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L TELEFON: 2697 ------· FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

• Iran Başvekili Bağdatta 

BAôDAD 7 (A.A) - lran veliahdı na
mına Prenses F eyziyenin desti izdivacını 
talep ebnek için Başvekilin riyasetinde Ka
hireye gitmekte olan heyet Bağdada vasıl 
olmuştur. 

------' YENi ASIR Matbaasında baaıhmttır 

Hatayda vaziyet düzelmedi FRANSA nuDuDA ASKER GÖNDERDİ 

F · · t · · b · h b .. Başvekil Daladye: ''Harbin önüne ge-
ransız suınıye ı yenı ır ce reye u- w • H db. l t d. .. d H T h ·k dh. _J ' d. çecegız. er te ır a ınmış ır,, ıyor run u ı a rı ve te ış aevam e ıyor 
v AziYETi D1KKA TLE T AKiP EEiYoRuz Demokrasi aleyhine ihtar . 

Alman 
tazyiki ... 
Almanyanın Çekoslovakyayı taz-

yik teşebbüsü bu küçük milletin 
ıızımkar ve cesurane mukavemetile 
karşılaştı. Üçüncü Rayş askeri kud
ret ve kuvvetini kazandıktan sonra 
ilk defa olarak yaratmak istediği bir 
emrivakiin karşısına herşeyi göze al
mış bir milletin dikildiğini gördü. Or
ta Avrupacla, demokrasinin çelikten 
kalesi sayılan Çekoslovakya, müte
reddit müttefiklerinin yardımların
dan ziyade kendi kuvvetine ve ya-

t 

lamak iradesine dayandığını gös· Hatay yolunda güzel Toroslardan bir man:uzra .. 
terdi. Son intihabat Südet Alman- lstanbul, 7 {Hususi) - Halayda yor ki : 
!arının büyük ekseriyeti Konrad Fransızların suiniyetli vaziyetleri yeni Hataydaki hadiselerden mütevellit 
Hanlayn tarafından toplandiğini bir çehre arzederek devam ediyor. _SONU 4 VNCV SAHiFEDE _ 
meydana koymuş ise de Çekoslovak- Carodan •onra askeri kumandan ve 

ROMANYA 
Majeste Karolun 
8 inci cülus yılını 

kutluyor ---Bti kre~ 6 ( A.A) - Rador ajım-
aı bildiTiyOT: 

Bütün memleket bu günden iti
baren kral Karolun yeniden tahta 
cu!Usunun !ekizincl yıl dönümünü 
kutlamaya başlamı~tır. Bu yıl dö
nümii yalnız bu me!Ut hatıranın 

ihyasına bir vesile teşlcil etmekle 
kalmamakta fakat ayni zamanda 
Rume" milletine Kralının b41an
!lırını ömMk fırsatını vermektedir. 
Bunun lçindiT ki Romanya bu gün 
ayni zamanda tayyarecilik gününü 
ve ~ gününü de kutlamaktadır. 

1nglliz Meoat Fırkası Lideri B. Atlee 
Paris 7 {Ö.R) - Ispanyol tayyareleri- tahkik için başvekil B. Daladier hMlae 

mn Fransa hududunu geçerek Fransız mahalline giderek bizzat tahkikata ııı
toprağına bomba atmaları hAdiselerlnl rişmiştir. Fua şehrine giden başvekil 

Yanın iç yapısında istikrar unsuru sivil vali vazifesini gören kumandan Ko· 
olan partilerin mevkileri zaafa uğ- ]e, yabıbrıcılık vazifesini tamamen ak
ramış veya değişmiş değildir. Prag, si manaya, tahrik manasına almıf ola• 
Südetlere doğrudan doğruya anlaş- calr. ki muhalif Kürtler ve çerkeslerden 
ınaya müaait zemini hazırlamağa bir janduma alayı teıkiline baılamlfbr. 
caJışırkeo bu meselenin dahili bir Kolenin bu hareketi Hatayda umumi 
mesele mahiyetini a~mamasına itina hayretle karıılanmışbr. 
etmektedir. Delege Garonun askeri kumandanı 

Bugünkü tekli ile ihtilal Cekoslo- da nihayet istifaya mecbur eJilmiftir. 
;vak devletinin bekasiyle alakadardır. Vaziyetin ne ıekilde inkiıaf edeceği 

Defterdarlıkça hazırlanan yeni Maliye teşkilatı, 
vatandaşları cezali vergi ödemekten kurtaracaktır 

orada vali ile görüşmüştür. Sonra Aıb 
Lebene giderek bombaların düştükleri 
bu kasaba ahalisi tarafın<lan al.kışlanmıf" 
tir. ~ekil ve maiyeti pazar sababl 
bombaların dli§tüğil yere eitmişlerdlr, 

Ba§vekil hükllınet memurlarile ahallyt 
ve bava hücumunun şahiUerlnl bizzat 
isticvap ~ ve fU lııa beyımMta W. 
hmm~: 

• Ahali beııhn uyanık a1Ak.ndan embı 
olabilir. Harbin önllııe geçeceli2. Fakat 
kuvvetli Ve her ihtimale hazırız. Her tedo 
bir ahnm'F· Hududwı emniyetini ko
rumağa memur edilen kıtalar §imdi y~ 
dadır.> 

Zira Almanya, kaleyi içinden fetet- henüz belli değildir. 
mek maksadiyle Südetler gibi Slo- Hatay halkı Ankaranın hadi.deri bil· 
vakların da muhtariyetine 1eveccüh yük dikkatle takip ettiğinden ve zama• 
bt-slemektedir. nında icap eden tedbirlere kat'iyyetle 

ve tahsilat zamanında yapılacaktır 

Filhakika Çekoalovakyada öteden tevesaül edeceğine emin olduğu için 
heri Slovakyanın muhtariyetini isti- tedhiıçilerin, kendisine üzi.lntÜ veren fa· 
r.en bir parti vardır. Bu part~ ~ilhassa aliyetine rağmen yarını müaterih olarak 
:Avusturyanın Almanyaya ıltihakın- beklemektedirler. 
~an sonra faaliyetini artırmıştır. Paris 6 {A.A) - Anadolu ajansının ' . 
Anşlustan bir kaç gün evvel, 8 Mart hususi muhabiri bildiriyor : 

• 

Defterdar B. Nafi Demirkaya tah· 
eilit işlerinin yolunda gitmesi için ma• 
!iye tetkilıitına yeniden direktifler ver• 
mittir. 9 38 yJı tahsilabrun geçen oe
nelerin fevkinde olmasına dikkat edi· 
lecek ve beltayanın önüne ııeçilecek• 
tir. Bu suretle halkımız cezalı vergi 
ödemekten kurfulacağı gibi hazine de 
zamanında tahsilat yapacakbr. 

•!"'ıft'!"'.':~\,'.":!f""""., kellefiyetlerlni yulı:anda adı aeçen 
tubelerde lldiyeceklerdir. 

Muamele, iatihlalı: Buğdayı koru• 
ma. mahkeme harç va masraflan ve 
para cezalarlyle oyun &Jetleri reami. 
nakliyat vergisi tahalı:lı:ukat ve taho.i· 

• 

Filhakika akfam askeri kuvvetler huo 
duda gelerek yerleşmişlerdir. 

Parla 7 (ö.R) - İspanyol tayyareleri
nin Fraıısaya taaıTu2la.rı Ingllte....ıe bllıo
yUk heyecana 8ebep olmuştur. Llı.er.l 

ve travayist ga>.eteler lspanşada ıııvd -tarihinde, Südetlerin Führeri adını Le Temps gazetesi baıyatısında di
taşıyan Konrad Hanlayn, Ruzembe- -------------
rok şehrinde Slovak Halk partisi 
reisi Andrej Hlinka ile görüşmüştü. 
Görüşmeler ayni zamanda faaliyete 
atılmayı istihdaf ediyordu. Yine o ~ 
Riinlerde Macarların reisi olan eski 
kont Estrehazi de bu harekete iştiraki 

DUNYA 
Yapılan tetkiklerde harp kazancı 

vergisinden müruru zamanı keailıne
miı olan luamın yekllııu on bir milyon ••· 
liraya baliğ olmaktadır. Bu vergiler 

· llb ile lıtiaal etmek üzere {Muamele 
. ' ve latihlak verııilerl maliye ıubeoi) 
1 adiyle Alsanc:akta bir ıube faali.Yete 

ııeçmiftir. 

yem ıubelerin ınemurluklanna ta· 
yln edilenlerin listesini aynen veriyo· 
ruz ı 

• - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

KUDUS terkin edileceii için muameleleri ve· BAŞTURAK ŞUBESi 

Kupası Futbol 
Maçları 

kalete bildirilmiıtir. Tahakkuk tefi Hilaeyin irfan, nrl· 
Defterdarlıkça, tahsilatın yolunda Defterdar bay Nafi Demirlıaya dat memuru Kemal yühel, tahaklı:ulı: 

gitmesini temin için vergi ihtıaas fU• tuheaine bağlanml§, Kahramanlar ma• memuru Baha Konuralp, varidat mu .. 
heleri teıkil edilmiı ve bunlar derhal hailesi Basınaneye raptedilmiıtir. Bu avlnlerl Yapr Akdağ ve T evlik ÖZe· 
faaliyete geçmiıtir. Lağvedilen Al.an· mahallerde ticaret, aan'at ve meslek ge, tahalı:kulı: k&tiplerl Halit, Mehmet 
cak ıubesine merbut olan Mesudiye icra eden mükelleflerle hayvan vergi· Özalı:man ve Fuat Caztepe, Muhafaza 

kabul etmişti. 

---0--
• 

Yeni hadiselere 
sahne oluyor Hlinkanın partisi müfrit muhtari

Yct taraftarı olduktan başka faşist 
temayüller ile maruftur. Mümessil
leri parlamentoda daiına Çekoslo
"akyanın siyasi vahdeti aleyhinde 
nıücadele etmişlerdir. Fakat Slovak 
Hallı: partisi kendi bünyesi içinde 
Slovak milletinin büyük ek•Priyetİ· 
ni toplıyan bir varlık sayılamaz. 
Parlamentoda mevcut 48 Slovak me
hı1,.tan viTmi cı,.~i?i hilkümet partile
rine ve- yalnız yırınisi Slovak Halk 
partisiyle diğer küçük partiler<" men· 

B tr gUnlUk hasılat iki 
mllyen frangı geçti 

ve Şehitler mahalleleri yeni maliye •i mükellefleri bugünden itibaren mU· - SONU iKiNCi SAHiFEDE - • -811Ahlı çeteler kaaaba-.................................................................................................................................... 
lara baskın yapıyorlar 

suptur. 
Şiındi vaZiyetin asıl dikkate şayan 

olan noktası bir akalliyet te olsa bir 
kısım Slovakların Südetler ve Ma
carlarla birlikte cMuhtariyet» lehin· 
c',, seslerini yükseltmiş olmalarıdır. 
Böylece 8 Mart paktı tatbik mevki
ine geçmiş demektir .•. Geçen pazar 
ı::ünü Sl0 -.,.k l_alk partisine mensup 
50 bin kişi Bratislava şehrinde yap- . Ma~r Milli takımı bir ~a.ç .e~ında . . . ... 
t "kl ·· · 1 1 · tı" daha na· Parıs, 7 { ö.R) - Dunya futbol ku- aJat ıkı mılyon frangı geçmıştır. Buyuk 

ı '"ı num'lyıs er e vazıye çl b '-1 . · 
"k b" l l · k k · · J rd" pası ma arı e" enen muvaffakıyetı müsabakaların bu ba•langıcı çok ümıt 

%1 ır şec e so ma ıstemıs e ır. . . y 1 •• •• :-.: 
Si k Si ki d d . ba vermıştır. a nız pazar gunu yapılan ha- vericidir. Sekizde bir final maçları ol· c ova ya ova arın ır.» ıye -

<nr ht · t ·ı b" kabele ---------------1 dukça sürprizler vermiştir. Bir çok fa-
..,. an nu arıye çı ere ır mu D h 

1 
. . . 

olınak .. p d d h zzam a J. •• ye vonler c1ddi muvaffakıyetsizliğe ugra· uzere rag a a a mua ı d 
nümayişler yapılmış ve Çek - Slovak mış ar ır. . 
bi li'" · bed" ld - ·ı· d"l · Bundan anlaşılıyor kı gelecek maçlar r gının e ı o ugu ı an e ı mış- b 

1 
d h 

tir. Vekı·ıı· lstan u a çok eyecanlı olacaktır. 
G Final dörtte birleri pazar gÜnÜ fU örülüyor ki Çekoslovakyanın in-h ·••ı ekipler arasında yapılacaktır : Pariste 

ııil ini arzu edenlerin faaliyet saha· e. ş. Kaya Şef Atatllrke K b J ol om stadında Fransa • ltalya, Bor• 
arı geni•lemiştir. Buna rağmen biz Yatlarında tazimle· 

'
bir inhilal ihtiınalini gÖrmiyoruz. doda Brezilya • Çekoslovakya, Ulde 
:fı. rlnl blldlrdl Macaristan ile lsviçre Almanya maçının 

vrupada neticesi meşkuk korkunç . . · ·· 
bir h ·· l d Ç k 1 İstanbul 7 (HusUBI) - Dahiliye ve!till galıbı, Antıpte lsveçle Romanya Kuba arp goze a ınma an e os o· . · · 
Vak hd · d k k "h · B Ş"'-" Kaya bu gun'" Ankaradan geldi. maçının galıbı. Bu oon vazıyetler de Yllnın va etme o anma ı tı· · wuu .. .. _ ,_ • 
ınali y kt Al b h k HayA"-""" garında vilAyet eı.ıkAnı ve bir perşembe gunu anlaşılaca& ve l•vıçre o ur. manya unu er es- 1.AoCM~ •• • 

ten dah · · la O . . çok zevat tarafından kA..,ılandı B Şükril ile Almanya ve Kuba ile Romanya tek· a ıyı an mıştır. nun ıçın -· · · . . 
- SONU 2 iNCi SAYFADA _ kaya, Yatlarına giderek Atatürke tazlın· rar karşılaııarak beraberlik.le bltlmııı ol· 

Tekirdağlı 
Meydan okuyor! -Zenct 'amplyon lzmlre 
gelecek •• HUseyln Lon
drada gUre' yapacak 

Zenci 14mpi11on K481m Abdili 
-YAZISI ıKINCl SAYFADA-

TedhiJÇilere karıı faaliyette bulunan Filistin yerli askerleri .... ~ 
Kudüs, 7 {AA) - Tulkerime git-, 

mekte olan bir kamyonun albnda bir 1 t b ld 
bomba patlamıştır. Bir lngiliz neferi öl- s an u a 
müı, iki lngiliz neferi de yaralanmııbr. 

Ayni mmtakada Uin bir Arap kasa· 
bumda ail&hlı bir çete kasaba qrahn· 
dan birini oğlu ile birlikte öldürmüıtür. 

Korkunç cinayet 
Londra, 7 (ö.R) - Kudüste tedhiş- Arabacı Mahmut Cideli 

çilerin faaliyetleri bir müddet gevııedik- Haticeyi sekiz yerinden 
ten aonra yeniden hızlanmıı gibidir. Fi- bıçakladı, öldUrdU 
listin askeri makamab bilhasaa kaçakçı· İstanbul 7 {Hususi) - Gece Haydat 
lılı:la milcadele için çok •ılı:ı tedbirler al- mahallesinde kol'kunç bir cinayet lşJen. 
llllflardır. dl. Arabacı Mahmut adında biri bir m\ld.. 

T edhitçilerin tenkili hareketlerini tay• deıtt.enberl Cldell Hatiçe isminde bil' b· 
yare kuvvetleri muntazamen yardım et· dmla gizli münasebette bultınmalkta imif. 
ınelı:tedlrler. Bu sayede" teııkbı itinin alt- Hatiçe ise Rl.fat adında birinin metrem 
temli bir ııelı:ilde tatbilr. edileceği umu· bulwımalrtadır. 

lııı7or. -SONU VÇVNCV SAHiFEDE-



SAYl'A :z 
--

Dallardan sesler: 
'777/777ZZZZJ 1 ,,. .. ~~ ................................... ~ ............................................. ... 

ŞEHiR HABERLERi Alman 
tazyiki ... 

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

Geleceklere dair 
Son af kanunu yüz ellililı:lere nimet, lstanbulun bazı gazetelerine de derd 

oldu. 
Kanan çıkar çıkmaz, affa uğnyanlann bulunduklan yerlerde ne hale sel

dikleri, nder dü,Undükleri, nasıl bir duygu ile gelecekleri haldtında anki 
bir anket açılmıı müsabaka tertip edilmif, tahmin isabetinde muvaffak olan· 
lara birer matbaa hediye edileeekmit aibi muharrirler arasında ıiddetli bir 
kalem ve kelim faaliyeti var. Nerede İte Paristeki Mehmet Alinin nasıl rüya 
gördüğünden. Halepteki Refik Halidin nasıl yazı yazdığından, Erdündeki 
Filozofun nasıl aalı:al taradığmdan bahsedeceğiz, meğer ne ölümleri derd, ne 
dirimleri derd mahlüklanrut-

Biri çıkıyor, cMusaffa bir kalple gelecekler> diyor, diğeri ( Büyiilı: güoahın 
ağır heyecanı altında ezileceklerdir) diye yazıyor. Bir üçünciioü de (Bu tertip 
yazılara ne lüzum var.) diye kızıyor. 

Bazı sabrlann arasından 8lZaD teewür diğer eabrların taşıdığı memnuniyete 
karı§ıyor, müsbet, menfi iki hissin bağladığı düğümü çözmeğe çalıpnlar da 
ileri, geri bir takım mütalealar se.rdine çalışıyorlar. 

Af eden devlet, bu kararının mucip eebepleri.ıll ortaya koymuttur· Af edi
len bahtiyarların bu büyiilı: lütüf karıısmdaki duygularının mahiyeti de yara
dılışlarının rengine bağlı olacağına göre bu mevzu üzerinde bu kadar tevak
kufa ne hacet.. 

Ben bu did~melerin sebeplerini biraz da geçmif senelerin gazetecili.it kav
galarına hağlıyo:um. 

Af edilenler arasında cRefik Halit> olmasaydı acaba tasanın büyük hiosesi 
gazetecilere mi diifecel<ti? 

Bazı yazılann aeyrini takip edip giderseniz karımıza bir müzayede aalonu 
çıkacak, orada cAy Dede> muharririni sablılı: mata gı1>i üzerine pey oiirülür-

• 

Ze İnyağı . Yugoslavyadan alınan tazminatla 

Standardize lzmir Emrazı sariye has-
ediliy~ tanesinde 120 yataklı 
İktısat Vekaletinde 
bir toplantı yapılacak 
Haziranın 16 sında Ankareda ikbsad 

yenibirpavyonyapılacak 
vetkfiletinde bir toplantı yapılacak ve bu Yugoslavya hükUmetinden alınan taz-ı edilecek olursa o müesseselerin iştirak 
toplantıya zeytin mütahassıslan iıtirak minatın Kızılay cemiyetine verilmesine ve tesisatından da istifade edileceği için 
edecektir. dair olan kanun projesi, Kamutay sıhhat yatak adedinin Uç yüze çıkarılması kabil 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
Südetlerle ihtilaf vaziyetinin Alman
yaya askeri bir müclahalede bulun
mak fırsatını vereceği zannedilemez. 
Almanlar ümitlerini bütün Çek alını· 
yan unsurların ayrı ayrı muhtariycl 
lehindeki hareketlerine bağlamışlar· 
dır. Bu hareketin nihayet Prıııı hü· 
kümetini Südetlere geni, bir muhta· 
=iyet vermeğe sevkedeccğini umu· 
yarlar ... Ve ihtimal ki Çekoslovak· 
yanın bu ıı:ünkü cesaret ve celadeti 
ıı:öatermiyecek kadar dahili nifak ve 
şikak içine düseceği giinleri bekli· 
yarlar. 

Toplantıda, memleket dahil ve haricin- ve hüdoe eııciimenlerinden geçerek ruz- olacağı aııla,ılmıştır. 
de istiblü: edilen zeytin yağlannın ka- nameye alınmıştır. Encümen azalarından bir kısmının Yu- Avusturya parti kavgaları ile za· 
Jiteleri, asid mikdarları tesbit edilecek j Hüküınet, mucib ~ebepler layihasında goslavyada mal terketmiş olan vatandaş- afa düştükten sonra Anşlus kolay-
ve bu tesbit keyfiyeti hazırlanmakta şunları sllylemektedir: !ar tarafından teberrü edilmiş sayılan bu !aşmıştı. 
olan zeytin yağı standardizasyon nizam- cHük!imetimizle Yugoslavya arasında para ile ne yapılabileceği düşiinülürken Çekoslovakya için de böyle düşü-
namesine esas ittihaz edilecektir 28 Teşrinievel 1933 tarihinde aktedilen _,_,___, b •• ...ı...1ıarın ımnt nenler bulunabilir. Yalnız Çekoslo· . evv~e u va--..."'i' z ar-- ak 

Bu hususta Türk ofis 1zmir şubesinin ve 2382 nuınaz:ı1'. lcaru'.n~ tasdik olunan zularını nazarı ltibare alın.ak ta,:zım gele- v yanın milli yapısı ile Avusturya-
de mütalaası sorulmuş ve bir rapor ha- muka~~le m~mee, iki devlet t~'.- ceğinl ve bu takditde bu vatandaşların nın yapısı arasında esaslı farklar var· 
zırlanmağa başlanmıştır nın müteldlhil ha.le ve menfa.etlen tasfi- ılac:ık .. !erin .. ta dır. Avusturya baştanbaşa Alman 

· . . namına yap muessese mus - ld h ) ,_ 
MURAT ÇINAR Bundan sonra zeytin yağı ambal5.jla- yeye tabı tutulmuş ve bu tasfiye netice- kil !arak vü da ~~,_ . d • o uğu a de Çeırnslovakya da istik-

. . . . .. . ve ayn o cu g.,urıunesı og- 1.,. • • b' _ _, led k ,_.__...., ___ ._..~----------==-"""'"""--""""""'"""-·- rının üzerıne kalitesi ve asid derecelerı smde Yugoslavya tar.ıfından Turkiyeye • ru olacağını ve bu baknndan hem bükü- aunı agır ır müc"°e e ıızaıımış 

ken göreceksiniz. 

k 1 1 k 
!yazılacak ve satışa hazırlanmış bir şekil- 17 milyon diıııar verilmesi kabul edilıniş-lmetin ve hem de sıhhiye encümeninin on Üç milyon Çek ve Slovak vardır. 

