
44 • GAZI BULVARI IZMtR · 44 
lmtiycz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mücürU: • Fransızlar endişede 
HAKKI OCAKOCLU ·----ABONE ŞERA!TI Roma 16 (Ö.R) - Fransız endüstri mahfelleri 

endüstri lstihsaHltınm azalmasından endi§ede
dlrler. 1938 senesinin ille altı ayında istihsal en
disi yüzde 66 dır 

DEVAM Mtl'DDETl Türkiye için 

Senelik.. . . . . .. •• • . 1400 
Altı 4ylık .. ... ..... .. ... 750 

Hariç için 

2900 
1650 
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Hatayda son vaziyet karşısında 
Hükümet bütün tedbirlerini almıştır BN. SABİHA GÖKÇEN'İN BALKAN TURNESİ 

Tahrikçilerin ele başları 
M. Cemiyetinin heyetidir 

Türk Ta·yyareciliğinin yıldızı Atinada 
Yunan hava erkanı tarafından 
çok samimi törenle karşılandı 

lspanyol 
Harbı nicin 

' 
Bitmiyor? 

Güzel l•kendeTUnmnuzdıın bfr görunüş 

lstanhul, 16 (AA) - Kıymetli tay-
' yatecimiz Bayan Sabiha Gökçen hu sa· E 1 

hah saat 7.20 de Balkan turunu yapmak srar 1 üzere Y eşilköy hava meydanından tay-
yareaiyle hareket etmiıtir. • 

Sabiha Gökçen meydanda haıvekil 

Celal Bayar, hariciye vekili Dr. Araa ve 
dahiliye vekili Şüluü Kaya, Riyaseti· 
cümhur umumi k8.tibi ve başyaveri bir 
çok mebuslar, vali ve lstanbul komuta· 
nı. emniyet direktörü ve daha bir çok 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

Kıymetli tayyarecimiz iz.mir yo]u i1e 
doğru Atinaya gidecek, oradan Selaniğe 
geçecek ve sonra Balkan turuna devam 
edecektir. 

Bir cinayet -Bir köy muhtarını 
cok feci bir suret-• 

te öldürdüler 

Bütün Avrupayı sık sık telaşa dü
türen iki büyük mesele vardır: Biri 
tüyleri ürperten faciaları bütün 
dehşetile gözlerde canlandıran ls
J>anyadır. Diğeri Orta Avrupada tek 
başına hüküm sürmeyi aklına ko
yan Almanyanın göz hapsine aldığı 
Çekoslovakyadır. 

Eski Bohemya krallığının yaşadığı 
topraklarda modem bir devlet kuran 
enerjik kafaların cesareti olma
aaydı Çekoslovakya belki de Ha
be,istanın, Çinin, ispanyanın veya 
J\vusturyanm akıbetine düşmekten 
kurtulamazdı. Bir taraftan Çeklerin 
inhilal tehlikesine göğüs germek ce-
1aretini göstermiş olmaları, diğer ta
r&ftan lngilterenin noktai nazarını 
~atle ortaya koyması cebir ve 
ıiddet tecrübesinin tekrarına mani 
olmuş, Südetler meeelesi yakın bir 
tehlike olm&ktan çıkmıştır. 

lstanbul, 16 (Hususi) - Antakyada askeri heyetimizle Fransız ~s
keri heyeti &rasmda yapılmakta olan müzakerelere dün de. devam· edıl- Atina, 16 (Hususi) - Atatürk kızı 
di. Diğer taraftan son hadiselere milletler Cemiyetini temsıl eden he~et ve Türk tayyareciliğinin yddızı hayan 
azalarının sebebiyet verdikleri hatta bazı mıntakalarda Garonun yerme Sabiha Gökçen bugün lstanhuldan gel-

geçerek tahriki te§vik ettikleri artık t_a_h_ak_k_u_k_et-:t::-i·-~:-----;---:-.--d-:-i._A_ti_n_a_h_a_v_a_ıs-::· ==ta,.s-yo_n_u_n_d_a_,_Y_u_na_n., AtatüTk kızı Bıı. S4bih4 Gökçen 

-- Muhtarı öldürrniitler .. 
- Batına kamay]a vurmu,lar, aon:ra 

da cinayeti gizlemek için ceaedinl kendi 
harmanı içine nakletmİf)erdir. 

Hükümetimiz bu hususta icapr ı d. Intı"habatına D tayyarecileri ve Yunan havacılık erklnı 
eden tedbirleri almıştır. Be e 1 ye oğru tarafından samimi törenle ka?fl}andL 

Hatayda kontrol vazifesi ile ve Bütün Atina gazeteleri hu ziyaret mÜ· 

- Muhtann düımanı yoktu. 
- Evli bir kadınla alakadar olduiu 

ıöyleniyor. 
Milletler cemiyetiı;ıi temsil ederek nasebetiyle Sabiha Gökçenin çolı: par· 

gelmiş olan bu beynelmilel komis- Mahalle mu··messı·ııerı·nı·n lak olan tayyarecilik hayatını tebarüz 

Bu muhavere Değirmenderenln Ka
racadağ köyünde, köyün elli metre me
aaf...ındekl bir harmanda geçiyor. Orta· 
daki ceset, köy muhtan Hüseyine aitti. 
Muhtar HWıeyln hadise gecesi köy kah
vesine uğramış, orada köylülerle oturup 
konuımuı, bir ilmühaber ~alıyarall 
yataıdan aonra evine ırilmİfti. Sahahle 
yin muhtarın köy civanndaki harnıanl 
yanından geçen köylüler kendisini ölli 
gClrilyorlar. ilk defa ceıedi gören bir- ço· 
han derhal köye dönmüı ve Jandarma• 
lara muhtarın cesedini gördilğilnü ıÖy• 

lemittir. 

yonun manda idaresinin bir aleti ettirmekte ve Türk kadınının haval&Tda 
halinde iş görmesi büyük hayret ve kazandığı zaferi Atatürk inkdlhmın bir 

nefret uyandırmıştır. Bu adamların t . b•t• b ı t mucizesi ~alr.tadırlar. 
bu kadar apdalca hareketlerinin ken- es ) ıne anmış ır SABiHA GöKÇEN 1ZMIR 
di memleketlerinde bile m&na8tzlık- OZERINDEN GEÇfl 

Şimdi &sıl tehlike lspanyol yangı· 
111 etrafında toplanmıştır. 

Filhakika meçhul denizaltıların 
, korııanca faaliyette bulundukları 
Jiinlerdenberl beynelmilel vaziyette 
,bUyük deği§iklikler olmuştur. lngil-
1~11 ltalya ile dost olmak yolunu bul
~uştur. Yapılan anl&şmanın ilk he
Ôefi lspany&da yabancı müdahaleyi 
asgart h&dde indirmekten ibaret ol
duğu h&lde bu neticenin elde edildi
ği iddia edilemez. Bilakis deniz kor
ıanlığı yerine timdi hava korsanlığı 
kaim olmuştur. General Frankonun 
hava filoları yalnız Cümhuriyet
çilerin elinde olan şehirleri yakmak
la kalmıyorlar. Ayni zamanda bita
raf vapurları da bombalıyorlar .... 

la karşılandığı gelen haberlerden an- !l : __ ı. _ı· Atina. Belgrad ve Bükreş turnesine, 
!aşılmaktadır. , • _ kendi idare ettiği tayyaresiyle çıkan 

lstanbul, 16 (Hususi) - Hükü- Atatürk kızı hayan Sabiha Gökçen dün 
met Konağına yapılan tecavüz ha- sabah saat yedide Y eıilköy tayyare 
disesi burada, tahrikçilerin son koz· J meydanından ayrdmııtır. Kahraman kı-
larını oynadıkları ıeklinde görül- %lmız dün sabah saat dokuzu bet geçe 
mektedir. tayyaresiyle lzmir afakında görülmiit. 

Daha fazla kan dökülmesine mey- tevakkuf etmiyerek yoluna devam etmit· Bu auretle keyfiyetten haberdar edi· 
len uhıta, İp lzmir cümhuriyet mUdde· 
iumumiliğine haber vcnniı, müddeiumu• 
mi muavini hay Şevki Suner beraberin-

Görülüyor ki vaziyet meçhul de
nizaltıların faaliyet günlerinde oldu
ğu kadar vahimdir. Bu vahamet 
hiç ümit edilmiyen bir günde Avru
Pa ufuklarında yeniden umumi bir 
harp havası yaratabilir. işte bunun 
İçindir ki bugünün en nazik mesele
ai lspanyol harbine bir an evvel ni
hayet verdirmeyi istihdaf eden te· 
Jebbüslerdir. 

Dünya soruyor: 
- Bu korkunç harp niçin bitmi

Yor) 

Maruf İspanyol muharrirlerinden 
cManuel Şaves Nogales» dünya 
Umumi efl:arını işgal eden suale şu 
cevabı veriyor : 

cEğer lspanyol harbının bitmesi 
Yalnız lspanyollara ait bir iş olsaydı 
bu facia çoktan biterdi. 

«Barikatların her iki tarafında yer 
alan lspanyollar, biliyorlar ki ne 
Cüınhuriyetçilerin ne de nasyo
nalistlerin ölçüsüz ideolojilerini 
muzaffer kılmalarına imkan yok
tur. ispanyanın bugünkü reali
teler kadrosu içinde bu ideolojiler
den ikisi de gerçek!eşemiyecek olan 
şeylerdir. lspanyollar bunu biliyor· 
lar. Bilmiyenler yabancılardır. Çar
pışan ideolojilerden birinin mutlak 
•urette galebe çalmasında menfaat
leri olanlar da onlardır. 

cBarikatlardaki hakiki lspanyolun 
artık mağlup edilmesi beklenemez. 
22 aylık bir savaştan sonra her ik ı 

b~rafta yenilmesi ve kaybolması ka
ıl olan ne varsa yenilmi,, kaybol 

- SONU 2 INCi SAYFADA -
~EVKET BiLGiN 

dan verilmeden kapanan hadiseden tir. 
sonr& vali bay Abdurrahman Melek Büyük hava kahnınıanımızm oaat 
sıkı tedbirler almıştır. 1 1 buçukta Atinaya muvasalatı mukar• 

- SONU 2 iNCi SAYFADA - - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Komedya 
Artık yeter 

Belediye meclisi topl4ntt haliııde SÜDET MUHTIRASININ TETKİKi 
Şehir meclisi azalarının intihap dev· zar giinü beraberinde belediye haı mü

resi ıona erdiği için. yeni ııehir Meclisi hendisi hay Behçet bulunduğu halde 
seçimi eylul ayında haşlıyacaktır. Bele· yukarı mahallab gezecek, yapdması icap 
diyede seçim faaliyetine batlanmJJ, ma· eden işleri tesbit ederek in,a faaliyetine 
halle mümeaaillerinin adlan lioteler ha· h&§lanacaktır. Belediye reisi, bütçenin 

Yeni statü Temmuzda 
parlamentoya verilecek 
ağustosta tatbik edilecek 

!inde hazırlanmağa haşlanmııtır. intihap müsaadesi niohetinde hu ıene yukarı ma· 
Faciaları tertip eden ilk teırin •ymd• ikmaı edilecek ve yeni ha1111ıı takviye etmeğe. bilhassa ıtık. 

• meclis faaliyete geçecektir. lağını ve yol işlerini tamamlamağa ka .. 
Milletler Cemiyetinın YUKARI MAHALl..A.T rar Vermiıtir. Halkın ve fakir işçilerin 
iki yüzlü politikasıdır Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, pa· 

Ankara, 15 (A.A) - Uluı gazetesinde Falih Rıfkı Atay Antakyada eon 
hidiseler eanaeında Milletler cemiyeti komisyonu reisinin tahrikçileri te~vik et .. 
tiği hakkındaki hatmakalesinde ıeçim kaydı hatladığından heri Türklere tatbik 
"olunan bütün zulüm ve tazyikler karşısında ıusan komisyon reis ve izasının 
mandater devletin eski vaziyeti tasfiye ederek tehlikeli ihtilallerin önüne geç· 
m.ek lüzumunu hissettikten. Hataydak.i mümessilini deği~tirip lsayi§ ve emniyet 

tedbirleri aldıktan, Pario ve Antakya müzakereleri hazırlandıktan sonra birden 
bire tahrikçiler lehine ve Türkler aleyhine faaliyete koyulduklarından bahseder 

ek diyor ki : 
- Sqn hadiseler ispat etmiştir ki 

giiya Milletler cemiyetini temsil eden bu 
zatlar Hatay davasında Sancak Türklü· 
ğü ve Türkiye aleyhine vazife gönneğe 
memur edilmitlerdir. Umumi katip Ce
ncvrede fesat çevirirken Hataydaki ar
kadaşlan bizzat vazife görmesine imkln 
kalmıyan delege Caro rolüne devam et
mektedirler. iki aza devlet anlaıma te· 
masları yaparken Milletler cemiyeti mü .. 
messillerinin kanlı fB.ciaları tcıvik. tah
rik ve belki de tertip ettiğine tahit olu· 

yoruz. Komedya yeter. 
Makalenin eonunda deniyor ki : 

... ~· ·- -~· ..,., 

• 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Paris 16 (Ö.R) - Pragdan bildirildi- karnuştır. Alman gazetelerinin Çekos- başvekil B. Dalad.ier'nin radikal • sosya• 
ğine göre hükürnetle Südet mümessil- lovakya aleyhindeki hücumlarına rağ- lliıt icra komitesindeki beyanatını tefııJıo 
!eri arasında B. Kundun muhtırası esası men müzakereler beklenen şekilde de- ederek bilhassa harici siyasete dair !za· 
ilzerinde cereyan ederek olan müzakere- vam etmektedir. hatı üzerinde durmakta ve Fransız baf
ler neticesinde hazırlanacak yeni milli- Paris 16 (ö.R) - Italyan gazeteleri -SONU VCVNCV SAHIFEDE
yetler statüsü temmuz ortalarına doğru 
parlamentoya verilebilecek ve Ağustos 

- Fakat bir müddetten heri bütün 
halkımızın kafasını mcıgu] eden bir eu

Ji artık ıormalıyız : 

~ ortasına doğru müzakeresi biterek mer-
iyet mevkiine geçebilecektir. 

Pazar günü işçilerin 
Türkiyenin Milletler cemiyetiyle olan 

"OÜnasebctleri battB. cemiyetteki azıdığı 
~eselcsi üzerinde durmak ve düşünmek 

zamanı gelmem it midir) 

\1ALIYE VEKiLi IST ANBULDA 

lstanbul, 16 (Hususi) - Maliye 
ekili bu sabah Ankaradan geldi. 

3urada bir hafta kadar kalaC&ktır. Ulu. b4pııllh4mrl B. Fıılih Rıfkı At4y 

Paris 16 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. Mitingi vardır Bonnet dün öğleden sonra Ingiltere ve 
Almanya seflrlerile görüşmüştür. Her 
iki muhaverede Çekoslovakya akallJyet-
ler meselesine aitti. Pragda başvekil B. Vali ve Parti başkanımızın riya· 1 - Miting heyeti C. H. P. llyön 
H<><lza ile Südet Alman partisinin mü- seti altında iş kanununun mevkii kurul azasından doktor Ramih ve 
messilleri arasında tesis edilen fikir te· meriyete geçmesi yıldönürnü dola- ilçeyön kuruldan Bahir Bor ve Hay· 
atiler! henüz başlangıç devresindedir. yısiyle önümüzdeki pazar günü so.- dar Arya) ile i~çi esnaf kurumlan 
Südet mebusu B. Kundun muhtırasında at onda bütün fabrika ve bütün ima· müdürü Mehmet Ali Sunu, Daimt 
ileri sürülen talepler süratle halli icap lathaneler' ve müeeaesat işçileri ta· heyet başkanı Cemal Üzbek ve üye
eden bir çok esaslı meeelelerl ortaya çı. rafından bir miting akdedilecektir. - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -



Fıkra: ............ -. .. 
Sükutun 

1 • 

kıymetı 
Her muhaverede iki taraf Tardır :Kontı1an ve dinliyen ... 

Her iki taraf ta hiTden konuştuğu zaman muhavere yok ~ erı 

dan anlaşılabilir ki sükllt söz kadar kıymetlidir. 

Sükutun çeşitleri vardır: 

. Bun-

Tedafüi sükut ... Bilgisizlik, madunluk veya vakitsiz bir fikir ortaya atmakla 
tnünaka,ııyt çığutndtın Ç1!tannalrtan korlı:tuğunw: n.man faydalıdır. 

Sükut mğtrenjr bir ııatJaya kaq& fayd.h olabilir. Zira elde edilmesi en 
ıüç miifteri ce-rç v.ermiyeoidir. 

lfıa ettiren aükiıt muhatabı istediği gibi konuşmakta serbest bırakmakla 
fikirlerini orıaya cJolnneNne yardmı eder • 

Bekliyea oülcüt ııize diitiimnek fusatını Terir. Kafanızda dinlenmeai bot 
bir hikaye ...... -. ,.aiaut ta ~wnt alikayı celbedecek bir fikir ortaya koya
caksınız. Münasip zamanı bek1eyin ki sözleriniz tesirli olsun. Bir münakaşa 
esnwnda diipinmeileo fikrinizi ortaya atmayınız. Bırahnız deliller birhiıini 

takip etsin. Elbette: 
- Ya mm Eibiniz > 
Diyecekler de o1acak) 
O zaman vereceğiniz cevap vakıtsız vcrılmiı bir cevaptan on kat ağır çe

kebilir. Takbih eden liiklıL- hoşa gitmiyen yersiz bir muhavereyi durdurmak 
için ~ yıızifaiııi göriir. 

Nihayet acmp:ıtı'k aükiit muhatabınıza konuşma cesaretini verir, onu teselli 

eder. 

Sizi ziyan:t edeo:ıleıin daima aradıkları fey mütalia.nızı öğremııehen 
ret değildir. AYni zamanda nazik, emniyet edilen bir kulak bulmaktır. 
kabil ahvalde oüki\t ıoyliyeceğiniz on bin kelimeden daha kıymetlidir. 

*** 

iba
Bu 

------...... ~ ...... ~------_,,,--............. .....---..--..,,,,,,,,, 
Her Entrikaya Rağmen 

Halayda Türk zaferi 
kendini gösteriyor 

Halaydan dönüş intibaları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kuyumcular da 
altın alıp 

satabilecekler 
Kararnamede bazı yeni 
değJşiklikler yapıldı 

Bundan bir müddet eVTel hükümet. al

tın alım ve satmuru kontrol altına almak 
için, bir kararname hazırlamıştı. Bu ka
rarnameye göre sikke halindeki altının 

alım ve sabmı bet bankaya verilmi§. al

tın alım ve satımını meslek ve sanat ha
line getirmiş bulunan dişçiler ile kuyum
cuları da yalnız masnu veya işlenmiş hal
de altın alını ve satımına mezun bırak
mıştır. Ancak, kararname bu işle meş
gul olanların alım ve satımlarını alıcı 

ve satıcının isim ve adreslerini bir def
teTe kaydetmeleri mecburiyetini koy-

muştu. 

Maliye V e.kaleti şimdi bu vaziyette 
değişiklikler yapmıştır. Bundan sonra 
kuyumcular da sikke halinde veya zinet 
altını şeklinde bulunan altınları alabile>
ceklerdir. Fakat bunları aldıkları şahsın 
isim ve adresile beraber defterlerine yaza 

1 calaılar ve bunları derhal eriteceklerdir. 
Altını alan kuyumcu aynı miktar altım 
nerelerde kullandığını ve masnu halde 
kime sattığını yazmağa mecburdur. 

