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Fransa 

• 
• 

Cümh.uTiyeıin ve t:ümlıuriyel eserinin belcı;ia!, ıabalılan çıkaT llıııut gıuetedif' 

Yola Geldi 

Çankırıda bir günde 7 defa 
zelzele oldu 

Cankın 2 (A.A)- Son 24 saat zarfında 
7 efe fa zelzele oldu. Hasar yoktur. Yalnız 
Ilgaz kazanmn 80 haneli Dengi köyünde 
15 kadar ev yıkılmq 3 de inek ölmü§tür. l Nüfusça zayiat yoktur. -' 

YENi ASIR Matbaasında baıılmqtır 

Atatürkün direktif'leri ile mücehhez Cümhuriyet 
hükümetinin azimkô.r siyaseti muvaffak oldu 1 

Vaziyet çehres!ni değiştird·. Ermeni ·~ ·~~ 
ve arap çetelerı Halaydan çıkarılıyor c~~.;;,;,,;-.,;;;;--..:;.::r~:~ 

Fransanın bafvekili Daladiye ve hariciye nazırı Bonne 

Tabanca-Talebe 
Yazan: REFiK iNCE 

Derhal yeni şartların 
tatbikine başlanıyor rransız Gazetelerinin Dili Değişti 

inanınız, bu iki birbirinin düt
lllanı ilet ve adam, hem de bir 
IDektep müdürünü öldürmek için 
kardet olmut! .. 

Türk Dostl~ğundan Bahsediyorlar 
Rüya mı görüyoruz; hakikatin 

acı kamçııı aibnda mı inliyoruz; "Fransız - Türk dostluğu o kadar sağlamdır ki, Londranın mu· 
hülyalarımıza, evlatlarımıza irız 
olan büyük bir belanın kabusu vakkaten derpiş etniiş olduğu logiliz tavassutuna ihtiyaç yoktur,, 
İçinde mi yatıyoruz? bilemem. Paris, 3 (ö.R) - Hariciye na· derpİf etmit olduğu lngiliz tavaa- tay meselesini garip bir tekilde 
Fakat bir vaka ka.-.ısındayız: zırı 8. Bonnet dün ak9am yeniden sutuna ihtiyaç yoktur. tahlil ediyor ve tunları bildiriyorı 

- Kültür liıesi müdürünü üç Türkiye sefiri B. Suat Davası ka- FRANSIZ DEVLET RADYO- «Suriyenin bir kismı olan San-
talebe; hem de kafa ve ruhların- bul etmit ve Sancak hadiseleri SUNUN SAÇMALARI cak ahalisi Arap, Türk ve Ermeni 
da en atağı on senedenberi mual- hakkında görütmeğe gelmit olan Paria, 3 (ö.R) - Pariı • Mon- olduğu için 1921 den beri huıus1 
lim fırçaıiyle, aile terbiyesiyle, Türkiye sefiri B. Bonnet'ye bu dial Fransız devlet radyosu Ha- -SONU IJCIJNCIJ SAHiFEDE-
muhit telkinatiyle uğratılan yir- hususta Ankaranın bir muhtra11- l-------------~----...;,-.;..;.._,;~..:.;;.;;;;...;;;;;;;;=-

miter yatlı üç talebe ellerinde ka- nı tevdi etmİflİr. Fransız hariciye K Al' p ~il ,... 1 ~ 
ma ve tabanca olduğu halde teh- nazırı Türk diplomatını bugün ara 1 e ıvan zmır e 
dit e~itler. ve müdürden tasdik- lıkenderundan güzel bir görünü,..... tekrar kabut ederek hükümetince 
name ııtemıtlerl.. Ankara, 3 (Hususi) - Başve- verilmesi kararı her tarafta mem- tahrik edilmit olan meselele.ı.~ 

Tenbelliklerinin eezarlarını vic- kilimiz bay Celil Bayar hu sabah nuniyet uyandırmı,tır. Bu hadise, ona•nla birlikte müzakere edecek
,danlarında duymayacak kadar latanbuldan buraya geldiler. la- gazetelerimiz tarafından Miyül- tir. 
tluyguıuz olan bu gençler acaba taayonda Büyük Millet Meclisi harflerle tebarüz ettirilmektedir. Pariı, 2 (A.A) - Gazeteler bu- Teknı·k pehlı·vanımız Te-
cTürk miidürler?ıt diye dütün- batkanı B. Abdülhalik Renda, ve- gün Fransız - Türk rnünasebatın-
düm. Hoca hakkını ana ve baba killer, mebuılar, daireler erkanı, lstanbul, 3 (Hu&uai) - Antak- dan bahsederek Hatay hakkında-
hakkından üıtün tutan, hocasına ve kalabalık bir halk kitleai tara- yada vaziyet çehresini deği,tir- ki ihtilaftan dolayı bu münasebet- kı.rdag"' lı ı·ıe karşılaşacak 
hilrmeti en e1aalı bir borç ıayan, fından istikbal edildiler. meğe batlamıttır. Pazartesinden !erin buhrana karı\llDıt gibi gö-
öğrebnenin dayağından vücudu lstanbul, 3 (Hususi) - Büyük itibaren seçim faaliyetine yeni- züktüğünü mü,abede ediyorlar. 
yaralanıa hile orada gül bitece- Şef Atatürkün direktifleri ile· mü- den batlanacaktır. Pöti Pariziyen diyor ki : Kara Ali Tekirdağbyı yenecek mi? 
iine kani bulunan, babası ve ana- cehhez Cüınhuriyet hükümetinin Yeni tartların derhal ve bugün- Halayda çıkan son hadiseler Profesyonel gürq minderi üzerin-
•• tarafından cEti hocasına helal azimkar, kat'i ve muvaffak vazi- den itibaren tatbikine batlaruyor. umumiyetle kürtler, Ermeniler .ve de bir türlü cevabı verilemiyen bu 
edilen» dünkü neslin bugünkü ev- yeti kartıaında Franıanın niha- Ermeni ve Arap çeteleri Hatay- Türkler arasındaki çarpıtmalar- sual yine tazelenınİ§ ve Kara Ali Te
latları içinde bu kadar çarpık ruh yet Hataydaki haklarımızı tes- dan çıkarılacaklardır. dır. Fransız makamatı bu çarptf• kirdağlıyla güretmek üzere l:zmire 
Ve ahli.klı bir adamın nasıl bulu- lim etmesi ve Hataydaki inzibat Franaız gazeteleri Türk doıtlu- malara nihayet verdiler. Fakat gelmi, bulunuyor. Profesyoneller 
nabileceğine tatmak değil, dü- kuvvetleri kumandasının yabancı ğunun büyük kıymetini tebarüz vukuunun önüne geçemediler. arasında en ziyade takdir ettiğim 
tündükçe ağlamak yarafıyor.. ellerden alınarak bir Türk eline ettiriyorlar. Çar9amba ak9amı hariciye nazırı ve gÜre§ stillerini beyendiğim bu iki 

Bu gençler, insanlığı vahtet- &"nnet Franaız ali komiserine pehlivanın lzmir sahasında ilk defa 
ten uzakla9tırıp medeniyete ulat- Türklerin her türlü fena muarne- kaf§ı karşıya gelineleri büyük bir 
tıran bir muhitte, mektepte bile leye, kartı · himayeleri hususunda spor lıidisesidir. 
•ilih ve kama tatıdıklarmı söyli- k~t·~. emirler verdiğini Türkiye Tekirdağlı, §Üpbe edilemez ki cüs-
Yorlar. Mektebin ıilih deposu ol- buyük elçiıine temin eylemittir. seve kuvvetiyle bu gün Türkiyenin 
madığını, orada toplanan masum Jurnal gazetesi de fÖyle yazı- pmpiyonluk kemerini bibakkin ta-
evlatlarımızın üzerinde bu silahlı yor : §ıyan usta bir pehlivandır. Yine §Ü!>' 
zorbalann ne kadar korkunc te- . F~~~ıanın arzusu bugünkü ger- be edilmemeıi lizımdır ki Kara Ali 
sirler yapabileceğini dütünUyo- ~nligın Hatay meselesiyle daha de güreş tekniği ve maharetiyle 
rum da, «Adam olsunlar!» diye zıyade vahirnle9meıine meydan memleketimizde yetİ§en profesyonel 
bin bir fedakarlık yapan ana ve ver~e~ektedir. Fransa tarafın- güreşçiler arasında en bqta geleni-
b b 1 b dan ıyı .. niyet gösterilmittir. F ran- dır' • Bu iki' namdar pehlivan, mm' der a a arının acılarını ütün tees- T 
•ürlerin üstünde görüyorum. sız • urk dostluğu 0 kadar sağ- üzerinde berabere kalmak için an-

Medeniyeti ve insanlığı yükselt- laındır ki Londranın muvakkaten - SONU 5 iNCİ SAHiFEDE -

Mezunlardan bir kumı 

lşitmiyen ve Görmiyenler arasında 

Bu sene enstitüden onüç 
genç mezun oldu 

nıek için bütün cihana kartı ba
ğırdığımız, bu bağırmalarımız 
İçinde lzmir muhitinin yetitlirdiği 
evliitlarımızın her seneki müsaba
kalarda kazandığı notlarla ifti
hardan göğaümüzü kabarttığımız 
bir zamanda, hem kazandığımız 
terefli ilim ve muvaffakıyet tari
hini lekelendirecek bir ıstıraba, 
hem de istikbale ait dütünceleri
mizi tereddüde düfürecek bu yeni 
hadiıe karşısında idareyi, mual
limleri, psikologları, pedagogları, 
bütün vatandatları tetkikata da
vet ediyorum. Dün Istanbulda, 
Adanada, Mersinde ,u veya bu 
kasaba ve ıehirde isittiğimiz em
sali hadiseler, mahiyetleri itiba
riyle bir iki psikopata atfedilip 
geçilebilecek vakıalardan sayıla
bilir. Fakat (bir delinin dokuz 
mahalleye zararı) olabileceğini 
söyJiyen atalarımızın sözlerini de 
göz önünde bulundurarak bunla- · 
l'ln muhitte, gençler üzerinde hu-

~ule getirebileceği menfi tesirleri Hayata atılacak aenc, lerin mesleki 
ıncelemekten fariğ olmıyalım. Bir o 

Avrupanın atlattığı tehlike 
21 Haziranda 10 Alman fırkası harp 
vaziyetinde Drestende tahşit edilmişti 

"Fran&ız Hariciye Nazırının beyanatından,, 

h~diae ve marazı, inki.af ettiği kabiliyetleri yerindedir 
lçın nimet telakki etmeli ki, teda- Çek hu dutlarına gönderilen Alman askeri kuvvetleri 
viıi ile önüne geçmek imkanı el- ltitmiyen ve görmiyenleri ha- yete yeniden 13 genç tevdi etmit- Paris 3 (ö.R) _Hariciye nazırı Bonnet karıımazlık meselesinde teşrin 1937 tarihli İngiliz plintnıı\ 
de edilmi• olsun. yata bilgili ~': ~oks~nıız . ol.arak tir. • . .. . B. Bonnet dün mebuaan meclisi ha- Fransız ıiyasetinin devamlılığını gös- yakında tatbik mevkiine girebileceği 
- SONU 2 1NC1 SAYFADA - hazırlıyan bıncık ıagır • dılıız v_e Sagır • dılsiz ve Korler müeue- riciye komisyonu kaqıama hariciye terıru. ve karıtmazbk komitesince ümidini izhar etmiştir. Hariciye na• 

REFiK iNCE körler müeneaeıi, bu sene cernı- - SONU 5 iNCi SAHiFEDE - nazın olarak ilk defa cıkınııtır. B. kabul edilen esaslar dahilinde 4 10n -SONU tJÇIJNCO SAHiFEDE-



Hayatı ucuiiatmak için tetkikler
1 ~ŞL-.E_H_iR......__.H~A ..... B ....... E_R ___ L_E_R ..... i 

Belediye, vekilete bir 
rapor gönderdi 

Evkaf idaresi 

Memur evleri 
yaptıracak 

938 • 
yenı müesseseler Fuarında 

Halkın ucuz ve bol balık yemesi ıçın 
tedbirlere ihtiyaç görülüyor 

BEYAZ MELEK 
Sinema perde.inin ilahi yıldızı 

SJMONE SJMON 
Ve büyük trajedi artiati 

JAMES STEVVAT 
Tarafından temeil eclilmit biat ve içtimai atk filmi 

A Y R I C A ı JAN llURAT • VERA IC.OREN ...... T arafmdan fnkallcle nefiı bir ıurette temail edilen 

G 1 Z L 1 
Bilytik cuuıluk Ye qk Ye heyecan filmi 

SEANSLAR ı BEY AZ MELEK 3.15 ve 7.10 da GiZLi VESiKA 5 ve 9 ela ·Cumarteıi pazar l de Glzli Vesika ile batlar ...... 
~ 

' . . 
-- ------~- --- -

Tabanca- T aleb 
Yazan: REFiK iNCE 

.. wm•ı 

Hilal Eczahanesi 
Ve 

Buz dolapları 
• Buz dolaplarında bulunan 
meyvaların kokularını auya 
aindirmemek meaeli. aarmu
aakh bir yemeğin kokuaunu 
bafka yemeklere geçirme
mek için Amerikada icat 
edilmit ve yalnız (120) ka
nıtla tedarik edilen zarif ve 
harikulade bir ilaç vardır ..••• 
Mevcudu ehemmiyeti niabe
tinde azdır, bu büyük ihtiya
cı temin için Hilal eczaneai· 
ne müracaatte geç kalmayı
nız. Fazla taf ailit için bizzat 
bana müracaat ediniz. 
Eczacı KEMAL K. AKTAŞ 
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4 HAZiRAN CUMARTESi 1938 

f ransız Gazetelerinin Dili De~işti 
Türk Dostluğundan Bahsediyorlar 

Tamşuvar 
Beşiktaşı 1-0 
mağlup etti 

-0-

lstanbul, 3 (Telefonla) - Bu
gün Tamşuvar Rumen takımı ile 
Befiktat takımı kartılattılar. 

T amşuvar güzel bir oyun oyna
dı. Befiktaf en iyi oyuncuların
dan mahrumdu. Neticede Rumen 

· • takımı 1 • O Betiktata galip gel-
14 Fransız· Türk dostluğu o kadar sağlamdır kı, Londrunın mu· di. 

vakkaten derpiş etmiş olduğu lngiliz tavassutuna ihtiyaç yoktur,, IHatay hakkında 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE görütmüttür. Burun cemaatlerin yetini arttırmak. zarureti üzerinde! Fransan~n 5_u~i ye yük
bir idari statüye · tabi olmufrur.lmal ve canları için azami teminat ısrar ~ttiğinden Suriye yüksek ko- sek komıserının Havas 
~ransa. Suriye muahedesiyle Su- dahilinde intihabın yapılması için miseri Türk ·Fransız it birliğini Aı"an$ına beyanatı 
rıyeye iıtiklal verilinceye kadar Suriye yüksek komiseri B. Gara- muhafaza arzuıuyle bütün cenıa- . 
lı:er fey yolunda gitmi~tir( ! ). Fa· ' ya salahiyetini binbaşı Poleye atlerin haklarını azami derecede Anta'?'a ~ (A.A) -. Suriye yük. 
kat bundan ıonra biı ata tünün Su· ' devretmesini emretmistir. Millet· temin için örfi idare ilan etmistir. sek komısen Havas aıansının muba
riye tarafından . hakkiyle riayet ler cemiyeti komisyon~ azasından Bu suretle sivil otoriteler y~rın · birine beyanatta bulunarak demiştir 

. görmemesi enditesiyle Türkiye . biri vaziyeti bildirmek üzere Ce- sabah salahiyetlerini askeri nıa- ki: 
Yeni taleplerde bulunmuftur. Mil- ; n.evre~~ gitmiştir. ~eselenin gay· kamlar!' devredeceklerdir. Ha- 1 Sivil mak:mılar selihiyetlerini b~ 
letler cemiyeti konseyi meseleyi . n kabılı hal olmadııtını farzetmek . taydakı «Unsurlar» a~astnda <mz. sabah ~ker~ .makamlara devretınl§ 
ele Almıt• Sancağa genis bir muh- 1 icap eder. Çünkü Fransa ve Tür- : laotırıcı gayreti» ve« Fransız-Türk !erdir. Şımdiki delege Garonun ye
tariyet vermif, mahalli bir meclis kiye arasında «Asırlık ananevi ois birli~i yolundaki gayreti» tak- ! rine bmba•ı Kole tayin edilmiştir. 
tesisini karadaştırmı,trr. intihap ' bir dostluln vardır. j dir edilen ( ! ) B. Garo salahiyeti. Bu zat idari i,lerle ordu kumandan
kanuııu u~n müzakerelerle ka· Y. A. - Fransız. radyoıutıun, ni kendi yerine geçecek olan bin. lığını ayni zamanda tedvir edecektir. 
rarlattırıldıktan ıonra mesele bit- bu küstahça nep-iyatı Fransız hü- i ba•• Pole:ve devredecek ve bin-1 Bu karar yiiluek komiserle Türk
ınit sayılıyordu. Filen Sancağın kümelinin Hatay davamız hak· baAı Pole böylece idare ve ordu Ierle Fransızlar arasında işbirliği le
~ç kazasından yalnız ikisinde in- kında hakikati Fra~sız milletin- 1 birlii~ini lemin edecektir. imini ve-bütün cemaatleri~ h~ 
tihap kayıtlan yapılmıt ve üçün- den sonuna kadar gızlemek az.! Mahalli hadiseler azalmakta ve serbestçe lrullanmalanna ımkan ve
c~sü olan Antakyada teehbüre minele • oldu~'?n_u ~~ıkça l{Öııte"' J ıükunet bir çok ~nden beri temin . ~im';'~ hususundaki arzusunun ne
bgramıftır. ilk iki kazada Türkler mektedır. Hala Turk - Fransız edilmis olup (?!) Türkleri tat. 1 ticesıdır. 
ümit ettikleri mutlak ekseriyeti «':tsırlık ve ananevi» dostl~!u gi-jmiıt ed<!n bu karar Pariı ve An-1 Se~iY~tt;n' m~eller bu ka~ 
temin etmemislerdir. Bunun üze·: bı saçmalara dayanarak bızı avu- kara arasında anlatma zemönini mahallı hadıselerın azalmasına rag
rlne bir çok itlıamlar yürütmüşler ı tabileceklerini zanneden Fransız. \uvvetlendirec<!k ve müzakere- men. :1"ürk ~ükümetine taraftar!~: 
matbuat hücumları açmıtlar ve ı rar ne kad<n; al~andıkları'}-ı an- · lerin, hu arazinin menfaat ve eın- nın _himayesı hususUJ!~ her turlu 
Antakyada bu neticeyi telafi için lamakta gecıkmıyeceklerdır. jniyeti kaygılariyle rahatsız ed;l- temınatı vermekte ve Turk - Fransız 
artan bir hareket uyandırmışlar·! Afağıdaki rad.vo da Frans:anınımeden devamına imkan verecek- itilafını takviye etmektedir. 
dır. Fransa Türk unsurunun fİka-,aldığı emniyet(!!) tedbirlerinin . tir.(!) Mug"' lada 
Yetine ıebep kalmaması için ka- mahiyetini gösteriyor : Y. A. - Radyodan anlaşılan 
yı~ müddetini uzatmıstır. Ankara! Pariı, 3 (ö.R) - Antakya"dan Frans•zların askeri tazyikle şim- Tütün vazi.veti 

SO.N l-IABER . . 

