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Başmuharrir ve ır~~i neŞ"J"iyat nıilCü..rü: 

HAKKI OCAKOcLU ·---- -A B O N E Ş E R A 1 T .I 

DEVAM MODDE'I'l Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı ııylık . . . • . . . . . . .. . . . 750 

Hariç ı~ır 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ·------· 

V.. d -, ucu omuz 
En büyük servetimizdir 

Genç bir baş, ancak dik 
muzlar üzerinde durabilir I 

FIATI ( 5 ) KURUŞTUR Ciimhuriyetln tıe Camhurlyet uemıı.ı lıeltçiri, ııılıııhl<ın rakıır ılyıı.t QOZ.tecn~ 
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Başvekilimizle Yugoslav Başvekili arasında 
çok samimi nutuklar teati edildi 

Siyasi görüşmelere dün başlandı 
Bugün bir tebliğ neşri muhtemel 

Roma 
·Görüşmelerinden 

Başvekilimiz avdetle Sof yada 
beş saat kalarak Bulgar başvekili 

ile de görüşecek 
Piyango 

Çekildi 
15,000 lirayı 
34,352 No. 
kazandı 

Hatayda tescil 
Kahir ekseriyet Türk 

listesine yazılıyor 
• 

lskenderunda -ittihadı vatanicilerle 
Usbeciler taşkınlık

larda bulundular 
Lkendsmı 6 Maya ( Hıuuai muhabi

rimizden) - 3Mayn 938 de lıkende
nmda bathJan tescil muameleU devam 
etınektedir. Daha ilk hamlede Lkende-

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

Ay~ın Hattı 
Aziziye 
Tüneli -Türkiyenin en mo

dern tünellerinden 
biri olacak 

Yuvrusunu bir kaza 
neticesinde öldürdü 

Aydın hattı üzerinde İllfa 
edilmelde olan Aziziye tüne
li, Tiirlıiyenin en modern tü
nellerinden biri olacalıtır. ln
faafa baflanmıf ve tünel ye
ri hazırlanmıftır. Elektrikli 
i,Zetmeye göre inf'U'na Nalıa 
velııiletince lıarar verilen 
Aziziy• tünelinin iftfll iıleri
ni ayn bir mühendi• grubu 
idare etmektedir. 
- SONU iKiNCi SAHtFEDE -



SAYFA :Z 

EAZAN MASAL, BAZAN MiSAL 

- Yaşayınız çocuklar -
Ferdler ve milletler için hayat ve nqe kaynağı olan ıporu çok 

severim. Bunun da daha ziyade bacaklara taalluk eden (Yürü
mek, atlamak. kotmak) kı&miyle ali.kadar olurum. 

Bu alii.ka ile genç ve gürbüz liselilerimizin pazar günkü spor 
hareketlerini görmek arzusunu yenemedim. Stadyuma ancak •a· 
at üç buçukta gidebilmittim. Hep bir ağızdan ya~a Suha sesleriy· 
le takdir edilen ve ardı ardına dizilmit maniaları zahmetsizce ve 
bpkı bir ceylan gibi en önde olarak atlıyan mütenasip vücutlu, 
esmerimsi bir delikanlıyı gördüm. Bağıranlara hak vererek içim
den ve kalbimden ben de ittirak ettim. 

Bundan ısonra Dömi tur bir kotuyu ııeyrettim. Birer ok gibi yer· 
terinden fırlıyan delikanlılarımız cidden güzel kottular. Birinci, 
ikinci gelenleri burada da tebrik ebnek lazımdır. Lakin bu ara· 
da birinci ve ikinciye geçmit olaun da diyeceğim. Çünkü : Gali
ba dördüncü gelen ve arkadqlannın haydi Ziya diye tqci et· 
tikleri Yetil k.ilotlu kotucu ı Çıkıtı müteakip dördüncü hamlede 
üç metre kadar bir farkla en öne geçti. Eğer mesafenin tam yarı· 
ımdan itibaren ikide birde arkasına bakmamıt olsaydı mutlak 
surette ayni avanıla birinci gelecekti! ... 

Hele izcilerimizin yerleri sanan adımlarla mükemmel ve mun· 
tazam geçitleri yüreklere ferah ve emniyet veren Türk varlığının 
Türk giicünün ilinından batka bir tey değildi. 

Bunlar benim çok alakalı olduğum bacak sporları hakkındaki 
görütlerimdir. 

«Yüce Atamızın» milleti ve memleketi emanet ettiği sağlam 
vücutlu, münevver kafalı gençlerimizi böyle kanlı, canlı görmek
ten hasıl olan zevk ve heyecanımıza hudut olamaz. Gençler, dai· 
ma güçlü daima kuvvetli olunuz. Milli, vatani ve medeni vazife
lerinizde türlü ve tuurlu olunuz ... . 

H. OK. 

---------------.-----------~------.'~otna 
ŞEHİR HABERLERİ Görüşmelerinden 

Balkanlıların hic 
• 

bir endişesi yoktur Karaburun sahilinde 19 Mayıs 
--o-- -0--

J. 'k K k b 1 k 1 BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
ımnastı aça a I av ıyan !kU::agi~riı7t1;/':!'aM:_:~~ 

Şenlik 1 eri b. t .. k 1 d arasında konuıulan mevzuları kati-
19 Mayıs jimnastik 4Cnlilderinin Jr mo or ya a a 0 ) yetle bilmeğe imkan yoktur. 

her seneden daha mükemmel, daha Yalnız bildiğimiz bir 9ey vardır. 
hareketli geçmesi için partice tertibat _ Balkan ~evletlerinin ltalya ve Al-
almmıştır. O gün ilk ve orta okullar Karaburun kazası sahilinde, kara Kaçakçı motörlerinden biri kaçı· manya il.e olan müna~':betleri ç?~ 
tatildir. sularımızda kaçak balık avı yüzün- yor. Kartılıkh ate§ eanasında çıkan dostanedır • Ve heman ilave edebili-

19 Mayıs perşembe günü aabah- den müessif bir hidiae olmuıtur. mermilerden biri makinist Nikoliye riz le!- Ballı:anhlar .~ihin kanh hidi-
tan öğleye kadar şehrin muhtelif lki ba~çı motöriinün kara sula- iaabf:tle. yarahyor. • selennden dersi~ a';mış~ ve .~ra· 
yerlerinde, meydanlannda ve mek- nmıza gırerek balık avlamakta ol- lkincı kaçakçı motörü bu vazıyet larınd~ ço~ kıı"."etli ~ır ~ır~ vucu· 
teplerde şenlikler yapılacak ve gös- duğunu gören gümrük muhafaza kartısmda teslim oluyor. 60 numa- da getinnl§lerdır. lstiklallerme asli 
teriler gençliğin coşkunluğunu ifade teıkilatının 60 sayılı muhafaza mo- ralı motör, kaçakçı motörünü ve e~ sürdüremezler. Hiç bir devletin 
edecek bir mina taşıyacaktır. Cüm- törü, bunlann çekilip gİbnelerinİ içinde bulunan kaptan Apoatol oğlu sıyaai oyuncağı olamazlar. 
huriyet meydanında nutuklar IÖy· bekliyor. Fakat bahkçılar bir aralık Yorgi, makinist Nikoli, Yorgi Boya- Ballı:anblar Balkanhlarmdır. Ora· 
lenecektir. Karaburun iskelesine yüz kulaç yak· cı, Mihal ve Nikolayı hamilen lzmire ya yaban~ı hiç bir . nü~uı giremez. 

Öğleden sonra saat 14 de Kızılçul- !aşıyorlar. getiriyor. Motörün adı «Aya Eleniıt Altmıf milyonluk tek bır devlet ha-
lu meydanında spor ııenlikleri yapı· Bu vaziyet üzerine 60 sayılı mu- dir. Ve on yedi tonluktur. linde muazzam bir varlık vücuda ge
lacak ve geçid resmine 2000 kişi İş- hafaza motörii derhal hareketle bu Suçlular adliyeye verilmifler, ifa- tiren Balkan. ~illetleri, var~m 
tirak edecektir. Spor ıenlikleri İçin iki motöre dur emrini veriyor. Dur deleri alındıktan sonra kara sulan- ko"!yacak kafı ~~ete de sabıp bu
biç bir kimseye davetiye gönderilmi- emri atC4le klll'§ılanıyor. Bundan mızda bahk avladıklanndan tevkif lunuyorlar. Bu gibı haberler onlan 
yecektir. Herkes davetlidir. Trenler makaad firar İçin vakit kazanmaktı. edilmişlerdir. içlerinden birinin ıinni asli endişeye düıürmez. Balkanlıla· 
ve otobüsler o gün hususi servis ya- Tedbirli muhafaza memurlarımız iti müsait olmadığından serbest bırakıl- rın çok sık olan saflanna kundalı 
pacaklardır. ciddi surette ele alarak dur emrini ml§tır. Suçlular hakkındaki tahkikat sokmak istiyenler daha ilk teııebbüs-

"""'='---,...,,,.....,.....,....,="..,.. ..... ...._,...,,,-"" ___ ......,,.,..... __ _,,, __ -= --=-- tekrar ediyorlar. birinci sorgu hakimliğinde açılmıtbr. lerinde hayal sukutile klll'§ılaıacak· 

Halayda tescl•J Zirai haberler T-ek.-ı.rdag"" Jı Emı·nem - Rıyarınooktuın:r•.;::,ı:::!:l: Be~=~ Vilayet ziraat müdürlüğü Gazian-
tepden futık aşı fidanı celbederek EndİfCUlİz ancak, 0 da umumi ba· 
köylüye tevzi edecektir. Atı fidanları K Al• nf bakımından, Avnıpada kurulma· 

Kahir ekseriyet Türk 
listesine yazılıyor 

sipariş edilmiıtir. ara 1 Şarkısı yO.zünden il zaruri olan ahengin geçikmeain· 
J1.. dedir. Temenni edelim ki Roma g6-

Urla ziraat memuru B. Münif Emine isminde kızı olan rütmelerinde dünya suDıu lehine uy-

edm~~-.zt"ırz. iraat memurluğuna tayin R bir adam yaralandı sal hareket etmek kararlan almmıı 
IUQ.,.. eVanş maçı Cumaovasının Oğlananuı köyün- olaım ... 