O ay 1 
de çıkarılacaktır. Bu suretle ihracatın tir. f nokta! nazarında isabet bulundu" u Bunların her ne pahasına olursa ol
artacağı ümid edilmektedir. Yugoslavya hükümetınce emvaline va- anealı: devlet müesseselerinde ver=~ sun vatanlarının taınamiyctini mü· 

zıyet edildiğini ileri sürerek hak iddia re ınahsw yatak adedi ihtiyaca kfifl hal- dafaad_a zaaf ıı:österece~~in'. düşün-
Vergi işlerinde 

s · . F eden sekiz binden artık vatandaş vardır. d lmadı mek bılc hatalı olur .. Fıkrımızcc Çe-
BAST ARAFI l iNCi SAHiFEDE 1 aım Bayır, vandat muavini Faik Alı:tü- uara ___ ,___ d •-~--hak sahib' e o kından hu paranın yatak ade- k 1 ak Alm •-~iki· __ L 

Tah• A >r b\'" 1 ,_ Buru.arın ne ereceye """""" ı dinin' '-ı•-•--- k os ov ya an ~J ne mUIUl-memuru ır yas, ı e ıg memur• e.., Nazını Ertan, Muharrem Dümenci 1 ÇOı;~=ııaısı için kullantlması ço ed k b . 
1 N · Sö -'- Şükrü Tayla tah- u k --L k' . 1 . H" . Ça ' olduklarını milsbet vesaik beyannamelı>-. ı'yi hır' . ""mat dıın t kil ed ğ' d vemet ece ve u tazyık altındı an azını nmezıoıa... n. WUlU ıw..ue a.tıp en u.seyın m ıy........_• yar eş ece ı e .. kmi k . 
lbraim Angün, daktilo Mehmet Saip Meliha Peker, Halil lbrahim, varida; Bulgaristandan 2000 rine merbut olmadığı gibi haJrikaten mal-ldüşünülerek gerek bu noktanın teklif ço yecc tir. 
Tumuralp. muavini Nilıat Yücel. Hasan Fehmi, ta- rr • l k !arına vazıyet edilmiş olan vatandaşlaraıedilebi.bnesi için mevcud teşl<llAttan da ŞEVKET BlLGiN 

MUAMELE ~ ısTlHUK ŞUB.ES/ hakltuk katibi Hayri Cengiz, lbrahim ~ urıst ge ece. ~malların kıymetleri de bilinememek- ".'iimkiin olduğu """':""' lstiliıde edilmek 

Tah•kkulc ..,fi Cemal Tunç. tahak- Erdem. Melekper Çobanyıldızı. Fuar hazırlıklann.a devam edilmelcte- . . . . üzere Heybeliadadald verem sanatoryo- Tekı .. rdagv 1 
kulı: memurlan Kadri Değer, Emin Doi- BASMANE ŞUBESt dir. Bu sene fuara karşı hariçten daha .~t.elrlm; lti.]Afnamemn aktinden evel mu yanında müstakil bir pavyon vücude J 
ruer, nridat muavinleri Muhsin Alı:ınsu Tahakkuk memuru Ahmet Dugral, büyük bir al& gösterilmektedir. murac.aat etmi§ olan <5575) vatandaşa getirilmesi daha uygun olacağını ileri 
ve Reşat Özdiril, tahakkuk tube lı:ntibi Bedri Aytan, varidat muavini Hamdi Bulgaristandan 2000 kişilik bir turist aid beyennameler baldonda Yugoslavyaı•lim:ı~er ise de encümen ekseriyetince M d k f 
Nuri Artu, varidat memur muavinleri Aykan, Fahri özııü. Mustafa Geçer. Ca- grubu kafile halinde 1zmir fuarını ziya- hükümeti, bir kısmının hiç malı bulun- bu para yalnız Heybelladada bir pavyon ey an 0 UY Of• 
Rauf llriş n Hamdi Ahulu, muhafaza hit Arıkan, tahakkuk katibi Salahcttin rete geleceklerdir. madığı, bir kısmının '."allarını ":"~ış ol- inşasına tahsis edildiği takdirde oradaki --o--
memuru Fethi Kara turgay ve Ihsan Bo- Sakınmaz, Ali Gül, tebliğ memuru Hii· Gelecek ziyaretçiler ar.ısında Türk dukları, bazı1:"= ~ç .mal sahibı olma- müessesenin teşkilatı yeniden ilAve edile- Evvel.ki akşam şehrimize gelen T<>klr· 
ra, tebliğ memuru Yusuf Gülnay, dakti· seyİn Olçay, Kadri Coşkun, daktilo Mü- kardeşlerimizde vaıdır. Bu seyahati bir dıkl.an v~ mu.tebak~ınm d.~ fazla mal cek olan bu Uç yüz yatağı idareye kMi dağlı Hüseyin pehlivan diin ilk antren· 
lo Hatice Erit- riivvet. turist mUessesesi organize etmiştir. beyan ettiklerı şeklinde mutalca beyan gelmiyeceği ve bimıenaleyh aynca teş- manını hususi şekilde yapmıştır. Tcklr-

KARŞIYAKA ŞUBESi AV VERGiLERi etmiştir. Hangilerinin ne derecede ve ne kilat da vücude getirmek lazım geleceği, dağlı, kendisiyle görüşen bir muharrlri-

Tahakltulc memuru Ali Riza, varidat Tahakkuk memuru Necip Yolu, ta· B Mitat Qrel kıymette hak sahibi olduklarını tesbit bu tak.dinle ise yatak adedini azaltmak ınize şunları söylemiştir: 
muavini ömer Lütfü Pımar, tahakkuk hakkuk katibi Vehbi, Ali Riza Unan. • etmeye medar olacak vesaiki mevcut ol- zaruri olacağı ve bu vatandaşlarm ver- -c Ben" galebemden emin olduğum 
Ubni Bekir Rahmi, k&.tip (ücretli) Sü- VERASET ŞUBES/ Veremle mücadele mayan 8783 müracaat sahibine eldeki dikleri paradan hakkiyle istifade edile- için cBenim> diyen her pehlivanla daima 
leyınan özavcı, tebliğ memuru Mehmet Varidat memuru Recep, tahakkuk • • • • ld 476 bin küsur liranın tevziinde ha~ bir bilmek için yeniden teşkilM ve tesisatı güreşe hazır olduğumu lzmire gehnekle 
Erba.ylı:ent. katibi Vahap Çetin, Hayri Cotan n Fe- cemıyetı reısl O U ölçüye istin.ad edilmiyeceği ve hepsine icabetmıyecek şekilde muhtelif ve mev- bir defa daha ispat etmiş bulunuyorum. 

SEYYAR MEMURLAR rit Güner. Veremle mücadele cemiyeti riyasetin- milııaw.t ~esinde taksi'.." ~lun.a git- cud müesseselere parça parça yatak adet- Benim için anlaşmalara girmek, berabere 
Emin. Hayri Yenigün, Kamil Gün~ör. KOYLER ŞUBESi de bazı dcğV;iklikler olmut ve sabılı.. ...,.;.. mekte de L"8~ olmıyacagı aşık~~r. lerl lllve edilmesi ve bu suretle Uç yüz kalmak ihlirnaU yoktur. Hatta Pariste, 

YENi ŞUBE Tahakkuk memuru Şükrü, Katip Ce· doktor B. Mit.at Orel telı:rar riyasete se- Esasen ~i ~~.ıket hancınd~n yatak yapılması daha münasip olacağı ve M!!§hur Fransız şampiyonu Deglanla bı>-
Tahalı:lı:ulı: tefi Hasan Süzer, tahak· vat Erdoğan, Hayri Polat, Ferit Giiner, çil:miştir. Dokt.or B. Orel cemiyet var!- gelen muhacır ve multeciler sırasında ıs- bu şekil bu vatandaşların zımnl arzuları- rabere kalmak için bana teklif edilen pa-

kuk memurlan Ali Kemal, Talat Kemer, tebliğ memuru Mustafa Cunduğ. datmı artırmak ve yem işler başarmak kAoa ~i tutulmuş ola~arı gibi heye~ na daha uygun bulunacağı diişünülerelı: rayı reddetmem, benim spor haldandakl 
üzere bazı teşebbüslere girişecektir. um~y~ m~eket ıçlnde yerleşmış HeybeUadadakl verem sanat.oryoımu ya- düşüncelerimi p& güzel meydana koyu-

Genc İ k tepe hafriyatı Tarih Kurumu Maliye vewetıne, Hastane ittihazı ve bırer ış sahlhı olmuşlardır. nında 7o- 100 yataklı bir pavyon vücude yor. 

I 
şartile intikal eden Bu.rnavadald binanın Binaenaleyh Yugoslavya hükümeti ta- getirilmesi, Haydarpaşa nümune hasta- Pazar günü yapılac.ak güreşlerin çok 

neticelendi zmir hafriyatını veremle mücadele cemiyetine tedd için rafından verilen mevzuubahs taznril'atm hanesindeki vercmlilere mahsus koğu- alllkalı olacağını zannediyorum. Çünkü 

İsveçli profesörler tarafından Mi!Asda idare edecek teşebbüsata girqilıniştir. c..rniyet, Ya- memleketin içtima! bünyesinde biitlin şun yüz yatak alabilecek şekilde tevsü Türkiycnin en ruımdar pehlivanları bu 
yapılmakta olan antikite tetkikatı ve manlar kampı hazırlıklanna da başlamış- ferdi~ şamil yllkııek va.:~el'.'r deruh- 1 v<ı İzmir emrazı sariye ve istilaiye hasta- güreşlere iştirak edecektir. Benim rakl-
Gencik tepedeki hafriyat neticelenmiş, Gittikçe ehemmiyet kesbeden İzmir tır. de etmiş buhınan ve her turlu felaketler ' nesinin yanında da 100 -120 yataklı yeni bim olan Kara Ali ile kozumuzu payla· 
profesör Akse! Person ve asistanlan hafriyatının idaresini Türk tarih kurumu karşısında vatandaşlann yardımına ko-1 bir pavyon vüeude getirilmesi kararlaş- şa<:ağız. Ben, kendimden emin olduğum 
memleketlerine dönmüşlerdir. üzerine almıştır. Kurumun Ankarada Köylüye toprak şan Kızılay kurumuna verilerek fay- tırılınış ve o şekilde kanun layihası de- için her halde kazanacağımı sanıyorum.> 

Bu sene hafriyatta elde edilen netice yaptığı son topl.antıda verilen kara:r vi- l dalı ve müsmir bir halde kullanılması ğiştirilerek yeıı.iden yazılmıştır. - Sizi Romanyaya davet ediyorlar? 
çok Ustiindür. Gelecek sene Latranda ve layete bildirilmiştir. Veri ecek için işbu kanun layihası 1ıanzi.m kılındı.> Bütçe encümeninin teklif ettiği madde - Nereye ve nasıl dav<ıt ederlerse gi-
Elbremoz şehirlerinde de hafriyata de- Kurum bu sene yapılacak hafriyata Her köylü ailesine muayyen nisbette Büdce encümeni, esas fikri kabul et- şudur: derim. Er meydanında namuskarane gü-
vam ı>dileeektir. sarfedilm .. k üzere 2000 lira göndermiştir., topraA. temini için hazırlanan toprak ka- miş, anc~ ~ para ile ne yapılabileceği I c- 2332 sayılı kanunla tasdik edilmiş reşenlerle dostça müsabakalar yapmak 

Hafriyatta kültür bakanliğı komiseri Villlyet de 1000 lira tahsisat kAbul ettiği nunu yakında meclise ııevkedilecektir. n~~ı uze_rınde teva.kkuf ol~uşt'.'1'. olan itilMruınıe mucibince Yugoslavya benim de arzumdur. Zenci pehlivan Ka
olarak bulunana B. Salahattin Kantar için fazla amele istihdam .. dilerek yaz Muhtelif vilayetlerde hazineye ait top- Hü1_<:üme~ ?ır verem hastahanesı sıhhiye 1 hükümeti tarafından verilen tazminat, sım Abdülkerim benimle güreşmek isti· 
t zrnire dönmüştür. . . .. . . ra.ldar tesbit edilmektedir Bunlar hak- eneumenı ıse memleketin iç tar:ıflarında .. . _ . . . yor. Türkiyeye gelirse evvela benim 

mevsı=de mühim ese.rlerm meydana · b' .,,.,...._, .. da tiril' . . . •teraküm eden faızıle bırlikte, Heybeli-
kınd b' · tatistik haz lan.a ak ır -·~~·~om vucu ge mesııu ıs- mağlup ettiğim arkadaşlarımla güreşir, * çıkarılacağı ümit cdilmAfedir. Hafriyat )j aek~ler. ıs "nd '] ll' • r :ınar temiştir adadaki verem sanatoryomu ve Haydar- onları yenerse elbette ki kendisiyle kar-

Nı k 
ye v a etine go en ecektir. · .. 1 · · · ti ümune öyl eri yerinde ceza evindeki mahkfunlardan Encümen müzakerelerinde hazır bulu- paşa numune, zmır emrazı sarıye ve ıs .•. ı-mak bana da zevk olur. 

bir kısmı istihdam edilecektir. l" hastan 1 · "lh k 1 ak k -~ 
k 132 Cl

"ft evlendı• nan Kızılay kurumu başkanının veıdiği aıye e erme mu a oar en ço Son baharda Londraya gı'tmem müm-
Vilayetin yirmi iki öyü, sığır yeti5- adedi ek 

k k 
' izahattan bu para ile müstakil bir sana- yatak . temin etm suretiyle vücu- kun" dür. Ancak, yola çıkmazdan önce 

tirme üzere nümune öyü ittihaz edil-

Karan tı·na tahsı"la•t Mayıs ayı içinde İzmir evlenme daire- toryom veya bir hastahane vücude geti- de getirilecek verem pavyonu ve dairele- iyi bir ani.aşma yapacağım.> 
miştir. Bu köylerdeki ineklerin tasnifine 'n.d 1 J · ---•- 1 eık sı e ev enen enn sayısı geçen se...,,,.,,. • ri ec olursa o müessesenin bütün tesi- ri inşasına ve bu hususta icab eden lesi- pazar günkü güreşin iki favorisini kar· 
başlanmıştu. Köylere boğalar tevzi edi- b • M · bet! üzd' '-- • • ---' 

ŞU esı ayıs ayma nıs e Y e ~-.. artmiş- sat ve teçhizatııu da birlikte yapmak la- 1sata •••nedilmek üzere Kızılay cemiyeti- şılaştıralun: Kara Alinin boyu 1,83, ki-
leeek, elde edilecek damizlık hayvırnlar tir t · Karş' - '- d M ı 

K 
· zmır ve ıy ...... a a ayıs ayı zımgeleceğindena.ncakazamiyüzyatak-Jneveriir. Cemiyetirışaatvetesisatıvü- !osu 105 dir. Hüseyinin boyu 1,78, kilo-

hükümetçe Jyi fiatlerle satın alınacaktır. arantina muhasebe! hususiye tahsilô.t · · d 132 'ft' -"-•hl k 1m lı b __ ,_ b ıçın e çı ın ""'-" an ıyı ıştır. ir müessese vüeude gelebileceği hal- cuua getirdikten sonra bunları devlete su 108 dir. Yani arada büyük bir yakm-
D•mızlık yetiştirilmesi için her türlü fU eoi Karantinada tramvay caddeoi üze- Evlenenler arasında, iki muamelede buki bu para tle mevcud verem müesse- devreder.> !ık vardır. 
tedbirler alınınıştır rinde 626 numaralı binaya naklebniıtir. bil "k •--ki 

' yu çe yaş = arı görülmüştür. selerine birer pavyon veya daire ilave Asrimızm koca Y usufu unvanını pazu 

. . : . " ,. - ~ " ' . . ' ' .. " ' • 
olarak filme Sesli ve 

ANKARA 
1 - Büyük Reisicümhurumuz 

2 -- Açıhş merasimi 

3 -- Nutuklar 

4 Sergi dahilinde bir geziş 

sözlü alınan 

KÖMÜR SERGİSİ 
Atatürkün ziyaretleri 

Ve sai~ bilcü~~eT A y y A R E 
merasım bugun SiNEMASINDA 

Gizli vesika ve Beyaz· Melek 
Filimlerine ilaveten gösterilecektir 

fırsattan · ... iifade Fiatlerde yoktur 
Gizli Ve$ika 3,15 

zam 
Seanslara dikkat: ve 7,10 da 

ediniz 
Beyaz Melek S,05 ve 9 da 

Varşıyakanın • r kuvvetiyU. elde eden Tekirdağlı Hüseyin 
.n,, ır.:a 1 Dinarda tuhaf bir vaziyetle karşılaş· 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün sa- mış ve buradaki güreşlere iştirakten me

bah Karşiyakaya giderek Karşiyakanın nedilmiştir. Buna sebep Tekirdağlııun 
yol, su ve lağım işlerini gözden geçir- berabere kalmağı ve yenilmeyi kabul ~ 
miştlr. Karşiya.kanın bir sayfiye yeri 
olarak ittihazı için bundan sonraki inşa
at tahdit edilecek ve pJ.anlı yapılacak

tır. Evlerin yükseklikleri mevcut bina
ların seviyesini aşamıyacaktır. 

memesidir. 

Gazirolarda 
Şekerler 

olarak 
ambalajlı 
verilecek 

Halkevi köşesi Belediye, Kahvehane ve gazinolarda 
müşterilere içilecek şeylerle birlikte ve

CIJ!7XltZ7?%7'C/7.flT.LZ"L77CTA~ rilen kesme şekerlerin el değmeden sıh-
1 - Halkevinin sosyal yardım kolu- hi bir şekilde kağıtlara sarılmış olarak 

nun teşebbiisü ile açılacağı evvelce bil- verilmesini temin için teşebbüse giri:;
dirilen kimsesiz kadınlar tarafından ya- m;ş ve Türkiye şeker fabrikaları umum 

pılacak Türk el emekleri satış mağazası müdürlüğüne bir teklif yapmıştır. Her 
pek yakında açılacaktır. Bu mağazada müşterinin istihlak edebileceği miktarda 
el işlerini satmak istiyenler her gün saat meydana getirilecek şeker ambalajlarını 
16 ya kadar Halkevinde bay Sirrıya mü- kahvehane ve gazinolar kullanmak mec
racaatle .işlerini makbuz mukabilinde buriyetinde bulunacaklardır. 
teslim etmelidirler. El temasile geçen bulaşıcı hastalıklara 

2 - Evimizde her perşembe giinü saat ml\ni olunmak üzere belediyenin aldığı 
21 de karagöz oyunları gösterilecektir. tedbiri Türkiye şeker fabrikaları müsait 
Her kes davetlidir. bir şekilde . karşılamıştır. Ancak bu su

s - 8/6/938 çaı-şarrıba günü saat 18 retle kilo başına 8-10 kunışluk bir mas
de sosyal yardım, ve saat 17 de Halk der- rafın ihtiyar edilmc..<i llzıın gelmektedir. 
saneleri ve kurslar komitelerinin hafta- Alpullu fabrikası bu a.mbaliıjları J;ıar.ır-
lık toplantıları vardır. lı acaktır. 



Loyd Corc 
• 

·soN :HABER 
1 .-><~:. ' .. 

Parti Kamutay grubunda 
Başvekil B. Celal Bayar Hatay 
meselesi etrafında izahat verdiler 

Çemberlain hüküme
tine tekrar ve şiddetle 

hücum ediyor Nüfus deneme yazımı 
~ Kanunu Meclise verildi 

Ankara 7 (Telefonla) - Parti, tiyetle teyit etiğini ve hadiseler bu 1 Hatay meselesi hakkında Paris bü
Büyiik millet meclisi grubu bu gün müsait seyri takip etmekte devam et- yük elçimiz Suad Davazla Fransa ha
saat on beşte Antalya mebusu Dr. tiği takdirde bir anlaşmağa varmak riciye nazırı Bonne arasında on gün
Cemal Tuncanın reisliğinde toplandı . ümidinin başlanmasına imkan hasıl den beri devam etmekte olan müza-
Başbakan Celal Bayar söz alarak Ha- olacağını beyan etmiştir. kereler memnuniyete şayan bir su-
tay meselesinin bidayettenberi ge- rette neticelenmistir. 
çirdiği safahatın tarihçesini yapmış PARIS MüZAKERELr' Pariste yarın bir tebliğ neşri muh-
ve aon kritik devirleri de zikrettikten HAKKINDA: temeldir. Bonne Ankarayı ziyaret et-
eonra Paris büyük elçimiz le Fransa mek tasavvurunda bulunduğu hak-
lıariciye nazırı arasında cereyan eden İstanbul 7 (Telefonla) - Anado- kında gazetelerde çıkan h::ı berleri 
ınüzakereleri anlatmış ve Fransa hü- lu ajansının Paris hususi muhabiri Anadolu ajansı muhabirine de ıcvit 
lümetinin taahhüdatını bu kerre ka- bildiriyor: etmiştir. 

B. Hodzanın yeni bir nutku 
Slovakya sarsılmaz bir kaledir. 

asla boyunduruk altına 
ının muhtariyet partisinin talepleri / 
protesto edilmiştir. Başvekil demiştir 
ki: «Moravya ötesine kadar bütün 

• 
gır em ez ' 

Loit Corç ye kanıı 

Londra, 7 (ö.R) - D ün 

·f 

l ceds ıt~hrinde bir işç i m t-hus nan1zedi· 
1 

nin na; nzetliğini terviç için söz alan eski 

başvekil B. Lloyd Gcorııc Chanıherl ain 1 

hiık.ümt tinc karşı şiddetli hücun1laTda : 

bulunınuş ve son bombardıman ha.di"-e· t 
lcrini ima ederek sormu tur : «İngiltere 

~imdi · ne yapıyor} Yuvası altüst ,.dılen 

küçiik bir ürkek kuş gibi z•if bir pro· 
testo civılhSlndan 
yt-r~ e:idiyor.> 

sonra çekilip ha~ka 

---*--~ 

Haynlayn 
Südet karargahına 

döncfv 
Prag, 7 (ö.R) - B. Hayniııyn 

dev !ete temin ederim ki Slovakya 
granit bloktur, cümhuriyetçidir ve 
kuvvetlidir. Parçalanmağa razı olmı
yacaktır. Biz hepimiz tek fikir, tek 
ruh ve tek İradeyiz. 

Bratislava 6 (A.A) - Bu gün 
başvekil B. Hodzanın riyaset etliği 
Slovak çiftçi partisinin tezahürüne 
elli bin kişiden fazla bir halk kalaba
lığı iştirak etmiştir. B. Hodza bu mü
nasebetle bir nutuk söylemiş ve Slo
vak muhtariyetçi partisinin talepleri 
aleyhinde bulunarak ezcümle demis

\ A, kasabasındaki Südet kararı;:5.
hına dönmü~tür. Pantekot ,,ertu- j 
sunu bure.da geç;rmi~tir. Alman-

1 ye.da hiç bir siyasi gö~üsmede bu-
• lunmadığı bildirilmektedir. 1 

tir ki: 
Cümhmiyet canlılığını ispat et· 

miştir. Bütün millet cümhuriyetin 
mı.idafaası için ayağa kalkmı . bulun
maktadır. Slovaklar bu yolda ~ek 
amele gerek memur ve gerek asker 

Sa11tıtk4r Graınber 11/hil ile: Hitler olarak Çeklerden ııeri kalmamak az. Sanatkar Grıwıber gözii ile: Hflf(zıı 

Paris 7 ( ö.R) Hariciye nazırı B. mindedir. Slovakya oarsılmaz bir ka- için bunTar belki kendi seçic3eri na· 
Bonnet dün pantekot yortusu dola- ledir. Moravyanın ötesindeki kardeş- mına söyliyebiliriz. Fakat her halde 
yısile parise gelmiş olan F ransanın )erimize ve bütün memleket halkına bütün Slovak ~illeti . namına ıiöyle
Berlin, Londra ve Barselon aefirlerini şunu tekrar etmek isterim ki Slovak- meğe hakları _yoktur. Zira. Slovak 
luıbul etmi,tir. Müzakere mevzuu ya granittir. Kuvvetlidir. Ve başka- milletinin ekseriyeti bu gün burada
lıütün beynelmilel meseleler, bilhas- )arının hükmü altına giremiyecektir. dır. Slovak hürriyetinin esası Cekos
aa Çekoslovak hükümetile Südet Al- Hepimiz bir tek irade, bir tek his ile lovak cümhuriyetindedir. Zira ya 
inan partisi arasındaki müzakereler hareket edeceğiz. . sui niyet veyahut caniyane düşünce-
\le ispanyada karışmazlık meselesi- Uün burada ayni yerde Slovak !er sebebiyle cümhuriyete ve Slovak-
dir. cümhuriyetçi partisi hatipleri söz yaya fenalık yapmak istiyenlere harp 

Prag 7 ( ö .R) - Başvekil B. Hod- söylediler. Bunlar Slovakların Ce- ilan etmiş bulunuyoruz. Bunlara kar
zanın Slovak çiftçi partisi tarafından koslovak Cümhuriyetine sadık oldu- şı kanunu esaside musatrah biitiin 
yapılan nümayişe 50,000 den fazla ğunu ileri sürdüler. Bu doğrudur. Fa- meşru vasıtalarla mücadı:le cdece
kimse İştirak etmiş ve rahip Lindka- kat beyanatlarının diğer kısımları ğiz. 

Nasyonalistler 
T eruel Cephesinde 

taarruza geçti " umumı 
Valanıiya, 7 (ö.R) - Batvekil bay Negrin refakatinde gene

ral Miaja olduğu halde bu aabab Valansiyaya gelerek doğu cep· 
besini teftit etmİf ve ifÇilere hükümetin muhabbetlerini bildir· 
miftir. 

Paris, 7 (ö.R) - Sivil ahalinin tayyare bombardımaniyle öl· 
dürülmesi devam etmi~tir. Gece yarısından yarım aaat sonra Bar
aelon bombardıman edilmittir. 4 ölü, bir çok yaralı. Palmadan 
gelen bir deniz tayyaresi Alikante üzerinde iki defa uçarak bir 
çok bombalar atmı,tır. Bir lngiliz vapuru batıyor. Diğer bir lngi
liz ticaret vapuruna iıabet olmuttur. Hasarat mühimdir. Kurban 
mikdarı meçhul.. 