Büyük Şefimiz 
Yeni yatları ile bir gezinti yaptılar 

latanbul, 3 (Telefonla) - Şef Atatürk bugün yeni Cümhurri. 
yaseti yah ile Marmarada ve Adalar etrafında bir gezinti yap
mı,ıar ve gece yanıma doğru Dolmabahçeye avdet buyurmut 
!ardır. 

lngi)jz Brassar şirketi 
Memleketimizde ağır sanayi için 
iki büyük fabrika daha kuracak 

ldanbul, 3 (Telefonla) - Karabük fabrikalarını İnfll etmek· 
te olan lngiliz Brasar tirketi müme11ili Makenzi bir aydan beri 
bulunduğu Ankaradan tehrimize gelmif ve Triyeste yolu ile Lon· 
draya gitmiştir. Makenzinin hükümetimize yeni bazı tekliflerde 
bulunduğu anlafılmaktadır. lngiliz şirketinin ağır sanayie mah· 
sus memleketimizde iki büyük fabrika daha kuracağı söyleniyor. 
Netice, Makenzinin Londradan avdetinde belli olacaktır. 

Fransız Hariciye nazırı 
Türk dostluğundan bahsediyor, Türk. 

Fransa misakını imzalamak üzere Eylulde 
Ankaraya geleceğini söyleyor 

lstanbul, 3 (Telefonla} - Havas Ajansı bildiriyor : 
Dün, Fransız hariciye nazırı B. Bonnet ile Türlriyenin Paris 

ıefiri B. Suat Davas arasında cereyan eden müzakereden sonra 
dün akşam, sefirin de beyan ettiği veçhile B. Bonnet, bu görüt
meler esnasında iki memleket arasında mevcut olan dostluk mü
nasebetleri sebebi ile pek samimi uzlatma ve anlaşma arzusunu 
izhar etmif ve bu arzusunu bir kaç aydan beri hazırlanmakta 
olan Fransa· Türkiye misakını da imzalamak üzere eylulde An. 
karaya yapacağı resmi ziyaretle tevsik etmek temenniıinde hu. 
lunmuAtur. 

Sefirimiz dün de Bonne ile görüştü Turk .mahfelleri ise Türk unsuru- bildiriliyor : Gecen hafta Antak· di Hata.v karde"l"rimi>:_İn ba- Muğla, 3 (A.A) _Vilayet da
ııun.bı~hassa himaye edilmesini iı- ya mıntakaıındaki hadiseler üze· ışına ma.tallaf olabil.-cekleri zan. bilinde tütünlerin ekimi bitmek 
temıftır. Türkiye sefiri B. Suat rine Türk bükümeti Sancak aha- 1 nında oldukforıJır, Bu zannı da Üztre yalnız tütünlerin büyümesi lstanbul3 (Telefonla)-8. Bonne bugün tekrar sefirimizi kabul 
Davas B. Bonnet ile bir çok defa !isinin Türk olan l<ısmının eıiıni· kaybetmeleri uzan ıürmiyecektir. yll'.ğmursuzluktan durgundur. Elı:i- ederek ve kendisiyle birlikte na.ıikletmek tehlikeaini arzeden 

l len tütünlerde hastalık yok, re- vaziyeti, bu vaziyetin Türk matbuat ve mahafilinde tevlit etmİf 

Avrupanın atlattıg~ ı tehlike ~~~~~~i;~:~!~n;~ 01

8.ak.ü1Mirii;1·earM;~1i;i~<l-e 
1 

}ayet dahılınde on bın 550 hektar 
"tün ekilmiştir. Kuraklık devam '• 

2 . az!r-an a _ man ırkası harpl ~j;'°p~ya 
vazıyetınde Drestende tahşit edilmişti '. Amerikar protes-

"F,.an ... ız Hariciye Nazırının beyanabnda~" tosuna cevap 
BAST ARAF/ 1 INtl SAHiFEDE Paris 3 (ö.R) - Hariciye komia- ' lar 30 kilometre geriye alınmıtlard>r. d 
ııın ırönüllül<!rin geri alırunası hak- yonunda Avrııpanm atlattığı harp Bu da lngiltere ve Fransanm enerjik Ver i 
lmıdaki anlasmanın bütün taraflarca tehlikesi · hakkında B. Bonnet tara- tavırlan sayesindedir. B. Hitl~rin ri- Tokyo 3 (ö.R) _ Amerika 
lı:uliiı ile tatbiki lüzum~ üz~d; ~~ad: verilen-~hat 'u malumah yasetin.?~ yapıl~n haı:p '?ecliainde büküınetinin son protestosuna ce
dur~~an sonra açık şehırler sıvı! ihtiva etmektedır. 21Mayısta10 Al- BB. Gonng, Gobels ve Ribbentrop vap olarak Japon hariciye neza. 
f,11a!ısmin bombalanmasından ve man fırkası harp vaziyetinde olarak neticenin kuvvet istimalile alınması-' reti Japon isga)i altınd" ki mınta-
rana~da Serber ıehrinin bombardı- Dresdende tahşit edilmiştir. Bunlar na tarafdar görünmü4lerdi. Paris ve kada ecnebi malları hakkında 

b:'11İzerine yapılan protestodan Çehoslovakya üzerine yürümek için Londranın el birliğile aldıkları mü· tahkikatta bulunmak üzere Çine 
•etmiştir. emir bekliyorlardı. 23 Mayısta Ber- essir vaziyet üzerine bundan vezgeç-

1

1 
iki yüksek memurunu göndermit-

Bundan sonra sözü Fransız _ ita!- !inden verilen emir üzerine bu fırka- mişlerdir. tir. Japon bükümeti askeri vazi. 
Yıın münasebetlerine geçiren B. Bon- yetin ilcaaiyle tahliyesine zaruret 
ııet Önce lngiliz - ltalyan anlqması- y • b • h A d • ı d görülmüş olan ecnebi mallannı 
;uı maddelerini hulasa etmi, ve enı ır a ıse o u sahiplerinin yine ellerine almala-

ransa. ile ltalya arasında bilhassa rına muhalif olmadığını iddia et-
Akdenız meselesine ait olmak üzere mektedir. 

müzakere a~ı~asına .?e şartlar için- Çekoslovakyada Alman Frcınsrz uava na rı-
~e karar venlm1' oldugunu anlatmıı- nı Zl 
tir. Bu yal:ınlasma teşebbüsü hariç- · bayrag" ını yırttılar nrn' londra ziyareti 
te cok müsait •ekilde karşılannıı,tır. Londra 3 (ÖR) F 

H • · • • Berlin, 3 (ö.R) - Prag Alman sefirine bir Alman tebaasının • • - . ransız 
ancıye nazın Italya harıcıye na- evinden Alman bayrağının alınması münasebetiyle 'iddetli pro· bava kurmay ba,kanı general Bil-

~ kont Ciano ile Fransa maslahat- d I . . lemin lngiliz bava kuvvetleri fe· 
"'' B BI d J ınd testoda bulunması emre i mı~tır. . ".:'zarı • Ol' e aras a son eö- T sısatını ziyaret ettikten sonra kral 
l'ü~me tarihi ola'l 17 mayısa kadar Prag, 3 (ö.R) - Hariciye nezareti Alman tefebbüsünden ev- tarafından kabul edilmistir. 
ınüzak ı · · di"' fh ı vel bayrak hadisesi hakkında teessürünü bildirmittir. Çünkü ec· , 
İnlrisaf~~ee~;~~':ıırso~as~u ~:n:,:~ nebi bir devletin resmi bayrağı mevzuubahistir. Bir Yunan destroyeri 
nı~I~ ~.vi bir .n~ticeye varacağı ü- Prag, 3 (ö.R) - Alman gazetelerinin en küçük hadiselerden denize indirildi 
ınıdını gostemuştır. istifade ederek Cekoslovakyaya hücumu Pragda çok endişe uyan-

Di- fd dırmaktadır. Billıassa bir Alman tebaasının evinden bir Alman !{er tara an, son Londra müza-
'- I · d h h Jind F bayrağının al;nmaaı müthi• bir fırtına koparmıştır. Alman sefi· Kere erın e arı> a e ransız ve T 

lıı.ıôliz müıellih kuvvetleri arıuında- ri hariciye nezareti nezdinde bir teşebbüs yapmıştır. 

ki ~ birliğinin teknik şartlannın iki Petrol kralının çocug"' u-
memleket kunnaylan arasında te-
maslarla taırihine karar verildiğini 

ıövledikten sonra B. Bonnet Avrupa flU d .., k ] d d 1 
sulhunun vahim bir tehlikeden gec- aga a ır l ar 
ti'ü 21. 22 ve 23 mayıs günlerinde 
ait hadiseleri tafsil etmiş ve sulhun 
muhafaza ed:lmiş olmasınrn bilhassa 
l~iltere ve Fransa aras•ndaki sıkı i~ 
birli~i sayesinde mümkün oldu~ 
noktası üzerinde israr etmiııtir. Bu
nunla beraber nazır her tehlikenin 
kat'i olarak bertaraf edildi~in te
min edilemivece~ini söylemi& ve 
böyle bir nikbinliğe kapılmamalarını 
nıuhataplanndan rica etmiştir. 

B. Bonnet şunu da tasrih etmiştir 
ki Fransanın Çekosloval.-yaya tavsi
Yeleri umumi mahiyette olup sarih 
Ve ınuayyen noktalar üzerine ıamil 
olmadığını söylemiş ve Fransanın di
ler meselelerde olduğu gibi bu saha
da da Londra ile sıkı temas halinde 
laılınak arzusunu tasrih etmittir. 

Bir çok tay yare, 60 gemi ve bin
lerce müsellô.h insan cocuk 
hırsızlarının peşinde koŞu yor 

Princeton, (Floricl ) (A.A) - Petrol kralı Ceymis Kasın beş 
yaşındaki oğlu Skigikası dağa kaldırmıt olan çocuk kaçırıcıları
nı ele geçirmek için halihazırda Floridanın timdiye kadar görme· 
miş olduğu çok biiyük bir insan avcılığı yapılmaktadır. Donan· 
manın tayyareleriyle hususi tayyareler de ara~tırmalara iftirak 
etmektedir. 65 gemi 175 mil uzunluğunda bir sahayı tarassut et· 
mekte ve buralarda arafhrmıı.lar yapmaktadır. içlerinde bir de 
kadın bulunan birçok müsellah gönüllü mıntakanın dahilinde ve 
nehir boylarında ve ormanlarda dolatmaktadırlar. Çocuğun ka· 
çırılmı' olduğu Princeton şehri müsellah bir kampa benzemek· 
tedir. Müsellah ııönüllüler o kadar çoktur ki Kızılhaç bUllları ia· 
fe için mutbahlar teıia etmek mecburiyetinde kalmııtır. . . 

Glaacov 2 (A.A) - Yunanistan 
hesabına yapılmakta ola..'l 1350 to
nilatoluk destroyer denize indiril
miştir. 

ln~iliz 
Harp hava kuv

vetleri planı 
Londra, 3 (A.A) - Hava müs

teşarı yüzbası Balfur harp bava 
kuvvetlerini~ yardımcı kuman
danlarına bu kuvvetlerin inkişa· 
fı için tatbik edilecek olan planın 
baflıca hatlan hakkında malu
mat vermiştir. 

Bu filolann zabitleri ve efradı 
Royal Air Forsun mukabil filo· 
larındaki zabit ve efrat mikdarı 
kadar olacaktır. Rütbesi olmıyan· 
!ar bundan sonra yardımcı filo
larda pilot olabileceklerdir. Gö· 
nüllülere talim müddeti zarfında 
ihtiyar ettikleri masraflara kartı- 1 lık olmak üzere tazminat verile-

1 cektir. 

Adliye encümenimn bir mazbatası 
münakaşalardan sonra reddedildi 

1 

Ankara, 3 (Telefonla) - Büyük Millet Mecliıinde bugün An:. 
kara mebusluğuna ıeçilen it bankası umum müdürü bay Mu.._ 
mer Erit yemin etmittir. Meclis, vefat eden Bursa mebusu baJ: 
Eaadın hatırasını bir dakika aükıitla anmıftır. Hüseyin oğlu Meh• 
medin ölüm cezasını tasdik etmittir. Bugünkü müzakerede, .E.. 
kitehirde dikkatsizlik eseri bir gencin ölümüne sebebiyet vereıı 
Şükrü Aytuğun affına dair olan Adliye encümeni mazbatası et
rafında münakatalar olmuftur. 

Ordu mebusu Hamdi Yalman, bu af keyfiyetine itiraz etmİf, 
Maarif vekili Saffet Ankan izahat vermiştir. Samsun mebusu ba· 
yan Meliha, Eskifehir mebusu bay lstemat ta affın aleyhind~ 
ıöz söylemitlerdir. 

Neticede Hamdi Yalman (Eıkişehirin) takriri kabul olunmut 
ve Adliye encümeninin af hakkındaki mazbatası reddedilmi~tir. 

Suriye vaziyeti karışık 
Hükümet gazetelere sansör koydu 

lstanbul, 3 (Hususi) - Berlinden gelen haberlerde Suriycde 
dahilii vaziyeti karıtık olduğu, gazetelere sansör konulduğu, hü
kümetin kararlarını protesto için grevler yapıldığı bildirilmek· 
tedir. 

Matbuat suclularının da allı ıcin • • 

Meclise teklifte bulunulacak 
lstanbul, 3 (Hususi) - Af kanununun Mecliste müzakeresi 

esnasında dahiliye vekili bay Şükrü Kayanın, affın matbuat &UÇ• 

laı·ına da teşmilinin teklif edileceği Ankarada söylenmektedir. 

Hataydaki Milletler Cemiyeti 
he yeti umumi katibi işten 

el cektırildi 
• 

latan bul, 3 (Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor : Milletler 
cemiyetinin Hataydaki heyetinin genel sekreteri bay Ankerin 
vazifesine nihayet verilmittir· Bay Anker, Beyrut yolu ile Cenev. 
reye dönecektir. 

Balkan Antantı ve Küçük Aııtant 
Posta konferansı mesaisıni b1t1rdi 

Atina, 3 (A.A) - Atina Ajansı bildir:yor : 
önümüzdki yıl Boenos Ayreste toplanacak olan dünya po:;ta le.ı·ı 

kongresinde mü~terek bir hattı hareket takip etmek üzere Atina
da toplanmıf olan Th.lkan antantı ve küçük Antant posta konfe
ransı bugün mesaisini bitirmistir. 

Konferans 70 teklif kabul 
0

etmittir. Bunlarııı içinde Yunanis
tanın teklif ettiği deniz tarifelerinin indirilmesi ve eşya nakliya
tının posta kolisiyle yapılması işinin tevsii de vardır. 

Konferans gelecek içtimaını tetrinievvelde lstanbt)lda yapa
cak ve Balkan devletleri arasında posta ücretleı-inin indirilmesi 
ve batta büsbütün kaldırılmasını tetkik eyliyecektir. 

Delegeler buııün Yunanistandan ayrılmı,lardır. 
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- Bu saatte sizi rahatsız etti- - Elde ettiğim neticelerden 
ğimden dolayı affınızı rica ede- gayri memnun değilim. Mahkeme 
· 20 Eylülde.. V akıt daraldı. Acele rım. 

- Rahabız etmek mi.. Asli.. etmekliğim lazım. Botu botuna 
Roz .. Sana doktor Jasonu takdim alb hafta mı kaybettim. 
edeyim.. - Neden? 

Mastersin kansı ayağa kalktı. - Omuzumdan bir kurşunla 
Elimi sıktı. yaralandım. Bu beni hir buçuk ay 

- Ne eyi tesadüf doktor •• de- hareketten menetti. 
di. Sizi Allah gönderdi. Lütfen - Çok ,ey .. Benim hundan hiç 
Kriskini bir muayene ı:alımetinde baherim yoktu.. 
bulunur nuuunuz. Ate•i var. De- - Tahmin ederim.. Çünkü ,i. 
mindenberi merak içindeyiz. kiyette bulunmadım. Çünkü bu 

Böyle söylerken gözleri komise. hadise tamamen 4a.hıi bir •eydi. 
rin dizleri üzerinde uyuyan kü- - Size tecavüz edeni tanıyor 
çük yavruya çevrilmitti. nıwıunuz? 
Çocuğu muayene ettim. - Tamamen değilse bile tah-
Bir ka,ık istedim. Annesinin ge- min ediyorum. Maamafilt hen bu 

tirdiği katıkla boğazına baktını. it için ıize müracaat etıneğe gel-
- Ehemmiyetsiz, dedim. Çok medim. Sizden soracağım \SCY baş

hafif boğaz ollliuf·· Yatırınız, isti- ka.. Haziranın ortalarına doğru 
rahat etsin. Harareti olursa su ve- 32 numaralı cadde üzerinde Cain 
riniz. isminde bir adamın cesedini bul-

- Bu kadarcık nu? muf lardı. Bu adam, encesinden sı· 
- Evet. Yarın Dbaha bir kılan bir kurtunla öldürülmüttü. 