1 • J l k de bir hadise olm\lflur. Bir kaç kiti HAKKI OCAKOOLU 
l\~emist.., rPt:lrge cılct.~n..1tt.n zmırae o aca eğlendikleri sırada; gençler gram.o•I""'"""'=""""'""""="""'="""'""""=~ 

BA$T ARAFI l iNCi SAHiFEDE Türklere bağlı uruurların ileri gelenlerin- .... ı. .. u:,.e rnilcp.l,.ı .. ,.,...,..,uTl•-ndan T" k bat hli T kird vh fonda t:Emineım flll'kumı çabnıya ""'""""y'""'""'a"""'r"'"d"'"ı"''m"'"""""~::" 
nm ve bava!Dinde YatlJ'llll Eti Türkleri den iki yüs lı:itlllk bir kafilenin Dt•.tyol il C,. .. ,l .. t e;;-Jerilmt,ti~ . CP\dr<re H" ur, bpeık vanı li e Kag haflaml§lardır. 
, __ ,._ı · ' ' .. d al T" k li " · d Ad · 1 • " d 1 ' ..1'v - 1 1 1- -.t da useym ve sa bat peh van ara M-'--- -'lan vl kti b ......n.1~ennuzmı ym e tnııp ur ite- uzenn en anayı zıyaret etme en ve ~uca e P~l 11""'"°" m 1,, ~ ...... "' • • • .,. • • umaa eg enme amma, a.. • 
sine yazıluuttır. lakenderunda kabir Türk Adanada çok oamimi çok candan bir ıev- devf\m ... ,,,.. .. ı..,...ı :. . Ali Halkevının yaptığı teklifı kabul zir bulunanlardan Hasanm Emine : 
eı.-iyetinin meydana çıkmakta oldu- gi ve saygı ile karıılanmalan, Türk in- --=-- etmitlerdir. Her iki pehlivan arasın· isminde bir kızı bulunduğundan bu Lı·stesı· : 
ğunu gören ve yeise diifen uabecilere kdilbmın canlı ve verimli eserlerini çok Pamuk almak daki revanş maçı lzmirde yapılacak- farkı pek gücüne gibniş ve bu plakı E 
ittihadı ..... ıant menoupları 4-5-938 ıaba- yakından ve takdirle seyrebneleri mil- istiyorlar tır. çalanların hareketlerini iyi görme- Kırtehir ve Yozgat felaketzedeleri : 
ha hkendenmda gilya bir ibtilil çıkarma- lettatlarının, Türk köylüsünün iktuadi --=-- mittir. yardun listesi : : 
p yeltenmitlerclir. refab ve saadetlerini görerek inanmalan Letonyada bazı mensucat müease· S h • l Çıkan münakafanm sonu kavga- Lira Kr.E 

ittihadı vawıil.erden ve Uobecilerden ve ATATORK anıdmı ve Anıttaki istik- seleri, Letonya konsolosu delii.l~tiyl~ üt!en ze ır enme ya; kavga da biçaklann meydana Atçı Nazif 2 ~ 
but etbu lıılı:enderıında lstanbul oteli !ilin manalı rümuzlannı görmeleri Ye bu ticaret odasına hafvurarak lzmmlel.rl Keçecilerde Siileyman oğlu Dur- Çıkmasına müncer olmuttur. Hasan, Abdi Fuat Limitet tütlln tir· : 
c:İYll.nnda ~oplAııarak ge~ ııeçen Türlde- unsurların di.~~d.a canla, batla ça- Pll';11';'k ~~cıl~le i.a yapmak is~~: mut, tahsan tanımadığı bir sütçüden arkadqlıın tarafmdan ağırca yara- keti memur ve itçilerl 180 90! 
rln lı..ırlerme ate, ebnege ve f8Pkalannı llfmalarına, bırlıguruze bağlanmalannıı lermı bıldırmıslerdır. Oda, bu ıstegı aldığı sütten zehirlenme aliimi gös- lanmıf ve hastaneye kaldınlınıftır. Sakarya okula 1 B. 2 B.3 A.4. : 
,...cmata b•tl•mıt1•rdır. Bunun üzerine imi! olmUftur. Görünüz, inanınız dedik. yerine getirecek, pamuk nümuneleri t • ha tan kaldmlm•_..• Suçlu Osman Mehmet ve Abdullah A öx.......-'leri 10 03",• 
--U.-•e bir ___ ,,_ ba-'ımıı •e ··-··-- Görd"'- inandık dediler. de aönderecektir. ermq ve g eye ... ~. L'-'--·da bıl.ldlnıta L--. ı---· .. ır. ""~u ~. r:--v ....,...._ ,. - ~t-&MU· ~ "' 111UD1J11 ----- "'""!' aa~ zu--t müt•he••ııı FM'l'Uh 
bpatarak herkes evine çekllmit ve bu --=-- - Barlat 2 S 
..... c1a ittihadı Yll.tanİ kulübünün bina- MOTECAVIZLER Memleket hastane- Bir yaralanma p· Ozüm ve incir kutu ıutalan 11 7sj 

ımdan Türlı: bıdlmun iiJ&erine •tet edil- Hatayda seçimin baflangıct olan ce· sinde konferans Burnavada demirci sokağında Ha- 1 y ango Komiayoncu Perpioyanl 5 5 
mittir.... maatlw tesbit itlerine 3-5-938 tarihin- . . .. san oğlu Ali, bir kadın meselesinden Aziz Paker ve ıürekin : 

Atew edenlerin batında Necip Ertözü- den itibaren lııkendenmda batJandı. Ve Memleket bastanesı asabıye mu· dar bul d v H" • vl lb- k •ı d • tütün ı•çileri 34 45·.: 
Cebbar . b b Şah' • .. • tab B ls il z T 1 taraf gın un ugıı useym og u çe } } .. nün ve HalBD enm a ası ın Antalcyada teııbit 1fme batlama tarihi ar· asaıs • ma · regu ın· • • • , • • • latikli.I okulu öjirebnenleri 3 755 

Cebbıırenin de bulunduğu öğrenilmiştir. nca ilan edilecektir. Cemaat tesbit iıle- dan tedavi gören (Felci umumii mü· rahımı iki yerınden hı~ h~ .. u- : 
Bu bi.dioede Hasan Cebbarenin mühim rine batlıınmakla benber bir taraftan terakki)lerin bbbi, adli ve içtin:ı ıi rette yarallllDI§ ve kamaaıle bırlikte BAŞTAR~FI 1 iNCi SAHiFEDE • Şehit Fadıl okulu betinci 

7 25
! 

blr rol oynadığı ve 3 mayu 938 günü An- da Türk cemaatine yazılmak istiyen Eti durumları bakkmda 13 mayıs cuma ~ır. 2000 ~a 24287 Numaraya ıınıf öğrencileri • 
18 30 d h k --~ 1000 l 5572 5593 Zafer okulu öğretmen ve öğ- 5 

takyaya gelerek 80 kadar Uıbeciyi Is- Türlderine U.tematik bir tedhit hareketi günü • .. a aa!a ?ıuerans aa· --=-- ıra numa. rencilerl 
bnderana ııevkettiği baber alınmqhr. de !>atladı. Bir Mayıs Pazar günü dört lonunda mu,ııhedeli bır konferans Belediye albümleri soorayaLçlRAıkmıKAZAfbr.. NANLAR ~ ~ 
Bu tecavüzlere rağmen haklarm.dan emin tecariz bqdisesi oldu. Eti Türklerinin ' verilecektir. Bugünkü yekW. ' 
olan T"ürlder ba kuYvetlerine güvenerek dini reislerinden Şeyh Mabmut, güpe· I maati listesine yazılmak İstiyen bu- köy- Belediyece dört sene içinde bata· 14802 34030 24116 1696 33548 ""'-'-:: ye'-'n 273 63: 

• d b' k betm d , • , i nl • l L_l..l __ d b" f t-"--e kol 30943 742 4467 8583 7978 IJun&~ "'u 18098 84i 
manevıyatın an U' serre ay e en gündüz ve polıa ile ıandarmaların gözü den Ali, Rqit, Ahmet ve yedi arbdat- an lf er ll&KIWl a ır O uıınu • Umumi yekUn 18372 47: 
tesbit ve teocü itine devam etmektedir- önünde iki Uııbeci t.arafmdan teca..-üze l ı.., bir....._ kinuel.erin tecaYiiziiDe uğnya· lekaiyonu hazırlanımttır. Bunlardan 

18023 13481 
"""""""""""""""'"'""""""' ..- 150 URA KAZANANLAR m. lııkendenm, Kll'lkban "' köylerinde uğradı. Ve vuruldu. Şeyb Mahmut dö- rak dövülmİİfler ciYll.I' Türk köylerine albümler hazırlanacak ve belediye 1217 39030 19957 22196 1096 

tescil muamelesi devam etmektedir • ..-üldilkten ..., mütecavialer kaçtıktan Licrete mecbur edilmqlenlir. iza1anna hediye edilecektir. 28100 130 4215 15196 9000 
Kalplerinde ATATURK'ün ilahi sevgiai- aonra. aabrta faaliyete geçti. Tme aynı Dönliindi tecavib: Antakyılda Orhanl- --=- 16847 36963 l681 10268 70634 

ni, gönüllerinde, istildi.I. ve birlik duygu- gün Tayla köyüne medeni tekilde İnti- ye mahaDeoinde Yusuf adındaki bir va- F oçada bir c, ocak 5770 25969 20729 27495 6478 
smıu y-tan halk küme küme gelerek bap propagandası. yapmağa giden An- tanda,ımız ayağmdan kurtuııle. yanılan- 14832 25809 14772 33622 4867 
Türk listesine ~dırlar. Her ta- takJ'[l Eli Türlı:lerinden Mebmet Derviflmalı: ouretiyle tecavüze uğr&mlfbr. Bu yaralandı 17188 19111 30100 3566 6508 
rafta d11n1111 normal ve muvafaloyet ka- Güııefeci ..., Edip Gali ile Cemil Alya, tecavüzler yer yer, durmadan birbirini F v .. _ b• ha 30701 13589 3158 30108 
bir bir ekseriyetle mutlak ...., muhakkak- köyde bulunan ittihadı yatıuıilerden ve kovalarcasına devam ebnektedir. Müte- oçanın Bağaruı köyünde ır • 
hr. Uabecilerden birkaç kitinin biicam ve cavizlerin bepoi ittihadı vatani partiaine dise olmuttur. Alqam vakti Macid lOO LiRA KAZANANLAR 