--=--
Ücretsiz radyo 

neşriyah 
Vekili er heyeti. lıtanbul ve Ankara 

radyolarının lzmir fuan hakkında üc-

• 
1 ABE 

Esrarlı Cinayet 
Karacadağ muhtarını 
feci şekilde öldürdüler 

-

• • 
lspanyol 
Harbı nıcın 

t 

Bitmiyor? 
BASTARAFI 1 INCf SAHiFEDE 
muştur. Geriye kalanlar lspanyol 
topraklarından hiç bir suretle sökü
lemiyecek olan varlıklardır.> 

Bu satırlarda belirtilen hakikat 
şudur: 

İspanyol harbını müzmin bir mü-

G k • C k • • • . cadele şekline sokanlar yabancılar
ece Va tı yÜ rıyenın eVtne merdıven daya- dır. Yabancıların müdahalesi kesil-

mak suretiyle girmek istiyen Hüseyin birkac diği gün h~. ?i~ecektir. Ve belki 
' • o zaman bırbırının kanına susamıı 

kişinin birden hücumuna ağrıyarak 6ldürüldü görünen bu insanlar ideolojilerin
den fedakarlıklar yaparak mutedil 

BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ış ŞAYi OLUYOR bir anlaşmaya varabileceklerdir. ls-
de ı' andarma bölük komutanı bulundu- f al •- b b panyol milleti muazzam bir istihale Her ena · aı<a gi i u da zamanla 
ın, halde mahalline gitmi•, tahkikata k ._ nl geçiriyor. Yabancı müdahalesinin 
!!> - y or"-Ya çı mı§ ve &Öy inaa arının ağzın .. 
başlamıstır. d Ş k Muh H tahammül edilmez bir yük teşlı:il et· - a ü riye • tar iüeyin macerası 

CiNAYET VEYA KAZ.A 1 Bun f rla 
tiğini anlamakta gecikmiyecektir. 

a ı;p yürümüft\ir. un a na varan 
Alakadarlar cesedin bulunduğu yere Halil lbrahim kansını tazyik etmişse de Şimdilik muhakkak olan şey ne 

gittikleri zaman ortada muhtar Hüseyi- ağzından bir kelime alamamıştır. Faşizmin bir modeli olmağa çalışan 
nin cesedinden başka bir iz bulamamtt" Ancak son zamanlarda it gizlen.miye- Falanjların ne de komünistlerin ls-

d hal •. 1_,_ • •• • panyol milletini tatmin etmediğidir. 
lard>r. Ceset er muayene etbnm.,. cek hır renk al~ bulunuyordu. Şükn- F k "d . al d l 

b d d · b" bul d • - • ._ •. H lbrah" d b--L ran onun ı areııı tın a o an yer-ve aşın a enn ır yara un ugu go- yerun er .. egı alil ım en ..... a l le d b Al 1 baza 1 1 
ri.ilmüştiir. Bu yaranın ölümü intaç etti- Şülcriyenin öz kardeşleri Salih Ye Ali lpk r j a~an h" dmanb ar... n h.~: 
ği, ilk muayenede anlaşılmakla beraber. ta bu münasebetten haberdar olmuşlardL yaln ar abaey ın ~dahalaşgos.te:enill" a ı-
cesedin harmanda bulunmas1 ve ortada tL· k d '- .. ·rı eli. H . se er, ya ncı mu esını m ıyet-

u ar eş ÇOL mutee911 er eınııre- "likl k bT J"f •. • 
lıl·ç bı"r ız" bulunmayı•ı ;..: mü-Lüle ooku- 1 . . k d b--L- b" •--'-' k çı e a ı ı te ı gormıyen ateş-• ,. .-. ennın ocasın an .._ ır er .. eıue o- li kaf 1 h lif · 
,.ordu. - ·· d b''-~'L b" b" - a arın mu te garnızon-

nuşrnası onun e uyu-. ır asa ıyet goı• 1 d l · • -k it el • ha ha 
Müddeiumumi muavini bay Şevki Su- teriyorlardı. Hatti. bir defasında iti ~~ a ses erınık ~": se banm eni •

1 oer ve ı· andarma komutanı ..;;•b•m b•v __ L Halli! 1b ah" b .. nı ayet verme ıçın ya cı arın s-, ~ ~· ~ muntara açan r un. u muna- d k"l . b" 
H Çe al --'- ,_ _ .. __ •• ih :.ı panya an çe ı mesı ır zarurette-

üsnü tin p ipn içine giren<en. ev· 9CQCUCll vaz geçmeomı tar etm ... er• Jaldci edildi"' delild" 22 d 
ve!~ köylülerin ifadelerini tesbit etmİf- dir. Bu yiizden Şüh9-eniıı hrde,leri ve 

1 

her" d gıneed h !'' harbıay ban 
!erdir. ,_ . 1 uh H- • • __ , b" ı evam en va şı n u 

..ocaaıy e m tar useyının araıanna ır _ L-,'lamell · •· tik le 
BiR iP UCU ııoğukl k . . · ....,.u erı gun geç çe artaca • 

Yıllardanberi bütüa ı.aklardan mah-lde edildi> lskenderun ve Kmkhanda TU· 

rum olarak, karanlıklar içinde ya,ıyan rulmllf bir yağma gibi iğreti duran bir 
J-latay Türlderiain biıbç ııündeııberi yü- kaç Ermeni mahallesinden başka biqey 

EÜ biraz gülmekt..dir. hvınılmadı. Aradaki anlA§malara rai· 

retsiz propaganda nefl'iyatı yapmasını 
temin eden bir kararnameyi kabul et- Hadise, mahiyeti itibariyle cinayet ve .. 

ya kaza. ne oluraa olsun. mutlaka bir 

u gırmıJbr. ıtır. General Franko ltalyanların ve-

CINA YET GECESi ya Almanlann tesirinden kendisini 

Nihayet Fransa, kendi eelô.meti için de men. ufalı: fınatlar bile kaçınlm.ıyarak. 
olaa. anla,ma yolunu tubnUf ve bu cüm- en küçük memuriyetlere Arap, Alevi, 

mi§. bu kararname fuar komitesine gön
derilmi~r. Ocretsiz ne:ııiyat her defa
sında ~ili kelimeyi tecavüz etmiycc'°k-

leden olaralt idareyi ballun hakim ve ka-
bir bir unsuru olan Türklerin eline bırak-
mıştır. 

F nnsızlarm bu hareketini bir fecaat 
derecesinde göstermek euretiylc Hatayın 
istikli.line aaldıran hir takım yaygaracı

Ermeni, Rum ortodoka gibi anasırı muh... tir. 
telife yerleştirildi. Sekiz santimi geçen 
bir çakı tllJtdlğı bahane edilerek divanı 

harbe sevkedilen Türklere mukabil bu 
tiirediler di~ten tırnağa kadar silô.hhdır
lar. Devlet işlerinde hak ve adalet mef-

!ar hAli bu hakikati görmemekte mrar 
~orlar. Bunlar pelı:ilô. bilirler ki Hata,y humu ancak onları korumaktan ibaret 
ciıımi;yle. r~ Tüdttiir. Hatta bütün kaldı. Altınla oynıyan Türk halkı me-

Motosiklet 
Kullananlar için 

talimatname 
Son aylar içinde lzmirde motosiklet 

sporu büyük bir inkitaf göstermiştir. 

Motosiklet lr.ullananlann artması üzerine 
bir motosi\c.let •eyTÜaefeT tatimatnam~ 
haz:ırlıuınn.ğa b!lflanlDlftır. 

b ·ı '· teliği bulamaz oldu. T obumluk buiday-KB7l"etlere Tai:men onun u uı varu-
ğmdaa bir zıeneaini bile deiiftirmeğe !ardan çift öküzüne kadar vergi memur
imlrAn yoktur. lannın elincle oabldı.- Memleketlerinde 

belki bir arabaya hile binmiyen müstem-
Co a .re anla,noal.nadanberi, çok ga

rip bir ee1 lmlaklanmm rahaboz etmiye 
bql.adı. G.Qy.. Hat.,yda Arap eberi:reti 
varm11I •• E-ret. :zaman zamarı yaıuk bir 
eda ile illimdat eden Anıp gazeteleri 
gözfeori lr.aırı,..tmuı bu aünet karpsmda 
gene göz kırpmaktan geri durm1Yorlar. 

Acaba. yirmi eenedenberi mekteplere 
"-n Arapça tıedriata ve denirddci 
enalcın Arapça ı..,Jığuıa bakarak mı 
bu hükmü vermdı: iııtiyorlar) Bilmiyorlar 
mı ki bu Araplık konulan yerde •rıbp 
kalmaktan başb biT teY1' .,.,.ramtı.tmŞttr) 

Sıraa ııdrnJ.l<eııı biz de oö,.!iydim: 
Hatayda Türkleri azlıkta bırakmak için 
her fedakarlık yapılmıştır. Daha düne 
kadar Ermeni mulıaciri getirilrneğe de
vam edilerek yeni peni mahalleler tesis 
edilmi~tir. Bir tek yabancı unsur bulun· 
mıyan mın.takalarda. göz göre göre yer

lqtirilen bu Ermeniler her gün biraz da
ha artırılmıştır. Bu işleri milli bir dava 
teklinde tahaklcuk ettirmeğe çalıtan Ciz
vit papaslan oldukça mühim paralar ıar
fcderek, Tür1'1erin e1indcn arazilerini. 

köylerini almak için her hileye b"fVUr• 
m"'1ar Ye miiltemldı:e memurlarının zor
lu otoriteİerinden de istifade etmişlerdir. 

Bütün bu çalıwmalann oonunda ne el-

leke memurlan lüks otomobiller ve cins 
atlarda d~ azımsamaya b.,Jaclı
lar. Binlerce lira tıoplıyaralt giden bu me
murların yerini yeni açlar doldurdu. 

Şimdi>'e kadar efendiliği elinden bı

rıılcnuyan Türk balkı, ıstıraplarını aabır 

ve liil<Unetle a YUtmaya çalqb. Çiinlcii o 
biliyordu ki bu yağmacıların hesabı bir 
gÜn sorulacaktır, her mezalime nığmen 

Kmlara O.... icap eden. tedbirler 
almmaktacLr. Dün hdedlyeden ruhsat 
almadan motoSklet kullanan iki kiF· 
den yirmi beter lira para cezası alınmış. 

iki kiti de haddinden fazla ıür' atle tehir 
yollannda dolaşbklan için onar lira ce
za -rennitlerdir. 

--=--
ikinci Noterlik 

milli onurlanndan zeneaini bile feda 

etmediler. CanaYtlrcahücumlar, buçc!jk naklediliyor 
kaleye çarptıkça hurdahaş oldu. Türkün 1 İ . . eski . lan · Er 

- b '-- ki zmırın en noten o Emin e-,.ıJlarca suren u daTast, ,..,,.,,. 1f1 arı •·-• ~-'-"- 1-
ner'in şimdiye kadar :._ e~"' o 

saçarak sona eriyor. Milletler cemiyeti d • Bahçeliler hanındald dairesini 
mümessilleri de beraber olduğu halde ö:::üzdeılı:i pazartesi glinilnden itiba

her türlü hileye, tethiııe tenssül ederek ren Saman islrelesinde tş bankasının tam 

seçimi kazanmaya savaşanlar da bunu ''ka?şısındald binaya naldetınekte oldu

anlıyorlar. Ve Türkün kudreti Hatay ğunu haber aldık. 

ufuklarında nurunu ıaçarken çapulcular 1 Mükemmelen ~ ve telvin edilmek-
güruhu selameti kaçmakta buluyorlar. te olan ve kanım.un aradığı vasıfları haiz 

HAYRI ALP bulunan bu yeni dairesinde de muhterem 
--=-- İzmir balkının işlerini eskisi gibi sür'at 

Bir ziyaret 
F ransanın lzmirdeki konsolosu B. Re-

ve dikkatle göreceği şüphesiz olan mu
maileyhin bu yeni teşebbiisilnil takdir 
eder ve kendisine muvaffakiyetler dile-

ne Anje dün öğleden oonra belediye re- riL Telefon: 2895 
isini maluurunda l:İ;yaret elmİftİr. 1-3 (2222) 

ip ucu yakalamak icap ed_iyordlL Nite .. 

kim köylülerden biri muhtar Hüseyinin 
bir kadınla alakalı bulunduğunu ifade· 

kurtarabilecek mi? Şimdilik buna 
Kocasonm ve kardeşlerinin lllrar ve ihtimal verilemez. Nasyonalistlerin 

tazyiklerine artık tahammül edemiyece• 
şefi bugüne kadar kazandığı muvaf

ğini anlıyan Şükriye, kocası ve kardeşle- fakıyetleri ltalya ve Almanyadan 
sinde söyleyince, bu ip ucundan yürüye,- riYle birleşerek bir plan hazırlıyor. Mak- edarik __ 1 ) 

1 k 1 dil d d •-· - b . k dis" t · ettiği mate,,.,.. üstün üğün• 
rek cinayeti aydın atma yo una gi · - sa ~ an a1<1 muna.se etin en ı tara- borçl d Ş h ld b - .. l""" .. • • u ur. u a e u ustun ugun• 
miştir. hndan hazırlanmadıgıru karde,lerıne ve • kat'• tı" • . .. . ragmen ı ne ceye varmanın 

Yapılan tahkikatta hadisede ismi ge- erkegıoe gostennekti. • k• ı.::... h - .. · 
ım ansIZUJ!•Dl an yacagı gun vazı. 

r,•n kadının bayan Şükriye olduğu, Halil Şükriye, muhtann isteğiyle kendioinl yetin çehresi d~tir. 
lbrahim isminde bir köylünün nikihh gece vakti evinde kabul edeceğini oÖy• ŞEVKET BiLGiN 
karısı bulunduğu anlll§ılmışbr. U,.or. 

Şükriye, Halil lbrahim ve diğer bazı O gece, Şü1rr9-enio evinde koca11 Ha
kiımeler celbedilerelı: ifadeleri alınmış- Ja lbrahimden halli kardeti Ali iple. di
br. ğer kardeti Salôh te cizlenmit bulunu

Nctlecde cinayetin töyle işlendiği an~ yordu. Muhtar HilseJiıı:fn celmCllİDe in-

lıışılmışbr ' tizar edi;yodardı. 

--=--
Belediye intiha
batına doğru 

ESKi BiR AŞK Gece, saatler birer birer g-eWor. Fa- BASTARAFI l iNCI SAHiFEDE 
Cinayeti örten -ar perdeoi, .ender- kat muhtar Hüseyin hir tiirlü ortada gö- oturduldan mahalleleıde ıpk i§leri. yol 

den beri uzayıp giden eslci bir qlda a!A- rünmiyor. Bir cürmü meşhut planı ha- ve lağım noksanlan en boa bir zaman· 
kadardır. Orta boylu. buğdıı,y renlcli. :mlzyan bu adamlar, muhtann neden da ikmal edilecektir. 
narin bir köy kadını olan Şükriyenin da- ııdmediğine ha)'Tet ediYorlar. Basmaneden Kemere kadar uzanan 
ha kttlten muhtar Hüaeyinle yalan bir S 1 • B" "k" ·· caddenin tamiri için kqifoameoi baz.ır-aat er geçıyor.. ır, ı ı, uç .. 
arkadatlık peyda ettiği. hatd bir aralık 
evlenmderi bile mevzuu bahD oldağu 
anlqılmlftır. Her ne bdar Şülaiye 

cKızken alik-m yoktu> d.emipe de köy 
kadınlan bu alô.bnm meTCUdiYetini ifa
dderinde ddilleriyle hı1dinnişlerdir. 

Şükriye, kendisine talip olan Halil 
lbralıimle beş eene eYVel e'O-!eniyor. Hü
teyİn hu eTlenme kar115ında isyaıı et
mi§. teessüre kapılmıt, evlendikten IOD• 

ra da Şükriyeyi tazyik etmif, ayrılmaa
-u ve kendisiyle evlenmesini istemiftir. 
Kurulu bir yuvayı yıkmalı: iııterniyen Bn. 
Şükriye bu ~ uyınalDlf, fakat arada 
sırada kendisiTle gÖrüfllleie razi olmu1-
tur. 

Hüseyinin, muhtar olduğu halde evli 
bir kadınla görüşmesi, onun hususi;yeti .. 

ne girmesi gayri me§nı bir a18kadan 

MUHTAR GöRONDO 
lanlDlftır. BWllda bazı binalar istimlak 
edilerelc yıktmlacalı: Ye yol cenilletilo-

Muhtar Hiiaeyin nat tam üçte. evin cektir. ismet pap Bulnn ufalt olarak 
önünde görünüyor. Bu oırada Şükriye blmir edilecektir. lnonü caddesinin An

de uyanık bulunuyordu. karapalas oteli önündeki lı:ısnn parke 

Muhtar Hüseyin, bu evin p~ne döşenecek ve bu iş 1 Z bin liraya ç1ka

dayah bulunan merdiTen.den eve gir- nlaeaktır. Vasıf Çmar bıılvannın kana
meğe hazırlanıyor. Merdiveni e'O'Vela lizasyon işine başlanmııtır. 
muayene ediyor. Sonra, cmniyetlo yu ... 

kan çılcmağa bıq!ıyor. 

Yukanda gizlenmiı olanlar Hiliıeyinln 
odaya gireceği suada ve merdivende bu
lunduğu anda baıına bir demir veya ka
mayla ağır darbeler indiriyorlar. Bu 
darbeler o bdar mütbifti ki muhtar 
derhal atai/;ıya yuvarlanıyor ve aldığı 

yaraların tesiriyle ee1 bile çıkarmadan 
bayata gözlerini yumuyor. 

--=--
Bn. Sabiha Gökcenin • 

Balkan turnesi 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
rerdi. Hava müsait olduğu için büyülı; 

bir neşe içinde yoluna devam ederek 
Atiıuıya vasıl olmuı bulunmaktadır. 

başka bir feY olmadığı için her ikisi de Gecenin saatleri ileriemit, valı:.it o&• 

bu hadise önünde büyüle bir gizlilik gÖs• baha yaklatmıtbr. ETde bulunan katil
termeğe çalışmışlardır. . ler cesedi giz:lemiı olmalı:. için derhal 

Hava kalı ramanı Türk lcızı dün gece
yi Atinada geçirınit Ye orada hÜlnü ka

bul görmüştiir. Bn. Sabiha Gökçen b~ 

sabah Atinadan tayyaresiyle ayrılarak 

saat on bire doğru Selaniğe gidecek ve 
iki saat tevakkuf ettikten sonra akpma 
doğru Belgrada vasıl olacaktır. 

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

oradan bldınyorlar. E..terinia arkumda 
bulunan çalıların üzeriııden geçireıdı: 

muhtar Hüseyinin barmanma götilıüyOT
lar. (Bu nokta çalılar üzerinde göriilen. 
kan lekelerinden anlaşılmıştır.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Kültür Haberleri E 
Mevsimin geçmesıne 

., . 
ragmen sınemamız yıne sözünde durdu 

1 

2 

-
Bu haf ta yine 2 yeni film birden 

ASRİ iŞ ft .. D A M .f 
Beynelmilel 

RAIMU 
şöhreti haiz iki büyük 

L U CIEN ve 
Fransız artisti 

BAROUX 
müstesna bir zevkle yaratilan mevsimin Tarafından 

Kahkaha, .... Zevk..... Neşe tufanına gark 
en zarif komedisi 
edecektir ••• 

- ALTIN KELEBEK 
Beyaz Perdenin Zarif ve Şuh dilberi 

FRANCISKA G AL L 
Kendisine has rollerlle... hakikaten nefis bir komedi 

Seanslar: AL TIN 
Cumartesi, 

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

ASRI 
ASRI 

I~ 
iŞ 

ADAMI 
ADAMI 

5,15 ve 
ile başlar 

9 da 

Cesedi harmana getireni.,.., cinayetin 
harmanda meçhul phıslar tarafından İl
lendiği hissini vermek için orrt üstü ya

trrıp bırakıyorlar. 

• • - . ................... ~ ................... .. 
KUltUr Bakanı Van 
seyahaUne çıl:ıyor 

KANLAR TEM!n.ENIYOR Kültür bakanı bay Saffet Arıkanın 
Tekrar evlerine dönen katiller, be- lzmire yapacağı seyahat, acele işler do

nüz havanın karanlık olduğu bir mada layııiyle tehir edil.mittir. Kültür bakanı· 
cinayet izlerini temizlemeğe başlıyorlar. mız evveli Vana giderek V anda kurula• 

Pencerenin albnda, menliTenin bulun- calı: üniversite itiyle megttl olıııcalı:, dö
duiu yerde biriken kan p.htılannı toplı· nüıte hmire gelecektir. 
yarak kuru ot '"' baklalara sarıyorlar ve 
bir yere bırakıyorlar. 

Evin içinde ...., d,..nda blan kan le
kelerini de temizlemek alı:ıllılığmı ( 1) 
gösteren katiller ortalığı t..r temiz yapı
yorlar. Halbuki han 'karanlık ·olduğu 
için kendileri bıı lekderini tamamen 
temizliyememiJlerdL Bu da evde tahlı:i· 
bt yapıldığı •nula derbal meydana çık
mıştır. Kan lekeleri külle temizlendiği 
için küller orada kalmıştı ve cinayetin 

delilleri en e-.vel böylece anlatılabil
rniştir. 

Cinayetin bütün gizli noktalan anta
t•lmış ve üç suçlular tevkif edilmiıtir. 

Orta okullar 
Bu sene ilk okullardan mezun ola, 

2 735 talebenin lzmir lisesiyle orta mek• 

teplerine yerleştirilmeleri için Kültüt 
dinoktörlüğü timdiden tedbirler almak• 
tadır. Bu işle bizzat mCfııUI olan kültüt 

direktörü bay Ali Riza. yakında liaelec' 
ve orta okullar direktörlerinin yapacak· 

ları bir toplantıya riyaset edecek ve alın .. 

mast icap eden tedbirleri izah edecektir. 

Tillr.ilikte ve F aikpaşada inşa edile• 
cek iki orta okulun planlan vekaletçe 
hazırlanılmtlltr. inşaata bu sene başla' 

nacalı:tır. 
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ltalyan gazetelerine •• gore 
B. Çemberlay~ haklıdır ve Barselon 
lehinde bir müdahale felaket doğurur 

RomJ, 16 ( ö.R) - ltalyan gazete
leri B. Chamberlain tarafından lspanyol 
ıncselesi hakkında Avam kamarasında 
ıöy]en~n nutku tefsir ederek bunun 1s

Panyada karı~mazlık eiyasetinin terki 
imka.n~ızhğını gösterdiğini ve Jngiliz 

başvekilinin akıl ve mantıka dayan~n 
mülahazalarına rnuha1iflerin esaslı bir 
eevap vermediklerini yazıyorlar. Bay 
Chamberlain'in dediği gibi lngilterenin 
Barselon lehinde her hangi bir müdaha
leoi bir felaket olabilir. ltalya da lngilte
te ile yapbğı anlaşmanın tatbik mevkii
ile girebilmesi. İçin ispanya meselesinin 

eeash olarak halline büyük bir ehem· 
lnİyet v.rmektedir. Fakat hava bom
hardm1aolar1 meselesinde lngilterenin 
BıltgOtı gibi Roma nezdinde de protes
toda p unmaaı hakkında amele partisi 
tarafından yapdan teklif ltalyan matbu
•tına $Öre manasızdır. Her halde Bay 
Chamb.,Jain'in Avam kamarasındaki 

heyanalın~an çıkan netice şudur ki ln
'11iz vapurlarının taarruza uğramamala· 
11 için en emnİyetH çare Cümhuriyetçi 

Fransızlar 
Kapitülasvon 

· muahedesini 
tasdik etti 

B, Çembarlayn 

Zağrepte 
Yıldırımdan iki 
kişi ölmüştür 

ispanya sularına harp malzemesi taşı

mamalarından ibarettir. 

Roma 16 (ö.R) - Parisin cTemp,. 
gazetesi lspanyol meseles.i hakkında yaz. 
dığı bir makalede nasyonalistlerin gi

Tiştikleri yeni taaTruz hareketinin yalnız 

Valansiya ve Madridin değil, bütün is
panya harbinin Akibetini göst t>rebilecc

ğini yazmaktadır. 