.feyi kalmaz. Bana telefonla ha- Hatırlıyor musunuz? 
ı be rverininiz. Şayet alet devam - Evet.. Öyle birteY olmuttu. 

'°,derse gelirim. Maama.fih üzüle. - Katil bulundu mu? 
··ek biç bU-.ey yok. Müsterih olu· - Bu mesle sizi neden alika-

uz. !andırıyor? 
tr - Maıten •. Cevabınızı almak 

için sebebini mutlaka .söylemekli-
Kadıncağız yavrusunu alıp ya- ğim mi lazım? 

trrmaia •ötürdü. Ben de komiser - Hayır •. Bu bahaettiğini:t ci
~steTsle yalnız kaldım. Masters, nayetin hiç bir enarlı tarafı yok 
bıraz mahc~.: • • ta onun için .. Vakıa katili yaka-

- Te~kkür.edenm doktor, sı- lamı~ değiliz. 
ze .. zahmet ver~ık, fakat ~a~~ ço- Fakat mesele Klare edilmif ve 
cugun lı~ta~ıgma pek ~zuluyOT- unutulmu., değildir. Eelimizde ip 
du: Hatta ~ıraz evvel bır do~t~ ucu ve delil olmadığı için ~imdilik 
çagıralım dıye bana arar etmıfti. takibatJ durdurduk. ölen adamın 

Cevap verdim: hüviyeti bizce malum. Bu cinayet 
Size bir hizmette bulunmuş gangsterler atasında bir t<he$ap-

olmakla çok memnunum. lafnıaıt i idir. Böyle ci~vetlerin 
- Zannederim siz buraya be· aydınlatılması, pek ala bilirsiniz 

ui bir maksat için görmeğe geldi., ki biraz müskül olur. Bet on kisi 
niz? yakahyabilU: ve sorguya çekebili-

- Evet.. Size bazı suaner SO· rjz. Fakat hepsi de bir.ey bilme· 
ı arak cevabınızı rica edecektim.. diklerini söylemekte ur ar edecek
Burada serbest konuşabilir ınİ· indir. En eyi.si beklemek Jazım. 
yiz? Günün birinde hu cinayeti İfliyen 

- Hayhay.. herhangi bir tekilde elimize düte-
- Zaten ıerbeıt ve husmi ıö- cek olursa o zaman tabancatmı 

r-a.ebilmemiz için şizi dairenizde muayene ~ttiiimiz zaman Caiııi 
değil, evinizde ra.hauız ettim. öldürenin kim olduiunu anlıyaca

Sizi dinliyorum. Ne yaptı· ğız. Zira maktuliin yariUından çı
nız? Birteyler elde edebildiniz kardıiJmı~ kur•anu &aklıyoruz. 

.'7 
mı. -BiTMEDi-

Komisyoncuların kazanç • • 
vergısı 

Maliye Vekaleti, lzmirin 
dileklerini kabul etti 

Eski senelerde komisyoncular hak
tatbik ediJen muamele 

aynen kabul edildi 
kında 

p 1 • 
Türk klasikleri: 

.... HöCi .. l~~·oi·~a~ir Mera~f 
Timurlenk devrinin bu 
büyük 
eserler 

üstadı ölmez 
yaratrr1ıştır 

.a c rı 

Yazan: A. Maşar 
mzı Z~ltJf2J!(ft~..4(ZXZ7.aıJ 

-23-
Ocak başında yeniden buluımu!~ kalım dedi. 

lardı. Bugüııe k~ar bir erfcelc c 
Marigoda bıraktıklan yaban do- taşıyan kadın artık %aafa düştü 

muıunun le§i etrafında ormanın rmhyordu, Fizik ı"'kmbiına 
vahşi hp.yvanları toplanmıf olacak ki olamıyordu. Jialbuki ~li bir 
oradan lrudunnU§ bir iştahanın tah· olarak hayatında ne kadar m · 
rik ettiği ~ler geliyordu. Ve b\I hal vArhlar fltmtmıı, en yglıneı 

T .. k iki. • ihi. d KA Naki ı k Hocayı aff•tti Alimlere karı:ı bulundukları mevkiin meşum man- lan hasımlarla boy ölçmüştü. BJ ur mus sı tar n e ar, ş, mur en .. • ,. • • • b' b in lık • lnd k 
Ağar ve Yörük Sema.ilerin üıtatlanndan lıünneti elden bırakmayan Timurlenk zarasına iirperticı ~ ahenk katıyor- şam u ya ız .1ç e, en 
belli ba,lm Hoca Abdülkadir Meragi. Hocayı daimi surette yanında gezdirdiği du. Heyecanının agır addetl altında hi~ durmadan ~P eden erke 
d. H" •L!.....' k' • • ~ ·ı· ı-.. ve f~-ill·- ara•mıı. kattL bitkhl bir halde olan genç kadm her 81 klll'şunnda bır kerlruya ke ır. tcret tarınınm se mneı asn Ona• a ım ~ """ .... • ., • , , 
lannda • 1911& bundan beı yüz ıene ev• Timur artık durup dinlermeden dat- ak.-~ yaptığı gıbı yeme~ parmı ala- kaptırmıştı • .., _ 
vel • ~erbayıcanm Merage kasaba. dan dağa, sahradan sahraya dolaJıyor ~~. bıraz uzakl&4mak nı!'etı~de de- Dikha~lıhftlllı, 
smda dünyaya gelen Abdülkadir, yalnız ve maiyetindeki ilim ve fen adamlarını qıldı. AY?I derecede telılikelı. ve ~- bıılmak istedi. 
musiki vadisinde değil, asrının ilim ve da beraberinde ııürükHyorda. Hoca her şln olan ıki. hırs~an ~amınkıne gCS- Beyhude gayret ediyordu. 
fenninde de tenıayüz etmiş bir ilimdir. ne kadar bu derbederlikten kurtulmak ğüs germ~yı !~cih edıyordu. Bu tfakibdan itibAretı q bir 
Hoca Abdülkadir Merigi (Makuidül- ve Timurlengin merkez ittihaz ettiği Se. Sabahkı .badısed~n .•onra aşın bek z~ıtçi kadın sa}'!lunazdı., B"tü 
elhan fi üminnagam velevzan) namın- merkandde kaim.ağı dilemekte idise de yeca~ına bar başka ~tikamet verme ditesi iffet mevzuu üzerlnde t 
daki eserinde babasının kendi talim ve bımu bir tUrJü Timura aöylemeğe ce- arzuaıyle ormanda 1?~e datlar 1,0 P- nan bfr bakireden ibar ttf. 
terbiyesi uğrunda gösterdiği ihtimamdan Hret edemiyordu. Timurlenk 1381 de l~ma~ suretiyle vakıt ge~iren Vıdal Vidal f~$İz, muammah bir 
dolayı minnettarlığını zikretmektedir. Hindistan seferine hazırlandığı mada ,undı b.u. dall~rı yaktıkl~ ateşe at- la merdiven )"an1J1da durdu. 
Pederi 0 devrin meşhur ilimlerinden idi.. Hoca fırsatttı.n bilistifade ahvali sth- ~akta ıdı. ~1~. konuşmıyoı-, pek aı _Ön" Jiı ~oçiniı dedi. 
Cıyaaettini Caybt faziletli oğlunun ter- lıiyesini bahane ederek, esasen yot me- yıyor, s;&zl~rını.~~oprak olan ~un- }Çadm korkuiı.mıı ~lem.oje 
biye ve tahsili için bizzat gösterdiği itina 'ıı.kkatlerine de mütehammil olamadığın- kerse dikmıt düıünUyordu. Gilnef tar Ak ilerle<Jj, ~i b · bımuıa 
ile onu her veçbile kendisine hayrülha- dıı.n bahis ile kendisinin Semerkande guruba .!aklaş~t§h. Neredeyse ka- maktan kprktuiv bç)lj idi. 
lef olarak yetiştimıiftİ. Hocanın ıüzel gönderilmesini - berçi badabıı.t· Timm- ~a?lık çokecektı. A~aba kadmsızlık Kaçmaiı dü~ündij .. , N@ref e 
sanatlara kar~ı fıtraten istidadı bulun- lenkten büyUk bir ciiretl• rica etm4ti. ıştıya~ uyandırdııı rahats~~lı~n uktı. 
makta beraber gerek sesinin harikulade Timm, Hocanm iatirbamını kabul e. aynlarak. ılk ka!gısına mı donm?~- MMigoyıı. mı? Ortda timdi 
güzel ve gerek yazısının nefis olduğu derek, (Mlbqii Diıvanı Ht.) olan ~ tii? Bu nihayet~ız ufuklardel kendısı: bir (id~ VQl'dt.. 
tariht tetkiklerden anlaşdmaktadı.r. aettine yazdırdıit bh- nifln ile Hocayı ne bir yardım eli U%atacak tayyare mı M- d u 

1 . . -•~!- ,,,!-.. L._ __ ,. ___ bL • • du., - ,.., ur fCWJUnUJ ~•ım~ Abdülkadir babasuıın vefatı üzenne o VBKUD aunı ve nu;ıu.aruun ,, ıçtmıa· arayor . E w· . IAJm dlff 
Merageyi bırakarak Tebrize gelmişti. O glhı olan Semerkandm bÜy'Üklerine tu- Bir taş Uzerindc oturmQ.Ştu. y,__ • 'd~ ın. JefJ "'•mı . ı. ••tı cııı. 
sıralarda Tebrizde bulunan llkaniyan ıiye etti. nan a~e~ın .e. evı yuz~ne vurm'!f, Bir ~ib p~e Wr pliıt 
devletinin üçnücü hükümdarı Sultan Hü- Tiımırlenk, bu (~ mefharet he- çehr~mm mce hatlannı, uzun kir .. ı~-.l- ..,..; T~ 1 __ 

•--d .,._ __ ,_ ik'--.!'- ö1 1 Lu_::ı. o"zle ini Ul\Mln ı~· a911ncUtllllt ~ seyin, Abdülkacllrin ~öhretini duymuı yan) ile Hoca hakkında o _, ar yü.u-. P lft'IMt 8 '1ge enen !ouyun. g r b d bf s lndWı ek 
ve mükerreren huzuruna kabul ile ruh. ve ihtiramkirane bir lisan kullandı ki sevimli ve sal}Süel dudaklannı mo- 11 a amuı . ~-~.ı .. ut~ı: 

· • · · ~ k k bil d l "b" d '- t Kad yere .MlıtJeyı ~u, ~IM'Pqft nüvaz nağmelerini dinlıyerek ın'am ve bu kadtrfınaşlaıa hayret etmeme a e gı ı mey ana Koymuş u. ın ~ tabt.ncu el . 
ihsanına garkeylemişti. ( 1359) deiildi. ona dikkatle he.kıyordu. Düne kadar ta biki l dım. e &ectrH YA: 

Hükiimdar H~eyin memleketin bazı Hoca Abdülkadirin afakı tutan f(>iı· bu adanı kendisi için bir dU.mandı. - ~ o ur.~ 
maruf Ulem.uiyle, Sadettin Küçük, Önler ret ve kema.lab Semerkandçe de uasen Geceki, ve bu uhalıki lıadiseden Erkeiın ael taluar duyuldu: 
Ticı HorPsan, Celalettin Fazlülubeydi belli bulunmakla, Hocanın orada bulun- IOnl'& İle bir erkek, kadının arayaca- ...- 5~. a mi%.,. 
gibi mu.ikifinu ve Rizvan Şah, Ömer duju müddette beldenin bütün iilemuı iı ideal tipte ~İr erkek olmuştu. • . H~~a ıyıce ıkaraTd~ğmdan 
Sah gibi müıannilai sarayına davet ede- kendiaiıü ziyarete gelerek ilim ve faz. Biliyordu ki bu adamın kettdllln- kendısme uzatılan ş~m ne oldu 
;ek (Musiki rnübabaeesi) ne dair bir hndan müstefit olduklan .Pbi meıbur de gözü vardı. T abiatin değişmez farkedemeden elini uzattı. Y: 
meclis akdetti ve bu toplantıya ayrıca nuışikİfİnaslar da hemen her gün Hoc:a- kanunlanna boyun eğerek, ormanda a\efİn sönmek lbere olan alevi 
Hoca Abdülkadi; Mer•g1yi de davet et- yı ziyaretle mmiki mesailil).deki mii§kül· erkeğine kendini tetlim eden difile- len şeyin tabanca kurıun'-1 o1d 
ti. Münazara, tunifeb mıııikiyeden banai lerini kendisinden sorarlardı. ri düşündü. Ve ilk defa olarak karşı- nu gösteriyordu. · 
ferinin güç olduğu zeminUKk idi. O H• Timurlenk 1338 de vefat edtnc. dör- sındaki adamın gÜ:z.el bir erkek oldu- - Oh .. 
manın ıstılahınea (Nöbeti mürettep) de- düncü oğlu (Muiniddin Şihruh) da ğuna hükmetti. Fakat lmrakkrini iş- Diye genit bir nef# .Jdı. 
nilen eserlerin bestelenmelerin.in pek çe- ffoe. AbdüJbdiri miisahipleri arasma liyeıı aıını belirmekte ııecikınedi. Vfdal ikinci bir emir daha ver 
tin olduğu ve böyle bir eserin ancak alrnışb. A§k zehri kadının vücuduna ya- - Haydi .tabancanızı doldu 
bir ay~a bir tanesinin ~üçHilde baıa.nla- Hocanın musiki hakkında ( Camiulel- yılıy?r muyd';1w~ .. . . . • Ncwa verilerı kurşunları alel 
bileceğı me'lr\~uunda idı. han, Makasidlilelhan, Keıu:ilelhan) na- Vıdal verd111 ~ JÜ]d.lpij tun~ ttbaM~U\~ doldurdu: . 

Abdülkadir Merqi, (Nöbeti müret- d-'-i 1 • ı b~'L ti t d ai bütün ~iddetiyle hıssederkert No- - Şımdı binebiftrslt)Jz. 
mın IU'[ eser erıy e uııassa sa ı mu- • • B .. d d • b' 

tep) lerin erbabınca günde bir tanesinin 'k' H .c:-t.:..::...ıd' AL...ı:t1-.:!-...!-!_ va o bir an için ~özlermı kapamış, u soz e erın ır gurur, 
Si l 0Q .,....,7.-U in DG~ daki b" d f' d 

best~ mümldia olduianu söy- (Kit bü1 d ) • • d·:ı:.. bir f bir hayale dalım§tt. Ona yanın ır e ı var L •• 
a e var ı ıçm yaz ~· arsça akl k nd' d H 

ledi ve ilaveten: 1erhte «Şark musikisinin ne derecede erkeğin yakıa dud an e ı u- ova: 
- Sözlerimi vahi aanrnayınız. iddia· makul ve metin esaslara istinat ettilini daklarına konm04 gibt geldl. 'Bu le.- - Teşekkür ederim de.ııı: 

D1I fiilen de ıspat ederim. ~finiz fennt tetkikatla anlatılaLilecei)n~ be- mastan vUcudwıda g~p bir h~liv~ fıendini alamadJ. . • • • 
beyit ve Jiirleri dilediiniz ıuabın ve yıı.n etmektedir. hasıl oLlu. Fakat bu ~il' ha!aldı. Bır H~mmm kendı .ı~stmı zaJ e 
usül üzere bemliyerek her gün buzuru.. G ik• Arml ri . b' k saniyeden fazla .ürmıyen bır hayat. •. telakkı etmemeeşi Jçın; 
nwa aelip ı,:zzal okuyabilirim, dedi. 1 e_a:ı' tnHua 

1 
a 

1 
e kmn ü:k:; eseri - Zira Vidal onun dütm•m idi. Ondan - Bir teşlim~ ikrazda bıı1un 

eruıııe, ocaJUQ gere nı eser e- b d v•t ld k d ıı:..:ı • d• ebitd Meclisteki musikifinıWann munf.,. • d _,__ k siki • • b.. ne&et etmei• mec ur u. nuz. rı.ı o u e8 u. mı, ıy ı 
•--ti ile h ··•- .. , __ h , __ ...ı_ rın en ger~e §il? tn&l sının en u. * 
- arı erıuer, fW'UU" UU'UllMUo ük • ı· d J d . • 1 bah 

H L- .. b" .· ---• •-- Y rıca ın en o ma$1n an sıtay':f e • Erk-L --L-'- ka1kti Yulcan ,,..._ -DEVAM EDECEK-oca, ... r i'&ın Q' taneaı y~ıp -n· sedilmektedir. l!lK Y81"1RQeR ' ..,.A 

düüıe teslim ediLm •• m~ ıeraiô ~~~~~~~ii~~~ii~~~!!!llll=jÇ~~~e:t/ı:;:'?"~::Jb~~~ 
tayin edilmit olan beyitı.ri derhal be.. Ho!~anuı Leiden üniversiı. küt.iip.. efm e %G ifa 
teliyerek müteakip giin<I. hi.i&riiın.du 'l'e banes~n 106J numarasında (Kitabıı lıaberlerı· 

-•:-!-...ı L--- bul __ ,._ L--• rnakasicllilelhan fi ilmi telifinaaıaın ve-
me~e UllLiWC unan zer .... -e. 
,_ •• t .. ı.A_1 _ _. Jevzan) ı IHr me'Ykli hürmet lfpl etmek. l!-:zzıll'D~!rZZzm~zzız:z;ı~ P-enin Al--atı mahal • 
ı.erıru erennume ~ı. d' ~ ~ 

Bu smetle günde bir tanen beıt_.J.., te ır. 1 - HalkeTimizin sosyal yar- gece "aitti %llma ~lmak suretile 
nen otuz (Nöbeti nıürettel>) in iddiaıı Avusturya musikiıiııAıllU'll1.dan l Cuise dım. kolunun tetebbütüyle açıla- lan istirahat ıve huzurunu "•le 
veçbile mukarrer Jeraİt dahilinde hü- Vetter) in bir musiki eserinde aynca cağı evvelce bildirilen kiımesiz ettikleri anlatılan dört tdıi adliy 
kGıncların hazurwtd• okaıtuıasiyf.e .mu· münderiç müsteırik HN:nmer'.in biz:ıat kadıolar tv&fından yapılacak .-erilmittir. _,._ 
sikiye pek düşkün olan Sultan Hüs..,,in Hoca Abdülkadir ve Asarı musikiye.in· Türk el emeklori 1&llf ınajazası Al---•--'- L..-_2: --...L-

bu büyük üstadı vefatına kadar mecli .. deki ~ Pihim bmılanııao :k ak nd.a ılacaktı B ~UDD ~, ~ kat,_ 
sindeo a)'Jl'madL izahatı görfilmddedW. Maruf Abaan & ~ yda 1 l . le~. t r. ku ~- na muhalif olank PGtU aardığa 