• iıv1 b" • md N t 37808 23236 8622 23977 9847 HATAYDA MUHALEFET YOK dövülerek yaralammtlardr. Dayalı: ne- ve Usbecilere mensupturlar. Türk vaka· ısm e ırı, oyun esnu a efC 
f 28384 33180 17956 21105 15284 

Hat.yda muhalefet yoktur. Bütün ticeoi Edip C•ı;nin sağ kola lmılımt ve j rının, Türk ıuurumm bu tecavüzlere kar· is~de bir ÇOC~ babasının çi • 424 27373 8400 11984 37388 
Türld... ...., Türklere bağlı uıuurlar tam Mehmet Giinefeci bapndan derin bir ya- fi ko)'IDll,ia müsait olmadığını bilerek teaıle batından agır surette yarala-

4541 33053 18546 23963 15282 
bir birlik içinde, baldarma, istildilleriııe ra •lmıffn'. Oçüncü tecarizı Kıanbriye 1 baldcmnzden emin ve 18 yıl beklediğimi& Ml§lır, Yaralı hutaneye kaldırıhmt- 3300 3038 30240 18977 82192 
bYUpDak ve 18 ,.tın acılarım dindir- köyünde ittihadı vatanilerin ailiblı par-

1 
gibi yanm siikilnetle bekliyor ve ıükfıt tır. Suçlu baklanda takibata !>atlan· 32798 31223 25288 16852 31791 

mek için ça1ıpyor1ar. Mnhdderatlan tizanWı tarafından yapılmqtJr. Türk ce- ediyO<UL llllfbr, 891 9654 25843 15555 18024 

Yarınki C UMA GO.nii 

TAYYARE SiNEMASI 
Bütün dünyanın takdirini kazanan 

MÜŞKİL iTİRAF 
3 büyük Fransız artisti: ALBER 

PREJAN JANI HOLT ERICK VON 

2 filim takdim edecektir 

TAMARA 
Zengin revülü, şarkılı -

Muzikalı Operet 
danslı 

STROHEM tarafından temsil edilmif Ayrıca: 
aşk ve ihtiras filmi PARAM O UN T JURNAL· 

·•··························•••······························•· ............................................................................................................ . 

, Bir haftadanberi maaallakıyetle devam eden 

INGIL TERE TACININ iNCiLERi 
Büyük tarihi film ile NAZAR BQNCUGU · Şirley 

Umumi arzu üzerine bugün son defa gösterilecektir fırsattan istifade ediniz 
Seanslar : INGJL TERE TACI 4,30 ve 8,45 de NAZAR BONCU{iU 2,40 ve 7 de 

35983 21498 32178 32001 444!1 
18634 19242 12921 21378 31205 
35513 18583 8682 22548 24859 

2442 34229 2781 15293 
50 URA KAZANANLAR 

18821 15712 25071 20349 9188 
17803 23892 36548 21535 32422 
27343 4074 31512 37058 37028 
28268 4487 12308 23488 296'4 

Aydın Hattı 
Azizi ye tO.neli 

• BAŞTARAf11 iNCi SAHiFEDE • 
T iilaelin İnf'Uuatla miiatalı

bel ihtiyaçlar tla göz önünde 
tutalmaktaJır. Tünel 1100 
metre uzıuılııiantla ohr.eak, 
elektrikle ifliyecek oe 1 mil· 
yon 326 bin liraya çıkacaktır. 
Bu tiinelin İnfaalı bitince 

Aydın hattı iizainJe eaalı 
bir İnf'I oe tamir laaliyeli 
baflıyacaktır. Bu lıat ü~ 
rinde tleolet tlemiryolları lo
homotil oe oagonlarınua iple
mem için icap etlen tatl;fat 
yapdacaldrr. 

Halkevi köşesi 
l - Evimizin Gezi kolu Bergamada 

yapılacak Kermea münasebetiyle 22 ma• 
;yıa 9 36 pazar günü bir gezi tertip et· 
miıtir. Bu geziye iıtirak edecek arkadllf' 
lar nihayet 20 mayıs cuma günü akp· 
mına kadar evimiz sekreterliğine isim· 
!erini kaydettirmelidirler. 

2 - Evimiz bandosuna daha bir çok 
iletler ilive edilmiftir. istekli olanların 
bando deni almak üzere kayıtlarını Evi· 
miz sekreterliğine yaptırmaları. 

3 - Günlerden beri köıemizde ya
zılmakta olan ae'Y)'ahlara rehberlik yapa· 
caklara verilecek olan deraler 12/5 /9 38 
peqembe günü aaat 2 O de baılıyacalı:· 
tır. Program 8.f&ğıda yazılmıştır : 

12/5/938 perııembe günü aaat 20 de 
ilbay Bay Fazlı Güleç tarafından (Mem· 
leketimizin propagandası) . 13/ 5 / 936 
cuma günü saat yirmide Bay Rabmi Ba· 
!aban tarafından (lzmir). 14/5/938 ocu· 
martesi günü saat yirmide Bay Rahmi 
Balaban tarafından (Bergama) .. 15/5/ 
9 38 pazar günü saat yirmide Bay O.. 
nuuı tarafından Bergama c Bergamada> 
16/5/938 pazarteoi günü saat yirmide 
Bay Rahmi Balaban tarafından (Sart). 
17 /S /9 36 Salı günü eaat yirmide Bay 
Asım Kültür tarafından (Efes). 18/j/ 
9 38 Çllrtamba günü saat yirmide B. Sa· 
lahettin Kantar tarafından ( lzmir, Ago
ra, Mii%e. Kadifekale) mevzulu derileri 
vereceklerdir. 

4 - Evimizin daktilo kursuna Üç ay 
devamdan sonra t11nava ti.bi tutuhnu~ 
olan talebenin 16 ıar kunt§luk pulla 
sekreterliğe müracaatleri. 

5 - 12/5 /9 38 perıembe günü Evi· 
miz: köycüler komitesi ve Kitapsaray ko· 
mitesinin haftalık toplantıııı va.rclır. 



Sefirler 

B k M ll 111 l · J l h · l b . k l'-' Konferansına gi-üyü i et ırıec isınae n ısar ar ütçesı onuşu au J M f. . ,__________________________ aen ısır se ırı 

Birçok hatipler sö~ aldı Berlin 11 (A.A) - Mısırın yeni 
Londra elçisi Dr. Hasan Neşet )>84a 
Mısır sefirlerinin konferansına işti
rak etmek üzere Napoliye hareket 
etmİ§tİr. Rakının sulu ve susuz içilmesi 

etrafında münakaşalar oldu 
Sefir bundan sonra otomobille ha

reket ederek çarşamba veya perşem

be giinü Berlinde bulunacaktır. Mu
maileyh bir kaç gÜn Berlinde kala
cak ve Hitlere de mektubunu vererek 

l J b " "k .C b "k k l k do.tlanna veda ettikten sonra Lan-zm İrae uyu bir şarap Ta rı ası uru aca draya gidecektir. 

Ankara 11 (Huauai) - Büyük içtimai bir mesele ve milli bir dava kımdan haklıdırlar. Bu mesele ile aılı- ~lin ~~fareti~e ~.tayin edi-
m!llet .°':eclia~de bu ~ inhisarlar o!~ak ?1ütalaa ~esi lizım gel- hat vekaleti de sw~ti mahsusada lecegı henuz mal* degıldır. 
bütçesının muzakereame baılandı. dıgme ı,arel etmqtir · me4gul olmaktadır. Bızden şimdilik · 
Müzakere hararetli oldu Birçok ha- Vekil tekraı: künüye gelerek ,u 45 dereceden fazla rakı yapılmama- Fransa - /tal ya 
tipler ve ezcümle Hüsnü Kitapçı cevabı vermi,tar: : sını istedi. Bunun derhal tatbikin' 
(lzmir), Ziya Gevher {Çanakkale), - Muhterem Ziya Gevher arka- doğru bulmadık. Çünkü dereceleri~ • 
Emin Sazak (Eskişehir),Huan Saka da,ımız geçen seneki gibi bu senede • . r t . 1 0 .. 1 Görüşmelerı hakkında 
(Trabzon) söz almıılardır. rakının derecesindeki yülueklikten mm~sı ma 1 eaırler yapardık. nun ıçm p . l . . 

B .. . inh. lar k'l. 'kA t ttil G ... k dil • henuz buna bq ıyama . arıs gazete erının unun uzenne ısar ve ı ı ıı aye e er. eçen .... ne en en- • A 

B. Rina Tarhan kürsüye çıkarak ne •u cevabı vermİştim: Bu derece- B. Ali R~n~ Ttikaarh
1
an ~undan '°.n- neşri yatı 

uzun beyanat ve izahatta bulunmuf- nin sıhhat noktasından ehemmiyeti ~ f8:rapçılıga m et~ ve demı -
tur. korkdukları kadar olmadığını şun- hr kı: • 

Vekil Inhiaarların umumi masraf- dan ümid ediyoru~ Rakı su ile 1cil- - Bu sene lzmirde büyük bir ~a- Faris 11 (A.A) -- Fransız gaze-
larının İ916 danberi olan yüzde nis- mektedir. (Gülüşmeler) · rap fabrikası kurmağı düşünüyoruz. teler~ bu gün öğleden sonra ~ont Ci-
hetleri hakkında da izahat vermiş- Ziya Gevher_ Susuz da İçenler Bunun için büyük meclisinizden ano ~~e Fransanın Romadakı masla-
tir. var. tahsisat rica etmi§tik. En yeni ve mo- ha.~guzan arasında tekrar _ha~laıı~~~ 

Müteakıben Ziya Gevher tekrar Vekil - {Devamla) Su ile içil- dern vasıtaları cami olacak bu fahri- muzakereler hususunda nikbm gozu-
IÖZ alarak, ralanm yüzde elli niıbe- diği için derecesini .her kes istediği kanın üzerindeki tetkikler biter bit .. küyorlar. Bununla beraber Habeş işi
tinde İıpirto ihtiva etmesi dolayısile kadar indirebilir Maamafih, süphe mez fabrika kurulmağa başlana- nin Cenevrede teahhüre uğraması-
bunun inhisarlar idaresi tarafından yok ki kendileri sıhhi ve içtimai ha- caktır. nın bu müzakereler üzerinde fena 

· bir tesir yapabileceğini de b :.vdedi-

D ele ge B. G&ronun beyanalı.ı;~~;~E~:::;d;~ı:ftr:u:"~:~~: 
--*--''A k d d• "" • • b• k k Polonyah Kontes mah-D ara a ver ıgımız ır ço arar- kOm oldu 

ı b
• k •• • • d t tb•k d "' • ~erVli~1, ıo1 (kA.A) -1 Kkon~.es ?.k-e a ı e ecegız 

tavıa ı opo s a casus u curmun-a rı ır aç gun ·ıçın ,, den d~layı müebbed kürek ce7aınna 
1 mahkum olmuştur. 

