CK. ye ovyet er ır gının geçen sene er .. 
kllylUnUn itibarınızanmıı bir insandı yünden "'akir oğlu Mustafa isminde hır' M P 1 • • d fu b d .., Büt••ye ait formaliteler ikmal edildigı•· d ld • .b. b d İ . t mr ve o onya ıçın e ar oa asın a ölQmll esrarengiz bir mahi et taş k ....... e o ugu gı ı u sene e zmır en er· 
tadır Cl!!lediıı baş l ~ ~ - adam, ailevi bir sebepten dolayı karısı ;çin, belediye reisi dün imzaladığı iki nasyonal fuarına iştirak kararını bildir- pavyon yerleri hazırdır. 

' mm so e- Şükriye ile kavga etmiş ve kendisini feci bin liralık bir çeki Krrıehir ve Yozgat miıtir. · İt bankası pavyonunun yeni planı lıa-
~wbirlmyarauşturvardır. ölüm bu yaradan şartlar ·ıçinde o··ld"-uş" u'-. B. Yahya ~- feJ•LetzedeJerı·ne go"nden·ım-L uze" re K•- zırla mı br lı bank vyo u aıu ....... 'U.L ı.uı- w::: öa: e&. ..- Sovyet Ticaret mümessili §ehrimizde n ş • ası pa n geçen 

v tlko •-1..'-'L-tm• v--'"'' kanaat ~•dur ayni şahıs tarafından ağır surette yara- nlay cemiyeti vemesine makbuz muka- b' "dd k I k . . 1• I I seneden daha geniı ve mükemmel ola-

uzatmamaııı makul davranması icap 
eder. 

Nafıa vekilimiz Ali Çetinkaya be· 
lediyemize bu teeisab geçirmek İm· 
kanını bah!"ylemekle lzmire yeni 
bir hayat vermenin manevi zevkini 
duyacak ve rejimin bir icabını daha 
yerine getirmİ§ olacaktır. 

~ t:nu.5 .. ".i'- ır mu et a ara • yenı ı ave er e mey .. 
ki k " uhta "rüldü"" d iki lanmıştır. ~ilinde gönderrniıtir. Şahsına yapılan cakbr. Planı mimar mütabassıs B. Gotye 

, oy m n, go gun en sa- dana getirilecek Sovyetler pavyonu ile _ L d '-'L d.'-. b nil . 
at önce, meçhul bir şahıs tarafından llldisenin haber alınması üzerine ma- naddi mükafatlanmayı kabul etmiye- tarann an tet«ıı< e umıf ve eye mıı· 
kendi harmanında, bir kavga neticesinde halli jandarma komula"1 katilin arkasına rek bunun bir kısmını felaketzedelere meşgul olacakbr. Bu suretle fuar aah.,. tir. Devlet Demiryollan idaresi pavyonu 

öldllrUlmüştlir. Tahkikatın sonu bu gün bir müfreze çıkarmıştır. ,Cumaovası isti- 1önderen reisin hareketi lzmirde, bil- sında yükselen Yunanistan, Büyük Bri- yıkılmaya baolanmışbr. Bu pavyonun 
anlaşılacaktır. kametinde firar ettiği anlaşılan Jratilin huoa balkrrnız arasında büyük bir mem- tanya, Yugoolavya pavyonları arasında yerinde daha modern ve cazip bir pav-

TORBALIDA yakalana"8ğı muba.k:kaktır. Bu h!ldise ıuniyet uyandırmıtbr. Sovyetler Birliği pavyonu da iltihak et- yon yaptınlacakbr. Plftru hazırlanmışbr. 

de ancak katilin derdestinden sonra kat'i 
HAKKI OCAKOOLU 

TorbalınınYKaraağaçang.kıöyünden" demilt- suretteU.:eçneovvkür edkebuileeelu"~b·r.u·· Dinamit 1 Güzel bir teşebbüs 
lzmirde bir Çiçek se-

Bergama Halkevi köşesi 
l ki IHalya neferi haftfça Saidi kaybediyor mu? l f / k verler cemiyeti B J d • • 

yaralandı n i a edince e e iye reısı 1- Halkımızın havaya karşı korun-
Dlln keçecilerde Ali efendi aokağuı- 'Oçolı: kulübünün muhitte daha nafi bir - kurulacak malan hususunda bilgi edinmeleri için 

da bay Fahri ve orta!darmm sahibi tile- şekilde çalışması için, kulübün spor Z il k l Bazı çil)ek amatörlerinin t.eşebbilsile - evimiWe 11/6/938 tarihinden. itibaren 
cardan Santonun 1ı:ıracısı bulundug·u 6 branşı an kadar kili tür branşıan da ge- ava ı ö y ü ağır ··"-'-'-d b' ç· _,_ 1 . ti> Ber gamada vefat etti bir h= açılmış ve derslere başlanmış-

~ ............w. e ır c ıçe& sever er cemıye . . 
sayılı ahşap yün depoound.a bir yangın nişletileeektlr. surette yaralandı yakında faaliyete geçecektir. Vilayet meclisi Azasından, Bergama tır. He~ hafta cumartesı günlen saa~ .18 
çıkmıştır. Şimılüi lrulilp binasında mevcut kil- B te bbils . . eni ,,, tte belediye reisi B. Nafiz özçelik'in Ber- de verilmekte olan bu derslere blitün ne·· --~ b ,..,. G" Uld" k.. u şe e gırış er vuaye n ce- ·--~~-·1 elm lidir 

Ateş ameleden Yak<. tarafından dik- tilpane zenginleştiril. ecektir. gırm=uereye a,,.... um ur o- · etin ılm ·· d · ti k- gamada vefat ettiği bilyiik bir teessilrle YUI'U....,, ar g e .. · .. d b · k lm tur B k.. . ıruy aç asına musaa e ıs yece 
katsizlik eleri atılan bir sigaradan çık- tl'çok kulübünün yakında yapılacak yun e ır aza 0 uş ' u ~y cıva-ılerdir. Maksad, lzmirin imar sahasında öğren.ilmiştir. 2 - Halkevinin .sosyal yal'dım kolu· 
m.ıştır. Ateş, her tarafı ahşap olan depo- yıllık kongresinde, kullibün her sahada :~ b~ıkç~ ya~.~ ogl~ Dal- yeniden inşa edilen evlerde bahçe ve çi- Vilayet meclisinde faAl bir Aza, Berga- °:un ~bbli_sile açılacağı evvelce bildi
nun çabsına sirayet etmiş, genişlemiı, f al' .. bil . . . b. ·"'?' ısmınde hır koylu, ogle vakti dere j \)ek zevkini umumileştirmek ve her evi mada değerli bir idareci olarak tanınan rilen kimsesız kadınlar tarabndan yapı
yımındalı:i belediyenin kireç hanı ile yan- a ıy'.'t gost':'e mesı ı~ın ır_ program bogazında sarı kaya mev.kiindeki derede lbalıçe yapınağa ıqvik e1mektir. B. Nafizin ölilmii Bergamalilar için bil- lacak Türk el emekleri satış mağazası 
larındaki diğer ahşap binalarm saçakla- heyeti umumıyeye arzedilecektir. balık avlamağa başlamıştır. Alakadarların yaptıkları tetkiktere yiik kayıptır. çok yakında açılacaktır. 
nnı sarmışbr. § tstanbulda ~ ~ - be~az Dalgan balık avlıyacağı dinamiti de- göre 1zmirde halkın ancak yüzde ikisi B. Nafiz Bergama belediyesinin başın- Bu mağazada el işlerini satmak isti· 

Yetişen itfaiyenin silratle aldığı tedbir mecmuasının verdiği hır habere gore reye atmağa fırsat bu) amadan elindeki 
1 
bahçe ve çiçekle a!Akadardır. Halbuki da bulunduğu müddetçe muhit için nafi yenler 25 hazirana kadar halkevi sekre

sayesinde at.eş çenber içine alınarak Üçok ta!nmınm kıymettar sağ iç oyun- dinamitler infilak etmiş, zavallı köylil bundan yirmi yıl önce lı.mirin ekser ev- olmağa çalışmıştı. Kendisi bir milddeı- terliğine milracaatle i§lerini makbıız mu· 
mevzii olarak söndürillm~tür. cusu Sait Izmiı:den ayrılarak Aııkarada- vücudunun muhtelif yerlerinden ağır : lerindeçiçekmevcudidi.Avrupadamev- lenheri ciğerlerinden rahatsizdi. lstan- kabilinde teslim etmelidirler. 

Zarar, llOO lira kadardır. Bina ve içirı- ki Galatasaray kulübüne girmeğe karar surette yaralanmıştır. Göğsünden yara cud = iyi gilller yirmi yıl önce 1zmirde bulda tedavi edilmekte olduğu sanator- 3 - Evimiz salonunda her hafta per-
deki balyeler sigortasızdır. Yangının sön- vermiş ~- derindir. Yaralı memleket hastanesinde 1 yetişmekte idi. yomdan ili. gün evvel Bergamaya dön- şembe günleri saat 21 de ka,nlgöz oyun-
diiriilmesi esnasında i.lcI itfaiye neferi ha- Dün a)llkadarlar nezdinde yaptıj!ımız tedavi albna alınmıştır. -=- mil§, belediye erkanı tarafından karşı- ları gösterilmektedir. Blitiln yurddaJlaı 

~e y:;18~ .ve memleket hastane- tahkikatta bu haberin biç bir asıı ve --=-- Diş doktoru lanmıştı. davetlidir. 
sıne g erilıniştir. esası olmaruğı öğrenilmiştir. Sait, 1zmir- Ekinler yandı Sıhhati iyi olmakla beraber bünyece 4 - Evimiz salonunda her hafta cu· 

den ayrılmak Diyetinde olmadığı gibi Azra Demirelli zayıf dilşmüştll. Allkadaşlan kendisine martesi günleri saat 19 da çocuklara 1ca-
Evvelki gün hmirden hareket eden su i§inin yolu.na girdiğini haber verince ragöz oyunu oynatılacaktır. BiltUn kil· 

tren Ulucak istikametinde gittiği sıra- Şehrimizin tanınmış ~ dcrktorların- çok sevinmiş ve memnuniyet izhar eı- çü:k çocuklar gelebilir. 
Arsa bonoları kulübünü ve fomıasını değiştirnıesi de 

Bel.~'- . elce h da mevzuu bahis değildir. l:W,J'enın evv yangın sa asın 

arsası buiunanlara verdiği bir milyon li- lzmirden ayrılan veya kulüp değl.ıti
ralılı: arsa bonosundan 700,000 liralık ren oyunculann hiç bir işe yarıımadılı:
kısmı belediyenin eline geçmiştir. Kalan lan men sabit olduğundan Saidin böyle 
300,000 liralılı: bono da peyderpey top- bir maceraya atılacağına alAhılarlar ih-

da lokomotiften sıçrayan bir kıvılcım, bu , dan bayan Azra Demirelli yaz tatilini miştir. 5 - 16/6/938 perşembe günil saat 16 
civardaki Ali oğlu Mehmet Erkinin tar· , geçirmek ve bu fırsatla tetelıbuda bulun- B. Nafiz Bergaınadaki evinde yalnız da evimiz köyciiliik komitesinin haftalık 
lasına düşmüş ve ekinler tutuşarak 60 ,mak üz.ere dün Istanbula gitmiştir. Bir bir gece .kalabilmiş, evvelki sabah saat toplantısı vardır. 
dönUmlilk mahsfil yanmıştır, Mehmet müddet lstanbulda kaldıktan sorıra Iz- onda geçirdiği bir lı:riz neticesinde haya- --=--
Erkin tazminat istediği için vaka yerin-~ mire avdet edecek ve hastalannı kabul ta gözlerini yummuştur. 
le keşif yaptırılmıştır. eylemeğe başlıyaca.ktır. Mcrbmnun cenazesi, Bergamalılann lanacaktır. 1 timal veımemlşleıdir. Denizlide , 

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

sözünde durdu Mevsimin • 
geçmesıne 

• ragmen sınemamız • 
yıne 

1 -
Bu hafta yine 2 yeni film birden 

ASRİ 
Beynelmilel 

RAIMU 
şöhreti 

ve 

1 ş ADAM 1 
haiz iki büyük 

LUCIEN 
Fransız artisti 

BAROUX 
Tarafından müstesna bir zevkle yaratilan mevsimin en zarif komedisi 

Kahkaha,.... Zevk..... Neşe tufanına gark edecektir ... 

ALTIN KELEBEK -
Şuh dilberi 

G AL L 
Beyaz Perdenin Zarif ve 

FRANCISKA • 

Kendisine has rollerlle... hakikaten nefis bir komedi 

Seanslar: AL TIN 
Cumartesi, 

A 

KELEBEK 3,30 - 7,15 ASRI iŞ 
Pazar günü saat 1,30 da ASRİ iŞ 

ADAMI 
ADAMI 

5,15 ve 
ile başlar 

9 da 

omuzlan üzerinde kaldırılmış, kabri ba
§ında tören yapılmıştır. 

YENt ASffi, Bergamalılara ve mer
humu tanıyanlara taziyetlerini bildirir. 

ilk Buğday mahsutO tö
renle Denlzll Borsasında 

teşhir edildl 
--=-- Deııiz.li 15 (Hususi) - 1938 yılı yeni 

Polis divanı malıoul Buğdayı Denizlinin Karateke 
köyünden Ahdurrahman oğlu Halil Çay· 

Polll divanı dUn öğleden sonra top- gılı tarafından yetiftirilmiş ve borsamıza 
lanarak polll memurlarına ait evrakı getirilmiştir. Çalışkanlığı Borsa idare 
tet.kilı: ve karara bağlamıştır. heyetince talı:dir edilerek çiftçiye teşvik 

--=-- ve rağbet için borsa tarafından bir demir 

ikinci Noterlik 

naklediliyor 

pulluk verilmek suretiyle talüf edilın.iş
tir. Yeni mahsOl buğday ve verilen he
diye pulluk hali<a gôsterilınelı: üzere 00... 
sa binasında teşhir edilmit ve bir milddet 

1mılriıı = eski noteri olan Emin Ere- 90!ll'8. Halk.eri bandosu ile çarşıda gezdl-
ner'in §imdiye kadar ~gal etmekte ol- rilmiş ve her tarafta a~larla karşılan
duğu Bahçeliler hanındaki dairesini ınıftır. Bu halden çok memnun kalan 
önümiimııılıi pazartesi gününden itı1ıa- köylülerimiz köyl.ine sevinerek döoınÜf" 
ren Saman iskelesinde İf bankasının tam lerdir. 
karşısııı.dald binaya nakletmekte oldu
ğunu lıaber aldık. 

Miikemmelen tefriı ve telvin edilmek-

Alman askerterinl 
esir aldılar 

te olan ve bnunun aradığı vasıflan haiz Baraelon 14 (A.A) - Havao ajanOI 
bulunan bu yeni dairesinde de muhterem bildiriyor: 
İzmir halkının işlerini eskisi gibi sür'at Şark cephesinden buraya gelen ha• 
ve dikkatle göreceği şüphesiz olan mu- berlere göre bu -bahk:i muharebelerde 
maileyhin bu yeni teşebbilsünil takdir on bir Alman askeri esir edilmiştir. Mtı· 
eder ve k<!lltltsine muvaffakiyetler dile- harebenin bidayetinden beri ilk defadır 

Telefon: 2895 ki bir kara ba:rbinde Alınan a8lcerleri eJiİ1 
1-3 (2222) alınmaktadır. 



Izmir Türistik yolları 
-Kamu tayda müzakereye başlandı 

Evlenme yaşlarının bayanlarda or.beş, erkeklerde 
on yedi olması hakkındaki kanun da kabul edildi 

. Ankara 15 (Teleionla) - Bu gün top-Irak söz alan Osman Seyfi Uludağ (Kon- B. Besim Atalay, memlekette nüfusun 
lan~ kamutayda bmir :uristik yolları- y~). lAy·ıh~nı~ sıhhiye encümenine sev- az.lığından bahsetti, bekar sayısın~ ev~ 
1Un ınşası hakkındaki layıhanın rnüza- kinı istemiştır. sayısından çok fazla olduğunu soyledi 
keresi esnasında bazı hatipler söz söyle- Adliye vekili CEvap vererek buna lil- ve: 

lllişler, Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya ta- zum olmadığını slJylerniştir. - Bekarlann kendi haline bırakılma-
rafından cevapları verilınıştir. Kürsüye gel~ Besim Atalay, bu kanu- ması lazımdır. Köylünün bünyesi dok-

N t ka }A ıh .. ak 1 nun kabulile evlenmenin artacağını, ka- tor bünyesi değildir. 
o er nunu öY asının muz eres mlek tin rt1a ta lluk t 

)'a 1-.-" b nd d ed -& k nunun me e §a rına a e - Dedı' ve gül' üsmeler o1du. 
pı~, u nn sonra a m eıu anu- üğini .. l d' · · edr d'" ·· • soy e ı ve cışı m eseye uşur-

llUJnuzun evlenme yaşını tesbit eden 82 mekten maksad nedir?• dedi. Kanun, hükümetin teklifi gibi, evlc-

lnci ınnddenin <leğiştirilme::i hakkındaki Doktor Osman Seyfi l.nudağ, Sıhhiye necek bayanların yaş hadlerini on beş, 
llyıhn görUşüJmüştlir. encilmeninin medrese olmadığını söyle- erkeklerin de on yedi olarak kabul 

Müzakere hararetli gcçmlş ve i1k ola- di. edildi. 