ITAL YA GAZETELERiNE GöRE 

Roma, 16 (ö.R) - Londradan bil
diriliyor : Avam kamarasında bazı BU· 

allere cevap veren başvekil B. Cham
berlain lngiliz hükümetinin Çekoslo
vakyada ekalliyetler meselesinin ne gibi 
sarılarla halledileceğini tasrih edebile
cek mevkide olmadığını, me~elenin Prag 
hükümetiy]e Südct ekalliyetinin mümes

silleri arasında müzakere edilmekte ol
duijunu ve lngiJiz hükümetinin bu mü· 
z.akerelerin miisbet bir neticeye ereceii
ni ümit ettiğini bildirmiştir-

İstanbulda 
Yağmur yağdı, 

yıldırımlar düştü 

Paris 16 (Ö.R) - Mebusan meclisi Belgrad 16 (A.A) - Zagreb mıntaka- Istanbul 16 (Telefon) - Bu gün Istan-
M:ısırda kapitü!Asyonların ilga ı hakkın- sında şiddetli fırtınalar olmuş ve mü- bulda sürekli ve şiddetli yağmurlar yağ
daki Montrö muahNlesinl tasdik e1miş- hirn hasarlara sebebiyet vermiştir. Fır- mıştır. Şehrin dahil ve haricine bir kaç 
tlr. Bqvt>kil B. Bonnet beyanatta bulu- tına nebatat bahçesinde bir ııok ağaçları yıldırım düşmüştfu·. Taş kaleye de bir 
Daralt yeni rejim dahilinde de Maırda kö.kUnden söküp atmıştır. Ağaçların dev- yıldırım düşnıüş, otlar yanmıştır, 
l'raııs12: trsebüs ve mekteplerinin L.tik- ril . lçl r!nd k rtJ ü"lkil b .-=-.. • m.esı e e u ar ve er u-
ballnın emniyet altında ol:ıeağı kanaati· · 
iti bild!nni..• ve di&or lunan kafeslerin eıilip parçalanmasına 
gibi bura~ da Frıms12 hllkllın.a.ıılıı b~et vermiş ve kurtlarla tilkiler 
menfaatlerinin kortmmasına dikkat ede- kırlara kaçmışlardır. Mamafih bu bay

ceğini bildir~tir. Hariciye müsteşarı vanlar uzun ve müşkül sürek avların
B. de Tessan Mısır hükümetinin Fransa dan sonra tekrar yakalanmışlardır. 
ile ilk dela bir ticaret muahedesi akdi Bir çiftliğe bir yıldınm düşmüş ve iki 
ve Frans12: tebaasına kendi tebaasile ayni kişinin telef olmasına sebebiyet vermiş
bakıarın verilmesi hususundaki vaatle- tir. 

Sarışın kadın 
Mevkuf 

Cinayetin esTaTı 
daha çözülemedi 

İstanbul 16 (Hu.•usl) - Derbend - İp-

ılni. hatırlatmış ve hürriyetine kavuşan sala cinayetinin esrarı henüz tamamile 

•enç Mısır milletinden takdirle bahset- ISVeC kralının sekse- çözüleme~tir. Cinayetin en esrarlı ta-
lnlştir. l: , rafı İpsalada meteoroloji memuru Mu-

B St d . . ninci yıl dönümü hittin'in öldürülmesi etrafında toplanı-• oya ınovıç yor. Sarışın kadın mevkuftur. 

l St.okholm 16 ( ö.R ) - Isveç bu gün ----:---B. Ci ano i e siyasi kral Güstavin 80 inci yıl dönümünü kut-

mülakatta mı lamıştır. Kral Danimarka ve Norveç Harf 
bulunmuş? krallarile, hükümet erklnı, kor diplo- I I 

nkıl~bımızın onuncu yı ı 
malik, müessesat mümessillerile birlik-

Paris 16 (ö.R) - Romadan bildirili- te bir dini ayinde hazır bulunmuştur. mUnasebetlle Blbllyojiral 
)"or: Hariciye nazırı Kont Ciano dün ak- Halk tarafından toplanan 5 milyon ko- neşredilecek 
Şam Venediğe gelmiştir. Kont Ciano B. ronluk bir iane yekQnu krala takdim Ankara 15 (A.A) - Kültür bakanlı-
M:ussolini ile sayfiyesinde görüştükden edilmiştir. Kral bu parayı tıbbi araştır- ğından bildirilmiştır: 
ııonra bu sabah Venedikte Yugoslavya malara, bilhassa çocuk felci hakkındaki Harf iııkilabımızın onuncu yıl dönümü 

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

Ali Yıldız 
Dünya rekorunu kıran 

Türk havacısı 

Dünkü sayımızda Ajans haberi olarak 
dünya rekorunu kırmak suretile bir mu
vaffo!uyet kazanını~ ola'l Türkkuşu mu
allim pilotlarından Ali Yıldızın bir r es
mini memnuniyetle dercediyoruz. Dün 
de bildirdiğimiz gibi bu genç havacımız 
kendi,ind~n evvel dünya rekorunu ha
vada 13 saat 59 dakika kalmak suretile 
1<ıran Alman havacısı Ernest Yaeytmanı 
21 dakika fazlasile geçmiş ve 14 saat 20 
dakikalık bir rekor kurmuştur . 

Talebe 
ma 

barındır

evleri 
Ist:uıbul 16 (Telefon) - TeşrW evvel

den itibaren şehrin on beş yerinde talebe 
barındırma evleri açılacaktır. Bu mak
sadla Fatihde yeni bir bina inşa edilmiş

tir. 

---*·---
Polonya - Litvanya 

gümrük bürosu 
Varşova 16 (A.A) - Polonya ile Lit

vanya arasındaki ilk gümrük bürosu 
Vilno ile Kaunas arasında Lanvorovoda 
dün açılım~ ve faaliyete geçmiştir. 

* 
Almanya lngilte

re ile ticarette 
anlaşmak istiyor 

Paris 16 (ö.R) - Alman ekonomi na
zırı bir nutuk söyliyerek Almanyanın 

lngiltere ile bir ticart anlaşmayı arzu et
tiğini, fakat siyasi borçların tediyesini 

reddettiğini söylemiş ve bilhassa Avus
turyanın harici borçlarının bu mahiyette 

olduğunu söyliyerek bunların tediyesi 
için Almanyaya düşen hukuld hiç bir 

mükellefiyet mevcut olmadığını i!Ave 
etmiştir, 

----:---
Avusturya 

Zabitleri hakkında 
tahkikat yapı/ıyoT 

Londra 16 (ö.R) - Deyli Telgraf ga-
zetesinin askeri muhabiri Avusturya or

dusunun Alman ordusile birleştirilmesi 
işinin süratle yüı-üdüğünü kaydediyor. 

lıa•vekfü ve hariciye nazırı B. Stoyadino- kik -,__. t k b"ldir • tel · ata taru;ıs e me arzusunu ı - dolayısile memlekette bu güne kadar Fakat eski Avusturya genel kurmayın-
Viçi kabul etmiştir. Bu mülakatın siyasi miş, bundan sonra Stokholm stadyomun- Türk harfleriyle yapılmış her türlil neş- dan pek az kimseler büyük Almanya ge
~ır manası olmamakla ~rab~r Ital~a I da gençliğin bir geçid resminde hazır riyalı ihtiva etmek üzere bir Kibliyoğ- ne! kurmayında yer bulmaktadır. 1200 

e Yugo>lavya arasındakı samıyetl teyıd , bulunmu~tur. rafya çıkarılm• k dir Bunun b"l .. . . __ ,, il 
t -s ... sı mu arrer . za ı ten ancak uçte bırıne VaLUe ver -

• mektedi r. k t" ti ksan k 
P 

. a ıye e no sız olmasını temin ma - ~tir. Berlinden gelen bir komisyon es-
arts 16 (ö.R) - Venedıkte B. Stayo- D - r tb / kupası dil b""tü" ü illi · ı · ı ı •"- . . . . unya TU O "" e u n m e ve naşır erın san- ki Avusturya zabitlerinin her biri hak-

""10V1çle Italya harıcıye nazırı Kont Cı- buld bul b ·mJ · 
b- • •• • l a unan asma yazı ve resı erı kında mazılerine aıt tahkikat yapmakta-
_.., arasındaki mu!Akatta Italyan harı- mac aTı derleme dire-ktörlüğ.. · t hsen mü- d Ci • R , une ıs er şa ır. 

Ye müsteşarının ve Yugoslavyanın o- Paris 16 (ÖR) _Dünya futbol kupası racaat ederek hazırlanan fişleri gözden 
illa sefirinin de hazır bulunması bu mü- .. . . · . . d · k · ·1 ı al ,_, . . . , domı final maçları şıındi oynanmakta ır. geçııme ıster yazı ı e ma umat ıp ver- rz7/77ZYTJ7V..T.L77./../_LZZZZJ"''L'L/! 
-•tın sıyasl ehemmıyeti olmadıgı hak- j . . k · J ı · · "rf 
L.. Marsılyada BrezılyalılaJ'" Italyanlarla ve me suretıy e mem eketımız ı anının 
"'llldaki beyanata rağmen bilakis siyasi ' . ıl b bil0- k k t ~ . _ .. 1 Parisde İsveçliler Macarlarla karş aşı- 11 ançosunun no sansız çı masını e-

enunıyetten mahrum olmadıgını gos- ı N . 1 h .. beli" d - "ldir · tm J • · I 
!etmektedir. 1ki komşu hükümetın mü- yorlar. elice er enuz ı egı . mın e e erı nca o unur. 

lllessilleri hiç şüphesiz hususi olarak - - - - -- --- -

llaiya ve Yugoslavyayı alakadar eden Jngi/iz kTa/ınfn doğum yıfdönÜmÜ 
ll"leııelelerden başka mühim beynelmilel 
nıe•cleleri de gözden geçirmişlerdir 

. Fransız lilosu 
Falerde 

Atina 16 (Ö.R) - Bir Fransız filosu 
~er limanına gelmiş ve selamlanmıştır. 
Pı-aıısız amiralı başvekil B. Mataksası 
tiyaret etmiş ve general Metaksas ami
l'al gemisine giderek bu ziyareti iade et
llılşt;r, Başvekil bu akşam Fransız ami
talı şerefine bir ziyafet verecektir. 

Mısır tahvillerin
de kazanarlar 

!{ahire 16 (A.A) - Yüzde 3 faizli ve 
~yeli Mısır kredi Fonsiye tahville
l'bı!ıı d!lııkü çekili§inde 1903 senesi tah
"til!erinden 809,432 numaralı tahvil ile 
laıı senesi tahvillerinden 219,993 numa
lalt tahvil ellifer bJn frank ikramiye ka-
~. . 

Atatürk lngiliz kralile 
• A 

samımı telgraf laştı 
Ankara, 16 (A.A) - lngiltere kralının doğumu yıldönümü müna· 

sebetiyle reisicümhur Atatürk ile majeste altıncı Jorj arasınch asağı
daki telgraflar teati edilmiştir. 

Majeste altıncı Jorj 
Londra 

Majestelerinin doğumu yıldönümü münasebetiyle en hararetli teb
riklerirnle şahsi saadetleri ve Britanya imparatorluğunun refahı hak
kındaki en samimi tem,.nnilerimi kabul etmelerini rica eylerim. 

K.ATATORK 
K Ataturk 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Doğumumun yıldönümü münasebetiyle göndermiş olduğunuz aa
mimt tebrikleri havi telgrafınızı büyük bir memnuniyetle aldım. Bil
mukabele samimi suıette en kalbi temennilerimi bildiririm. 

XRAL,tMPARATORJORJ 

Halkevi köşesi 
1 - Halkevimizin havaya kBJJı ko

runmaları hususunda bilgi edinmeleri 

için 11 /6/ 938 tarihinden itibaren bir 
kurtı açılmışı ve derslere ha§lanmışlır .. 

Her hafta cumartesi günleri aaat 18 de 
verilmekte olan bu derolere bütün yurd
daşlar gelmelidir. 

2 - Halkevimizin sosydl yardım ko· 
lunun teşebbüsüyle açılacağı evvelce bil

dirilen kimsesiz kadınlar tarafından ya~ 
pılacak Türk el emekleri ıalı§ mağazası 

çok yakında açılacaktır. Bu mağazada 
~ı işlerini satmak istiyenler 25 haziran 

9 38 tarihine kadar Halkevi sekreterliği
ne müracaatle işlerini makbuz mukabi
Jinde teslim etmelidirler. 

3 - Evimiz ıalonunda her hafta cu
marteıi günleri saat 19 da çocuklara 

Karagöz oyunları oynahlaca.ktır. Bütün 
küçükler gelebilir. 

-4 - 17 /6/938 cuma giinü oaat 16 
da Dil, Tarih, Edebiyat. Kitapsaray ve 

yayın komitesinin ve yönkurulun hafta
lık toplantJan vardır. 

S .ON :ı-IABER 

Tayyare siparişlerimiz 
Hiç bir şahıs 

harekete 
Türkiye namına 

mezun değildir 
Ankara, 16 (A.A) - Türkiye namına Amerikadan mübayaa olu 

nan bazı tayyarelerin Kanada yoluyle bir ecnebi hükümeti hesabımı 
sevkedildiği haberleri işitilmektedir. 

Anadolu Ajansı bu hususta atideki malumatı vermeğe mezundur. 
Cümhuriyet hükümeti bugüne kadar vaki olan bütün tayyare sipa· 

rişlerini yalnız Vaşingtondaki büyük elçiliği vasıtasiyle yapmıştır. 
Bunun haricinde hiç bir hususi teşekkül veya şahıs Türkiye namına 
harekete mezun değildir. Bunun aksini göstumek İstiyen · iddialar 
sahtekarlıktan başka bir şey değildir. 

Atatürk Başvekil, Dahiliye, Harı
ciye vekillerini kabul buyurdu 

lstanbul, 16 (Telefonla - Atatürk bugün yatında Başvekil Celal 
Bayarla hariciye ve dahiliye vekillerini ve bugün Ankaradan gelen 
maliye vekilini kabul buyurmuşlardır. 

Nafıa Vekili B. Ali Çetin Kaya 
lstanbula hareket etti 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Naha vekili B. Ali Çetinkaya, refaka
tinde imtiyazlı şirketler umum müdürü bay Emin olduğu halde bu 
akşamki eİtspresle lstanbula hareket etmiştir. Vekil, pazartesi giinli 
Ankaraya dönecektir 

Suriye Başvekilinin 
suikast haberi yalanmış 

Beyrut, 16 (A.A) - Yüksek komiser Suriye başvekili Cemil 
Mardanı beye karşı bir suikast teşebbüsü yapıldığı hakkında yabancı 
gazetelerde çıkan haberleri kat'i surette yalanlamıştır. Bir bomba pat
ladığı hakkındaki yanlış haber başvekilin otomobili geçerken yol üze• 
rine bir kestane fişengi atılmış olmasından doğmuştur. Bu yersiz ha• 
reketin failleri araştırılmaktadır. 

Asiler iki lngiliz gemi
sini daha bombaladllar 

ı 

Londra, 16 (A.A) - Röyterin Madridden haber aldığına göre y.,. 
lansiya limanında bulunan T uraton ve Bifarer adındaki İngiliz gemi~ 
leri Frank.isi tayyareler tarafından bombardıman edilmiıtir. Turstoıa 
yanmaktadır. insanca zayiat yoktur. 

Kastellon, 16 (A.A) - Frankist kuvvetler halen bütün şehri inal 
etmiş bulunmaktadır. Cümhuriyetçilerin son mukavemet merkezleri 
dün öğle üzeri sukut etmiştir. 

Valansiya, 16 (A.A) - Dördüncü defa olarak Frankist tayyare. 
ler dün saat 17.50 de Valansiyayı bombardıman etmişlerdir. Se~ 
tayyare Grapo mahallesi üzerine elli bomba atmışlardır. Bir takını 
bombalarda evvelce yapılan bir bombardıman neticesinde içinde yan• 
gın çıkmış olan bir geminin yakınına düşmüştür. ~ 

Valansiya, 16 (A.A) - Dün Valansiyanın Frankistler tarafındaıa 
bombardımanı esnasında Turaton ve Bifara adındaki İngiliz gemi• 
!erine de isabet vaki olmuştur. Bu gemilerin birincisi alev almış İs4 
de ate§ mürettebat tarafından söndürülmüştür. ikincisinin makina• 
aında hasar vukua gelmiştir. 

SÜDET MUHTIRASJNJN TETKİKİ 

Yeni statji Temmuzda 
parlamentoya verilecek 
ağustosta tatbik edilecek 
BASTARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE ıAnzciı;en gazetesi birinci •ahif,» ind• 
vekilinin her şeyi açık söylemek mezi- Amerika bitaraflığının lıozuldıı~ u r• ı bU. 
yetini gösterdiğini kaydetmektedir. Ga- 1 dirmekte ve B~yuz Evi lıu~ba . 17 .hata 
zeteler Fransanın ispanyada karışmazJık!davet etmektedir Bu gJzc .· ııi ıı \ .lıtı
siya ·etine sadık kalmak kararını yeni- na göre tNcvyork Tim~s. in mokalesf 
den bildirdiğini menınuniyetle kaydet- A~erikan devlet arla ınlarırı ın <· ıl.tt l'l be
mekte ve Çekoslovak intihaba". sırasın-! ri nut.uklaıı ve hareht l •·i le t 'rviç ettik
da Fransanın seferberlık emrJ vemıı~ 

1 
ıerı bu· ka~"naşnıcının n tt l' ~ıchr l ..o kal 

olduğu hakkındaki şayiaların tekzibin- Anzoiger• Amerikan hari0ı ~ s i nlıı 
den memnun görünmektedir. Yalan ha- lr\giliz siyasctile ın il v,1zi olar k \i il
berlere karşı B. Daladier'nin ihtarları ği.inU aeı h i li~nn1a nıii hP ! t K

Italyan mahafilindc iyi tesjr yapırnştır. 1 t "'rlir. 

Paris 16 (ö.R) - cN'evyork Tiın-.s> Prag 16 ( ö .R) - Dnw kil B. ı · 7l 

gazetC'sin.in n kadar u1akta olursı:ı olsun Alnıan ı.;o _ ... yal ıl , > l--r:ıt part !'ı \ıtl 
müscUah bir ibtilaiın Anı "kayı yaban- n i ve g~·n ." I ~kr te ri ni f b ı ı l ctn i ır 
cı bırakamıyacagını v~ hirleşik devlet- ı Btı gUrli ~ın :"'I · ı· c k.-ıl!;)et.! , ut _;e ")ilP 

ler~ bitarafl.ık k~~u~~na. rağ~en sıra~J l alUkadardır. Bu n~~-.::ı ·n bir ff:hH 4! n (' ~rı.. -
gclınce kendi taba multefıklerı olan de- • dilıııesi muhtem. ldir. 
mokrasiler tarafında yer almaktan geri Prag 16 (ö.R) - Ba~vekil B. !lodza 
kalınıyacağını bildiren uzun baş makale- bu gün ilk defa olarak Macar akolli)"e
si, dünyada harp tehlikesi ihdas eden I tinin mümessillerini de kabul ederek 

veya .m~vcut kuvvet muvaze.nes~ boz- f bu. akalliy~li .. •'~~,. eden . meseleler 
mal< ıstıdadında bulunan hiç hır harp 1 haıtkında goru~mw;tur. Akallıycller me
tehlikesi karşısında Amerikan milletinin 'selesinin müzakeresi için parlamentonun 
artık bitaraf kalo.mıyacağı iddiası Alman-: gel~cek hıı!t.a i~in-.lc i«timaa cağırıUıea((ı 
yada biraz ha\"l'd uyandırmıştır. d..okal bildiriliyor. 
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Bu Adam Hava Casusları 

Suçlu Değildir! 
Yazan: A. Maşar 
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'Yugoslav basını 
Hatay davasına büyük 
alaka göstermektedir 

~ NAKLEDEN: ~ Atatürkün Yatı hakkında bir mektup 
Vid.alln Um1dl çok siirınedi. Sabah ye- Güzelsin •.• Balı i.§t. itiraf ediyorum, 1İD< 

niden Novanın daha şiddetli bir sıtma §Utna eidiyomm ..• Fakat senin de oımı.. 
nöbetiyle karşılaştı. Kadın. yine kendini yacağun ... Senden nefret ediyorum ..• 
kaybe\mit, sayıklıyordu: Başını avuçları içine alarak ~ 

i Nahide Orbay ~ - ElcselAns .. EkseUınır ,ıaad ediyorum başladı. . . 
~1:1 ........ ım .... 111~1211ııaıııırı:zıııı::ı:s:ıın:~.s • • 1 : ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Doktor Jason, dedi. Beni din- yerlerine geçtiler . 
Klanııi bana doğru eğildi. 1 Nihayet jüri azaları yemin ederek 

leyin. Ciddi söyliyorum ki yanılıyor- Dinleyicilerin ön sıraaı'?da Am
sunuz. Caini ben öldürmedim. Onu l:ıersonun karısı, kızı Marı. haataba-

Belgrat (M.H) - cPravdu aazete-ı lNCILTERE VE SURlYE 
sinin cDr.M.> imzaaı ve cSancak JDC9e· lngiliz menafiine gelince hunlar muay .. 

lesinin haiz bulunduğu beynelmilel ma- yen ve kat"idirler. Musul petrollerini Ak· 
biyel> oerlevbası altında netrettiği bir denize isal eden borulor Froma manduı 
makaleye göre : altında bulunan bu topraklardan geç-

loek.enderun Sancağında zuhura gelen mektedirler. Aynı sebep dolayıaiyle 
lı.adiaeler o kadar Jiddet peyda etmek- Fransa dabi Suriyeye katlı mevcut ala
tedir ki, vaziyet ciddi telakki olunabilir. l<Mını azaltamaz. Çünkü bu petroller in
Bu ciddiyet, bir çarpışmanın vukua gel- giltereye ait olmakla beraber F ransaya 
mesi ihtimalinde melcnuz değildir. Çün- dahi hizmet etmektedirler. Suriye m.,_ 

işte-. Bu gece sizin olacağım. .. Evet sizi Bu sözlerden hiç biri Vidale isi.ediği 
seviyorum. Rica ederim ac<IJ olmayı- açıklığı vermemişti. Kadının ne hak.iki 
nız.. Bu gec:e sizi tatmin edeceğlıni vaad hüviyetini ne de kalbt temayülitını 81-
ediyonım. VUcudwnun yorgunlutıma renememiştl. 
merhamet ediniz... Sonra hatırına bir maneVl'a geldi. No-

y a1ıın söz verinlı dcellns, söz. ven- vanın kulağına eğilerek yumuşak bir se&< 
öldüren Toni Gambinodur. kıcı Etel, doktor Jim vardı. 