ANTAKYA, 11 (A.A) - «Gecik
mfttir.» 

Anadolu ajanaınm hususi muhabiri 
· bildiriyor ı 

intihabat yiizünden vukubulan kanlı 

Mdiseler pzetelerin bpabhnuı, tehir
lerin bir nevi ukeri ltıal altına konul
muı, Halepten bir tabur uker celbi, 
Beyrutta çıkan ve Eti Türk kelimesini 
«Cbaire Turqole» diye terc~e edecek 
kadar cahil olan Franaı..zca oryan gazete
ıinin Hatayclakl bütün Türklerin Kerna-

. U.t olmadı.fı ve 12 bin anti Kemalist 
:J'lirkUn hem de Milletler cemiyeti ko
JDiayonunun kararı ile muhaJefet listesine 
b1dedilmeie karar vermiı oldukları 
1olundaki neıriyah burada oldukça ger
sin f>ir ban yaralmlf bulunuyordu. 

murlar değil, Türk memurlar da vardır. -. ~u. eazete ıon ıa~larda çok se~i~eti ka~ir bir ~ekilde k~~n~. gös~er- ı 
Ancak bu suretle hareket eden Türk me- tahrikaımz yaz~ yazıyo.r. Pıre~i deve 

1 
~ıtlır. lnbha~ ~na~~nda !onullu Husew 1 

murlar adedinin çok daha u olduğunu yapıyor. Bunu ıtıyat halme gelirdi. So- yan ve kardetı Turklük lehine propagan
teslim ederim. Memurlarm bu tanı ha- bebi anlatılmıyan bu mübalağalı hC§ri- 1 da yapıyor bahanesiyle istihbarat zahit
reketi bilhassa mazide böyle olmuıtur.. yatı ali komiserlik nezdinde esasen ro• liği tarafındnn tevkif edilerek mahfuzen 
Çün'kü o~man idare doğrudan doğruya testo etmiı bulamıyorum. Kınkhana götürülm~ür. 
Şama mcrbuttu. Ve Türk ve Arap unsur- - Antakyada gördüğüm bir nevi it- Kınkhan, 10 (A.A) _ Aktepe nahi-
lar daima birbirine zıt ve muhalif idi.. gal vaziyeti hakkındaki mötalaalarmı:.c? 1 y esinin · kayıt muamelesinde yeni bir ta
Ve memurlann bu aDJaımazlığa dahil ol- - Ankaradan avdetimde vazİyelİ ilum baclisder çıkml§tır. Koconun adam
nuuı rayri kabili içlinaptı. Ben eylwde çok gersin buldum. Derhal Beyruta git-

1 farından Mehmet Ali ve Mehmet Hoca 
1 

ıelir relmez Radikal tedbir aldım. Hat- mekliğime mini olan da bu oldu. Aaayi- Türk olarak kaydedilen birine hücum et-
ti bu tedbirleri Sancak statükosunun tat- tin muhafazasından mesut mevkide bu· mitlerdir. Biraz •onra hadise bÜyiİmÜf 
bikinden daha evvel aldım. T qrinivvel- lunuyonun. Bu t~biri ittih~a , mecbur 

1 

kendilerine iltihak eden 35 kişi kadar si
de siyasetten en ziyade kompromi olan kaldım. Şehri İfp} eden askerler yalnız lahlı arkadaJlariyle intihaba gelenltııo 
Suriyeli memurları azlettim. Ve zemini disiplinle birleırnİftir. Kıta gayet ınzı- ve Aktepe halkevine atq etmeğe ba.IM
bitaraflık için. hazarladım: Bununla tam batlı ve hakkaniyetli hareket için emir nııılardır. 
bir muvaffakıyet temin etmi4 olmakla almııtır. 1 Deleg~ ve istihbarat zabiti 70 - 80 ki
övünmem. - Son vak'ada ölen iki Türk jandar- ıilik bir müfreze ile hadise mahalline ee-

Paris ve Ankarada söylediğim ıi· mıuının diğer jandarma arkada~ları ta-
1 
lerek sükuneti iade etmiştir. 

· , · 'd-"- nl rafından öldürüldükleri söyleniyor? j Aktepe nahiy-'ınd-•-·1 Tur" k t..n..1--. bi bu vaziyeti daıma İti auc ve a ayış- .... ea r-'IW.I" 

1 akd. tl bük' .. k - Asla ... Ben çok mühim olan bu malar k. il d'~ ·ı d ~· tiri' il a t ır ve o sure e um verme • am en ıger anaaır ı e el'lf -

SAHJFE 3 

Başvekilimize 
B. Stoyadinoviç hususi 
bir çay ziyafeti verdi 

BELGRAD, 11 (Hususi) - Batvekil bay Celal Bayara, doıt ve 
müttefik Yugoslavya baf\·ekili bay Stoyadinoviç bugün evinde 
huıuıi bir çay ziyafeti vermittir. 

Ziyafet iki bafvekilin çok samimi hasbihalleri arasında geç
mittir. 

BELGRAD, 11 (Hususi) - Bu akfam Belgrad radyosunda 
Türk gazetecileri ile birlikte Yugoalavyada bulunan siyasi bil· 
giler okulu profesörlerinden ve maruf yazıcılardan bay Ercüment 
Ekrem Talu Türkçe h1r konferans vermistir. B. Ercüment Ekrem 
Talu bu konf etansında başvekilin Belg~ad seyahatinden, Yu· 
goslav halkının gösterdiği çok canlı hüsnü kabulden ve iki dost 
millet arasındaki ı:ağlam bağlardan bahsetmi,tir. 

Hatay Eti Türkleri 
Atatüı ke, Milletler Cemıyetine 

telgraflar çekerek yapılan tazyik 
karşısında müdahale istediler 

ANKARA. 11 (Hususi) - 20 - 25 kadar Eti Türk, Reiıicümhur 
Atatürke, Milletler cemiyetine ve Suriyedeki Fransız ali komise· 
rine birer telgraf çe1'.erek Hatayda intihap serbestisi kalmadığı· 
nı mulı:ıliflerin hükümet_çilerle birlikte kendilerine karfı tazyik 
ve tedhıt harekdi tatbik ettiklerini bildirmitler, mahrum kaldık
ları intihap serbcstisi cin müdahalelerini istemiılerdir 

Ceza kanununun. t~dili 
hakkındaki proje 

ANKARA, 11 (Hususi) - Türk ceza kanununun bazı madde· 
)erinin tadili hakkında lıükümet bir kanun projesi hazırlamıtlır, 
Proje önümüzdeki günlerde meclis,• sevkedilecek, ali.kadar · en· 
cümenleı·de tetkik edildikten sonra meclisin yaz tatilinden önce 
umumi heyette müzaker~si yapılacaktır. 

Kanunda yapılması İstenen tadilat, devletin tahsiyetine kar. 
fi .itlenen suçlar fa.alındtt sayılan bazı cürümler için ~evcut ce .. 
zalann )ddetlendirilmesini isti f etmektedir. 

Hükümet, kapotaj hakkında da yeni bir proje hazırlamıttır. f 

Yavuza Sancak verme 
töreni yapılacak 

iSTANBUL, 11 (Hususi) - Yavuz gemimize sancak verilme 
merasimi cuma günü Silivride yapılacaktır. Bu münasebetle ya. 
pılacak törene amiral Şükiir Okan riyaset edecektir. 

......................... __ ...................................... ml. 

Cümhuriyet kuvvetleri. Bu vaziyet kaqumda Fransanın Ha
taydaki deleıeai B. Caronun ne dÜJÜn
düğü:aü öğrenmek istedim. Kendisine 
nki müracaatimi dostça ve bÜyÜk bir 
nezaketle kabul eden Caro muhtelif su-
allerime aıaiıdaki cevaplan verdi : 

icap eder. Çünkü tam bir idari bitaraf- meseleyi ne dramatize ne de istiunar nıektedir. 
lı.k temini için muahakkak Türk? Arap ~~~ ~ste~!onım. .Hadi!e hak~ı.n~a.İs·ı' SABIKALILARDAN MEDET Bütün cephelerde çok er.er iık bir 
bütün memurlara yol v~rmek lazımdır .. tedıgınız gıbı tahkikat y~pabilırsımz.. UMUYORLAR. .. 

Esasen yalan ve yanlıt fayıa ve haber- , mukave et '' f . l 
Zira bütün Sancak silahlıdır. Ve bu hal 1 ISKENDERUN 10 (AA) S · ffl gOS erzyor ar lerin vaziyetin gerginliğinde bÜyük tesi- · - urıye-

- Seyahatiniz ve Ankara hakkında- uzun ayların karşdıklı itimatsızlığının . d C · l b l h t de katil suçundan mahkfun bir takım K .. ) 1 d l . • rı var ır. ayn mesu men a ar er a- . an ag ıyan spanya a e emini ı riyetçiler otomatik silahlarla t!ncrjik 
ki umumi intibaınız? neti<"~si.dir. Tecav~ .• korkusundan ılen rafa ve bilhassa Türkiyeye bir çok yan·, sabıkalıların cezası affedilerek sırf ~ir avutan bir neseli lspanyo) kı7ı bir müdafaada bulunuyorlar. 