Bu sabah 8.3 te Valansiya bombardıman edildi. «Peraon» In
giliz vapurunda bombalar patladı. Vapurun etrafında diğer bir 
bomba patladı. Altı tayyare atetlerini gemilere, diğer tayyare 
tehre tevcih etmitlerdir. 

Gündüz Alikante yeniden bombardıman edildi.Tayyareler teh
rin merkezine bir çok bombalar bıraktılar. 2 ölü, 72 yaralı. 

200 milliyetçi ailesinin barındırıldığı Viktorya oteli bombalar
le yıkıldı. 

Çinde de bugün Kanton üzerine daha üç bombardıman yapıl
mı,tır. 

Paris, 7 ( ö.R) - ispanyada asiler Terula - Kaatellor cephesin
de umumi taarruza geçmi,lerdir. Toplar ve tayyareler tafakla be
raber faaliyet halinde idi. Varella ve Aranda orduları hareket 
halindedir. Birincisi cenubi tarki, diğeri doğruca cenuh istikame
tinde ilerlemek istiyor. Hücum cephesi 80 kilometredir. Fakat 
nasyonalistler de neticeler hakkında ihtirazlı haberler veriyor· 
lar. 

Saragoıtan bildirildiğine göre : İspanyadaki tiddetli sıcakların 
büyük taarruzun inkiııafa mani olmasından korkulmaktadır. ilk 
haberlere göre hükümetçiler yeni hücumun aniliğine ve tiddeti
ne rağmen gafil avlanmıt değillerdir. Anlaşılıyor ki bunu bekli
yorlardı. Fakat hücum beklediklerinden daha genif bir cephede 
olmuttur. 

Istanbulda 
Korkunç cinayet 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
Kadın iki erkeği birden idaı·e etmekte, 

daha doğrusu soru-adan peydahladığı 

Arabacı Mahmudu da Metı·es olduğu Ri· 
fati de elinden bırakmak istememekte
dir. Bu vaziyet niliayet kendisini ölüme 
ve Mahmudu da eli kanlı olarak hapis•· 
neye düşürmüştür. Mahmut dün gece 
Hatiçeyi Rifatin Haydardaki kulübesin· 
de tam 8"kiz yerinden biçaklamak sure
tile öldürmiiştür. 

Mesleki kabiliyeti 
tetkik 

Londra posta idaresi, bir posta 
müvezziinde ne gibi vasıf ve ka
biliyetler aramak lazım geldiğini 
tetkik etmektedir. 

Bu tetkikte, posta idaresinin 4 
memuru, iki hafta müddetle her 
gün apartmanların merdivenleri· 
ni çıkmak vazife ve rolünü üzer· 
lerine almıslardır. 

Bu dört ~emur, müvezziler gi
bi çantaları yüklenerek faaliyete 
geçecekler ve bu faaliyetleri es· 
nasında, it ve çalıtmanın inıan 
adaleleri üzerindeki tesirleri hak· 
kında bir çok eserleri olan met· 
bur profesör Krovdenin konb'olü 
altında bulunacaklardır, 

Bu rolü yapacak olan memur· 
lar, çantalarına on ıekiz kilo ağır
lığında kağıt dolduracaklardır ki, 
lıu ağırlık bir posta müvezziinin 
tafıyacaiı azami yüktür. 

Lavrens 
Meğer Sara adlı bir 

Yahudi kızile . . 
sevısmıs . .. 

Lat• re ıı a ı 

Gaz<?leler Enteligens Servisın nıe~hur 
c.aausu Kolone1 Lavrensin esrarengiz aş
kını Örten esrar perdesini kaldırmağa 
çalışıyorlar. Yazılanlara bakılırsa bir za

manlar c Arabistanın tacıız kralı • ünva

nını taşıyan Lavrens hayatında yalnız 

bir defa Sarah Aronsohn adlı bir yahudi 
kızına 9.şık olmuştur. Kız1I SdÇlı olan bu 
kız da lngiliz casusu idi. SaTah 1918 se· 
nesine kadar Lavrensin mesai arkada~ı 
olarak faaliyette bulunmu~ ve haTbin 
son günlerinde Türk polisinin eline di..i.1 .. 
müştür. Casus kadın gUya muhakeme 
safhasında ~evgilisi Lavrensin faaliyeti 

hakkında iftaatta bulunmaktan sureti 
katiyede ictinap etmiş .. Bir Alman zabiti· 
nin tedarik ettiği tabanca ile hayatına 
oon çekmiı .. 

Sarının kolonel Lavrcnsle muaşakasını 
ihtiva eden muhhra defteri bu1unnıuş .. 
Bir Amerikan gazetesi elde ettiği bu ha .. 
tıraları neşre başlıyaeakmış... Lavren&İn 
kardeşi Arnold Lavrens, Saranın Filistin
de Yerleşmiş: bulunan ailesi nezdinde bir 

anket yapaTak hakikati öğrenmeğe ça· 
lıııyormuş ... 

Bay Mimar Numan 
Kıyat şehrimizde 

Edebi 8.bideler namı altında ve seTİ 
halinde neşrettiği kitapların beherinin Ü· 

zerindeki üçüncü, dördüncü basıları gö~ 

riilen ve edebiyat meraklısı meslektaşla

rımızm takdirine mazhar olan bay Nu
man Kıyat Bergama ve havalisinde bir 
geziden dönmüştür. MuharrİTİ yorulmak 

bilmiyen mesaisinden dolayı tebrik eder 
ve yürüdüğü yolda muvaffak olmasını di- \ 
!eriz. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Dahiliye vekaletince hazırlanmıt 
olan nüfus deneme yazımı kanunu layihası Meclise gönderilmif· 
tir. Layihaya göre memleketin muhtelif kıumlarında deneme ya. 
zımları yaptırmağa dahiliye vekaleti mezun olacaktır. Vali, kay
makam, nahiye müdürleri okur, yazar ethastan lazım görecekle· 
rini bu itlerde istihdam edeceklerdir. 
Yazım mükellefiyet ve mecburiyetlerini ifa etmiyenler ve et

tiı:miyenler yazımın yapıldığı yerin idare heyeti kararı ile on lira
dan elli liraya kadar hafif para cezasına çarptınlacaklardır. 

lzmirde büyük bir şarap 
fabrikası kuruluyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - Gürnrük ve inhisarlar vekaletince 
1933 yılına geçici taahhüde giritilmesi hakkındaki kanun layihll· 
sı Büyük Millet Meclisine gönderilmi9tir. 

Bu layiha esaslarına göre kartılığı 939 mali yılı inhisarlar ge· 
ne! müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisatla temin edilmek 
üzere lzmirde bir tarap fabrikası yapılacaktır. Vekalet bu layi
ha ile 750 bin liralık bir taahhüde giritmeğe mezun olacakbr. 

B. Ruzvelt, ekonomik buhran mü-
sebbıplerının teczıyelerını ısteyor 

Va9ington, 7 (A.A) - Reisicümhur Roosevelt memleketin ge
çirdiği ekonomik buhrandan mesul oldukları ileri sürülen endüs
tri ve maliye tröstleri hakkında geni9 tahkikat yapılmak üzere 
bir parlamento heyetinin te~kilini teklif etmiştir. 

Diğer taraftan maliye nazırı Morgentav da bankalar vaziyeti
nin umumi bir tetkike tabi tutulmasının muhtemel olduğunu söy
lemittir. 

T 

L~ anton kurbanları 
Japon bombaları ile ölenler 5 binden fazla 

Paris, 7 ( ö.R) - Japon kaynağından bildirildiğine göre şimdi 
Şanzi vilayetinin bütün cenubi garbisi Çinliler tarafından tahli
ye edilmittir. Havas ajansı Çin harciye nezaretinin yakındll Yu
nang fehrine nakledileceği haberini Çin kaynaklarının ifadesine 
dayanarak tekzip ediyor. 

Kanton Çin askeri otoriteleri son günler hava bombardıman· 
1 rının kurbanlarını bet bin kadar tahmin ediyorlar. Bu sabahki 
bombardıman kurbanları bu nyıda dahil değildir. Bu sabah yü:ı: 
bomba atılmış, Fransız bastıı.neai ve Kızılbaç müesseselerine ye• 
nid< ı isabet olmuttur. ölü ve yaralıların bi;,den fazla oldüğıı 
tahmin ediliyor. 

Dünden beri Kay - Fang tehri Japon piyade ve topçusunun 
fİddetli hücumuna maruzdur. Bu ıabahtan beri yollarda çetin 
muharebeler oluyor. 

Paris, 7 (ö.R) - Fransanın Tokyo sefiri hariciye nazırına ye
ni bir te~ebbüı yaparak Kantonda Fransız Pol Dumer hastanesi• 
nin bombardımanını da ayrıca protesto etmi,tir. 

Sosyalist Kongresinde 
Sabık Basvekıl Blum ve eskı dahi-• 

liye nazırı hakareta uğramışlar 
Pariı, 7 (A.A) - Sosyalist kongresinin toplantısında dahili 

siyasetin müzakeresi sıramda vahim hadiseler olmuştur. Eski 
dahiliye nazırı Dormua kongreye yaptığı bir tebliğle Blumla be
raber gelirken kapı önünde hakarete uğradıklarını bildirmiftir. 

Bunun üzerine Blumun muarızlariyle taraftarları aruında 
tiddetli bir ağız kavgası batlamıt bu esnada elektrik cereyanı ke
silmiş ve ayni zamanda hoparlörler de susmu,tur. 

Reis celseyi tatil etmek mecburiyetinde kalmı~tır. 

Bir Yanardağ tutuştu 
Halk dehset ıcinde kocısıyor 

, • ' t 

Manilla, 7 (A.A) - Mayon yanardağı şiddetli bir hareketı 
arzla birlikte feverana batlamıştır. Bütün civar köylerin Üzerine 
kıvılcımlar yağmaktadır. Halk dehtet içinde evlerini bırakarak 
kaçıtmağa batlamıştır. ~ıker ve polis kuvvetleri halka yardım 
etmektedir. insanca zayıat olup olmadığı henüz bilinmiyor. 
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Melodians Orkestrası 

Şehir Gazinosunda 

-. 

Şehir Gazinosu bu mevsim için fzmirlilere zengin ve kudretli 
musikifinaslardan mürekkep MELODIANS orkestrasını takdim 
etmistir. 

M~lodians orkestrası ne•e kaynağıdır. Yalnız klasik musiki ile 
değil, herkesin hoşuna gidebilecek fakrak şarkılariyle neşe ya
ratmaktadır. Bilhassa şarkıcı Vilasis çok alkışlanmaktadır. 

Her kesin büyük takdir ve alkışlarına mazhar olan MELEDl
ANS orkestrası gördüğü rağbete kartı büyük sürprizler hazırla
maktadır. 

Bunlardan birincisi önümüzdeki perşembe günü akşamı ola 
caktır. 

Balonlu dans 
Amerikan terdazı 

müsabakas1 
neş'e 

yaratacaklar çılğınlıkları 

ve 

Pertcmbe günü akşamı herkes ŞEHiR gazinosunda bulunacaktır 
HER PERŞEMBE YENi SORPRIZLER 
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Bu Adam ·Ga. ıp ..... er aklar J YAZAN: 

1 : R. L. GC'ldman 
•••••••••••••••••••••••••s•••••••• ~ 
~.8'~~~ 

Suçlu D ği ir! ·Manyaklar ve kar.asev
çeşitleri .. ~ 

~ 
~'/L/77Z/'//L/Z//L/L7/L/7/;• dalıların 

Hava Casusları 
Yazan: A. Maşar 

-25-

~ Büyük Zabıta Romanı 
:···············~·········~·······: • • Ver yüzünde ııündelik hayatm yekne-

' : NAKLEDEN : ; .oak gidi.inden hrtulmak için latbik.i 

Novanın biraı: ba,in ve mağrur rnifti. 
eda ile aöylediği sözler Vidalin ,,.,,.,,. 

-37- ~ : : devamlı gayrete, dikkate ve hakiki fe-
~ ~ Nahide Orbay a dal.arlığa bağtı olan İ§lere kendilerini 

yüzüne indirilmit bir kamçı dar- Kasırga ne kadar sürdü. Bunu. 
besiydi. Eğer garip bir te$ir altın- tahrnin edemiyorlardı ... Birka, •&• 
da eli ayağı bağlı olmasaydı üze· niye mi, bir kaç dakika mı? ölhı 
rine hücum edecek, onu belki dö-- jhtizarını andıran dakikalar on. 
vecekti. Hava o kadar sıkıntılı idi \ara ıeneler kadar uzun gelınifti. 
ki yerinden kımıldamak istemi- Bu dakika evvel cengeli altüst 
yordu. Vücudunun yan bay~m eden kasırıa ansızın sükiinet but .. 
rehavetine bedel ,ade.ce dimaiı du. Dallar sa11anmaz oldular. No. 
itliyordu. va kollarını çözmemitti. Vidalı 

~.;;r~r:t61Xa:z!.227'~LJO'. :uıu•uuenu•unıuuıu•u•; ı.· eren insanlara rast gelinir. 
Şimdi her feyden önce Bili ile bekledikten sonra Medikal Buil- Yunus peygamberin sa.hrile parça par· 

me,gul olınaklığım lizımdı. Onu dinge ~ittim. ça i~enen fevkalade eserleri gördüğünüz 
bir hastaneye yabr.aı:ağımı ve ora~ Kapıcı ve asansör memuru he- zaman ha:rranlıiımızı izhar etmekten 
da tedavi ettireceğimi kendisine ni tanıyordu. Bu .saatte geldiğimi kendimizi .alamayız:. 
ve.detmittm. görünce: Parisli bir polis komiseri alelade boy-

Bill, istemiye iatemiye kendisi· - Doktor Jimi mi aradınu.. da bir kibrit kutusu içinde bir telsiz is· 
ni uçuruma yuvarbyan ve tonra dedi. Kabinesindedir. t.asyonu yerleştirmiotir. 
da nadim olan tiplerdendi. Ben onu fÜphelendirmemek ı- içinde bir fotoğraf eih.azı sakta bulu-

O daha bir karar venneie va. <cÇok tükür fırtına bitti. KurtUI .. 
kıt bulmadan ansızın yerle gök duk.» dedi. 

Eğer vaktinde yetitilir ve el u- çin : na n yüzÜğün sahibine yahut ta bir pud-
zatılına böyle bir çok insanlar ETet.. ralık boyunda ~ramofonu yapan ada-

titredi. Kasırga koptu. Müthi.f çığ.. Kaf ut daha salim dütünmeio 
hklarla hfrlikte önünde ne varsa ba.,laymca vücudunu tehvet hıni 
hepsini deviren, mah:veden bir kapl,.dL Ik~. ~ü~u~~~ ~irbirine t~ 
kasırga .. Korkulu bir rüya içinde- ması bAf dondurucu hır hava J&• 
idiler sanki... Neye uğradıklarını ratm~tL • ~ _ 
b'l d'l H ftala d b l .. Sagnaklı bır yagmur ..Ucutları. 

muhakkak bir aukuttan ve bu su- Dedim ve asansöre bindim. ma ne d emeli'? 

kutun feci neticelerinden kendile- Jim Klark 11 inci katta, Miçel * Sekiz bin kibriti bir şişenin ağzın. 
rini kurtarabilirlerdi. de 12 inci katta idi. d a müvazenede tutmak için günlere~. 

Bill daha tamamen yuvarlan- ikisinin de kabineleri caddeye aylarca uğra~n adam hakkında ne dü-
mamıftı. Ve yuvarlanmak ta iste- bakıyordu. Ve tesadüf olarak Mi- şünmeli) ! eme 1 er. a r an e~ ~- nı kaınçılıyarak yıkayor, ayni za-. 

miyordu. . , çelin muayenehanesi Jimin büro· * Boş vakitlerinizi posta pullanndan 
itte ben de bundan ~fadeye .sunun tam üstüne rastlıyordu. h ir elbise yapmağa tahflis etmekten hoı· 

bat vuracakbm. Onu Rivertona Asan.sör mem\U'.U beni 11 inci kat- lanır mmnız ') 

Dünyanın en küçük iki kemanı.. Passe· 
ner Perron tarafından yap~br. 

rınde barındıkları azametlı .a.gaç d •-- ı· t ad "' · .. d . k d . man a Dnuu- cenıe ın aııım 111 
gov esı asırganın .sa emesıne b' ·ff t h' b'l .. tü' d ı. 

d B.. .. d 11 h .... ır ı e ıca ı e or yor u. 
maruz u. ulun a arı, atta en N · ı· .. · · ___ L f edi 

w. • O'Ta sessı:z ıguıı muna aza • 
yakın bir yerde bir kdiniği olan ta bırakh. * A,ağı Avusturyada Fram: Vilaç 

eyi, yakın doıtlanmdan bir dok· Bir müddet .. ·· • . · namında bir çiftçi bir kart poetal içino 

ça karşıbyacak ahbaplar buluyorum. * Fransada yerle~en Hollandalı mü
tek.ait bir zabit on sene emniyet içinde 
yaşamak arzusu ile oturduğu oteli, ye
mek yediği lokantanın on senelilc bede
lini birden ödemiştir .. Bu adam : «Ya~ 

rın her hangi bir sergüzeştin arkasında 

bütün servetimi kaybedersem yersiz, aç 
kalmak istemiyorum. Onun için böyle 
tedbirli hareket ediyorum.> demiftir, 

egılm~. saw1!ı!anları bıle kopacak- yordu. Karanlıkta bir ikinci fubc 
mıt gıbı egıhyor, sarsılıyordu.Y~- na, bir afk fntınaaı daha koptu .. 
valarının çatısını kasırga ahp g·o- Neler oldu naııl oldu? Nova bunc 
türmüttü. O kadar itina ile tesbit ları ne dÜsünmek ne de bilme~ 
ettikleri dötemenin yerinden oy- istemiyord~. · 

t ··t·· d"' asansorun ınmesı 
ora go ur um. · · 1 d M k d J. · hılkaltan Miladı ise.ya kadar kitabı mu• 

B d kto h böy
. ıçın oya an ım. a sa ım ımın 

u o r eıuen ayahru - k b' o "tmek d W•ı 12 . • k dd • ' 32 b' k l" Wd l k d'l . , k b . l nlar a tnesıne gı egı , ıncı a esı, yanı ın ·e ıme sıg ırmıı,tır. 
ede~ .ı erınh ay e~~f 0 .; ıh,n kattaki Miçelin kabineıine gir- Ve bütün fasıl başlarını kırmızı miirep-

bt~. ~~kab~e aksrdetnn.şb. du un o mekti. Asa~IÖr indikten ıonra yu- keple yazmayı unutmamıştır. 
uyu ır zev uyuyor · k ka k 
B·ıı· d h t d • .J!l arı ta çı tım. 

naması genç kadını erkeğin kol- Yalnız arasıra boğuk ıesi du<1 
lan ara11na atm'flt. iki çıplak ..u.. 711luyordu: 

ı ın ora a em e avı ew e· 
ceğinc hem de emniyeUc olacağı- Etr~ ki~e~~r ka~?11ftt. 
na emindim. Sankı kendı buroma gırıyormu-

Bu mesleyi hallettikten sonra .fUDJ gibi anahtarla Miçelin b-üro
doktor Miçelin kabinesinde bir s~nun ~apısını kolayca açbm ve 
araatırma yapmağı kafama koy- gırer gırmez de kapıyı kapattım. 
d~. Klodyanın çantalından aldı· içerisi karanlıktı. 
ğım anahtar, kabinenin anahtarı Elektrik düğmesini çevirdim. 
idi. Miçelin muayenehanesi geniş 

Klodya bana, doktor Miçelin bir h_avb üz.erine açılan dört kapı
geceleri hastanede çallfbiuıı, bi- dan ıbarettı. 
naenaleyb kahine.ine gelmediğini Kapılardan biri muayenehane-
söylemitli. ye, biri intizar odasına, bir ecza. 

Bu hastane meseleai dalga idi. larm bulunduğu laboratuvara bi
Miçel güzel dansözle ha,haşa ri de doktorun huswi odasına açı

kalmak Ye Klodyanın kıskançılı· lıyorlardı. 
ğından uzaklatmak için bu planı Benim asal arattırma yapacağım 
kurmu~tu. yer, doktor Miçelin hususi odası 

Ister hastanede olsun ister ce· idi. 
hennemin dibinde, her halde ge. Holun elektriğini s.önclürdüın. 
celeri kabinesinde değildi. Hususi odaya girdim. 

Oraya girmek için en muvafık Dıf&J'ıdan dikkati çekmiyeeek 
f.aat ta aktamdi. ve karfıki binalardan görünmiye-

Kaf ama Miçelin muavenehane- cek şekilde cebimdeki küçük elek
!'ine gitmeği koydum. Akf&ID ol- trik limbaaı ile ifimi görmeğe lıa· 
muştu. zır landım. 

Vaktın biraz daha geçmeıini 

Hatayda vaziyet 
düzelmedi 

BASTARAFI 1 tNCt SAHİFEDE 
galeyan Türk matbuatında Sancakta 
ıui.iesses rejime Ye mandasını sadıkane 

tatbik eden F ransanın nüfuzuna k.aTŞ1 
oldukça §iddetli bir mücadeleye baha
ne olda. Bu münaka~laT müessif hadi. 
selere hakikatte haiz olmadıklan ~i 
ehemmiyeti verdirdi. 

-BiTMEDi-

Franko 
Mütareke ve an
laşma teklifini 

reddetti 
Hendaye, 1 (AA) - Havas Ajan

sının muhabiri bildiriyor : 

24 saatte.o az bir zaman zarfında ak-
Bonne 1ki defa OaTiızla istişarede b1J

lundu. Türk hududu üzerinde ve Türle 
dedilen üç nazırlar .ı:necliti içtimaını ve 

unsuru ehemmiyetli olan halk arasında b l a§ ıca kumandanların iştirakiyle yapı-
ihda~ edilen tahrikattan dolayı Türkleri lan bu t 1 ·· k" F k l op arunayı mutea ıp ran o n-
pek İıJgal eden vaı:İyetin sür'atle berrak- 6iltere ve F tar f d l • ran1a a ın an yapı an t.a-
IZtŞacağı ve dostane bir zihniyetle halle- ,·assut teklifle · · k b 1 t v k ,. ., . .. . . rını ·a u e memege a-
dilecegı şupheM.z.du. rM vermi1(ir. 

Le T emps bundan ı;onra f Iatay mese- B 
1 . . •--=L---· . --'- b .. 1 • • urgosa davet edilen generaller as• 
•ının .... ~ıDJ yapa~ ~u k • · · '- .. . ~ .. k··•~~- .ı__.._ f • •• ., en vazıyetın peıı;. musaıt oldu~unu miit-
mu~ UMUm .-.aDU edilen reıımden değil 

____ ,;a_._. -'--~ _ • tef.ikan tas.dik ederek başkumandana 
anasır .... ~ r~tt.en ve .ihtiras- • . . 

.1 . --ı~··· . teklıf edilen şartlar dahi1ınde bır mü-
tan ı en ~~ını ve Anbta ıre Paria 
araemdaki diplomatik ınüıakerderin ta.reke kabul etmemesjm tavsiye etmiş· 

}erdir. 
miiait hava içinde ce.reyaıı etmekte hu~ 
tuıtduğunu yazıyor ve diyor ki : Oiier cmetten söyJem1diğ;ne ~ 

Bundan istidlal edikoilir ki Hatay fraııko tııpa.ıı;yada ~n ecnebi kıt
mcımelesinin iki memleılret .. raamG•l.4 iyi alar geri alınmadan evvel sulh akdetmek 

münasebet üzerinde şayanı esef hiç bir istememektedir. Filhakika İspanyada 40 
tesiri olmıyaeııltır. UneTre anJa,ması bin ltalyan ve on hin Alm&1W1 m.evcudi

' · Türk F rans1z garanti itilafnamesi iki J'dİ d.!Wde ve hariçte iAtillJlar doğu
c1enetin maddi ... e ~ mett.iaatleri- rabilecek mahiyettedir. 