Omuzlarımı silktim. Mari ile Etel, gözlerini derin bir 
niz ki bUtiln gece uyuyacak.muz. .• Tuvll- le : ' 
!et kutumu k~tınnaym. .• O ;işeye do- - Ben Govitıeriın, seni seven C:Ovl~ 
kunınaym. •. Bu gece rahatca uyuyacak, ~er, dedi. - Varsın o olsun, dedim.. Be- hüzün ile bana dikmişlerdi. Ben ise 

nim neme lazım. O cinayeti sizin tamamen sakin görünmeğe ça\ışı-
tabancanızla iıledi ya.. yordum. 

lü. bir çarpışma vulc:uu tamamen ihtimal 
haricindedir. Bu meoelede alakadar dev
letler, yani, Türkiye · Fransa ve lngilte
re bir çarpı~maya meydan verecek ka· 

dar soğukkanlılıklarını kaybedemezler. 
Bundan b"']ka bu devletler lskenderun 

le:ri ve Fransa ve lngilterenin Yalcın Şark 
meselelerinde mÜJterek hareket etme
lerini icap ettiren aebep bunda münde ... 
miçtir. Bütün bu meselede Hatay mese· 
leoi hayati bir ehemmiyeti haizdir. Bu
nun için bugünlerde tesviyesine çalışılan 
bu mesele mahalli mahiyeti haiz bir ekal
liyetler meselesi halinden çıkmakta ve 
dünya politikası çnçeveoine girmekte

dir. 

heışeyi unutacaksınız. Ve ben bütün ge- Bu cümleyi duym~ muydu? O dar 
oe sizi bek!Jyeceğim... Yalnızlığımı unut- - Goviturim, sözünü tekrarladı. 

- Evet .. Tabancamı almıştı. Ci- Matbuat locasını ise gazeteciler 
nayetten aonra iade etti. doldurmuştu. 

- Eğer mahkemede kendinizi Hakim Morgan Vihona hitaben: 
müdafaa için hunları söyliyecek olur· - Söz, iddia makamınındır. 
sanız pek çürük müdafaanız var de- Dedi. 
mektir. Tabii Toni kendisinin katil Vilson ayağa kalktı. 
olduğunu itiraf edecek. Suç delili Bir adım Öne doğru ilerledi. 
olan tabanca ise sizin tabancanız, Yüzünü jüri heyetinin bulundu-
bunu inkar edemiyeceksiniz. ğu tarafa döndü. 

- Çok rica ederim doktor Jason. Jestlerinde, sahnede haile rolüne 
lılemediğim bir cinayet için katil di- çıkan bir aktör hali vardı. 
ye beni ihbar etmeyin .. Yalvannm Sesi, bütün mahkeme salonunu 
size, tabancamı komİ8Cl' Masterse dolduracak kadar kuvvetli idi. 
vermeyiniz. - Muhterem jüri heyeti!. diye 

- Mahkemede benim lehimde söze ba,ladı. iddia makamı sizlere 
§ahitlik edecek ınİIİnİz} bu mahkemenin be~langtcında maz-

- Evet, fakat Allah rizası için nun hakkındaki ithamın ikna edici 
bu tabanca meselesinden kimseye delillerini arzetmelde vazifesini ta
bahsetmeyiniz. Ne isterseniz yapa- mamen yapmış olduğuna kanidir. 
nm ve... 7 Haziran 1936 gecesi müthiş bir 

Saatime baktım ve Klan sinin sö- cinayet işlenmi~tir ." Bu cinayet, yal-
zünü kestim. nız muhitimizde değil, bütün Ameri-

- Konuşmak için bet dakikamız kada büyük nefretle kar,Uanmışbr. 
kaldı dedim.. Belki de muhakeme Çünkü cinayetin kurbanı olan dok
gününe kadar artık bir daha da gö- tor Hoovard Amberson büyük bir 
rüşemeyiz. Binaenaleyh sizden ne is- ilim adamı, maruf bir doktor ve çok 
tediğimi kısaca ve süratle anlatma- değerli bir insandı. Onu kendi va
lıyım. Eğer kefaletle serbest bırakı- tandaşlarırnızın arasında görmekle 
lacak olursanız doğruca avukatıma iftihar hissediyorduk. Böyle bir ada
gidersiniz. Sizi ele vereceğim hak- mın katli Amerikanın dışında, Ok
kında endişe etmeyiniz. Madam ki yanosun öte ucunda bile isyan akis
anlaştık. Kimseye birşey söylemiye- !eri yarattı. Bu menfur cinayetin 
ceğirn. Ben sözünü tutan adamlar- Amerika adliyesine sürdüğü lekeyi 
danım. Fakat eğer siz sözünüzü tut- ancak katilin kanı temizliyebilir. 
mıyacak oluraanız tabancanız der- S\lstu. Sözlerinin tesir derecesini 
hal za ıtaya verilecektir. Bunu da antamak için mahkeme salonu üze-
l::ilmiş olunuz. rinde ~özlerini gezdirdi. 

+· Hakim Morgan kaşlarını çatmış. 
Muhakeme günü gehni~ti. tı. 
Ben, maznun mevkiinde ve avu- iddia makamınm bu yüksekten 

kat Nat Hollisin yanında oturuyor- atma aahne talakatini tasvip etme
dum. Müddeiumumi Vilsonun yeri diği belli idi. 
tam kartıma isabet etmi§ti. Vilson, Avukat Nat'a baktı. Bu bakışta 
iki muavinin ortasında yer almıştı. müdafaa vekiline sanki (müddeiu-

Davayı halı.im Morgan görecekti. muminin bu sözlerine karşı protesto
Celse açıldıktan aonra jüri azala- da bulunmıyacak mısınız f) demek 

rının intihabı yapıldı . . istiyen bir mana vardı. Fakat Nat, 
Vilııon, bunlardan i§lerine gelmi- kollannı göğsü üzerine çaprastla-

yenlere ftiraz etmit. istemediklerini mıt. Vilsonun sözlerini sadece din
kabul etmemiş, yerlerine istedikleri- liyordu. 
ni aeçtinni,ti. Bilhassa itirazı kadın Müddeiumumi jüri heyetine hi-
jürilere karşı olmuştu. taben sözlerine devam etti: 
Avukatım ise hiç itirazda bulun- - Baylar •. İşte bunu içindir ki 

ma~ ve Vilaonun kabul ettiği aza- tahkikatımızı kabil olduğu kadar sü
lan o da kahul etmi§tİ. ratle yaptık. lthamlanmızda mer

Hatta hakim Morganın bir ınıali- bamet etmeden yürüyeceğiz. Çünkü 
ne: delillerimiz kuvvetlidir ve çünkü bu-

- Seçilecek 12 jüri azasının 12 gün bu saat bütün dünyanın nazar
oini de bil.il. itiraz ve peşinen kabul !arının bu mahkemeye ve sizlere çev-
ediyoru.z. rilmi, olduğunu biliyorum. 

Cevabını vermişti. -BiTMEDi-

Loretta -Yung 
(Süveyş kanalı) filminde imparato
riçenin tarihi şemsiyesile görünecek 
Süven kanalının açılış resminde Fr.ın-ılanmı, ve yapılmıştır. 
imparatoriçesi Özenmanın kullandığı l\ierasimden dönüşte İmparatoriçe 

q::::m.tıiycyi c.:Süvcyş> filmj çevirmekte şemsiyesini diieT şemsiyelerinin yanına 

olan Loreıta Yung taflyacak.. bırakmıf .. 
Bu haber sade Holivudu değil, Ame· 1870 inktlabından "onra imparatorluk 

rilaryı memnun edecek bir haberdir. ilga edildiği zaman imparatoriçe T uilcri 
Fransa için tanhi bir değer taşıyan sarayını terk.edeceği ıırada kendla.inc aa

bu hatıranın bir sinema yıldızının evine dık kalıntı olan Kont D'Hcrisona: 
zinct ve eline ,cref vermesi her h.alde - Eyi günlerin hatırası olarak bu· 

bir çok yıldızlan da kıskandıracaktır.. raya birş y alınız .. demiştir. 
Şemsiyenin bir adı vardır: Markiz .. Be- Kont D"Herison da (Markiz) i almış-
yaz !atendendir. Ozeri altın ile i.,lenmit· tır. 

tir. Sapı ikiye katlanır biçimde ve fil di- Gazeteler Loretta Yungun t:Süveyş .. 

ıindendir. Onu maruf sanatkarlardan isimli bir filim çevirdiğini ve filimde im
Vcrdiye yapmı~tır. paratoriçe Özertmayı !~analın açılı, töre-

fmpar3toriçe Özeni 1869 tarihinde, f!İr.de tehayyül edeceğini yaz•nca, bu 

imparatorla beraber Süvey~ kanalının haberi okuyan ve (Markiz) in h4mi1i 
açılı, töreninde bulunm.ık i<;in hazulık- bulunan madam Valıer, şemsiyeyi Lo· 
lsnnt yaparken kendi yazlık şernsiyele- J"t:;tta Yunza vermeii dü§Ünmüş ve bunu 
rinden hiç birinin Mısırın b~yük eJcak- yıf<Jı,a teklif etmi~tir. Loretta Yung im
lan karşı~ında faydalı olmıyacağını dü- paratoriçe roliinde Kanalın kü..,at tes
ıünmU, ve Verdiye yeni bir şemsiye ıs- minde bulunurken taşıyacağı ş~maiye ha .. 

marlamı~tır. lıte Verdiyenin (Markiz) kilci imparatoriçenin merasim günü taşı· 
adını verdiği .aemsiye bu suretle Jsma.r .. dığı §em!iye olacaktır. 

mak için ne mi yapacağun? Merak edl- Vida! sordu: 
yorsunuz, değil mi? - Söyle sen kimsin? 
Vıdal bu ıqaatı garip buluyordu. Ek- - Ben Govitzerlm. .• . 

meselesini, geniş bir hareketi jcap ettire .. 

cek kadar mühim addetmekte değildir
ler. Yalnız, zaten bulanık bir halde bulu
nan Yakın Şark havasını daha ziyade ka-

rıştıracak ve büyük devletler için bir ga

ile teşkil eden Filistin meaeleoinin tesvi
yesini güçleştirecek olan dahili kargaşa
ltklardan korkulmaktadır. 

Makalede bundan sonra Hatay inti
habatı tarihçesi hakkında doğru izahat 
veriliyor ve deniliyor ki: 

BUTON AVRUPANIN ALAKASJ 

c... Halbuki Halay meselesi, ekalli
yetler meselesine taallUk eden mevzii 
bir mesele değildir. Büyük Avrupa poli· 
tikası bu havali ile geniş bir surette ala
ladardır. Gerek Fransa ve gerek lngil

terenin bu havalide büyük maddi, siyasi 
ve askeri menfaatleri vardır ve bu men
faatleri terketmek fikrinde değildirler. 

Yakın Şarkın kayna,mağa başladığı ve 

yeni amiller zuhur et tiği zamandanberi 

F ranııa ve lngiltere gerek Yakın Şark 
devletleri ve gerek mil1etleri arasında 

otoritelerini idame ettirmek istemekte
dirler. Hatay meselesinde muhakkak o· 

1an bir cihet varsa, o da r ransanın inti
habat serbestisirıi ihli.1 etmemeyi ahdet .. 

miş olmasıdır. Fransa böyle bir halin 
Türkler tarafından kendi aleyhlerine ma .. 

tuf bir hareket olarak telikkl edilmesin
den korkmaktadırlar. Türkiye ıründen 

güne kuvvet ve azamet peyda eden bir 

devlettir. Bundan maada Türkiye öyle 
bir coğrafi mevki işgal etmektedir ki ne 

Fransa ve ne de lngi)tere Türkiye ile 

Haısy meselem ıiddet peyda etmiş ol
mMm• rağmen Türkiye, Fransa ve lngİ]· 
tere menfaatlerine uygun olarak halle
dilecektir. · 

SA VRONA.CONEŞDIL 
cVreme> - Belgrat, lstanbul muha

birinin cSavrona> yatı hakkında g<!n
derdiği bir haberi -.retınektedir. 
<Boğaziçlnde sahih saray~, cdünyanın 

en büyülı: ve en giizel yatı Kemal Ata· 
türkün malıdır!> cYat lstanbula geldif> 
<Bu yatla seyahat edecek olan kimseler 
deniz tutmasından mustarip olmıyacak
lardır.> oerlevhaları albnda nefreclilen 
bu haberde yata cGüneş-Dib adı veril· 
mesinin muhtemel olduğu. atanbul aha
lisinin Cümhurrcislerinin bu kadar güzel 
bir yat sahibi olmasiyle mağrur bulundu· 
ğn, yatın bir buçuk milyon Türk lirasına 
mübayaa edildiği bildirilmektedir. 

KURTULUŞLARINI NASIL YAZI· 
YORLAR} 

cVren1e> - Belgrat cBayram şcnlik
lıeri Türklerden kurtulmamıza yardım 

ettiler!> <erlevhası altında neşrettiği bir 
makalede 1 806 senesinde vaki olan Ka-
radağ isyanında asilerin attıkları ailah 
seslerini TüıkleTİn; cGa.vurlar Velideti 
!sa yortusu dolayısiyle şenlik yapıyor

lar> diye karşıladıklannı, 1908 Şumadi

ye İsyanında da Sırplaıın. bu senenin 
ikinci tetrininin 1 1 inci gününe teaaüf 

eden bayramı dolayısiyle Türklerin at-
aralarında mevcut dostane münaaebetle-- bklan toplardan ve ailah aeslerinden ia--
ri katiyen bozmak istememektedirler. tifacle ettiklerini yazmllktadu: 

--------------------------------,----------------ltalyanın Şark Politikası 

''Virginio Gaydaya göre 
Cermen tesanüdü 

kurulmuştur ••. ,, •• 
uzerıne 

• 

Roma (M.H) - Italyan gazetelerinin Nevi! Çemberlayu ile Lord Halifaks ta
fazlaea meşgul oldukları mevzu; Milan<>- rafından tutulmuş olan hattı hareket ga
da açılmış olan beynelmilel politika etüd- yet vazıhtır. Londra ile Roma arasında 
leri kongresi ve bu kongrede ltalyan yeni akdolunan uzlaşma sistemi Italya 
Hariciye Nazırı Kont Galeazzo Ciano ta- tarafından sadıkane kıymeUendirilecek 

r.rlmdan söylenilen nutuktur. Kongre ve ona hürmet olunacaktır. Bu uzlaşına
hakkında cGiomale d'ltalia> da bir baş- da müphem hiç bir nokta yoldur. !ki 
makale yazan Virginio Gayda aşağıdaki Imparatorluğun tOFiki mesaisini kolay
no!ttaları ayrıca tebarüz ettirmektedir: !aştıracak münasebetler tesbit edilmiştir. 

cBeynelınilel politika etüdle.ri ikinci Bunlar ne ltalyanın harici siyasetini, ne 
kongresi Milfuıoda açılmış ve Hariciye de Roma • Bertin mihverini ihHU edemez. 
Nazırı Kont Ciano kısa, fakat canlı bir Bu su;etle hakild bir ru1h ve te~iki me
nutuk ~yleıniştir. Şüm~Hü 0 '.an bu nu- sai vesikast imzalanmış oldu. Beynelmi-
tuk derın mAnalı ve mühimdir. le! münasebatta vuzuh veren bu anlll§ma 

Şurası işaret edilmelidir ki Italyanın hel ........ _ veç erini d~ecek ve tew~ 
!j3rk politikası Jtalyan Cermen tesanüdü 

yol vermiyecektir. Bilatereddüt söyliye
biliriz ki, ltalya Çemberlaynın politika-

Uzerine kunı!m~ur. Ayni zamanda Av
rupa hadiselerinin tevali.mm meydana 
k d • · ı.._._ üste' ·ttir G s.ında gerek 'kendisi için, gerek Awupa oy ugu ıcauaLa m nı . aye ve 

ks t 'ki d Jetin · _ _. h d tla · 1 için canlı bir sulh unsuru bulın~tur. ma a ı ev sıya.'U. u u ny e · 
veçhelerini ayni seviyede kıymeUendir- Balkanlara gelince; İtalyan menafii 
nek ve faaliyetlerini birleştirmektir. coğrafi vaziyetin icabındmı olarak daiınl 
Şimdiye kadar bir çok defalar söylendiği ve aynidir. rakat bu menafi sırf sulh ve 
gibi yine tekrar edilebilir ki; Italya, lı'şriki mesai esaslarına dayenır ve şimdi 
Bertin - Roma mihverinin hakikatine ve müstakil reali.st ve otoriter oLnuş olan 
milnasına zıd olarak herhangi bir millet Ballcan devletlerinin yeni milli veçhele
t.arafından teklif e<Ulecek bir siyasayı ka-,· rine ay km de~ildir. Roma ve Bel,grad 
bul edemez. Şc:nu da söyliyelim ki daha arasında akdolıırum ve gerek dahili ba
birçok .ltirnsclcr bu iptidai hakikati an- !tınıdan faydnl::n, gerek harici bakımdan 
lamamak.ta ısrar ediyorlar. Nazır Ciano lüzumları gayri kahili inkar olan uzlaş
haklı olarak böyle teş~bbüslere karşı ma ve diğer Balkan dev.Jetleriyle olan 
noktai nazarını izah etmiş ve iki mWıalı miina.:;cbatın gündm güne samimileşmesi 
uzlaşmalara yaklaJmawğıııı tckid eyle- ltalyan - Balkan münasebetlerindeki te
ıniştir. Bu sözler vuzuh ile ~ılınalı- sanüdil ve Avru~ Tuna cenubt mm
dır. Büyük Brltanya harici siyaset.inde takasındaki milletler üzerinde iyi tesir 
böyle bir hataya d~mekten sakınmı~tır. icrasından hali kalmu-acaktır.> 

selins diye hitap ettiği adam da kim Bu cevap derinlerden &eliyor &jbl M• 
oluyordu? fifti. ·· 

Hasta devam etti: Nova ayni cümleyi~ on defa tekrar 

- Jorji Kazanoviç .senden nefret ad>- etti: 
yorum. '1'raş kutunuzda sakladığınız ve- - Ben Govitzerim ..• 
sikayı okudum. Size kendimi teslim ıni Sonra asabiyetle başını kaldırdı: • 
edeyim? Asil .. Bu olınıyacak §eydir. Ne - Yalan söylüyorsun. Govitıer 111· 
size ne başka.sına_. müştür... Bir Fransız tarafından öldil• 

Benim faaliyet aalıam gOlder olacak- riilrniiştür. Orada ... Kumların derinlilı;. 
tır.~ Gökyüzü n.ihayetsh ma:iliklerile !eri içinde ölınü~r ... 
ruhumu dolduracak.- Kafasındaki hayaller çabuk değişin~ 

Sesine daha fazla şiddet verdi: te idi. Zira asabiyeti çok sürmedi. Eski 
- Şef verdiğiniz bu vazife sonuncusu tabii sesiyle yalvararak: 

olacak. .. Ben gökleri istiyorum ... Kendi- - Susadım .. Biraz su lütfediniz dedi. 
mi havaya vereceğim .. , Vida! ona serin su verdi ..• 
Mağrurane güldü: Bu sayıklamalar saatl6ce sllıdQ ..• 
- Ancak hava casusu olabilirim... Novanın hastalığı beş gün sürdii. Bu 
Vidalin merakı artmıştı. Başka neler beş gün :ıarimda onu bir kaç defa ter-

söyliyecektl. Nova hem inliyor, hem de ketmeyi diişündü. Vicdanile mücadele 
şunları anlatıyordu: etti. Hatta bir ddasıncb hareket eder- • 

- Vücudum kimsenin olınıyacalt an- ken düşünmüştü : 

!adınız mı? Kimsenin ... Ne sizin ne de - Ben gideceğim. Yarın kadın kencH. 
Franz Kaplerin... Hayırtıını memleketi- ne gelirse bu nihayetsiz çölde yalnız ol• 
me vakfettim. ôlülerimi.zin intikamını duğunu görürse ne yapacak? 
almak istiyorum. Bırakınız beni Şef.. Sualine cevap Vl!rmeğe vakit kalına
Bırakınız beni .. Çıldırdınız mı? Memle- dan arabanın bulunduğu yerden bir ke
ketine hi.Zmet etmek istiyen bir kadına yik, geçti. Onn bir kaç tane d:ıha takip 
ilişmeyiniz. Memleketim en büyük ve en etti. Bu bulunmaz nimetti. Bütün usta.. 
kuvvetli olacak ... Govitzer deruhte etti- lığını kullanarak geyikleri avlamağa ha· 
tim vazifede muvaffak olmak için söz zırlandı. Hay aksi şeytan hay ... Urkek 
verdim. Bu asker sözüdür. Bana emniyet bayvanlar süratle kaçıyorlardı. 
edebilirsin. Bir asker gibi verilen emir- On:lan takip etmeğe cesaret edemedJ. 
!ere itaat edeceğim. Ekselans dokunma- Bu ha.ota kadınr burada yalnız bıraka-
yınız ... 

Sana gelince Vida!... Bu sonsuz sahra
da yalnızız. Bir sen varsın bir de bm ... 

T·rakyada 
Bataklıkların 

kurutulması işi 

devam ediyor 

Edime 16 (Hu.oust muhabirimizden) 
Edirne Sıtma mücadele te,kilatı köyler

de Sıtma balamından zararlı görülen bir 
çok sivrisinek membalannın ıs19.hına Ha

ziran iptidasında bütün ıuhelerde birden 
baılandı. 