- Mükemmel. Bir .kelime ile hayran- gelmııtır. Halbukı sılüı taşımak yas•.~: lıt haberler gönderiyorlar. Sizden buna ' talum karga§alıklar çıkarmak maksadıy- Pariı 11 ( ö.R) - ispanyada Te- Bu cephede asilerin taarruzunu 
~ı söyliyebilirim. insanın kalkınma- tır. Hükümet silahlan elinden geldıgı mini olmanm rica edeceğim. 1 '~ Hataya gelmekte olduklarını öğren· ruel ile deniz arasındaki nasyonalist 
fa azmetmİf bir milletin neler yapabile- kadar toplıyor. Elinden geleni yapıyor. - Bir temsil bürosundaki Yunan aza- dık. taarruzu çok yavaş ilerlemektedir. idare etmekte olan general Yage az
ceğini anlamak için muhakkak 0 milleti - Bugün Beyruta ıideceğinizi .öğ- nın yerine bir diğerinin ikame edildiği! ALEViLERl TEHDiT EDtYORLAR Bir taraf dan havaların bozukluğu, ledilmistir. Hatta bazı haberlerde 
,erinde gönnesi lüzumuna bir kerre da- rendim. Bu seyahat Ankarada venlen bild' .1• B b t aı· t lSKENDERUN, 10 (A.A) - Türk dıg'Wer tarafdan .. hun' t k ·et kur~una dizildiğinden bahsediliyor. 

ırı ıyor. u USUS a m uma ınız var I' 1 cum ye UV\ - B'" ·· h b l t b"k ecl"I 
fıa kani oldum. lfitı1en, okunan feyler ve kararların tatbikiyle mi alakadardır? mı? 1 ıstesine yazılmıt olan Alevileri bir ta- )erinin ,iddetli mukavemeti taarru- ulun a er e:- at ı ı en sansör 
tahmin kabiliyeti kafi selmiyor. Bu söz- - Evet .. Bugün Beyruta gidiyorum.. _Bunu ilk defa sizden duyuyorwn .• ı ~un partizenler ölümle tehdide ba la- I zun inki!afına mani olmaktadır. A- sebebil~ bu ;iv.ayetin ~~~~ece esa~-
leri"mJe bildilderimle gördüklerim ara- Bu seyahatim Fransız ali komiaerine An- Komisyondan biç bir aza da bana bu ... ıılardır. siler hedefleri olan noktayı ele geçi- lı oldugunu bılmek guçtur. Kezalık 
amdaki büyük farkı anlatmak istiyorum. karanın kararlarını bildirmek ve bunla· yolda bir ıey aöylernİf değildir. l r Bu -~üml~de~ olarak Karaağaca gid.e: rirlerse Kastellon ile Albokaser ve gözden ~üşmesin~ s~bep olaralt Bur

nn tatbiki için alınacak tedbirleri bir- Bu beyanatını Halayda çıkan Türkçe e.~ :urk lıstesme .yazılan on kadar Etı deniz arasında irtibah kesebilecekler- gosda çıkan « Dıarıo » gazetesinde 
tikte ittihaz etmek içindir. Salı günü dö- gazetelere de tebliğ etmekliğime müsaa- !urku Mehmet Alı ve a~dqlan tara- dir. ~akat sağlam takviye ~ilmi~ e~ebi. ~üdahalesine karşı n~rettiği - Temaslarınız ve görüıtüğünüz mew 

aeleler? 

- Rüıtü Araıı ve Şükrü Kaya ile 
umumi mahiyetteki noktalar üzerinde 
ıöriiftük. Ve Menemencioğlu ile seyaha
timin mevzuunu teıkil eden meselenin 
bütün noktalarını İnceden inceye tefer
riiatiyle tetkik ettik. Bir çok kararlar 

verdik. Bunlan aı zamanda yani birkaç 
gün içinde tatbik edeceğiz. Size bu ka
rarlan'! mahiyeti hakkında sarih malu
mat verecek vaziyette değilim. Gerçi 
bunlnnn mahiyeti hakkında gazetelerde 
neıriyat gördüm. Fakat bunlar tatbikle-

necegım. de eden delege Caroya teıekkür ede- ndan aranılmakta oldugu duyulmuıtur. mevkılerde tqtunmakta olan cumhu- şıddeth bır makale gösterilmektedir. 
- Gerek Sancakta gerek Türkiyedew rek yanından aynldım. 

rinden evvel efkarı umumiyeye aksede
<ek kararlar olmadığından bu husıı.tta 
müteessir olduğumu ııöylemeği lüzumlu 
addederim. Bununla beraber timdiden 
tunu da söyliyebilirim ki, verilen karar
lar mahaJJi tiükümeti İntihap işlerinde 
kat'i olarak bitaraf vaziyete koymağa 
matuftur. Türk halkı ekseriya mahalli 
memurların bir kısmı bize kartı tarafgi
rane hiHiyatla hareket ediyor diye fİka
yel ediyor. Muhakkak olan bir fey var· 
aa o da müteaddit hadiseler vukubuldu
fu ve bunda bir çok memurların da si-

ki alaka sebebiyle Beyruttaki görüıme- YENi HADiSELER 
lerini:z neticesini bu.raya avdetinizden ANTAKYA 11 ( A.A) _ 41Gecik-
evvel öğrenmek ve bunlan Türk efkarı • t' ' 

· · bild' k ·· 'd" 'I b mıt ır.ıt 
umumıyesıne mne unu 1 1 e en Anadolu ajansının hususi muhabiri 
de Beyruta gitmeği dut .. ünüyorum. Aca bildiriyor : 
ba buna lüzum var mı? 

Kapatı1an Y enigünün yerine bugün-
- Hayır. Çünkü bu seyahatim tama- den itibaren inlifara ba,hyan Atayolu 

men formalite ve ne--'-et ı"cab d A • · 
&aK 1 ır. n- gazetesı Antakyada lffal lntasına men-

kara kararlanmıza kat'i nazarla bakabi- frat t f d il~L __ :ı .. sup e ara ın an ı an anuna v-.. -
lirsiniz. Bunlar yukanda söylediğim gibi siyle vulcua getirilen bazı dövmek ha-
çok az zamanda tatbik edilecektir. Esa- karet vak'aları ve bazı sarhoı askerler 
sen Türkiyenin konsoloslariyle daimi te- tarafından atdan tatlardan kasap Şua
mas halindeyim .. C:-yret1e~i . ~elif, yip isminde bir Türkün 13 yaılannda 
nizamı, ban~ı ve ıntihabın sükwı ıçmde kızının yaralandığını kaydediyor. 
yapılmasını temin için ben elimden ge- ERMENtLERIN KARARI 
leni yftpacağım. ANTAKYA, 10 (A.A) _Bazı par• 

Türkiye hükümetinin bilhassa Sancak lilere mensup Enneniler büyük bir mek· 
i§ini takip eden Menemenci oğlunun tepte yaptıkları umumi toplantıda ken
Türk unsuru üzerinde bu unsurun soğuk di cemaatlerinin listesine yazdmıyan Er
kanlılığını ve müsellem olan vakarını mu- menilerin imha edileceğine dair korkunç 
hafaza ve diğer unsurların hidi.ae çıkar- bir karar verdikleri söylenmektedir. Fa· 
malarına vesile vermemesi için nüfuzu- kal bunun bir tehditten ileri geçmİyece-
nu kullanmasına giiveniyorum. ii tabüdir. 

AKTEPEDE TURK EKSER1YET1 
7aaf vaziyet alm11 bulunduklarıdır. Bun- - Oryan ıa~tesinin bugünkü nqri.- ANTAKYA, 10 (A.A) - Aldepe 

nahiyesinde intihap kaydında Türk ek-w arasında yalnaz Suriye taraftarı ~- yatına ne ~ersiniz? . . ' 

~~-----------------------------......... , .......... , 
Perşembe Günü 

ŞEHiR GAZiNOSUNDA 

Konka Müsabakası 
5000 lira kazanmak ihtimali 

Edvard Biyankonun orkestrası 1 bir müki.f at l:azanmak 
ile hazırlanan bu eğlence gece- de elde edeceklerdir. 
ainde talili olanlar be• bin lira 

ihtimalini 

Perşembeyi gecesidir. 

'---------·---------------------------------' -
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BJZANS SARAYININ iÇ YVZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoiçe ile şimdi haşhaşa kalmıştı · 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE tum batvekil sizin ıdıhatinize, bayan Ba- ı Ekselansmwn memleketimize yap· 
Pol nezdinde lta)yan portre sergisini 1 yarın sıhhatine, dostum B. Rüttü Arasın tıldarı son seyahatin intibalarım burada 
gezmiştir. sıhhatine ve dost ve müttefik Türkiye çok dostane bir ifade ile temin etmek 

BELGRAD, 10 (A.A) - Batvekil cümhuriyetinin terakki ve tealisine kal- lütfunda bulundular. Emin oluma ki 
.ve hariciye nazın bay Milan Stoyadino- dmyorum. bütün Türkiye dost memleketin mümtaz 
viç ve refıkası bu aktam bay Celal Ba- B. CELAL BAY ARIN CEVABI devlet adammm bu ziyareti babrasmı 
yar verefikauı ıerefine kral Muhafız ala- Türkiye bqvekili Celi.1 Bayar apğı- bi.la canlı olarak muhafaza ebnektedir. 
yı ıubaylan mahfelinde biiyük Lir :r:iya- daki nutukla cevap vermİftİr : Ve aize gösterilen kabal Tiirki)'enia Yu-

Genç kızın arkasındaki• dekolte elbise, odaOlO Ofla• fet vermİ§ ve bu ziyafeti bir koosel' ta- Bay Bllfkan, goslavyaya kartı duyduiu hislerin baki. 
kip etmİ§tİr. Büyiik bir belgatla terceman olduğu- ki ve samimi bir ifadesinden~ bir 

Slndakl• SOfraSJ k·"'şedeki yatak B. STOYADINOVtÇtN NlITKU nuz fevkalide dostluk hislerinden dola- ter değildir. 
şarap Ve 0 BELGRAD, 10 (A.A) - Bu aktam yı derin minnettarlığam arzetmeme mü- Kadehimi Yugoslavya kralı majeste 

gu•• zel bı·r CU•• 0büş vadediyordu .- Yucoslavya b&§vekili tarafından Tiirkiye aaade buyurunuz. H•kknnmda lütfen ib- Dcinci Piyerin ,erefine, Naip Altes raayal 
haıvekili ve hariciye vekili Jerefine ve- zal eylediği genİf mİlafirperverlikten do- prens Polun ve Rejam meclis izuı ek-

s b ti
• ah nin kan.sı· ı bir fırsat çıkmtfb. Maamafih he-1 - Hiç nasıl olur• dedi.. Pren• rilen ziyafet sonunda bay Stoyadinoviç layı krallık bükümetine mümtaz .-e...:.. selinslann adıhatine ve dost •e müttefik 

e aa yano, Pi ze ... M .. 1-(d k b - h dd" fÇ'_ .. 
nı açık bU'akarak bareme girdi. men birteY söylemedi. asanın ıe~e g?z. K1l. ı~a enı~ a ~ aıağıdaki nutku aöylemiıtir : pbsında tqekkür etmek ve bize göster- Yugoslav nu11etinin itil& ve refahma bl· 

Zoiçe, erken erken onu bekle- başına geçti. ~ıb.:lBılzımkdüı~~r kanlckaakb~oı·yle aenın Bay bqkan, Aziz ve güzide misali- diği o bütün dostluk nipnelerinden do- cbnr' sizin ve nazik bayan StoyadinoYİ· 
Jordu. Şara farı yuvarlamağa batladı- gı 1 ~re ~up a 1 ır. rim, layı da asil Yugoslav milletine fiikranla- ÇÜ. pbsi aaadetlerine içerim. 