Japonlarf elik ete uğradılar 
Çiıililerin yıktıkları nehir setlerinde 

'\000 Japon askeri boğuldu 

Çiıı askerleri, esir aldıkları japoıılarla biı' arada 

l.ondra 15 (Ö.R) - Çinde Lunghaylpon ajansına bildirildiğine göre sedlerin Fransız hükümetinin tekziplerine rağ
demiryolu boyunca japon hareketlerinin yıkılması üzerine sulann müthiş süratle men bu ~izli anlaşma hakkında verilen 
felAketli bir arız.aya uğradığı gelen ha·ı ovayı kaplaması yilıünd~n 100,000 köy-lhaberler Tokyoda a5abiyet uyandınnak
berlerden anlaşılmaktadır. Çinliler tara- Hl sular altında can vermışlerdir. Dumei 

1
. tan geri kalmamıştır. 

fından sarı nehir sahilindeki secllerin yı- ajansı japon ileri hareketinin bu su isti- Londra 15 (Ö.R) - Hong-Kongtan bil
kılınasne ovayı kaplıyan sulardan ken- lası yüzünden hakikaten felce uğradığını diriliyor: Japon 'tayyareleri bu sabah sa
dilerinJ kurtarmıyan 5000 japon askeri- gizlememektedir. at 11 de yeniden Kanton üzerinde uça
rıin nıahvolduğu tecyyüd etmektedir. Roma 15 (ö.R) - Tokyodan Dumei rak ille bombardıman esnasında şehrin 
Bu arada 250 top, 80 tank ve 100 zırhlı ajansı bildiriyor: Japon hükümet mah- merkezine bir çok bombalar atmışlardır. 
01-0tnobU sular altında kalmışlardır. Kay-1 fellerl Çin ile Fransa arasında gizli bir Bir çok evler yıkılınıştıı·. lkinci defa 
Pang civarında diğer 7000 kişilik bir ja-,anlaşma mevcut olduğu hakkında verilen olarak tekrar gelen japon filoları bu de
J>on kuvvetinin de suların muhasarası 

1 
haberleri dikkatle takip etmektedir. Bu fa bilhassa Kanton - Hankeu dcıniryo

elt~da kaldığı anlaşılmaktadır. 1 anlcşna ile Fransa Çin hindistanı y.ol~le !unu bombardıman etmişlerdir. 6 ö1ii ve 
bığer tarafdan Pekinden Dumei jn- Çine malzeme teminini teahhüd etmiştır. 31) yaralı vardır. 

Fransa hızla silihlanıyor 
Denizde, karada, havada en mükem
nıel, modern harp vasıtaları yapılıyor 
. :aris, 15 (ö.R) _ Mebusan mecli- Paris, 15 (A.A) - Ayn.n meclisinin mektedir. Bunların en kalın kısımlarda-

lngiltere 
Kral ve kraliçeainin 

Paris ziyareti 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
husust trenle Londradan hareket ederek 
Duvr limanına gelecekler ve burada ami
rallık yatma binerek saat takriben 12,45 
te Bulonya limanına varacaklardır. 

lngiliz gazeteleri tarafından bildiril
diğine göre kraliçe Elizabet Majestelerin 
Paristeki i'kametleri sırasında merasim 
esnasında Paristen radyo ile Fransızca 
bir hitabede bulunacaktır. 

----*·---
Valansiyanın 
bombardımanı 

Valansita 14 (A.A) - Frankistlerin 
tayyareleri fecir vakti Valansiya limanı 
civarını bombardıman etmiş ve mühim 
hasarlara sebebiyet vermiştir. Bir çok 
evJerde yangın çıkmıştır. Ancak telefat 
yoktur. 

Saat 11 de Frankistlerin beş tayyaresi 
tekrar limana dönmüştür. Ve şehrin va
roıhmna ekserisi yangın bombası olmak 
üzere bir çok bombalar atmışlardır. Tay
yare dafi topları tayyareleri yüksekten 
uç.mağa mecbur etmişlerdir. ___ *_....__ 

Hatayda vaziyet 
tekrar gerginleşti 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
mahallesinde dar bir sokakta öldürül
müştür. Bu hadise üzerine hükümet bir 
taraftan mahnllede araştırmalara başla· 
mış, diğer taraftan da ittihadı vatani ve 

Usbe cemiyetlerinin bazı ele baı;ılarını 
tevkif ettirmi~tir. Mevkuflnr arasında Lu
lunnn Arsuziyi serbest bıraktırmak için 

hükümet dairesini çeviren Ale• ıler ış• 
cebir şekline sokmuşlar ve hal çe l.:ıpısı
nı kırarak evvelki gün Siıveydi> ede ol

duğu gibi hükümet dairc.,ini tnıın tut
mu !ardır. Mütearnzlıır hükümet daire
sine gitmeden önce turizm oteline uğn

valak büyük humileri olan beynelmild 
·.omisyonun reis ve azalarını bt"rnber gö
türmeyi unutmamışlardır 

Alınan malfimattan olarak alınan ne

tice ıudur ı 

içeride mahsur olanl rı Tür"k jandar· 
ma 1'\Jı teşkil ediyor. Muhasara edenler 

arnsmda ise kadın ve çoluk çocuk ara· 
sına giz.le en silahlı Usbecilcr bulunu· 
yordu. Halk anuıına giren komisyon te· 

isi Raymersin haklan Alevilerde ''e di

ğer ekalliyetlerde olduğunu bildiren söz
leri ve jandarma kumandanının da içe
ride mahsur kalan jandarmaya halk 

arıısından bağırarak, ~At~ş etmeyiniz.> 
emrini vermesi mütecaviLlerin cesaretini 
arttırmış ve bunlar müthiş küfürler, na-

ralar ve doğrudan doğruya pençerelere 
stkılan silah sesleri arasında ilerlemeğe 
ve İçeridekiler için hakiki bir tehlike teş-

kil etmeğe başlamışlardır. O zaman içe· 
ridekiler her şeye rağmen ailah iııtimali
ne mecbur kalmışlardır. Mütecavizler 

öne kadınlarla çocukları sürdükleri için 
iki kadın ve bir çocuk yaralımmış '\'e 
kalabnlık dağılmıştır. 

Hükiimet bahçesi küçük büyük bin
lerce taıılarla doludur. Vaziyet yeniden 
gerginleşmiştir. 

---*---
Almanya da 
Yahudi 
aleyhtarlığ·ı 

Bcrlin 15 (A.A) - Almanya dahiliye 
nezareti müsteşarı Dr. Sluka1.nin Alınan 
hukuk akademisi mecmuasında bildirdi-

ğine göre .Alınan ana babadan doğacak 
yahudiler bundan böyle Alman tebaası 
te1akki edilmiyecek ve bunların hiç bir 

milliyeti olmıyacaktır. Diğer taraf dan 
Yahudiler izdivaç yolu ile de Alman tc
baalığını alamıyacaklardır. 

•ının İçtima devresi kapanmazdan ev- deı iz encümeni reisi Bergeon harp za- ki kalınlığı 2 7 5 milimetreye bulmakta· 
'Ye.~ harici siyaset hakkında büyük bir manında F rnnsız donanmasının ve tica· dır. Diğer taraftan tayyare hücumlanna 
llluzalc.er l k . . .1 • f'l ·· k b"l 'f ı · d · . rak edeceğini söylemi .. tir. ilt" . . e açı aca tır. Şımdıden verı mış ret ı osunun mute a ı vazı e erıne aır karşı zırh himaye tertibatı da §imdıye " 
]q; ıstiuıh takriri vardır. Biri eski başve-l bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda tica- kadar misli görülmemiş bir dereceye çı- Hava nazırı yeni planın tatbik oluna· 
C bay Flandin, diğeri müstakil mebus ret gemilerinin icap eden silahlarla teç- karılmıştır. Teslihat iki kuleye yerleıti- bileceğini ve yeni tesisat ve 45 saatlik 

Beton B h' hd f d'l k h b" ı hafta mesai!Iİ sayesinde planın icap ettir· Lı ergery tarafından verilmiştir. I ızi isti a e ı me te ve mu tar ır 1 •1 . 330 .1. ı·k 8 115 ·ı· t 
rıan"c:.ı'y d h . . 1.. I rı mıc mı ımetre ı , mı ıme • dı"gwı· aylık · l"t f zı · J k r 1 

e nazırı bay Bonnet, bunlara ce· yüksek deniz kuman n cyetının uzu- l"k"' I 
6 

l OO T l'k I O h ıma a ın a aıuy e a şı ana-
Yap Verirken Frnnsanın harici siyasetini I mundan bahsedilmektedir. Plan yakında 1 hr~_ı I ' k mı ı3m7etre '.

1
• vl~k avl 

6
a bileceğini tasrih eylemiştir. 

etraflı . h . • ucum arına arşı mı ımetre ı K b' 
p ~a tza etmek fırsatını bulacaktır. harp halinde milletin teşkılatlandınlma- a ıne elde edilen mühim neticeler-

) nrıs, 15 ( Ö.R) - Lahay daiırıi ada- sı hakkındaki umumi planın çerçi vesi da- topla ııekiz torpil borusundan ve mancı- den dolayı mf:mnuniyct beyan ctmi~ 
~t divanı dün Fastaki fosfat madenle- hilinde tetkik edilecektir. nıkla uçurulur 4 tayyaredcrı mürekkep- ve programın tatbikine devam olunma-
rıne aıt F 1 tir. t . l ta • ransız - talyan ihtilafında i ti- Paris, 15 ( ö.R) - Fransız donan· sını asvıp ey emiştir. 

1 rı_ reyıni vermiştir. ltalyanlar eski bir masının en modern harp gemisi olan Paris 14 (A.A)" - Kabinenin bugün- Roma, 15 ( ö.R) - B. Daladiyeye 
ıntıyazı ı' l · .. k b k"" t 1 t nd h t are . erı surere u madenler üze- Dünkerk zırhlıa.ıurn eşi (Strasbourg• u op an ısı a ava nazırı ayy bir mektup gönderen eıki başvekil bay 
rındc hak "dd' d 1 imalatı hakkında mufa••al ıza' hat vererek 1 ıa e İyor ardı. Divan bir zırhlısı da denue indirilmiftir. Uzunluğu "" Flandin harici vaziyetin vehameti karşı-
~c~c karşı on bir reyle ltalyan talebinin 2 1 5 ve gcnioliği f 6 buçuk metre olan bilhassa. modern tayyarelerden ilklerinin sında umumi efkarın ahvalden tam bir 
r a 1 ule tayan olmadığını bildirmiotir. bu gemi kendi tipindeki gemilerin en derpiş cdildiii üzere mayıstan itibaren şekilde haberdar edilmeıi lüzumunu bil· 
hı Yan h"k" . d 

, • 8 ımı c Divanın ekseriyetiyle mükemmeli sayılmaktadır. Bilhassa zırh- seri halinde çıkmağa baıladığını ve dirmiı ve hükümetin mebusan rnecli.in-
bYn~ tekilde rey 'Verdiğinden ltalyanın !arının kuvvetine büyük bir ehemmiyet bunlardan ilç kit.ilik ve dört yüz kilo- de beynelmilel vaziyet ve bilhassa ls-

u llÜ)tlimd .. . . . . '-1 . . en aucenmeıı ıhtunalı berta- verilmiı olduğundan yalnız zırhlar bü- metre eür'atli bir filonun lngiliz kralının penya meselesi hakkındaki görüılerini 
edilmıatir. •u-n -' '-leti'n" ı'n · ..,!•-de '---'---- temaiil et• • · d 1 - '- · · • · b"'d' __ !_ı 2- • • .. .. "' ~&UU waretin • 7çı acaa ı.eçıt reemane 11t1- u ırm-..u at«:mtatır. 

SON HABER 

Kazanç kanunu tadilat 
layihası mecliste 

İstanbul, 1 S (Telefonla) - Kazanç vergisi kanununda yenider. 
yapılan değişiklik1eri muhtevi layiha meclis ruznamesine alınmıştır. 

Bu layihaya göre seksen kuruş gündelik alanlar kazanç vergi inden 
istisna edilmekte ve yüz yirmi kuruşa kadar olan gündeliklerin de 
seksen kuruşu vergiden müstesna tutulmaktadır. 

ithalat, ihracat tacirleri ile komisyoncular beyannameye tabi tutul· 
makta, yalnız nüfusu yirmi beş hinden az olan yerlerdekiler karne 
usulüne tabi tutulmaktadır • 

MücelJit ve ziraat alatı satanlar yüzde yirmi beşlik gruptan yüz· 
de yirmiliğe, kitapçılar yüzde otuzdan yirmi beşe indirilmekte, seker· 
ciler ise yüzde otuzdan otuz beşe çıkarılmaktadır. 

Bn. Sabiha tayyaresi)e 
Atinaya gidiyor 

lstanbul, 15 (Telefonla) - Atatürk kızı bayan Sabiha Gökçen 
yarın sabah saat yedide tayyaresiyle Y eşilköy hava meydanından yal
nız olarak uçacak, doğruca Atinaya gidecektir. Bu suretle Balkan tu
runa başlıyacak olan bayan Sabiha Y cşilköyde, şehrimizde bulunan 
dahiliye ''e hariciye vekillerimizle vali ve hava kurumu başkanı tara
fmdan uğurlanacaktır. Kendisine buketler verilecektir. 

Kahraman tayyarecimiz, Atinada bir gece kaldıktan sonra cum .. 
gi.inii Selaniğe gidecek, orada iki saat kaldıktan sonra Bükreş ve Bel
grada gidecektir. Cuma gününü Belgradda geçirecek, cumartesi gü
nü Bükr,.şe varacaktır. Bükreşte de bir gece kalacak olan bayan Sa
biha Gökc;en pazar günü İstanbula dönmüs olacaktır. 

Nobel mükafatı komitesi Nobel 
mükafatını Dr. Freude veremedi 

Paris, 15 (Ö.R) - Bir kaç hafta evvel Stokholm Nobel mi.ikafatL 
komitesine bircok alimlerin mzasile bir mahzar gönderilmiştir. Eins· 
tein. Romain Rolland, Jules Romain gibi alim ve ediplerin imzasını 
ta§ıyan bu vesikada Avusturyalı Dr. Freudun Nobel mükafatını al .. 
ması teklif ediliyoidu. Bu teklif kabul edilmemiştir. Zira Profesör 
Sigmond Freud'un namzetliğini usulen Viyana üniversitesinin ter• 
viç etmesi icap eder. Halbuki Viyana üniversitesi memleketinden 
çıkarılan profesör lehinde namzetlik talebini reddetmiştir. Meşhur 
alimin anormal vaziyetini göstermek üzere Stokholma yeni bir istid~ 
gönderilecektir. 

Mussolini eski inzivagahında 
meselesıle meşguldür Ekmek 

Londra, 15 (ö.R) -- '«Times gazetesinin Roma muhabiri bil~~ 
riyor : B. Mussolini Roka del Kiıminatedelii inzivagahında ekmek meoı 
selesiyle meşgul olmaktadır. Buradaki bütün görüşmelerinin mevzuu 
budur. İtalyan hükümeti tasarruf maksadiyle ekmeklik unlara yüzdt( 
yirmi nisbetinde mısır unu karıştırılmasını emretmisti, Fakat bu Jıali. 
ta ekseriya tatsız bir ekmek vücuda getirmekte ve taraf taraf prote.
tolar eksik olmamaktadır. Bugün ne~rcdilen bir tebliğle; "uiıcular kor• 
porasyonunun meseleyi ehemmiyetle tetkik ettiği ve· ekmek:çiler mi).. 
li konsyinin de şimdiki halde memlekette mevcut unla ekmek iıDaJ 
etmek meselesini tetkik ettiği bildirilmektedir. 

Dünya Fut bol kupası 
' Brezilya takımı Çekleri 2-1 yene, 

rek dömilinale kalmıslardır 
t 

.. 
Paris, 15 (Ö.R) - Geçen pazar günü yapılan dünya futbol ku• 

pası final dörtte biri maçlarında Brezilya ve Çekoslovakya 1 - 1 be
rabere kalmışlardır. Bu maç dün yeniden yapılarak Brezilyanın zafeıoı 
riyle neticelenmiştir. Bordoda yapılan bu maça değiştirilmiş bir ta-ı 
kımla çıkan Brezilyalılar oyunu 2 - 1 olarak bitirmişlerdir. Brezilyll4' 
lılar birinci takımlarından yaralanmış olan dört kişinin yerine diğer• 
1erini koymuşlardır. Birinci haftayimde Brezilyalılar bir çok gol fır
satını kaçırmışlar, Çekler ise bu haftayimin biricik golünü yapmıslar
dı. ikinci haftayimde Brezilyalılar bastan başa hakim oynamı lar vfl 
Çekoslovakların yorgunluğundan istifade ederek ilkönce müsava' 
golünü temin etmişlerdir. Bundan sonra Brezilyalıların yaptıkları ye-
ni bir golü hakem kabul etmemi~, fakat cenubi Amerikalılar az sonnC 
sağ açık Robinson vasıtasiyle galibiyet golünü de yapmışlardır. Çe~ 
ler bir müddet on kişiyle oynamak mecburiyetinde kalmışlardır. Oyu
nun sonuna doğru Çeklerin yaptıkları reaksiyon da tesirsiz kalmış v4 : 
Brezilyalılar dömi - final için ka1ifye olmuşlardır. Dömi finalde kar-.

1 

şılarındaki hasım İtalya olacak ve maç Marsilyada yapılacaktır. Pari~ 
te ise İsveçliler kendilerini dömi - finale kadar götüren meraklı ha lan-. 
gıçlarından sonra şimdi Macarlarla karşılaşacaklardır • 

16-6-938 Perşembe 
günü Dans müsabakası 

Geçen pef§embe günü Şehir gazinosunda yapılan balonlu danı 
müsabakası çok eğlenceli olmu§ ve her kes tarafından beğenilmistir. 

önümüzdeki Perşembe günü 
FOKSTROT müsabakası nqe çılgınhkları yaratacaktır. 

MELODIANS 
Orkeıtruının sürprizli eğlence geceleri her hafta pertembe günüdür 

Zengi.n Kotiyon 
1 - 4 (2165) 
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Çeşme Plijlarında 

Rasim Palas 

= 

O beş işiyi 
zehjrliyen kadın 

Bütün delillere rağmen cinayetlerini 
inkaı· etmekte ısr&r ediyor 

16 HAZtltA PERŞEMBE t9'JI 

---
Hava Casusları 

. Yazan: A. Maşar 
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-31-
Nova: 
- Vurunuz... Vurunuz düşmanları .• 

diye çığlıklar kopanrken Vidal yere sü
rünerek onun yaoına geldi. Atetler içinde 
yanan elinden tehlikeli ailihı aldı . 

ceııinden lbu kadar eyn dütmüı olmuma 
'hayı-et etti. NoTaya dikkatle baktı. Za· 
vallı durmadan .inllyoıdu . 