Hükümdann ölü.-nünrlen sonra ~ar· :ıik alimi Helmob dahi (Musikinin fui. ıaza e .lf .. rmı a tuaıa u · dilen Feı..i Yap. adliyeye ve · 
d~i Su1tan Ahmet te Abdülkadir Mer~~ yolojik llaUfirab) nam ...n.de Hac. Jenler her cun SNt 17 den on do- tir. 
ıiye her veçhi1e hürmet ve riayet &Ö..- Abdiilkadir Mer...,_ telifatsıclaki .._.. bza kadar Halk.evinde Bay Sır- tf 
W..- onu lllÜlahİpleri arasına aldı.. ıiki nazariyelerini incede St.u7• .zan rıya m&t-acaatle l9lerini mak1tttz Cetme iskelesinde demirli w-.•ı.-
( 1369). O ..ıarda Timarleıık Az.er- tet1-ı .. •~ cariilmsktedir. muka1ntinde teslim etmelidirler. Turcut Y• Orol yelbn1erinde ta 
baycan taraftarını zapt ve istilaya baş- Hom AW&lbdir f•""-We gUzel at 2 - Hatkevinin Spor hareket· hk eden Hüseyin Aldtnlm, 

Ticaret odası reisi B. Hakkı kazançların 43 üncü madde mu- laımtta. Hükümdar Amaet ba id&dan çaldığı ciW ..inin de Pfet litif olma- leri 5/6/938 pa:ıar Jiinü aat on Milat ve Ahmet Tay, Wr alae.k 
Balcının bafk,auhğmda Ankaraya eibmu resen takdirine mahel gö. korkanık fm efmtt,, llaidada ~edet-l sındaa (.Ahdülc.diri "'ende) ttami,le bette AU•ncak Stadında y p la- teleıinden kavga ederek 
giden heyet Maliye ve lktısat ve- rülmemiştir. Bunlardan bir kısmı llllff th. ti. T~in 1315 t.e Bafdadt J de ~~ılır~L. Hekoc~: lUlll&lllntnlf • dllib caktır. sütiiJI halk davetlidi:. [,._ ~o/çe yar.Jumtlar ..,. y·-..-...~ 

e etmesı üzerıne hükümdar b-.dan mı1sunyesme sensty e ij eti var ı ve • l t-did Ha"-- . d ~U'. 
kiletleriyle temas ederek, d..lıili aueo hona.da alınıp Ntdan mal- da kaçarak Y.Wlf'lnl Baya.ada ilticaya baı.s. l>ir be DeVİ ıa.z da icat etıaifti. Yd_!Ye « fun en tACYtn en y t 
komüsyoncularla ticaret erbabının lar üzerjne komüsyonculuk yap- mecbur kal-.c• Abdilbclir Meragl Bağ- Yüzlerce kir, naki~, sem.i bestelemiı dagıtılıyor. Arzu edenler sekre- er SaTSID iSi 
ka.?.nnç vergisi mükellefiyetlerine mak!a olduklarından ve 3258 nu- dadı terketmiyerek orada kalmı§h. Ti- olan Hoca Abdülkaclirin eserlerinden terliğe müracaatle davetiyeleri al· Din ıalNıh Mat.,. on ıeçe 
mrteAllik dileklerini iz.ah etmit- raJı kanun mucihince 1939 mali murlenk Bağdıı.dat yelntşincıe oradaki 

1 
bugün anc.k obu kadaf'I 1ra1....,.. ki malıdırlar. de kunetlice Mr Y•r Anlfttuı · 

tir. Maliye vekAleti, Jzmirden zi· yılıcdan itıôaren beyanname usu- mm ve marifet ve sanat erbıabmı (5e~ 1 bu eserler de: Rast, Rehavi, Pençgah, 3 - 4/6/938 cumartesi günü dilmı.tJr. B1' ilk ıartmb Burna" 
den heyetin dileklerini kabul ~t· line t.i.bi buhmımıt oldaklarnıc:Luı merkand) e .ir.w. etmif we Lu ,..ynnda Nigriz, Nihavent, Mahur, Saba, Uuak, saat 17 de Ar komitesi ve saat 15 CW.. ku•Yetli oisnut, 8,21 .,.., 12 
mif, ve komüsyoncular hakkında hunlann mezkur tarihten. bunlar Hoca Abdülkadir Meragi de Semerkan· Hüseyni. Ac.em, A.azber, Secü, E~ te tenpi{ kcmtitainin haftalık top- hafif daha iki .Nnınb kaydedi 
tatbik edilecek muaıneleyi defter- haricinde kalanlar da beyılnname- d. cöndailmifti. Irak, Bestenigar makamabndan yapıl- lanbları vardır. tir. 
dadığa tebliğ etmistir. Defterdar- :ye tilri olmaları fimdiden tebliğ At.dülbdir ltiila.e T"mnar&en,in ını~ Kar, uJc:İf ve •ınaMrden iıbaret =~,_.,,.._ __ ..,...~=----,.,...---...ı 
lığa yapılan tebliğ' fÖyledir: ohm.arak 1939 takvim yılından iti- ü.cüneii oğlu Mirza Miraftf*L'• nedim- kıymetli musiki esederidir. Elyevm bir rVZ'll',::n!l".i.222'J!\ZZINP2V:l!::Z-· 

Konsinyasyon suretiyle komüs- haren defter tutmaları ve 1940 yı- leri auraa ciaaaiıfti. Mİl'M!ala her ~ çok musiki,inat11ll'JDllZCa Wliaea .-e _.c;y. ç Pi A •ı d 
deme habum.m a!'ZllSU ltilüma "az:ıJnen bu değerli Ye l<luik parçalar içinde eşme aı arın a yonculuk yapanların 934 mali yılı 1ı Mart ayında beyanna..-n~ verme- _ _ 
yolanh•ld•rda lmhmmau üzerine Ti· bilba11a Hüeeyni makamındaki (Le~ker __ 

için verdikleri beyannamelerin leri hususunun temini ıve bir.incile- r.:ıurlenk oğlunun nedimlsUrin hepsinin keş.it) lteste9i ite rast makemmdan (U-

kabu1 edilmiyerek liİmdiye kadar rin 1939 ikincilerin de 1940 mali katlini emnttiö zaman zay.aJJı H?Ca fi. lıinnü te9h:ı) Te yine bu mahm-.lan: • p 1 t ı · 
gayri safi irat karinesine göre vec- YJlmdan evvel a-ayri . .ıaii irat kari- rara cüÇli4le muvaff.Jc olarak kendisini Atttet n~imi suph-dem a m a as o e 1 
giye tabi tutulmu~ olduklarmı' ve lle$İne müstenit olan muafiyet fe~ ımıhakkalc bir ölümden kwtaral>ilm~ T«'Beftl ki Hhe§ künet . , 
beyanname vermanil ve .defie.1"· k'lleriııin deyiftirilmemesi. Ar.adan uzan bir 7-aman geçtikten son- Tahriki zülfi snbere, 
tutmamı, olmalarının da m:ükell.e. Bundan maada, beyannameye ra Hoca ci:dcnd.iği yerden ~·· Bir Ez hap f»idare, cru.et. 
fiyet ~eklinin alakadar memurfar- tabi .kazanç \'ergisi r.ıiikellefleri- gün •okdta Timarlenge rutladı. TllDUI'- Drıydt nrıkJ.i Türk m.-.ısikisinde Ho.ea· 
ca yanlış tatbik edilmesinden ile- nin i~leri de ha.lledilmiftir. Yakın- leıı:in gözlerinin kendi gözkrine clikilmiı ııın b~Ui bı;b liyemı.t 'bjrer ldiş~ ~ah· 
ri geldiğine nazaran eski ssıeler da bunun hıskkmda da defterdar- oldviamı cöriince z:a"t'alhnm u kalmn eseri saydmaktad:r. 
için mükellefiyet -!ekillerinin de- lıia yapılacak tebliıata intizar ödü bpaClllm. Hemea ..,blct. ~~ 

r fittirilmesine ve bu senr:le:re ait ediJmektedir. sesle kur'an okuma~a b:ıııl:ımasi,le tı. HA:YRI YEMICON 

On beş Haziran 1938 Tarihinden: 
itibaren açılacaktır 
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PiÇ KURUSU 
207 Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Bir İngiliz İşçi mebusa s6 yliyor 

ispanyada Italyan gö
nüllüsü değil, askeri var 

lngiltere 
Almanya ile mü

zakereye mi 
girecek? 

BiZANS SARAYININ iÇ YVZU Londra, 3 (ö.R) - Avam kamarasında ifçi mebuslardan biri lngiliz başvekili B. Chamberlain 
ispanyadan gönüllülerin geri alınması meselesinden bahseder- Paris 3 ( ö.R) _ Bazı lngiliz ga-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beni affedin Haşmetmeap! 
ken ispanyadan çekilecek ltalyan gönüllülerinin tahliyesi, iatesi :ıreteleri dün bir takım haberlere ma-
vesaire için lngilterenin neden 200 bin liralık bir fedakarlık ka- kes ohnuşlardır. Bunlar da lngiltere
bul edeceğini anlıyamadığım aöylemittir. uin Avrupada umumi yatlflllaya hiz-

Kusur ettim. 
B. Çemberlayn cevabında dem~tir ki : neden yalmz ltalyan met yolunda yeni bir gayret aarft 

Haltettim, iradenize karşı geldim. gönüllülerinden bahsedildiğini anlıyamıyorum. Bütün ecnebi gö- mabadile Ahnanya ile doğrudan 
nüllülerin geri alınması meseleıi vardır. doğruya müzakereye girişmesi ihti- · 

köpeg"' iniz olayım, beni Adaya gönderiniz Muhalif mebus fU cevabı verınittir: malinden ve lapanyada iki taraf ara-
- Batvekil fikirleri yabttırma gayretinde biraz ileri giderek smda bir mütareke akti için muhte-

lmparatoriçe, İmparatorun ya- Sizin maiyetinizde kalmak, aizden nuturken Sebastiyanonun haline Italyan askerlerini gönüllü gibi gösteriyor. Halbuki lapanyacJa mel bir tavassut tetebbüsünden bah· 
Kulunuz 

ına girdiği zaman Sebaıtiyanoya uzaklaşmamak istiyor. Onun yeri- dikkat etmemitti. ltalyan gönüllüleri değil, askerleri vardır, sedilmekte idi. Bu haberlerde tavzi. 
an gözle bir bakb. ne bir batkasını buluruz. Şimdi Eski haydut konutma mevzuu- Batvekil muhatabım husul bulmak üzere olan yalıtmayı boz- he ihtiyaç gösteren bir mübalağa pa· 

Vasil, bu bakıtı gördü. benim ıizden bir ricam var. Bu nun Zoiçe üzerine olduğunu duy- mak istemekle itham etmiştir. yı vardı. Avrupada beynehnilel güç· 
işin iç yüzünü bilmediği ve da- ricayı yalnız ben değil, Prenses duğu zaman battan ayağa kulak Selanikte tevkif edilen komünistler tüklerin banşçd tesviyesi yolunda 

.a evvel imparatoriçe ile Sebaa- T ekla da sizden aon bir lütuf ola- keailmitti. hiç bir gayreti eairgememk azıni 
iyano arasında ve Teklanın oda- rak diliyor. Zoiçenin Adaya götürülmesinin Roma, 3 (ö.R) - Yunan komünistlerinin merkez komitesi ,üphesizdir, fakat bu yeni bir •ey de-
ında geçen vaziyetten haberi ol- Mühim bir istek karşısında ka- istenmesi onu sarstı. Hele impa- azası olan bir çok komünistlerin Atinada tevkifinden sonra Se- ğildir, Bu gayret lngiliz siyasetinin 
nadığı için Etkarinanın bu bakıtı- Jacağı zanm ile Vasilin üzerine ratorun muvafakat cevabı üzerine lanik merkez komitesini tefkil eden bir çok kimseler de tevkif esası ohnakla beraber ancak müsait 
ıı, Sebastiyano varken ıöyliyecek- bir ciddiyet geldi. aklı batından · gitti. edilmittir. Komünist gençliği tqkilatmı idare edenler de ayni bir aaat geldiği zamnadır ki B. Cem-
erini söyliyemiyeceği manasına _ Ricanız, dedi. Hususi dü- Ne yapacağını ŞAtırdı. lmpara- akibete uğramııılardır. Bunların arasında bir çok profesörler, er- berlayn muvaffakiyet imki.nile böy· 

ı:ekti. fÜncelerimi bozmıyacak bir rica torun kendisine hitaben: kek ve kadın öğretmenler, postacılar ve gümrük memurları var- le bir t*bbüste bulunacaktır. Fa-
- Merak etme .. dedi. Bu ifill ise hemen kabul ederim. - Sen de memnun ol.. Artık dır. Bunlar iki eski çiftçi nazırın ve bazı eski mebusların İftiraki- kat henüz bu an gehnemiştir. Bilhas-

çinde Sebastiyano da var. Esasen _ Hayır. O kadar mühim bir burada, sarayda kalacaksın. le Selanikte bir tefekkül yapmıtlardır ve bir halk cephesi tesisi sa Almanya ile müzakere için ilk ön-
15ıl rolü de 0 oynadı. Binaenaleyh ııey değil .. Prenses Teklanın tah- Dedii{ini duymadı. 1 maksadını takip ediyorlardı. Hepsi mahkemeye verilmi9 ve muh- ce Çekoslovak meselesinin halledil-
ınun yanında konutabiliriz, Ne sına, şahsi istirahatine ait bir nok- Kulaklarının içinde &anki Bi- telif hapis ve sürgün cezalarına mahkiim olmuşlardır, ~ olması l&zımdır. Bunun için in-
raptın? Tekla ile konuttun, gön- ta .. Sarayda Prensesin it lerine, zansın bütün kilisalarının çanları Selanik, 3 (A.A) - Zabıta komünist komitesi azası ile ko- ıı-iltere ve Ahnanya arasında giiyıı 
ünü aldın mı? oda hizmetlerine bakan bir cariye birden çalıyordu. münist gençliği tetekkülünün b~lıca zimamdarlarını tevkif et- doğrudan doğruya muhavere açıla-

- Evet konuttum, çok mütees- var. Adı Zoiçe .. Bu cariye Prense- Vasil, onun bu dalgınlığı karft· mittir. Bunların hepsi de memurlar tarafından vücuda getiril- caği hakkındaki haberler mevsimsiz-
ıir. Yegane teselliıi, ıizin kendi- sin bütün tabiatlerini almıt. Bir- sında yine mutadı olan avurt do- mit olan komünist te~ekküle dahil bulunmaktadırlar. Bunlar bir dir. 
ıini affetmif olmanızdır. En bü- birlerine alıtmııı lar. Tekla diyor lusu kahkahavı basb. takım profesörler, öğretmenler, gümrük, posta memurları ve Diğer tarafdan ispanyada ilri tara-
rük üzüntüsü de burada, sarayda, ki: - Hey Sebastiyano .• diye ha- banka müstahdiminidir. Bir çok vesaik elde edilmittir. Mahke- fın sulh müzakerelerine ~Iamak 
•lıtmı\ oldu:Ju muhitinizden uzak- - Adada büsbütün yalnız ka- ğırdı. Sana söyliyorum .. Sağır mı me müttebimleri hanis ve nefi cezalarına mahkUm etmittir. üzere muhasematı kesmek fırsatını 
,atmaktır. Maamafih bunun bir lacağım. Bana yabancı bir muhitte oldun .. Seni Adaya ~öndermekten Hatırlardadır ki bundan evvel Atinadaki merkezi komite er· ~fetmek emelile ~vekil B. Çem-
ıaruret olduğunu kendisi de kabul çok üzüleceğim. Eğer imparator vazgeçtim. Müsterih ol.. kanından bazıları da tevkif edilmiıı idi. berlaynin ispanya vaziyetinin inki-
~diyor. Annemin son günlerini hazretleri müsaade ederler de Zo- Sebastiyano, kendini kaybetmit ııafını dikkatle takip ettiii haberine 
geçirdiği adada ya,amak ta be- içeyi beraber götürecek olursam bir halde imparatorun ayaklarına lşitmiyen ve Görmiyenler arasında !?elince ispanya harbmm uzamasm-
nim için kafi bir saadettir, diyor. yalmzlığımın acısını biraz unut- atıldı. da Avrupa sulhu için daimi bir teh-

Vasil Prenses Teklanın bu ka- mus olacağım. - Hatmetmeap, haşmetmeap, B • •• d •• like görenlerce bu haber memnuni· 
rarında~ memnun oldu. Vasil, kahkahayı bastı. dedi. Beni affedin. Ben. halt et- u sene enstıtu en onuç vetlekarfılanmı,tır.Ancakbubaber-

0 istemese de gönderecekti - Bunun için mi rica ediyorsu- tim, kusur ettim, iradenıze kartı lere ispanyadan gelen haberler ümit 
ama böyle olması her halde daha nuz .. dedi. Bir rıeğil, on cariye geldim: Size yalvarırım .. Kulunuz ld verecek mahiyette değildir. Birbiri-
eyi ~lmustu. alıp götürsün .. Kimi isterse der- köpe~iniz olayım .. Beni Adaya genç mezun 0 u nin rakibi olan her iki kumandanlık· 