B . . . l d p Zoıçe yerınden kalktı. Türkiye cümburiyeti bllfvekili ile ba- ranu:ı bildirmek benim i,.in ,.ok zevkli BELGRAD, t t (A.A) - B. Celil 
ugün •• Dığer carıye er en u- lar. A l d' b ~ d S nk' T T 

zakta ve 1arayın alt katındaki Sebutiyano bir taraftan içİy'.lr b -p pta f~I ~gır ı. ~ a l riciye vekilini bugün Yugoıslavyamn bii- bir vazifedir. Bayar dün öiledeo sonra bat•ekilet da· 
tenha odalardan birinde bath&.f& ı bir taraftan da sözü tekrar Pren· en ~~~s~~'kt e adan a~g\.mı~ künıet merkezinde büyük bir memnuni- Asil Yuıroslav milletinin mİsafirper- iresinde bay StoyadinoYiçi ziyaret elmİf 
biri.lem lrurmağı taaarlamıtlardı. ses Tekla üzerine getirmeğe çala- yıN~h·· ukzelbı' ~ b~n ki~°: guze !m .• yetle selamlamakla ıeref duyuyorum.... ver topraldannda bizi kabulde gösterdi- ve B. Stoyadinoviç bilibare bu ziyareti 

Seb • l ak d ı ayet a ımı ır uye 'Verıyo- Kraliyet hükümeti ve Yugoslav milleti ği samimiyetten dolayı derin bir beye- Belgradda oturduğu müddetçe Tirkir• z • ;'ti~~_!°nunk a:.ak ~ w ~ ı ftyordu. . . . rum.. Onun gibi kırk kiıide gön- hu ziyaretle lı:endilerine bala§ettiğiniz ıe-- can duyan en aziz dileği kardeı milletin hafvelu1inin emrine tahsis eyledifi ko-
~ıçe 1 e ...,...ap a eg a- Bir aralık Zoiçenan elınde bır lüm yok . refteo dola,.. size te~ eder. oolann saadet ve refabau daİına daha Jiibek nalda iade eylemİftİr. 

t onu daima yanında tutmaktı. mendil gördü S b · · An--L b l T-1_.__ • e astıyano: namJanna size samimi surette b~ geldi- görmek olan bütün Tiirk milletinin aadık BELGRAD, 10 (A.A) - Hususi 
\;G.K: u surete eauaııın .aaray· H i mai renkte olan bu men· If · Z · d d" O · daki mevcudiyetini anlıyabilirdi. ava - tıra etme oıçe... e ı. nsz derim. dostluk hislerine tercemao. olarak bu in- muhabirimizden t 

Doğrudan doğruya da sormak dilin bir kötesin~e 0 zam.anın mo- bugün bir İmparator hem~İreıidir. BeJgrad ve Yugoslavyayı ziy~etiniz da güzel m1tdeketinizde bulunduğum- Belgradda ilk gÜn resmi ziyaretler ye 

İtine gelmiyordu. d~ı olarak albn ıtleme bır marka, Saraydan dışarı çıktığı yok .. Sara- yalnız memleketlerimiz arasında mev- dan dolayı duyduğum derin sevinci wy· ziyafetlerle ıreçmİft:İr. Protokolca teshil 
zo· S b f boynuna hır T markası vardı. ya ise imparator hazretleri ve baş- cut saınimi münasebetlerin bir biirbam leme:ve lüzum yoktur. eclilmq olan program mucibince bafve-

aarıl~;. e u ıyanonun - Bu mendil de yoksa Prenae- vekilden ba.ka erkek girmiyor. değil, fakat bizi alakadar eden bütün Bay 8aflı:an kil Celil Bayar ve hariciye nlr.ili dok-
--Gel benim pancar burunlum. sin mendili mi •• diye ıordu. Daha sonra onun fü;üncü Mifel za- meseleler hakkında faydah bir fikir te· Hemen ben:en bet sene oluyor ki hü- tor Aras ve bütün Türk heyeti !la.at t t. 

dedi. Bak aana neler hazırladım. Zoiçe: ... . manında M~jeste Vasilin yavuklu- atisi de vesiledir. Bu ziyaret ayni -z-aman- kümetlerimiz memleketlerinin mutlak 20 de sarayı kraliye giderek hıwrlammt 
Ve onu sürüklercesine alt katta.. - Evet .. dedi. Maı rengı ~ren: su olduğunu unutma.. da Balkan antanbnm memleketJerimizi azimlerine terceman olarak bugünkü sa- olan defterlere imzalarmı koJ'D'lU§lım:I•. 

ki odaya götürdü. ses çok sever •• Bütün mendıllen Zoiçe, kendisinin Tekladft.n a~- dost ve komşu Romanya ve Yunanistan mimi münasebetlerimizia mukaddimesi iki vekilimiz bunu m6teekip Yagos-
Odada nıiikemmel bir mua ku· hep böyle ve altın sırma itlemeli •• ğı görülmü• olmasından hiddet ve krallıklanna bağlı.yan bu kıymetli en- olan Türk _ Yuıroslav dostluk devresini lavya batveldli Ebelim Sto,..dinoriçi 

rulmuttu istersen al.. Sende hatıram olsun. asabiyeti icinde arhk kendinden ternasyonal te,ekkülün yapıcı ve sulhçu resmen teyit eyliyen dosduk muahedesi- aQvet elmİfler ve yarım saat kadar 
Bir ak~ evvel imparator içb Fakat mendili ahnca beni unutup geçmi,ti. Esasen Sebaıtiyano t'a zı"luıiyetinin yeni bir tezahürüdür. Tiri&:- ni imza ettiler. Mesut hadiselerle dolu muhtelif mesail balduiııda göriipniifler· 

ha%ırlanmıt en nefis yemekler el ta sahibini dütünme. onu bu vaziyete ıokm~ istemişti. Yagoslav dostluğu bugün Balkan anlan- olan bu maziye bir göz atacak olanak dir. 
aiirülmeclen burada bulunuyordu. Sebutiyano aradığı fın~hn zu- - Ah ... dedi. Benim bildikleri- b çerçivesi içinde bir anane ve memle-- memleketlerimizin mubnınet aalumnda Saat 12.30 da baf•ekilimiz B. Celal 

- Bunları hep senin için sakla- bur ettiğini. görerek sevindi. • mi bir ~ilsen .. O zaman böyle ıöy- ke~~in t~~. hislerinde olduia gidil':" !?lun ne. kadar btiytik ve mil- Bayar Ye haric:iye vekilimiz kral naibi af. 
dnn. dedi. imparator her gÜn ye- Önünde~ı şarap kupasını hır lemezsın.. g~ bükum~tJ~ kararlannda da letl~m ate,li atkı sayesinde hatan- tes naayal prens P°! tarafmdan ~bul 
Jor. Bir .. d b" tim. hamlede dikerek.: -BiTMEDi- rnuemmen bır mevkii vardD'. lan esenn ne kadar güzel olduiuna mü- ba,undarak nezdlerinde azan müddet 

gun e ız yeye Mil rakl • · d "'detl • • 1..-1--1-...ır-Köşede yere b·r atak serilmis- li top ar dahilm e va enm phedesile iftihar hislen duymaktan ~· 
ti. Zoiçe gözleri~i !üzerek yataiı Brez1·1yada ı·hıı·ıa" 1 çıktı bulmuş olan milletlerimiz bı: Ün ayni kendimizi alamaJ'IZ. Milletler bizim mil- Ba ziyareti altea nıayal prens rot ta· 
İ'8.ret et;i: Politika ayni sulh ve ayni geniş ve rea- Jetlerimiz gibi böyle mukaddes bir ide- rafmdan verilen bir öğle yemeği tak!IJ 
' _ Bunu da aenin için hazarla- list enternasyonal İf birliği zihniyetine alle hareket ederlerse bant ve ahenk yo- etmİflİ:r. Yemekte preoı Pol aağ tarafını 
dım dedi. malik bulunmaktadır. Bütün komtulan- lu zannedilebileceğinden daha 0 çetin kraliçe majeste Mari hazreti.erini sol ta• 

B~ oda artık bizim •• Yoruldu- Hükümet kuvvetleri üc saat icinde rnu:la olan dostane münaıebetlerimis en~ olur. Ba hususta en güzel misale malik rafına Bayan Celal Bayan, prem Pobın 
iun %amanlar gelir, burada istira- • • ternasyonal muahedelerden çdmn ganm- bulunmıyor muyuz? refikaları Altes naayal Pl'enses Olga ise 

hat edersin .• Bütün itlerine ben bir Fas, ist hareketini bastırdı tileri takviye etmekte ve Avnıpanm bu Milletlerimizin pyanı takdir kurucusa sat tarafına bafvekil Celil Bayan ve sol 
bakarun.. kısmmda nizamın idameıini temin eyle- olduklara dostlu.. remzini tetkil eden tarafına doktor Riittü Arası alnuı bulu· 