14 -' 
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Otuz seneye sıkışan koca bir tarih 

Amerika ordusu 180 bin kisi 

Cinayet ordusu ise 4 
milyon 300 bin kişidir 

imparator birinci Vasi), yalın ayak ve bir serseri gibi 

Amerika ''G. Menler kralı,, Hoover haydutları 
mücadelesinde tam bir muvaf lakıyet kazanmak 

girdiği Bizans kapısından şimdi saltanat gerdunesi 
içinde geçerken kanlı ve maceralı maziyi düşünüyordu 

• • 
ıcın • hudutsuz 

New-Yodı: 10 Haziran 

Son ı.smanlal'da Gangesterler tara
fından çalınarak öldilrlllen küçük Cash-

l..., Patrik Kotyoaun, veliahd Prens kardeşi olduğunu öğrenmesi, Ange- Manastırın ufak mabedinin içi ın cese •ini meydana çıkaran cG. Men> 
b nnu kurtarmak için tasarladığı lakia, Bardas, Çulporis, Ölümler, en- mumlarla dolmuştu. larm şefi F.dggar Hoover'~ meşhur slne-
t'u Plan hakikaten çok ustacasına ter- tirikalar, suikastler.. Hep birbirini Vasi!, mabede girdiği zaman, ka- ma yıldızı G~er Roggers in annesi Mrıı: 
'P edilmişti. koğalamıştı. pının yanında, yüksekçe bir yere Lela Roggers ile pek yakında evleneceği 

b' Kotyos, pl8runı tatbik için tam Yol müddetince, saltanat araba- asılmış olan bir Papagan kafesinin jhaber veriliyor. 
b~ senedir uğ~aşıyordu. Ve kimseye 1 sında bütün bunları düşünüyor, en farkında olmadı. 
ırşcy söylemiyordu. son olarak ta saray zındanında olan Dini ayin başladı. EDGGAR HOOVER K!MDffi? 

p Onu yalnız Papaganı terbiye eden saltanatının son kurbanı Prens Leo- Patrik Kotyos, ağır, ciddi bir sca-
bi apas, Sendiyomedin eski rahibi ve nu düşünüyordu. Kalbinde Prense le imparator birinci Vasilin Bizans Edggar J. Hoover Birleşik Amerika 

r de ke di biliyordu. karşı ufak bir merhamet hasıl oldu. I tahtına çıktıktan sonra gördüğü bü- Cümhuriyetinin hem en popüler hem de 
Manastırın diğer papasları ve ma- Kendi kendine Leonu bir vesile bu- yük hizmetle1i mübalaga ve sitayişle •en çok ismi gazetelerde ve ağızlarda do-

nastıra gelenler, Papaganın: lup affetmeğe bile hazırlandı. zikretti ve Vasilin büyüklüğünden, !!aşan polis şefidir. Beş yıldan beri Gan-
- Zavallı Prens Leon.. imparator Vasi!, Patrik Kotyo- merhametinden, a!icenaplığından llgesterlere niSbi bir sükftnet ~~en 

I Feryatlarını duydukça dilhun o- sun davetine giderken o davetin ha- bah•etti ve sustu. odur. Fakat onun faaliyet ve ıcraatı şım-
I u:vorlar, işin mahiyetini bilmiyor- kiki maksadını kolaylaştırıcı bir his Mabette derin ve dini bir sükut j'li ~e.ndi ale~hine çevrilmiş gib'.d.ir. Ke~-
ar Ve: te beraber taşıyarak gidiyordu. hakim oldu. Tam bu sır:ıda bu ses-;diııını Birleşik devletler dahilinde hır 

- Bak .. Hayvanlar bile merha- Bu da Allahın hikmeti ve Leonun sizliği bir ses yırttı. Küçü~ .kubb~nin jtotaliıter polis kuvveti teşkil eı:melde it- , 
retten dile geliyorlar da imparator taliindendi. Piçlerin zeki oldukları altında akisler bırakan bır ses şoyle ıh~ ~deni.er ~ar~. O bu ıfhamlara 
nsafa gelmiyor. kadar talili olduklarını bu da göste- diyordu: statistiJden şahit gost.ererek cevap ver- '< 

Diyorlardı. riyordu. _ Zavallı Prens Leon .. Suçsuz 'mektedir. Gangesterlerin giriştikleri ye-
V ~i~ayet Pat =k Kotyos imparator İmparatoru Sendiyomed manaatı- olduğun halde saray zındanında in- nl tecavüz hakkında şu malftmat veril-

asılı manastırda dini bir ayine da- rının bahçesinde otuzdan fazla ra- liyorsun. Sana Allah acısın.. mektedir: 
"et etti. hip, kilisa ve din adamı istikbal etti- «Federal büro of ıkriminel envestlgas-
ı_ Bu davetin bir de güzel vesilesi ler. -BITMEDI- yoma merbut hususi polis ajanlarının şe-

11ıınuıtu. - fi olan Edggar HoovercG-'Men'ların kra-

~tt:~ haşmetanelerinin Bizan- DarrıızJıkJar hakkında :~;=~;~:~::~:::~ 
ea ayak bastıkları ve Sendiyomed Mahan ve Kelly gıbı hır numaralı halk 
llıanastırına misafir edildikleri gü- h e e düşmanlarıdır. Bununla beraber ona ça-

bl\~n yı) dönümü münasebetiyle kilisa ır tamım tanların sayısı pek çoktur. Hoover bir 
Uyükleri manastırda dua edecekler radyo düğmesini çevir3e i§ideceği şu 

salahiyet istiyor 

le İsa ile Meryeme teşekkür edecek- Dahiliye vekaletinden gelen bir ta- yapılmış mübayaalara ait hesapların vi- cümlelerdir: 

1
er, bu dini merasimde sizin de bu- mimde deniliyor iti: layetlerce etraflıca tetkik edilerek sarfi- cHooverdelirdimi? Efendisi olan Sam 1 
Unrnanız hepimizi sevindirecek.. 1 - Bazı vilayetlerden lı:öyler ıçın yntta her hangi bir usulsüzlülı: ve fenalık ınmuca için mi, y~ksa gaze~e_repo_rterleri " J 

Bu teklif Vasilin gururunu okşa- hariçten getirtilecek damızlıklar halı:kın- olrnadığı anlaşıldıktan sonra sarf ev- ı fotoğrafları ve smeastları ıçın mı çal~ı- Ginger Roggers 80,. bw filimde 
dı. da ne yolda muamele yapılacağı sorul- ralı:lan arasında salı:lanmak ve kanuni yor? G. Men'lar ne vakit bir tevkifde her hangi bir suçluyu tevkife salahiyet- !ara ademi tenezzülle mulı:abele ediyo,.. 
. Eski hatıraları da tazelediği için maktadır. Ziraat veHletinin tensip ve gereği yapılmak üzere bunların bütün bulunsalar halk polisin zırhlı otomobil- tar değildi. Bugün hiç te öyle değildir. !ar. 19 33 ııeneaine kadar Amerikada 
derhal ve memnuniyetle kabul etti. tavsiye ettiği damızlıklardan yurd dışın- tcferruatiyle köy idarelerine devri; !er, mitralyözlü motosildetler, gazcılar, O kendi adamlarını Birletilı: Cümhuri· ydlılı: çoculı: hınızlığı valı:alan 300 ü geç. 

Büyük aaltanat arabası ile sara- dan satın alınmasında mutlak zaruret 4 _ Manevi tabsiyeti haiz müstalı:il itfaiyecilerle mücehhez büyük polis kuv· yetlerin polislerile ayni hak ve sa!Mıiyet melı:te iken 1935-1936-1937 ııenelerin-
l'ından kalkan V asil Bizans sokakla- görülenler için 31/l/938 gün ve vila- birer idare olan lı:öyler nam ve hesabına vetle~ .mua~m v~ masraflı bir hare-, !ere sahip lalmqbr. cG.Men> lar en ıon de bu. miktar on ~et•:r .. valı:aya indirilmiı 
tından geçer ve timdiki Y edikule ta- yetler idaresi 3S 5 sayılı tamim bülı:üm- mübayaa edilen damızlıklann lı:öy orta kete girlştiklenne şahid olmaktadır. Hol- model silAlılarls mücehhezdirler. Her ve Kidnappenlenn yuzde dobanı ya
rafında olan Sendiyomed manasb- !erinin göz önünde bulundurulması, mü- mall~n meyanında demirbaı defterleri- lyvooda yaraşan bu geçid resimlerinin hangi bir devlet dahilinde bir cinayet et- lı:alanmışbr. Bu te,lı:ilô.t faaliyete geçtiği 
tına dogr" u giderken geçen otuz kü· bayaatta, danuzlıldann yurd topralı:la- · d zlık • ka t d'I · onlardan biricik fBl'kı kullanılan mermi- rafında tahkikata gır· i<tiler mi polisin bil- gündenberi Hooverin adamları adaletin 

nın amı KJSmına yı e ı mesı, rmil l ,. 

d•u~ .•e.ne içinde hayat ve taliinde olan nnda tesliminin meşrut k.ılınması ve mü- k'" d !ık al · ı ·ı· t le !erin hakiki ve öldürücü me er 0 - tün salfiltlyetlerinl kullanırlar Fakat cG aradığı 25 063 caniyi bulmuşlardır. Bun-- oy amız par any e vı aye ve a- . · · • 
egışıkliği düşünüyordu. bayaa bedeli için gereken Döviz mÜSa· za merlı:czlerinde sıfat istasyonu ve ben- masıdır. Onun için bir cmayet herşey- Menlen için de birletilı: Cümhuriyetle- !ardan yirmi bini Vaııingtondalı:i merkez 

L E'.d~ede Ermeni .• Serseri.. Ya- adeııinin de Ziraat Velı:aleti vasıtasiyle zeri tesisat yapılmıyaralı: bu gibi tesisle- den evvel bir kendisinin ve adamlarının rin adil hudut sedleri mevcuttur. bürosundalı:i parmak izleri sayesinde 
uııncı dıy · t ık ) · il · alınma81 ', resimlerini gazetelerin birinci sahifele- HAYDUTLARI EZMEK iÇiN meydana çıkanlmıttır. Bunlardan çoiiu :y e ış en Ç an an, 1§ ver mı- rin cslı:iai gibi hususi idare tarafından 
.... en .. Aç bırakılan bir piç.. Bir lok- 2 _ Köy idarelerinin bir çok müılı:ü- rinde neşrettirmek meselesidir.> Hoover haydutları ezmek için daha mahlı:Uın olmll§lardır. Hallı: dü§lllanlann-
• ., vücuda getirilmesi, §İmdiye kadar muh-
~. a ekrnek bulabilmek için girdiği Bi- !atla damızlığa ayırdılı:lan cüz"! tahsisat- genit salahiyetler istemiştir. Katil Brady dan onu cG.Menlert tarafından öldürül-
;:'.nsın ınukadderabnı eline alıver- la bazı yerlerde cinı aygır mübayaasına telif tarihlerde devlet veya husuıl ida- GANGESTER.LERtN SEVlNCt ve gorilleri. Le Şafer Gişing, Jamcs Dal- müştür. 
"'•t•t'ı. reden lı:öy adına verilmiı veya lı:öyce sa· ı • lı:allı:.,ı!dığı ve bundan mahdut lı:imsele- bover gibi anlı haydutlar cG.Menlen in 

Arkasında, içi bo§ bir azılc torba- rin iıtifade ettiği anlll§ılrnıtbr. Damız- bn alınınıt damızlıkların yeniden ve Edggar Hoover istifaye ruecbur edil- ellerinden bir kaç kulaç ötede olduk-
81• ayaklar lak • di" • !ık mübayaası ıırasında ite evvela lı:öy- esaslı aurette tesblt ve lı:ontrolil ile ilgi· ıniş ve yerine N evyorkun eski başkomi- lan halde tevkiften bir kaç defa yalı:a-

ŞAYANI D!KKAT REKLAMLAR 

~n bahçesi~~:. ha§!: :~a:a::i~ lü için mahalli fCraİt ve ihtiyaca göre 1 li köy heyetlerinin ihmal ve teseyyübü seri Edvard Mulrooney veya gizli servi- lannı lı:urtarmıılardır. Bu vaziyetten bü- Arnerika ordusunun hazarı mevcudu 
~ a~astırın mermer merdivenleri ü- en lüzumlu olan k.ısımdan baılanması ve yüzünden telef olanlar halı:lı:ında derhal sin eski şefi Walter Mooran tayin edil- yülı: bir infial duyan umumi eflı:ara icar- 180 bin olduğu halde Arnerikadaki cina-
0 e{_ınde ilk geçirdiği gece ile §İmdi 15/4/938 gün ve 3260/2-1-1 BByılı ta- ıslahı hayvanat kanununun otuz üçüncü ,ıniştir rivayeti ortaya çıkarıldı mı gan- tı Hoover: cBana ve adamlanma bütün yet ordusunun kuvveti dört milyon 300 
d uasarnaklardan aşacağı gün arasın- mimle de bildirilen programların esaslı maddesine göre muamele ifası ve lı:eyfi· jgesterler şampanyaları patlatmaktadır- devletler dahilinde ve mahalli adli oto- bin kişiye baliğ olmaktadır. 
~ ,Rheçen günler .. Seneler geniş bir tetkilı:lerden ıonra ihtiyaca ve telı:nilı: yelten bu yıla kadar alınabilen döl mik· ııar. Fakat bütiin ölü doğan bu ümitler ritelerin mesai ittiraki olmalı:sızın faaliyet Bu cinayet ordusu her 24 saniyede bir 

rBı faslı demekti. esaslara göre tanzimi; darından ve elde edilen neticeden bir• birer saman çöpünden daha fazla kıymeti imlı:iinıru veriniz. Haydutluğu nasıl eze· ağır suç işlemek ve her 40 dakikada bir 
nı U otuz küsur senede neler olma- 3 - Darmzlık mübayaabnda bütçesi cetvd ile mal6mat verilmesi. lhaiz değildir. Hoover bütün bu rivayet- cegımı gorunünüz. cG.Men• !er için ı adam öldürm"k.le suçludur. Arnerikada 

•ştı) zaif ve hayvan yetiştirmcğe müsait lı:öy· 5 - Mübayaa edilccelı: damızlıklar 1 !ere rağmen dünyanın caniler aleyhinde adli aedleri lı:aldınnız .. t demiştir. ölümle neticelenen günde 36 ve yılda 
Ilı Üçüncü Mişelin hayatı .. Hipodro- lere hususi idarelerce de yardım edile- için Veterinerlerle diğer ilgili devlet me-lfaaliyette bulunan en kuvvetli polis teş-1 Edgar Hooverin bu talebi en ağır 12960 cinayet vuku bulmaktadır. 
ı.._lln sefahat ve rezaletleri .. Bulgar relı: köylünün zirai ve ikbsadl kallı:mma· murlannın masarifi zaruriyeleri mulı:abili ı· ki]atmın başında k~tadır: ·' ı tenlı:idlere sebep olmuıtur. Hoover Ame- Görülüyor ki cG. Menlen in senede 
~ l>ehlivanı ile güreşmesi, Teosya- sını kolaylaştıracalı: bu mesaide lı:öy ida- tahaklı:uk edccelı: harcirah ve diğer mas• Hoover 1932 senesınde hır hiç ola- rikada bir totaliter polis kurmak isti- 5 _ 6 b' · ·tevkif etmeleri denizden 
" 1n · d ık! fi k · b 1 On d ille 'f ·' ın canıyı fi cvın eki hadiseler, ölümden So- relerinin destelı:lenınesi; gerelı: sand a- ra arm şimdiye kadar yapıldığı gibi 

1 
ra . ıte il§ amıştır. un a vazı~· yor, ithamı da bu talepten çıkm~tır. bir kova su almağa brnziyQ?. 

lıa~J:~ eli ile ~rtu~m.~~ı," Saray sayis nna verilecek yardım paralariyle ve ge- hususi muhasebe bütçelerindeki tertibin· 
1 
ııa~ifeler_ doldurmaktan, rapor!~ tanzı- Hücumları yapanlar: cHoovere mahalli Umuml kanaat, bütün aleyhte yapılan 

~· baş muııavırlıgı, T eosyanın rehe lı:öyün lı:endi gelirleriyle köy adına den ödenmesi tamimen rica olunur. mınden ıbaretti. Ne ailah tqımaga, ne de adliye otoriterleri fevkinde bir nüfuz ve neşriyata rağmen Hoover'in galebe ede-

H 
. k d . d b. . . k • kalka Al da salahiyet bah§Ctmelı: hürriyelerimize icar- ceği ve noktai nazarını kabul ettireceği. 

ık il kı ile apı an dınlemiş. an ırının apagı r. tın n b' .. ,.. darb . t-"'' ed---'·tir di- k . dedir a masa arı Valide sultan zarfı açıp ta içinden ayın on dördü gibi parlak bir deli- şı lır 0 um esı .,..,... """"" ' mer ezın · 
'k' k• • k • .. .. h k lı ç k Kıza yor ar. Gangesterler ona her gün yolladıklan 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• edı ı agıt çı tıgını gorunce ayret an Seı ar. : ON BEŞ YILDA ÇOCUK HJRSIZLlô.l tehdit mektuplarında: Edggar Hoover 
er. - n buraya korkmadan nasıl NE KADAR AZALMIŞT!R? · d ala ğ di ı F 

S f •ı C f K•" 1 d b' · d ı· k ı· ld' d ş· d' b' d b senın e canını ca ız.> yorar. a-a a ı e e a d dagıtbaar kanb.ırın e ske amo·· e amk.' bg~ dı'.'". ~r. ~ 1 1 _ıraz5 a':' .~~~ya cFederal Büro Of Kriminel Envcsti- kat o yılmadan vazifesinde devam edl-
ua an ş a ırşey yo . ıger a- ır ışı guvercın ge ır. em gorurse af la . b h" 

• t d ka lin' • kı h ")d.. .. G ) ba . b gasyon> un tar tar n ıse u ucum- yor. 