Edime JUl>eainde ııeçen oene başl1yan 
ve mühim bir kısmı yapılan Sazlı Derenin 

yeni yaptığı bu ııene Karalonm köyüne 
kadar tamamlanmııtır. Kanalda bir iki 
noksan kalan yerler ikmal edildikten 
oonra Sazlıdere suyu bu kanal ile doğ· 

rudan doğruya Meriç nehrine akıtılacak
br. Eskiden Sazlıderenin baled.iii top

rak Ye elçili göllerinin: izalesi için ayn 

talı kanallar yap1tmak suretiyle bu göl
lerde kurotulaeaktrr. 

Havsa nahiye merkerlrıin içinctelri 
gölciiklerdtn biri Havoa dereaine akıtıl· 

mlj, diier ııölcükler de doldurulmak su· 
retiyle izale edilmi§tir. Havsa nahiye 
m .. kezini tehdit eden Sıtrna artık zarar
sız biY hale gelmiftir. 

Gölbaba bataklığına doğru ilerliyen 
kanal sayesinde bu bataklık her gün bir 
parça daha köçiiltiilmektedir. Seneler
deuberi Gölbaba etrafmda Ziraat ya
pılrnaık"" bu oene ilk defa olarak Değir· 
men Yeniköy t;uahna Pancar ekilmŞ!ir. 

iğnesi köyü ı:ölü ife Hatip köyündeki 
kerpiç azmağı da birer kanal ile Tunca 
ı.ehrine 3.kıtılmıştır. 

Şimdiye kadar Trakya Sıtma müca
dele mıntakasında yapılan arazi ıslihatı 

j~lerinin huld.sası ~udur: 

4642 metre uzunluğunda kanal açıl

mııtır. 115, l 70 metre murabbaı batak
lık kurutulmu~tur, 8200 metre uzunlu-

mı~-acağmı anladı. 

- DEVAM EDECEK -...... Ya~·ai·m ...... ı 
Listesi ! • 

Kırşehir ve Yozgat hareketiarz ~ 
felaketzedeleri iane listesi: • 

Lira K. 

• Halitbey okulu öğrencileri 
Avukat Bay BaJıa Yörük 
elile bazı avukatlardan 
toplanan 
İzmİ.t!' Belediyesindl'n 

3 25 
26 

2000 

Bugünkü yekiln 
: Evvelki yeldin 

2029 25 
21655 

• • • • : Umumi yekiln 
• • 

23684 25 

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

NiÇiN REVlJE SAAT. 
LERI, DAKiK VE TE
MiNATLI OLMAKLA 
BERABER KENDl DE
RECESINUE BULU. 
NAN BiR ÇOK ~AAT. 
LERDEN DAHA UCUZ
DUR 

Bunun baflıca ıcbebi ı Mevaddı İp• 

tidaiyenin intihabında ittilıu edilen te
dabir ve bir çok deEalar model addedi· 
le11, 1Mtler tan1 imalinde araıım.alıııılr. 

Bilbaa., fenni alada ermali bahuuwy"" 
kontrol metodu - itimlı bir ,....,._ 
sayaİlıde imal edilea REVUE SAAT· 
u:R!Nl alan her .... ciddea lu,llNttU 
ıı;.. ..,.. uhibi ohır. 

11.!ada dere tem.iılctilmiştir, Tanm.m.Jf M•tçilerden U'll7lDI&. 

Bunlarla beraber 2 lr..öprii ile 4032 u- REVUE fabrikalaıuwı l&bf clepow ı 

zualuiwıda Meriç nehri kenarında da lstanbul Bahçckapı, T.., Lan 22, Telo-
bent yapılmııtır. fan ı 21354 

lU 
Ütk 

"• 
Bu 
l) 
u· 
iye 
•b 

A. 
1 Oe 

Bı.ı 
Ur 
ıı 

'aşı 
br 
Uç 
lta 
~~il 
~ .. 
Uy[ 

o 
!lııı.i 

ti 

• 



a un 
Adliye 

ettiren 

mede 
Vekili bu 

sebepleri 

-----

tadilatı icap 
anlatın ıştır 

~Jktısadi haberler 
l~ıllliıl!ııllll:llllmlll'lllllııır.ı .. mı111ııımıım"/~ 

Ticaret KIUbU pl:inı 
hazırlanıyor 

Ticaret odası reisi B. Hakkı Balcının 
teşebbilsile şehrimizde bir ticaret kulübü 
meydana getirilecektir. Ticaret kulübn
nün birinci kordonda, cilmhuriyet mey
danı civarında inşası kararlaşm1ştır. 

fakim fevkalade hallerde 15 ,yaşını bitiren erkekle 14 
'aşını bitiren kadının evlenmesine müsaade edebilecek 

Ticaret kulübü projesi hazrrlanmakta
dır. Kulüp 22000 liraya çıkacak ve inşa
ata •on baharda baslanacaktir. 

Almany 1 il"! ticaret 
anlaşması mUzakerelerl 
Almanya ile Berlinde Türk heyeti ara

s•nda başlanacak ticaret anlaşması mU
z:ıkerelerine İzmir ticaret mahfellerindc 
büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Son 

'ene içinde Türkiye - Almanya ticareti, 
~anya lehine inkişaf ettiği için bu se
'.l.eki müzakerelerin daha kolaylıkla inki
'af edeceği ve tarafeynin göstereceği an-
1aşma ruhile kısa bir zamanda intaç edi
'eceği kanaati ha.kimdir. Anlaşmanın 

-10-
Bi;:: ~n şimdi buradan çıkarsın. rinde ipekli peştemallar vardı. 
Y<141 ı:t~e bir konak ve konağın Kız cariyelere : 
~e!tn şında da bir çeşme vardır. O - Aman hemşirelerim, dedi. 

ler ıı:re: her sabah konaktan cariye- Bah.tiyarın ~ı için. beni alın';Z. Ge
lere. ek su alırlar. Sen 0 cariye- beyım. Yaktım geldı. Nerede ıse do
. ....:_Ha . . . ğu~acağım. Sokakta, dağ başlarında 
lı}'a11 ı:ıl~Y_ım, doğuracağım. Bah- dogurmıyayım. 
tılya k d şı ıçın beni alınız, doğurun- Cariyeler, kendi başlarına iş yapa
~lrlıır. ;:r .kalayım, dersin. Seni madıkları için hemen konağa döne
~llıan nım odama götürürler. O rek hanımlarına haber verdiler. 
lclıııı d orada doğurursun. Çocuğun - Çeşme başında bir kız var. 

Der. a ben gelir korum. Bahtiyarın başı için beni alınız, do-

Kıl t b ğuracağım .. 
D , a utluktan çıktı. Diyor, dediler. 

lııtı~:ru"j _Yiğidin tarif ettiği çeşme Bahtiyar, meğerse o konağın ev-
111ırara~ebdı. Burada bir taş üstüne !adı imiş ve epey :zamandanberi de 

.~İta;: 
80 

ekleı;n~ğe ~şladı. . kayıp imiş. Hanım, cariyeye: 
ııu., b k nra ıkı ellerınde bırer gü- - Aman.. O kız demek benim 

Icıll: raç, çeşmeye iki kız geldi. oğlum Bahtiyarı tanıyor. Tanımasa 
il.ray i~ _Ya~ında bulunan büyük, bile değil mi ki onun adına and ver
~Ya.kı! ıdbır k:<ınaktan çıkmışlardı. miş, Bahtiyarın yatağına yatırın, o

rın a sırmalı nalınlar. belle-' rada do!lursun. 

\;. ~emmuz ayı sonlarına doğru mer'iyete 
?,i=i• olması temenni edilmektedir. 

lzmlr limı:nına gelen 
v ıı purlar 

na
bir 

F azlı 

lzmirin turistik yolar! 

Kamutayda Nafıa ve
kili izahat verdi 

Ankara, 16 {A.A) - B. M. Meclisi 
dün Fikret Silayın ba~kaolığında topla
na.rak ruznamede bulunan maddelerden 

devlete ait icarateynli ve mukataalı gay

ri menkullerin kıymetlendirilmesi hak
kındaki kanun layihasiyle Türkiye ile 
Çekoslovakya arasındaki ticari mübade
leye dair anlaıma ve Türkiye .. Yugos
lavya ticaret eeyrüsefain muahedesine 

munzam protokulun tasdikine ait kanun 
layihalannın ikinci müzakerelerini yap~ 
mış ve kabul elmi~tir. 

Yine bugünkü toplantıda mahrukat 
kanununun encümene iade edilmiı olan 
maddesi okunarak kanunun heyeti umu· 
miyesinin müzakeresi ikmal ve kabul 
edilmio ve emniyet teşkilat kanununun 
bazı maddelerinin deği,tirilmesine ait 
kanun ile yeni Noter kanunu da tasvip 

edilmiştir. 

Ruznamede bulunan ve lzmir vilıiye· 
ti turistik yollarının inşa.sına, Türk ka· 

nunu medenisinin 88 inci maddesinin 
deği~tirilmcsine ait kanun l8yihalan ise 

bugünkü toplantıda meclis müzakeratı
na esas te~kil eden başlıca iki mevzu 
olmuıtur. Bunlardan lzmir vilayeti tu
ristik yollarının inoaınna ait kanunun 
müzalcercsinde bu yollann İllf&, mütema· 
di tamir, ağaçlama, bakım ve muhafaza 
masraflarına tahsis edilecek fevkalade 
gelirleri tcsbit eden üçüncü maddenin 
bu yollardan geçecek nakil vasıtaların
dan alınacak hususi resim rnikdarlarının 
azami hadlerini tayin eden D. fıkrası 
üzerinde hir çok hatipler söz alarak 
maddenin leh ve aleyhinde bulunmuş
lardır. 

Hüsnü Kitapçı {Muğla) - lzmir vi-
H!.yeti yollan üzerindeki başlıca nakliya
hn bu vilayetin ziraat mahsullerinden 
bulunduğuna göre bu yollar Uzerinde 

muhtelif vaaıtalardan kilometre baıına 

alınacak. resmin bu mahsuller lehinde 
hükümetçe alınan tedbirlere aykın dü
~eceğini kaydeylemiı ve bu resimler kalp 
dmldığı takdirde maksattan uzaltlaııl
mıyacağıru ilAve etmittir. 

Dr. Sadi Konuk (Buraa) - Kanun
daki diğer hükümlerle csaaen bu yollar 
için kafi mikdarda varidat temin edil
mekte olduğunu aöyliyerek bu fıkranın 
tayinini istemiıtir. 

Encümen mazbata muharriri Halit 
Onaran (Burdur) - Kanunda çift mah
sulünü nakleden zürra arabalarından bu 
reamin a1ınmıyacaiı tasrih edilmio bu
lunduiunu kaydederek bu gibi turiatilı: 

yollar üzerinde seyrüsefer eden nakil va· 
sıtalanndan birer resim alınmasının he

men her yerde tatbilı: edilen bir ıekil 

olduğunu söylemiştir. 

p .., 

Ali Çetinkaya 
le biz halihazırda alınmakta olan yol pa 
ralarından başka bir para ahnmasına ta. 

raftar değiliz. (Bravo eesleri) 
Çünkü vergi meselesi halkın üzerinde 

daiına bir aksi tesir yapmaktadır. Bunua. 

içindir ki yol kanununu proje olarak 
teklif ettiğimiz vakit_alınmakta olan yol 
parasını esas itibariyle ıslah ederek daha 
muntazam bir şekilde tahsil edilmesi ve 
yolunda sarfedilmeaini istilzam ediyo· 
ruz. Bu proje §Ôrayı devletten esash su

rette tetkik edilerek çıkmıştır. Başveka
lette ·bulunuyor. Geçen gün bütçe müza• 
keresinde bu projenin mahiyetinden 
bahsettim. Gelecek aene esaalı bir su
rette maarif hisselerini ded tetkik ede· 
rek yollar üzerinde bir tedbir alacağı" 

mızı ve lAyihamızı ileri süreceğimizi SÖY· 

lemiştim. 

Şimdi vilayet diyor ki, ben bu turio
tilı: yollan yapmak iatiyorum. Ve vilaye· 
tin meclisi umumisi de buna taraftar ol· 
muıtur. Esirgemeyin, kolaylik gösterin, 
diyor. 

Şimdi daha yülı:oek bir mevki olan B. 
M. Mediainin hiaaiyat ve kanaatlerini 
dinlemiı oldum. Gördüm ki bu layih.ada 
mevcut bazı maddelerin tathilı: zamanı 

henüz gelm~tir. (Bravo 1et1leri) 

F alr.at bu tathilı: zamanı gelmcmiJ ol
mll9l demek böyle teYleri yapmamalı: 
manuında değildir. Benim aon Avrupa 
seyahatinde gördüm ki her tarafta asfalt 
yollarla halk yeni hayatla yülı:aek hayat· 
la nakliyatını yapmaktadır. Almanyada 
kilomeltcai 250 - 300 bin liraya mal 
olan 24 metre geniılikte 7 bin kilomet• 
relik yola başlanmıı, bunun iki bin kilo
metTeııi yapdrruıbr. Bunun kartdığı mil
yara varacak bir mikdar tutar. Bu pa-

Emin Sazak (Eskite bir) _ Hayat rayı ne ouretle tedarik ettiklerini oordu-

ucuzluğu için Parti ve hükümet tarafın· 
dan çalııılırken bunun aksi bir yola gi
dilmemesini istcmiftir. 

Emiu Draman {Yozgat) - Resim 
mikdarlan üzerinde durmuı ve bunun 
büyük bir külfet tqkil eyliyeccğini di-
ğer memleketlerde bu gibi yollar üze-
rinde oeyriisefer edceck olanlardan alı

nan reslrnlerin mevzuu müzakere olan 
kanundaki hadlerle mukayeoe edilemi
yecek kadar dun olduğunu kaydeylemit
tir. 

Raaih Kaplan (Antalya) - Zürraın 

toprak mahaullerini naklederken bu üc
retten muaf tutulacaklan hakltındalr.i ifa
delerin tarladan eve kadar olan nakil 
itini gözettiğini İp.ret etmif ve asıl olan 
cihetin tarladan pazara olan nakliyat ol
duğunu aöylemİf ve eaaalı bir tetkik için 
kanun liyilıaaının tekrar encümene ve

rilmesini istemiıtir. 

Ziya Gevher Etili {Çanakkale) -
Kanunun lehinde bulunmut ve memle
kette turizmin inkipfına yardım edceck 
olan bu yollann bir an evvel yapılma
sının zaruretini ip.ret etmiftir. 

Bu mevzu üzerindeki müzakereler· 

den sonra Nafıa vekili Ali Çetinlr.aya 
küroüye gelerek ıunlan aöylemiıtir ı 

Arkadaşlar, 

- Bu layiha lzmir vilayetinin istedi

ğum zaman beni aureti mahsuaada gez
dirdiler. Bu parayı vesaiti nakliyeden te
darik ettilı:lerini eöylediler. Bütün oto
mobil, luunyon ve diğer veaaitten mute
dil bir derecede para almak suretiyle 
bunu karadamalr.tadırlar. Yeni aafalt yol 
yaparken bu yol memleketin medeni ih
tiyacı ve turizm için ne kadar lüzumlu 
iae halkı da bqı boı bırakmalı: doğru 

değildir. Bunu bir nizam albna almak 
zaruridir. Biz bunu daha evvel düıün

müştülı:. Biz.im arabalann tekerleklerinin 
demiri dardır. Bir takım husust vaziyet
leri vardır. Bunu tetkik edeceğimiz va
kit bir çok müşkülat tehaddüs edecek
tir. Biz eoaslı aurettc gelecek oene bir 
kanun getireceğiz. O zaman zaruri ola
rak bu huauata bir takım tedbirler de 
alacağız. Ve daha geniı kanunlar geti
receğiz. Şimdi lzmir turiatilı: yollan hak
kındaki kanunun üçüncü maddesinin D. 
fıkrasından itibaren kaldırılmıuıını iatil
zam ediyorum. {Bravo sesleri, alkışlar) 

D. Fıkrasının olduğu kısım bir de 
dördüncü maddeyi beşinci maddenin de 
demir bandajları kısmını kaldıralım. Di
ğer kısım varidatla vilayetin yapmak 
istediği mesaiye de mini olmıyalım. Ka
nunun bu aöylediğim ıelı:ilde çıkanlma

sını daha mutedil ve muvafık buluyo
rum. { Muvafok sesleri) 

ği bir ite ait layihadır. Yani hükümetin ----------------

yollar hakkında preruıip olarak öteden Karşiyaka 
beri dermeyan ettiği eoaslardan ayn bir 

istiana olmak üzere bunu kabul eıme- Muhterem Halkının 
niz liizımdır. lzmir vilayeti turistik itiba- dı' kkat 
riyle ehemmiyeti hô.iz bir mıntalı:adır. nazarına 

Ve oraaı için iki üç yolun yapdmaeını Gayet kuru Mete, yabani zeytin 
vilayet gayet lüzumlu görmektedir. Bu- ve pımar karı,ık bir kayık odun 
nun için tedbir aramıı ve bu layihayı gelmi,tir. Halka kolaylık olmak 
teklif eımeyi münaoip bulmutlur. Mccli- üzere asgari üç çeki miktarındaki 
ei umuminin de tezekkür etmiı, dahili- sipari,leri evlerine teslim edile. 
ye veklletine teklif etmiı. daha sonra cektir. Kayık pek az bir müddet 
da bize teklif etti. Vilayetin phsiyeti kalacağından muhterem halkın 
maneviyesinin bir ifadeai halinde olarak istical etmeleri ve siparitlerinl 
biz de bu ite taraftar olduk. Dahiliye Kemelpafa cad. No. IS tütüncü 
vekili arkadaıımız bu layihanın meclise Bay Haydara kaydettirmeleri rica 
bizim tarafımızdan ounulmasını tekli! olunur, TEL. 5232 
etti. Biz de kabul ettik. Pren•ip itibari- 1-3 (2210\ 
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Artık düşünmeyiniz! 
Yazlık elbiıe lnanqlannm nereden alabileceğinizi biliJor mmunuz? .... 

HACI Ali ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en •on modaya muvalıA kumaılarıle sizi 
müıkülden kortarmtfllT 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanı 
Nmıf fabrikaların kumqları kostümlük ketenler pardeıülükler • 

her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çefitleri rekab 
kabul etmiyen fiatlerle burada ıahlmaktadır. 

Pe,temalctlar: Esnaf Ahall Bankatn cıvoırında 
Eski 8uraskl ma§azzsında bul·ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 
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! LUGUNDAN: AÇIK ARTTIRMA iLANI MURLUöUNDAN: 
: ...................................... .: lbrahim .Samiye 180 lira •e ay- Madde 126 Teec:il edilınit olan (Lö Fınib 

ANKARA RADYOSU rıca masraf borçlu lzmirde fmari. öDEMtŞ iCRA MEMURLU- Eapanyol hayat liıorta §İrbti b-
S..t 12.30 Kanpk plak nqriy&U. 12. ye mahallesi muhtarı Ahmedin bu ~UNDAN: D. No. 936 - 2541 mir Te bavalia acent-lığı) için lz-

SO Plak : Türk musikisi ve halk §3rkıla- borcundan dolayı tahb hacze alı- Açık arttırma ile paraya çevrile- mirde Çangın çar§ısında 13 numa-
IL 13.1 S Dahili ve harici haberler. nan lmariye mahallesi ikinci burç eek gayri menlı:ulün ne okiuğu:lçi- rada muamele yapan Sabatay Salti-

Bayanlan aylık temizlildsinde 

I 

Aq .. m neşriyab : So. da kain 8 No. lu bir bap dük- nin aletleri •e mii§temilitı ile bir- efe Terilen temsil Teki.letnamesi ti- en büyük nhala kaVllfturan Femil 
Saat 18.30 da plak! .. dana rnusi'<i.i, 19. kin ve arkasındaki iki odayı müş- lilde fabrika bina ve arsası. caret kanunu hükümlerine göre Iİ-

15 te türl< musikisi ve halk şarkılan temil na tamam dı•arla çevrilmif Gayri menknlün bulunduğu mev- cilin 2321 numarasına kayıt •e tes- yağıdır. Vücudmnma bütün rahat-
(IIikinet Riza ve arkadaşları), 20. 00 de gayri meskun iki odayı müştemil ki, mahallesi, sokağı, numarası : cil edildiği ilan olwıur. 
aaat ayarı v" arapça neşriyat, 20 15 te olan işbu gayri menkul heyeti ödemi§ istasyonunda ve ödemiş lzmir Sicili ticaret memurluğu lığı verir, en ince elMselaiiıı:ıi:ı altın-
türk musikisi ve halle prluları (Handan umumiyesi itibarile 400 lira kıy- tapusunun 26, 27, 30 numaraların- Remıi mühürii n F. Tenik 
\o'e arkadaşları), 21.00 de ÇQCUlt esirgeme meti muhammene ile 18/7 /938 -la K. Sani 930 da kayıtlı. ımzası da görünmez gayet sılıhi mıl:ıopwa 
kurumu namıDll koııU§Dla. 21.15 te atüd- tarihine müsadif pazartesi aaat 11 Takaır olunan kıymet : Alatler ı : VE K ,{LE T NAME 
)'O salon orkestrası, 2Z.OO de ajam haber- de açık artırma ıuretile aabhğa 9650, binalar •e ana (7133) ce- 2 : BE y A N NAM E 
leri, 22.15 te yarınki program ve istiklal çıkarılacaktır. 'Dan (16783) L. T. C. lktsat •ekileti iç ticaret 
llla1"§ı. Bu arbrmada mahcuz gayri Arthrmanm yapılacağı. yer, gün, umum müdürlüğü 

ISTANBUL RADYOSU menkul kıymeti muhammenesİ· saat : ödemit icra dairesinde sah 
öile ~b ~ nin yüzde yetmif betini bulmadığı saat on be§te. 19 /7 /938 tarihinde. Beyanname öil• nepiyab : takdirde en çok artıran borçlunun 1 - İ§bu gayri menkulün artbr-
Saat 12.30 Pl&ltla T!irk mwıilcisi. teahhüdü baki kalmak fartile sa- ma §artnamesi 11 - 6 - 938 tarihin- Türkiyede Hayat sigorta i§leriyle 