Sebastiyano bu iltifat ve hazır· • • . . . mektedir. ve içinde Türk ~ugoslav dostluğu tam nuyodudL .. •• " • 
lıklardan elbette memnun oluyor· Parıa 11 ( ö.R) - Brezilya ihti- sın reıimi demokrat rejimi değildir. Memlekederimiz kendi emnİJ'etleri inqafma balan Balkan antanb ba ,e1r;. y ~~ .biitün Tift ~~etinden bat· 
du. Zoiçe de hani yüzüne kıyarak lili baklanda gelen haberler ıunlar- Bu zat bir kaç ay evvel bir hükümet hissi ile müteharrik olarak ve istikballe- pare kitle buna misal değil midir? ka Türlôyeaia Belırad elçİIİ Haydar Ak· 
bakılamayacak derecede güzel ve dırı Oç saat süren bir muharebeden darbesi yaparak diktatörlüğünü ilan rine tam bir emniyetle bakarak gayret. MemJeketlerimizin diğer Balkan an· ta,. ve refikaa, Türkiye ~~ erliru. 
oynak bir kızdı. ıonra hükümet kuvvetleri Riyo de etmi, ve yeni bir ana yasayı tatbik lerinin biiyük bir lasmou refahlamu art- tanh müttefiklerimizle Yımanist.an ve ':agoalaypıua Aıııbra elÇU1 B. Acemo-

Hele bugün.. Büsbütün güzel- Janeyroda fqist ihtilal teıebbüsünü mevkiine koymu,tur. Kun:luguw re- tmnaya ve devarnJı servetlerini fazlalat- Rom• .. va ile t .... rikj A 1 • VIÇ ve refilcau. mebuaaa meclisi reİIİ ve 
1 

• b' kı •• k . -·, ...... mesaı ey emesa ve refikas Harbi bahri 
efmİftİ. bastınnı,Iardır. Fılonun ır smı, ıım orporatif bir idaredir. bnnaya tahsis edebilmeldedir. Bu dere- onlan birbirine bağladığına fÜphe olmı- 1, • ye ve ye Da21l'1 ge-
Arkuında kendinden korsalı, başındaki amiral Tevares '?l!"'ak ha- Paris 11 (ö.R) - Montevideo- ce giizel ve bu derece misafirperver yan dostluğa tabi olarak kolllfulanmnla ~~ Mariç ve . r~ eı:"'nıharbiye 

uzun etekli, göğsünün yuvarlak- rekete i,tirak etmifti. Reıııcüınhur dan gelen haberlerde Brezilyada bir ınemleketinizde yaphğun son seyahatim münasebet idame etmek suretiyle takip rew. general .N~ mmıı•kalat nazın Dr. 
lıklar1nı yarı yarıya meydana ko- B. Dargasın vaidleri Üzerine asiler ihtilal hareketinin çıldığını ve reisi esnasında reisicümhurun enerjik ve ha- ettikleri mii§terek aiyaset miUetlerimize Spaho ve ıaar bir çok zevat hazır bulun· 
yacak kadar açık yakalı toz pem- bahriye nezaretini terketmİ§lerdir. cümhur Vargasın devrildiği bildiril- kim önderliği ve ekselaıumu:m riyaset sulhun ve refah duygusunmı teminini İl- mUJtury ' . . . 
b b• lb" ' • S b • B • l .... : .. J d" 8 • t' R" d J od l b' ettiği hükü" •• • .. ·c1ar • • emekten ıonra salona geçildiği va· e ır e ıse geymıştı. e aıtıyano urasını gece 111ga e~ er L azı mış ır. ıo e aneyr an ge en 1r metm munevver ı esı albn- tihdaf eden ayni ideal tekilde de en me- ki . • 
b • • · l kif di'-=-tir· lis • 'l · uka d T:!..I_ mili • • t prens Pol tekrar bqvekilimız ve ha· u çok kıymetlı elbıseye bakarak faıııt er tev e uı~ • po raporu ıse ası erın son m - a . "°' etinin ne derece muhteıem sut ve en objektif neticeleri verecektir. • • kili . .. .... 
•ordu: Royter ajansının bildirdiğine gö~e ~e~e! no~ı .~~ ~!Y~ n~U: netic~lere varmq olduğuna görmek fır- Kendi izası arasında mütemadiJ·en ;:re ve ~e uzun .müddet goruı-

- Ne güzel elbisen var senin. asilerin reisi ve diğer 30 §&hıs tevkif t~n ııgal edıld~, ihl!lilcilenn hu- sabm .~de ettim. Yine o zaman Türk artan bir tesanüt temin ebnekle beraber BeUf ve Celal ~yara btt .. ~abra olarak 
Zoiçe ten bir kahkaha savurdu: edilmiştir. Riyo de Janeyrodan bil- kümet ~~~tlenne teslim old~- milletinin Yugoslav milletine kartı ne onlara diğer devletlerle de en iyi müna- yaz k~I lUflUUD1D büyük kordonu-
- Ah .. dedi, bu elbise benim dirildiğine göre memlekette ıükUne! m v~ ~em c~ur Vargaım vazıye- d~ dostluk hisleri beslecliğini ve sul- sebet idame etmek imkinmı veren kil- nu ~ennqtir. .. • .. 

olsa.. BirteY iatemem. iade edilmiftir. Askeri mahkeme uı t~ hi.kim oldugunu haber vermekte- ba ve Balkan İf birlijine ne derece tefne çük antantm bam vasdlarmdan biri de ~İyafetten ~~Türk heyeti mmele-
- Senin değil mi? ele baılannı 24 saat içinde muhake- dir. olduğunu da çok iyi hissettim. işte budur r( zıyaret ebniftir. 
- Ne gezer •• Bu elbisenin pa- me edecektir. G •• d , .. ':agoslavya ve Yugoslav milleti bu Böyle~ bir bua içinde milletle- Saat. ~7•30 da Yugoslavya bafvekill 

r~ı ile ben kendimi azat ettiri- Esasen hareket ilk ilerlediği kadar Oztepe e ~disede millederimizin ayni bedeReri rimis istikbali ancak emniyetle derpif :~~.c~y~ ~.,. ~~ Stoyadinoviç 
rnn. ehemmiyetli olmamq, hüküm~t kuv- ) k l ·

1 
gütmekte olduldannm. bafka bir bürha- edebilir. Güzel memleketinizde kısa ika- ~ ... elu~ .• zayar~: ~de ederek ken-

• . • la b nl sat l 1 ev nmı de.ha .. ahed • • dm ile bil' müddet mülakatta bulunduk-- Ya kımın? vetlerı tarafından ko yca ash - defi • mut e etmektedir. O Le- metin esnasında Yugoslav milletinin kı- &-- vek·ıı . . . be 1 .. 
P T ki G.. ·· A ·ı • • · b' •• d de er lu bun) '-----ı ..... sonra ı eruna nıya t mec w - ren.ses e anın.. oruyor- mışbr. ıı enn reun ır musa eme Göztepede Tramvay caddesi 1 , • '.. • ann UGf<UullllLlma millet- yasetli bir hükümetin iyi idaresi saye- ~--• 1815 . . 1 sun S • p lb' • ·ı 1 k ··1m·· l.. R · • üınh' u ermnz bütün Balkan milletl • • • ıua1anna saat . te zıyaret ebnış er-ya.. enı renıes e ısesı ı e yara anara o uş ur. e111 c • ~üzerinde çok havadar ve bütün f • 1 • ermın men· smde milli serveti artbracak eserler elde dir 

ka.rtılıyorum. Daha ne istiyorsun. run sarayına hücum esnasında 30 ~konforu haiz 83l numaralı ev 
1
aab elune diğer müttefik memleketler· etmeğe muvaffak olduğunu görmek fır- g t 20 30 d ek r St din • 

Ha.yd • t d . l' ki • kif edilin' t" ti e tam anlaşma balind • t aa • a se ana oya ovıç ı o ~ a ıçe ım. şı tev 1§ '!• • .. . • • satılıktır. lstiyenler (Yeni Asır) çaJlfmaktadır e samnn surette sabnı buldmn. Keza Yugoslav milletini tarafaıdan bafw-ekilimiz terefine kral mu· 
S~baıtıyano, Teklada bu suretle Bu haberl~rden .iht~~m m~luyeti ~matbaasına veya eve müracaat t Kadeh' . • .. • . . .. Türle milletine bağbyan dosdağun ne ka· bahz subayları mahfelinde bijyük bir zi-

bahıs açılmasına memnun 0M.1r. hakkında sarih bır fikir edınmek , ~ederek izahat alabilirler ~.. K uru Turk;ye reısıcümbunı Ebe- dar samimi ve derin olduğunu da müta- 50 bal tler e _. ___ , b' O bakk d l ak • • •• cümh' V ~ • am enıal Atat .. kün efin nra e v en sonra ıwuuıt ır SU• 
~ nun ın a ıua sorın ıçın gilçtür. Esasen re111 ur arga- ~~~~!!!!~~ZZZ'._~" ___ __ ______ ur ter e, aziz doa· bede etmek sevincine de nail oldıq. va.re takip etmİftİr. 

___ _ ci karaya indirip serbest bır~k- ı Y~nında muavini vardL Mahmudun bulunduğu yere bpat· Yarm Oplenatze gidilerek kahraman 
~-=----..-....-... ....... ....,.==-...... =;;;;;;;oa;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;o;o;o;;;;;-;;;.;;;;ö;;;iiiii~..._-..,.llllli tan sonra hemen hareket etti. 1 Bıra% arkada nıüselli.h bir kaç tıla knd Alebandnn mezarı :r:iyaret olma· 

K e S ı• k E ı ı )• S IWI Makinaların itliyen sesleri Nal· lngiliz bahriyelisi duruyordu. r. * duldan sonra Anlaya gidiecek -re cwa-
S lid bi uyandırdı. Naip, zoraki bir tebessümle gü . . .. • da yeni yapllmq olan meçhul askerin 
: Yatağından fırbyarak kalktı. lümsedi. - Bıraz gerıye. ~o~elım. • büyiik abidesinecle bir tenk konularak 

A D A M S bah ld w .. dü s· k Maaaria vahsının kızı Emıne, HlCJ • çe 
a o ugunu gor • ır aç adını ger· ç k.ld' A • 1 tıklan b ogıe yemeği orada yenilecektir 

Mahmutla Farecin geminin di.. Şatınnıttı 1 
e ı ı. 1'bt~• Y: d ya~ l ;;ah: du Alqam Türk elçiliğinde zi~afet var-

reklerinde sallandıklarıni görmek Şafkınlıkt.a "d t dil" t tul ht~feb. us n ~nl 0
• ayı ..... du .a da-. 