-9-
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rılması ve diri diri gömülmesi yazılı. altına gir, saklan... E k ) ·ı Şlmcıll ltalyada tuöyanlar 
- Allah Allah .• der. Bu kızın Kız, yiğidin gösterdiği tabutun al- şe af l af l J e Roma 14 {A.A) - Şimali lıalyada 

B" .. 
dı. Ulun ınemlelı:et §enlik içinde çalkan-ı men validesine götürüp 

!( rakta kalmasın. 

ne suçu var ki oğlum böyle yazıyor. tına girerek aakl d 
1 

ıiddetli yağmurlar neticesinde Cverone 
verın.Me-yazıkd"'I ., . amr. mu'"ca e egı mı, Bıraz sonra bir kuş gelir. Delikan- e mınıakasında Adei ve daha diğer ıehir-

lcr ~zın bu saltanatına saraydalı:i cariye- Derler. Cariyeler esasen kızın bir-
O aset ettiler. denbire saltanat ve saadete nail ol-

türın n~ ~i~ oyun oynamalı: ve gözden dü- masını kıskanıyorlardı. Kendi arala
c·~ •çın fırsat lı:ollamağa bB§ladılar. rında bir plan kurarlar. 

unlerde bir gü,. tehzade babasına : Mektubu açarlar. Zarfın içine ve 
le ;;: Şe~ketli babacığım, dedi. Ben fÖY· ayn bir kağıda şahzadenin ağzından 
turn. ~~ ay ınem~~eti dola~malı: istiyo- bir mektup daha ilave ederler. 

lJ llaaade edıruz de gideyim. Bu mektupta: 

da v ~tınıyalun, şahzade, kansına cAnneciğim, hemen benim aile-
:Vaha~ a ederek ve atına binerek se- min elini ayağını kırarak diri diri 

e çıkar t • .. ··1m . . . . 

Kız bunu kapıdan duyar duymaz lıya yeyecek ve İçecek getirerek gi- !erde ırmaklar tqmıttır. ilci lı:öprü yılı:d. 
hemen içeri girer. Valide sultanın der. Salihli (Yeni Asır) - Salihlinin Sart mıt ve bir amele ölmüştür. 
ayaklarına kapanır. Gittikte d likanlı kalkar istasyonunda Seyid ÇaVlll namında bir Agnc vadioinde Vicence civarında do 

B · h' b' k B'li n sonra e bağcının on beı gündenberi eıelı: anlan - enun ıç ır suçum yo ı - k tab t 1 d k bir çok köprüler sular tarafından götürül. 
d B · • · ızı u un a tın an çı arır. aabn alması herkesin nazarı dilı:lı:atini 

ayyoarsg.uırnınuzkı, der .• anaMacıdyın. ki~~ı - Güvercin artık bir daha yarın müıtür. 
r ırmayın. a am og• )' celbetmiftir. Çoculdar çaputlar içcrioinde -,cz:mıııııııımm:lllllallll!r:ıı:ııca:ım::all 

!unuz beni istemiyor, izin verin ben ge ır: yalı:aladıklan eıelı: anlarını Seyid Çavup A ld 
başımı alıp buradan gidey.im. Dıyerek getirdiği yemekleri yer- getirerek birer lı:urUJll aatmaktadırlar. çı ) 

Valide sultan, kızın oğluna karşı ler. Sarma§ dola§ olup yatarlar. Mu- Merakımı tatmin için lı:endiıine sordum, 
olan eyiliklerini düşünerek: habbet ederler. Ve kız o gece bu de- bana ıunlan ıöyledi: 

- Peki kızım der. Allah yardım- likanlıdan hamile kalır. Artık her DE NIZ Ar d b: opraga gomu esını ıstıyorum> 
ta.hl ~ an ır ~ç ay geçer. Bir gün yazılıdır. 

cm olsun.. akşam güvercinin getirdiği yeyecek-
Kızcağız ağlıya ağlıya kaynana- !eri beraber yerler. Güvercin gelece

içine koya- sının elini öper. saraydan çıkar ve ği sırada da kız tabutlardan birinin nld ~ e annesıne, babasına sıhhatte Bu kağıdı da zarfın 
tu ugunu bildirmek üzere bir mek- rak valide sultana : başını alıp dağ dere, tepe demez git- altına saklanır. Böylece dokuz ay 

- Eşek anları bal arılarına ve üzüm
lere çok zararları dokunuyor. Bugünler 
eıck arılarının yumurtlama günleridir. 
Şimdi yuvada bir tane olan eşek ansı 

bet alb güne lı:adar yüzleri ve binleri 
bulabilirler. Gelecelı: tehlikeyi önlemelı: 

için eşek arılan ile mücadele ediyorum. 
Her bağcı benim gibi hareket ederse bu 
zararlı hayvanın çoğalmasına meydan 
lı:almaz. Eşele arısı toplıyan Seyid çavu
fU takdir etmekten lı:endinü alamadım. 

Cazino ve Restoranı 
Atatllrk meydanı 

P Yazarak ld .. d · l\ıİ k e en gon erır. - Şahzadeden mektup geldi. 
har e tu_bu getirenler onu sarayda Diyerek verirler. 
Ra) em agalarına verirler. Harem a- Kızcağız da kocasından mektup 
İlle': da. hanım sul~ana verilmek geldiğini işitmiş, fakat kaynanası o-

- Ş:~elere. teslım ederler. lan valide sultanın yanına gitmeğe 
-- adenın mektubudur. He- de utanmıs. acaba ne yazıyor mera-

meğe başlar. Cide gide akşam olur. geçer. 
Geceyi dağ başında, kurtlar, yılan· Kızın doğurma zamanı yaklaşır. 

lar arasında geçirmemek İçin yolu- Tabutlukta doğuracak olursa gü-
nun üstüne rastlıyan bir tabutluğa vercin geldiği zaman görecek. Bu
girer. Bir köşeye büzülüp oturur. nun üzerine delikanlı kıza der ki: 

Bu sırada tabutluktaki tabutlar- -BITMEDI-

Konak vapur iskelesinin üstü 
Mobilya ve servio taknnlan battan 
bap yepyeni ve moderndir. 
Fiatlerin ucuzluğu eğlence yerlerinin 

Hiç biriyle kıyas kabul etrniyecek 
derecededir 
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Rozamondun ' ,pıç çocugu • 

"Avrupa vaziyetinin anahtarlarındaıı 
·biri Türklerin elinde bulunuyor,, 

Büyücü: kadın, Rozamondu şeytanın picinden kurtar-, . 
mağı üzerine aldı. Nostradamüs de Cenevreye döndü 

Belçika ve lngiliz 
. hakkında intişar eden 

gazetelerinde memleketimiz 
çok şayanı dikkat iki yazı 

Büyücü kadın, Rozamondu şey
tanın piçinden kurtarmağı üzerine 
aldı. 

Masallardan Napolinin bu büyücü 
kadını hakkında alınan malumat an
cak bundan ibarettir. Nostradamüs 
t • • ' ··ar Ccnevreye gitti. 

Burada orta devirlerin en büyük 
dava ve meşguliyetinden biraz bah
setmek lazımdır: Bu devirlerde, Av
rupada büyük ve küçük, zengin ve
ya fakir, hatta alim veya cahil, her
kesin merakı ve davası altının safi 
olarak yapılması idi. 

Dük ve Prensler, asilzadeler ve 
şövalyeler kur~un, bakır veya demir 
-kimya ile değil- simya ile albn yap
mak hevesiyle ne yaptıklarını bilmi
yecek hale gelmişlerdi. Bu merak 
ve heves sayesinde simya -eski za- gördüğü alet veya şey hakkında ma
manın kimyası- ile alakası bulunan luhıat istedi. Napoli Dükü, ihtiyar, 
müneccim ve tabiplere şato ve saray- fakat çok zeki, malumath ve mem
larda fevkalade kıymet verilmekte Jeketi güzel usullerle idare eden bir 
idi. Prens idi. Tebaaları tarafından da 

cAltın yapmak airri>, biraz zeki çok seviliyordu. 

Brüksel (M.H) - cFlandre Libe- führere anlatmasına mini olmadı. M. 
rale> Gand gazetesi c:Kur yapılan Tür- ReviJJe ıöyle yazıyor: c l 9 38 Martının 
kiye> başlığı altında ne§rettiği bir ma- nihayetinde, Ankara matbuatı, Rayh hü
kalede diyor ki: kümetinin M.Von Papenin tayini için 

cM.Lucien Romier geçen sene Türkiye Ankaradan agreman talep etmiş oldu
hakkında bir kitap yazmış ve bu esere, ğunu haber vermiıti. M. Von Papenin 
güzel bir buluş olarakcCava1ier d'Allah> kıymeti muhakkak böyle bir makamın 
(Allahın süvarisi) adım vermişti. Bu tet- ehemmiyetine tekabül etmiyordu. Agre
kik, tarka müteallik her hangi bir te~b- ~an talebi Ankara tarafından re$men 
hüsün -ister Rusyaya isterse Anadoluya tekzip edildi. Ve mesele bugün kapan
müteveccih olsun- bundan böyle yeni mııtır.> 

Türk devletinin kuvvetini nazarı itibara . TORKIYE.NIN ISTtKLAL HARBi 
almak mecburiyetinde olduğu ve diğer Bu hadisenin büyük bir manası oldu-
taraftan, Türklerin hüsnü niyet göster- ğunda ve Türkiyenin Almanyaya karşı 
memeleri halinde, Fransa ile 1ngilterenin bir istiklal azmine delalet ettiğinde M. 
~arktaki mevkilerini müda~aada müşkü- Reville ile hemfikiriz. 
lata maruz kalacaldan neticesine varıyor- lngiliz nüfuzunun . (dostluk demek isti-
du. · yorlar) bütün Balkan devletlerinde ol-

Değerli meslekta~ız, Türk siyaseti- duğu gibi, Türkiyede de inkişaf etmck
nin haris olduğunu, milliyetçiliklerle it- te olduğu ve lngiltere tarahndan aarfe
tifak aradığını, petrol membalarını mu- dilen gayret ve ihtimamın Atatürk Cüm
rakabc etmek istediğini mü,ahede edi- huriyetine«Balkanlardaki Alman-ltıılyan 

- Sihirbaz· T rivulkiyos, sen de-- yordu. emellerini haber veren belki biraz cüret-
niz suyunda altın olduğuna katiyen kir matbuat havadi.elerine aükunetle hak-
emin misin} diye sordu. DlNl NOFUZLARA MUHALEFET mab lmklnını verdiğini memnuniyetle 

· Simyaker ve sihirbaz, hükümda- cL.aik olan Türkiye, dint nüfuzlara kaydedebileceklerdir. 
ra mikroskopik a1tın zerrelerini gös- muhalefet etmektedir. Fakat diieT me
terdi. aelelerde olduğu gibi bu meselede de o-

- Pekala.. insanın safi altın ya- portünizrn yoluna aapebilir. Türkiye, * 

da mutasavverdi. Türkiye ile Yunan~ 
tan arasında imzalanan ilk paktın tarib 
30 Birinciteşrin 1930 dur. Bunu itm~ 
eden ikinci pakt ta 14 Eylül 19 33 ıı 

imzalanmıştır. 19 3 7 İtalyan seferi, b• 
pakta yeni bir mana ve yeni bir kıyınel 
vermiş oldu. Çünkü; ltalyan hareketle' 
rinden tela§a düşen Türkiye, ilk ön'' 
boğazlan tahkim etmek müsaadesini ir 
tihsa1 ve bilahare Nion konferansını' 

sukut etmek üzere bulunduğu 1tünlerde 
kendi ]imanlarından İzmir ve Çeşme1' 
tngiliz zırhlılarına taraaaut mahalli oJınıJ 
Üzere terketti. Akdenizde ltalyanlar1' 
İngilizler arasında bir harp zuhur ettiil 
takdirde engin limanlarının ilk fırsatı• 

muharip devletlerden biri tarafından İt' 

tila edileceği ve "bu işin 1taly8ll]arca da· 
ha evvel yapılacağı kendisine ini olarıJ 
bildirilen Yunanistan; bu vaziyet kartı' 
sında Türkiyenin kendisi için çok büyük 
bir önem ve kıymeti haiz bulunduğunıl 
ketfeylemekte gecikmedi. 

Keza Türkiye hükümeti de itin inceli
ğini derhal anlamışb. Çünkil; Boğaz1•' 
muvaffakıyetle müdafaa edilebilmek içit 

Tenedos, Kumkale v.a. gibi Yunan ad .. 
lanndan istifade ederek Türk - Yun•• 
denizine aokulmuo bulunan düımat ve açık göz olan cahiller için bile Fakat ... Nostradamüs bu hüküm

'YIÜkemmel bir geçinme yolu olmut- dan görür, görmez ömrünün pek az 
' '· kaldığını hemen anladı, bunu açık 

pabileceğine inanıyor musun} diye Rusya ve. Balkanlarla anlaımaktadu. 
ikinci bir sual daha sordu. Jngilterenin avanslanna hilsnü kabul 

Yeni Türk - lngiliz paktı ve lngiliz ba· mevzilerini vurmak )lzımdır. 

Bir rivayete göre - belki de tama- olarak deği], fakat şu §ekilde birisine 
men bir masala - simyakerlerderı söyledi: 

- Evet, hem de çok çabuk bir göstermekte fakat Almanyanınkileri red 
zamanda safi altın yapmak mümkün de etmemektedir.> 

birisi safi olarak altın yapmağa mu- Napolilileri tebrik ederim, fakat 
vaffak olmuştu. Fakat bu diyanrı yakında Napolililer kendi için kay
Bcyi, albn yapmak sırnnı başkası nanmış buğday hazırlıyacak.lardır 1 

olacaktır. Ben §U anda cam fanuslar 
içinde safi altın yapmış bulunuyo
rum. Fakat bu albn, hava ile temas 
eder etmez inhilal ediyor. Maamafih 
bu mahzurun da çaresini bulacağım. 
Bu neticeyi bulduğum anda, hüküm-

KUR YAPILAN DEVLET 
Netice itibariyle Türkiye, kendilİne 

kur yapı1an bir devlettir. Doıtluğu, bil
haaea Anadoludaki büyük petTol ihtiyat
ları dolayısiyle, çok aranmaktadır. 

öğrenmesin diye, zavaHı simyaker: Nostradamüsün bu sözlerine hiç 
boğdurmuş idi. bir kimse bir mana veremedi. 

Nostradamüs simyaker T rivulki
yostan pek çok sır1ar ve §eyler öğ
rendi. Bunlar arasında, deniz auyu
nu muhtelif §ekillerde ve bir çok: gft'-
rip aletler içinde kaynatarak a1bn 
zerre1eri elde etmek vardı. Bu su
retle deniz suyunda albn bulundu
ğunu ve eğer kolay istihsal etmek 
için bir makine yapılmış olsa, cihanı 
altına boğmak mümkün olacağım 
öğrendi. 

Sihirbaz ve si.myaker T rivulkiyos, 
-Bununla beraber, altın yap~ 

için ba§ka usuUer de vardır. Safi inci 
yapmak usulünü de bulmak üzere
yim, dedi. 

darım sen arzın en zengin ve bahti-
yar insanı olacaksın 1 «DRANG NACH OSTEN> 

Fakat, altı ay sonra, Napoli halkı Sihirbaz, ihtiyar hükümdarı hah- Bu suretle, Rayh'm Türkiyeye göster-
hükümdarlarının ani ölümünden çesine, denizin kenarına götürdü. mekte olduğu alaka ile Tuna Ve Balkan 
sonra, Noetradamüsün sözlerindeki Avrupaaındaki me.ut cDrang nach oe-
mina ve hikmeti anlıyabildiler. - 16 - ten> in gayeai izah bulmuı oluyor. Böy-

Ve.. Y oland Napoli tahhnın za- lece, halyanm Türkiyeye karoı durumu 
liın kardeşine geçtiğini duyduğu va- Simyaker ve sihirbaz T rivulkiyos, an1aşılmıt oluyor. Müstemleke mandala. 
kıt, Nostradamüsün sözünü şu §C· safii olarak inci yapmak usulünü nnı mevzuubaha eden Ducenin, Suriye 
rar söyledi. bulmuştu. Bahçesinin sahilinde ve ile Filiatini Almanyaya teklif etmeyi, aa.n .. 
kilde izah etmişti: deniz üzerinde -şimdiki tabirle- bir ki eseri tesadüf olarak, cunubnut> ol-

- Napolililer kendileri için kay- inci parkı husule getirmişti. Bu j ması nazan dikkati celbetmemit mi idi) 
nanmış buğday hazır1ıyacak.Jardır, parkta inci taşıyan istiridyeler yetiş-
çünkü binlerce Napolili zındanlarda tirrnekte idi. Seylan denizlerindeki, PETROLSUZ VE KöMORSOZ 
can vereceklerdir 1 kopan istiridyeler gibi, sihirbazın bu iT ALYA 

* 

•mıl 

(Son Türk - Yunan paktı lr.ime mü
teveccihtir) baılıiı altında ( Mançeater 
Guardiyan) gazetesinde bir yaZJ çıkmıt
tır. Bu yazı, gazetenin Atina muhabiri 
tarafından yazılmııtır. Ehemmiyetine bi-
naen alıyoruz: 

- Bugün Yunanistanm beynelmilel 
durumu çok naziktir. Yunaniatanın AJ. 
man idealleriyle olan ilgileri, bugiin Al-
manyanın kredi vaaıtaaiyle elde etmeye 
muvaffak olduğu Yunan ticareti halin
dedir lr.i, bu halen bir muhalefet mahi
yetini haizdir. Bu hueuııta en büyük en
dişe halya tarafından izhar olunmakta• 
dır. 