_ Ne ' zaman istene ve ne za- hal azat ediyorum. gönderiniz. _ ta bir mütareke i.mkan.ı olmadığını 
illan sıhhati gidebilecek hale ge- imparator, İmparator,!:;:, ile ko. - BiTMEDi- ._, bildirmektedirler. Her iki tarafta so-

lirıe söylesin .. dedi. Ona adada Kara Alı· Pehlı'van lzmı"rde ' nuna kadar mücadeleye devam az. 
hizmet etmek için bizim Sebasti- mini teyid etmektedir. Nasyonalist 

ytüm~noyuS bgön.dermeh~i düdsuık"nmhÜf- BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDE l arasındadır. Kendisiyle bir defa da- ' tayyareleri tarafından açık şehirlerde 
. e astiyano em sa em I b. t.. 1.. d ki h .. .. • . B I b ld ki • < ' ' · sivil ahalinin son kanlı bombardı-

de arkadatlığı. faydalı bir adam- da§ma~a ır urlu ~.an~mda ı d~m- ı a ~lorub'şec~g1;Z. ilen,d stak nd ~.!~ manian da cümhuriyetçi ispanya 
d Fak d k • . an gureş sever er uzenn e auna mag u ıyetımı tev e ece egı ım. ahalisi arasında amamız bir muka-
/icı·f ta~w~e benshe' o, , kenbd111 ıne iyi bir tesir bırakmışlar ve benimsen- Tali lstanbulda kendisine gülmüştü. vemet arzusunu körükleyen derin 
e ı , e tıgım. U •• ızmetı a u et- m4lerdir Her ikisi de merd ve keli- O zaman hazırhgımw yerinde deg" ildi. 