'lli waaye edthiime1ai ıiciıı lifi da~ * 
~~=n~:~in~:::iy!: oı!:::~u:!a;: Harp gemileri için 
lil Ycmn. 

r.n., 1 <AA> - Boııne dan Tür- yeni "tonaj itilaf .. 
kiye sefiri Suat Davaz.ı kabul etmiştir. • 

nanıesı 
Va§lngton, 7 (AA) - Hariciye ne-

Bu mülüat ecnuında hk.ende.n.ın Sa.ıı
cağındak.i trıı.7İJ'et ~aHmda eörüıii!mtif~ 
tür. 

zareti yeni zırhlıların tonajım ve t0plan

Be/ edi ye sarayı inşası n•n çapım tahdit eden bir itiıtırın 1_cmd-
- rada akdedild iğ ini yakında ilan edecek-

fe/ıir edilecek tır . lngilterc ile Aınel'ika ton baddjniıı 
H A h be aJ-1- ., 45 bin \'e top çaplarının 16 pus olarak 

ususı surette a r wgımıza b" . ~ . . . 
·· · t ed"l k l tes ıt ed.ilaıesını kabal etmışlerdır. gore ınşası asaVTuT ı mc te o an 

İzmir belediye sarayı inşası şimdilik .. F rans~, lngiltere müstcsn_:ı olnı~k 
ltehir edilecek ve hat' vekaletin ten- uzere di~er Av:npa .de.-letien 35 bın 
8İOO ile de hu aene müjtarelen ihti- tondan yukarı gemi i~a etmedikleri tak.
yacı karşılayacak .şekilde otd inJa dircle .keııd.W.Wn de bu haddi tE-eavüz 

_9lunacaktır. .etmix~i bildir~tir. 

Ayni adam, kuvaförü, tern.i. kitapçı
sı. çiçekçisi ve hatta tiyatroları için bile 
bu metodu tatbik ederek on senelik pa· 
rayı öde.mit bulunuyor. * Bu orijinal tip yanında ondan garip 
olanları da var ı 

Bir İngiliz mimarı on sekizinci asnn 
aşıkıdır. 

Bu a,k onda bir karaııevda halini aI~ 
rnıştır. Bedforşirin Emftil kasabasında 

on sekizinci asıı tarzı mİinarisinde bir ev 
inıa etmlştir. Evde dekorlar on ıekizin
ci asn ya§ataca.k ıekildediT. Kıştn büyük 
ocaklarda mnmak geceleri petrol lam

ki- balan yakmak IUımdır. Mimar on seki-
zinci asra aı:ıkı yüzünden bu hayatın zah

ma namındaki bir Japon şairinin reşimlj metine katlanmaktadır. 
pirlerini ihtiva etmektedir Muasır hayatın hiç bir yeniliği bu bi-* Fransada bir çiçekçi aathğ-ı çiçek· nadan içeri girmemiştir. 

ferin bedeli muhbilinde bir bilet alm
0

ıf * Nev ~ Jersey de bir talak vesilesiy
Elli frank kazanmıı.. Bununla yine biı le çok garip bir hadiseye ..şahit olmak 
bilet alını§ .. 5000 frank kazanmlJ.. Bu kabil olmuştur. Nevroan namında bir 
defa 5000 frankla bir çok bilet a1mı, .. kadın kocaıııncLm boşanma davası aç
Yüz bin frank .kazanmış .. T.Uiin daima mıştır. Kadının anlattığına göre Mister 
kenditine güleceğfoe inanarak bu pa· Nevman bir manyaktır. Kendisini evin
rayla da bilet aJmıJ... Bütün parayı de öldürmelerinden korktuğu için gece
kaybetmiş .. Bu sonuncu darhe çiçe~çi- fori bir ağaç ilzerinde yatmakta ve karı
nin aklına dok.anmıf.. . .ısının da ayni suretle hareket etm~ini is-

Evinin dıvarlarını bilete henzeyeon ne temektedir. 

, ·arsa onlarla aüslemİ!··· * Amerikada bu kabil garibeler pek * Manyaltlann daha .garip tipleri de çoktur. T arnamen zırhlı bir evde oturan 

Mütekait bir lngiliz zabiti Tyne vapı.ı
runda bir :lr.amara IUralamıı ihiç durma• 
dan seyahat ediyor. Kendisine sebebini 
sonnıqlar ıöyle cevap w-ermİf : 

Ayni bayatı ya,amabın. ayni ıehir
de oturmaktan çabuk bıkıyorum. Heı 

gün yeni bir hayat, ,-.eni bir manzara 
görmek istiyoram. Öuı.rürrı mütemadi 
bix seyahat içinde geçiyor. Bu sayede 
dünyanın her taTafında dostlar peyda 
ettim. Hangi limana uğrasam beni dost• 

DUNYA 

milyarder Edmond Pcrnterin hayatı 
unutulmamıştır. Pernterin zırhlı ika
metgahına kimse giremezdi. Yemekler 
a.-.ansörle kendisine gönderilmekte idi.. 
Bir gün hizmetçiler geri dönen tabaklat'
dan yemeklere dokanılmad1ğm1 gör
müşlerdi. Bu hal bir kaç gün devam 

edinee eve •.irn:ıek iycap etmiıtir. O u· 
man milyarderin kasası ba1ında bağla
narak öldürüldüğU. kasanın boı oldui" 
görlilmüştü. Bu hldise Pansı1vanya po
lisini ayial'Ca işgal etmişti. 

l Fransa hududa 
asker gönderdi 

cut müthit bir tehlike anında bir· - Hayır •• Hayır .• Yapma~ 
birlerine sarıldılar. Bir ara.lık 4im· Rica ederim beni bırakınız •• 
tek çakb. Vidal onun deh~ için- Ve artık cunır wmnyan bit 
de olan yüzünü gördü. Şimdi can- 5e5le yalvarıyordu. ' 
larım korumaktan bqka birfeY - Bırakınız beni. •. 
dU.ünmiyorlardL Vidal kendin- ötekine gelince o hiç birfey din-
~en ç~k ~~u, erkek ~teninin ~- lemiyordu.. Etrafa dağılan ağaç
if telakkisıne ahthgı kadını du- ların çiçeklerinden ırüul rbi.- ~ 
fÜ~üyord1;L Ve du~~~8:? ~ i~~~ etmitti. Bu kokudac.Afk 
mutemadıyen '11 kebme dokiilu- çıçeıının» çıldırtan kudreti var· 
yordu: dı. Vida) atlet kollan ara11nda 

- Korkmayınız .. Eyice tutunu· Novayı sıkmakta idi. 
nu:z... Cengelin vahti hayvanlarından 

Bu teminat veren seste koruyu- farkı yoktu. Ditisini bubnut bir 
cu bir ahenk vardı. kaplan gibi idi. 

Fırtınanın müthiş tazyikine da- Nihayet Nova da omm 11kleti. 
yanamıyan döteme parçalandı. ne inkıyat etti. 
Acaba bu dakikaya kadar rnuka- - Bırakınız beni.. Bırakınia 
vemet eden azametli dallar da ka. beni sözle.rinde bir bqkahk bUd 
aırgaya boyun eğerek kopacaklar oldu. Vidal dikkat etti. Dostuna 
mıydı? bulan kadının zaaf dakikasını ha· 

Vaziyetin muhakemeye 1mkAn tırlatan l>ir sinir buhranı içinde 
bırakmıyan korkunçluğu kartııın- ağlıyordu. . 
da dakika kazanmaktan ha,ka bir Bu dakikaya kadar yalmz kendi 
teY dütünemiyorlardı. zeıvki, kendi h1rsından batka bir 

- Bana tutununu:z... Korkma.. teY dü.tünmiyen erkeğin timdi o. 
yını:ı... nu dinlemesi, onun göz Y•tlarJna 

Bu bir nakaratti... aarnimt bir al.ika g&terıneai No-
- Tutununuz .... Tutununuz ba- vayı büıbütün J'UDlllf&bnı,, bugij. 

na... ne kadar merhametsiz olan kal .. 
lkl vücut müthit tazyik altinda binde in.san .sevgi ve ,.efkatinl 

bir vücut olmuftu. Nova kollanın alevlendirmitti. ı 
Vidalin boynuna dolamıf, ondan Bu zaaf dakik.asından istif ado 
ayrılsa ölüm uçurumlan içinde ederek Vidal onun dudakla.nni 
ka,.bolaağmi zannediyordu. bulmak istedi. Fakat Nova bütül( 

Kaıttga ağaç üzerinde ne varsa zaafına, heyecanına Tağınen ayni 
hepsini silmit süpürmü9til. Su va- azımkar Nova kalmak istediğini 
rillerl, erzak sandıkları, mühim· göstermek için: «Sizden nefre{ 
mat ıandığı, elbiseleri hepsi uç- ediyorum. nefret ediyorum.» di< 
ınuttu. Ve rüzgar timdi onlan yordu. 
kim bilir hangi ufuklara sürükle- -BiTMEDi-

Dahiliye Vekili 
lzmire gelecek 

Ankara menabünden aldığımiz 

Manisada 
Modern bir sinema 

yapılıyor 

Kupası .Futbol 
mevauk bir habere göre 17 haziran- Man.isada halkın ihtiyacini karııla· 
da mesai.ini bitirec.ek olan büyük yac:ak bir ıinemanın mevcut o1ına• 
millet mecliıi lüzum hiıaediptc fa- matını nazan dikkate alan ~ 

BA~TARAFI ı tNCI SAHiFEDE aliyet ~üddetini temdit .~ylemez~~ valisi bay Lütfü Kırdar hallan~ 
Maçları aha~ıye_ karşı honıbardımanlarm artması t 7 haz~dan sonra ~liyc w:~·!~ ~~iın ihtiyacını göz önüne alaral( 

b.Mieeınnln. bir bitaraf komisyon teşldli ve parti genel aekreten B. Şukru vılayet merkezinde modem bir .1ine-
BAST AR..U: l 1 tNCI 'SA.!f.IF~DE hakındaıki Ingiliz teklifine Roma 'Ve Ber- Kaya ,dırimize geltt.ektir. ma binası inŞ,aamı kararlatllmı1' .. 0 
duldan ew-vdJU maç.l.rmı kat' DfltlUye ı:-:- dikl . . . ' '-'-') ı. · ·_.:ı b" •r.• .. ı._1_ L:___ · · .. • • . 1 . .. .. .• ıı..ıµu ver en eenp mah.iyi!tin-de oldu- v e&:ı ' ,tennmızoe ır ı~ı 1111n 114M1- cınamn ~ı muteahlıid.tne 80 W. 
ısa edecekle.-dir. Biitiitı bu. .awcaddde~ .ı.. ..... u y.azıyorlar rak bazı iıleri tetkik edeıcdt ve bura- l! ·ı.-Je ·-Jil · · 
r . _.. ___ .. ~ı.~· 1 ___ .!::.,.. ~ • 5'"·" • uray.a lWI eu m.J.ftlr. 
ın 80ll ueraxue .-..~• O--.;• n11•mn d A dm M "'la ---1. da;,, an y . ve ug ya gı;:y;a~ ora- İn'3-ata neman ba~lanaeak ve b&-

e or. Fua 7 (A.A) - Dalad.iye Orje.ksin ge- da da tetkıklerde bulunacaktır. ··k h. 'ht' l ·· • -
B 1. . . .. .,,.. yu ır ı ıma e ıgore sı~ma cuın-

er ın. 7 ( ö.R) - 100 kılometreli.k çen pazar gunü meçhul tayyareler tara- h · et' be · · --' d- - ..t!. d 
sahada mir' at rekoru ceneral Od~ ta- fınıdan bombırrdı.m.an edı1mfll Jl1Melesi 938 F . ul nyb"'. •nhonl ~,ıncık:r.u onumuG e: 

f _.ı '.J • uarın1 lŞ CT il a e ge ece ftr. 
ra 11ı10an IQ.UC edilen V unkel'9 tayyaresa bakkmda tahkıbt yapmalt 1i%4!'l"e dün öğ- = 
ile ktdnuı n ceneuı a.atte b34 ttito· lede!ı eoma saat 1610 da buraya g~ /ktısat Vekili acacak l · · k l b 
metr~ 3 70 ınetr .. eür'•t temin e:taıi,.U. tir. Burada hük~et nıemurlariyh ~ • t _ ZffllT fıcaTet U ii Ü 
E..ki r~« u.atte. H4 kilometı"e :3.5 7 riİ.FlÜf ve memurlarla. halla biu.at istio- İz.mır enternas~onal. fuarırun ha- binası in aatı na k 
m1!t\'e ıle bet illtkim.ın 19}7 tarihlndeıt vap ettikten 'SODra 'r>ombalann dilftüğü ı zır.~~ humalı faaliyetle dev~ f y a rnl 
beri ftalyan Kolyo Siklonun elinde idi. sahayı tezm.İ.ftir. edıldıgını ve bu yıl fuara karşı bu- da başlanacak 

Grossavers tipinde diğer bir Ycmken Dün Orjeks mıntakasma hava müda- tün vilayetlerimizin ve dost devlet- . . . 
tavyaresi de 500-0 JciID faydalı .n;kJe ir- lerin İştirake karar verdikleri malum- Şehrı.mız tıcaret odası tarafından 

"' .7 - faa kuvvetlt-rine me:nsup bir bölük gel- b · · · k d d t · al ]' • 
tifo rch>JU1111 kırmııo ve 9072 metreye dur. ırıncı or on a zmJr p as ote mın 

" mi§tir. Daladiye bu bölüğün "kumandanı k b'l k.. · 1 d 
ç.._mı,.tır. Ev;velki rekor 26 ilkte"nn· 936 d Alcli<>ımız mevsuk bir habere ""Öre rn. u a 1• oşe_sıne muttası a.rsa a 

.., " He e görüşmüş ve Fıransız topr.Jt1arının "' .., d 1 k ed 
dan beri Sovyet tayyal'ecisi Vornaı;.efe teb-ar bombaTdnnan edilmesine maru ol- 938 İzmir enternasyonal fuan ileti~ ınş~. ~. ~ mesı t~ ~rrur en tıcaret 
aitti Ba netic.d.er k-.de.d.i!.m _ı. ·•·-e sad vekili bay Şakir Kesebir tarafın- kulu_bu ınşasına ıkı ay sonra başlana-

-ı ~ .......... rnak mçin lMım gelen teclbirlerln. alınma- k 
benıdmilel NT& !e.~yoımna ıbildiril- ..,1111 kumandana em.ret: ·sı· dan açılacak ve baş vekil bay CelaJ ca tır. . . .. _ 
m-·r. . nı. ır. . _ Bayar hilahara lzmire aelerek fuarı Suretı hususıyede haber aldıgımı~ 

·..-- Lcm.d.ra 1 (ö.R - Mesat ftrkası liden ~ ·· A k d k. t"'kad L:~k Atina. o (A.Al - Balka oto bil · . . ziyaret eyliyeceklerdir. za gore n ara a 1 a a ar uuyu ~ . . aı· . n mo - buıbaşı Atlee Fransız §ebırlenne ~rapı- -=-- lerimizde izmir gibi mühim bir ihraç 
ler.ını.o ı ıpleri .§Unlardır : lan taamı un.d"" · · b-· .. k b" 

1 - Mani.btidetı. Vdiafıd knpa,a ~ . unya ıçın uyu ll" uya- Kazanc tadila"tı merkezinde böyle bir ticaret kulübü-
. nıklık ve&ilesı olduğunu, Frani:onun bu , nün inşasını uygun gÖTmüşler ve ku-

l - ~!~0• :ı::1pa kupa.. t.a.aTrUılarl. yarın ~fendilerinden aldığı Kazanç vergisi tadilatının bir haftaya lübün lzmire layık bir ~kilde yapıl~ 
3 - IK"l.IDllik. Atma kupaa. e:ınideıi ne ___ .... ,_ ~tbik -.:ıı--x.:-ı d 11...-.J- maı· d · · t bı·v• · +:--- - • l · l d" K ı-.f Papad 1 Kr" • ·~ "- ıı::ıu.c:~lll. e- -~~ ıye aıresme e ıgı.ne ını.u.ou: maaını tavsıye ey emı.ş er •r. u u-

5 
- B opup os. El 1.1ttk kup~IL. molcra.siler aleyblıw Meta ihtar ettiiinf edilmektedir. Bu tadil!t 933 yılı br..anç bün yüz bin tiraya kadar çıkacağı un 
- ayan apu. pa upasL söyleTni .. tlr ...... · · .J ·ı la ak~ _ı:1_ -k d' --- • •'-'"' ısın~c §alll!~-c ~~ır. ~wuru: te ır. 
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ispanya işlerine müdahale etmek, 
umumi bir harbe yol açmak demektir 

Kızlar Leonu paylaşamıyorlardı 
Pario, 7 ( ö.R) - Sosyalist kongresi

nin beklenen büyük hadisesi eski başve
kil B. Leon Blumun nutku olmUJtur. B. 
Blum söze başlarken sosyalist idaresi ve 

Üfeliyonun kafasında kıskançlıktan kuvvet alan müthiş ~:7~i ~:~::~~,'.ın!::~k~~:~~:t.;::::: 
lesine geçerek iktidar mevkiindc iken 

buldu. Bu plan rakibini ve Bizans kendisinin de tatbik ettiği karı,mazlık bir plan ver 
veliahdını 

siyasetine sadak.atini bildirerek şunları 

beraber mahvedecek bir p1andı ilave etmiştir: 
- 19 3 7 haziranından beri yeni h;\-

diseler olmu~tur. Karışmazlık siyasetinln 

Piç Leon artık epice büyümüş, bü- Bunların arasında Selanikten ge- yo idi. faal kuvvetlerin müdahalesine mani ol-
ıüdükçe de zekası artmışb. tirilmiş Virjinis adında bir tanesi var- Ofelyo, Virjininin yava~ yavaş duğunu zannetmiyorum. Bu sebeple ııü-

Cok ı:üzel bir delikanlı olmağa dı ki Leona diğerlerinden fazla alaka Leon üze~~n~~ müessir olma - a baş-,1 lünç bir vaziyet. ortaya çı~mışt_ır. B~nu~-
baslanuşb. 1 duyuyordu. ladığını gordukçe kuduruyordu. la beraber samımıyetle soylerım kı mu-

Her sabah, sarayın kendisine ay- Virjini, genç Leonu cazibesi ile Bir gece, Leonun artık Virjinisi dahale 936 temmuzunda olduğu gibi 
rılrnış dairesinde hocaları ile sabah- kendine bağlamak, onun gözdesi ol- gözde olarak seçtiğini ve ~ask~_cari- jb~gün de i'.'.'kiins'.z gör~n~ektedir'. Çii~-
tan akşama kadar meşgul oluyordu. mak istiyordu. elerle alakadar olmıyacagım ogren- ku bunun oyle hır netıcesı olur kı hır 

Sokağa bile hocalarının refakatin-j B b S 1• 'ki' kızı h ~i;;i vakit cıldıracak gibi oldu. 1 an bile bunu göz önüne getirmekten sa-
d k ak 'd' u arzu u e anı ı n aya- .. ld v· .. . kınırım 

e çı m ta ı ı. 1. d · · l' - · d h k t r p ik F Le f l f 1 ın e yarının ımparatorıçe ıgme uza·· Onu a a ço çı ır an, ı ımı- · . . . . .. .. 
'l>L .atr kotyos, d ona e se e ve 

1

. nacak bir ihtiras da yaratıyordu. . l· d" d n güzel olması, Leon ı B. Blum ıkıncı halk cephesı hukume-
ı <UUyat o utuyor u. . .. sın .en ın e h · d · tini teşkil tt'g·· vak't Katalonyaya üç 

V •1 . F t t Ilc' . 'le Le- Belkı de muvaffak olacaktı. Çun· üzerinde rakibinin da a zıya e tesırl f k F e ı 
1
k . 

1
• .. d •. d" 

ası , yıne o yosun e ını ı o4' •• • • • .d. Jr a · ransız as erını gon ermegı u· 
On b . li hb "'n ettı' ku Virııms hakıkaten emsalsız dene- yapması ı ı. .. .. ld - 'dd" 1 ld -u resmen ızans ve a ııa . . . d .. h · b' tunmuş o ugu ı ıasının ya an o ugu-

Leonun veliahd ilaru üzerine Vasi! cek kadar güzeldi. Fakat onun cari- Bir an ıçınde kafasın amut ış ır nu tasrih ederek demiştir ki : 
biraz geniş nefes aldı. yeler arasında müthiş bir rakibi var- plan yer buldu. . . . - Bir müdahale umumi harp demek 

Artik komplocuların kendi aley- dı. Bu plan belki ~~'.'~ı~ını dı'.'.., mahv;- olur. Karıımazlık siyaseti ispanyanın 
hine fırıldak çevirmelerine lüzum da Bu rakip, onun kadar giizel olma- decekti. Fakat Vırıın'.sı ve onu a kendi mukadderatıru serbestçe tayin et· 
kalmamış demkti. ' maklar beraber damarlarında Pon- mahva sürükliyecekb. BiTMEDi- mesi için biricik çaredir. Eğer lspanya-

Hic; değilse şimdilik ve Leon daha tos' un ateşli ihtirasım taşıyan Of el- - dan gönüllülerin geri alınma!l mümkÜn 
biraz büyüyünceye kadar onu salta- olursa öyle zannediyorum ki kontro)Ün 
nattan uzaklaştırmazlardı. · iadesi de mümkün olmalıdır ve tabak· 

mevzdaı~.il, ölse bile artık gam da ye- lngı·ıı· z Tekıı·fı· kule ettirilmelidir. Bir kelime daha is-
panya hududunda Fransız arazisine ta.-

Leon vakıa kendi çocuğu değildi arnız şeklinde vahim hadiseler olmuş-
amma saltanatına kendi namına çı- tur. Kimoe Fransız hükümetinden hn hıi-
kııcaktı. diselere Almanyanın Doyc;land hadise-

E.rmenistan dağlarından dım dız- Bı'taraf Komı'syon Fransız hududu sine mukabele ettiği ,ekiıde mukabele 
\,ık ve yalın ayak bizansa gelen Va- etmesini istiyemez. 
al, kendisini piç olarak hayata atan k d '{. " Avrupanın iki bloka ayrılması planı 
Fzanslıdan intikamını Bizans salta- ya lnln a Vazı e goreCet< karşısında bulunuyoruz. Totaliter dev-
ııtını gasp etmek suretile almış ve letler bloku bütün kuvvetiyle emperya. 
csaltanatı kendi sülalesine mal et-ı (Ö R) ] 'it Burgosa müracaat edilmemi•'-'-.. list gayeler takip etmektedir. Diktatör-

!" Londra, 7 • - ngı ere- ~"'" 1 k 
l'8 ı. • tf-· b"ta f k • Şimdilik projenin Çine tetmili de ler gayelerine vasıl o mak için müm ün 

B. Leon Blum 
set hakkında iki gorUJ karşdaşmıftır. 

Muhafazakiir grubun görüşü şudur : 
cBazı aaatlerde milli müdafaa zarure-

ti nevmidane bir karara yol açabilir. Fa
k.at haıbi menetmek için. mühim tavi
zat pahasına olsa da totaliter memlelı:et
lerle anlaşmak mümkündür. Milletler 
cemiyeti rnistiki timdi tamamiyle aantl
m11tır. Fransa yalnız bJllına Avrupanın 

jandarması olamaz. Demokrasinin al!lık 

vazifesi sulhun muhafazasıdır.> 

Buna partinin sol cenahını temsil eden 

B. Ziromslô şu cevabı veriyor : 

kar§JBındayu.. Bunlardan biri Hitlerdir_ 
Geniş bir Cermen ailesi lr.urmak istiyor. 
Diğeri Musoslinidir. Bu da imparatorluk
tan bahsederken evvelce mevcut olaa 
hlı- lınparatorluğu. Roma imparatorluğu• 
nu düşünüyor ve kendisini bunun varill 

sayıyor. 