12 ADANIN VAZ1YET1 
Zira Korfu adasının bombardımanı• 

na ait habralarla Jtalyanların Ana
dolu hakkındaki ihtiraalan burada henüz 
unutulmut değildir. On ik.i ada bugiin 
TUrk ve Yunan aularında hala birer diif-
man mevzii mahiyeti arzetmektedir ve 
her hangi bir harp vukuunda bunların 
kıymeti ve manası pek büyüktür. 

istiridyeleri de, sahrınç suyu damla- j Ve haklı olarak... halyada tam bh 
lannı inci yapıyorlardı. Her istirid- mahrukat fıkdanı vardn. Bu devletin 
yenin üzerinde birer numara vardı. 1 içinde bulunduğu sevkülceyfi fAcia ıu-

Napoli hükümdarı, sihirbazın la- Sihirbaz, bu numaralara göre inci-
1 
dur iti, .of milyondan fazla amele yaşatan BULGARIST ANIN VAZiYETi 

boratuvarındaki §Cyler hakkında bir )erin olgunluğunu tayin etmek için bir eanayie ve her gün daha fazla mtiı- Akvam cemiyetinin kat'i bir faktör * çok ma1umat aldıktan sonra: -BiTMEDi- 1 külpeaent!coen bir milli müdafaaya mu- I olmamuı, bugün ltalya-lngiltere paktı 
Bir gün, T rivulkiyos, Napoli aara- kabil, ltalya, tatbikatta ne petrol ne de tipinde yeni bir çok paktların meydana 

-1 
yı mensuplarının safi albn yapılma- kömüre maliktir. Unyite aahip olmadığı gelmesini mucip oldu. Balk.an antantı 
eını görmek üzere laboratuvarına Müzayede ile Fevka- Karşiyaka gibi elindeki alkol de mahlatlar için gay- bugün fU yeni görüıü kabu1 etmiş bulu-
gcleceklerini haber verdiler. J "'d 8 •• k S ri kafidir. nuyor: Bugün bütün milletlerden mürek-

lşte bu sayede idi ki, Nostrada- a e uyü atış Muhterem Halkının kep bir cemiyetin meydana gelmesi 

müs ileride ve hayatında çok büyük 19 Haziran Pazar günü aabahle- dikkat nazarına RUMEN PETROll.ERt mümkün değilse, bazı milletlerden bir 
roller oynıyan ve Portekiz kraliçesi yin ıaat 10 buçukta Bumovada . Zaruret kart1Sında, Roma - Berlin cemiyet teık.il ederek i§ beraberliği yap-
ofan dilber Yolandı tanımış oldu. Cümhuriyet meydanı kartııında Gayet kuru Mete,. yabani zeytin 1 mihveri ltalyaya kömür temin edebilir. mak ve mütekabil menfaatlerle çalışmak 

Yolandı görünce, tabip ve münec- lamel lnönü caddesinde 2 No. lu ve pımar kanfık hır kayık odun I Fakat petTol mevzuubahs olunca ltalya elbette mümkündür. Netekim Yugoslav
cim Nostradamüs hemen eğildi ve b""yük hah r d I . . ta gelmi tir. Halka kolaylık olmak! için, tıpkı Almanya için olduğu gibi, Ro-1 ya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye 
eteklerinden öptü. mu kiç.e ı ~lvl e. zdmınBn Edıpn- üzere asgari üç çeki miktarındaki manya petrolü ile Anadolunun ihtiyatla-! bugünkü Balhn ittihadını meydana ge-

k l 1 
. l! ve es aı e enn en • var • • . • • . . . . . . . . . . . . 

O zamanlar da ancak ra iç erm V"t l' . l . b"l l • sıparıtlerı evlenne teslım edıle- j nndan hırını tercıh etmekten haıka çare 1 bnnıılerdır. Bu ıttıhadın hanemde duran 
ki . .. ··1·· d·· Halb k" y 1 .ı. ı e e aıt enua sız mo ı ye erı k . K ık k b dd k 1 B·· .. .. b k' k h B lk 1 b. d 1 d h d 1c· d ete erı opu ur u. u ı o anwn ık tt .

1 
l ak ce tir. ay pe az ir mü et 1 a mıyor. utun mute a ı ısım, ya ut I a an ı ır ev et a a var ır ı, o a 

L 1 1 1 rd h b. aç ar ırma suretı e satı ac tır. v k R 1 1 . . Bu1 · d F k 8 1 . d .. ra içe o acağına o sıra a a iç ır • .. .. kalacağından muhterem halkın aşagı yu arı, us ann, ngılterenın ve garıstan n. a at u garıstan a 
ümit ve hatta hayal bile yoktu ve I?IKKA T · Pazar gunu aabah- istical etmeleri ve siparitlerini j Amerikalıların ellerindedir. Halbuki Ru- 1 bilihara hu pakta dahil olabilir. 
henüz küçük fakat güzel bir kızdı. leyın Burnovaya hareket edecek Kemel a d N .. .. .. men petrolleri ancak Boğaziçinden veya Ayın 29 unda imzalanan yeni Türk-

Saray erkanı: tren saatleri, 8,7 ve 10,15 geçedir. B Hp ~a cak • d 0 • •
15 

1
tüt_ü'!cu1Çekoslovakyanm müttefiki olan Yugos- Yunan paktı,-yeni rejimin bir muvaffalu

- Prenses y olandın eteg"' ini böy- Ayni zamanda muntazam otobüs lay ay araTEay ettırme en rıca 1 Javyadan geçebilir. yeti olarak telakki edilemez. Çünkü böy-
f 1 · d o unur. L 5232 le ne için öptünüz} diye sordukları ae er erı var ır. .. Je bir anlaşma. daha Venizelos zamanın-

vakıt, Nostradamüs: SatıJacak qyalar arasında : em- l-3 (2ZlO) AVRUPA VAZiYETiNiN 
- Sebep meydanda: Bu kız kra- salsiz iki aynalı maundan mamul ANAHTARLARI 

YENl BiR MERKEZi KUVVET 
hte tehlikeyi böyle zamanında ketfe• 

den bu iki devlet, yeni bir pakt imzala• 
makta gecikmediler. Bu munzam pakt. 
Balkan an.tan tının yeni bir merkezi ku" • 
veti demektir. Fakat, Türk - Yunan pak· 
hnın mlnaaı yalnız bundan ibaret değil• 
dir. Bu yeni pakt, ltalyanlann prka v• 
garba olan vaaıtasız hulw ve yayılma]•· 
rınm temayüllerinden doğınuıtur. Belkl 
de geçen yıl zarhnda T enedos aduı ci· 
varında batmlan Sovyet gemileri hadi• 
9e9İ, bu yeni pakhn imzalanmasından 

ba§lıca Amil olmuştur. 
Bugünkü batvekil Metakaasın gayesi. 

Yunaniatanın malik bulunduğu araziyi 
muhafaza etmek ve başkalarının toprak· 
larma göz dikmemektir. Çünkü; Yuna• 
nistan bugün bütün tahayyül ettiği ara• 
ziyi kendi hudutları içerisine almıı bulun• 
makta ve bugünkü Yunan politikası sağ· 
lam esaslara dayanmaktadır. 

Yunanistanm iıtiklali anlannda kendi
sine birer hami aıfatiyle yardım eden 
Britanya, F ranaa ve Rusya devletleri bll' 
gün aahne haricinde kalmıılardır. Frans8 
ve lngiltere bugün her ne kadar Yuna" 
nistanın dü§manı aayılmazlaraa da bü
yük harpte general Metakaas bu ilr.i dev• 
letin düımanı bulunuyordu. Bu itibarla 
bugün kendilerine Yunaniatanda en sa
mimt bir dost olabilmesi pek te mümkün 
değildir. 

----:---
Tashih 

15 Haziran 938 tarihli nüabann 
zın 7 inci aabifeainin ikinci sütunu 

altında Salihli icra Memurluğun
dan ba1hğı altında : Elbiseci Ah· 
met Faik'a borçlu Belediye dellih 
lsmailin Eski cami Dibek sokağın· 
daki evinin alb hiaaede iki hiueai· 
nin sahtı hakkındaki ilinda ev kıy• 

metinn 600 lira olarak ilin edil· 
mai lazım gelirken ıehven 300 li· 
ra olarak ilin edilmittir. Keyf iyetİ 
tuhih eyleriz. Kıymet 600 liradır. 

Jiçe olacakbr, çünkü ba§ında kıymet- tifünyeralı aynalı dolap, aynalı tu- aaları, aa1uı Te kolonalar, aynalar, Bunun neticesi olarak denebilir ki, 
li bir taç görüyorum 1 cevabını verdi. valet, maundan mamul müteaddit 6 muhtelif büyük odanın taban Avrupa .,;aziyetinin anahtarlarından biri 

* 
boyda bet adet kıymetli kütüpba- muf&lllbaları, · hava gazı sobası, Türklerdedir. Bundan dolayı Atatürkün 
ne, ve 300 kadar kitap, yazıhane, içeriden çekmeceli emsalsiz aynalı genç Cümhuriyetinin meyi) ve niyetlerini 
gırgırlı dosya dolabı, deri yazıha- dolap tuvaleti ve komodinoıu, ça- bilmek calibi alakadır. Ankaradaki Al
ne koltuğu, madeni aynalı tcmti- matır dolabı, müteaddit birer bu- man ( 1) nüfuzundan son zamanlarda 
yelik, enualaiz yağlı ve sulu boya çuk ve ikiter kitilik direkli karyo- çok bahsedilmiş olduğu (bilhaua, M. 
tablolar, çok kıymetli lüks kabart- lalar yataklarile, aynalı lavoman- Von Papenin tayini mevzuubahs olmuı 

Artık düşünmeyiniz ! 
r.; ~eccim ve tabip Nostradamü

sün bu sözlerine saray erkanı kah
kahalarla güldüler; fakat bundan 
ancak bir sene Prenses Y o]andı bir 
Prens görmüş ve sevmiş idi. Bu aşık 
Prens te Portekiz veliahdı idi 1 

k ı k • l"k k olduğu zaman) ve Balk.anlarda bir lta1-
ma büyü salon aynası, büyük ta- ar, ~· ır ı 1 argı resim .. sehpası, 

l d f t f kin Ş tab yan nüfuz mıntakası taksimi (} 1) dedi-

Ve... Sözleri bu kadar çabuk ve 
bu kadar tam olarak çıkan tabip ve 
mün~ccim Nostradamiisü bir an bile 

ban hah arı, ört adet antika ete- 0 ogra ma ası, am qı ure, 
h k k 

kodulan çıkmış olduğu nazarı itibara alı-
jer, yeni bir alde büyük vantili- po er masası, ristal tife takımı, 

nırsa bu meselenin calibi alaka tarafı da-
tör, gümüt kaplama tamdanlar, heykelli saat, aynasız elbise dolap- ha ziyade artar. 
:ski antika seccadeler, emsali gö- lan, ve 500 kadar muhtelif boyda 

aklın·' • - --ımam• rülmemit eıki ltalyan ve Cin ia- buzlu ve düz cam bahçeler için, ve 
pon vazolan, ve çini tabakları ga- saire bir çok lüzumlu efYalar bil
yet lüks ve nadide üç diyaframlı müzayede satılacaktır. 

BtR Yit.iN T AHMiN 
« T empu gazetesinin Ankara muha

biri M.Louis Reville bu nüfuzlar hakkın-* Edison markalı salon gramofonu HAMiŞ : Yukarıda yazılı efya- da ne düşünülmesi lazımgeldiğini bize 
Napoli Prensleri ve Prensesleri, 400 plikiyle, Şam iti paravan, em- lar acele satılacağından taliplerin söyliyor. Muhakkak ki, Rayh ile Tür

sihirbazın laboratuvarında çok bü- salsiz ceviz ve maundan mamul istifade etmeleri için bu fırsatı ka-
yük hayret içinde kaldılar. tömine aynaları, ıenede bir defa çırmamalarını tavsiye eylerim. 

Eğri büğrü :'~ ca'? veya maden kurulur saat, döner etejer, temsi- Fırsatı kaçırmayınız. 
borular, her hırı acaıp ve korkunç yelik, perdeler komezlerile, tabu- Fıraat arttırma salonu 
fakat uyuklıyan hayvanlan andıran re, heykeller, muhtelif etejerler, AZIZ ŞiNiK 
kazanlar vardı. Avrupa mamulatı kristal camlı vit- TELEFON : 2056 

Na li hükümdarı a · · · 

kiye, aralarında samimi bir siyaset ol
mamasına mani olacak kadar bir çok 
mütterek menfaatlere aahiptirler. Fakat 
bu keyfiyet, M.Von Papenin arzu edil-
miyen bir zat olduğunu ve Avusturyada 
yapılan iıin Türkiyede tekrannı iimit et-

1 

Y uhlı elbiae 1nunatJannm nereden alabilecejinm bili,.or maaunua 7 .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en •on modaya muvalık kumaılarıle sizi 
müıkülden lnırtarmııtır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mıt fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardeıülükler ve 
her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün Çetitleri rekabet 
kabul etmiyen fiatlerle burada aatılmaktadır. 

Pe,tem~lcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mafiazasında bul·ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 
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ANKı'.RA RADYOSU 
öğle nCfriyatı : 

nu orkeotTap. ( 1 . 30 d.voını) 16. 30 
Berlia le ısa dal,.aa: Küçük pop01er kon· 
ll<!r. 17.45 Bertin kua dalgaar 1§ •Ot\\ı 

kons-ri (18.50 deVamı). 18.50 Pıf.J: 

Haf1 rnuoiki. 19. 3() Prag: Fok orkeotra
OL 20 Beri in kısa dalpşı: Askeri ba,... 
do. 20.45 Varıova: cllkbaharda aşk> 

Saat 1] . 3Ô Karuıık plak GC§riyatı. 12. isimli musikili program. 21 Viyana: Alı:.· 
50 PUk : Türk muoikioi ve halk ııulWa· şam konseri (Orkestra, p;yano, tenor, 

Erkek ooka&ta gidiyordu. Ş ·,-,k.>sııu nedir Şakiri görmemiftim. Anlarsın n . 13. 15 Dahrıi ve harict haberler. kon•er), 21.30 Bühq: Radyo orkestra• 
arkaya doğru itmi~, ceketini çıkar- değil mi} On senedir .. Bir bardak ... 21. 1 S Pra;: Kilise musikisi ( 17 d 

S!!-

Son çocuk 
Amerikada umumi ef
karı hala büyük bir 

heyecan içinde 
tutmaktadır 

bp koluna almıfb. Müthiş sıcaktı. şarap için girdik, sonra eve dönme- Aktanı nqriyatı : a•ırd4n). 22.45 BilkrCJ: Pllkla gece kon• 
Batmak üzere olan güllCf ufku kı· ği unuttuk. işte bu kadar .. Başka bir •~ri. 23. 30 Laypziıı: Halk musikisi ve ---0--
ztla boyamtftı. Gürültü ile oynıyan §ey olmadı .. Vallahi ba~ka bir şey Sa~t 18.30 da plakla dam mııoikU~ etlenceli parçalar. 23.lO Viyıuıa: Halit Amerikada son kaçırılan ve ölü pla• 
ÇOcuklann aJ'llBından geçti. Ve bir yapmadan ... Darılmadın değil mi? 19. !5 te türk ınusikisi ve halk şarkıları. ınusilWi ve bafif parçalar. rak bulunan küçük C..shın mueleoi .ha. 
apartımarun merdivenlerinden çık· Söyle darılmadıo mı} (Makbule Çakar ve arkadaJlan) • 20.00 il umumi efkarı şiddetle alakadar et· 
mağa befladı. - Sen adamakıllı sarhoşsun, bu de saat ayarı ve arapça nqriyat, 21 de OPERALAR, OPERETLER : mektcdİ1'. z...,..ı!ı çoeu§un eeşcdjni bu. 

Aralık kapıyı iterek içeri girdi.Sa- ne hal böyld konferam: (Selim Strn Tarcan), 21.15 14.45 Roma ı.- dalı-. lirik opera• lan ve fidyei necatı alan haydut Mae 
londan aesler geliyordu. içeri bak- Ahmet, meydan okurcasına ce- te stüdyo ..Ion ork.estruı: 22.00 de lardan bir perde, 18.30 Roma ı... dal· Call'i tevkif eden Edgar Hooverdir. 
tı ve katlarını çattı. Sonra birden vap verdi: ajans haberleri, 22.15 te yannki Pr<>c· -; Bir pttdelik lirik opera. 22 Roma Şimdi Miami polis dairesinin on üçüne.il 
haykırdı: - Elbet sarhoşum ya.. Neden ram ve ;.tikli! mart'· Bari: Richard StralllOWl ~Roaen kava· katında ele geçirilen haydudun v~ .ı• 

- Ahmet!.. olmıyayım? On senedir gönnediğim lier• opcrua. lcada~lannın sorgulan yapılıyor. Sorgu· 
Saloı:ıdaki erkek ayağa kalkm~, arkadaşım ziyaretime gelmiş.. Bir tSTANBUL RADYOSU ODA MUSiKiSi: lar yapılırken sokakta. ı.Hıleru kiti ı:nıo· 

dudaklannda aevinçli bir tebeuüm- kadeh içki içmeden onu evine mi öğle neıriyatı : 19 O.trava: Oda korotU. 21.30 Mill· rakla beklemektedir. Maznunlar, halkm 
le hayretle ellerini uzatmıştı. Hara- gönderseydim? no, Torino: Kuartet ko....,ri. 23 Varıo· linç edeceii korb pi an.q• 

hı ·sızlığı 

.. 
retle kııcaklaştdar. Ahmet karyoladan atağı yuvar- Saat 12. 30 Plakla Tiiık wwikioi va: Leh oda mUJiı.ı.i. H P.,t~: Oda ıW<lcdilemiyor. 