k t ed öl r_ d b bir gayız uyandırmıştır, Diğer taraf. 
~e ıs em ı. unceye ~a ar '; menin §amil manisiyle sporcudur- Antrenman yapmıya fırsat bulama-
~~~ y~nım~an ayrılmak ıstemedı- !ar. dan Tekirdağlının karşısına çıkmıt- ı. ... dan öyle anla,ıhyor ki general Fran-
gını soyledı. Ben de hatırını kıra- lzmire gelen Kara Ali pehlivanla tım. , · konun yabancı müsavirleri tarafın-- r dan verilen reyler de kendisini mü-
nııyacagım. I dün bir görüşme yaptım. Pazu kuv- Şimdi hazırlıklıyım. Kolumdaki '· +J , terekeyi kabulden caydıracak mıd.i-

Sebastiyanonun göz erinde im- vetini hepimize tanıtan bu meşhur rahatsızlık beni güreşten men edecek 1 yettedir. Bu vaziyet ileride değişe-
paratora kar,ı minettar bir şUle pehlivan, bileğindeki kuvvetin tama- bir mahzur sayılamaz. Geı;mek üze- , . cek olsa bile mütareke ihtimalleri 
ı;aktı. men aksine, çok mütevazi bir spor- redir. Eğer bu defa da Tekirdağlı be- simdilik ümid verecek derecede de-

Adaya gönderilmekten, Zoiçe- cudur. Bazı pehlivanlar gibi güreşten ni mağlup ederse diyeceğim kalmaz. 1 ğildir, 
den ayrılmaktan kurtulmuttu. Yi· önce atıp tutmıyor, daha iyisi yenil- Kendisini, benden kuvvetli olduğu f· . s 
~e ~ay~a ve bu sefer artık teh- diği güreşç~yi sayı~or ve .admı h~~ için sayar ve bir daha karşısına çık-, L}··.··.·. ·.·· ... *.·.·· .... ,. ovyet 
likesız hır hayat ya~ıyacaktı. Ve Kara Aliye tzmıre geli§ sebebını mam. ( · i , .. ,,. , . 

bir müddet sonra da, imparato- sordum: - Yurd dl§ında bazı güreşler ya- · .. '. .. ;v '"'.f,t · hV .wiLtı::.~kk;oU . · 
run tatlı, yumutak tarafını bula- _ 12 Haziran güreşlerine iştirak pacağınızşayiohnuştur.Bununhak- • • . Filosunun yapa ... 
cak, Zoiçeyİ ondan istiyecekti. için geldim. Bu güreşler Askeri ida- kında yeni malumat var mı? , BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDE,mıt ve bu derslerde_? ımti;!ıanl~ 

Bu kadar zamanlık emeğine renin himayesinde yapılacak ve Tür- - Evet, cenubi Amerikadan bır • . . . , yapılmı9br. Meslekı ~ı ~lu- Cağı ziyaretler 
~ukabil elbet Vasi( onu ve onun lôyenin en namdar pehlivanları i§ti- teklif aldım. Bana bir çok şehirlerde ses~ mubıtin ~tı!a~~~ma cev~p mat ol~ak ta teknol~~ı, mu~iki~e 
ıle beraber de Zoiçeyi çırak eder- rak edecektir, dedi. güre§ yapmamı teklif ettiler. Eğer,. verırken, yetittirdıgı gençlerın armonı, orkestra ve ıli.h verılmit· Paris 2 (A.A) - Libe~ ~etesl 
di ti la ·- t" 1 • " !hayatta muvaffakıyet sebeplerini tir Sovyet filosunun bu aene ıçınde Is-' me e anıyor. a cagım ne ıce er ve yapacagım gu· h · ~-L •• L Ba 1 V lan · • 

imparatorun son sözleri impa- - Tekirdağlı güreıecek mi? reşler yaz mevsiminde beni tatmin!de azırlamaktadır. En son olarak ameli itlerde el- ............., nıe ~na, a sıyaya zı-
ratoriçenin dudaklarında çok kur- _ Tekirdağlının aözü vardır. eder, bazırhklı olduğum hakkında ~u seı;ıe mezun 13 gencin onu d~ ett~~leri. randman ~etkik ~dil- yaretler yapaca~ı yazmaktadır. 
ııaz bir tebessüm kıvrımı yarattı R münasip göreceğin zaman tam bir kanaat uyandırırsa son ha- sa gır - dılsiz, üçü de kördür. mıt. gosterılen derslerı ve verılen ş • J • 
Etkarina, göz ucu ile Sebastiya: i'zı:;d;~parız, karşı karşıya bir de- harda cenubi Amerikaya ıı{deceğim. Demircilik kısmından 2, ma- bi~~e.~i noksansız ol~ak aldıkla- ) ) 
noyU tetkik ederken Vasile: fa daha gelir, şansımızı tecrübe ede- Gitmezden evvel bir kontrat imzala- ran'!~zdan 2, nakış ve diki,ten 1, rı gorul~rek mezunıyet tahadet. lll '/l l 

- Hakkınız var, dedi. Sebasti- riz» demi,ti Şimdi ben lzmirdeyim. yacağım, Omid ederim ki, son iki se- terzılıkten 3, musikiden bir tale- namelerı hazırlanmıftır. Resmen lY~l et er 
fanonun emeği büyüktür. Vakıa Kendisiyle görüımek emelimdir. ne içinde güreı tekniğim daha da jhe mı:.zun olmuştur. Bu talebelere Mezun talebelerin el itleri ser
a~.zun1;1za muhalefet etmekle bü- Kuvvet ve bilgisini takdir ettiğim ilerlemi§tir. Oradan iyi haberler gön- 1 nazarı malumat ve umumi kültür giai mektep binasında bu ayı~ 
Yük bır hataya dü!mÜftür. Fakat Tekirdağlı Hüseyin elbetteki memle- dermiye çal!§ırım. ! olarak tarih, coğrafya, gramer, onuncu günü açılacak ve yirmı 
ınazereti de o nisbette kuvvetli.. ketimizde nadir yeti en livanlar S. N. hesap, hendese ve fizik gösteril- ikisine kadar devam edecektir. 

Cemi yetinden 
ayrıldı - . 

H ık il 
sarayı l'.,aptırdım. Çocuklarını alıp e~eri hile yoktu. Acaba gördüğüm Canı sıkıldı. Vekilharca: Roma 3 (ö.R) - Şili hükümeti-a masa a rı kaçırdıgım zaman bu saraya ge- 'ruy~ mıdır? - Git bak fU afyon budalasını nin Cenevre mümessili milletler ce-
tirdim. Sütle besledim. Kartıdaı Dıye aöylendi, nerede iıe bul getir. miyeti paktının islihlhakkındaki Şi-••••••••••••••• ....................................... gördüğün çocukların üçü de ııe- 1 - Şöyle fU sarayın etrafını bir Emrini verdi. li tekliflerinin kabul edilmemi§ ol-

Ta K nindir. Ben de timdiden sonra ar-
1 
dola,a!ım.. Vekilharç çarşıda tiryakiye ması aebebiyle Şilinin milletler ce-

Sa UŞU tık senin kölenim.. Senin em-, Dedı. Meğer o saray Taıa ku-lrastgeldi. miyetini terkettiğini resmen bildir-
rin altındayım. tunun sultana yapbrdığı saray Yanına gitti. mi§tir, 

Sultan hemen çocuklarına sarıl· ı imiş .. Ve bu sarayı Tasa kutu o - Haydi, Şahzade seni istiyor. -
dı. Çocuklan da anneleri ile ıar· : gec,e Ş~hzadenin bulunduğu tehre Dedi. Fakat tiryaki hiç oralı de- Yat Klübü 
mat dola• oldular. . ı getırmı,.. ğil .. Mütemadiyen elindeki sihirli Kartıyakada inşa edilecek Yat ku-

Paditah bu sefer artık af falan bahçesinde, kapının mermer mer· Artık dünyalar onların oldu. . Sultan, ıarayın pençeresi~de ~ gülü koklıyor, bir taraftan da: lübünün arsası DenizMrıkça aabn 
dinlemedi ve kızın boynunu vur- divenleri üzerine bırakır. Kendi Bunlar bu sarayda saf.ayı ha- 1 ~r~e~ uz.akta .. n .. Şahzadenın tır· _ Gülün bu kadar gu" zel koku- al•n-••br. Yat kulüp 25000 liraya çı-

-4-

Dıasını cellada emretti. de silkinerek ayın on dördü gı'bı' l d l ( b 1 yakısın 1 d --~ 
bı'r ~ı'van oldu. ~r a oturma a 0 sun ar ız ge e- ı ge ı~ goı:unce tanı ı. yor, kim bilir sen nasıl kokarsın.. kacak .ve denizci gençliğin istifadesi-

Cellat kızı alır. Ellerini arka- - hm Şahzadeye. Yanındakı delıkanlıya: d' .. I , d ne arzedilecektir 
sına bağlar. Boynunu Titr1Dak üz~- Sultan onu görünce hayrette Çocukların öldüğüne mi yan· - Şununla biraz eğlenelim.. ıye '?Y enıp uruyor. . . ~ ıııı:t!i~!l rtTJ"~cıız;ı 
re kıra götürür. Fakat kızın gu- kalır. , sın .. Çok sevdiği karısının öldü- Dedı. Delikanlı da: Ve~ılh~ b~~n sebebını sor-
zelliğine kıyamaz. Bu sırada laf merdıvenlerden rüldüğüne mi yansın.. Bunların - Baş üstüne diyerek tiryaki, du. Tıryakı de ıtı anlattı. Ve: 

- Haydi ıultanım, der. Sen al bir takım ~riyel~r kotUfUP gelir- hasretinden gece gündüz ahü zar' sarayın pençeresinin altından ge- - Sakın, dedi. O saraydan sa· 
batını da git. Ben seni öldürmiye- ler. Bu car!y~lerın. o~ında da ederdi. 1 çerken önüne bir gül attı. na gül atarlarsa alma.. Koklama.. 
c:ğ~?1· Yalnız buralarda bir daha nur topu gıbı yedı, sekiz, dokuz Şahzadenin bir afyon tiryakisi 1 Gül, sihirli bir güldü. Sonra ben gibi olursun. 
gozukme .. Al!ah selamet versin. yatlarında Üç çocıık var. Hepsi dalkavuğu vardı ki her gün gelir, 1 Tiryaki onu alıp kucaklayınca Vekilharç sarayı merak etti, 

Sultan, ölümden kurtulduğuna de sultam kartılar. Sultan, deli- türlü hikayelerle onu eğlendirirdi. ' aklı basından gitti. -Gideyiın bakayım orası nasıl 
•evi°!r fakat ba,ına gelen itlere kanlı ile saraya gire~, Yııkarı ç~- Bir gün tiryakinin afyonu bittiğin·! - Gülün ne güzel kokuyor .. bir yermif .. 
de aglıyarak yola düter. Dağ te- karlar. Sırma kaplı hır odaya gı- den Şahzadeden afyon almak , Ya kendin nasıl kokarsın .. diye Diyerek saraya gitti. 
Pe, ~ere demez gider. rerler, için izin istedi. ı deli gibi söylene söylene çarfıya Sultan, pençerede vekilharcın 
k Bırden, yolda kartısma Tasa Delikanlı: Şahzade yarım saat izin verdi. döndü. Onu böyle söylenir gören· geldiğini gördü. 
u,u çıkar. Onu kaptığı gibi ha- - Ey sultanım, der. Sana bun- Tiryaki çarfıya çıktı. Yolda gi- '. ler petine düterek alay etmeğe - Buna da bir oyun edelim .. 

v.~Ianır. Doğruca bir saraya götü- ca cefalar ettim. Çocuklarını alıp derken önünde muı.-~am bir sa-,ba,ladılar. Dedi. Delikanlı da: 
~· Bu saray öyle bir saray ki.. kaçtım. En sonunda ıeni cellada ray gördü. Şahzade ise tiryakinin yarım - Baf ütstüne sultanım. 

unyada eti yok .. Her tarafı el- verdiler, Yine sabrettin. Beni ele - Bu saray buraya acaba ne saat için gittiği halde aradan bir Cevabını verdi: 
:O~· cevahir İçinde .• Görenin göz- vermedin. Tahammül gösterdin. zaman yapıldı .. Ben bütün gün kaç saat geçtiği halde hala dön-
•erı kama•ır. K sultanı ıara ın' Ben de size mükafat olarak bu buradan 2eçerim, böyle birfeyin mediğini görünce merak etti. -BiTMEDi-

Satılık 
Az kullanılmıt fakat yeni 
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TÖR, B 1 R B AT ö Z el-

veritli tartlar ve tediyatta ko
laylık gösterilerek ıatılmak

tadır .. M 1 M AR K E M A-
cı L ET T 1 N C AD D E SIN-

, DE No. 35 B A Y F R A N
'-i ÇOIS GUIDICIYE mü-

racaat edilmesi rica olunur. , 

IZZl -



a.n. • ı .n. • v 

•••••••••••••••••••••••• 
16 ıncı : 
Asrın 

Sihirbaz 
Doktoru 

•••••••••••••••••••••••• 

Sana 

N O S TR ADAM US ::· .. E;;;;;ı; .... ı 
----.ı-.-R'lll!I----·- Hayat i Nakleden: F. Şemsettin Benlioğlu 

JJ -

ve : • 
Macerası E . 

•••••••••••••••••••••••• 

n~ühlet kırk gün . . -
verırım 

Manisa Mektupları 

·····Mani·s·ada Atatürk Anıtı 
Heykeltraşlar arasında bir maket 

müsabakası açıldı 

Fransız Cümhurreisi 

Fantomayı Affetti 
Fas şehrini uzun zaman 

hadisenin bir 
PARIS 29 MA Y1S 

heyecan içinde 
son perdesi 

bırakan 



. ' 

4 HAZlRAN CUMAR 

YAVRULARA G 1 DA Tahıin I'lyalanın Aşçı laşı marka piline unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapıl~ıştır •.• 

lzmirlileı in 
=• 
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Bayanlar Dikkat 

Genç kız ruhu bu .. Trakya • • gez ısı 
Kız evlatlarınızın tam bahar çağında sağlıklarını zehirleyici bir çok hastalıklarla uğraşması hep 
O AYLIK TEMIZLtKLERtND E kullandırdığınız iptidai tekil mikroplu bez ve pamuk tamponların 

neticesidir. 

Lili Budanın gül baba sokağın- mı vardı? Zavallı kızın bu dü,ün
da, güçük bir evde oturuyordu. celerden başına ağrılar geldi. 
Yetil ağaçlar •rasmdan kıvrıla, Bir an evvel evine dönmek iıti-
kıvrıla dağa tırmanan dar soka- yordu. 

proğramı 

hazırianıyor 

S İ Z L E R D E N R İ C A M / Z: Yavrularınızı, uzviyetleri tekamül 

devresine girerken daimaFEMiL ve BAGLARINAalı,tırınız. Ve bu sıhhi, gayet kul-

lanışlı ve en ince elbiseler altında bile sezilmeyen idealle sağbklarınm ve yuvanızın saadetini 
ediniz. 

HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MAcAZALARINDA BULUNUR ... 

ıiııorta 

' r:t:z777Y///..:a:il'hi~7;z/.F~LZZ7711l'77-C22'ZZ~:zllCU=rzz;;a-rGL:ız.ı'J'l2zz;;=;rLZZZZZXTJZZLLZJ 
• ük • L'l' ' tik Yolda kendini biraz toplamağa gın ı.. unetı ı ının roman ru- Edirne ( Hususi muhabirimiz-
h k d ,,... -- kız sa gayret etti. Annesinin, halinden una ço uygun u. ucuÇ • den ) - lzmir münevverlerinin A-
b h t lt b ukt t g" ından Qüphelenerek üzülmesinden kor-a ıaa a ı uç a ya a Y nadolu ve Trakya gezisini hazırlayan 
k 11~- Anne · · h 1 d • yı kuwordu. Şimdi bütün kalbi bu ya· auuı. ıının azır a ıgı ça ~ lzmir Halkevinin bu hareketi Edirne 
t 1• 1 · · H k • f 1 d hancı adama kars, ı derin bir nef-e at a ıçtı. emen so aga ır a ı. ve T rakyada temiz duygularla ve 
Y ku t ' d ' S k d 1 1 " retle dolmuatu. o f an ın ı. ı a ım ar a yu- • hararetle kar•ılanmı•tır. T r 1--aya 
" k M - k " " " " Ak,am erkenden yatağına gir- • • ""Y ruyere argerıt oprusunu geç- ayırdıkları üç gün kısa bile olsa en 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
; RADYO ~ • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU 
t. S t ta k' d · · · basın di. Ba•ını yastıklar arasına göme-
ı. aa m ae ız e ıtının • • • ver"ıınli tarzda prog" ramını bı'z~·t ' 

d b 1 1• d B b "l rek acı , acı ag"ladı. - öğle neşriyatı· 
a u unması azım ı. a ası 0 • Geneeral K. Dirik hazırlayacaktır. 1 

dükten ıonra ailenin geçimini te- Ve bunun için salahiyetli gençlere bu Saat 13. 30 Karı~ı.k plak neıriyatı, 13. 
nıin edecek hiç bir teyleri kalma- * İş verilmiştir. Ege ve Trakyanın en 50 Plak: Türk muaikiıi ve halk prkıla-
dığı için çalıtmağa baflamıştı. Bir F otograf salonu sahibi telefonu eski tarihindenberi müşterek Kültü- n , 14. 15 Dahili ve harici haberler. 
fotograf atelyesinde it bulmuştu. açtı: rü Çanakkalede Trova kiiltüründe ve 
Sabahtan aksama kadar fotograf _ Allo .. Allo .. Evet .. Şimdi re- Anafarta kilidinde bağlanır, General Akşam neşriyalt : 
camlarını ba;..yo ediyordu. tuş yapıyprlar. Bir dakika. Adre- Kazını Dirik Halkevinde bir konfe-

8 30 
d 

Bir aktam üzeri İfinden çıkmış . . . G"lb b k - d b t O Saat 1 . a çocuklara karagöz 
lb b sınızı yazayım.. u a a so agı rantın a unu yaşa mıatır. ç yıl k' .. k Al" 19 1 5 T" k ik' . 

evine dönüyordu. Tam gü a a I t 'k' · .. T ak l' k 1 • • ( üçu ı ) . te ur mus ısı ve 
d 12 numara ı apar ıman, ı ıncı once r yaya ge ır en zmırın sev- 1 al k 1 (S k 

sokağına kıvrıldığı sırada gör Ü- • d . ak t • . h b h ı k şar ı arı ervet Adnan ve ar a· 
k l 

kat .. Rıca e erım, mer e meyı- gı ve eyecanını uraya araretle d 1 20 00 d 
ğü manzaradan birdenbire ir i • M I d b' . l d ki 1 . . aı arı) . e saat ayarı ve arapça 
d ak k 

niz.. emur arım an ırı aynı so- aşı amış ve ora a ça ışma ıııtemıni . 
2 0 15 .. k . . . 

i. Köşe batında genç ve Y ışı • Ak .. • k belk' d h • neşnyat . te tur musikısı ve halk Devlet Demiryollarından: 
1 b k 

kakla oturuyor. •am uzerı onun aaşma sızın ve ı a a genış tarz- ' . . 
ı bir adam durmut ona a ıyor· ile gönderirim. Adiyö, bay direk- da tatbike başlamıştır. İ;ı:mir Vilil.ye- şarkıları (Hıkmet ~a ve arkadaşları), 

du. Elinde de bir fotograf makine- .. tin' .. k .. t k k" .. 1..... 21.00 de Ankara ilk bahar al koşuları- 5 Haziran 938 pazar günü lzmirden • ödemite ve Tireden Nazil 
aı' vardı. Genr adam Lı'lı"yı' gö- tor... ' 1 ome • gos erere oycu uının ve d '. d" ·· h f d k · · •'- !iye birer huıuıi gezi treni yapılacaktır. " L'l' • • tt J k" b" 1 k U T k • , nın or uncu a tasın a otuya lflırW< _,,_ h ak' •• k ld d 1 ıyı çagır ı: . oy uro arının an nu ra va ıçın H k t ı•t ti · b'l .. l . • d ruııce emen m ıneaını a ır ı. I "d k k b .. b"t" T" ki edecek atlar ve kazanma ihtimalleri are e ve muvua a saa erı ve ı et ucret erı atagı a göste-
B. . • • d . . k' - Matmaze ' eve ' gı er en cı mış ve Ugl/-11 u un ur ve k 2 .. r'lm' t' D h f 1 . ah t im k . • A'- ak • 1 K ır ıanıye ıçın e rcsmını çe ıver- I . . . d ' "tü' C" h . tin' • rak b b" .. k d_ /hakkında onuşma, 1.15 te lltiidyo sa- ı ıf ır. a a aza ız a a a ıçın u;anc garıy e emet 
di, 8645 numara 1 ııpar5ı!ı e go re- umDurıvl e 1 ':S-. I' u lmuyu a- lon orketrası , 22.00 de ajans haberleri, ve Tire istasyonlarına müracaat edilmesi. 

Lili ka,larıni çattı. Korkusun- ceksiniz. ı,te adres. ızSz~ten ° ta- vayı ev.e~ mer .ezı e ıne a ıştır. 22.15 ıe yarınki program ve istiklal mar- lzmir • Ödemit • lzmir treni Alsancaktan kalkıt 7.45, ödemişe va. 
dan ve tafkınlığından ıeıini çıka· rafta oturuyorsunuz. a ın unut- Onun ıçın lzmırden 'le Egeden ge- rıf 11, ödemişten kal"" 18.40 Alsancağa Vartf 21.55. 

d E d - •d k mayın 1 lecek zı'yaretciler Trakyamızda rok t•· G'd' I' b'l " 1 • b' · · k rama 1, vine ogru ve a eta Of• • ~ ı tf • ge lf ı et ucret erı ırıncı 200 i inci 145 üçüncü 91 ku• 
nıafa başladı. Genç adamın uzak- Lili sipari•i kime götüreceğinin seyler sı:i:ire~ek ve her ş~yd~n Önce ISTANEU L r.. \ DYOSl' ru~tur. 
tan kendisini takip ettiğini hisse- farkında değildi. Trakyahlilrtn saf ve ılık smesıne yas- öğle neşriyatı : Tire - Nazilli • Tire treni Tireden kalkıt 4.25 Nazilliye varıt 
diyordu. _ Emredersiniz. _ Diyerek !anacak ve mutlak surette yepyeni 11.22 Nazilliden kalkıt 16.50 Tireye varıf 22.39 dur. 

patronunun yanından ~ıktı. h~yecanlara k"vus&ak güzel lzmire ' Saat 12.30 Plakla T llrk musikisi, 12.50 Gidif - geliş bilet ücretleri birinci 366, ikinci 229 üçüncü 147 ku. 

* Adresi okuyunca donakaldı. do?ecek, Anafar~aların heve~~~ ~ay- Havadis, 13.05 Plô.kla Tiirk musikisi, 13. ruflur. 1915 (2099) 
Hayır .. Onun evine gidemezdi. nı~ı~dan da nasıp şerbetlerını ıçe- 30 Muhtelif plak neşrlya1 ı . 14.00 Son. _.... , •. •u:sc.a sooe ew;ttıe:;8 ,m A• !!iJtA>Wft 

Oçüncü gilnil gene aynı yerde H b"t'" .. 'ti · · it cektn. tZMIR MEMLEKET HASTA- A • d kartılattılar: Genç adam hürmet- ayatını ve u un umı ennı a Akşam neşriya tı: ZJIDet olay1sile 
le fapkasını çıkardı. Selam verdi. üst eden bu adamla yüz yüze ge- Balkan hududuna NESi DAHIU .HASTAUK-

lemezdi. Resimleri baska birisivle LAR MOTAHArSISI A l Lilinin yüzü kıpkırmızı oldu. Ba- ka.Jar . Saat 18.30 da plakla dan• musikisi, DOKTOR Ce e tnu··zayede 
. d' D l'k I .. .. gönderecekti.. . Annesinden rica Uı , 1 h 1 K f 

tını çevır ı. e ı an mm yuzune d d ' E d • h k b 'd' 18.45 te Kızı ay a tası : on erans: 
bile bakmadan yoluna devam et- e er 1

" .. n ogru are et u 
1 1

' Edime , ( Hususi muhabirimiz- Doktor Şükrü Hazım (Savaşta Kızılay) , c I "1 y ~ ·ı 
ti. Eve donerken yolda onunla kar- den ) - Lüle Burgazd:ı.n Balkan! 9 0 d !"ki • ·k· · 19 15 e a ar ın ) e Satış 

D 
'k J • 1 t D l'k ) 0 J k 1 .O a p a a aans musı ıs ı , . t e 