Roma - Berlin mihverini gevıemit 

sanmak Avrupaya fenalık etmektir. 
Mihver mevcuttur. Bunun netice.si ola
rak bir blok ta vardır. Şüphesiz bu blolı 
ebedi olmıyacakbr. Fakat kolayca inhi
lale de uğramıyacaktır. Totaliter devlet
ler bloku feth emelleri için bütün kuv
vetini ileri sürmektedir. Hatti. bunlar 

c Totaliter devletler blok yapmışlar
dır. Demokrasiler de ayni taktikle ha

emellerine varmak için harbi de mü:nreket etmelidir. Harp fikrini kabul et· 
kün bir vasıta telakki ediyorlar. de, mek 18.zım değildir. Fakat isteseniz 

)5temeseniz de harp oradadır.> 
B. Blum bugün mühim bir nutuk söy .. 

liyecek ve bolki partiye bu iki makiis te· 

Avrupa bugün Napolyon zamanım 
andırıyor. Ayni korkular, ayni bayağı· 
!ıklar ve hükümetlerin ayni yaltaklıklan 

Bundan büyük bir gurur duyuyor- nın tasavvur e ıgı ı ra omıs- d"" •. ··ım kt d" Ç""nk'" K 1 olan her çareden istifade etmeği düşünü-
·,: yon Fransa hududu yakınında du- UfUnu eme e ır. u u an- mayül arasında orta bir yol çizecektir. 
' 1 yorlar. 

göze çarpmaktadır. Harbin önüne _geç

mek için muayyen bir i.nda bu tehlikeyi 

göze aldırmak lamndır. Bu harp fikrini 
zaruri telakki etmek değildir. Avrnparua 
bugünkü vaziyetinde harbin önüne geç
mek iç.in o eur~tle hareket etmek ]Azım .. 
dır ki bazı devletler fU veya bu millete 
taarruz ettikleri takdirde bütün Avrupa 
ailesini kartdarmda bulacaklarına kani 

Maamafih Leonun da Sofyadan racak ve her hangi bir hava taar- tonun bombardımanını protesto/ 
1 K b h h d b b 1 ld d 1 ·ı· t bb"" •• b işte bugünkü Avrupanın vaziyeti bu-

(fl ası oğlu ostantin gi i bir as- ruzu alin e om a arın ab ığı e en ngı ız ete usune ceva ın-
• ) im · • • • d • d J h""k"" t" k h" l dur ve hu da Napolyon zamanındaki ıga tutu up ö esını ıçm en ıste- mevkiin askeri hedef olup 0 ma- apon u ume ı açı te ır e- 1 . 

BERLIN - ROMA MIHVE.RI 

Paris, 7 ( ö.R) - Sosyalist konııre-d ""ld" . . .
1 

h 
1
. . b h d ·Avrupa vazıyetini habrlatmaktadır. Dik· 

r_or egı ı. dığını tayin için mahalline gide- rın ve sıvı a a ının om ar ıman .. l"k 1 k 1 . b" d 
Çünkü İmparatoriçe biri oğlan ol- cektir. Böylece bu hareketin zaru- edilmemesi hakkında talimat ver-/ t~r u 'b~be'.'.".~ eAt erme coşkgunl ırl e- sinde bay Blum Berlin - Roma mihveri 

~ 
" dah " • im . ... . nız gı 1 uttin vrupayı ap ama arına hakkında ounları söylem.iştir : 
uzere a uç çocu_g~ 0 uştu. ri bir harp hareketi mi olduğu, dıgı, Kanton bombardımanı hak- müsaade etmeden mevcut ihtilaflar hal-ı E- h ff le h"k" t 

u ç ki kendisınden oldu h k d · - · · b"ld" • . F ger arpten muza er çı an u ume -ocu arın - yoksa sivil ahaliyi edef tutan ın a emrettıgını ı ırmıttır. a- !edilmelidir 1 k . d h d 1 . 'd 
na · d" ahk"k • . · er va tın e mua e e enn yenı en tct-

l e~lm ık. l • k yeni bir harp usulü mü oldugu- an- kat but ı atın netıcesı hakkın- Ben beynelmilel iş birliğinin ve bera- kik' · · 1 bb'· t b 1 1 la dı 1 1 B iJ•< ızl h eo 0 ece 0 ursa yerme geçece B • • k • d b db" l"k .. t .1 k d" ı ıçın eşe us e u unmuş o sa r o sun ar. u vaziyette 8 ans anma arp 
.._ k"' "k _1 J k d" dı latılacaktır. unun ıçın omıayon a e ın ı gos erı me te ır. berliğin iflasını kabul etmiyorum Müş- b ·· k" b' k ·· lükl · .. .. tehlı'k-'-ı' umumil-tı'r'·· Fran•·nın dı'~ 
UL uçu og u ya ruz en 1 a ru A l ••tah 1 ı· ' ugun U lf Ç0 guç erın 'Onune ge• ~~· -Y ~ - r 

'l k aza arının mu assıı Oması a. lsveç ve Norveç timdiden lngi- terek emniyet sulhu kurtarmak için ha· çilebilirdi. Fakat bugün meseleler reviz- lomatik rolü 1914 te oldug·u gibı' bugu··n 
ı , endi kanını da taşıyacakb. • • 1 1 zımdır. lngıltere hu aza arın ata- liz teklifini kabul etmitlerdir. la b'.ricik ça~e~ir. Bunun için müşterek yondan ileri geçmiştir. Biz bir emperya- de Londra ve Moskova arasında muta• 

"'"'"' tamiliterlerden ibaret olmasını Amerika henüz cevap verme-
1 
e'."n~yet ve sılahsızlanma .mefhu~lannın list planı, Avrupanın iki İmparatorluk vassıt vazifesini görmek ve aralannda 

teklif ediyor. Şimdiye kadar yal. miftir. B. Cordell Hull lngiliz ae-1 bırbırınden ayrılmaz şekılde baglanmış arasında taksimi için hazırlanmış bir plim itimat tesis etmektir. 

d
l..eon veliahd olduktan sonra veli- nız Amerika, ]ıveç ve Norveç ata- firine teklifi alaka ile tetkik ede-l olması icap ettiği fikrindeyim. -

1 lara mahsus haklara da sahip ol- temiliterlerini ]ngiliz atatemili- ceğini vaadetmittir. Sonra dahili siyasetten bahseden ha· M • s Ki•• b •• • 
~0 . terıeriyte birlikte buna memur et- Amerika bu teaebbüse teveccüh . tip kongrenin parlamentodaki parti gru· an ısa por U U yeni 
f 

aıresinde kendisine mahsus te§- meleri için istimzaç edilmitlerdir. g&termekle bera'.ber teklifi kabul bunu mazide olduğu gibi partinin ve i1-

~~çıları oldu. Komisyon asla delegelerin hükü- etmesine üç engel vardır : 1 çi sınıfının menfaatini takdirde serbest b • •• 1 ld 
':"ll'aydan dışarı çıkbğı zaman me- metler"ını· mesuliyete ıürüklemiye- 1 B A "k ahf il . ı bırakmasını istemiştir. Bu dakikada bir ınası toren e ~çı J Slllı A -;-k azı hm~r~ a~ m t eb elcrıı kabine buhranının çıkarılması partiye -

'8 HııhYapıhyordu. • . .. cektir. Zira vazifesi bir hareke- merı anın arıcı sıyase a - 1 d 
'" afız alayından hususı bır muf- t k deg-il sadece umumi mından lngilterenin arkasından il ayıla vennk ez. Sosyalist olmıyan hükü-
eıe e · 1 ') · • e geçme ' • • • .. • .• . me ere arşı önceden kararlaştırılmış 
ı u rnrı a tına ven mıştı. efkarı seferber etmektir. lngiltere gıtmesını fUphe ıle gormektedır.. bir hwıum t 1 1 d H"k" . 

ı ·~remin seçme güzellerinden yir- 1 b"l z· 1 1 ·1· . 1 e o mama 1 ır. u umetı 
~;deıı f I 1. hd d · · · .. Fransaya bu tasavvur arını ı - ıra son ay ar zarfında ngı ız ıı- eserlerine göre muhakeme etmelidir. B. 
" • az ası ve ıa aıresmm cun- . • _. . . B ı· d t" Aın "k lıl h I ku !ıiiş iileırıı . I t . dırdıgı gıbı Roma ve er ıne e yase 1 erı a arı aya su - Daladiye hükümeti milli ekonomiyi kal-

Heııii erm~~Y~. mış ı. . b haber verdiği muhakkaktır. Fa- tuna uğratmıttır. kındınnak için bir gayret sarfetmi,tir. 
z on or une yem aşmış 1 b ik" h"'kü' · uk b 1 · 2 - Bu tes,ebhüsün ispanya gİ· B. Blumun bu müdahalesı' kon~e ı'ize-0)an ll~ç prens, veliahdlık ile bir-1 kat u ı u metın m a e esı o· 

Jikte .. 5•fa .. hat payesine de irişmişti. ı ~ro_jenin ~eticelerunesi .hakkında hi Çine de tamil olmaması bir rinde büyük bir tesir yapmıştır. 
Çun~ll Bizansta saltanat ve sefa- umıt verıyor. Halbukı bunların güçlük kaynağı olacaktır. 

hat be.'~ber yürürdü. 1 vaziyeti Bu~gos. üzerinde müessir 3 - Amerikanın Avrupa itle- Paris, 7 (ö.R) - Sosyalist kongresi 
CarıYeler aralarında genç ve par- olacaktır. Şımdıye kadar kabul- rine karıtmaaı ihtimaline kartı partinin iç ve dı, siyaseti hakkında bu-

lak Leo~ıı ~yla"amaz oldular. l lerine ihtiyaç olan Barselon ve büyük bir ihtiraz vardır. 1 
gün kararını verecektir. Dün harici siya-

alk masalları 
·······-·············································· 

Safa ile Cefa 

1 mi? Hemen_ derhal Cefayı Y eme-
1 
Yemen paditahının tehri var. Ben 

ı ne yollıyacagım ve Yemen padişa·, oradan kalkıp siı doldurmak için 
hının kızını senin için istiyeceğim. 1' b~raya geldim. Çünkü bu çefme-

Safa da: 1 nın suyu gibi güzel su Yemende 
- Sah babacığım, dedi. Bilir· •yoktur. 

sin ki 'ben Cefayı çok severim. Safa: 
Cefa nerede ise hen de oradayım. - Valide, der. Biz hakikaten 
Eğer müsaade edersen ben de Ce- buranın yabancısıyız. Sizin şehri-

- 2 - ı fa ile beraber Yemene gideyim. nizi de görmek istiyoruz. iki de 
Padişah izin verdi. hayvanımız var. 

Zavallı Cefa. hemen Safanın ya-
1 

• Dedi. Ve başka hirfey söyleme-
1 

Safa ile Cefa herkesle helallaş- Bizi birkaç gün evinde misafir 
nına koştu: dı. . .. .. . . . 1 tıktan sonra yol tedariki gördü- edebilir misin? 

- Aman Safa .• Kuzum Safa.. Cefa resmı gorunce ıtın ıç yü- ler. Kadın: 
Ne derdin var •öyle •• Padifllh ha- zünü ~e Safanın derdini anladı. 1 Atlarına binip yola revan oldu- - Ah evlatlarım, dedi, eğer 
ban bana çok Ya.lvardı ve eğer se- Padıtaha koftu.. ı ıar. yerim müsait olsa idi basımla be-
n~n d~rdini ben öğrenmezsem kırk -. ~evketlim •• de~i. Oğlunuzuıı. Gide gide bir çefme batına var- raber. Benim ancak kendi batımı 
bır gun sonra hoYnumu vurdura- derdını anladım. O aşık olmu,tur. dılar. sokacak bir kulübem var. 
tak· Aşık olduğu kızın resmi de işte 1 Hayvanları çayıra salıverdiler. - O halde bize batka bir yer 

fakat Safa, Cefanın bu yalvar· bu.. . . j Kendileri de bir müddet istiraha- •tavsiye et. Birkaç gece misafir 
ıııal~~na karşı_ derdini söylemedi. Padışah resmı alıp_ baktı. 1 te k?yuldular. 1 kalmak için bir avuç altın veririz. 

Manisa halk evi binasına mutta
sıl olarak mükemmel surette İnşa 
edilmiş olan kulüp binası inşaatı bit
miş ve evvelki akşam cSpor kulüp» 
adını alan, Manisayı süsliyen eser
lerden biri olan kulüp binasının bir 
çok güzide davetlilerin huzurlarile 
küşad resmi yapılmış ve bu vesile ile 
kulüp azasına, kulübün bütün yeşil 
Manisa ovasını kucaklıyan şirin ta· 
rasında bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafet azanın müşterek mas
raflarile verilmiş ve geç vakte kadar 
cok samimi bir vakıt geçirilmiştir. 
Ziyafetin ortalarında söz alan muh

Haber aldığımıza göre bu büyülr 
sanatkarlar şimdiden davet edilmiı 
ve muvafakat cevabı vermi•lerdir. 

MODERN OTEL 

Manisada otel ihtiyacının ehem· 
miyeti malumdur. Vilayetçe inşası
na başlanmış olan sinema binasının 
hitamından sonra yetmiş seksen bin 
lira satfile mükemmel bir otel inşa 
edilmesi takarrür etmiştir. 

OZOM BAYRAMI 

telif hatipler çok değerli ve c;alişkan İzmir enternasyonal fuarının açıl· 
vali ve parti başkanı bay Dr. Lütfü ma günü olan yirmi Ağustos cumar· 
Kırdara teşekkürde bulunmuşlar ve tesi gününü takip edecek olan 21 
Atatürkün yüksek direktiflerile Ma- Ağustos pazar giinü Manisada bir 
nisaya hayat ve nur verdiklerini ve üzüm bayramı yapılması kararlaştı
Manisalılara tam bir enerji aşıladı- rılmış ve bunun iç;n şimdiden hazır-
i'\'ını beyan etmişlerdir. lıklara başlanmıştır. 

Vali Lütfü Kırdar verdiği cevapta Bu yılki üzüm bayramının geçen 
kendisi fazla bir şey yapmadığını ve yılınkinden daha parlak ve şumüllü 
ancak kendisine mevdu vazifeyi ya- olabilmesi için azami surette çalışı
oabilmeğe uğraşdiğını söylemiş ve lacak ve o gün için lzmirden Ma
demiştir ki: nisaya bir tenezzüh treninin tahriki 

- Yaşasın benim ve hepimizin 
başımız olan ATA TORK. 

Valinin bu hitabı dakikalarca al
kışlanmıştır. 

de temin edilecek. Gelecek misafir
lere üzüm dağıtılacaktır. 

VILA YET BOTÇESI 
T ASDIK EDiLDi Gunler. ~eç~ı. Kızın, Yemen padışahının kızı Bır de bakarlar ki uzaktan biri Safa böyle aöyliyerek koynun-

Kırk .bırıncı gİin hitam buldu. oldu~unu anladı. j koca karı, iki elinde iki desti çef-1 danki keseden bir avuç altın çı- ATA TORK ANlTI 
Cefa. Oglunun yanına koftu. İme batına su doldurmağa geliyor.! kardı. Manisa vilayetinin 938 yılı bütçe-
- itte ~rtık c~Uada gidiyo- - Yavrum, dı:di. Madam ki ~oca karının yaklaşmasını bek-j Altınları gören koca karıda va- Manisada inşa edilecek olan Ata- si vekiller heyetinin tasdikine iktiran 

lııD1· E:~Yeda .. ~~~'·: • Sen derdini sen Yemen padı~ahın!n • kızına, ledıler ve çetmenin yanına geliıt-' ziyet değitti. türk heykelini, Kültür bakanlığınca etmiş ve Manisa vilayetine iade edil-
~ana soylem~dıgın •çın benim ha. atıksı~, b~~u ne d~ye a~md~ye ka- j ce ona so~dular: 1 - Demin size faka dan söyle- tavsiye edilen ve dünyaca en maruf miştir. Manisa ile birlikte daha üç vi-
ıııııı vuracak ar.. dar bıze soyl~medın._ ~ımdıye ka- ! - Vahde, bu memlekete ne dim, dedi. iki Alman ve iki Fransız heykeltra- !ayetin bütçeleri vekiller heyetince 

Safa, Cefayı çok •everdi, dar çoktan hır çıs.resını bulurduk. derler? 1 Benim size de hayvanlarınıza şın mütalaaları alındıktan ve kendi- tetkik ve tasdik edilmiştir. 
Hemen koynundan kızın resmi- Ben bir padişah olayım da sevgili ı Kadın cevap verdi: 1 da yerim var. Birkaç gün değil, !erinin Manisaya gelerek yapacakları Manisada yeni bütçenin tatbika-

~i çıkarıp Cefaya verdi. ve biricik evladımın derdinin ça· - Buraya Yemen derler. Siz istediğiniz kadar kalınız. tetkikten sonra verecekleri raporlar- tına derhal başlanmıştır. Yeni yılda 
- Al bunu babama ııötür.. reıini bulmıyayun .• Bu hic kabil. vabancısınız cr11.liba.. Biraz öte~e 1 -BITM11Jll~ dan sonra yapılması takarrilı .. tmi~- yeni bütçe ile bir çok işler yapılacak-

tir. tir. 
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Evet .. Şeytan benim herşeyimi aldı 
karımı elimden aldı. Saadetin1i yıktı 

Şarki Avrupa Şarki 
Avrupalılarındır 

hayattan ne beklerim Balkanlarda uzun zaman bulunmuş bir muharrir, "Büyü 
Britanya ve Şark,, isimli lngilizce dergiye 

ben artık 
Çok sevdiğim 
Bu vaziyet karşısında 

Bu hal, mevcut yüksek rütbeli papas
lan adeta çıldırtb. Papaalar hemen da
ha güçlü ve kuvvetli, daha zalim cellat

lara Nostradamüsün daha ziyade işken
ce albnda öldürülmesini emrlettiler. 

Fakat ..• Nostradamüaa yaklaşmalı: ce

aarctini gösteren her kimsenin başına 

çok korkunç haller gelmeğe başladı. Bir 

kısmı kör oluyordu, bir kısmı da kötü

rüm I 
Bu çok korkunç bal kaqısında, çok 

metanetli ve çok zalim bir kadın olan 

Katerin dö Midiçi tahtından indi ve 
doğrudan doğruya Nostradamüsün yanı

na gitti. 
Fakat elleri bal mumundan daha aa

n, bmakları da kömür gibi simsiyah ol

du. 
Halk, bu halleri derin bir endi~e ve 

deh~t içinde seyrediyordu. Bir an geldi 
l\i, halk aynı halin kendilerine de gele
bilmesinden korktular ve müthiş bir pa

nik oldu. 
Tam bu a1rada, Noıtradamüsün tam 

yanında, mahut güzel delikanlıcık pey
dü ve ağzına bir damla esrarlı ilaç dam

Jath. Bundan eonıa, Nostradamüsü, &a

rayın az ötesinde bt":kliyen benektJiz •İ· 

yah bit atın yanma götürdü. 
~.,..,. 

Maaalların bildirdiklerine göre: 

No.stıadamüs1 bu ata bindi. M~hut 
delikanlı da yedeğinde olduğu halde, 

pek az zaman içinde evine vardı. H al· 

buki... Aradaki me•~fe birçok kilomet
reler uzak idi. Arada bir çok köyler ve 

hatta §ehirler vardı. 

yor, surat asıyor? Doğrusu bu surata 

hiç bir kimse tahammül edemez. Ötekini 

sevdiğim için bak.,z değilim, doğrusu ı ı · 
isterse cevden ırak> olsun 1 diye düşü .. 

rıüyordu. 1 
Zavallı Nostradamüs, bunun için yine 

,eytandan şikiyet ediyor ve: 

- Ş.,ytan bana bu harikulade kud
reti, başkalarının ruh ve vicdanını oku~ 

mak kuvvetini vermemiş olsaydı. daha 
eyi yapmış olacaktı. Çünkü daima can 111-

l:ıcı şey1eri öğreniyorum 1 diyordu. 

* Bu cehennemi hayattan Nostıadan1üs, 

her halde Rozamonddan daha fazla aı
l.ıhyoı, ıstırap çekiyordu. 

Rozamond kocasına yemek masasını 
lıazırlarken: 

- Kocacığım 1 dedi. Yıkanmak için 
eana steak 11u hazır]adın:ı. Bu ıuretle vü-

ec. ... , .... ---

cudun yorgun1uk ahr, bundan başka sa
na en ziyade aevdiğin yemekler pişir .. 
dim. Bu ille gece için, düğün yatak çar
şaflanmızı da karyolaya aerdiml dedi. 

Bunlar, bir koca için kıymet1i birer 

cemile idi. Fak.at Nostradamüe, memnun 
olacağı yerde, ini bir 1;urette: 

- Rozamond, bu beyhude sözleri 
tekrarlamaktan uaanmadın mı) dedi. 

- Ne diyorsunuz} 

- inanmadığın halde cebri olarak 
bir eüıü söz söylemekle cidden yoru
luyorsun 1 Bırak, hayat istediği yoldan 
yürüsün, gitsin 1. 

Bu eözleıin minası 

de çok isnatlı idi. Bu 
çok derin, hem 
isnatları bilhassa 

Rozamood hissetti ve teessüründen ağ
)amağa baıladı. 

- Ya ..• dedi. Bu kadar uzun zaman 
benden ayn kaldın, eve gelir gelmez de 

böyle m8.naeız. manasız hareketlerde bu
lunuyor, ıuıat aaJyoraunl Doğrusu .. Yi
ne uzaklarda olsa idin çok daha eyi ola

cakb. 
Ve, bunun üzerine karı, koca arasın

da bir dil kavgası baıladı. 
Vücut ve bilhassa dimağ itibariyle 

çok yorgun bulunan Nostradamüs, aile 

ocağında büsbütün aksi ve yorucu bir 

muhit bulmuı oluyordu. 
- Şeytan, benim her feyimi almış 

depıek oluyor 1 Rahatım, aile saadetim 
bile kalmadı. Halbuki bizim ev huzuru
muz bütün T ulon halkının dilinde destan 

idi 1 diye düıündü. 

Bu düşünce, Noettadamüse derin bir 

düşünce verdi: 
- Evett dedi. Şeytan benim her~e

yimi aldı: çok sevgili karınlı aldı, eaade
timi yıktı. Bu hal karşısında ben artdc 
hayattan ne bekleyebilirim) Şeytan ba

na hunları göstereceğine, heni Katerin dö 
Midiçinin ateşinde yanmağa bırakmış ol

sa çok daha eyi ederdi 1 
Ve, No.tJtradamüs, yavaş yava~ eski 

inzivaya, 13.boıatuvaıındaki işleri arasına 
çekildi. kalbinin ıuzılarını dindinneğe ça .. 

lışb. Fakat laboratuvara çekildikten pek 
az sonra, kapının açılarak İçeri birinin 
girdiğini gördü. Jçeıi giren: 

- Ey nankör insan, yine ıeni bul
mak ve görmek bir iş oldu 1 Ben ııefi) in

sanlardan hiç birıey beklemem aırıa, se
nin gibi Alim ve fa2.1l bir Nostradamü .. 

sün bir külhanbeyi gibi insan olacağını 

-BiTMEDi-

Antakyada asayişsizlik devam ediyor 

Halk çetelerin tevkif ve 
tecziyelerini bekliyor 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her c:İn• ve en aon modaya muvafık humaflarıle aizi 
mü,hülden hurtarmıflır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mıt fabrikaların kuma,Iarı kostümlük ketenler pardesülükler ve 
her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çefitleri rekabet 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

r 

Peştemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul •ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 

aşağıki makaleyi yazmıştır: 
Avrupanın cenubu şaı~isinde bal

kanların İstikbali üzerinde geniş bir 
tesir yapacak bir nevi monroe dok
trini doğması, Almanyanın Avus
turyayı ilhak ehnesinin en manalı 
neticelerinden birisidir. 

Meternih Önce balkanların Viya
nadaki Landştrase, Havptrase' de 
başladığını söylemişti. Bu gün, belki 
de, bu söz gerçekleşmişti. Habis
burg hanedanının nüfuz ve tesiri bo
ğaziçine kadar uzanıyordu. 

Bununla beraber 1815 den sonra 
hadiseler değisti Küçük memleketler 
vücuda geldi, şark meselesi Avrupa 
devlet adamlarının kabusu oldu ve 
Fransa, Almanya ve büyük Britan
ya cenubu şarki Avrupasında daha 
hakim bir vaziyete girebilmek İçin 
birbirlerile rakabete giriştiler. 