12.50 H .... adia. 13.05 PW<la !Wlt rnu· bt 15 ııün daha uzablarak ikinci den itibaren 36/2541 numara ile mC§gul olmak üzere kanuni hüküm-
oikiııi. 13.30 Mulftelif plak nqriyab. arbrmaıı 2/8/938 tarihine miisa- ödemi§ icra dairesinin muayyen nu- lıer dairesinde teacil ediierelıı. bugün 
14 Son. dif Salı aünii 11 de yapılacaktır. marasında '- kesin görebilmesi faaliyet halinde bulunan Lö Fenika 

Akpm Mtri7•b : Bu arhrmada dahi sahf bedeli İçin açıktır. 11inda yazdı olanlardan Espuıyol bayat aİjrorta firketinin 
Saat 18.30 da p!Alda dans musikisi, muhammen kıymetin yijzde yet- fazla malumat almak istiyenler, it- türkiye umumi vekili biiz olduğu 

19.15 te konferans: Ali Kanu Aı;,.üz(ço- mif be,ini bulmadığı takdirde aa· bu §arlnameye ve 936/2541 dosya alihiyete binaen hu kerre müraca
euk terbiyesi), 19.55 te borsa haberleri, bt "2280 Nolu kanuna tevfikan te- numarasiyle memuriyetimize mü- atle lzmir, Manisa, Aydın, Denizli, 
to.oo de Grenviç rasathanesinden naklen cil olunacaktır. :racaat etmelidir. , . . • Mug1a •e Isparta tehirleri aeentalı-
ııaat ayarı, 20.02 de Muzaffer 11kar ve lşbu gayri menkul üzerinde her 2 - Arttırmaya iftirak ıçm JUka- ~· şirket namma Hayat sigorta İ§-
ar.k~lan tarafından türk mllSİkis! ve hangi bir tekilde hak talebinde nda yazılı kıymetin yüzde yedi bu- leriyle mqpl olmak n bu itJenlm 
halk ~ıı.r!ı:ı.lar:ı, 20.4.S te hava raporu, 20. bulunanlar ifbu ilanın tarihi ~- -;ulr niabetin.:le pey ffY8 milli bir doğacak danlardıa bütün mahlımıe
&8 d,e Ömer Riza tarafından arapça sôy- rinden itibaren 20 gün zarfında bankanın teminat mektubu tevdi !erde müddei, müddeialeyh ve üçün
lev, 21.00 de Müzeyyen ve arkad~arı ta- ellerindeki vesaikle bi(likte daire- edilecektir. (124) • • cii phıs sıfatlariyle hazır bulunmak 
tahndan tUrk musikisi ve halk şarluları. mize müracaatleri lazımdır. Aksi ·~3 - İpotek sahibi • ı~vakhlıırla üzere s.Letay Saltieli. tayin e,.ledi-
21.45 te orkestra. 22.15 te ajans haber- takdirde hakları tapu aicilile sa- d~~r ~ •e irtif~ ~akla ğiııi bildiı:nıiftiı'. 
leri, 22.30 da plA.kla sololar, opera"" o- bit olnııyanlar paraların paylaş· s~plerinm ıayn ~- iizerindo- ıce:,fiyet aig01ta ,S.lııetlerinin tef
peret parçalan, 22.50 de son haber'ler ve mumdan hariç bırakılacaklardır. ki ~ h~uı.ıyle ~ ve ~- tit •e müraluıbesi Lak.11noloJD'. 25 ha-
ertesi l?iiniln programı. Şartname 28/6/938 den ltiba- r~ .dair 0~ ıddi~ ~- .ilin zir• 19Z7 tariıJi lmnmun hükim-

AVRUPA iSTASYONLAR!: ren her kese ac;ık bulundurulacak- tabirinden itibaren yınm gun ıçinde lerine mavafık göıriifmiit olmakla 
SENFONll.ER br. Yüzde iki buçuk delliliye ile e~ ~~riyle h8:li!_<te me- bw beyumame verileli. 
12.15 Romll km. dalgası: Senfonik müterakim vergi ten•iriye ve tan· ın~yetimıze biJdirmelen. ı~p eder. 3/6/938 

konser. · zifiyeden olan belediye rüıumu ve ~ı halde baklan tapu ~yle sa- lktısat •ekili N. imza 
HAFıF KONSERLER .,,akıf icaresi artırma bedelinden bit olmadıkça aatq bedelinin pay- tktısat .-ekildi Taaınt Umam 
7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık korı- ten.zil olunur. 2762 No. lu vakıflar la§mannd~ ~riç blırlu. ' mü.dVrliğü mübürii 

aer, (8.15 devamı) (9.30 halk musikisi) kanunu mucibince tediyesi icap . ~-Göetenlen günde arttırma!~ UM No. 1487 
konseri, U Berlin kısa dalgası: Hafif mu- eden ta•iz bedeli· mütteriye ait- ı§tırak edeni~: arttırma f~tnamesını HU· No. l /Sl 

idet bezleri her eczahanede bulmıur. 

Kapalı Zarfla Eksiltme ilanı 
Tire Be ediye . reisliğinden: 

1 - Belediy-U elektrik ıantnılı ile _. ıl t... Te ölü nak&ye otomo
billerinin 938 mali yılı mn-addı nriitteiJe tiyaa 6/6/938 tarihinden 
24 / 6 / 938 tarilıiıı.e kadar Ol\ clolaı:z gün ıuiidıledıı Te Jaıp.ıı zarf uaulil 
ile ekıilbn.eye lı:oaulmuttıır. 

2 - Eksiltmeye lroıuılıın nıevaddı lllİİfleİlenin : 
Muhıaıaımı -
Bedeli 

Lira 
4875 
945 
550 

75 
60 

6505 Yekıin 

Mil:dari 
Kilo 

65000 
4500 
2500 

450 
100 

Cmsleri 

Mazot 
3 ve 4 ııfır makina yağı 
s. , . .,;,,. 
Caz 
lspil'lo 

3 - Lıtekmeri.ı ikinci maddede yazılı 6505 liralık muhammen bede. 
tin yüzde 7.50 ia nisbetindeki muvakkat temi11at akçesi ve 938 yılı tı. 
carel oduİ sicil vesikalarını 1effedecekleri teklifne.meferini eksiltme 
müdıletmin ıon-cu. ı:uma gilnii zevaine kadar W..ııiyemize tevdi et• 
meleri ft be.ret.iz olarak yerilecek fartname[eri ve icap eden izahatı aJ,. 
mak için ı!e her ııiin çalı§ma saatleri içinde belediyemize miiracaatlerf 
lüzumu ilin olunur. 2027 (2235) 

.siki (1415 devamı), 13.25 Bükreş: Plak tir. · ' ' okumu§ ve lüzumlu maliimat ~ • 
lto~rı (14.30 keza), 16.30 Berlln fua Arbrmaya i~tirak etmek istiyen- ve ~~an tamamen kabul etınit ad l§bu beyanıı.aıne suretinin g°!'.11- BERGAMA ASLiYE MAHKE- Yolculuk dola vısiyle 
dalgası ııskerl bando, 17.45 Berlin kısa !erin yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ıtıbar olu~u~. len aslma Ye dc:ısy~ızda ~ mıs- MESINDEN: J 

dalgıuı: tş 30nu .konseri (18.50 devaml) . veya milli banka itibar mektubu . 5 - Ta.~m edılen vzamandıı gay- h.asın~. u: ol~~g= ::ik ede- Bademli köyünden Mustafa oğ- müzayede ile fevka. 
18.30 P~e: Çi.ı:an musikisi 19.15 Rumen ile lzmir birinci icra dairesine 38 n menkul uç defa~~ A: "'.";; .m :ı yuz b' . . z sene- lu Abdülkadir Özeren tarafından laJe &atı-• 
l'adyosu: Plakla Rumen musikisi 19.:!0 /135S dosyaaına ve icra münadi- ra en çok arttıran~ e · :~. a~;r~ ayının on ırıncı cumar- lzmirde mukim ike·, halen ikamet- Y 

Prag: Hafif mu.<dkl, 20 Flornns, Napoli sine müracaatleri ilan olunur. cal~rtt~~':ıa be~ O:..~~b'~Y· 1, fı gu.nu~ .. .. • • _ .. '{ihr mechul Sakızlı Ali kızı Sa· 19 Haziran Pazar gÜnÜ aabahle 
kar1$1k kon•er 20 Berlin kısa dalgası: · me Y • e .ye ~ """"~1 ' Uımaz zmır ucu.n.cu noten r?mı muhu- dan aleyhin.. ikame e,-lediii: be> yin saat 10daGöı:atcpede1nöri aul 
Konsu saati (Moza11-Haydn), 20.15 BERGAMA ASLiYE MA~KE- veya satı~_ıstıyenın afacagma rüçha- rü ve vlekt ili .. ~~ !e~ik .?"zaaot ı.. .aııım& davasnwı iaayı nuıhake-,desinde Göztepe Yaptır iskelesin{ 
BUkreş koro 20.2ş VarŞova: Leh musiki· MESINDEN: m olan diger ala~ bulunup ta r. C. s an11.u u.çuncu n . erı ıneN 22/6/00.S saat 9 • tallk edil- geçtikten 90llrll 879 numanh hane-
li 20.30 Roma, Bari, plak 21 Belgrat bil- · · Bergamanın Kınık nahiyesinin bed~I hu?la~m 0 gayrı menkul ile Vekil eden ~ Alfred :4e.diyano ~ GW""1ndan yeTIDİ. :ıkfırda ı de afay kumandam hay Şefib ait 
Yllk orkestra 21 Viyana Dııvul ve zuma Iiıhisarlar odacısı Ömer yamnda temın edılmış alacaklarının mecmu- Vekil : Sabetay Se.kiel. ıla'lah m Ber&ama asliye \ıukukl lüks ve nad'ıde mobi}Jalan müzaye-
'21 L!yprlg Orkestra, sopran, piyano 21. Hüseyin kızı 'Miyase Şimti~ tara- undan fazlay~ ~~~sa en ço~ art- ,Merkezi idaıeM Madricl. §Cbrinde -!"«'ın-:-inde. baz~r b ~~, dıı sutetiyle sat&.cakrır. 1 
30 Roma, Bari karışık kon.et 22 Roma. fından Bergamanın Zeytindağ na- hranın taabhüdu ~ kalmak uzere helan- l.ö F Ea !.yat Üu takdil'lle gıyap karan 'Veni& Sahi ak • hif ar... da aJ,. 
Barı: Berlin Te Roma rady(ılarının mu- hiyesinde mukim iken asaleten erttırm:ı ~n ~e'·· gun ?aha temdit v~ siır-ta .Skm - hayal a:igmb.- ~~ Le~~ii makamı- kaim 'oı-ıı hn mekil'c i 'kn_ ı.:ma ınd:'kan 
oiki mübadelesi 22.20 Florano, Na~li: ikametgahı meÇhul olan Arap·Ha- on be§ınct gunu aynı. saatte l".af!ıla- a telı!ifatna a1ııde, • • le . • . llZel'e ıli.n ~ 1 pe ! epe 
Cetra orkestrası ve şru-kı 23.40 Roı!la . lil oğlu Hasan aleyhinde ikame ey· ~ jtlır_!Dada!. ~1 i:ı,_~-- iat~e- ıi~orta 1icretlaiai tabailıe ':' ~- • 2121 (222'1} ve iki koltuk~ ~~ve iki~ 
llari. koro konseri. !ediği boşanma davasının icrayı nınklıalanacagına ruç. anınkulo ileıger ~- bilinde ımldıul 'ft mat.ebr:r -ıdıu? . ı pn.m ... ••c:e.u:ı vitrinli modem hü-

OPERALAR, OPERETLER ı muhakemesi 6/7/r;t3S tarihine ta- c~ilmi§ nlao ~ me ı~= ve ihrm itanna ve a!clhu m da- IZ.M1R SlCJU TiCARET ME-,·fe. yemek mr n, ınaroken ve mu-
13.lS Roma bıa. Q.a}gası. Bir perde li- tik edilınif olduğundan dayalının ~ ~ak . ı;ıecmu~ - 1 ire.i faaliyeti Miladıe kiin olu la MURLUCUNDAN: ..-ıa nndeiyeleri, üç paırçah kaci

rlk opera temsili 19.30 Peşle Herveinln yevmi mezkürda saat 9 da Berga- ay~~ edil.f&rl~ t eb- ~ttı;: icrayı m11amdeye liizum gördüğü Salvator R. Politi ticaret unva.1fe - knltıW\wı. aalıibinin IC9i do
•Llli> isimli opereti %1.35 Bükreş: Verdi: ma asliye hukuk mahkemesinde :d·1m 'hı· Y 

1 
ır V e . mahallerin lmffesinde aeenta mua- nile lzınirde Kara Os~~n oğlu ~a-1 lapb ııramoian. ft ~ p)ikiyle, 

nln cFalstafh opuıuı. 22 Jı4.ilano. Torino hazır bulunması aksi takdirde lı b" ez~.e ı a e yapı amaz. e sah§ . ..:.... '--·"ı v tah ·u __ .__ t • nında 6 numarada uzwn, zabıre, lüks elektrik anzesi A,,..,._ -~ t diişer Y1nJU e sıı. .. ar....- nasp ve ayı- . ah ·ıı - . ti' t ' · · -.-- ·---~ 
Operet piyesi 22.30 Berlin kısa dalgasL hakkında gıyap kararı verileceği a e 1 G •. 1_

1 
k • • ih mne ve Türkiye müdüriyeti b.uausi- ve saır: m su ekr uzenne 

1
care 1 Jitıııdıuı ıımbtelif -deııı IObeltın ilo 

4 ·k t tr ı ı ı u ı··d __,_, ebl"V _,_ k · ı k ·· 6 - ayn ınenKU endısme a· . . "e komısyonculu yapan Sa vator bo ,. t-LLt '-~ ·• L... 
""! ermome es s m su yo <>ı>e=u. t ıg m ..... amına aım oma uze- I l kim d--'--' ile vesının ·· d · f 1 'le a .. _.-, .., ...,.. 

ODA MU. StK!St· ·ı· 1 e 0 unan se t:01111 veya ver n b. musaı e ve mezunıye ıne R Politinin :•bu ticaret unvam ti 
· re ı an o unur. ühl :.:_..ı_ ilıaJ.e ına.en tazminatr edaya ve sahai fa- • k ... h''kü' l . _ · nlan, aynaL ft ayııııs~ portmanto-

11,lS Bedin kısa dalgast küçük oda m et _...... p~yı •~:ıse. aliyef> dahilindeki m•kam.,t ve mü- c~~ an.unu u . m erıne gore' lan, lnmr kanepe ta.Jmnı, fıanrh \'9 
ınusiklsJ. konseri U.45 Roma kısa dalgası IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR- karan fe~unu~ kendisinden ~- esse • r.'~f . T ... r:__ -ıı...k sıcılın 2323 numarasına kayıt ve tabi h nında'L-fet- telef ' 
oda musiklsl konseri, 17.15 Triyo 17.30 LUCUNDAN. ve! en Y~l t~!>'!lunan ~ dev~ "~' esıy.e m mu__ tescil edildiği ilan olunur. ı .a ,,.., on ma~ 
Berıtn kısa dalgası oda musikisi 19.15 Mu•tafa Ad.li ve Cafer kalfanın se ~zletmı§ o dugu ~le almaia yav.aınt [esmı.ye nezdinde kumpan- 2118 (2226) cevaz radyo masası, muhtelif etaıer• 
Bükr . . . . 0 razı 0 ursa ona, wazı olmaz veya ... J>mPle ft her gfina deaviye ce- fer, muhtelif renklerde kmn&§ ve ka,. 

) eş oda musık:isı kuartetı (Schuman- Emlik ve Eytam bankasından Ö- bul be ı..... ·· ··.ı vap itA"'"~ bilUınum Dlah•kim bu- mezws Alfred Modi- i dife perdeler, bronz iki kis_ililı: İng"'-" 23.30 Prag Yaylı kuartet konseri. k b"I unmusa menonu~gunmuo- -..... .._ 
REstTALLER ?ünç a~dıkları para~a mu. a 1 detle arttırmaya çıkarılıp en çok art- zurunda İspat vücut ile de.-ecah 30 yu 938 mamulatmdan karyola ve somyıııı. 

. . ıpoteklı bulunan lzmırdc: eskı ha· tırana ihale edilir. iki ibıı1e arasında- mahakimin kaffesinde müddei ve tMZJı.LAR iki kapılı aynalt dolap. çekmeceli do.. 
l8.15 Berlin kısa dalgası: Piyano - ke- lık pazannda Mabmudıye cad- ki f k ...::-•. · · ...::-..l müdc!eiale h. ıfi ti • ( ·· t O 938 _...!J.r. :..ı... -"-" ı far ı _.r_ ın laı • • • ar ve geçen 5.......,ı: ıçın ,..._.e Y s a any e muracaa tuz mayıs tanau: ~ ~ 1 ap , ceviz tuva et ve kom.,.....o, 

ı: nserl 18.30 Roma ima ~ desinde 'le yeni tehır planı. ı_nucı- be§ten heıap olunacak faiz ve diğer ve muhasınıaya, esbabı subutiye letname akma konan dııımp •e im· n*el ve lake bir ve iki qını. somy .. 
re.sı::: ~ar:arı 19~ • .:-arşoıc:ıa P':;.: hince 3 numaralı adadahl' kalruın f~5 zarula.r ayrıca hükme hacet lı:al- ibrazına ve te~~ •e iadei muLa- ~ pbm 'R lıiffiyeti ~-.f ~ Fe-; 

1 
h karyolalu. kadife örtülü dinn v• 

BtııJ., ıırşovıı ~~~ far arı numaralı ve yeminli 3 e ı vu a makamn mem · etimizce alıcıdan keme ve taslıilıi hiilcme tunıku ka- E51™IiW bayat lll8W k ıidı:ıdi koltuğu, muhtelif yijksek sehpalar 
lı ıj: Şarkı!ar 23.15 Belgrat Piyano- 1200 lira kıymet takdir olunan ve tahsil olunur.;;~ (133) n-ııniyeye müracaade medyun aley. Tiidıi:ye lmAui ıaiicliııleıi.lmııej Mo·I Avrupe maımditından buz dow.: 

":'oan xomen.. . f~zla izabıı:ti dosyada ~evcut ~a- Cins, mevl-j, kıymeti yukanda göe.- lıinc_le _takibat icn.sma, ko.ıınpanyaya diaao 'f'C nwhdm-lan firlmtindenı körüldii köriikaüz • lıir- L. td 1 
.10 Llypzig 21.50 Peşte 23.30 Vıya- zıyet raponle •• .... amesınde mun- t 'l 19 7 938 'h' d öd teslımı b • 1 L-r_"ml '--t • --' -"''-d •• _....,__ ve yeıu aıu e: na 23.3 . ..-.. ... en en - • tarı ın e e- mec urı e an ouaı e nuau mıza TıR ma IDl!ZUD ""'"" n.- çocuk araba.lan, otnmıotik rtııtif 

_ 5 ~ypzıg. , deriç dükk~nın mülkiyeti açık ar· mi§ icra memmluğu odasuıda qhu v_e ~.rak ve aenedat ve vesaı"kin tes- olup mündeı& ılım t-· m• bezli fe2)onklar Ameriı.-ııc:ı 
tırma suretıle ve 844 numaralı ilin ve gösterilen arttırma §arlnllııli'-- Wni.ni mütalefıe ve mukabillerinde billaılıuıl 'ft ikrar eyledikten 10ma! _ _.. . • ,._, . -~ 

M d b nk k "b" r d • --'-L 'LL---- !•-· • mm • ~ ~ ..._.... ıSwl, U'nZ orta ve un.., ..... •"P• 

U 
•• 1· e a a anunu mucı ınce son a - u aıresinde Mtılaceiı ilin olunur. IWLIWUZ ve WJ>acIIall1C ""31n8 ve m•!!!! ..... e llDZllDI !!!l!IDMI ....-e me- çocuk ban ---

tırması 20/7 /938 tarihine müsa· 2125 (2223) mösyö Jozef Modiano ve mahdum· ımııılaıuıdım Vehbi Talan ı:uiivace- 1 ,_ taı'!.~iki~ ~lı in 1!d 
dif çartamba gilnü saat 11 de iz- fal'llQn miiaadaini beder11tihsal bsiıııde iıwnWziını taMik edemır. "-:ep_e --. . ~ duYll? kötıl 

Türkiyenin en tifalı ve timdiye mir ikinci icra dairesi içinde ya· iZ.MIR AHKAMI ŞAHSiYE pazarlığa &9i§mek -eti,-le icrayı Bin dokuz yüz~Rm --n ına.- 1 etaıen, ın:.Iu hidal &yna, pnden. 
l.ıı.dar binlerce vatandaım hayah- pılmak üzere bir ay müddetle sa- SULH HUKUK MAHKEMESiN· müz~ereye ve akdi nlba ve- itila- yw aym ommııcu pazllrteei ıü- •de kuma,k ..,dalyelı!r, camla orta 
ru kurtaran ••••••••..•• , •.•• , hlığa konuldu. DEN: fa ve gerek su!han n gerek hük- nü. uaaaaı, bıblıalr.k-ape talmm ve an-

u 1 
~u artı~ma neticesinde a~tış ~e- Anaaı babuı olü olan kiiçülı: men tuviyei ma•ilıat bekkındıo vu- Bahçebpl. .mıdüw:a valaf han chdyeleri, halli' çiçeklikler, muhtelif 

rgan 1 
deh tabının olunan lnymetın yuz- Recebe mahkememiz tarafından kubulacak tekilifi kabul veya redde Lt..1..1 üçiindi ..teri Hiiaamet- Isparta Uıak Gördes halı Ye seec:a-
de yetmi~ be,i~i buluna en ço~ Izmirde Karşıyakada Feryat ao- ~ freza mösyö Jozef Modiıı.no ve tiD lı.,daı Çamer resmi wölıiiı deler •e saire bir çok C§yayi nefue 

il 1 
artır~na ıhalesı yapılacaktır. Ak~ı kağında 20 sayıda dayısı Abidin ~ ıniismıdesini bad'el n imzuı müzayede suretiyle satılacaktır. 