- Şakirl Nereden çıktın yahu} landı. Meliha yataktan kalkarak Ah- 12.50 Havadis. 13.0S PlWa Türk ınu· ınınilr..ioi konoeri. Yeni ve mühim if,aat beklen•ek.ıe• Fidyei nec:etı llldtfı halde kü~ Cuhi 
Kar,ı !tartıya duruyor ve birbir- nıedi soydu ve yatağına yatırdı.Ken- sikisi. 13.30 Muhtelif plak ııqriyatı. dir. ildli .... Mae CaU 

!erini süzüyorlardı. Çocukluklarında ı:ilsi de elektriği söndürerek yattı. 14 Son. RESiTALLER 
olduğu gibi şakalaşıyor ve gülüşü- Ahmet sabahleyin mideşi J'.ana- 9.4S Bertin kısa dalgası: Piyano kon• 
yorlardı. Sanki; daha dün ayrıhnıt- rak uyandı. Batı sersem, ren;:ı so- Akşam neşriyatı : ser~ (Mozart) 11.15 ~liıı lma dal· 
!ardı. Evin k.ııdmıru adeta umıtmUf- lukt\L Melihanın getirdiği büyük bir gası: Piyano musikiıi 1 7. 15 Roma lap 
!ardı. Kadın salonun kapınna yas- bardak ayranı birden yuvarladı. Ya· Saat 18. 30 da pl&kla ~· musikisi, dalgası: lıalyan şarkıları. Hugo Volfuıı 
lanmıt ve bu ziyaretten memnuni· vaş yava, kendini biraz daha eyi his- 19. 15 te Spor müaahabelen: E,.ef Şefik prlalarıııdan. 18.3S Bratiolava: Halk 
}'etten fazla üzüntü duymue bir ta- setmeğe ba9ladı. Saat kaçta evci gel- 19.55 te borsa haberleri, 20.00 deGren- pıiuları. 19 Varşova: Piyano konserj, 
vırla onlara bakıyordu. diğini sordu. Meliha, saat Üçte viç rasathanesinden naklen saat ayan. 19.SO Peşte: Çigan orkestrası refalr.ıuile 

- Melih, bak kim gelmiş 1 Ço- dedi.,. Ahmet, akşam sözünde 20.02 de Sadi ~ ve aı:bda,lan ta· Maçar §arkıları. 20 Flora.ws. Napoli; Ka· 
cWduk arkadaşun beraber biiyüdük. durmadığından dolayı .karısından af rafından iiirlt muoilr.isi ve halk oarkıları, nşık tarkılı konaer, 20.40 Bükrq; Piya
Söyle bakalım Şakir nerelerde idin) diliyqr ve bu gibi hallerin bir daha 20.45 te hava raporu, 20.48 de Ömer no--Keman konseri. 22 Varşova: ş.r. 
Burada bulWlduğuınu kimden öğ- tekerrür etmiyeceğine dair bol, bol Riza tarafından arapça oöylev, 21.00 de ~ılar. 22.30 Belıuat: Keman ıolo. 
ren.din? Evimi tıııMl buldun? ~minat yeriyordu. Radife Neydik ve arkadaşları tarafından DANS ı>tUStKtSI -

Şakir oturdu. Ahmet: , tiirk musikisi ve halk §"r\.ıları, 21.45 te , 19, 15 Bükrct· 20.30 tvfilılno, Torino, 
_ Altı ay~ beri bu.ı:ıııfayun. - Şakir çok eyi çocuktur,· diyorr llrkestra, 22::15 te ajanı hohcrleri, 22.30 f J .45 Uypzig: Kabare ncŞrİyatı. 22 . I) 

Bir inşaat i~i için ,geldiıq. ~,Un de du, cidden herkesin bir veya birkaç. dıl plakla ıolblar, opera ve upe~et parç.. Pe~te, 2 3_30 Milano, T orino. 

Müteahhitlere; io.şaat yaptıranla 
•• 

MUJDE: 

Soğukdemir lşyurdu 
HASAN. AK AY 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 21 
Bilumum inpetuı laer ~ demir itleri, boru, tel vd billıaaııa mreti 
ımhsusada getirilen paııcur ı;we1ıesiyle yapılım pııonır iJleri ve tamir

leri, olutdu lamariaa iJleri ye bımiıtıer~ 
burada olduğunu bilmiyord.uın.Dün çocukluk arkadaıı vardır. Fakat Şa- limi 22.SO Cle son ha'berler ve ertesi gü-
Tevfilt aöyledi ve.. kir bunlara benzemezı:ll. O benim ılün pı:0gt.m1. · ' MUHTEUF Gayet temiz ve JD•mta:ram it, aıüı:'at ve lrolaylık.. Miie.ue•emiz 

- Demek Tevfikten habe,ı: aldın. arkadatım değil kazcleşimdir. 0JlUil 1 '1 " '\ " 1 ' 
19• 1 O S.r~ Roma lusıı Ulclııuı Arap- her-in emre amadedir 

Ey Meliha bize yeyec:ek birşeyhazır~ bana yaptığı eyilikleri hiç bir zamaJJ •AVRUPA•lSTA5YONLARI: 1 ça mu~ikili proıırıım. 20·37 Barir Türk· , Fiatler : Rekabet kahul etmiyecek derecede ucıızd.ıu •• 
hyahilecek misin~ . ödiyemr;m. Sen biraz soğı,ıJ.ç. davran- SENFONIİ.'ER ' ' ·' ~e ~abcrler yehTbürl<l o.ı. mEIU91kioİ. 2 !k".1 ~ l ~ 13 (2164) 

Şa · · '-d B k - · ld ' · ' ~' R,umca a er er "" en UlUSI "L ~~~;;~~;;;i;;;;;~~~;;i;;;;~;.;~~~~~;:~ kir yerırıden fu.., ı. dıl\. una ço m.ute.esıır o um. ·• · ' ' " · · ' r =* 
·- imkanı yok kala.rnaqı . . Şöyl~ · - .Hayır soğuk d\lvranınadım. 13. ıs Roma kısa dalgas.ı: Senfonik ·'.ılm=;;~ü,i~;;;_;;:a;iij;E:z:1~Zi:miz.ifiiimiii 7. 

bir uğradım. Eve gitmem l&nın., . Yalnı;ı: \:ıiraz mütkül yaziyette. kal- 'konlOl. 20'. fO U)-p!liıı: 'Senfonik ork..,, 
- Saatyedideevdemibuh,ınman ~ıı:n. Çünkü; misafir ,için )liç bir ha• trıi: (Mozal"IJ Maed>ia\'elli vo.) 21 Bel- ' --- ' .• :, Annele' r · m. esuldür ' 

lazım} Yoksa evlendin mi?, · zırlığımız yoktu. Buna.rağwen it,iraf 11rı.t: Senfonik 'konser. 121.10 F!orans, .... :l"l 
- Hayır Ahmet, h,~ııüz öyle hir, .~4ersiıı ki, ierıe &ÜZ\'~ bir sofra kı.ı~.ı Napoliı SenPOıılk konser (Lualdiriin !da- Kız evlatJzı.ı;ını;r;ın tam, ba):ıar çai'ı~da ıağlıklarım 2ehirieyiJ bir çok haatalıklarla ağr&fmASJ hep 

niyetim yok. . , . dµll/,· Bil'daha yemeğe gel,,,cf'ğİ vakıt rcoinde!) '' · • ' • K TEM1ZU .. 1 
- O hald.e ~tiyen l;nrakm~; olsun..habıerim olurl!'lı ~a µıe.mnun Q AYLI . KL.ERINDE kullandırdığınız İptidai tekil mikroplu bez ve pamuk tamponlann 

madem- ki ev~e •eni ~l<.Jiyen bir ka- olurum. . · ' , ,. , , . . Hl&.FIP KON!SERLER neticesidir.' 
1 

' ' ' 1 J ı 
dın yoknıu§, meMOJe ~almadı.. A~~· . - .. ~nım, o yıJb,aoçı : ıleği): Hiç, , ",ı , ' , ; · 1 ' S J Z L. E R D E N ' R J C A 'M J Z: ıy~~l~'nnızı, uniy~lerl tekamül 
iam yemeği~ de p~ yers\n. M~li-. qi~ şey bu)ullf?l~ .l:ıile, . ilf.i y\llfluır. . :;. 1 O Bcrlin M dalgiıoı: Halk koııse- · • ı 
ha dünyanın en eyi ve en mükem- ~. ~ır.arsın 9)11 ~,.biter . ' : ri (.8. IS i ıle\"&mı) , {f0.30 yeni ıeçme . devresin~ ııirerken daimaFEMJL ve BAGLARINAa,lı,hiinız. Ve bu slhhi, gayet kul-

mel ev kadın.ıdır .• Bİize. iıiizd hir :ıccr. ·'" 17 B,u. Jwl.a.rın;ı r~~ ;ı old.uk.taıı plak u), 1 O. 4'5 'Manevra ltorolatı 12.15 ı~~ ve en ince elbiseler altında hile. aezilıneyen idea.De ü.ğbk1arıruzı.ılye rtınnızın saadenni sigorta 
mek ha.zula~. biraz laf at81ıZ. Değil sonra her zaman buyursun . . 1Yalnı.z Rom& 'kı .. dıllps1' Şarkılı hafif musi· edınız. . .. , , 
mi Meliha> . . bir tartla: Bir daha içki yok. ki, . 13 Be..ıi,,. lıiıa dMp.ı: Hafif ınusilti. ,,. ' ' · , HEf!. ECZANEDE V~ TUHAFiYE MAOAZALARINDA BULUNUR ... 

Meliha tebessümle başı,ıÜ salladı. ..\\hmet, karısını öperek işine gjt. (14.IS devamı), 13.25 Bük~~C§~ı~Sib~ieu-~~· ~~~~~~ ~rn 
Fakat bu tebessümün zoraki.olduğu ti... . 
ve misııfirden hiç ~ hotlıı.nı:ı;ıa<lı$~ Meliha, r~yOilun tozunu alwor- iz, th, ir Esnaf ıJe Ahali : .Bankasının 21 Mart 938 tarihli vaziyeti 
hissolunuyordıı. <l,u. Bu esnada telefon çaldı. 

- Tabii, dedi. Siz oturun. ,konu· - Alo, sevgilim. AKTIF PASiF 
şun. Yarım saat sonra herf!'Y ıhW - O, bonjur Şakir, akşam az ,, ı · ı '' 
olur. kalsın korkudan bayılacııkbm. T. Lirası K. ı T, Lirası K. 

Kadın dışarı çılq. iki arka<Lı.t bat ~ So,ma, ya ben?.. Kocanın ev-
~ kaldılaT. de olacağını hiç tahmin etmetQİ.§• 

- Kanuıı naaal buldun Şakir>.. tim. Aynı zamanda onun eski bir 
Evet fevkallde güzel değil ama, ı;ok arkada~m olc!•ğunu da bilmiyor
eyi kadındır. Zaten insanın bütün dum. Maamafih mesele kalmadı. 
hayatınca beraber ya§ıyacağı ,kadın- Kocan, eskiden olduğu gibi, bundan 
da güzellikten ziyade eyi ahlak Ja. ıt0nra da sık, sık görüşmemizi tek-
zun değil mi?. rar tekrar söyledi. 

- Çok haklı.ıu Ahmet. Hakika- ------------
ten çok eyi bir kadına benziyor. T eb- lZMlR MEMLEKET HASTA-
tik ederim. Allah mesut etsin. NESi DAHlLI HASTAUK-

Yemek pek ne~li geçmedi. Meli- LAR MOT AHASSISI 
ha çok aı; konuıtµ. !ki eski arkadaşın D O K T O R '' 
müşterek haıralan onu .alakadar et- c 11 y ~ 
trliyordu. Yemekteu.onraAhmetbir 1 " I ar'· ın 
~ daha prap açmasını kamından 
rıca etti. Meliha, kalmadı bahane
aiyle kocaaırun bu arzu.sunu reddet
ti. 

Ahmet vaziyeti kurtlı.rmak içi,n 
~ biraz: dışarı çıkıp dolaşmağı 
teldif etti. Biraz soma döneriz, o za
lllana kadar Meliha da hazırlanır, o
nu da eJır bep birlikte siuanay"a ıi
cleıiz. 

Deı&. Bu tddif &.........:-:.. botuna 
Iİıti. • .._....-

M...,.melwnm ı lkiDci BeJler 
sokağında Fınn karıısmda (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3856 
EVi Göztepe TnunYay gc:llk:li 
No. ıoıe TELEFON 254S 

Denizli -Ahmet, do.tunu bir Wnh•neye 
l:otüıdü. o-la Şııkiri. hiitün tam
~ takdim ediT« ve berkae Foto Ha•an S6nmez 
~ ce9rdikJcri aiti sfiDJerin ba- --J:. • 
braJaı-.ı__ -.1 bai bir ıııuuuaen 
L!..t .~ Ve 0B M'l=-- - ~,_,_.__.._ .. , m=' ........_, _ _,_, L. • 
"""'1el'llli Q • bu lr L-1-- ~ mıtgft!1~ ~ JY• 

bol.J__ • -~ , 9
49"' uıım&r --'-- foto H-dır, ----- ...... lıyıorda. .. .... ,_ 

T ahit MeJiba,ı ııJm.k için eve Fotoinfıı alt her lııl kabul eder. DllğllD, 
döftnıedikhi tıibi ._.,. da sil- Balo " cnıı>lara p!illr. Zlki fakat !ay
~. Seatt.... farkına VMtlmak• awtli ~ talıi1 olank ı.tenllm_ 
Zln geçiyordu. Saat on bire doğru boyd~ biiyütilT ... Her n;m; yuı iıleri 
1\1-n kapanarak •i ~ ha- Jrop,a yapılır. 
bralarına daldılar. Sabahın saat üçü- Amatör işleri kabul edilir. Her ti.ldU 
:: doiru da Şakir arkadapna evinin ~ve ve cam ifleriııtti foto Basanda 

Pısına kııdar götürerek aynldı ve tı. 
evine d" d" yap rınız. 

Ah on u. Aıdyanizc!e bütiiıı tanınmı~ !abrika-

tu met. karyolasının kenarına o- ,__ f t ğ f ı s' ve makineleri 
rrnulil · k . • • k .. .... liUJn o o ra ma zeme ı , ıs arpınmı çı armaııa ugra- · 

flYordu. topclaıı ft puakende olarak ehven fiatle 

Meliha yataktan doğruldu. satılmaktadtT. 
--;- Aman, ne kadar erken geldin Fotoğrafçıların ve amatörlerin her tür· 

dedi. lü ihtiyaçları temin edecekleri yer foto 

Ahmet titriyeİı elleriyle karısının Hasandır. 
hı:ıaiını okpyor Ye! Denizll: Foto Hasan Müesseseıl 

- Darılma yururo, bak. on se- D: t S!" (%_!11) 

' ICASA : ' . ' 
, B11nlı;ıı9t 

""' -... ~, 
\lf.Jdlk • 

1 '" 

D.\lilU MUHABlR BANKALAR 
MEV,DUAT KARŞJIJKLARI 

, SENED~T COZDANh 
Vadesine üç ay kalan 
V adeaine üç ayd.ı fazla bJan 

64413 
1387 50 
349 33 

781590 57 
4665 31 

1 l ı ' 

. ESHA~.VE TAHVIUT COZDANI : 

.. 

Sorsll4iıı Kate olnuyaıı 
.AV ANSALAR : 

Esham - Tahvilit mukabili avanslar 
A) Borsada K<ıU olanlar 5802 80 
B) Borsada Kote o!ııııyanlar 12872 02 
Emtja Ye Vaııik üzerine ••analar 942041 97 
Sair miiteaem temi MI: üUriue c 100980 ıı 

BORÇLU HESABI CA.RJLER : 
..\çık ıu.e& 9800 2.6 
Kefalet ı..l.öli kredi 52013 48 aıu_,_ 

KABUllERtMlZDEN DOLAYI 
BORÇLULAR : Kefalet 
SAiR MUHTELIF BORÇLULAR : 

HiMedlrW ıiı 'ti 92572 88 
Muhtelif bGqluLır 252152 Z1 

JŞ11RAKLFJt 
MFJOCULU'.R ~ 

Makiııaı. 2163 57 
Kııelar 4774 15 
Kumbaralar 1918 53 
TeR.at 2176 91 
Mefrupt 6173 32 

MENKUL 01.MIY AN MALLAR : 
Banka binalan 0-00 
Diğer gayri menkuller 21638 3S 

NAZIM HESAPLAR 

YekUn 

tZMtR ESNAF VE AHALI BANKASI 

... 

66149 83 

9130 79 
44318 

786255 88 

13304 40 

1067696 90 

61813 74 

597809 4' 

344725 15 

96000 

17208 48 

21638 35 

1272542 39 

4398591 35 
------ -

idare M. Reis vdPll Umumi müdür 
K. T. MUŞKARA A. iNAN 

SERMAYE 
1HTIYATLAR 

T.U.-K. 

( Kanuni ve Nizami ihtiyatlar 69936 40 
(Muhtemel zararlar karplıiı 9388 44 

MUHABtR BANKALAR 
MEVDUAT: 

Cari hesaplar 
Tasımuf T"diab : 
Vadesiz 
Vadeli : 

B"ır ayclıın bir seneye kıııda'r 
Bir •eneden fazla 

SAtR MUKIEUF ALACAKULAR 
KABUILERtMIZ : Kefalet 

301878 43 

336621 99 

105547 08 
2156 S6 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETIOLER VE 
KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

Yekia 

MORAK!PLER 

T. Lirası K. 

10000000 

79324 84 

61809 52 

746204 ıı 

574345 37 
597809 44 

66555 68 
1272542 39 

4398591 35 
== :::::1 

Riyaziye öğretmeni 
N. IUCER 

14 haziran 1938 

Forbes Ş. AJqehir müdiiril 
KAMtL OCAKOOLU 

1zmir Esnaf Y• Ahali Bankan remıi ınühüril 
(2%19) 2110 

, 



Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Bedeli keşfi 1304 lira 36 kuruttan ibaret 116 ınci adada yeni

den yapılacak hela intaab. 
2 - Bedeli ketfi 1968 lira 4 kuruıtan ibaret 112 inci adada yeni. 

den yapılacak pazar yerinin intaatı yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konulmuıtur. 

ihale 21/6/938 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Turgutlu be
lediye dairesinde icra edilecektir. 