1918 denberi, balkan memleket-

. :....' ··~· 

- ..,-·- -

Belgraddan bir manzaTa 

Mutedil bir totaliter rejim tecrÜ• 
besi yapan Romanyada da, Macaris
tanda da henüz son söz söyleneme· 
miştir. Bunlar bir taraf dan içden 
yaptıkları gayretlerle, bir tarafdan da 
öteki balkan memleketlerile yakın 
bir dostluk devam ettirip bakan mon· 
roe dotrinine sadık kalmakla is· 
tiklallerini temine uğraşmaktadırlar. 

Macaristanda bir tarafdan küçük 
antantla öte tarafdan garp demokra· 
sileri le iyi münasebetler kurmak is· 
tiyen bir çok şefler bulunmaktadır. 

Geçenlerde Macar gazetelerinde 
belediye reisi muavini doktar Gezs 
Zanko imzasile çıkan bir makalesin• 
de Macar basınının idaresinde lngi• 
)iz basınının bir misal olarak ele alın• 
ması teklif edilmekte ve denilmekte-
dir ki: 

Satılık 

veritli tartlar ve tediyatta ko
laylık gösterilerek satılmak

tadır .. MiMAR KEMA· 
L E T T 1 N C A D D E SiN
DE No. 35 B A Y F R A N
Ç Ol S GUlDICIYE mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 

".-~--
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.. , ............•... , ....••••........••.. 
• • Kaza kurbanı 61-lii IZMIR OÇONCO iCRA VE IF-r 

LAS MEMURLUCUNDAN ! 

----

~ RADYO i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 11: 

Eı .1dan iki hafta önce Gaziemir istas- GA YRt MENKUL MALLARIN 

JZPl!R MEMLEKET HASTA
NESl DAHlLt HASTALIK

LA. MOTAHASSISI 
DOKTOR yonun<Lı mü~f bir t:en kazası olmuş, SATIŞ tLA.NI 

Kırmızı şapkalı kadın 
ANKARA RADYOSU: Ali isminde hır genç agır surette yarala- 36 _ l:mıir Cumaovası nahiye-

narak hastaney~ kaldın~ı. ıine bağlı Bulıurca köyünde köy 
_ Yapııa::ı tahkikaıı:ı Alinin akıl basta· civarı Keklikt~ mevkiinde 5 ve 

Saat l 2.30 da. Kanşd. pi.il n4;;yatı, lıgma mupte!A oldugu anlaşılmı~ır. ~: 11 iuci paftalarda 27 parıel numa-
12.50 plak: türk usilüoi ve hali< ııarkı- vallı genç hastane& hayab gözlennı ralı 51040 M2. lık sebze hahçesi 

Öi/;le nqyiyah: 

Celal Yar~ın 
Rahmi ile Nahit, bankadan çık- muru karf!Smda ta•alamıtlardı. hı,. J 3_ l 5 te dahili ve harici haberler. yummuştur. ve çamlık. (T. C. Ziraat bankası· 

ınışlar, öğle yemeğini yemek üze- Nahit yutkunarak: na ipotekli bulunan bu gayri men-
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın kar§ısında (25) 
numaradadır. re evlerine gidiyorlardı. Epeyce - Evet muhterem profesör, Akpm nqriyatı: kulün muhammen kıymeti 1531, 

d km b inizd · if d M •• h• •ı A lira 20 kuru•) TELEFON : 3956 
e acı lflardı galiba .. Rahmi ar- biz de aizin ilg · ' en ıst a e Saat 18. 30 da kaTlfl\; plak nqriyatı, 

kadafma: , etmeğe geldik ama, meydanda bir 19.15 türk musikisi ve halk tarluları U }ffi J an 37 - Bulgurca köyünde Kek-
- lateraen fU küçük sokaktan tek dam var, sıra ile mi den göre- (Servet Adnan ve ... kadll}lan), 20.00 liktepe mevkiinde 11 inci paftada 

EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

&apalun, daha kestinnedir.. ceğiz? de saat ayarı ve ıuapça nqriyat, 20.15 lmıir 159 numaralı posta kutu- 20 parsel numaralı 122760 M2. lık 
Dedi, Nahit, Beyoğlıma daha Dedi. ıe türk musikisi ve halk ıarkılan (Nihal suna göndereceğiniz atağıdaki tarla ve zeytinlik. (T. C. Ziraat ~-~------~~---' 

Yeni taşımnıfh. Ancak büyük cad- Profesör elle;·<Di oiu.;:turarak ve arkadaşları). 21.00 de konferans: kuponla birlikte 15 kunıtluk pos- ban~sınakip1~.tekli hbulunan k bu FOÇA ASLiYE MAHKEME-
deleri tanıyordu. Ses çıkarmadan ayakta kendiaini bekliyen &ıska Şakir Karaçay, 21.15 te stüdyo •alan ta v ya damga pulu mukabilinde gayrı men u un mu ammen ıy· SiNDEN : 
ar'--..ı-. k' . k - k dm .. d' h b 1 d e. . . d 1 h meli 3682 lira 80 kunlf.) k" d K ıı<a--,ını ta ıp ettı ve ıo aga a ı goateT ı. orkestrası, 22.00 de ajans a er eri, a resınıze zır e yazı ı mef ur 38 B I k'' .. d k'' . Foçanın Bucak mev un e ava-
g, d'I -Ş' d'lik daml d • .. 1 · d - u gurca oJUll e oy cı- . ır ı er. ım ı arınız ma am- 22.15 ıe yuınlr.i program ve istikl.U mamulat numune erın en mec- k" d 13 ~ .. ft lalı Ömer oilu Hüseyinın Yakup 

B "lun rk k ki he ı ı ı cakJ s· d .. d -ı---'- · varı mev ıın e uncu pa anın • eyog un a a ıo a an p a malma7e o a ar.. U' e marşı. canen gon erı ec.cM.tır. onuncu adasında 1 panel numa• oilu Hüseyin veresesi aleyhıno 
birbirine benzer. Ensiz hozuk kal- matmazel Margöritimiz var ama, «DENTOL» di, macunu. ralı 1285 M2. !ık sebze hahçeai. açbiı ücreti ray ve saireden 640 
dırınılar, tatları kararını, dar yük. ,imdi geldi, biraz rah,'."ta~ ~ldu- AVRUPA IST AS'.~ i...\fü: «RADYO • SAL T:t ayak terle- (T. C. Ziraat bankasına ipotekli lira 60 kıırut alacak davasından 
&ek evler, aparbmanlar. Küçük ğundan istirahat etmege gıtti. O- SENFONILERı nıeaine karşı. bulunan bu gayri menkıılün nıu· dolayı vereseden lstanbulda Orta 
bakJı:aı, berher dükki.nlan. nu da bendeniz yetiftirmitiın- ıcCONTiNANTAL» trat bıçağı. hammen kıymeti 128 lira 50 ku- köy Dere boyunda 186/178 nu• 

Nahit iskarpinlerini l:irletme- dir. YürÜMÜDÜ görür iaeniz, .ne 18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik ) alı h d N . H 'f 
ınek için tatlan tata sekerek yü- kırat profesör olduğumu, tıp dıye konser. 22.25 Prag: .S..nlonik l<on.oer «UÇ YILDIZ• çama,ır çividi. r~ • mar ane e erıman anı eye 
!iiyordu. Rahmiye: ağnarauıız.. (Beethoven). la . izi ve adresinizi lütfen sa- 39 - Bulgurca köyü içinde on teveccüh eden yemini icra etmek 

- Keıtirme de olsa böyle her- Rahmi ile Nahit birbirlerine ha- rih mın kunaklı yazınız. üçüncü paftanın 12 inci adasında üzere ikametgahında bulunma• 
bat bir ıokağa ıapmamah doğru-ıkmdılar. «Bizi buraya getiren. d; HAFiF KONSERLER. .. ... ~~ .. ~........ 2 parsel numaralı 98 M2. lık 27 dığından muhakemenin talik edil-
ıu.. -aten o yu''ru··yu··,tu''r» demek ıstı-! . ...!····:· ............... eski kapı numaralı kerpiç depo diği 20/6/938 pazartesi ıünü ıa• 

, . KUPON No 1 zmır 159 numa- Muh k t' 14 U- d F • --'--'- ah Dedi. B d 1 d 1 rlard 7 1 O Berlin kısa dalgası: Karı$ik kon- • k arsası. ammen ıyme ı at on a oça aılıye hWU11< m • 
u eana a yan ann an yo ı. ~ · ) 13 0 _ 1. L ___ d 1 rah posta utuau- 70 k k · d . tm·'- .. h -

gayet tık ve güzel bir kadın geç· Takip ettikleri kadının orada ser. (8.15 d••am• • oer ın &.JSA a • b ku k ra uruş. emesın e yemm e ea uzere a• 
t • K · 1 · l il · k · ( 14 15 k n.a

1
. u .. Podn .

1
e· 40 - Bulgurca kö..nnde 13 ün- -ır bulunması ve bu' ı'ür" azı v••ıa ı. ırm171 sivri 'apkasının etrafı- bulund_uğunu ö.~r:nince. ıç. erı ~~; ı;:ası. Hafi! m~s " onserı'. · e- sı ıp gon erı e· .. fta 

12 
. . : ;_ _ da .. ~ -

n~ altın bir yılan gibi dolanmıf bat ettı. Pt-ofeaorun pefın ıstedıgı11 za). 13.23 Buheı: Tand'", .. 0 '.keatr"".' k · cupa nın ıncı ....,..m uç on gün zarfında mahkemeye bil· 
~l aa.çlan ve tifkin kapalı gÖ'Z- üç aylık ders ücretini verdikten I 16.45 Berlin kısa dalga~ı: Kuçuk mım- ce tır. parsel numaralı 98 M2. lık 127 taj 'dirmesi aksi takdirde yeminden 
lerıle, bir Aaiir güzeline benziyor- sonra, gramofon kuruldu. Matına- ki şarkJarı. 17.45 Berlın k.ı..a dalg-. ve 15/102 yeni kapı numaralı ker- imtina etmiş addedileceği Hukıık 
du, Biraz dolgmıca vücudunu, zellerden fıtkıran feci ter kolı:u.f iş sonu konseri ( 18.50 devamı). 19 O... piç depo anaaı. Muhammen kıy- U. M. K. 337 "l'e 143, 144 üncii 
danseder gibi hareket ettirerek sunu koklamamak için başlarını 1 trava: Köylü bandosu ( 19.30 devamı). Mozaraki kitap evi meti 14 lira 70 kuru.. maddelerine ternkan ilin olunur. 
Önlerine ııeçti. Hakikaten çok mü- iki tarafa çeviren Nahit ile Rah-119.20 Prag: Folr. orkes!r8'L 19.30 Brü- Bl7Jncl kordonda Candell 41 - Bulgurca köyü içinde OD 1972 (2126) 
lenasip vücutlu bir kadındı. Rab- mi, profesörün kumandası altında 1 no: Plak konseri. 20 Bertin ı...a dalgası, üçüncü paftanın 12 inci adasında · ı hanı altında 4 ı 101 -'-' ka lllı: hoplayıp zıp amağa bat_ladılar. IDinleyicilerin istedikleri havalar. 20.05 parae ve eıuu pı numara-

R h km Kadm dbiae moddleri, ayakkabı mo· ) 19 M2.'-'- '-·-p' d''kk• - Ne güzel kadm, bir harika! Bir saat geçti, a mı acı lf · Peşte Çigan orkestrası, 20.25 Bratislava, ı 111< ...,.- ıç 0 an araaaı. 
D d l A k d dellcri, her dilde mecmualar ve gazete- Muha kı eti 2 r 85 im • • e i Nahit batını sallıyarak terlemif yoru mu~tu. r a atın'-: Şarlr.ı, solo, orkestra, 21.05 Bratislava: mmen ym ıra • Üzel •• ..., 

lük: b k d k•f• lerle kitap eipaTİ§leri alınır ve derhal ogretmen cevap verdi: - Bugün ·· u a ar a ı, va- Orkestra konseri. 2 ı . ı 5 Peşte: Radyo 1'11.f-
y k d .,,. gönderilir. Fiatler diğer kitap evlerinden 42 B··I-. k"' ·• d 13 - ürümiyor, ıanki ayıyor .. zifeye gi ecegız. k 21 25 B ·· o kestra pı'y• - u.agurca oyun e ün- ilk Ll ..• .1 •• 

or estrası. · runo: t ' ...... d h d orta ve ·- nopencı ermı .. 
K Kdendi yollarına gelmitlerdi. Dedi. Ve ertesi günü gelmek no, koro. 2 r .45 Berlin kısa dalgası. K • a a ucuz ur. 1_ 3 cü pa

1
ft
52
anm .12 ı1":\!. ad~ıknda bef denlerini~ olguni:.-;;dm..ını i;: 

.a ın arkaaına bakmadan cadde- üzere dans ıalonundan çıktılar. k 22 Viyana: Hafif mwıilr.i parse taJ ve u.> yem apı nu- . l'I . . M'' .. F . 
yı 8' t' k d ki k - . d' Nah' t 1 • . ·ı k rışı pyog-tam. 1 k" . 357 M2 tıyen ve ı erının UfUr evzınata eç ı, a11ı a so aga gır ı. ıt er erıru sı er en: lr. . 22 40 Milô.no, Torino: Konserto mara ı argır ev arsası. . Lul d Bal.- !il h d 4 Nahit ile Rahmi birbirlerine bir - Bugün yorulduk ama, ton-! onun. ~lb . C ır ) 22 45 lık bu arsanın muhammen !oyme. vann a .. .....,e er • anın a 
fey ıöylemeden hir in tereddüt raki danshrımızı dü,ünerek yor-ı (Debussy, . Bcnıdz. orezikı v.s2·3·30 ; , lZMIR OONCl HUKUK MAH- ti 53 lira 55 kuru.. numaraya muracaaüerı. 
etti! S . J • d ,. Roma Barı: an o mu a. · ı...a- B l d er. onra kendı yollanna sap- gun ugumu unutuyorum. eaı. ' 'k'. 23 35 p 0 KEMESINDEN : 43 - u gurca köyü için e 13 
Ulaktan vazgeçerek, kırmın ~ap· Bankaya döndüler . . Hep kırmı· ypzig: Gece musı -ısı. · rag: ~- üncü paftanın 12 inci --.dumda 9 
kah kadının arkasından yürüme- zı ,apkalı kadını düııünÜyMlardı.' kestra. 23.40 Peşte: Orkestra konserı. "lz~irde Uzunyolda odun kapı panel 32 taj ve 84 yeni kapı nu- adasında 1 parsel numaralı 368.75 
~ b !adıl Ert . L-b b' b' l · . b (Bellini Valdteulel. Lehaı v. •-) lgnecı sokak 2 sayılı evde oturan I 223 M2. lık k . M2 tık arsa Muhammen kıyme-

Nah•t .. d d h k b' kı afetle g·· Halil kızı Huriye namına ve i i uvlusu arsası. Muhammen kıyme- ti 55 lira 32 kuru.._ 
.,e at ar. eıı saOA ır ır erını er 

1 

· k l mara ı erpıç e"I' ve • · 
1 

.' • • • g~n en a a •1 ır ! . ~ OPERALAR. OPERETLER: Ak l - r 
- Bız ıralıba kadını takıp edı- runce dudaklarında mus.tehzı bır avukat Abdu~rab':°an a ın ta- ti 22 lira 30 kıınq. Tamamları 5184 hisse itibariy. 

yoruz.. • tebessüm dola~tı. 1 IJ.JS Roma kısa dalgası: Bir link rafından Hunyenın kocası Cu- 44 - Bulgurca köyünde De. ı;;-;f7s4 hisseleri Müflis Avundu1': 
Dedı. Rahmı gülerek cevap ver·. Öğle tatilini zor beklediler, saat d b' d 21 30 Fi N l!Ulovası Tayyare hangarında ğirmendere caddesinde 13 üncü zade biraderler kollektif sirketi 

d • 1 !opera an ır per e, . otans, a- B d l 1 li'- · V ı· "l ' 
ı: itam yarımda salonun önünde idi- . . . . p . . h d ame e ur uru P KÇı e ı og u paftanın 12 inci aduında 11 par- ortaklan ehmet, tlze..; .. , Hamdi, • • • • • • • • • • polı: rvtancınının t: ahsrt c e onnae• • .. .. • , .... 
-Y oo, 817 takip etmıyonrz. O, ler. Fakat ıçeri gırınce ikısının de . ( Şevkı mahdumu Husnu aleyhıne sel 27 /2 yeni kapı numaralı 40.50 Remzi, Şevket ve Hakkı uhdele-

bizi çekiyor... 1 suratları ek~idi. Çünkü Margörit operetı. ~ılan botanma davamıın cari ~- !ık arsa. Muhammen kıymeti rinde kayıtlı bulunan yukarıda 
• Kadın lof sokakta danseder gi- gene meydanda yoktu. ODA MUSiKiSlı tahkikat ve muhakemesi sonun- 6 lıra 8 kur11f. mevki, ıokak ve numaralı yazılı 

lıı Jiirümeğe devam ediyordu. Ni- Profesör istikballerine ko~a- l da : K. Medeninin 134 ve 138 ve 45 - Bulgurca köyünde Değir- gayri menkullerin müflislere ait 
hat camları beyaz yağlı hoya ile rak: 1 11. 15 Berlin kısa dalgası: Küçuk oda 14~ ve 150 inci maddeleri hüküm· mendere caddesinde 13 üııcü paf- l ll temm 1938 t 
bonnınıt büyük bir kapıdan içeri - Bonjur baylar, dedi. Baka- · mu•ikisi konseri. 13. 15 Roma kısa dal· (erine tevfilcan davacı Huriye ile tanın 12 inci adasında 18 parsel rı_ay.~~ t da:z 12 pakzard e-r· d' ı 85 k' k alı ıı ııunu saa on an ye a ar; 
ır ı. lım dünkü figürleri unultumı7 mu, gası: Triyo konseri, 22.45 Berlin lo.a müddeialeyh Hüanünün yekdiie- ve es ı apı numar 70 M2. · ·ı lık 1 
, iki arkadat ta oraya gelmifler- yoksam unutmadınız? 1 dalgası: Oda musikisi konseri. rinden bos,anmalarına ve arada· lılı: kerpiç fırın arsası. Muham- ~n para 

1 ~ ve paz~ . yo.u 
dı B ı: I k d Rahm' d 1 men kıymeti 7 lira. ıle aatılacaımdan ısteklılerıq 

' eyıız ooya 1 apmın üstün eı 1 sor u: 1 ki "eçimsizlikteki kabahat müd· k" ·· tt 1 · ·· " 
&ay. et 'büyük bir levlıa asılmı•h. -Matmazel Morgörit yok mu? RESiTALLER: " 46 - Bulgurca köyünde Değir· °'..e~ ur gu~ v: saa e ~ır uçun• 
iki ' hz 1 deaaleyh Hüsnüde olduğundan d dd ifl I dai tarafına danseden birer çift Profesörn yüzü ma un aştı. men ere ca esinde 13 üncü paf- cu ~cra ve as memur ugu • 
reaıni yapılmlf olan siyah zeminli _ Sormayınız efe_ndim, dedi. 9.45 Be~ .kısa dalga .. : Piyano ve h~ tarihind~ itibaren yeni- tanın 14 üncü adumda 7 parsel resınde hazır bulunacak olan mez• 
levhanın üzerinde su cümleler Margörit gripleşmi,tır. Yukarıda gamba mı.ıtıilı;aL 14.45 Roma kısa dal- den.hır sene muddetle e"l'lenme- numaralı 446 M2. Jık arsa. Mu- kiır masayı idareye memUT latan• 
Yazılı idi. . yatoor .. Birkaç hafta daha sizlere ı gası: Şarkılar: 15. 15 Berlin kısa d~lgası j meaıne ve masarifi muhakeme hammen kıymeti 44 lira 60 kuruş. hu( avukatlanndan Ekrem Kule-

t:Danı salonu. Muktedir bir damlık edemiyecek.. ıFranz _Schubertin eserlerinden pıyano olan 1477 kurutun dahi Hüanüye 47 - Balıurca köyünde köy ne müncaatleri liizwı:ıu ilin olu-
rııuallim tarafından fokstrot, Slov- O gün ders pek sıkıntılı geçti • . konserı. ( 15 =

45 :renor tarafından ?arkı- yükletilmesine temyizi kabil ol- içinde 13 üncü paftanm 18 inci nur. 1967 (2130) 
foka, Tango, Rumba, Vals Ye saire Günlel' birbirini takip ediyor fa. l lar) · 1.8·30 Berlın ~ısa dalgası: Pıya~o mak Üzere 12/5/938 tarihinde da-
danslar o''O..et'l' kat Margorı-•t bir türlü meydana konserı. 19. 15 Bratıslava: Pıyano ile . ah d üdd ... ı ır.:t . . vacını vıc ın a ve m ea-

Ralınıı' gu-1 ek rıkmıyordu. Rahmi ile Nahit ver- Çek eserlerınden. 21 Belgrat: Pıyano 1 h' b d '--- 'idi"' er : " . _ ita!' a ey m ıııya m a .....-ar verı gı 
-Nas 1, d d · im " b diki · dan vazgeçerek dans lr.onserı. 22 Roma Ban: Şarkı reıı ı 

1 ı anı ersı a a~a a'- erı para ("' L_ 1_,_ . 1 Bd . ve usulen tanzim kılınan gıyap 
ıyalıın nıı?. dersini terkettiler. vu.estra re a.uby e). 22.30 grat. . , . .. 

Dedi. Nahit.: Bir gün salonun arka tarafında-! Muhtelif ~arlı:ılar. 22.'45 Viyana: Şarla-~ de nıudd~a~y-
1 • k' kak • 1 d s· h lı konaer. hın ikametgahının meçb.ulıyetine 

- çen giren kırmızı fapkalı ı so tan geçıyor ar ı. ıya b · hk d' anha · 
kad d 1 d b' • · ka ld Kır me nı nıa eme ıY neaıne ın erı veriyorsa derhal bas- ev er en ırının pısı açı ı. - DANS MUSIKIS . · 
larııak taraftarıyım. ' mı71 fapkalı kadın çıkh. Süratle 1

: tal~k kılındı&ı tebliğ makamına 
Dedi. Ve kapının parlak topu- caddeye doğru yürümeğe batladı. 12 Berlin kısa dalgası: Vals. IS.40 kaım olmak üzere ilan olunur. 

:ı:u~u çevirdi, içeri ııir~ile~. Nahit g~yri ihtiyari a.rkasından: Pqte.. 23.30 F1o~ Napoli. 1975 (2125) 
Urası oldukça genış hır salon- koşarak· 1 19. 1 O Bari ve Roma ıa- dıdp.,_ 

~u. Duvar kenarlarına.dizilmiş bir - ~atmazel Margörit! diye Musikili Arapça netriyaL 20.37 Bari: 
lı~ç haıır masa ve koltuk yüksek ıeslendı. Türkçe musikili program. 21.15 Yunan lZMlR SICIU TiCARET ME-

k
w nıua üzerine yerletfirilmiş Kadın arlrasına bile bakmadan musikili prog<amı. MURLUCUNDAN : 
0!ıne bir aramofoıı. aalonu tı::zyin cadenin kalahalığma kanfmlflL 

edıyordu. Delikanlı canı sıkılmıt bir "l'llziyet-!-------------- ( Ca:ı.im Aktimıır) ticatet ımva-
Koltu~dan birinin üzerine, te arkadafmın yanma dönerken niyle İzınirde Çolak oilu hanında 

eaner ve tiflll&D bir Ermeni kızı üt taraftaki bir erin pençereai,._ G H t• 1 11 numaralı maiazad• her türlii 
~tumıu,, danaetmelte olan bir çif- ~ gr"IÇ bir Rum kın göründü: onz e ımı m•Nuller iiuriııe dahili ticare~ 
tı ıeyrediyordu. Kapının açıldığr- - Ontin ismi Margörit değil, uir&f&ll Cazim AJıdimanın itba 
nı ve içeri iki gencin girdiğini gö. Elenidir. Bayım, dedi. Hani var ticaret lmYam ticaret b nun 
r~, danseden adam, damını öbür ıokalrta Apukııriya suratb bük 
?ırakarak yeni ıelenlere doiru bir '!rofeaör; bu lriz ile ortaktır. • .. ümlerine göre sicilin 2310 na. 
ılerledi. Elenı de nr sok güzel aurat.. . MiT AT QREL u.a:a;::;.ayrt ve teKil edildiii 
. Kırk bet yatlannda ıorunen Genç mösyöleri ne zaman ııörü- Adres • Beyler Numan zade 

f1f1Danca bir adamdı.Eslrimif çiz. yor, takıyor petinde aikiyor bu ar- ıob.iı Ahenk matbaaıı yanm- İzmir ıicili ticaret memurluğu 
Resmi nriiLürü "l'e F. Tem1c giJi Pantalonunun üzerindeki si- ka kbapıdan, ne zaman Eleni aıki- da. Nımıara: 23 

Yah ceketini düzeterek Ermeni şi- yor u kapıdan, öteki kapıdan gi· Muar- saatleri : 10-12, imzası 
'Veıiyle: riyor avanak erkekler.. 15 _ 17. Telefon~ 3434 

d
. - H°' ıreldiniz haylanm, de- #;'iıı:ı::vii2:'7'T77'JZ:!Zi?. z;:r;,;;;;;;;;iiii;;iiiiiiii;iii;İİİİ;;.;;;;;;;.;;;;;;;;iiii 

1961 (2163) 

~ 1• Zannedenem dans deni alma- · 
ga geldiniz. SalonumtmJn fanın? ---
elbettelrim, talebelerimizden öğ- ~ Anneler mesuldür 
r~ndiniz? Birkaç denten sonra 
hıç aldanmadığını:n anlıyacaksı
~~:z. (Dansı profesör Keğamdar 
0ırrendim) demeli: bile sükseyi ar
~~-or · Y etİftirdiğim talebelerin". 
;mn konkurlarda ('!'Ömİyer pri 

~ ~ıflardır der isem inanmız.De!T 
ıçın yüli:selc fiat isterim ama, bir 
~~n_~o danamda da tam otuz altı 

&ur yaptırmıf; ainadımz?. 
Rahnıl ite Nalıiı. bu a!Jlı ya5. 