ıca arı t~dırde 2280. a&J'llı kanun mucı· Erşahin vasi tayin edilmiştir. Key- istihsal. her türlii tediyıru icraya da- Ba nlııiJeh,,, sureti 30 m8'1' Satlf pe§indir. Fıi-ıab kaçınnayi. 
bınce satQ gerı bırakılacaktır. Sa- fiyet ilan olunur. va vekılleri ve avukatlar ve norerFer 938 teıiıa ( 7147) yeTllliye- n.- nız. 

Eski .. . . . . . hf pe4in para iledir. Müşteriden ve ehlihibre ve vukuf ve müb&§ir- ndt alına tahılı; olııwld. biııa.- Türlr Müzayede salonu müdüri-
a im IDülteciri Ribtem idarainde yalnız yüzde iki buçuk delliliye D •• Jt ler gibi ze.ntın bi:ımellaine müra- dik alilmdenına. ita kılındı. Bin do- • 
~o lfhr • • • resmi alırur. ftbu. gı_ı-yri . menkul u ze m e caa~e .•e İtfıu -.d:ahnmne ahlıimı- km J'İİz cıtJa aekiz ae.nesi m&Yll ayı- yeti." 
adale~ 11MA ve ~~ ~etlen, üzerinde her hangı hır şekil~e hak Gazetemizin dünkü tarih ve ~a _ıst:inadea onlara liznn gelen ıa- 191 otlrzulıal pazartesi ııünii. <

22
t
4

) 1 - 3 
çıkık • grılf' vj.!1er bt.~lu kır~, talebinde bulunanlar hususıle fa- 9886 sayılı nüabumm 7 inci ıahi- lihıyet ve v~ti tefrize mezun Bahçekapı döuliacü Vıılı::ıf ban 
d ~a an, m, obrek, mı- iz ve masrafa dair olan iddiaları- fesinde neşredilen lımir Emaf ve bulı.mıalt "We verdiği alibiyet ve "'mbnl iiçüncü ııpteıi Hüsa-

k ;,.ve P hamlıkları ancak en nı itbu ilin tarihinden tibaren 20 Ahali bankumın plinço bqlığı vekafefi ref ve iptale ve!fıasıl biz- 111eUİlt Heydep ÇaMeT mühür 
a H de•ayı burada bulacaklardır. gün içinde enakı müsbitelerile (31 Mart 938 tarihli) hesap vazi- ~etlerine müracaat zaruri veya fa- e iımuı 
t er odaııuı buauai ve IOD si.- memuriyetimize bildirmeleri icap yeti denme&İ 1izı.m gelirken ıeh- ıdeli olduğu duecede erbabl ilim Um. No. 1488 
~u ~~· MU§te- eder. Akıi halde baklan tapu ıici- ven (21 Mart 938) olarak neşre· ~ ihtnas tefti& salihiyeti da- HU. No. 1/82 
nün ediı-·hı;r türln ihtiyaçlan te- lince malum olmadıkça payl~tı- dilm4tir. Keyfiyet tashih olunur. bil olmak üzere tmıinfe Çan..\an çar- · ftbu vekaletname suretinin dos-
~7ftir. rılmadan hariç kalırlar. flSl 13 mm:arada Sabetıty Saltieli : yamızda &aklı nüshasına ve görülen 

ıiınizin iferle ııelıecek miifteriJe... 9/7 /938 tarihinden itiba~n tZMlR AHKAMI ŞAHSiYE lzm~ ve Manisa, Aydın, Denizli, nüshaya uygun olduğu tasdik olu-
• • • • • • • • • • · • • • • · · • ,artname herkese açıktır. Talip SULH HUKUK MAHKEMESiN- Mugla, Isparta §ehirleri acenta.lığı- nur. 

Urganlı istas onu cJ, olanların yüzde yedi b çulr pey DEN: - ımza n p •e tayin eyledic. Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi 
h-.u.· ahalanmız y n a akçaıı veya milli bir banka itibar Babası ve anası ölmüş olan kü- Adres : İsfanbufda Cermanya haziran aymm OD birinci cumartesi 
inin e:ı:ı. t" F la nakilleri te- mektubu ve 38/800 dosya numa- çük Hasan Kemale Bucada oturan hanında. 34 Noı. Lö Fenil:l Espanyol günü. 
istifade ~ ır. ırsatı kaçırmayıp rası ile lzrair ikinci icra memnrlu- zahireci Ali Banığın •asi tayinine hayat aıgorta §irketi Türkiye husu- bmiı üçüncü l!Oter vekili F. 

yle _:>~uz. H.
3 

ğuna müracaatleri ilan olunur.374 karar verildiği jJin olunur. si miMfi:ir!eri Jo.zef M~ ve mah- Tenik imzası ve resmi mülıürii 
,2124 (222Ş) 2123 {2230) dumlari ıirketinden imza vaz'ına 2127 {2234) 
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> Umııml •eııoıu ı ııre.,ın lsıohl, Cataıa Yeyvatlı Han 1 

Hôlistina 
Boyaları 

Elbiselerinizin rengi kaçmasmdan ve kirlenmesinden korkma
ymız. Dünyaca tanınmıt yünlü ipekli elbise boyasıdır. Rengi kat· 
iyyen solmaz her eve lazımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavsiye ederiz. Deposu Suluhan ch·arı 
No. 28/9 HOSNO öZöDEMIŞLI ... 

lZMtR BELEDiYESiNDEN: te encümene gelirler. 
1 -. Beher m.etr~ murabbaı 0~ 3 - 350 lira bedeli ketifli Ata-
~ br~dan yedı ~z aekıen yed! türk caddesinde Devlet Demiryol
lıra ellı kunıt bedeh muhammenh ları istimlak hududu dahilindeki 
'belediyeye ai! Kadaatro 310 ada- esl<i etfaiye binasının enkazı mü
nın 38 paraelınden 52,50 metre teahhide ait olmak üzere yıkılma
murabbaı m~~al .~~1 adanın 36 11 Bat katiplikteki fartnamesi veç
~ayılı parıel!n.ın .on~e rastladı: bile açık arttırmağa konulmuftur. 
gınd~ batkatıphktekı .. ·~~ame'ı ihalesi 28/6/938 Salı günü saat 16 
_~eçhıle 21-6-938 sal~ g~nu saat. on dadır. lttirak etmek isteyenler 26 
altıd.a açı~ ~rtırma ıl~ ı~ale edıle- lira 25 kuruı;luk muvakkat temi
~khr. l!tirik etmek ıstiyenler 5? nal makbuzu veya Banka teminat 
~ıra 10 kurutluk muvakkat t~mı- mektubu ile ıöylenen gün ve ıaat
nat makbuzu veya banka temınat te encümene gelirler 
mektubu ile söylenen gün ve saat- 4 B b : d .. ı · 1 - asma ane cıvarın a yap-
ta encumene ge ır er. t 1 k b l tr l b' · · 3 

ırı aca a san a ınaaı ıçın 

. 2 - Beher ~etre mu~abbaı 15 adet tecrübe kazığı ve 2 açık son
Jırad~n 12~ lıra be~elı muham· daj yapılması açık .eksiltmeğe ko
menlı beledıyeye 9:1t Kadastro nulmu,tur. Kc~if bedeli 1.050 lira 
310 adanın 38 paraelınden 55 met- olup sartnamesi Bat Mühendislik
re murabbaı ve yol fazlasından 29 t t · d 'k ] lh 1 · 28/ 6/ 
metre murabbaı ki ceman 84 met- en Se 1arı .. ~. unur. a esı . 

bb h 1 b k"t' l'kt 938 a ı gunu saat 16 dadır. lttı-re mura aı ma a as a ıp ı e· k k · . 
k• t · h'I 21· ~ .938 I ra etme ısteyenler 78 lıra 75 ku-

ı tar name~ıı veç ı e -u- sa ı I k kk · akb .. .. t it d k t ruş u muva at temınat m u-gunu saa on a ı a acı ar ırma . 
·ı 'h ı d'I ekt' ı t~. "k t k zu veya Banka temınat mektubu 
ı e ı a e e ı ec ır. f ıra e me .1 .. l .. ·· 
• t' ı 94 ı· ıı· k l k ı e soy enen gun ve saatte encu-
ıs ıyen er na e ı UfUf u mu- 1. I 

kk . kb mene ge ır er. 
va at temınat ma uzu veya 5 B h bb 300 
b k · k b ·ı .. 1 - e er metre mura aı an a temınat me tu u ı e soy e- k ta 1 3081. b d ı· uh .. .. 1. uruş n . ıra e e ı m am-
nen gun ve saatta encumene ge ır- ı· 63 .. .. d 436 t I men ı uncu a anın me re 
~·0-14-1 7 1339 (3009) mur bbaınd~i ~2 sa~ılı araam~ 

. . satıtı baş katıplıktekı şartnamesı 
442 hra muh mmen bedeh ke-1veçhile28/6/938 sah günü saat 16 

,ifli tehrin muhtelif mahallerine da açık artırma ile ihale edilecek
talik edilmek Üzere yaptırılacak tir. iştirak etmek istiyenler 98 Ji. 
34 adet ah sap ilan levhaları bat ra 1 o kuruşluk muvakkat teminat 
mühendislikten tedarik edilecek makbuzu veya banka teminat 
ketif ve ·~rt~amcsi vechile 21/6/ ı mektubu ile söylenen gün ve saat-
9~8 sal~ g~nu saat. 16 da açık ek- te encümene gelirler. 
sıltme ıle ıhale cdıleccktir. 1 6 _ Belediye zabıta memurla-

lttirak etmek istiyenler 33 lira rına 84 adet yazlık ceket pantalon 
50 kuru,Iuk muvakkat teminat beher ceket 6 lira ve beher panla
makbuzu veya Banka teminat lon 7 lira ki takımı 13 liradan bin 
· ektubu ile söylenen gün ve zn-' doksan iki lira muhammen bedel-
e .te encümene gc1irler. le ve bas katiplikteki ~artnamesi 

3 - 7 - 14 - 17 1914 h'I . k k ·1 v k J veç ı e açı e .sı tmege onu muf· 
1 - Senelik kirası 136 lira be-1 tur. ihalesi 28/6/938 salı günü ga

deli muhammenli eski Hasan Ho- at 16 dadır. lttirak etmek ittiyen
ca yeni 928 inci sokakta 14 sayılı ler 82 liralık muvakkat teminat 
arın Baş katiolikteki ıartnamesi makbuzu veya banka teminat 
veçhi le acık arttırmağa < ıkarılmı~- mektubu ile söylenen gün ve saat· 
tır. ihalesi 1/7 /938 Cuma günü te encümene gelirler. 
sa&t 16 dadır. fstirak etmek iste- 12 17 21 24 2049(2174) 
yenler 10 lira 25 kuruşluk muvak- -------------• 
kat teminat mal~buzu veya Banka 
teminat mektubu ile sövlenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 

2 - Senelik icarı 30 lira bedeli 
muhammenli Şehitler caddesinde 
9 sayılı eski duhuliye bar ası Bat 

DOKTOR 
Faik lbrahim Okte 

Operatör 
katiplikteki ıartnameai veçhile Muayenehanemi ikinci Beyler 
açık arthrmağa çıkarılmıttır. lha-~sokağında Halk fırkası sırasında 
leai 1 /7 /938 Cuma günü saat 16

1
65 numaralı evin birinci katına 

dadır. lttirak etmek isteyenler 2
1
naklettim. Fransız haatanesile ali

lira 25 kuru4luk muvakkat teminat kam yoktur. Sabahdan aktama 
makbuzu ile sövlenen sün ve .. at- kadar müracaat kabul ol~ 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnterlnde teşhir edllmektedlr. Lütfen ziyaret 
ediniz, s~hş toptan ve perakende 

'''\ ·~ .. · .. -. ·: .. · ..... · . . 

,,,, 

lzmir ceza evi direktörlüğiinden: 
lzmir ceza evi Ekmek ilanı 

1 - Ceza evinin 27 Haziran 938 gününden Mayıs 939 sonuna 
kadar 338 günlük ihtiyacı olan beheri 960 gram itibarile 9artna
mede yazılı tartlar dahilinde ikinci nevi ekmek 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf uıuliyle münakasaya çıkarılmıJtır. 

2 - ihale 27 Haziran 938 gününe rastlıyan Pazartesi günü sa
at 15 te lzmir Ceza evi müdürlüğü odasında toplanan komisyo
nunda yaP.ılacaktır. 

3 - istekliler 14000 lira mu~ammen bedelin yüzde yedi buçu· 
ğu hesabiyle 1050 lira muvakkat teminat verecekJir. Tahmin edi
len 338 günlük ekmek mikdan 175.000 kilodur. 

5 - Teklif mektupları 27 Haziran 938 Pazartesi aaat 14 e ka
dar sıra No. lı makbuz mukal>ilinde ikinci maddede yazılı yerde 
toplanan komisyon reisine vereceklerdir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler me
ıai saatlerinde Bahribaba civarındaki Ceza evi müdürlüğüne mü· 
racaatları ilin olunur. 7-11-17-22 1930 (2119) 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it : Marmara gölü tağdiye kanalı haf. 

riyalı ile ıedde intaatı, ketif bedeli 1,115,313 lira 33 kuru9tur. 
2 - Eksiltme 1 temmuz 938 tarihine rastlıyan cuma günü aaat 

15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü Su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler, Eksiltme, f&rlnamesi, Mukavele, projeıi, ba
yındırlık itleri genel tartnameai ve projeleri 50 lira mukabilinde 
Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 ku
rutluk muvakkat teminat vermesi ve 200 bin liralık Nafıa su İf· 
lerini veya mümasil İnfaatı teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdi· 
ğine ve bu kabil itleri batarmakta kabiliyeti olduğuna dair Na
fıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesikası ibraz etmesi istek
lilerin teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir aaat 
evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1616/1837 
1-9-17-25 1616 1837 (2071) 

Karaciğer, böbrek, ta~ ve kumlarından 
mütevelli sancılarınız, damar eertlikleri 
' t' §İşmanlık şikayetleriniLi URINAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gı 
bi maddeleri eri tir, kanı, temizler, lez· 
zeti ho,, alınması kolaydır. Yemekler· 
den sonra \"Mım bardak su içt':risinde alı· 

nır 

İNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCW • ISTANBUL 

• 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
• 

MARKASi GİBİ TANJThMis DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYVA TUZU,, sonderece teksif cdilmis 
bir toz olub, ,fıanüle fCklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha katı bir tesır icra eder. Mukayeseden soma 
ENO "MEYV A TUZU" almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

m-
Motosiklet Alnıak Çok kolay 

F'.A.~.A.T 
Yedek Parcaları Mevcut Olan , 

Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇAI.ARI OLMIY AN BiR MOTOSlKLETl ALMAK 

DOKTORU VE ECZANESİ OLMIY AN BiR MEMLEKETI'E 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOSIKLETLERtNIZtN AYLARCA MUA IT AL KALMASINI 
ISTEMtYORSANIZ VE VERECEölNtZ PARAYI ACIYORSAfflZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI 1\ılEVCUT OLAN 

ALMANYANIN EN MEŞHUR 

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

TERCiH EDiNiZ 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PtKTATOR 

---...... ---
Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Biraderler "VEM marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik " 

Aliotti 

Caddesi 
Telefoıf: 2801/3709 

=· -- c 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende aablır. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

-· il!J 

OSMANiYE 
Sirkecide 
l!IZX'~ 

Bu her iki ·otelin müsteciri Türkiyenin en esiri otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Eıe 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi eTlerindeki rahab 1: 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

nnıı W4#19 , .. 
lzmir Defterdarlığından: 

ı 

icar No. 
350 Salhane vapur iskelesi 

Lira Kr. 
36 00 

351 Osmaniye caddesinde 15 taj numaralı mağaza 4/6 
hissesi . 30 00 

352 Seydiköy Damlacık mcvkiinde 30 zeytin ajacını havi 
tarla 12 50 

353 Seydiköy Atıf bey sokak 21 numaralı ev 7 20 
354 Dolaphkuyu M. Bayburtlu ao. 5 numaralı ev 35 00 

Yukanda yazılı emvalin acnelik ican 8/6/938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle müzayedeye konulmuıtur. ihalesi 23/6/938 tan. 
hinde saat 15 tedir. Taliplerin Milli emlik müdürlüiüne müncaatlerL 

11 - 17 1970 (2163) 

Iktısat Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta itleriyle meıgul olmak üzere 

kanuni hükümler dahilinde teac:il edilerek bugün faaliyet halinde bu· 
lunan Alliana ve Ştutgartcr Sigorta ıirketinin Türkiye umumi vekili 
biiz olduğu salahiyete binaen bu kcrre müracaatle lmıir Te mülba
kab acentalıima tirket namına yangın ve nakliyat aiıorta itleriyle 
meıgul olmak ve bu itlerden dolacak davalarda bütün memleketler· 
de müddei, müddeialeyh ve üçüncü pim sıfatleriyle hazır bulunmak 
üzere, Mateo Alaluf mahdumlan Raul ve Viktor Alaluf kollektif tir· 
ketini tayin eylec:lijini bildirmiftir. 

Keyfiyet sigorta ıirketlerinin teftiı ve mürakabeal hakkındaki 25 
haziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık ıörülmüt olmakla 

• ilin olunur. 
18-17 21U (2211) 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağnsı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Solak a1em1ıimm fena ikıbetler doimmatına 
mini olmakla beraber bütün ıabraplan da dindirir. 

icabında wintl• 3 lıa,. alınabilir 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Meıuaeal malrinalan oe lagaldan bihimam sanayi makin 
lan, Tornalar, lllalJıaplar, Fraeler oaair•-
cPLA1T» mublı pamuk çıknldan n yedek parçalan. 
Pamak preselm. 
BABCOCIC VE WILCOX her kuYYette bahar kazanlan. 
Her ani demirler ve borular. 
H• alatem kompresörler. 
DekOTil ft maden ocaklan demiryoUan infaat malzemeleri •• 
MARA THON markalı her cim torna, imalit, kalıplık çelikleri, 
cıTa çelikleri, her tirli halitab halitaaız çelikler ve •• 
TIT ANIT aert maden talnmlan. 
Ba ihtiyaçlannızı qaiıclald adresten temin edebirıniniz : 

G. D. G/RAS Peftemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon :2413 Po•ta Kutu•ıı 234 
ı - 13 (841) 

~=--......................... --... ._~ 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merlreai Kmwalb cadcleai 
Beyler Sobia köteA 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
izam.den sötüriilecek 
ta tak m ince Ye en 
._ldd hediyeniz ec-
r.aa Kemal (Cimilin 

Ba bar çiçeği 
kolonyası 

~br. lzmirde Hilal eczanesi 
bir Uculult üzerine ciddi yürüyen 
&L . 111iie11e9e olmuı, kokuculw 
~İlli IBfU'bn•f bulunmaktadu 
"11111 ecmneaini. eczacı Kemal 

Kamili itind~ ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın Te benzer isimlere aldanma

mamz için fileler üzet inde Kemal 
Kamil .dmı srörmeliainiz. 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

le !S:: aeneainde en aon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
i'& lf • Bir aaatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
b. •u. ~az•hanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
ta~-- ti?açbr. Bilhaua aaatte bir kunq sibi az sarfiyat yapması 
--.rnıt için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

S..bt Yeri ve depoıu : lzmirde Suluhan civannda No. 28/9 
öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 

1'EN1 A.4'1R 

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

SAHiFE 9 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
HAMBURG A. G. VULCANUS vapuru 14/ 6/ 938 taı1 

' hinde limanımıza gelip Amaterdam. Rot· 
S. S. ANDROS npuru halen liman- terdam ve Hamburg limaalan için yük 

da olup Rotterdam. Hamburg ve Bre· aJacakbr. 

men limanları için yGk alacaktır. TRAJANUS vapuru 23/ 6/938 de 

S. S. HERAKLIA vapuru 23 haziran- beklenmekte olup Bursu Yama ve Kc;.. 
da bekleniyOT. Rotterdam, Hamburs Ye tence limanlan için )'tik alacakbr. 

Bremen limanlan için yük alacaktır. SVENSKA ORIENTE UNIEN 

SERViCE MARl11ME ROUMAINE AA SN E motörü 30/ 6/ 1938 ta-

BUCAREST rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

S. S. PELES vapuru balen limanımız- Hamburs. Gdynia. Dantzic. Danimadı 

d 1 T • 1' B th H • ..L. p rt ve Baltık limanları için ylk alKakbr. a o ap npo ı. eyrou , a,. • ., o 
Sait limanlan için yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

S. S. DUROSTOR 28 haziranda bek· ALBA JULIA vapuru 2/ 7/938 dt 
lenlyor. Köatence. Calatz. Danup ve belr.lenmelcte olup Malta. Manifya •• 
Galatz aktarmua için yük alacakbr. Cenova limanlan için yük ve yolcu alır. 

ll&ndald hareket ~ naYlun-
DEN NORS1CE MIDDELHA VSLllUE I rdald d-%.:-1-tikJenl ta mmall-OSLO a ~,...... ea acen 

S. S. SAN ANDRF.S npuru 26 hazl.. yet kabul etmez. Daha fuJa tahi1lt için 

randa beklenb-or. Diyep Ye NorYeç ikinci KOTdonda F'RA TEU.J SPERCO 
umum )imanları için yük alacaktır. Yapar acentahima mGrac:aat edilmai d

JOHNSTON VARREN UNES LTD. ca olunur. 
UVERPOOL Telefon ı 411 t / 4142 / 2683/4221 

S. S. A YIEMORE 3 temmuzda bek-

leniyor. Burgu. Yama. Köatence. Suli- ''U d J -
na. Galatz n Braile limanlan için yük m 8 tt Um Um 1 
alacaktır. deni.z acenteligw i 

STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARl11ME Ltd 
M. S. SZECED vapuru haJen liman• • 

da olup Port Sait Ye lakenderiye liman- HELLENIC UNES L TD. 
1 
lan için yük alacaktır. HOll.ANDlA vapuru 18 haziranda 

~BICl-----mı•• M. S. TISZA Yapuru halen limanda bekleniyor. Rotterdam. Hamhars ft 
olup Danup umum limanlan için yGk Anven limanlan için )'ilk alacaktır. 