eh an ı ertesı günü görijnme- şı a~ L . e 1 an 1 gu eı'e yanına hududuna kadar tamamlanacak Be- . k f . o · · D Önümüzdeki Pazar gun" u·· yanı' Ha· d" B' •• t• • k Jd on erans. nıversıt~ namına oçent 
ı. ır gun soııra ılı evine dö- ıo u u: ton asfalt yol Nafıil Vek&Jetinin em- N" (K 'k 1 ) 19 5 5 b ziranın beşinci günü aabahleyin saat 

nerken ....,,lb b k ~ b 1 B LT R · 1 h usret ozmı şua ar , . te or· 
5 .u a, a 50 agının afın- . - onsuvar ı ı.. es~ er a- rile münakasaya. çıkarıldı. Bu yolun h b ı · 20 oo d N dd. R· on buçuktıı Karşıyakıı.da Muradiye 

dıı. '* ~ır •l>~r ot?mobili gördü. zır mı? . ' ih• lesi 16 tfaziram;la yanılacak velsa a er erı , . e ec".'e ın . ı~~ Muayenehanesi : ikinci Beyler caddeııinde 74 numarada Sümerbank 
Otombbıle dogru bıraz yakla,ınca Kız şa,ırdı. Ne YllPac;ağını, na- 1939 __ ı_ d b' . l ktır . ve arkadaşları tarafından l~rk muaıkı•ı sokağında Fırın karşısında (25) Direktörü Bay Ahmede aı't Lu"ks mo-
. · d h 1 • k ' 1 h k d •· 'k · d' yuıs,onun a ılmı.toaca ' halk kl 20 •5 h dad ıçın e meç u atı mı gördü. Deli- sı are et e ecegını estıreme ı. * ve şar 1 arı, ,, te ava mporu, numara ır. bilyeler bilmüzayede satılacaktır. 
kanlı gülümsiyerek elini fapkası- Bu adam onun ismini nereden bili- Yi • • 20·48 de Ömer Riza tanıfından arapça TELEFON : 3956 Lüks Büffe ve Servant Amerikan 
na götürdü. Fakat, ~i~iı;ıin .·e~t ba- yordu? - . . una~ artrstlerı söylev, 21 ·°.o de ~e~n:ı· ve ıulcadaşları ~~· ~~stepe iE';rFbNa~14; kanapeler koltuklarile, Çini soba, 
kışları kartısında elını ındırdı. Se- Lili ilk faşkınlıgın tesırınden a/e yhındeki dava ıa.,,fından ıurk mu .. kısı ve halk şarkıları, dört köşe yemek masası 6 sandal 
lam vermeğe cesa~et edemedi. kurtularak kendini topladı. Çan- , <.••at ayarı) . f.1.45 te orkutra, 22. 15- büyük ıparta ve Uşak halılan h:.~ 

Lili, gece geç vakıtlara kadar tasından fotograf zarfını çıkardı. .:tına (~.~) -Burada çıkan Et- te ajans haberleri, 22.30 de plakla 00· ı tZMtR sıcıu TiCARET ME- takımı 11 parçalık Vyena ı--'avani, 
ııyuramadı. Şık .. spor o~omobill~, Ciddi bir tavırla genç adama uza· nı 1 gaze esı yazıyor,' !olar, opera ve operet parçaları, 22.50 1 MURLUclUNDAN: ' V!ena .şemsiyelik, 

1

Gramofon Edi:son 
genıf omuzlu guzel delıkanlı bır tarak: lstanbulda oyun verırken yakış- de •on haberler ve ertesi günün proıı· Hali tasfiyede lzmir ve civ11rr te- pliklarıle9parçalıkkoltuktakımları 
türlü gözünün önünden gitmiyor- - Buyurunuz - dedi. Batiyle m~z ba~ı ha~ekettrde bulun.an Y~- ramı. ! lefon türk anonim şirketi tasfiye me- orta masası, perdeler, Lüka aan 3 
~u. D~tündükçe soğuk da~andı- kısa bir selam verip yürüdü. nan artistlerı hak rda haysıyet dı- . murlan avukat Nuri Fettah Esen ve pedal piyano, etajer, el Kolombia 
gına pıtman oluyordu. Nıhayet, Artık zihni büsbütün karıtmıf- vanınca veriln berae kararı münev- AVRU~A iSTASYONLARI : ' Doktor H 1im Ba t af dan gramofonu 2 kİ4ilik Nikel dört kö-
b' dah k 1 • 'l 'f verler ve artistler mahafiUerinde ha- SENFONILE a yar ar ın ve- ' y• 

1~;ın a artı aftıgı za~~n ı tı at- tı. Bu adam ondan ne istiyordu? raretli mubahasalara sebep olmuştur. R: rilen 31 , 51938 tarihile taadikli sir- karyola somyasile, 2 komodin, liva-

v 
~,mukadhele edecegıne karar Ertesi günü, postacı Lilinin an- ı 7 küler ticaret kanunu hüküm' .. lerın' e man tuvalet, lüka tuvalet, koltuk, 

erer.,.. uyu u b' k • d' z f Namuslu bir takım zevatın ihbar- .30 Berlin kı •a dal;n· ı: Eeı l in fil· 'f lı, alı d 1 kı vl · nesine ır me tup getır ı. ar ın h .. . 'lin 2305 k t fi onyera ayn o ap, sa ma 
• . · d f f d M k !arına raii'men divanın beraet karan armonisi. gore sıcı numarasına ayı ı___ la I • ıçınde bır e otogra var ı. e - t .1 d'ld'"' .1• 1 aaryo ma aomya, şez ong, termosı-
tupta tunlar yazılıydı: vermesi herkesin hayretini mucip ol- HAFiF KONSERLER: ve escı ~ lcüı .. ıgı ı an o unur. fon ma banyo, peşkirlik, beyaz kısa 

maktadır. l - Sır ler k•-ola, ı..::-ük' yazıhane, ,a1ın--ı.1.ı. 
Genç adam ilmidinl kesmi• _, ""lı- .,.,...,.,.., 

olacak ki; bir daha gözükmedi: Sayın bayan! ~ev~uubahaartis.tlerinmüste~cii' 7. 10 Berlin kısa dalgası: Musikili Pa- SIRKOLER storlar, sigara masaları ve sair bir 
Glinler seçtikç.e Lilinin aabırsızlı· Sizi rahatsız ettiğim için affını- Vve kç:_rkılnl' ~.are~~tller.ı ~akykındakı u' zar selamları. ( 8. 15 devamı)• 10.301 lzı:....il ticaret sicilinin 2292 numa- çtıolk lübktı mobilyalar bilmüzayede sa-
ğı artıyordu. Delikanlıyı bir daha zı rica ederim. Batka çare bula· e are ıs ın soz ennı unan m • Berli k d 1 B d . ul k .1 .,. aca r. 

h . l . . . • z 'f' il "k k n ısa a gası : an o muzika, 1 3 rasına us en ayt ve tescı ve uan Emni t M.. ed 1 
&'örebilmek ;,.in ,.,..,1n d ınadım. Bu vasıtaya müracaat et- arrır erının reısı arı ıs e yu se Bert· k d 1 H f ( 1 ı d'I f k l•-' L_ • ye uzay e sa onu 

Bir sabah-7atei;e";ıe ıy:~1ı:;rken meğe mecbur kaldım. Sevgili kı- devlet memurlarından bir zat ve it- 50 ~:v ısa a gası: .. • if mu..:ki, .. • 4· ı e 1 en ev a ıwe ncyeti umumiye Müdüriyeti 
hey J d f 1 d B zınızla tanı•mak hususunda sarf- tanbulda çıkan Apoyevatini gazete- k . amı) ' 13·25 Bu kreş: Plalıla ogle j kararı mucibince fesh olunarak mu- S--7 D-2 

ecan a masasın an ıra ı. e- , ons ( 14 30 d ) 5 B •• fi · ed'l 
raber çalıştıkları arkadatı gözle- ettiğim bütün gayretler bofa çıktı. sinin başmuharriri de teyid ve tasdik erı , · evamı • 17.4 erlin ı ameıitının tas yesme memur ı -
rini hayretle açmıt ona bakıyor· Nihayet, si~i rahatsız etmeğe ka- etmektedirler. kısa dal gası: iş sonu konseri ( 18.50 de- diğimiz lzmir ve civan telefon türk •• •• "' 
du: rar verdim. Ben de Gülbaba so- Bu namuslu insanlarin hepsi de:~::>· 1 ~· 1. 5. Berlm kıs~. dalgaaı, ~eşeli l ~nim ş~ke~in taıfiy~ heye? ıı- Ozel ogretmen 

Ne oluyorsun? kaiında ve size pek yakın otunı• yalan mı söylüyorlar? O halde be- mu .. kw. 19.17 Bükref: Karışık/alile «halı tasfıy~de ~.ve .cıvan . ..• . . . 
Lili alnını oğufturdu: yorum. Buna raimen kızınızla ta- raet kararı nud verilmiştir? ~umen muaikisi .. 19.20 Prag: Fok or-1 telefon türk an~nım tirk~ı» f~ası ilk ~t~, ve Lıse ogrencılerın~n 
- H' H' nıtın • b• t" lü • k• b 1 ma H b ld b kar · tin' af ed'I estra11, 20 Berlın kısa dolıı:ası: Ne~eli altında olmak uzere qagıda numu- derslennın olgunlafhrılma.sını ıs-

ıç.. ıç.. aga ır ur ım an u a - er a e u ar ıs ı - h f 1 1 . 1 ·· t k tiyen T liJ · • M" .. F · 
Diye kekeledi. Sonra bir foto- dım. Çalıttığı fotografhaneyi öğ- melidir. a ıa _11<>nu proıı:ntmL 20.10 Viyana ei-·?e.eri mevz~_ı~z~arı mut ere en e erının ~şur evzıpafa 

l'l'af camını arkadat b rendim. Kız kard~mle birlikte lencelı muııikt 20.20 Prag: Askeri ban· ıstıınal edecegımızı ve bu suretle vaz bulvarında Bahçelıler hanında 4 
sordu: ~ UU P · kt" k b h • I do. 20.35 Bükr .. Hafif Rumen musi· olunacak müsterek imzamızın tasfi- numaraya müracaatleri. 

resım çe ırme a anesıy e ora- !J' h · · ilz ed • · · il 
. - Gizi, bu resimdeki delikanlı ya ıittik. Belki, orada kendisine r B o R s A ' 1 kisi (şarkılı). 21 Belgrat: Eğlenceli haf- ye . eyetın'.. am • ı:cegını arz e 
ile yanındaki kadını tanıyor mu- teaad''f eder ve bu suretle tanıfı· 10 •onu progTamı. 21.15 Prag mu.ikili ~~~ numı:;:ı:~rının usulen tas- IZMIR AHKAMt ŞAHSiYE 
aun? rız. Fakat bütün bu ümitlerimiz - eğlenceli ne;riyat. 22. 1 S Bükreı ııalon 1 1 

.nca ey ' • . SULH HUKUK MAHKEMESiN-
- Götter bakayım! .. Ha.. Düu de bota çıktı. Artık ai:ı:e iltica edi-ı UZUM orlcestrıuor. 22.30 Peşte: Ork .. ıra kon- I fHali tas~y~ ı!:"" Te cınrı te- DEN: 

gelınitlerdi buraya.. yorum. Meıut bir ""Va kurmamız •eri. 22 45 B"'· . H f'f "k' k·'" e on a~nım •ır tzmır" de Faik ..... mahallesın' -'· 
L 'I' . .. .. b' ~ d d imk ,_ 111 7· . uueş. a ı musı ı na uı, A. Haliın Ba er N F Eten ~ °" ı mm yuzu ır nn a sarar ı: snlannı hazırlamanızı yalva- 63 O. Arditi 18. ' 23.30 v· . E"I ı- siki d Y • • Dere sobğmda 10 nınnarah evde 
- Kim bu adaın? Biliyor mu- rıyonun. Ce:9'abınızı aabınızlıkla 20 M. j. Taraato 18. ıs. 24. IO r::\::..:"::~.:~ .... ve ans l!M. NO. 1318 HU.N0-.2/95 oturmakta il.en 28/12/936 tarihin-

auıı? G' I d lik b d ~·ı '? bbaekler, ellermizden öperim aayın 6 A(yoti bt 16.SO 16.50 51Direde938 •-~ihli' ~P._~~~dblan~ ~-1! de ölen Zekeriya oğlu Ahmet Baha-
- iiZe e aıı egı 1D1 yan. 3 A H. Nulı 20. 20. DANS MUStKlS.1· ... ıır11vı.u e «na» .,.., ettin varisleriıxf küçüJı: kızı N 
Lili dudaklarım bükerek: Modaroa Peter 92 yeldin · fiyede lzmir ve civan telefon türk · · . A en Şen.o bil 1.er-
- Eh, pek fena deiiL • dedi- 278708 17 Bertin kısa dolıı:ası: Yaylı enatrü- ar:onim şirketi» firması altında t.u- ~= annea&r--' a•...::te n_, !~ ve a~e 

L __ • d k• k Kad -ektub d'kk ti okud 278800 l c:.. L•'i! • la •- ~-- ım -._ve ...., •• ~an mu-ucnını daha ziyade yanın a 1 a- ın - u ı a e u. man ar kuarteti. uye memurn tmm e nnzıı rmı K.,... terakim l&IS lir terekeden 1 .. clın hotuma aitti. Sonra ba,ını kaldırarak: yan zat ve hüviyetleri dairece maruf taluilini . ~ . u-
. - Kadını tanıınıyorum. Erkek - Yavrum! - Dedi.- Sokak- Çekirdeksa Ü•üm fistleri ' RESlTALLER: İzmir avnkatfannd~ Nuri. Fettalı zumu . utemışür. . 

büYiiJc bir müenesenin direktörü- ta senin reamini çeken, yoksa bu Esen ve- doktor Halım Bayerın olup Terelceai yazı}mıf ve defteri tutul-
diir. serıeri mi idi? No. 7 16.0() IO llerlin kısa dalgaJ11: Piyano konseri münderecatmı tamamen kafıul ve mUIJ olan ölü Ahmet Babaettinin di-

Çok zengin bir adamdır. Ya- _ Ne münuebet anneciiiml. No. 8 17.00 (~cothoven). 11.45 Berlin kısa dalı;a- ikrar eyledikten sonra yammda biz- ğer nri.sleri ve kansı Şöhrete mira-
n~~~a her zaman batka bir kadın _ O halde mesele yok ... Pek No. 9 18.00 ~· Erna Sack farkı oöyliyor. 16. 15 Ber- ı;a~ koy~~klarını ta~lr ede~. Bin aı .ret nya kabul ke~eti bildiril-
torurüm. Belki de bu kaduı tim· ili, bu adam senin hQfuna gidi- No. IO 19-00 lın kıaa dalıı...,: Şula Ye ıiirler. 18.30 oo;ruz yuz otuz sekiz senest Mayıs mııı buna W!fl t.erekemn resmen tas-
diki sevgilisidir. ' yor mu? No. 11 21.00 Peşte : Macar ıarkıları. 19 Ostrava: ayının otuz birinci sah günü. fiyesiniutemif•ebuterekeninmah-

Lili daha fazla sormai!a cesaret _ Fena bir adama heıızemi- ZAHiRE Halk 1&rlaları. 19.45 Bclgrat: Piyano lzmir üçüncü noter vekı1i Fefımr kemece resmen tasfiyesine karar ve-
~emedi. Arkadaşının siİ~helenme- yor.. konseri. Tenik resmi mühür ve İmzası. rilmiş olduğu ilin olunur. 
•ınden ~orktu. Beyni altüst olmUf· - Anla~ıldı, bugün hemen ce- 200 ton buiday 6. 6.25 DA: ,5 MUSIKISlı UM.ı;ı~'. 131~ HU.N<?.2/95 1916 (3000) !:!· Re•ıındeki bu kadın ya onun vep vereceğim. Yalnız, öteki ser- 50 çuval Arpa 4.25 l;b; sırlruler nu3hııs"llm daırc dos-
~nlısı ise? Öyle iıe kendisiyle seriyi artık unuttun mu? 23 çunl Nohut 6.50 2!>. Peııa. ır. 31> !!erlin ın. dııl~aoı r;sm N !aklı 31/5/1938 ta;ih ve h günü • 
.. aa 1t~ak için neden bu kadar uğ- -Emin ol anneciğim .. Aklıma 923 kental Palamut 240. 285. 23.15 Belıırnt. 23.30 Prag: 23. 30 Viya'. dikl~rı:· fa ~shna uy~oldugu ~- İzmir üçüncü noter vekili resmi 

tı. Yoksa! .. Baska makıatları bile ıı::elmi:vor.. 1659 kilo Yapak ~6. 50, na, (Eğlenceli mu•iki ve danı havalan). , dı. Bın dokuz yuz 0~~z sekiz mührü ve F, Tenik imzası. 
- ..MllCfl Matı!. UJJJJP ııt\lı Jıırınci_a.,: 1922 (3901) 

* 
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Caimon Daim on 

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

p~ fazla rağbet bulmuftur. Ayarh ve altmıt metreliktir. Daimon 
fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az ıarfetmeıindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/9 Hüs· 
nü Öz ödemifli. lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Ssı. 

ödemiş C. müddeiumumiliğinden: 
Ödemif Ceza evinin 9 ... 8 nıali yılı için bir aenelik ekmek ihti· 

Y cı kapalı zarf usulüyle 21 • 5 • 938 tarihinden itibaren on be' 
gün müddetle eksiltmeye konmu!]tur . 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 224 - 280 
adet ekmek verilecektir. 

htekliJer her gün mesai s ntlerinde fnrtnameyi müddeiumu
milik ve Ceza evi dairelerine müracaatle görebilirler. 

Muvakkat teminat mikdarı 700 lira olup tesbit edilen 960 
gramlık ekmeğin Rayici 9 kurut 12 santimdir. 

isteklilerin gösterilen mikdar üzerinden bir senelik ekmek ta
ahhüdünü ifa edebileceklerine dair Ticaret odasından vesika ib
raz edeceklerdr. 

ihale tarihi 6 - 6 - 938 günü saat on bette olduğundan bir saat 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun •e· 
kilde teklif zarflannı o gün ödemio Müddeiumumilik dairesinde 
müteşekkil komisyon reisine vermeleri ~arttır. ilan olunur. 

25 - 28- 1 - 4 1729 (1084) 
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- -.. --------~ ,...c.c\ın ve ta·\ 

lstanbul Sıhhi müesseseler Artırma ve Eksiltme komisyonundan: 
Cinıl Miktan Muhammen kı1metl M. Garautl Şartname Eksiltmenin 

Azı Çoiu Ku. Sa. Lira K. Bedeli Şekli T aribl 

Ekmek 791000 963500 JO 7563 57 504 Kapalı J0.6.938 Cuma aat 15 
Francola 22800 31000 14 50 
Sadeyağı 27700 37400 98 
Vejetalin 5000 8000 52 
Karaman 100800 120500 40 
Dağlıç 53000 75000 47 
Ku%U 23800 31800 47 
Sığır 53000 63600 SS 
Silt 203900 239700 11 
KAıe yoğurdu 61500 91800 5 
Kilo yoğurda 12000 16000 17 
Mutbah 'umurt111 320400 415500 1 
Günlük yumurta 140000 205000 4 
Kuru kaysı 2100 3175 50 
Kuru faaulya 9900 12550 14 
Kuru fasulyı .. Akliye" 25000 3000(} l t 
Nohut 23050 28850 l O 
Pırinç 50300 66100 22 
Pirinç "Akliye" 45000 55000 20 
Yeşil mercimek 1600 2000 11 
Kırmızı mıerc:mek 1250 1650 11 
Kırmm " "Akliye,. 15000 250CO 10 
Kuru üzüm 3150 4425 20 
Kuru üzüm "Akliye,, 7500 10000 15 
Barbunya 2100 3000 10 
Barbunya "Akliye,, 15000 20000 9 
So~an • 34300 45900 5 
Patates 33400 52500 7 
Patates "Akliye" 40000 55000 6 
Bulgur 45100 55200 12 
Zeytinyağı 17950 23300 55 
Zeytin 6100 7675 26 
Zeytin "Akliye" 5000 7500 21 
Sabun 22300 287 50 35 
Yeşil sabun 10350 15700 21 
Tereyağı 4550 7000 115 
Beyaz. Peynir 7300 10575 45 
Kaşar peyniri 3700 4900 70 
Toz şeker 64750 82700 27 
Kesme şeker 4000 6500 30 
Makarna 7800 10400 25 
Makarna unlu 25000 30000 20 
Şehriye 2650 3800 25 
Şehriye unlu 15000 200GO 20 
Un 23570 · 30775 15 
Kuskus 1300 2000 25 
Pırinç unu 4400 6000 20 
Pırasa 16350

0 
21700 S 

Lahana 1230 17500 6 
Bakla 7450 10000 7 
Ispanak 23650 31400 6 
Barbunya 4300 6300 13 
Ayşekadın faau;ya 38150 49200 12 
Çalı 4300 6300 11 
lSamya 2ts73 4280 20 
Smk domates 3500 4550 8 
Yer domates 17050 23160 7 
Sakız kabağı 18150 25700 8 
Patlıcan 62350 79700 15 
Semizotu 3900 5775 4 
Engmar adet 5300 8600 7 

50 

50 

30 

50 

so 
50 

50 

2748 
312 

9049 

2525 

1082 

4338 

2230 

603 
614 

1820 

1489 

2259 

lyi su Damacana 2500 3500 65 
Kesilmiş odun 2215 2790 330 

170 
çekisi 1131 

Kesilmemiş odun 1150 1450 250 
" Mangal kömürü 39500 50000 4 50 

Kok kömürü 2825 3525 1850 tonu 7070 
Kmp!a kömürü 1500 1875 1550 

" 
Benzin 19500 25500 16 439 
Petrol 4000 6000 17 
Arpa 27000 36500 S 50 212 
Saman 7000 9500 2 50 
Kepek 9500 13000 3 50 
Kuru ot 2000 3000 4 50 

90 

77 

44 

23 

88 

76 
19 

93 

96 

35 

63 
15 

63 

88 

64 

184 

603 

169 

-
290 

149 

-
-

150 

ı (' 

472 

Kapah 
Açlk 
Kıp ah 

Kıpah 

Kapa!ı 

Kapah 

Kıpah 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kıpab 

Açık 
Kap ıh 

Kapab 

Kap ah 

Açık 

10.6.938 Cuma aat 15,30 
10 6.938 Cuma aut 15 
15.6.938 Çarpmba aa. 15 

15.6.938 Çarpmha ... 15,SG 

17.6.938 Cuma aat 15 

17.6.938 Cama -t 15,30 

• il 

22.6.938 Çarıınba ıaat 15 

22.6.938Çarıanba11at 15,50 
22.6.938 Çarıamba uat 16 

24.6.938 Guma ıaat 15 

24.6.948 Cuma nat 15,30 

29,6.938 Ça,.anba ıs 

• 1 1 ı} ~ ~·ı •J : !.! J 

29.6.939 Çarıamba 1530 
1.7.938 Cuma ıaat 15 

1.7.9:i8 Cuma 11at 15,30 

6. 7.938 Çarıamba aaat 15 

6.7.938 Çarıanba saat 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı ihtiyaçları olbaptaki tartname ve nümuneleri veçhile ekailbneye konulmuttur. 
1 - Eksiltme Çoğaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin tekli : Gün ve saatleri, tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarlan kartılarında gösterilmittir. 
3 - Kepah zarflarla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi ha~i ve ağzı mühürlü zarflarını ko

misyona vermeleri lôzımdır. Mektupları teklif olunan fiatlerin hem yazı ve hem de rakkamla yazılması lizımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizasında gösterilen bedelle ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir ve nümuneler 

her zaman görülebilir. 
5 - istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müeaaesenin tamam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - isteklilerin cari seneye ait ticaret odası veıikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz ve1a 

banl<a maktuplarmı kapalı zarflarının içerisine koymaları lazımdır. (3027) 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Blslklet ve s ... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX l\ıotorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. . 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emlrler çar,,,.., kar,ısında No. et 

r evlet demiryollarından: 
20-4-938 tarihli Y eniasır ve Anadolu gazetelerile ilin edilen 

ve ıntı9ı 1-6-938 Çartama günü ıaat 9 da yapılacağı bildirilen 
Alıancak ve Basmahane anbarJarındaki toplanmıf hububabn iha 
lesi görülen lüzum üzerine 16-6-938 Pertembe iı\inü saat 15 e 
bırakılmı4tır. 51.'tılacak hububatın cins, miktar ve muhammen 
kıymetleri atağıda göaterilmi9tir. isteklilerin kanuni vesaik.le 
birlikte muayyen gün ve saatte Alsancak 8 inci itlebne komisyo