Taliplerin mezkUr gün ve saatte belediyede bulunmalan. 
10 - 14 - 16 - 19 2010 (2157) 

Ditleri içinden dışından temizliyen her kesin beğendiği \'e 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, aıhhi v~ e.ağlam ...... 

BRONZ 
Di_, F ırçaııdır ..... . 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayım~ 

~•boolr 0fl1Ul:lıll t~ ___ m&illl ______ .. 
lwa 7ZZ•e 

Lira K. 

45 00 

31 63 
40 00 

150 00 

(2221) 
Ua"Ji!!'W% 

Devlet Demir Yollarından: 
Alsancakta Birinci kordonda 582 kapu 'Ve 37 harita numaralı de

po açık arttırma suretiyle üç ıene için kiraya verilecektir. thale 30/6 
938 perıembe günü saat 15 le Alsancak sekizinci iıletme komisyo
nunda yapılacaktır. Muhammen üç senelik kira bedeli 180 lira mu
vakkat teminat 1350 kuruştur. 

1ıteklilerin ite girmeğe minii kanuni bir halleri olmadığına dair • 
aranılan veıikalariyle muayyen gün ve saatte komisyona müracaat 
etmeleri lizundır. 

Şartnameler komisyondan parasız verilir. 
2056 (2220) 16-19 ... we 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

... 

Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta itleriyle meıgul olmak üzere 
kanuni hükümler dahilinde teıcil edilerek bugün faaliyet halinde bu
lunan Allians ve Ştutgarter Sigorta ,irketinin Türkiye umumi vekili 
haiz olduğu salahiyete binaen bu kerre müracaatle İzmir ve mülha
katı acentalığına §İrket namına yangın ve nakliyat sigorta İ§leriyle 
meşgul olmrı.k ve bu İ§lerden doğacak davalarda bütün memleketler
de müddei, müddeialeyh ve üçüncü fahıs sıfatlcriyle hazır bulunmak 
üzere, Mateo Alaluf mahdumları Raul ve Viktor Alaluf kollektif şir
ketini tayin eylediğini bildirmi§tir. 

Keyfiyet sigorta §İrketlerinin tefti§ ve mürakabesi hakkındaki 25 
haziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla 
ilan olunur. 

16-17 2111 (2218) 

Yolculuk dolayısiyle iZMIR COMHURlYET MOD
DEiUMUMILtctNDEN: 

müzayede ile fevka- icrada katiplikte çalışmak üze-
liıde satıs re 40 lira ücret1i bir süvari müba-
. ..~ .. şirliği münhaldir. 27 /6/938 de im-

. 19 Hazıran ~.azar gunu .~a~ahle- tihan yapılacaktır. Taliplerin fe
ym.saat 1~. da Goztepede l~onu c~d: I raiti anlamak üzere adHye encü
deaınde Goztepe vapur ıskelesını meni kalemine müracaatleri. 
geçtikten sonra 879 numaralı hane-ı 2112 (2216) 
de alay kumandanı bay Şefika ait ---
lüks ve nndide mobilyaları müzaye- nikel ve lake bir ve iki ki§ilik somya
<!" suretiyle satılacaktır. l lı karyolalar, kadife örtülü divan ve 

Satılacak mobilyalar arasında al-
1 
koltuğu, muhtelif yüksek sehpalar, 

tın mekik ipekli kumaşından kanepe Avrupa mnmulnbndan buz dolabı, 
ve iki koltuk ile ceviz orta ve iki si-1 körüklü ve körüksüz yeni bir halde 
gara masası cev'z vitrinli modem bü- çocuk arabaları, otomotik portatif 
f e, yemek masa .. ı, maroken ve mu- bezli şezlonklar, Amerikan duvar 
,amma sandalyeleri, üç parçalı kadi- saati, ceviz orta ve iki sigara masası 
fe ve koltukları, sahibinin sesi do- çocuk banyosu, 9 parçalı kadüeli 
laplı gramofon ve yirmi plikiyle, ı kanepe takımı, iki japon duvar köıe 
lüks elektrik avizesi, Avrupa mamu-ı etajeri, lru§lu kristal ayna, peraken
litından muhtelif maden sobaları ile de kuma§la aandalyeler, camlı orta 
boruları, ve alt tablaları, kömür ko- masası, tablalı kanape takımı ve aan
valan, aynalı ve aynasız portmanto- dalyeleri, hasır çiçeklikler, muhtelif 
lan, hasır kanepe takımı, hasırlı ve Isparta Utak Gördes halı ve secca
lahlalı sandalyeler telefon masası deler ve saire bir çok e§yayi nefise 
ceviz radyo masası, muhtelif etajer- müzayede suretiyle satılacaktır. 
ler, muhtelif renklerde kumat ve ka- Satı§ pefindir. Fırsatı kaçırmayı-
dife perdeler, bronz iki kitilik lngiliz mz. 
mamulatından karyola ve aomyası, Türk Müzayede salonu müdüri-
iktkapılı aynalı dolap çekmeceli do: yeti ... 
laplar, ceviz fUvalet ve komodino, (2214) 1 - 3 

Motosiklet Almak Çok kolay 
F'.A.K.A.T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan 
t 

Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOStKLETt ALMAK 

DOKTORU VE ECZANESi OLMIYAN BiR MEMLEKETTE 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOSIKLETI..ERtNtZIN AYLARCA MUA TI AL KALMASINI 
lSTEMlYORSANIZ VE VERECEötNtZ PARAYI ACIYORSA.NIZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUP APU VE SUPAPSIZ MOTOSiKLETLERiNi 

TERCiH EDINtZ 

~· 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Ju:vantin saç boyaları 
INGILtZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağaznl'lrında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır . 

Cildinizin tahriş edılmemesini 
lıteraeniz 

Dünyanın her taraf!ndan ıeve ıeve kullanılan ve 
cildi trqbİn sonra pamuk gibi yumu.at -- .., 

POKER 
Iraş bıçaklarını kuUanınuz 

VEDJ;5iYa .SATJŞ 
5.Al-l~iNiN SISSi VE-. AC.ENTELERJNOE fb 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 
-.-

Havza Belediye riyasetind~n: 
Kapalı zarfla elektrik tesisatı 

1 - Nafıa vekaletinden tasdikli proje ve f&rlnanieleri mucibince 
HAVZA tehrinde 20686 lira bedeli ketifli alçak tevettürlü komple 
elektrik te.isah • mevcut bina ve direkler hariç olmak §81'tiyle- kırk 
bet gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihale 18/7 /938 pazartesi günü saat 15 te Havza belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait projeler kqifname ( fenni ve mali §artnameler lo
komobil fenni ıarlnam9İ, eksiltme §&rtnamesi, mukavelename Hav
za belediyesinden alınacağı gibi bedeli mukabilinde lstanbul Taksim 
Şark apartmanında mühendis Hasan Halet lııkpmardan alınabilir. 

4 - Bu it için diğer malzeme ve in~at itleri için ayn teklif vere
bileceklerdir. Komple teklifler esbabı tercihtendir. 

5 - Eksiltmeye girel>iliriek için isteklilerin 1551 lira 45 kUl'Uf 
muvakkat teminat vermeleri ve bundan ba§ka timdiye kadar en az 
bu mikdarda elektrik tesiaah yaptığına dair ve 1938 yılı ticaret oduı 
veaikalannı ibraz eyletneleri ve 2490 •yılı kanunda ve eluiltme tut· 
namtsinde yazılı hususati tamamen ikmal etmeleri ve teklif mektu~ 
lannı buna göre hazırlayıp vaktinde belediye riyasetine vermeleri ilin 
olunur. 9 - 16 - 23 1992 (2145) 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

mzza;cxam 

OSMANiYE 
Sirkecide 

llli':WJWJ 11 

Türkiye 
Kızılay Kuruıuu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

f-ler yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON 2067 
~ 



G R J P J N ıı:-, ------~-----, DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, KtlmbarM~~l İbİhİ ~~~~~!:. Vı:r,!".=~sı 
diş adele ağrılarını unuturlar W. nEUTSCHE LEVANTE- LINIE KUMPANYAsı HAMBURG, A. G. VULCANUS vapuru 14/ 6/ 936 tan 

S. S. ANDROS Tapuru halen liman• hinde limanımıza gelip Amsterdam, Rot· 

NEZLE, KlRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve teairindeki 11ür'at itibariyle emaalıiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambali.jlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olurıunu. 
icabında günde (3) k"fe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız rıe her yerde urarla Gripin iateyinis 

No. 2213 No. 2213AV 
DAIMON markah bu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yqil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksııı, ayarlı, 
ayarıız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıf ve askı
lan ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vudır. Şimendi· 
fercilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkeı için kullanılmağa elveritlidir. 

Fenni gözlük için -~ 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, hu baga ve 11ellüloid çerçeve. 
ter, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 

arometro, ygrometro, ıı.ltimetro, pedometrolar ile göz dok
torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

'iz mir iskan müdür)üğünden: 
1 - Beheri 565 lira 40 kW"Uf mııhammen ketif bedelli Bergama
~ ~ık nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen kazası merkezinde 
.4 .telıır tipi göçmen eviyle beheri 542 lira 26 kurut muhammen ke

§ı.Ai Dikili merkezinde 31, Çandarbda 118, Çeımenin Uzunkuyu na
, h~!e merkezinde 21, Alaçah nahiye merkezinde 10, Torbalı Yeni 
koyünde 60, Kemalı>a§a kazasının Yukarı kızılca köyünde 10, Ku
tadaaı ka:ıaıının Davutlar köyünde 29 köy tipi kirgir evlerin inpatı 
e~eateleri iskandan verilmek ve diğer bilümum malzemesiyle i§çiliği 

ın~teahlıide ait olmak üzere her kısım ayn ayn kai>alı zarf usulü ile 
Dliinakuaya çıkanlmıftır. 

9:ı:-: Kınık, Menemen, Dikili ve ÇandarLdaki evlerin ihalesi 29/6/ 
.. . ~ü, Uzunkuyu, Alaçah ve Davutlar köyündekilerin 30/6/938 

r.nu ve T orbab Y eniköyü ile Kemalpaşa kazasının Y ukan kızılca 
d:y~~~ki .evlerin ihaleııi 1 /7 /938 günü saat onda hmir iskan mü

rlugu daıresinde mÜte§Ckkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
if 3bed Eksiltmeye girebilmek için her mevkie ait evlerin mecmu ke

t ellerinin J'ilzde yedi buçuktan tutan olan muvakkat teminahn 
~~ınldığına dair vesaik. eksiltmeden bir aaat evvel makbuz mukabi

e komisyon reisliğine tevdi edilmİ§ obnabdır. 
_,_ ~ -:- Bu itlere dair plin, kqif, p.rtname ve sair evrak lzmir iskan 
"""eaınde her ·· ""rül" bilir" 

5 
gun go e . 

ki , .- Postada vukubulabilecek her hangi bir gecikmeden dolayi va
ıtirazat kabul edilmez. 

riı!·- lstekl~erin yukarıda her mevkideki inp.at için ayn ayn göıte
lf olan gun ve saatlerde lzmir iskan müdürlüğü dah esine müra-

caat eylemeleri. 11-14-16-18 2032 (2159) 

l 
1 
1 

ı : 

TURAN rabrikaları mamullbdtr. Aynı zamanda Turan 
tuYalet sabunlarını, ıraş ıabunu ve kremi ile gllzellik krem• 
!erini ~~llanını_z. Her yerde !atılmaktadır, Yalnız toptan ıa• 
tışlar ıçın lzmırde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34&& 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
unutmayınız ki: bir kapıdır. Ve 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltillap yapan dit etleriyle 
köklerine mide hummau, apandi· 
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma Y•:•'ığt fennen anlatılmıttır .• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar· 
tı olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
sunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınu .. -

terdam ve Hamburg limanlan için ,.üJı 
da olup Rotterdam, Hamburg ve Bre· alacaktır. 
men limanları için yük alacaktır. 

S S HERAKLI . TRAJANUS vapuru 23/6/938 dı 
· · . A vapuru 2 3 hazıran· beklerunekte olup Burgu V arna ve Kö .. 

da bekleruyor. Rotterdam, Hamburg Ye t !im t · • _,_ -• --•-ence an an ıçın yu&. tUacaıtbr. 

Br.,,;,en limanlan için yük alacaktır. SVENSKA ORJENTE L1NIEN 

SERvtC!!. MARJ11ME ROUMAINE AA SN E motörü 30/ 6/1936 ı.. 
BUCAREST rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

S. S. PELES vapuru halen limanımiz- Hamburıı, Cdynia, Dantzİg, Danimarlı 
da olup Tripoli, Beyrouth. Hayfa. Port TO Balbk limanları için yük alacalr.br. 
Sait limanları için yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

S. S. DUROSTOR 26 haziranda bek· ALBA JULIA vapuru 2/7 /938 dı 
!eniyor. Köstenu, Calatz, Danup Ye beklenmekte olup Malta, Manilya vı 
Calatz oktarması için yük alacakbr. Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 
DEN NORSKE MIDDEIJ{A VSUNJE ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

OSLO !ardaki değiıiklilı:lerden acenta mesuli-
S. S. SAN ANDRES vapuru 26 hazi· yet kabul etmez. Daha fazla tafaillt için 

randa bekleniyor. Diyep ve Norveç ikinci Kordonda FRATELLI SPERCO 
umum Jimanlan için yük alaca.km. vapur acentaltğma müracaat edilmesi ri· 

JOHNSTON VARREN UNES LTD. ca olunur. 
UVERPOOL Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek-J-------------
leniyor. Burgas, Vama, Köstence. Suli· 

na, Calatz ve Brailo limanları için yük 
alacaktır. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARI11ME 

M. S. SZECED vapuru halen liman· 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEI 1 ENIC UNF.S L TD. 

HOLLANDlA vapuru 16 hazirand• 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg vı 

Anven limanları için yük alacaktır. 

TURKIA vapuru 26 haziranda bek· 
Il!ndald hareket tarihleriyle nav· !eniyor. Rotterdam, Hamburg ve Anven 

lunlardald değişikl iklerden acenta me- limanları için yiilı: alacaktır. 

sullyet ita bul etml!Z. UNEA SUD AMERtKANA 
Daha fazla W.llAt almak için Birin· ELiN K. motörü 15/20 hazir.....ı., 

el Kordonda V. F. Heııry Van Der Zee beldeniyor. Nevyork limanları için ,.üJı 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· alacaktır. 
eaat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Süre. 
' LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRlNCi KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA1TI 

UNITED ST A TES LEV ANT 
UNESLTD. 

HEL VIC motörü temmuz iptidasınd• 
beklenilmekte olup Nevyork için yülı 

alacoktır. 

DANIO motörü ağustos iptidaııınd• 
beklenilmekte olup Nevyork için yülı 
alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı ilı:tuat konferaıwnıa 

MYYah. yolcu ve yiilı: içi'n tetui ettiii b.at· 
ta meMUp Y ugoolu bandıralı 

DESTRO npunı 7 haziranda L OV C EN 
Liverpool ve Svanııeadan gelip LUlcı vapuru pazartesi 20 haziran saat 
yük çıkaracak. 12 d ı · e zmırden hareket edecek Pire. 

<:AV ALLO •apunı 7 haziranda Korfu, Adriyatik limanları y edik. 
gelıp Londra ve H'.llll için yük ala· . ' en cakhr T n .. te ve Şu,..lc limanlan için yolcu ve 

' yük alacoktır. 
FLAMINIAN vıı.punı 22 hazi. 

r d L
• I S d Gerek vapurların muvasa!At talrble .. 

an a ıverpoo ve vanıea an ,_ . .., 
gel. yu'"k k k. gere .. vapur ısiınleri ve navlunlan bak-

ıp c;ı araca 
DRAGO vapuru 25 haziranda kında acenta bir. taahhüt altına girmez. 

Londra, Hull ve .Al!verıten gelip Daha fazla tafsiIAt almak için Birinci 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 168 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umum! deniz acentalığı LUL müracaat 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- edilmesi rica olunur. 
den acenta mesuli;yet kabul etmez. TELEFON : 3171 - 4072 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslktet, Blslklet ve s ••• 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX l\1otorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emirler çarşısı karşısında No. aı 

.......... '·' ·~ . "-· ·:.$,·" ... ~ ·.~ .. - ,t, 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
İLAÇ 

Her türlii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 

Karşısında 
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siler Valansiya üzerine gidiyorlar 
Cümhuriyetçi. kuvvetler dağ yamaçlarında çarpışı yarlar 

Fransa topraklarına bomba Südetlerle olan müzakere 
Sözde yabancı bir . pilot tarafından Prag, Bu işin bir an evvel ve ehem-

bir tecrübe esnasında atılmış!. miyetle intacı için çalışmaktadır 
Pari:ı, 15 ( ö .R) - Jspanyol nasyo· 

nalist kaynağından bildiriliyor : JÇastel· • 
lon oehriJ!in nasyonalist kuvvetleri tara· 
fından zaptı üzerine §İmdi hedefi Va· 
)ansiyanm zaptı olan yeni bir muharebe 

başlamış aayılmaktadu. Kaste1lonun ce
nubunda iki büyük tabii hat bu hedefe 
doğru yol vermektedir. Birisi Rio Mi)a· 
re,, diğeri T eruel • Sagonte yoludur. 

Kastellondan bildirildiğine göre p.· 
fakla beraber Galis kolordusu kuvvetle· 
ri KasteHonun cenubunda yeniden hü· 
cuma geçerek Vülarreal istikametinde 
ilerlemişler ve bu §ehri z.ı:ıptetmişlerdir. 
Hükümetçiler bu ileri hareketine kuv
vetli bir mukavemet göstermektedirler. 