Kl7 evlatlarınızın tam bahar çağında sağlıklarını zehirleyici bir çok haatalıklarla uğra,masi hep 
O AYLIK TE..'l\lllZLIKLERINDE kullandırdığın17 iptidai tekil ınikroplı:ı bez ve pamuk tamponların 

11eticesidir. 

S İ Z L E R D E N R J C A M J Z: YavrularıniZı, uzviyetleri tekamül 

devre5ine rıirerken daimaFEMiL ve BAGLARINAalıthrmiz. Ve bu ııhhi, gayet kul

lani§h ve en ince elbiıeler altında bile ıezilmeyen idealle aailıklarinüi ve yuvaninn saadetini ıigorta. 
edini:z. 

HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MAôAZALARINDA BUWNUR ... 

iz mir Defterdarlığından: 
Satıf No. Lira Kr. 
1318 Kart'iyaka Bostanlı Taksim S. 31 taj No.lı ev 120 00 
1319 Kar,ıyaka S<>iukkuya ada çıkmazı 20 Taj No.lı ev 90 00 
1321 » » :. 12 taj No.lı ev 150 00 
1322 Kartıyaka Ataybey Halriht S. 21 taj No.lı ev 120 00 
1323 Karşıyaka Mektep S. 118 !aj No.lı ev 250 00 
1324 lsmetpaşa M. Morahane S. 25 ve 27 taj No.lı 

47.50 M. M. arıa 
1325 istiklal M. Gündüz çıkmıızı S. 23 taj No.h 

evin yarı hiaseıi. 
1326 
1327 

142 50 

250 00 
350 00 

1328 
1330 

Şehitler ikinci altın S. 17 taj nu ralı ev 
Tepecik M. Kuruçay Ki.iıthane C. 250/2 taj 
numaralı ev 500 00 

» 248 taj llWDaralı fırın 300 00 
Mektep S. 103 taj numaralı 

)) )) 

Kartıyaka Boıtanlı 
kahvehane .. 

1331 Karşıyaka Donanmacı M. lamelpılfa S. 1333.50 
M. M. 24 taj numaralı arıa 

1332 Oruç Reis M. Çirkin S. 3.3/1 3/2 '.J/3 kapı ve 
5.5 A. 7.9.11 taj numaralarda kain 2 ev ile yıkıl· 
mıf bir ev ve cfükkin aralarında 2/8 lı;iasesi ta· 
yian hazineye ait ofup yarım masura •uyun da 
Z/8 fıiaaesi birlikte olarak ve ayrıca e"l'kaf ida-
resine ödenmesi lizım ırelen 2/8 hazine hissesi· 

250 00 

2000 25 

ne düsen 123 lira 62' ltırUf icara ve taviz bedeli 
m~i. tarafından verilecelı:tir · 6.17 50 

Yukarıda yazıtı emvalin mülkiyeti 5/6/938 tarihinden itiba
ren ıs gün müddetle müzayedeye konulmu~. ihalesi 20/6/938 
tarihinde pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak 
m- ürlUiüne müracaatleri. 1935 (2134) 

iz mir Halkına müjde 
Bir hayli zamandan beri zeytinyağlannm naturel iıtihaalinde 

harikalar yapmak ıuretiyle Türkiyemizde fôhret lrazanaft vo 
anaaıl Midilli mübadillerinden bulunması basebi'yle yağ nkma· 
&ının bütün inceliklerinde vulaıf 'bi bulunan AJ"'l'alık fabri· 
katörlerinden SEZAt öMER MADRANIN ilk preseden ve yqil 
zeytinden istihsal ettiği ve Yunanlıların ağrolado tabir ettikleri 
hir ln."ÇUk asit zeytinyağlariyle nefiı sabunları piyaaamıza ıel
mittir. Satıf Yeri Gazi Bulvarı 18 numaralı mağazadır. 

1- 6 (2135) 



· SAHlt".E. 8 
ı: rn> 

Kumbar~~, birt 

TURKİ)'E 
CUMHU RJYETJ 

JSIRAAllBANKASl 
, . 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDO DA 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde teşhir edilmektedlr. Lütfen ziyaret 
ediniz, Sah' toptan ve perakende 

j . . . ' •• .. • f . , . . . • . - : . . •· 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir saatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ilıtiyaçtlr. Bilhassa saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapmaıı 
tasarruf için bir harikadır. Tavı;iye ederz. 

S tıf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMtŞLI HOSEYtN HOSNO 

YENt ASIR' 
e == 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN EN 

VICTORI 

, B"HAZIRAN ÇARŞAMBA 1938 
0 

IZMIR TiCARET MAHKEME- IZMIR OÇONCO iCRA VE IF· 
SiNDEN: LAS MEMURLUOUNDAN: 

lzmirde Maltızlarda iken elyevm GAYRI MENKUL MALLARIN 
ikametgahı meçhul bulunan tüccar- SATIŞ iLANI 
dan J. B. H. Kön'e 48 - lzmirin Cumovaaı nahi· 

Doyçe Oryent Bank lzmir yeıine bağlı Bulgurca köyünde 
tubeıine izafetle vekili avukat kekliktepe mevkiinde 11 ve 16 ın· 
Baha Yörük tarafından mez- cı paftalarda 1 panel numaralı 
kur bankaya tarafınızdan ter- 113440 M2. lık tarla. Muhammen 
hin edilmİf ve müsted'i Bankanın kıymeti 907 lira 50 kurut. 
Galata ,ubesile uyu-.turucu maddeler . 49 - Bul~rca köyünde Kek~ 
inhisar idaresinde bulunan Kodein lıktepe mevkıınde 11 ve 16 ıncı 
ile Morfinin sahlmuına mezunivet paftalarda 2 parsel numarah 
itasına dair mahkemeve vukubulan 201040 M2. lık tarla. ~uhammen 
müracaat üzerine bu baptaki iaitda kıymeti 1608 lira 30 .. ~ruf. 
ve merbutu bir gftna itirazınız oldu- 50 - Bulgurca koyunde kek· 
ğu takdirde üc gÜn zarfınd:ı hi1diril- liktepe mevkiinde 11 inci paftada 
mek üzre tarafınıza usulen tebliğ et- 3 parsel numaralı 88280 M2. lılc 
tirildi~i halde muayyn müddet zar- tarla. Muhammen kıymeti 706 Ji. 

M A R K A fında itiraz edilmemi, olmu1ndan ra 20 kuruş. .. .. . 
100 - 150 • 200 - 250 - 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaph dolavı Ticaret Kanununun 766 ncı 51 - B'!!gurca kc:>yu_nde keklık. 
ve Suppapsız MOTOSiKLETLERi Büyük fedakarlıklarla maddesinin son fıkralarile matufu- tepe mevkıınde 11 ıncı paftada 4 
Ş E H R l M l Z E G E T l R 1 L M 1 Ş T 1 R nalevhi olan 712, ve 767 ci maddele- panel numaralı 38460 ~· 1~. 

V l C T O R 1 A mnrka MOTOSIKLETLERt ri hükümlerine ve ahkamı mahsusa- tar~~ :uhammen kıymeti 307 Jı. 
CöRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ stna tevfikan lstanbulda bulunan on ra ru,. .. .. . 

ECE MINTAKASI Umumi ve Resmi Acentası bir kilo (903) gram Morfin ile (11) 52-B~~gurca k~yu?de keklık. 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi kilo Kodeinin usulü vechile ve me- tepe mevkıınde 11 ıncı paftada 41 
A L l O T T 1 B 1 R A D E R L E R Telefon : 2801 muru mahsusu marifetile 24/6/938 parlsel numaralı 22440 .M2. l!k. 
ESHAMLI KOMANDiT ŞIRKETJ : 3709 Cuma vünü saat onda İstanbul Asli- ~~ k. Muhammen kıymeti l 79 lıra 

TELGRAF : FRERALIOTI. .. t Z M l R ye Mahkemesi b•rinci hukuk mahke- 53urut8· I k " .. d k kl'k 
~s:'!~3:ıi!r.:Dl.!EmEE:ZZ:ıl> • b. · be • - u gurca oyun e e ı · - me~ınce ınnıya. sah~ına nvaset t k'· d 11 · · ft d 7 ,.. F A •• • • k • • makamınca karar vrilmi, olduğun- epe mev ıın e ıncı pa a aık 

ennı goz U ıcın ••~ d · b l b1'- · t bl'"' t · parsel numaralı 149040 M2. 1 , -,. an ı~ u e ıv,namenm e ıgı arı- . l'k h k · 2980 
ih. d 't'b ·· ·· · fı d zeytın ı mu ammen ıymetı 

• .::Jı r m en ı ı aren uç gun zar n a 1• 80 
k 

· ıra uruf. 
alacaklıyı ~ah~~me huz~~~a cel- 54 _ Bulgurca köyünde kek 

KEI\rAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZ NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıif erik, silenderik, dubl fuvayye 
taflarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, şoför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her .yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası ~ lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallara Avı upamn ayni tip 
meosucaboa fa,ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt'"lgrat adresi: Bayrak lzmil' 

... & 

b;trok suretıle pt~rJ\Z etmedu~ın~z ta~- liktepe mevkiinde ı 1 inci paftada 
dırde bu bantakı kararın kesbı kah· 8 parsel numaralı 215560 M2. lık 
yet edeceO.i ticaret kanununun 766 cı tarla ve zeytinlik muhammen kıy. 
macf.-lesinin son fıkr~!_arı hükmüne meti 3233 lira 40 kuru,. . 
tevfikan vaz:lan teblı~ varakasının 55 - Bulgurca köyünde keklik· 
i~ı\m:t~ahm:~? mech;-1 ?lduöu .. ser- tepe me.vkiinde 11 inci paftada 9 
hıle bıla teblıg ıade edılmış oldugun- parsel numaralı 21220 M2. lık tar· 
dan riyaset makamının karan veç- la. Muhammen kıymeti 169 lira 
hiJ~ taraF•mzdan alacaklı bankaya lira 70 kurus. 
terhin edilmiş olan ve müstedi ban· 56 _ Bul~urca köyünde Kek· 

1 kanın Galata subesile İstanbul uvus- liktepe mevkiinde 11 'inci paftada 
1 turucu meddeler inhisar idearsi.nde 10 parsel numaralı 9200 M2. lı~ 
1 b• lunan 11 kilo 903 fl!'am ile 11 kilo tarla. Muhammen kıymeti 92 lira. 
K<Yleinin us~tu. ve<".hile ve memuru 57 - Bulgurca köyünde Kek• 
mahsus marıfetıle 24/6/938 cuma liktepe mevkiinde 11 inci paftada 
~ünü saat onda lstarıbul asliye mah- 1 1 parsel numaralı 19960 M2. bli 
kemesi birinci hukuk dairesinde bu- tarla. Muhammen kıymeti 199 Ji. 
lundurulacak naio huzurunda satıla- ra 60 kuruf. 
caC7ından i~bu tebli~namenin gazete 58 - Bulgurca köyünde Kek· 
il iları tarihinden itibare~ üc gün zar- liktepe mevkiinde 11 inci paftada 
fında alacaklıyı mahkeme huzuruna 12 parsel numaralı 55520 M2. lıL 
celbetmek suretile itiraz etmediğiniz tarla. Muhammen kıymeti 444 lira 
takdirde b~ baptaki kararın kesbi ka- 20 kuruş. .. .. 
tiyet edece~i ve mcrllunun satılacağı 59 - Bulgurca koyunde Kek 
ticaret kanununun 767 inci maddesi liktepe mevki inde 11 inci paftada 
hükmüne tevfikan ilanen tebliğ 13 parsel numaralı 72880. M2. 11!' 

l tarla. Muhammen kıymeh 583 h· o unur. k . 
1977 (2124) ra 4o uruf. 

60 - Bulgurca köyünde Kek· 
liktepe mevkiinde 11 inci paftada 

tZMIR ASLiYE iKiNCi HU. 14 parsel numaralı 75480 M2. lılı 
KUK MAHKEMESiNDEN tarla. Muhammen kıymeti 603 li· 

Davacı vakıflar dairesi tarafın- ra 80 kuru •. 
dan müddeialeyh lzmirde Hora- Tamamlan 768 hisse tibariyle 
sanlı camii sokağında bila numa- 696 ~isseleri müflis ~ ~ndu~ :za. 

1 h d S lA "ki' F tt h t de bıraderler kollektıf tırketı oı·· 
ra ı ane e e anı ı e a us a t ki M h t O · H d. 1 h · 1 l k d a arı e me , zeyır, am ı, 

d
a ey ~~ded ~çl anh. a.kaca t aAvhasın- Remzi, Şevket ve Hakkının uhde· 

a mu eıa ey ın ı ame ga ının 1 · d k ti "fi' l 't 
b

. 'IA erın e ayı ı ve mu ıs ere aı 
meçhul olm~sm~. ı~aen ~. ane~ payın 69261 de 45350 ai T. C. Zi. 
yapılan teblagat uzerıne muddeı- raat bankasına birinci derecede 
aleyh !ayin edi.~en günde ~~hke- ipotekli bulunan yukarıda mevki, 
mede uıpat~ . ~cut et~edıg~~den pafta ve mikdarları yazılı gayri 
davacı velnlmın talebıyle mudde· menkullerin müflislere ait 768 de 
ialeyh hakkında ~ıyap kararı itti- 696 hisseler 11 temmuz 1938 pa· 
h~zına karar verılerek bu bapta- zartesi günü saat 10 dan 12 ye ka· 

w w 6 
• '- k~ gıyap ka~arı ~sule~ ~ahkeıne dar pefin para ve pazarlık yolu ile 

UMUM SANAYİ ERBABININ dıvanhaneaıne talık edılıp bu hu- satılacağından isteklilerin mezkur 

Nazarı Dikkatine 
Mensucat makinaları ve tez.gahları bilumum sanayi 
ları, Tornalar, Makkaplar, Frez.eler veıaire .. 

I sustaki tahk~katan. 10/6/938 gvünü gün ve saatte lzmir üçüncü icra 

1 saat on~ talık. edılmı! oldugun· ve iflas memurluğu dairesinde ha· 
dan tayın edılen gun ve saatte zır bulunacak olan mezkiir masa· 

makina- müddeialeyhin bizzat mahkeme- yı idareye memur Istanbul avu· 
de ispatı vücut etmesi ve yahut ta- katlarından Ekrem Kulene müra· 
rafından musaddak vekaletname caatleri lüzumu ilan olunur. 4CPLATI» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 

Pamuk presel~ri. 
BABCOCK VE WtLCOX her kuvvette buhar kazanları . 
Her nevi deınirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri .• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve .. 
TIT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı ataiıdaki adreaten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon : 2413 Posta Kutusu 234 
1 -13 (841) -: • • • 1 , 1 

... . . . \ ,.. ~ .. 

O oy ç e O r i y ant ban ı< 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiR . 
M.ERKJLZl : B.KRL1.N 

Almangada 175 Şubeal Mevcuıiıır 
Seı maye ve ihtiyat akçeai 
165,000,000 Rayhsmıuk 

'Iiirkiyede Şnbeleri: 1STANBUL ve IZMJR 
Mısırda Şubeleri : KAHİRE Te lSKENDERlY:E 

Her tfirJU hanka mo·amelıHnı ifa ve kııhnl eder 

t--- - - --
tad1. 

jile bir vekil göndermesi aksi tak- 1968 (2131) 
dirde davacı tarafından dermiyan 
edilecek vakıaları kabul ve ikrar AHKAMI ŞAHSiYE SUUt 
etmit addolunacağı gibi ayrıca HUKUK MAHKEMESiNDEN : 
ceza!.i nakdi i~e. ~e ~ahkum edi- 938/291 T. 
lecegı ve kendısının hır daha tah- İzmir Karataata 244 numarab 
kikat ve muhakemeye kabul edil- tramvay cadde~indeki evde ölü 
miyerek hakkındaki muhakeme-· eczacı Santo Alazrakinin ev Cf< 
nin gıyaben bitirileceği hukuku yası kanape sandalye seccade va 
u•ul m~hakemel~ri kanu?unun ol- saire açık arttırma suretiyle 12/6 
baptakı maddesıne tevfıkan teb- 938 tarihine müsadif pazar günü 
liğ makamına kaim olmak üzere saat 10 da bu evde satılacaktır .• 
ifbu gıyap kararı ilanen tebliğ Alıcıların ıatıt gününde ve satı, 
olunur. yerinde bulunmaları ilin olunur. 

1976 (2127) 1971 (2129) 

tZMIR SiCiLi TiCARET ME- tZMJR BELEDiYESiNDEN : 
MURLUOUNDAN : 1470 lira 20 kuru' bedeli ketif-

lzmirde Y emit çarşısında 47- li Bayındırlık sahasında 9 Eylul 
49 numarada ticaret yapan (lbra- meydanından Montrö meydanına 
him Rasih Aktimurun 31-5-1938 kadar uzanan Refik Saydam cad· 
tarihinden itibaren ticaretten vaz desinde yaptırılacak blokaj döşe· 
geçtiğine mütedair beyannamesi me bat mühendislikten tedarik 
ticaret kanununun hükümlerine edilecek ke~if ve tartnameıi veç
göre sicilin 2309 numarasına ka- hile 24/6/938 cuma günü saat 16 
yıt ve tescil edilmit olmakla esas da açık eksiltme ile ihale edile
kaydinin terkin kılındığı ilin olu- cektir. İftİrak etmek istiyenler 110 
nur. lira 30 kurutluk muvakkat temi· 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu nat makbuzu veya banka teminat 
Resmi mühürü ve F. Tenik mektubu ile söylenen gün ve sa· 

imzası atte encümene ıelirler. 
1669 (2132) 8 - 14 :-- 17 .- 21 (2128) 1973 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
.Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu i)k tehlike alametlerıni görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk algmlığınm fena akıbetler doğurma.sına 
mini olmakla beraber bütün ııbraplan da dindir" . 

icabında giinde 3 kafe alınabilir 

TOPANE Terazileri 
'fürkiyenin En Bhiıici Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Tuklitleriııden Salumnıı .,,,.,..,,,., ... ~ .. -

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMA i YE 
Sirkecide 

Bu 1- iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle b.iitün Ege 
halkına kendisini ıevdirmiftir. 

OteUer:' e misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu-
lurlar. · 

Birçok huauıi:vetl«~ il&veten fiatler müthi• ucuzdur. 
lataabuld.a bütiin E.e ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

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

Ba1mnsnlıktan çürüyen dillerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo-
4za ve hatta zatürreeye yol aç.tık-

rı, iltihap yapan d~ etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ,Ya·•'ığı fennen anla,ılımfbr
Temiz ağız ve sa.ilam difler ııunu
nıi VÜcut sağlığının en birinci ,ar. 
tı. olmu\iluı. Binaenaleyh di,leri
!ıtzi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macuna ile 
garanti edebilinini>: ve etmelisi
jılİz. •ııretle nnlı:roplan imha 
ederek ditlerinizi korumu, olur-

ADYOLJN 
• 

e ıılifieriam eabah ve akf&DI bıer ,.ematen aonra ftrçalayıntt. ..• 

Holistina 
Boyaları. 

Elbiaelerinizin rengi kaçmasından ve kirlenmeainden korkma· 
!mız. Diinyaca tanınmıt yünlü ipekli elbise boyasıdır. Rengi kat· 
ıyyen solmaz her eve lazımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavsiye ederiz. Deposu Suluhan civari 
No. 28/9 HOSNO öZöDEMlSLl ... 

YF.1111 J\ "U< 

i!>uua[et 
a'bunk:rı 

/ 

TURAN rabrikalan m.a ulibdır, Aynı za ada Tvan 

tuvalet sabunlarını, lraş sabun11 ye kremi ile g ellik krem• 

lerini lıullanınız. Her yerde ı<a 1 akladır. Y almz topta• aa· 
hşlar için Izmirde Gaır.i Bulvaruı.da 25 arada uıa ce•· 
telik Nef'i AkyaDh •e J. C. Hem.iye müracaat ed· iz.. 

Posta Kut. 224 Teel •••• 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 

\ , 

Saç Eksiri 
Saçlano dö ülmesine ve kepeklenmesioe mani olur. Koınojen 

saçlano köklerini kuvvt"tleodirir ve besler. Komojen saçlann 

gıdasıdır. Tabii renlılerini bozmaz, latif bir rayihasa vardır. 

Komojeo Kauzuk saç eksiri maruf ecı:anelerle ıtriyat magazala· 

rmda bulunur. 

ZE TEM Z 
=--ucuzJLAç 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büy "k Salepçioğlu 
Karşısında 

DEUTSCHE LEVA 
TE- LINIE \ 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

G. m. b. H. { ROYAL NEERLANDEs 
ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN ı HERCULES vçur" 10/ 6/ 936 de 
OEUTSCHE LEVANTE • UNIE bekleamdcte ol.• &_.,Yama ve 

HAMBURG, A. G. • Köstencc limanlarına hareket edecekıir. 
LARISSA vapuru 28 maynta heldenı· j STELl..A vapuru 13/6/936 .de )>ek· 

yor. Anvers, Rotteu:ı..... 1'iamburg ve lenmekte olup Amoterdam. Rotterdam 
Sre.ıen limanlarm İçin ,-ük alacalı:tu. e Hamburıı limanları için · alacalı:· 

SOFlA vapuru 3 1 ma,..sta beldeni· 

yor. Anven, Bremen ve Hamburg li- .m.TRAJANUS vapuru 23 / 6/936 dı 
manlaımdllft Tüle çılı:mktw. beklenmekte olup Burgas Varna ve Kö• 

CHIOS vapuru 8 la11Ziranda beldeni· t 1. nl • · i.ik. al--·'·t eace nn.a an ıçın y ~ ır. 
yor. Rotterdam, Hamburıı ve &em- SVENSKA ORIENI'E U~N' 
için yük alacaktır. VINCALAND motörü 15/6/ 936 ta· 

ARMEMENT H. SCHULDT .. 
2 

h . d bek rihınde beklenmekte olup Rotterdarn, 
MARITZA vapuru azuan a • Hamlıurg. Cdyaia. Daatzig. Daaimar~ 

lemyor. Rotterdam. Hamburg "" B.e- ve Baltık limanları için yük alacakbr. 
men limanlanaa yük alacaktır. SERVİCE MARITJME ROUMAIN 

SERvtCE MARITIME ROUlılAINE SUÇF.AVA ,..llJluru 9/6/9)6 de hek-
BUCAREST lenrnekte olup Malta Marailya ve Ceno-

DUROSTOR vapuru 3 1 mayısta bekle· n lômaolan için yiik ..., yok.o a1ır. 
Diyor. Kösteoce. G.l.ı:z "" Caıl.atz ak· ı ALBA JUUA Vltp\ml 2/7 /913 d• 
unn- Tuna limanları için yük alacaktır. i>ddenınek;te oluJ' Malta. Marailya n 

DEN N'ORSKE MtDDELHA VSUNJE Cenova limanlan için yük ve yok.a alır. 
OSLO Uandaki banket tar le<iyle navlu"" 

SAN ANDRES npuru 2 6 haziranda 1 lardalci değitikJikle<deR aceata mesuli· 
hekleııiyOT. Dieppe ve orveç wnum fyet lı:abllll dmez. Daha hızla tafa~at için 
limanlarına yülc alacaktır. /ikinci Kordonda FRA TELLi SPEıRCO 

JOHNSTON VAR.REN UNES LTD. vap• acent • na müracaat edilmesi ri-

UVERPOOL ca oluruu. 
AVIEMORE npuru 3 ı:.,IDDluzd.a bek· Tdtıfcıa: 4lll / 41A2 / MŞ3/4221 
!eniyor. Liverpool ve AnY<U r nların- :-------------

dan yük çokaı:acak ve Burz Vama, oıı·vı' e Şu•• .,;e. 
Köotence, Sulm.. J<.al.ao ve ila lôman· t 
lanna yük .ı-.k11r. LıMITET 

sn: RoYALE uo G.ROISE Vapur acentası 
DANUBE 

SZECED vapuru 9 BlRl CI KORDO REES 
oiy0<. Poıı Sait va Lıkead«iye · afa.