~-··· 
- - ···· •• PERLODENT. dlf •cunun• 
~\arcih edecekalntı. 
tlra •lızın bllcOmle ~ ....... llhhlJHW 
.. ,z olan bu IMCUR ......... çlrOIMktM 
\orur, dit etlerini kunetlendlrir, Mf..a 
'8rln'9M6 -' lnNnMt gOrOnlt efnlnl 
.tart.nr. 

TURAN rabrikalan mamallbdır. Aynı umanda Taran 
tuvalet ıabunlannı, Irat 1abuna ye kremi ile glzellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde Atılmaktadır. Yalnız toptan aa
htlar için lzmirde Gazi Balvanada 25 numarada amam acen• 
telik Nef'i Akyazıb ye J. C. Hemıiye mDracaat ediniL 

Poata KuL ••• Teelon a••• 
Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
BakHmızlıktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza Ye hatti zatürreeye yol açtık
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ait, nnruteni, aıtma ve romatiz
ma ya:•'ıiı fennen anl&fllmıtbr •• 

• Temiz ağız Ye aailam ditler uma
. mi 'riicut aailıiuma en birinci pr

b olmuttar. Binaenalqh ditlerl
nizi her pn kabil olcluiu adar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirıiniz ve etmeliaİ• 
niz. Bu auretle mikroplan iniha 
ederek ditlerinizi koruınut olur· 
aunuz. 

RADYOLIN 
Ue ditlerinizi Ahalı Ye alrpm her ıemekten aonra fırçalaJ1Dız. ... 

alacaktır. TIJRKIA Yapma 26 hairanc:la bek· 
Dlndald hareket tarihleriyle nav· leniyor. Rotterdam. Hambars 'ft Annn 

lunlardald dettş'ldllderden acenta ~ limanlan icia ,ük alacakbr. 

sully~ kabul etmez. UNEA SUD AMERllCANA 
Daha fazla tafstllt almak için Bl:rtn- FJ.JN K. mot&ri IS/20 huirancLı 

el Kordonda V. I'. Henry Van Der Zee bekle1li7or. Nnyork linwnl•n için J6l 
ve Co. n. "'· Vapur acentalıtma miln- alacaktır. 
caat edilmesi r1ca olunur. UNtTED ST A TES LEV ANT 

Tel. No. 2007 -we 2008. UNES L TD. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMfTET 

Vapur acentası 
BİRINCf KORDON REES 

BiNASI T.EL 2(43 
Ellerman Lineı Ltd. 

HEL YtG motörü temmuz iptidumdı 

beklenilmekte olup NeY)'ork için yül 
alacakbr. 

DANIO motörii aiuatoe iptidamıcL 
beklenilmekte olup Nevyodt için yQ 
alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA Tl1 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Katw 

Balkan ittifakı •m.t konferammllll 

1eyyah, yolc• Ye yük için tala ettiif bat-
LONDRA HATl'I ta mensup YugoalaT bandıralı 

DESTRO npuru 7 haziranda L OV C EN 
LiYerpool Ye S•anaeadan selip l..üka vapuru pazartem 20 baziran .... 
yük çıkaracak. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

CAV ALLO npuru 7 haziranda Korlu. Adri)-atik limanları. Y enediJr. 
ıelip Londra Ye Hull için yük ala- Trimte Ye ş....1c timaelen lcin yolca '" 
caktır. yük alacaktır. 

FLAMtNIAN vapuru 22 bazi. Gerek vapurların muvasallt talrhleıiı 
randa LiYerpool Ye SYanı•dan gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 

ıelip yük çıkaracak. kmda acenta bir taahhttt altına girmez. 
DRAGO Yapuru 25 haziranda Daha fazla tafslllt almalı: için Blrlncl 

Londra, Hull ve Anv~ten celip Kordonda 188 numarada (UMDAL) 
Ji1r çıkaracak Ye aynı umanda 
Lo d H U • • --=L 1 akbr umumi deniz acentalılı Ltd. mttracut n ra ve u ıçın ,. ..... a ac 

Tarih n navlunlardakl değlfild~ edilmesi rica olunur. 
dea acenta mesuli,ret kabul etme&. TELEFON : 3111 - 4072 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Blslklet ve a ... 

En ucuz liatle mafazamızda satılmaktadır 

TORMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emlrler çartı•ı kartısında No. •• 
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Her türlii. tuvalet 
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Ça~çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



nyada ric'at devam ediyor 
tepelerinde kanlı ve Pirene dağının yüksek • 

ıse 
• 

çetın bir boğuşma var 

Kastellon şehri düştü Fransız Başvekilinin nutku 
Sokaklarda haJa Cümhuriyetcilerle 
Asiler arasında harp devam ediyor 

''Şuna inanıyorum ki sulh yolu ile 
halledilniiyecek ihtilaf yoktur,, 

Paris 16 ( ö.R) - Baıvek.il B.Daladi
er 'radikal .. sosyalist paTtisinin icra komi .. 
tesinde mühim bii nutuk söyliyerek ida .. 

re ettiği kabinenin mali kalkınma ve 
sulhun muhafazası yolundaki mesaisinin 
bir blinçosunu çizmiştir. llkönce hükü .. 
metin mali tedbirlerini hül&sa ettikten 
sonra başvekil demiştir ld : 

- cBütün bu tedbirler memleketin 
çalışmasiyle beraber bereketlendirilme
dikçe kısır kalırdı. Bir buhran zamanın

da Fransızların en az emek yolunu takip 
ebnelerine imki.n yoktur. Beynelmilel 
prtları göz önünde tutmalarına ve bu
gün milletleri eulh halinde bile birbirine 
karşı koyan muazzam rekabetten hariç

te kalmalarına imkan yoktur. 
cBizim sosyal kanunlarımız terakltlnin 

son haddine kadar gitmiştir. Son iki oe
nede hu sahada arbk geri alanamıyacak 
fetihler kaydettik. Biz insanın yaııayıa 

prtlarıru ıslah eden bütün ,.Jahab kendi
mize mal ederiz. Fakat bu tehlike eaa
tinde memleketin istihsal kudretini mü
temadiyen azaltarak onu diğerlerinden 

aıalı derecede tutmağı kabul edemeyiz. 
Sosyal terakki eğer ekonomik terilll ile 
takviye edilmezse devamlı olamaz. F ran· 
sız gayretinin teair derecesini artırmak 

mahadiyle bir sıra tedbirler almak ita• 
Barselonun bombardımandan evvel ve oonraki hali rarındıryu:.> 

Tuluz 16 (A.A) - Frankistlerin taz
yiki altında htiklimet kuvvetleri Fransız 
hududuna doğru geri çek.ilmeğe mecbur 
olmuştur. Bu kuvvetler 43 üncü fırkaya 
mensup olup bir çok aylardan beri Biol
aa çıkıntısını J,jgal ebnekte idi. Bu kuv
vetlerin ricati saat 23 de ve Lavala ge
~dl tarikiyle başlamJ§tır. Sabahın birin
de iki bin milis askeri tabyaya vasıl ol
muş bulunuyordu. Bunlar orada derhal 
sillıhlarından tecrid edilmişlerdir. 

General Antonyo Beltran ile erkanı 

harbiyesi ve 800 milis neferi henüz Bi
elsa hastanesi yakininde tutunmaktadır
lar. Bunların oabahtan e-VVel hududu ge
~memeleri takdirinde Frankistler tara
fından esir edilecekleri tahmin olunmak

tadır. 

Faris 16 (Ö.R) - Pirene dağları cep
hesinde cUmhuriyetçilerin 43 üncü fır

kasının ricali devam etmiştir. Bir çok 
ınilisler sabah Arlona gelmişlerdir. Bun
lar 2000 metre irtüada bulunmaktadır
lar. 7 tabur hAla nasyonalistlerin ileri 
hareketine mukavemet göstermektedir. 

Faris 16 (ö.R) - ispanyada nasyo
nalist kaynağından öğrenildiğine göre 
Mijares nehrinin öte tarafından Sagon
teye doğru asilerin ileri hareketi devam 
etmektedir. öğleden sonra Navarlılar 
garba doğru ilerlemeğe devam etmişler
ve Mijares sahilinde cümhuriyetçilerle 
karıılaşmışlardır. Nasyonalistler Alma
zona köyünü geçmişlerdir. Bu köyün 
zaptı Mijares nehrinin şimal sahilinin 

işgalini tamamlamaktadır. 
Mijares nehrinin cenubunda Villarre

al ilerisinde Galis kıtaları saat 2 de Bo
rianoya gelmişlerdir. Burası Sagonteden 
28 lcilomctre ve Valansiyadan da 50 ki
lometreden daha az bir mesafededir. 

Diğer tarafdan hükümet kaynağından 
bildirildiğine göre Kastellon mıntaka
sında mücadele şiddetle devam etmekte
dir. Bazı hükümet kuvvetleri şehirde ha
l:\ kıJıromanca mücadeleye devam edi
yorlar. Bu sabah asi tayyareler Grajo 
üzerinde uçmuşlar ve bir çok bombalar 
almışlardır. Şehirden duman sütunları 

yükseliyodu. 
Madriddrn bildirildiğine göre Pearson 

Jngiliz vapurları dün öğleden sonra Va
lansiya limanında nasyonalist tayyare
ler tarnlınıLn bombaı·<lıman edilmiştir. 

Ayni limanda '"bahleyin cGaulois>Fran
sız vapuru b r '>aian~ı';! ve batırı!mış

tır. 

Nasyonalistlerin hava taarruzlan de
vam ctmİ§tİr. Barselon üzerine iki hava 
hücumu yapJmıpa da püskürtülmüştür. 
Buna mukabil Valansiya Üç defa bom
baTdıman edilmiştir. ilk iki bombardı
man tesirsiz olmuı1sa da Uçüncüaü bir 

çok hasarata sebep olmuş ve on dört ki· 
şi yaralanrruştır. Bazılarının yaraları va .. 

himdir. 

Londra, 16 ( ö.R) - ispanyada ha
va bombardımanlarının devamı Jngilte

rede yeniden heyecan uyandırmııt ve iş

çi partisi Avam kamarasında yeniden 

bu meseleyi tahrik ederek lngiliz harici 
siyasetinin esaslı müzakeresi talebinde 
bulunmuıtur. Baıvekil bay Neville Çem· 
berlayn gelecek eah günü harici eiyaset 
hakkında parlamentoda bir münakaşa 

açılmasını kabul etmiıtir. 

cümhuriyet fırkasının vaziyetini koru

mak için Fransızlann yardımda bulun
duklarını yazarak bunun ancak harbi 
uzatmak neticesini veren, fakat general 

B31vekil bu ihtiyaç karıısında bir 
müddet için it saatlerini fazlalaıbrmak 
lüzumunu göoteretek bütçeelnin ılmdiki 
vaziyetiıtde memurlarln daha xiyade ter
fihi lmk&nı olmadığını da kaydettikten 

F rankonun kat'i 2aferinl değİ§tİremjye.. sonra harici eiyaaete geçmi' ve tunları 
cek olan teşebbüelerden olduğunu iddia 

ediyor. 

Roma, 16 ( ö.R) - Perpinyandan 
bildirildiğine göre Kastellonun 1Ukutu 

Barselonda yeni bir kabine buhranına 

sebep olacak gibi görünüyor. Katalon
yada B. Martinez Barionun riyaseti al~ 

bnda yeni bir kabine teşkili ihtimaHnden 

bahsedilmektedir. 

Roma, 16 (ö.R) - Salamankadan 

eöy)emiştir: 

SULH AŞK! 

- cSulh muhafaza edilecektir. Bu 
saatte, ufkun buıtca ~oktalannda ıiddet 
ite kin dalgalanııın bize gösterdiği man· 
zara sulh agkımızı artbrmaktadır. ispan
yada ve Çinde asırların bırakbğı mirası 
birkaç tıaniyede harap eden ve binlerce 

masum hayab imha eyliyen lnaanlığa 

aykırı bombardımanlan medeniyetin 
kendisine bir darbe telakki ederiz. Kör 

bildirildiğine göre Kastellonun cenu- bombalarla mahvedilen bunca kadın, ih
bunda cümhurjyet kuvvetleri mukabil tiyar, genç ve çocuklar dünyamızın bağ
taarruz tefebbü.ünde bulunmuşlarsa da rında kanlı bir yara gibidir. Bunca kı-

Roma 16 (ö.R) _ < Giumale d'Ita- ağır zayiatla püskürtülmüıler ve bir çok tallerin kanlı izlerini kaydetmiı olan ta· 

P d "1 d '3 Ü .. 1 · 1 b km 1 d rih bu hareketlerı'n hatırasını en zalima-lia> gazetesi irene ag arın a ., ncu esır ve ma zeme ıra 1§ ar ır. 

Çinde Sarı nehrin tuğyanı 
Harbi güçleştirdiği kadar iki tarafı 

da pek çok zararlara soktu 

i .•. 

FTamı.ı Cümhurreisi ve tıaZırlan bir törende 

ne olanlar arasında muhafaza edecek.
tir. Bizim vazifemiz ıiddet ruhunun ei

rayetine karıı fasılasız ve tevakkufsıız 
mücadele ebnektir. 
SULH YOLU iLE HAU..EDILMIYE

CEK iHTiLAF YOKlUR 

cBen harbın mukadder bir ıey oldu
iuna aslfi inanmadım. Bilakis ıuna lna
ruyorum ltl milletler hldi.elerin aeyrine 
kapılmamak azmini l&11dıkça aulh uaul
leTlyle halledilmiyecek hiç biY ihtillf 
yoktur. lıte böylece L~ndra müzakere
lerimiz esnasında bir lngiliz hükUmetile 
tam anlaıma halinde ilk defa olarak 
hem itidale, hem de azim ve karara da
yanan bir diplomatik faaliyet pl&runı çi
zebildik. Bu danıtıltlı metod sayesinda
dir ki ilk gliçlükleri katedebildik. Böyle
te iki memleketin antantı kıymetini 
göstermif o]du. lngiltere ve Fransa ara

aında iı birliğini aıkl&1brmak için Lon
drada verilen karar milletlercO' bir sulh 
teminab gibi karıılandı. 

clıte bu doıtluk riimzü altındadır iti 
Fransa birkaç güne kadar lngiliz hü
kUmdarlanru kabul edecek ve onlara 
hUnnetll ve eevgili •empa tisini göstere
eektir. Aynı metod aynı yerlerde de kul• 
lan ılınca aynı neticeyi vermetıi lbımdır. 
Fakat yine her tarafta aynı adalet ruhu· 
nu, aynı lı birliği arz.ueunu ve aynı azım 

ve karan göstermek ister. 
iSPANYA HADiSELERi 

cBöylece biz ispanyada cereyan eden 
harp hakkında bizden evvelki hükümet
lerin preneipleri ve hareketleTİne tıadık 

kalmaktayız. Karı~maz1ık siyasetine sa
dık kalıyoruz. Fakat her beynelmilel an

latma gibi bu da mertçe tatbik edilmeli, 
karıılıklı ve müşterek olmalıdır. Maksa
dımız bu yolda gayret sarfetmektir. 
Prensip itibariyle kabul edümiı olan ln
giliz plinının tatbiki, İspanyanın deniz 

ve kara hudutlarında umumi kontrol te· 
sisi, ecnebi muhariplerin ve malzemenin 
geri alınması icap eder. Londrada bu 

istikamette te§ebbüse giriştik. Bu me· 
todun muvaffakıyetile ispanyanın mu· 

kadderatı yalnız İspanyollar tarahndan 

tayin edilebilecektir: Bizim hedefimiz 
yalnız adaletin, sulhun ve F ransanın 
menfaatleridir. Fak.at milletin Fransanın 

menfaatlerini aarih olara1' görmesi ıart· 
tır. Bu milli di.iplin bir milli vazife gibi 
kabul edilmelidir. 

FRANSANIN SiY ASETI 

cF ransız hUkümetinin müstakil ve 
muhtar bir harici ıiyaeeıinin olmadıit 
iddia edildi. Böyle bir ithamı yapa,nlar, 
ancak memleket menfaatlerinin hükümı· 
te tahmil ettiği vazifelerin auımetini bil
ı;niyenlerdir. Ben ıunu iddia ederim ki 
hiç bir tazyika tahammül etmey'iz. Z.. 
ten kimse bizim llzerimizde taz~te bu
lunmağa cesaret te edemez. T ariht vesi
kalar bizim daima yalnız F raneanın men
faatlerini düıünerek hareket ettiğimizi 

gösterecek ve buna ıahadet edecektir. 
cBiTkaç gün memleketi yalan habe~I .. 

re karşı ikaz ebni~tim. Bu davetim din• 

lendi ve sulh eserine büyük bir hizmel 
oldu. Hükümetin bütün gayretleri aulh 
anlaşmaeıdır. Hükümet Fransanın ve 
sulhun menfaatinin ne olduiiunu bilir. 
Bunun namınadır ki bu esere iftlraldnl 
bütün milletten istiyebilirim.> 

Batvekilin çok alkıılanan bu nutkun
dan aonra radikal~ıoıyaliet partiei idare 
komitesi batvekili tebrik eden ve hiildl
mete tam itimadını bildiren bir karar ıu
retini kabul etmiıtir. 

Faris 16 (ö.R) - Komünist parllJıl 

mebusan meclisine hükllmete lspanyol 
hududunda kontrolU iade etmek talebini 
kabul ebnemeğe davet eden bir takrlı 
ve~tir. Teklü kabul edilecek gekilde 
yapılmı§ olmamakla beraber hariciye ko
misyonu tarafından yarın tetkik edile
cektir. Fakat kabulü için hiç bir lhtımal 
yoktur. HükUmet bu meselede çok azhnll 
bir vaziyet almıştır. Sosyalist mebusu 
Guimboh tarafından yapılan beyanat 
sosyalist grubu üzerinde çok tesir yap
mıştır. Hatip demiştir ki: 

c Karışmazlık siyasetinin neticeleri 
hakkındaki his ne olursa olsun, §lmdQ:l 
halde bu siyaseti red ve inkar etmek teh• 
likeli olur. Meclise bu anda karı§~ 
siyasetinin terkini teklif ebnek boş bir 
nümayiş yapmak olur. Zira meclisin bu• 
nu kabul etmiyeceği muhakkaktır. Böyle 
bir teklif Ingiltere ile Fransanın mÜD8" 
sebetlerini bozmaktan b"§ka bir şeye Y"'" 

ramaz.> 

-----------------------------------------Fransa Çine yardım 
ettiğini tekzip ediyor 

PJRf:, 'E DACLAHI '(AM/,.,LA

RINDA ... 

Tuğyan eden sarı nehir üzerinde Japon askerleri 
Roma, 16 ( ö.R) _ Tokyodan bil· Paris, 16 ( ö.R) - Hong - Kongtan mi bir tebliğ neşretmiştir . Bu 

dirildiğine göre Sarı Nehrin sedlerinin bildiriliyor : Bu sabah eaat 1. 2. 30 ve Çin kıt' atının Siyensyankeuyu 
yıkılmasiyle husule gelen tuğyanlar Ja- beşte bir çok Japon tayyareleri üç defa etmiş oldukları bildirilmektedir. 

tebliğde 

istirdat 

Tokyo, 16 (Ö.R) - Fransa sefiri Fransanın milli Çin hükümctinc 
müzaheretine ait olarak Japon gazetelerinde yapılan neşriyatı tekzip 
için bugün yeniden hariciye nazır muavinini ziyaret etmiştir. )yi ha
ber alan mahafilde kaydedildiğine göre F ransanın kendi müstemleke
si olan Hanoy ile Nankin arasında bir şimendifer hattı inşasını kabu~ 
ettiği, bir Fransız - Çin anlaşması yapıldığı, gı'.ıya bir Fransız askerı 
heyetinin Çine geldiği, Hankeu hükümetine krediler açıldığı, g~ya 
harp malzemesi ticaretinin ve nakliyatının Çin Hindistanı vasıtasıyle 
devam ettiği hakkında Japon gazetelerinde verilen haberleri Fransız 
sefiri delilleriyle tekzip etmiş ve bunların haksız olduğunu göster

~~. . 

Paris, 16 (ö.R) - Pirene dağlarında 
timdiye kadar mukavemet etmiş olan 
kırk üçüncü İspanya cümhurİyet fırkası 

rie' ate karar vererek F ransaya geçmeğe 
l.a,lamııtır. Bu tümen askerleri Katalon-
7aya geçmek arzusunu bildiıdiklerinden 

pon askerlerinden ziyade Çin sivil hal- Kantonu bombardıman etmişlerdir. Bir 
kına zararlı olmuştur. Japonlar au bas~ çok bombalar attıktan sonra tayyareler 

kınının hareketleri güçleştirdiğini kabul defi tayyare baraj ateşinden müteessir 

etmekle beraber Japon ileri hareketinin olmadan dönmüşlerdir. 
bu yüzden durnı:uş o!mıyacağını bildi-

Tokyo, 16 (A.A) - Prens Konoye 
sarı nehrin aedlerini yıkmış olan Çin 
kıt" atının bu gayri insani hareketine kar~ 
şı cihan efk8n umumiyesine müracaat 

Fransa sehiri Fransız hükümetinin Çin - Japon ihtilafından be~• 
beynelmilel taahütlerine ve sıkı bir bitaraflığa uygun olmıyan hiç bır 
harekette bulunmadığını göstermiştir. 