Burgos ta bütün nasyonalist kıt" alan· 
nın kendi mmtakalarında ileri hareket· 
)erine devam ettiklerini bildirmektedir. · 

Hükümetçi kaynağından ise ıu tel-

graf alınmııtıt : cKanaryan ve cAlıni· h 
Kaatellona üzerine yilriiyen ve nehri iwal eden am ge-ne'Yal Verela erk4nı Cl'Y· 

rante Server&> kruvazörleri olduğu aa· 
biyesi ile 

nılan iki aııi harp gemisi saat 16 ya doğ. lannın temizlenmcai l~ni bitirmiılerdir: haHelerinde de sükunet teessüs etmiıtir. 
ru KastelJon kartwnda görüneru tchri F k t b" ,_ b" ·ı· '- · uk d b "\: .. B a a ır ~aç ın mı ıs tcnnn cenup ma· H.8Ji meydanda m avemet e en azı 
b b d tm--e '---• ....... br azı Pnıgc:Lın bfr görlinil§ 

om ar unan e -• .,.,.. .... ..,, • haUelerini hll& tutıııaktadu ve nasyona.- hükümetçi kuvvetlerinin mukavemetini 
evler --L-1-·~- da kurban woktur. Cüm- l" ti h üz huni .,__,, • d J ı Şe'-Ld Prag lıt (Ö.R) - 11.,.,...~Ln B Hodza t1r Her iki wafın g&terecekleri hüsnü Yuı.uJ•upca " • • ıs er en an mevıuıenn en Çl• kırmak için tedbir er a ınmıttır. nn e iJ ~·t!&ll • • 

huriyetçi tayyareler hemen havalanarak karmaia muvaffak olaınamıılanlır. sıhhiye ve İqe teşkilatı faaliyete ha.ola- diln akşam .saat 17 de SUdet .Alnian par- niyetle bir ıt.uviye ıekll bulunacağını 
ALMAN GAZETELERtNlN 
NEŞRtYATI 

ui gemiler üzerine bombalar atmağa Şehrin sukutundan ıonra naayonaliat· mııtır. Hilkümet makamlan bil& ıehre t1slnln delegelerlnl kabul e1miştlr. MU- Umld ediyoruz. Fmt bu nazik ve gilç-

baolaymc:a bunlar hçm~lardır. ler ileri hareketlerini Siera Boryo)a tev- girip çıkmayı menetmiı bulunuyorlar. zakere ild saat sümıüştllr. Filhakik9 de- lüklerle dolu mUzakerele?n muvaffakı- Berlin 15 (ö.R) - Çekoslovakya bat 
Paris, 1.5 (ö.R) - Bir lapanyol de- d b h d cih etm~lenıe de cümhuriyetçilerin mu· ÇünkU hükümetçi unsurlann yeni bir re· legeler saat 19 da Ba~ek.llet sarayından yetini temine mtlsal lr avanın eva- vekili B. Hodzanın Alınan mümeMille-

niz tayyaresinin Sen Jan de Luz tize· kavemetleri kuvvetli olaralı: devam et· aksiyonundan korkulmaktadır. çıkrn!§lard.ır. SUdet partf.slnJn parlamen- mı için gerek. Çekoslovaıkyada, gerekse rile yeni millllitmdan bahseden gaze-
rinde uçmasını protesto için Fraıuanın .J-.2 il 

melttedir. Banıclon, 1 S (ö.R) - Nasyonalist- to kultibil :reisi B. Kunddan b~ me-- bu memleket harlcıuue sabır göster: - teler nikıbin olmak için hllA -ıı: u 
qurgoı nezdinde yaptJiı protestoya na• r-· 

KASTELLONUN SUKt..n'UNDAN. lerin hava bombarclımanlan devam edi· buslardan P~ter.ı ve 11"""' ve ....... n genel mest elumdtr. ~hep oldux...;-u yazıyorlar. Buiı18r8 göre onali.st otoritelerinin cevabı almnııohr. A""'r' >:-4- IS"'"' 

~unlar teesüfle karıılanan h!di8e bak- SONRA ~ yor. Saat 4.30 da ve Be~te Banıelonu sekreteri Slekoski milzakerede hazır bu- Prag hüküm.eti B. Hehlayn tarafından 
kmda izahat vermeğe titap ediyor ve PARIS, 15 (ö.R) _ lspanyol cUm- bombardıman etmeğe teıebbiis etmit· lunmuştur. Londra 15 (ö.R) -Başvekil B. Cham- bildirilen talepleri kabul etmiş obnaktaıı 
bu nk· anın tesadüfi olduiunu, cenup huriyet mahfellerl Kutellonun Wllutunu lerse de muvaffak olamıunl§lardır. Saat berlaln bu gUn Dovnlng Street'te kabi- uzakiu.. Bunları hamt bir program gibi 
Amerikalı btr pilotun bir tecrübe _na- kabul ediyorlar. Falu.t telıirde !il!& 'ba! 9.30 da Alikante üzerine bir hücum ya- Londra 15 (ö .. R) - çek.oslovak hü- nenin haftalül: içtimaına riyaset etmiştir. tellkkt ediyor. MUhhn kismının ı gerl 
mıda buna aebebiyct verdiğini kaydedi- zı cümhuriyetçl unaurlann mukavemet pılmlf, bombalar baz1 binalım yıkarak kUmetlle Stı.dct paril.sl ara.stnda:kl mllza- Nazırlar parıamentonun yaz tatilinden nlınmasını bekleyor. 

yor1ar. ettiğini de kaydediyorlar. Valan.siyadan J 1 kişiyi yaralamı,br. Saat 10.30 da tay- kere1er hakkı~da hllJVekil B. Neville lince öhtımtızdeki celselerde müzakere Çek partilerinin Südet mmtakasmda 

Paris, 1' ( ö .R) _ ispanyadan gelen bildirildiğine göre KuteUon mıntılka- yareler Valanıiya etrafında uçmuıJar ve Chamberlalıı dün a'k§am Avam kamara- mevzuu olacak meseleler Uzermde gö- rey yekiliiunu artımı!§ olmaları' Almaıı 
aon haberlere göre Vienza daiı iatika- sında mücadele bu aabah tiddetle de- varoılan bombardıman etmişlerdir. sında ŞU beyanatta bulunmuştur. rllpnüşlerdir. Keut beynelmilel mesele- gazetelerince ehemmiyetle ele alınmıştır, 
metinde nuyonaliatlerin taarruzu hültU- vam etmi§tir. Cümhuriyet unaurlan te· Saat 10.'4, ta ayni tayyareler limanı - Çek.o.slovı&:yl\ reislcilmhuru B. Be- ler de bu mabadla hariciye nazın lord Diyorlar il: 
metçilerin ~ırk GçilncU tümeninin fid· hirde kahramanca mücadel• ve muka· bombardıman etmiıtlerdir. Fransız cGo· neslo hükilmct erk.Anı ve Jngiliz .efir:l Halifab tarafından haZll'lanan milhim « Ehem'.miyeti olan şey Südetler içhı 
detli mukavemetine çarpmakta ve nas· vemete devam ediyorlar. Nuyonalist lua> vapuruna bombalar dU,müt ve açı· arasındaki son müzakereler devam et.- dosyadan elde edilecek ma11lmat dahi- lisan ~e milliyetler hakkında bazı ta· 
yonalistlerin ileri hareketi Siguenza neh· harp aemileri Kaatellon • Valanaiya yo· lan bir delikten vapura sular hücum et· rnl§ti.r. Ingiliz aefirl Çekoslovak hükilme- linde tetkik edilecektir. Bunlar bilhassa vizler ~lde etmek değildir. Fakat Südet 
ri üzerine ba%J mevzilerin ifgalindcn iba- lunu bombardmıan etmişlerdir. meğe ba,Jamııttır. Vapur batmak Uzcre tin.in Sildet partisile müzakere y~luyla t""-lr....rlovakyanm SUdet nahiyesindeki ygn.~ vilAyetlerlnin Almanlığını muhafaza et-
ret kalmaktadır. Nuyonalist kaynağından bildirildi- bulunuyor, fakat nüfus zay\ab yoldur. akalliyetler meselesinin tam ve hızlı bir vaziyet, IOll Jsİ>anyol hAdiselerine ve mek ve Çek gücünü bu vilAyetlerde dID'-

Diğer taraftan nuyonaliatler Kutel· ğine göre bu aabah Kutellon tehrinde Varoılarda mühim hasarlar olmu§tur. @ildehaTIJ.ni temin etmesiriin ne kadar Uzak şark v&zlyetine ait olan mesele- durmaktır. Çünkil bu güç Sildet ayalet-
lon ıehrinin içindeki mukavemet yuva• vaziyet daha açıkb. Şehrin cenup ma- 12 ev harap olmu,, veya. yanmııtır. milhim ve mtistacel olduğunu gösteıı:ni§'" lerdir. terinin millt mahiyetini bozmaktadır. 

lngiliz Başvekili diyor ki 
ispanyada 22 lngiliz gemisi tecavüze 

uğramış, 11 gemi batırılmıştır 
Londra, 1 S (ö.R) - lspanyol kara ra hükümet §U neticeye varmıştır ki hu kümeti Burgoı idaresine ıunu hatırlat· 

ıularında lngiliz ticaret gemi]erinin hi· tedbirlerin faydasından daha çok mah· maktan geri kalmamııttır ki lngiliz va
mayesı hakkındaki münakap Avam ka- zuru vardır, bu sebeple hükümet bunla- purlarına karoı mükerrer hava hücum• 
marasında amele partisi reisi B. Attlee n reddetmiotir. Bunun haricinde olarak lan nasyonalist otoriteleriyle İngiltere 
tarafından sorulan bir sualle açılmıştır .. J bazı lspanyol limanlarında İngiliz tica- arasındaki münasebetler tizerinde pek 
Buna cevap olarak ba,vekilin vercliği ret gemilerinin taaTru2dan masun kala- fena bir tesir yapmaktan geri kalamaz. 
izahattan anlaşıldığına göre 22 nisan ta• 1 caklan emniyet mıntakaları tesisi im· . 

rihinden beri lspanyol sulannda hücu· ıkinı vardır. Bu da bir çaredir ve hükü-ı GAZE1ELERlN TEFSlRLERl 
ma uğnyan lngiliz vapurlannm aayısı 22 met tarafından ıimdi tetkik edilmekte- Londra, 1 S ( ö.R) - İspanyol sula-
o)up bunlardan on biri batırılmıotır. l dir. Fakat bu çare de büyük güçlükler nnda İngiliz vapurlarının bombardımanı 

lngiliz hükümeti tarafından Burgos I tahrik etmektedir. f hakkında baıvekilin Avam kamarasın-
hükümeti nezdinde yapılan tqehbüsleri) cNihayet geçen cuınarte&i günü Bur- daki heneyab gazeteler tarafından baş· 
hatırlattıktan sonra bay Çemberlayn bu gos hükümeti tarafından yapılan bir tek· 'ıka başka tefsir ediliyor. Muhafazakar 
meselenin geçen sene Akdenizde tahtcl-ı lif kalıyor. İspanyol cümhuriyet arazi· gazeteler ihtiyatlı bir hareket takibini 
bahir korsanlığı ile c;;taya çıkını' olan f sinde harp mıntakası haricinde bir Ji. haklı görerek baovekilin dirayetini takdir 
me!!eleden kıyas kabul etmiyecek dere- I man tayin edilsin diyorlar. lngiliz rica· ediyorlar. Muhalifler ise hunu ıiddetle 
cede daha karışık olduğunu hatırlatmlf 

1 

ret gemilerinin harp mühimmatı veya tenkit ederek başvekilin beyanatını hii· 
ve demiıttir ki : cümhuriyetc;ilere faydalı olabi1ecek di· kümetin aczine bir delil olarak gösteri· 

c - Şimdiki şartlar içinde havadan ğer her hangi malzemeyi ta,ımamahm yor ve her halde İngiliz gemicilerini ve 
yapılmı' hücumlara ancak ya gemilerde, 1 tıartiyle Burgos hükümeti İngiliz vapur· gemilerini himaye için kabinenin hiç bir 
yahut ta İspanyol sahilinde yerleştiril- 1 lannın hu limana serbestçe girip çıkma- şey yapmadığı neticesine vanyorlar. 
miş defi tayyare toplıı.riyle mukabele larını garanti edebileceğini bildirmiştir. c Times> bilakis ıunları yazıyor : ln
mümkündür. Fakat görünen bir tayyare-

1 
Hükümet şimdi bu teklifi tetkik etmek- giliz hükümeti diğer devletlerle birlikte 

nin tecavüz niyeti olduğunu ve ticaret 
1 t~dir. Fakat bunda bazı müşkülat karışmazlık siyasetine bağlı kalmak istc

gemilerini bombardıman etmek istediği· 1 
göze çarpmaktadır. Evvela cümhuriyetçi· 1 dikçe bu siyaset kadrosu içinde İspanyol 

ni nereden bileceğiz? Eğer bir ihtiyat lere yarıyabilecek diğer malzeme tabi- kara sulannda şahsi lrnvvet tezahürleri· 
tedbiri olarak görülecek her hangi bir 

1 
rinden ne kastediliyor? Sonra böyle bir: ne giriomek imkAnsızdır. Böyle bir hal 

tayyare üzerine ateş edersek fiilen harbe limıı.nın ayrılması için gerek nasyonalist-! karışmazlık siyasetinin terki ve lspan
iştirak etmiş oluruz ki bu ela kan~maz- ~fer, gerekse cümhuriyetçilerle anlatmak; yol dahili harbine müdahale mahiyetini 
)ık teahhütlerine aykırı olur. Yok, mu·ıicap eder.> lalır.> 
kahele etmek için hücumun yapıl· Son söz olarak haovekil 29 son teşrin / Gazete bundan istifade ederek ka
masını beklersek müessir bir mukabe-

1
93 7 tarihinde majeste hükümeti tarafın- 1 rışmazlık makanizmasını müdafaa e~ 

le imkansızdır, zira hasım kaçmak için 
1 
dan İngiliz ticaret gemilerine yapılrmıt f mektedir. Her ne kadar karışmazlık pak· 

vakit bulmuş olacaktır. - j olan ihtarı hatırlatmıştır. Bu ihtara göre j tının ispanyaya harp malzemesi gönde· 
cBundan sonra mukabele bilmisil f ticaret gemileri Jıpanyo) k.ara sulanna j rilmesini men hususunda müessir olma

mesclesi kalıyor. Bu ıüpheaiz teaiTli bir ancak tehlikeyi kendi üzcrlerine alarak dığını kabul ediyorsa da esas aayeye, 
çaredir. Fakat bunu tetlrik ettikten son·~ Kirehilirler. Bununla beraber lngiliz hü-

1 
yani harbin ispanya hudutlannı aprak 

Halbuki Prag hükümeti bu noktada bo
yun eğmeğe asa ınütemayil görünme
mektedir. Bilakis hllll'ladığı projede 
Çeklerin SUdet mıntakasına gUcünil hi-
maye eden tedbirler vardır.> • 

Prag 115 (Ö.R) - İhtiyat sınıflarının 

daveti masrafını karşılamak için ianeleJt 

gehneğe devam ediyor. Bir silah fabri
kası 10 milyon koron, bir endüstri evi 
1 milyon korun, Skoda silah fabrikaları 

20 milyon koron, memurlar ve mliteka
idle.r birliği 60 milyon koron verm~

lerdir. 

ÇEK AJANSININ BtR 
TEBL1Crt 

Prag 15 (ö.R) - Başvekil B. Hodza 
ile Siidet mUmessilleri arasında dün ya
pılan müzakereler dolayısile çık.arılaıı 

bazı yanllf haberleri tashih için resm! 
Çek ajamı §U tebliği neşre~: 

c SUdet mebusları BB. Kwıd, Peten 
ve Roşeyl kabul eden başvekil B. Hodza 
hükilınetin Alınan Siidet partisinln muh
tırasına cevabını vermiş ve hUkUmetin 
gerek bu muhtırayı, gerekse hazırladığı lngiliz 

Avrupaya sirayetini men maksadına hiz
met ettiğini müşahede ediyor. 

cOeyli Telegraph> tekrar meseleyi 
ortaya atatak daha enerjik tedbirler 
alınmasını ıararla istiyecek olan muhale· 
fetio tazyikine hükümetin boyun eömi
yeceğini ve haklı olan ihtiyatında devam 
edeceğini ümit ediyor. Fakat bu da me-

selenin kapanmış olduğu demek değil- milletler statüsünü müzakerelere esu 
dir. Bilakis ortada yeni bir mesele var- tutmak niyetini bildirmiştir. Mebus 
dır ki hükümet ve parlamento henüz Kund Alman muhtırasını bir defa daha 

bunun halli çaresini keıfedememişlerdir. müdafaa e~ ve bunun Südet mınta
Mukabele hilmisil fikri her taraftan red- kasında ahalinin emniyet ve sel!metini 

dediliyor. Fakat mesele tetkik edilirse ı emin edecek zaruri noktaları ihtiva etti
memnuniyet verici bir ha] tekli buluna-

bilir. 

Yugoslav başvekili 
giderken Venediğe de 

Korfoya 
uğrıyacak 

Belgrad, 15 (ö.R) - Korfuya gitmek üzere dün akşam bayan 
Stoyadinoviçle birlikte BelgTaddan hareket eden başvekil ve hariciye . 
nazırı bay Stoyadinoviç bir kaç gün Venedikte kalacaktır. Bu müna~ 
aebet]e bu şehir sergisindeki Yugoslav pavyonunu ziyaret edecektir. 
B. Stoyadinoviçin İtalya hariciye nazırı kont Ciano ile mülakat et
mesi mümkünse de hu mülakat tamamiyle hususi mahiyette kala
cakbr. 

~ini bildinni;ıiir.> · 
Şunu da kaydetmek lhımdır ki Prag 

ıleyhinde Alman gazetelerinin hücum· 

'arı şiddetini kaybetmiştir. Fakat Alman 
ınahafili Südet mıntakasında Çek parti· 

!erinin reylerini arhnnış olmasını fena 
karşılamışlardır. Bunlar Henlayna mu· 
halli bazı Almanların sosyal demokrat 

partisine rey verecek yerde Çeklere rey 
vermeği tercih etmiş olduklarını kabul 

edecek yerde bu neticeyi Çek hüküıne
tinin Südet mmtakasında bir taarruzuna 
atfediyorlar. 