1 

B!NASI TEL. 24 43 
_. y1ik alacoılcm. Ellermao Llaee Ltd. 

TISZA vapvu 1 O ~a beldeni· ı LONDRA HAT'n 
T limuı1aa ·ç;. ._tık.<* de· DESTRO vapunı 7 Laziranda 

ıror .. una ' e Linırpoel e S _.-...ı., gelip 
~- Fük <Çlbracak.. 

Ilbdakl harek~ tat\ eı'lyle oav- CA. V ALI.O 7 haziranda 
lualardalı:! değjş;\tliltlerdet acente ıne- celip Loaılra :7i"1 · İ9 yük ala-
suliyet kabul etmez. c.akbr . 

Daha farla taıfsilAt ak Blrin- FLA.MtNtAN y .2Z hazi. 
el Kordonda 'V. F. Beııry Van Der Zee nuıd. LiYeıpeol e ~-elan 
ve Co. n. v. Vapur aeentalığına mllra- • :rük çıkıu:anık 
ı:aat edilmesi rlc:a olunur. DBAGO a .2S ._....,.da 

T<!L Nı> • .2007 ..,. ZJ>Oa. ı........, JWH e ARtV en • 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENtC LINES L TD. 

GERMANY A :vapuru 9 • 1 O 
randa beklenilmekte ol'IJ) Rottcrdam 
Hamburg ve Anvers )imanlarından yük 

çıkaracakhr. 

HOLLANDIA vapuru 15 haziranda 
bekleniyor. Rottcrdarn, Hamhurg ve 
Anvers limanları için yük alacaktır. 

LtNEA SUD AMERiKANA 
HEL VlG motörü temmuz iptidasın· 

da heklenilmekte olup Nevyork için yük 
alacaktır. 

DANIA motörü ağustos İptidasında 

beklenilmekte olup Nevyork için yük 
alaeakttL 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSK.A PLOVtDBA A.D. 

KOTOR 
Balkan ittifakı lkttsat konferansının 

- çıkaracM: ..., ayni za.n--ıaa 
Londra Y.e ; • y1ijc •wc:br 

Tarih 'Ve navlunlardakl 1leğişiklilde... 
den aeenta mesuliyet kabul etıner. 

Saatler birbirini takıp ediyor ve hdld sabahleyin 
tOM bir lıulılv.tla lıollı:abflmelı: it;•n bıu kn•m, 
olan 16kıA btr uykı.yo bu birlıi kııvutolTtt)'OIUL 

lıte burodo 

VALi DO l imdadım«o yetiıirl 
Onu bir lı:ere tecnlbe edinlL Zaronıı. ve 
Mnirleri teslin edıci o/on bu it6c; u,kusuıluOa 
~ um11l1T1oı bır dev6dır. 

VAUDOLı dotNa,1UW..,. Mp 
holınde hor KıaNd• bulunur. 

seyyah, yolcu ve yük için teııio ettiği - - ----------
hatta menaup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
Lüle. vapuru pazarı..; 20 l.aziran saat 

11 de lzmirden hareket edecek Pire, 

Korlu. Adriatik limanları. Venedik. Tri· 
estev.o Şi}ak limanları için yolcu ve yük 
alacaktır. 

Gerek vııpurlar10 muvasallt tairhleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumt deniz aeentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 3171 - 4072 

Taksitle 
Her Mar a 

Pariı fakült~inilen <liplomah 
Diş tablplerl 

Memleket hastanesi dış tabibi 

l\fuzalfer Ero~ul 
VF. 

1 

erna Çetin da~ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan haşlıyarak 

Beyler • N12m1l11 zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T elefoo : 3921 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Bf klet ve s. .. 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX otorsikletlerini 
GÖRÜNÜZ. MUTLAKA 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kr eralh cadde 1 Emirler çarşısı kar,ısmda No. •t 
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erik siyasetinde değişiklik 
Hariciye nazırı 

• • 
muavını radyoda enerjik bir • söyledi 

Azım kir Siyaset Plinı Kantonun 'bombardımanı· 
''Amerika tecerrüt • • • 

sıyasetını 

malı, beynelmilel ihtilafların 
bırak- Sekizinci defa olarak yapılan taar
halli ruza 50 Japon tayyaresi iştirak etti 

• 
ıçın 
• 1000 ölü 2000 yaralı adalet divanları var 

Vaşington 7 (ö.R) - Hariciye nazırı 
muavini dün akşam radyoda' enerjik bir • 
nutuk söyliyerek Amerika için müteca- · 
vize karşı son derece azimkar bir siyase
tin pratik bir plaruru çizmiştir. Bu plan 
beş noktada hülAsa edilebilir: 

1 - Amerika tecerrüt siyasetini ter
ketmelidir. 

2 - Beynelmilel ihtilfı&rın halli için 
beynelmilel adalet divanları kurulmalı. 

3 - Beynelmilel iş birliği kuvvetlen
dirilmelidir. Beyru!lmilel kanunun mües
sir ve 5'1lhun devamlı olmnsı için beynel
milel kanuna riayet edenlerin kuvveti ya 
ayrı ayrı hareket ederek, ya muvazi yol
lar takip ederek yahutta birleşerek ken
dini göstermeli ve hazırlıksız iş birliği 
yerine ıeşkilAtlı iş birliği ikame olunma

hdır. 

BEYNELMİLEL HUKUKU 
MODAFAA 

,84~ 4 - Kanun harici kuvvetler faaliyete 
geçtiği takdirde beynelmilel hukuk kuv

vetleri takviye edilmeli ve eyilik kuvvet
lerine karşı kötillük kuvvetlerinin hare
kete geçmesine iınk.An kelmamalıdır. Kö
tülük kuvvetlerinin en çok cesaret vere
cek şey Amerikanın bunlara mulı;aveme
te muktedir kuvvetler arasında bulun-

Japon askerleri makineli tüfenk ba§ında 
Paris' 7 ( ö.R)''- t r günde seklzinci burada yüz binden fazla mülteci toplan-

defa olarak Kanton dün sabah havadan inış olduğu~dan d~ha fazlasını almasına 
yeni bir taarruza uğramıştır. Ahali ara

sında ye~ideı\')']anik uyandıian bu hare
kete iki iruPa ayrı]mlf 5 O tayyare iıtir&k 
etmiştir. Birinci taarruzdan iki saat geç· 

mıyaroğı h1ssini vermektir. Tarihimizin Sağda: Amerika® Ruzveltin en haTaretli taTafdan ltemist Vincheel • meden bir ikinc~i daha olmuı ve her biri 
yaruri ~aat sürinüıtür. Bombardımatt ta
hitleri~c:İen l>iri" tariarelerin hu uçuı es
nasında gök yüzünü karartacak derece· 
de çok oldukla1ını ılSylemigtir. Bombalar 
ink.itaaız. patlayarak' biltün eelld aarattıak
ta idt Bombalar hüldimet binalannm bu

lunduğu ~~1.Ueye merkez parkına mÜt· 

bu en mUhhn dakikasın.da ihtiyaç halinde Solda': Ruzı>eltin amansız düşmanı ve Amerika gazeteler la-alı [Iearst 
bnun harici kuvvetlerin tecavüzüne ~öre lngilizler, lsveç, Norveç, lngiltere ur vekilinin Amerikanın harici aiyaseti 
mukavemete hazır bulımınalıyız. ve Amerika hükümetleri tarafından ta- hakkındaki nutku umumi efkarda derin 

MUKAVEMET 1Ç1N KUVVET yin edilecek eksperlerden mürekkep bir bir tesir yapmıştır. Umumiyetle bu fi. 
ELZEMD1R komisyon teşkilini tek.lif etmektedirler .. kirler hariciye nazırı B. Cordell Hull 

· Bu eksperler F rankist ve cümhuriyetçi tarafından temsil edilen harici ıiyJsel 
5 _ Hak ı.orla empoze edilemez. Fa- ispanya topraklannda tahkikatta bulu- telakkisinin neticesi telakki ediliyor ve 

kat taarruza mukavemet lçbi kuvvet narak bombardımanlarla askeri hedef• gayesi de Amerikanın harict siyasetine 

1 dir B 11.ıJ•-~ bı-•- arad .. leri mi tahrip etmek yoksa sivil halkın dinamizm vermektir. Bu nutkun umumt e zem . unun uınWKıe u..un ıgı-

mız yüksek hedef vardır ki kuvvete tabi kuvvei maneviyesini mi kırmak gayesi· efkarda uyandıracağı akisler takip edi-

imkan yoktur. 
• 1 

FRANSA JNGILIZ TEŞEBBOSONE 

lŞTJRAK EDIYOR 
Paris 7 (ö.R) - Fransanın Tokyo 

sefiri hüküınetinden aldığı talimata da
'yanarflİc Japon h~riciye nezaretinde Kan
tonun l>ombardunanı hakkında 4 Hazİ· 
ran tarih'I lngiliz teşebbüsüne benzer bir 
teşebbUste bulunmuştur. Fransa umumi 
efkarında 'bu bombardımanların deva
mından husule gelen heyecanı bildiren 

sefir bunlann kesilmesini rica etmiı ve 
devamı haUnde umumt efki.rdaki heye
canın Japopya ~leyhinde, hi53iyata ıebep 
olabileceğini gizlememiııtir. Japon haJi
ciye nazın cevaben, Kanton bombardı· 

manının beynelmilel hukuka muhalif ol• 
madığını ve Kantonun müstahkem biı 

şehir ve bir hareket üssü olarak telakkisi 
lazımgeldiğini bildirmişitr. 

AMERiKALI DOKTORLARIN 
MESAJI 

. Vaşington, 7 (ö.R) - Kantondak.{ 
Amf!rikan doktorlan ra<lyo ile bir me-. 
saj neşrederek Jap~n tayyareleri~in İıÜ. 

' ı. . 
cumlarını şu şekilde protesto etmişler~ 
~ir : Biz Amerikan do~torlan 'K.~nt~n<l( 
Japon tayyarelerinin vahşiyane · boı'.n. 
~ardım~nl._nna !8hit ol~uki Kendi . t;li. 
mizle tedavi ettiğimiz binlerce sivil Çin• 
li ahali bu hareketin kurbanı olmuş< 

tur. Bu taktillere bir nihayet verilmeli 
üzere icap eden tedbirlerin alınması için 
Amerikaya müracaat ediyor~.> 1 değildir. Amerikanın en ih~ nasibi nin güdüldüğünü teabit edeceklerdir. lecelc siyaset hakkında hülcümete bir 

harpten yorgun insanlığın ümid merkezi Va§ingtonda hasıl olan ilk intibaa gö- işaret olacaktu. 

hiş tarakalarla düıımüşse de mesken ma
ha1leri de ealrgenmiı değildir. Bir çok 
defalar Japon tayyareleri yü1uıelt irtifa. 
dan plonjoruar yaparak kaçııımakta olan 
halk Uzerine öldürücü hamulelerini bo· 

oııltmışlatd11. ölülerin miktan 1000 ve 
yaralılann 2000 olarak tahmin edilmek-

...................................................................... 
olmaktır. Medeniyetin menfaati kuvvete 
karşı hak, ve anarşiye ilmrşı- kanun tara
fını iltiuun etmeği emreder. Bundan baş
b su.retle devamlı bir nılh tesis edeme
yiz. Dış siyasetimiz işte bu asil gayeye 
hasredilmiştir. 

AMERtKADA DEV AL'OASYON 

Vaşington 7 (ö.R( - Amerika.da ya
kında yeniden bir devalUasyon yapıla

cağı muhtelif piyasaluda çıkan rivayet
ler dolayısile fikri sonılan hazine nazın 
B. Morghentau doların vaziyeti hakkın
da geçen haftaki beyanatını hatırlatmış
tır. O vakit hazine nazırı bu gibi şayia
lara ehemmiyet vermemek icap ettiğini 
ve bunları tekzibe bile teneu.Ul etmek 
istemediğini söylemişti. 

re bu komisyona iıtirak etmek.le Ameri- Yabancı memleIC:etlerdeki ak.itler 'ise 
ka meııuliyet altına gireceğine hükümet tahmin edilebilir. Zira hatibin Devletle• 
vaki teklifi ltabul etmiyecektir. ÇUnkü ri iki sınıfa ayırmış olması bazı bafşehir
Amerik.a Avrupa i'1erine kanşmamak lerde bu nutkun nasıl karşılanacağı hak· 
huauıundaki ananevi siyuetine sadık kında şüphe bırakmamaktadır. Kaft ih-
kalmak istemektedir. tann duyulmuş olacağı ve sivil ahalinin 

YABANCI MEMLEKETfEK.1 bombardımanına devam gibi teıebbüs-

TESIRLER ı lerin cesaretini kıracağı ümid edilmekte-
V qington, 7 (ö.R) - Hariciye na· dir. 

• 

tedir. 

HALK HONKONGA KAÇIYOR 
Her gÜn tekrarlanan bu bombardı· 

manlann tehdidi altında Kanton ahali
sinin Hong • Kong lngiliz mıntakaaına 
doğru akını Clevam etmektedir.. Fakat 

Sevil de bir ıs yan var 
Cümhuriyet ordusu tedricen mevki

lerini ıslaha muvaffak oluyor .. Diğer taraftan altın Amerikaya gir
mekte devam etmekte ve bu memleketin 
bir rekor ra.kkamına çıkmış olan kredi 
potansiyelini mütemadiyen artırmakta
dır. 

KUTUPTAN DENtZ YOLU iLE 
AMERtKA YA SEYAHAT 

Asiler yeni şehirleri havadan yakmak suretile hınç alıyorlar 
Granollera ve Sagonte şehirleri birer enkaz halindedir 

Paris 7 ( ö.R) - Birkaç gündenberi 

Vaşington 7 (ö.R) _ Sir Huvert Vil- ısrarla deveran eden ıayialara göre nas
kins Rusyadan kutup yoluyla Amerika- yonalist lspanyada Sevil şehrinde bir is

ya bir denizaltı seyahatini tehakkuk et- yan teııebbüsü olmuş ve Kadiks ve 
tirmok peşindedir. Sir Hubert Vilkins Malaga garnizonları da buna iştirak et· 
dün L eningrada vasıl olmuştur. Orada mişlerdir. Şiddetli sansör ve nazyonalist 
yeni seferinin hazırlıklarını tamamlamak lspanyad.an Cebelüttarıka geçmek isti
niyelindedir. Kutup tahtelbahrinin inşa- yenlere büyük müşkülat gösterilmesi ve 
sı işleri ilerlemektedir. Sir Hubert Vil- bu haberleri teyit imkanını bırakmamış
kins bir sene içinde lazunge]en tahsisatın tır. Cebelüttarıka gelenler son derecede 
yarısını elde ederse bu müddet zarfında ihtirazlı davrandıklarından bunlardan 
hareket niyetindedir. da sarih malumat alınmamaktadır. Fakat 

Vaşington, 7 (AA) - Hull, Velles Linera kaıııabasında general Franko aley
ve hariciye nezareti Avrupa işleri şefi hinde beyannameler neşri üzerine birçok 
Moffat ispanyada yapılan hava bombar· ı idamlar yapıldığından bahsediliyor. Bu
dımanları hakkında tahkikatta bulun- nunla beraber Sevil, La Liner ve Malaı.!'a 
mak iizere bitaraf eksperlerden 'tıürek- ahalisinin yüzde 80 i faşistler aleyhinde 
kep bir komisyon teşkiline dair lngilte- bulunmaktadır. cDaily T elgraph:. gaze
re tarafından yapılan teklifi tetkik et- tesinin Cebelütııarık muhabiri yazıyor: 
mişler ve bu hususta Londradan tafsi- Muhakkaktır ki cenubi ispanya nasyo-
lat almağa karar vermişlerdi. 

BombaTdıman facıaları: HeT giin böylece can verenlerin sayısı yüzlercedir 
lefeti ve asi ispanyanın bu mıntakasında etmişlerdir. Diğer bir çok dağ tepeleri 

yapılan tevkifleri teyit etmektedirler. daha ele geçirilmiştir. 
Doğu cephesinde bir istikşaf hareketi 

Linareı nehrine doğru uilerin hareket· 
le~ kuvvetli ıekilde püskürtülmüştür. 

Montegordoda hafifçe hatbmızı tashih 
ettik. Sero Lastro mmtakuına ltarşı çetin 
ui h ücumu enerjik mukabele ile akim 

hlm11tır. 

Eatramadore cephesinde asiler bir gün 
evvel zaptettiğimiz mevkilere karşı bü. 
d1n gün mukabil hücumda bulundular. 
Ain zayiat pahasına Sero Valeni geri 
alablldiler. Hüküınetçiler T ore Alviliııda 
ilerlemeğe devam ederek düşmanın İnatlı 
mukavemetini lr.ırdılar. Diğer cephelerde 
bildirilecek hirşey yolttur. 

SAGONTEYI YAKTILAR 

Banelon 7 ( ö .R) - Dün saat 23.40 
ta Mayorktan gelen beş asi tayyare Sa
gonteyi bombardıman etmeğe teşebbüs 
etmişse de bataryalanmız tarafından fi. 
rara mecbur edilmişlerdir. Bu tayyareler 
Valans üzerine istikamet almışlar, fakat 
oradan da defi tayyare bataryalan tar
hndn <lefedilmişlerdir. 

Bugün saat 5.35 te asi tayyareler Va
lansiya üzerine hücum teşebbüsünü tek
rar etmiş ve Grao varoşuna 100 kilodan 
fazla ağırlıkta 30 bomba atmağa muvaf
fak olmuşlardır. On bet ev harap olmuş
tur. Kurban yoktur. 

INGILTEREDE UMUMi NEFRET 

Londra 7 { ö. R) - lngiliz umumi ef
karı Çin ve ispanyada sivil halkın bom· 
bardımanmı daima nefretle karşılamak-

tadır. Bütün gazeteler bunların harp ha
reketi olmayıp tedhiş hareketi olduğunu 
yazıyorlar. Diğer taraftan B.Chamberla
inin siyaseti sayesinde Londra ve Roma 
arasında eyi münasebetler tesis edildiği 
ev bunun da Romadaki İngiliz telkinleri
ne büyük ağırlık vereceği ümit edilmekte 

iken lngiliz gazeteleri ispanyaya hava 
bombardımanlariyle alakadar olarak bi
taraf bir komisyon gönderilmesi hakkın
daki İngiliz teklifini İtalyanın pek az ala-

nız Barselon hükümeti teklif planını ka· 
bul etmİ§tir. 

JJIR KASABA MAHVOLDU. 

Londra 7 ( ö.R) - lngilterenin Bar• 
selon sefiri B.Leaen geçen Cumartesi gUı. 
nü bava bombardımaniyle ahalisindeq 
mühim kısmı mahvolan Granollera~ 
aitmiştir. Hükümetine gönderdiği rapor• 
göre müstakil ıalahiyetler tehrin asltewi 
bir hedef mahiyetinin asli mevcut olma
dığını söylemekte ittifak etmişlerdir. 

FAS KUWETI..ER1 ARASJNDA 
GALEYAN 

Londra, 7 ( ö.R) - Nasyonalist Js 
panyııııın Andaluzya nuntakasında LaU• 
nea şehrinde vahim }ladiııeler çıkh§ı 

teyit edilmektedir. Bu isyan hareketinin 
henüz tamamiyle önü alınmamıştır. Fas 
kuvvetleri arasında da galeyan vardır. 

Londra, 7 (ö.R) - ispanyaya gön. 
derilmesi Jngiltere tarahndan teklif edi

len bitaraf komisyona delege vermeleri 
hususunda Amerika, lsveç ve Norv~ 

hükümetine yapılan teklifler umuJl)iyetıı 
le iyi karşılanmıştir. Bununla beraber1 

bu hükümetlerin resmi cevabı henilı 

alınmamıştır. Komisyon teşekkül ederM 

F ransada yerleşerek her talep vukuuıı• 
da sivil ahalinin bombardıman edildiği 

sahalara giderek tahkikat yapacak ve 
bombardıman edilen mevkilerde asker1 

hedefler veya askeri kuvvetler mevcut 
olup olmadığını tayin edecektir. 

ALIKANTENlN BOMBARDJMANJ 

Alikante, 6 (A.A) - Bu sabah sa· 
at 1 1.30 da 5 bombardıman tayyaresi 

şehir üzerinde uçarak müteaddit bomh• 
atmışlar ve lngiliz Vinifred gemisinJ 
yakmışlardır. Oç lngiliz gemicisi ile iki 
yerli ölmüştür. Ve bir çok kimseler dd 
yaralanmıştır. Şehirde de bir çok bina• 

HulJ, matbuata beyanatta bulunarak 
ispanyada yapılan bomardımanlar hak
lr.ında tahkikatta bulunmak üzere bita
raf bir komi~yonun teşkiline iştirak et
mesi için lngiltere hükümeti tarafından 
kendisine' şifahi bir teklif yapıldığım fa
kat bu hususta henüz hiç bir karar ver
m~diğini söylemiştir. 

nalist rejiminden ve ecnebi hakimiye
tinden bıkmış usanmıştır. Sevilde hükü
met taraftarlan bile Alman ve ltalyan
lara karşı nefretlerini bildirmekten artık 
sakınmıyorlar. 

COMHURIYETÇILER iLERLiYOR esnasında hükümet kuvvetleri Baraçila- ka ile karşılamasından gazeteler hayal lar yıkılmıştır. 15 ölü ve yüz kadar ya· 
nın şimali garbisinde 2 383 tepesini zapt- kırıklığına uğramıştır. cTimes> gazetesi- ralı vardır. 

Diplomatik mnhfellerde sövlendi~ine 

Bütün lngiliz gazeteleri cBritsh Uni· 
ted Press> ve Reuter ajansları tarafın

dan bu hususta verilen telgraflan tafsila
tiyle neşrediyorlar. Bunlar AndaluzyaJa 
ltalyan • AlmAn Uıtilasına karsı muha· 

Barselon 7 (ö.R) - Milli müdafaa 
nezaretinin tebliiidir: Şark cephesinde 

yukarı Pirene mıntakasında harekette 
bulunan 4 3 Üncü fırka kuvvetleri hü
cumla 2304, 2405. 2520 tepelerini zapt-

etmişler ve muhtelif malzeme alarak 120 nin diploma.'li muharririne göre bu teklif 
asi cesedi gömmüşlerdir. Valkola mın- Romada eyi karşılanmış olmaktan uzak
takasmda 1062 tepesine karşı asi hücu- br. Ve muharrir ilave ediyor: Telkin 
mu tardedilmiş ve bir çok zayiat verdi- Berlinde de daha eyi bir kabul kazan-
rilmiştir. Vernise Kayalo mevk.üne vemışa benzemiyor. Ne de Burgosta. Yal-

Valansiya, 6 (A.A) - Frankist ha• 
va kuvvetleri Segorbei bombasdıma~ 
etmiştir. 14 ölü ve 21 kadın oJmal 

üzere 32 yaralı vardır. 