nuna müracaat etmeleri ve muvakkat teminab yatırmaları lazım. 
dır. Hububatı görmek için Alsancak ve Basmane Anbar müdür
lüklerine müracaat edilmesi. Şartnameler komisyondan parasız 
alınabilir. Muvakkat teminat 2957 kuruttur. 

Cinsi 

Pamuk 
Pamuk ~ekirdeii 
Hububat 
Palamut 
incir 

Beher kilosunun 
Muhammen kıymeti 

K.R. Santim 
5-
1-
o 50 

1 50 
4 75 

2--4 1871 

Kilo 
Takribi miktan 

25 
350 

70000 
2000 

200 
(2078) 



Kaşe!e?.in ~si!ini~ğr~n~er baş, 1 
diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRlP VE EMSAU HAS
TALIKLARA KARŞI BlLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki aür'at itibariyle emaalsiz olan GRIPIN'in 
1 O tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
lcabmJa giiıule ( 3) lıGJe almabilir 

TalılitlerinJen .alıınma oe laer yerde urOTla Gripin üteyinu 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMA • 
1 

Sirkecide 
• 

Bu her iki otelin mflsteciri Tiirkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eae 
halkına kendisini sevdirmi•tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu-
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthi• ucuzdur. 
Ltanbalda bltün E•e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

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

1 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 

.. ~ -- -- .. 11 1 

köld•ine mide humması, apandi
ait, nenuteni, sıtma ve romatis
IDa Ja ••i• fennen anfatılmıthr •• 
Temiz aiız ve aailamtditler umu
Dll vücut sajlığmın en birinci tar· 
b olnnqtur. Binaenaleyh ditleri· 
Dizi h. sün kabil olduiu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
auantl edebllininiz Te etmeliıi· 
Diz. Bu •-.de mikroplan imha 
ederek ditlerinizi kanımat olur· 
RIDU. 

RADYOLJN 
ile ditlerinizi aabah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınaz. ... 

~&ild l?!!ll DIMSI CL ;ou;; 

ENGÜRÜ BOY / .. EVİ 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, sair 

·- ani Güzelliği arzu edilen Te zem oktıyan MADENi etJalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır •• Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç belirıiz bir hale ıetirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en bi AMERiKAN boya11dır. 
BOYA EViMiZ : Memleketin du1duiu bir aokaanlıiı ikmal 

ehnelde iftihar dayar .. 
FtA 11..ERIMtZ : Relr•bet için delil, nefaset için mlfterllerl-

mizin aösterecelderi rağbete bailıdır. 
USTAMIZ : Avnupanm en iyi mi .. eaelerinde çalıf"'•t bir 

T O R K smacidir. 
IZMtR: Cüunlaariyet Caddeai: (ikinci Kordon) lnhi1Ular bat 

•lcl•llil kutumda (l l l) numaralı yerdir. 
1U l - 13 (1054) 

1 
1 

' 

TUll 
TURAN rabrikaları mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarını, f raş ıabunu ve kremi ile gOıellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde 'atılmaktadır. Yalnız toptan sa• 
tıılar için l:ımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acea
telık Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemsiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. 22.a Teefon 3•&11 

MEYVA TUZU 

E:ı boı meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağır1ak. 
"aracigerden mütevellit rahahııhkları önler. Hııaıı lulay!a ttlnr. 

IDiilİZ Kanzuk eczanesi Beyoılu • Iatanbul 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLA 

Her türl'iJ tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Ham 
Büyük Salepçiotlu 
Karı1sında 

DEUTSCHE LEVA 
TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

SA TURNUS vapuru Elyevm llım~nı 
mızda olup Amsterdam ve HambWll 

HAMBURG, A. G. 1 limanlan için yük almaktadır. 
LARlSSA vapuru 28 mayısta beklenl- 1 HE.RCULES vapuru 10/ 6/ 938 de 

yor. Anvera, Rotterdam. Hamburg ve b .._, kt 1 B y eıuenme e o up urga.a. ama •• 
Bremen limanlann için yük alacaktJT. K " l' 1 · · ük' ı k 

SOFIA 
oatence aman arı açın y a aca tır. 

vapuru 31 mayısta beklenl· SVENSKA ORIENTE IJN1EN 
yor. ADYM'9, Bremen ve Hambuııı U- VlNGALAND motörü 10./6/938 ta-
manlanndan yük çıkaracakbr. 

CHIOS 
8 

h . d b '-l . rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
vapuru azman a eıı> eru- 1 H bu Gd . O • Da . _._ am rg, ynaa. antzıg, ruma.a 

yor. Rotterdam. Hamburg ve Bremen B l _1_ 1. l · · • .::1. al --'-. · ..::k al- .. L ve a t~ aman an açın ,.u.. aca...br. 
IÇID ,.. ıacaıı>tıT. 

ARMEMENT H. SCHULDT SERV1CE MARl11ME ROUMAIN 

MARITZA 2 h 
· d b k SUÇEAVA vapuru 8 / 6 / 938 de bek-

vapuru azıran a e -
1 

· R tt d H b Bı lenmekte olup Malta Marsilya ve Ceno-
enıyor. o er am, am urıı ve e-

l. nl ..:ık al __ L va lirnanlan için yük ve yolca alır. men una anna 1 .. aauı;br, 

SERViCE MARITIME ROUMAINE ALBA JULIA vapuru 2/7/ 938 de 
BUCAREST beklenmekte olup Malta. Manilya •• 

OUROSTOR vapuru 31 mayısta bekle-- Cenova limanlan için yük ve yolcu alır. 
nlyor. Köatence, Calatz ve Calatz ak- • ZEGLUCA POLSKA S/ A 
tarmua Tuna limanlan için yük alacaktır. LECHlST AN motöril Elyevm lima. 
DEN NORSKE MlDDELHA VSLINJE rumızda olup Anven. Dantzis ve Cdy-

OSLO nia limanlan İçin yük almaktadu. 

SAN ANDRES npuru 26 haziranda ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum llardaki deiifikliklerden acenta meeuli
limanlanna yük alacakbr. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

JOHNSTON V ARREN LINF.S L TD. llr.incl Kordonda FRA TEW SPERCO 
UVERPOOL lvapur acentahiına mllracaat edilmesi rl-

E 
'2 d b k ca olunur. 

AVIEMOR vapanı ~ temmuz a e - ı 
leniyor. Liverpool ve Anvers limanların• Telefon ı 4 111 I 4142 I 2663/ 4!21 

dan yük çıkaracak ve Burgaa. Vama, -----------

K öatence, Sulina, Kalas ve Braila liman• 
lanna yük alacakbr, 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARITIME 

SZECED vapunı 8 haziranda beld• 
nlyor. Port Salt •• lakenderiye limanla
rına yak alacakbr. 

TISZA vapuru 1 O haziranda beklenl-

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRJNCI KORDON REES 

BINASI TEL 244! 
yor. Tuna limanlan için llareket ede- Ellerman Uoeı Ltcl. 
cektir. LONDRA HA Trl 

Dlndald hareket tarihleriyle na•· DESTRO Tapuna 7 laaziranda 
tunlardaki değişikliklerden acenta ~ LiTerpool ve 5Tanaeadan celip 
suliyet kabul etmez. yük çıkaracak. 

Daha fazla tafsilAt almak için Birin- CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee l'elip Londra ve Hull için yük ala· 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra· caktır. 
caat edilmesi rica olunur. FLAMINIAN vapuru 22 hail• 

Tel. No. 2007 H 2008. d L. 1 s d .,.. ._. - ran a ıverpoo ve ywea an 

''Um dal umumi gelio yük çıkaracak. 
ft DRAGO vapuru 25 haziranda 

deniz acenteligv İ ~ndra, Hull ve An~ten gelip 
yuk çıkaracak ve aynı zamanda L t d Londra Ye Hutl için yiik alacaktır 

nl:'ı "'ION H•--L .. - R Tarih ve nav1unlarda\d d~itdlkler-
DC.L.U YapUr1I aıuuuaa. ott«- den acenta mesullyet kabul etme&. 

dam Ye AnYenteD plip 31 QUl7llla pük 1------------
çakanıeakbr. 1 

CERMANIA 9 l o haziranda, IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
• npana • BiRiNCi HUKUK DAiRESiN • 

beklenilmekte olup Rott.erdam. Ham• DEN. 38/328 
burs n Anven ljıpaplen için yük ala· • 
cakm. Davaa bazinei maliye ile mikldea 

UNEA. SUD AMERiKANA ale7hlerde lzmirde Gazi hul-.armda 
fJ..IN K. Motöril 15/20 haziraada 15. K. F. mGmeuilliihal Ha et• 

beklenmekte olup Nevyork için yük melde olan mihendia Mehmet Tabir 
alacaktır. \ve mumaileyhin kefili latanbulda 

UNtTF.D ST A TES AND LEV ANTE Gal•tada Havyar hanında 22 No. 
UNE L TD. \da :r.abire tüccarı Mehmet Şerafettin 

BAGDAO motöril 1 haziranda hek- anlarmda mütebeddiı iate Ye tedri
lenilmekte Nevyork ~ Jiik alacakbr. lsat masafı olan 3410 liranm faizi1e 

DANIO motörü Temmuz iptidamnda beraber tahlili hffl.nndald dandaı 
beklenilmekte Nevyork için yük alacak-

1 miiddeealeyhierden Mel.net Sen
br. fettin ..... ~ t1netiJe ftıt 
BALKANLAR ARASI HA Tl1 ralms1 mamaı1e,W.. sa.t.ilea .._. 

ZETSKA PLOVIDBA A.D. te bulunmadıjmdan bi1iteblii iOlde 
KOTOR ohmma• üzerine kencfiainin ibmet· 

Balkan ittifakı lktıaat konferammın gilunm tahkıKi için keJfiJet Istanhul 
sen-ah. yolcu n ,Ok l~n tem ettiii 1 emniyet direkt&l&ilne yadmı• ft 
hatta mensup YugoslaT bandıralı ı mezkftr direktörllkten gelen eeyap-

L O V C E N ta dahi Mehaıet Şerafettinin adresi 
lJlb npuru pazarteei 2 3 mayıs aaat ı aranılmıt ile de bulunmadıiı cevabi 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, ven1mit oldufundan Mehmet Şera
Korfu. Adriab'k limanları. Venedik. T ri- : fettine Dinen tebliiat ~~dmUINI 
este Te s..k lima..ı.n için 7olcu n yük ..hkemece bnr Terihnittir. 
alacakm, TahkQcet trünü olan 10/6/938 t.-

Gerek npurlarm mansalat talrhlerl, rihine ariiMdif cuma «inil aut 10 
gerek vapur blmlerl ve naYlunlan hak- dedir. Mumaileyh Senfettinin mez
kında acenta bir taahhOt altına girmez. kOr sün ye uatte bmir asliye birinci 
Daha futa ta&Ult almak için Birinci hukuk mahkemesine plmesi ye pi. 
Kordonda 181 numarada (UMDAL) mec:liii takdirde balrl.ımda si,ap b
urnum! deniz aceııtalığı Ltcl mllracaat ran ittihaz olunacaiı teblii ınekum-
edilmeal rica olunur. na imim olmak üzere Hin olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 (2088) 

Muğla Vilayeti Fethiye Kazası 
Kestep köyü ihtiyar heyetinden: 

EICSIL TME O.ANI 
1 - 11491lira79 kmtuf kefil bedelli ICeatep k&,Gnde mficed. 

deden ppalacak ilk -.... lnfaab kapalı zarf 11111liyle ebiltme-
ye konP1Ufbll'· z - S. ite alt bfll, proje ve f&rbıameler köy oclumda ve 
Fetlalyede Jr8F ..... den temin edilir. 

3 - Eblltme ZO • 1 • 938 tarihine teaadlf eden puartesi sG
ni Mat 14 _.. 

llaale Fedaipde .._. mulıuebe dairesinde ~ hlromnda 
kly ....,... heyeti tarafmdan yap1laeaktur •. 

4 - EJreiltmeJe sirebilmek için 861 lira 88 laanat manldw te
minat ftll'llleleri Ye Naha Yekiletindea 938 W1esincle muteber 
Yealka ve yahut ba ifl yapahilec:ek&.iae dair bir kıt'a elaliyet ..,. 
aikuı ibraz etmeleri llzımcbr. 

S - isteklilerin teklif melr.taplaruu 2490 maaaralı b•m tarl
fab daireainde ve ihale ... tmden bir ... t nveHne kadar köy 
muhtarına makbuz mukablllade teallm ~ ilin olunur. 
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skeri müzakereler 
Hitler, Göring, ordu ve donanma Şefleri ile sıkı görüşmeler yapıyor 

spanya aki az
0 yet 1 Tehditler devam ediyor 

Almanyayı olduğu kadar ispanyayı Prağın hazırladığı milliyet statüsü 
Südetleri tatmin etmekten uzakmış da endişeye düşürdüğü saklanmıyor 

Paris, 3 {t\.R) :- Rad!o ajansı . ',flf. -:,~· + .. , , ~_ . .;, , ., ,~ 
tarafından .... neşredilen bır te~af- :s 'ı<%:, : ·~ · \ 1:": ; 

ta fU malumat vat"dır : Şanaölye ~ - -, !~ · l 
'H· l . D 'd d · d . ~~:r: ~ ,~ "~ ıt erm essau an av etin en ·;%"54 '· )> *"' , . , .. ~ 4 
beri her gÜn ordu kumandanı ge- ~ı3t, ~ 
neral von Proyziç, donanma ku- · • ' 
mandam amiral Reder, mareşal ' . ' . 
Göring milli müdafaa kumandan · 
vekili ve ordu ile donanmanın bir 
çok zabitleriyle istitareler olmak
tadır. Zannedildiğine göre bu me
selelerde ispanya meselesi en mü
him mevkii itgal etmektedir. Sü
det meselesi Alman faaliyetinin 
ilk safında kalmakla beraber Al-
manya ispanyadaki vaziyetten 
ali.Kasını kesmemekte ve cümhu
riyetçiler tarafından gösterilen 
mukavemetin tahmin edilmiyen 
uzaması ltalyada da enditelere 
ıebep olmaktadır. 

Berlin 3 ( ö.R) - Bii Çek çavu
şunun iki Almanı yaralamasile çı
kan kanh hadise Alman gazetelerinin 
Cekoslovakvaya karsı yeniden son 
derecede şiddetli bir lisan kullanma
larına sebep olmuştur. Tehditkar ma
lra!eler birbirini takip etmektedir. 
Avn.:oayı ve dünyayı endişeye dü
şürmüş olan siyasi gerginlikten yal
mz Pragm ve garp demokrasilerinin 
meıul olduğunu ispata çalışan Al
man gazeteleri dünya umumi efka
rında hissedilen değişiklikten Alman 
tezi lehinde faydalanmağa ~mak
tadırlar. Bunlar imirane bir dille Sü
det arazisinde bulunan Çekoslovak 
kuvvetlerinin terhisini istiyorlar.Ber
lin siyasi mahfelleri prag hü.\-ümetin
ce hazırlanan milliyetler statüsünün 
Südet Almanlarını tatmin edemiye-
ceğini •İmdiden temin ediyorlar· rhıdedir. dir. Londra, 3 ( ö.R) - B. Bitlerin 

riyasetinde askeri kumandanların 
ittirakiyle yapılan içtimalarda do
nanma kiımandanı amiral Rede
rin bir çok bahriye erkaniyle bir
likte hazır bulunması ispanya me
ıeleıinin tetkik edildiğini göster
mektedir. Barselon ve Salamanka 
arasında bir tavassut için lngilte
renin tefebbüste bulunacağı ha
berini Alman gazetelerinin menfi 
bir şekilde kartılamıt olması da 
bu bakımdan manidardır. 

Al 'il J I G . d G"b l Bununla beraber öyle hiuediliyor ki 15 Huiranda Mebusan meclisin- Prag 3 (ö.R) - Çek nazırlan 
man mı i mü a aa nazırı örıııg ve propagan a nazırı o es; Almanya simdilik Südet müddeiya- de müzakeresi kararlqtml:mq olan dün a1qam top~lardır . .Ba.4ve-

legeler bu yeni beyanatla ortaya keti yava~lamı,tır. Tremp ve Ba- tının kısmen tatmin edilmes.ile iktifa milliyetler statüsünün meclise tev- kil arkadqlarma Südet partisinin 
çıkan vaziyeti tetkike karar ver- laguer köprü ba,lannı ele geçir- edecektir. Fakat bumfan sonra vazi- dü diğer bir celseye talik edilmiıtir. mümessilleri mebus Kunt ve Betenle 
mi~lerdir. Alman delegesinin ta- mek için yapılan hareket muvaf- yet süratli bir şekilde bambqka bir Bu tarih te henüz tesbit edilmemit- yaptığı görüşmeler hakkında izahat 
lebiyle komitenin gelecek içtimaı fakıyete ulattırılamamıttır. Ka- istikamette inkisaf edebileceğinden tir. vermiftİr. Bu ziyaret Südet partisi1e 
10 haziran tarihine konulmuştur .. talonyanın müdafaasının kolay· bu vaziyet çok ihtirazh durmağa se- ALMANYA YENt BlR • hükümet arasında doğrudan doğnı-
y ani önümüzdeki cuma günü ko- la~brılmau ve müstakbel bfr ta- bep te~kil eder. NOTA HAZIRLA YORMUŞ ya temasın muhafaza edildiğini gÖS· 
mite tekrar toplanacaktır. arruz üssü ele geçirilmesi için hu «Völkişe Beobahter» gazeteıi di- termektedir. Akalliyetler statüsünün 

harekete ehemmiyet veriliyordu. yor ki: Prag hükümeti yardım pakt- Londra 3 (ö.R) - Berlinden bil- tanzimi İçin müzakereler devam ecli-
HARP V AZlYETi T eruel ve Akdeniz arasında lanna güvenerek işi sürüncemede bı- dirildiğine göre nuyonal - sosyalist yor. Diğer tarafdan iki Alman mebus 

Barselon, 3 (ö.R) - Şark cep- nasyonalist taarruzu devam et- rakabileceğini zannettikçe Avrupa hükümeti Almanlann müıellah Çek hudut mıntakasındaki vaziyet ve hü-
hesinde değifiklik yoktur. Asile- mektedir. Hükümet kuvvetleri bu buhranı devam edecek ve hatti va- askerlerinin tecavüzüne uğradıklan kümetin almağa lüzum gördüğü u-

KARIŞMAZLIK KOMITESfN- rin yaptıkları dört hücum kendi~ arızalı arazide müstahkem mev- himleşecektir.» bir çok hadiseler hakkında Praga keri emniyet tedbirleri hakkında şİ· 
DE...... leri ağır zayiata uğratılarak tama- lcilere dayanarak mukavemet edi· gönderilecek bir nota hazırlamakta- kayetlerde bulunmuşlardır. 
Londra, 3 (ö.R) - Dün karıs- miyle püskürtülmüştür. Düşman yorlar. Bu da nasyonalistlere sev· Prag 3 (ö.R) - Çekoslovak hü- dır. Almanlar bu hadiselerde Führe-

mazlık komitesinin 88 inci celse~i tayyareleri bir çok bombardıman külceyş kıymetini haiz bir muvaf- kümelinin alm1' olduğu ukeri e~- rİn de tahkir edildiğini iddia ediyor- Roma 3 ( ö.R) - Pragdan bildi
toplammtbr. Bu celseye hakim yapmı,lardır. Moskerella mmta· fakıyet kazanmak imkanını hı- niyet tedbirlerine sebep olan gergin- lar. Praga verilecek nota vahim ma- riliyor: Slovak muhtariyet partiai re
olan en mühim hadise Sovyet de- kasında defi tayyare bataryaları- rakmıyor. Nasyonalistler bazı ük biraz yatışhğmdan hilhaasa mü- hiyette olacakmış. «Daily Herald» isi gazetelere beyanatta bulunaralC 
legesi tarafından yapılan beya- mız CR 32 numaralı bir Fiat tay. mevkileri zaptettikleri zaman güç tehassıs sınıflarına mensup binlerce gazetesinin mütaiaaama göre iddia şimdiye kadar ne reisi cümhurun, ne 
nattır. Bu delege bildirmiatir ki: yaresini dü,ürmütlerdir. Alboka- hal ile bir kaç kilometre ilerle- ihtiyat yuvalarına iade edilmiştir. edilen haddeler h&kkındaki bu nazi de ba.$vekilin Slovakların muhtariyet 
Hükümet evvelki beyan~tmdan ser mıntakasmda da 51 numaralı mekte, fakat bu bir kaç kilomet- Eğer vaziyetin inıa.afı buna müsa- galeyanı ispanyada bu defa vasi mik- taleplerini nazan itibara almadıklan
vaz geçerek ispanyadaki gönüllü- bir Hankel tayyaresi dütürülmü~ renin ötesinde hükümet ordusunu ade edrae hükümet gelecek hafta da yuta yeni bir müdahale hazirlamak m ve bu sebeple bir anlatmanın ya• 
lerin dört ımıfa ayrılmasını ka- ve içindeki Alman mürettebat yine kartı1arında tam olarak bul- on binlerce ihtiyab terhis etmek fik- İçin bir perde vazifesini görmekte- kın olmadığını söylemiştir. 
bul etmekte ve kara hudutların- esir edilmiştir. Tayyarelerimiz maktadır. 
~a kontrolün iadesi hakkında ile- büyük muvaffakıyetle bir çok 
ri ıürülen tarihi de bazı 'artlarla bombardıman servisleri yapmış
muvafık görmektedir. Bu şartlar- lardır. Diğer cephelerde kayde 
dan biriıi kara hudutlan kontra- değer bir çoy yoktur. 
)ünün iadesinden evvel ispanya
nın bütün limanlarına bitaraf mü- Paris, 3 ( ö.R) - Katalonyada 
taliitlerin yerlqmif olma•ıdır. De- cümhuriyetçilerin taarruz hare-

Londra, 3 (ö.R) - Batvekil B. 
Chamberlain Kanton ve Granol· 
leranın bombardımanı dolayısİy· 
le Tokyo ve Burgos bükümetleri 
nezdine birer protesto notası gön
dermittir. 

Şiddetli top ateşine rağmen 
Çin kuvvetleri Japonların Sarı nehri 
geç _ ~lerine müsaade etmeyorlar 

. 
/tal yan Hariciye Nazırı dıyor hı: 

ROMA -BERLIN -TOKYO 
Bolşevizme karşı birbirleri ile 

tam bir anlaşma halindedir 