• · d • d f l k n a e a ı u - ıç ırtey soy emıyecegme aır 
~rzusu ~ın tue yen~ en ır ıyara 'muftu. yemin ettikten sonra bir müddet ••r.•.-.:ıı---------•• 
akıya Of • k d . d h Mlduavin, elinde bir kağıt olduğu Aytenin arkasından dalgın dal· Ozel o··g~ ret men 

k 
almarK~·l~tnl~1!d. aBpısı dlf&l'lkt~n? 1 a e kamaraya girdi. gın baktı. Ve onu, kayboluncaya 

apa ı.. ı ı ı ı ı. u ne eme ı Na· k".... • d M kad ·• l • ·ı a1c· • ilk L. ·· ~ ·ı · · B .... d Se l d. ıp, agıt üzenn e 111r ar goz en ı et ıp etti. orta, ve ıse ogrencı erının 
K agır ı. ~ 1• Hidivinin resmi mührünü görür.ce O •• Mahmudu kurtarmağa gidi· derslerinin olgunlatbnlmuım is-

Komtu kadın gelip te Mahmu-,yavrusunda idi. Mabmudunun llf- C:pıyı yu tadı. sarardı. yordu. tiyen velilerinin Mütür Fevzipaşa 
da yalan söylediğini kendisine ha· kını, onun hatıraaım tatıyan Ab-1 B .. vba~ ~erekn ydoktu. - Siz, Ayd naibi Mahmut bin Onu kurtaracak ta bir ba-ı.. .... 1 •• bulvarında Bahçeliler hanında 4 
b l l• d• • • t• US ulun iZ 1. lbrahinı • • d w 'l • B• ıra- •• t) • er verdiği zaman bu ya anın e ım ısıne vennıt ı. Küfür etm ... b 1 d sınız egı mı 7 ır batka kadın .• Kendi karısı ola- numaraya muracaa en. 
neticelerini hemen sezmit ve bir Mahmudun hakkı vardı. Onun, • ege llf a ı. Muavinin ciddi ve resmi olan bu cakta. - 40 'tt 
in evvel komiserin evinden kimse- fÜphe ederek kaçıfı kendisine K~n ... dıneh kartı Y~~ı~ bu s~y- aor11;1auna Naip titrek ıesle cevap Derin -derin içini çekti. B • il• 
Ye görünmeden çıkarak Mahmu .. kartı olan atkındandı. Felaketi :

1h:. ıgın. eaabım ödıyeceklerınl verdı: Kadın, yaradıht itibariyle leY• ır m ua ım 
dunun yanına kotmak istemitti• içinde bir gün bütün hakikatin e B.1t ettı. - Evet.. diği erkeğe kartı feclakirlık yap.. 

itte bütün ·~phelere kuvvet ve- ·~·~!!l~cağana ve fÜphelerin !er .. ' leri ~:w~.onra dıtarıdan ayak Set- 7 Si%i ~&f?'etlu !ngiltere krali- mak, fedakarlık göaterm~k ihtiyaç Hu su si ders 
ren ve fela.ketıne ıebep olan da sızbgının meydana çıkacagma K ..... çesı ve Hmd11tan ımparatoriçesi ve tabiatindedir. Kalplerını veren 
hu hareketi olmuftu. emindi.. • . ku~~ının delıgıne bir anahtar na~ı.na ve Mıaır hükümetinin ta- kadınlar kendilerini de verinceye Verecektir 

Mahmut gittikten sonra Ayte Şimdı Mahmut nerede ıdi 7 so N • u. ah lebı üzerine tevkif ediyorum. kadar bu fedakarlığı göstermek is- Değerli bir muallim hususi den 
hasta düttü. Günlerce ölümle ha· Şüp)\esiz Maaavvada olmalı .i~I. d ı~:P·d~ tkm ~~I~ ucunu Bir İfareti üzerine iki bahriyeli terler. ve ektir 
Ja.t arasında pençeletti.. ltalyan Çocuğunu sırtına aldı. Evının e ~ onner en gordu. l Naibe yaklattılar ve katran koku· Emine de böyle idi. ~~ ~ kt tah 'lin 
toktorun tedavisi sayesinde kwtu· kapısını kapadı. Nereye gittiğini {h )çel rı ~irech ek olam adamakıllı l lu bir urganla Naibin ellerini bağ- O .. Mahmudu kendi kurtarmak lun ve ki me ~P .. •• d del b~ 
abildi. Fakat hastalık, yeis, ısb· kimseye söylemeden Assabdan

1

. at amaga azarlandı. ladılar. Çünkü avizoda kelepçe istiyordu. takv8? çocı:ı ~mıiht' ususıd ers er 
t'a.p v f 

1 
.. k h . ık Kapı açıldı ktu A h ıye e e ıyacını uyan ço-

çök e ~ ~ et onu arap etrnıf, ç tı. * E 'k b. • .. .. yo • . Ytel'i em kıskanıyor, hem de cuk velileri «Eşrefpa'8 postanesinde 
~~ıftı. fi te ızzat kumandan ıonuı- So?1'a. m~vkufu avı~onun anba· ona gıpta ediyordu. Post Restan Aksan,. adresine tahri 

___ ....,,.uu,,_._.._...._.Lc::caı:.--!<1-..;::....c_-...ıı-&;b!---&,na..ı...L..&~u:u.1.LJLWUl.llluuua.....c..ı111 •.::___.H,!....__ ____________ --1.Mlllll-l&ı.Uw:&1.111ı:r...~ıut..DJll'A:Z--t:YVel -BiTMEDi- ..,.,. .-ii•.araatl-: ____ _ 
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Galatasaray geliyor 

mımızdan da iyi bir netice 

Bitliste ağaç 
Bayramı yapıldı 
Şehri ağaçlandırmak için herkes 

birbirile rekabet edercesine çalışıyor 

j Müzik kroniği 
Karşıyaka konseri 
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Umumi piyasa vaziyetinde . geçen 
haftaya nisbetle inkişaf vardır 

Son ekonomi haftartuzt ' teşkil eden ğişiklik yoktur. Yalnız bu hafta ı:ıatışhm 9 -. > 265 '2.50 17.75 
4-5-938 tarihinden 10-5-938 tarih:n~taruında bir parti ııılak mal 1.5-1.75 ku· 10t > 485 10.75 l8.00 

kadar ıehrimiz ticaret ve zahire borsaSl ruş arnsında satılmıştır. Yekun 1 195 
tarafından neıredilmit olan gündeiık PAMUK: Bundan , bir hafta evvel 3070 ve ge. 
muamele liatelerine göre mezkur müddet Borsa neşriyatına göre son hafta iç.in- çen . sene~n ~~ haftasında 1924 çuva] 
içinde borsada alınıp aatılmıt olan muh- de borsada satıldığını yukarıda i~aretle- çekirdeksiz üzüm satılmtştı. Ozüm piya
telif tiçaıet efyasının cinsleri ile hafta diğimiz 2082 balya pamuğun nevi ü:ı:e- sası son hafta içinde geçen haftaki va1 j. 

içindeki aabı miktarlarını ve bunlara ait rinden miktar ve fiatleri ~öyle toplan- yetini ay~en · muhafazl\ etmiş ve 3-5-9 3!3 
.._ a:ı ve en çok fiatleri qağıda hulul\ mışb.r: tarihinde alakadar\arca lesbit edilmiş 0 • 

.cıiyoru:ı: Nevi ve satış şekli balya Az Çok lan aşağıda işaretli fiatler 10-5-936 ak-

Cinıi miktarı kahı Az Ço"k Akala inci hazır 31 41.00 41.00 şamına kadar olduğu gibi devam etmiş. 
Buğday 7509 çuval 5.875 6.315 Yerli > > 321 34.25 35.00 tir. 
l\ıpa 46-4 > 4,25 4.25 :t >vadeli 1537 35.00 3ö.00 Numara Orta fiat 

:. ~la ;488S ~ 4.375 4.50 > ikinci hazır 49 30.00 30.50 7 14.50 

lCumdan SO > 6.625 · 6.625. Yekun İ936 tt 15.00 
Mwrdan '56· » 5.25 5.37-S Son .hafta pamuk piyasasında geçen 9 15.SO 
Ndhut 29 > ' 6.375 6.371) haftaya nazaran biraz daha fazla hara- 10 16.50 

· Suaam· 434 :t 15.50 15.50 ret görülmüt '\'C fiatlerde daha ihı·acat ,il 18.00 
Mercimek 4 » 9.5G 9.50 firmaları tarafından yapılmakta olan mu- lzmir ,borsas~ ııimsarlar cemiyeti tara-
f{epek 152 36 kilo L 50 3.00 amelatın evvelce yap~lmı~ satışların i:~-ı fından hafta 11on~nda tesbit edilmiş ~lau 
Pamuk 1938 bıdya30.-00 41.00. maline matuf bulundugu ıoylenmekte~ı... muhtdif ~anın piyaH fiatleri berveçbi 
P. Çekirdeği 93-200 kilo 2.60 2.75 Maamafih işlerde inkipf tcnıayülleri mÜ· ıaticlir: , 

Yapağı 8S8 kilo )8.00 · 58.00 tahede edilmektedir · Malın cinsi ve nevi Az Çok 
Palamut 3S67 kental 250.00

1 

'.;.t.5. PAMUK ÇEKlRDE.Cl : ' Buğday An.ıt.d?lu ıert 5. 75 . 6. 1 lS 
Z. yalı 4H ISOlı:ilo -30.50 35.50 ·~ » yumUfalc S.7S -6.25 
Z. yalı posan SSO kilo t 4.00 . 14.fJO Gösterilen talepler ka1'ısında fiatler ;ı. Ek~lra 6.25 6.625 
Cekirdebis 119Sçuval10.7S 18.00 bir hafta evvelkine niabetle 10-15 ı>a!•· Aıpa yerli 4.125 4.125 

BUôDAY = , tim kadar yükselmiştir. Stoklar azald•k~ :. Anadolu heyaz 4.00 4.25 
ça fiatlerin ' daha biraz yi.ikseleceği tah- • Çakıl' 3.75 3. 75 

Son hafta aatııı olarak yukarıda i~aret· min ediliyor. Çavdar 4. 75 4. 75 
lediiimiz 7509 çuval buğdayın nevi iti- YAPACI: Bakla 4.375 4.375 
ıtariyle ııatıı miktar ve fiatl~ri (l.Şağıda Yulaf 4 00 4.25 
toplanmııbr: · ' Y~pağı mevsimi gelmiş olmasına ro.ğ- Mısırdan 5.25 5. 25 

N · ç al ,. - Ç le men borsada kuvvetli işlere rastlanma- K d b 6 00 7 5 O eYt uv t"'\.4 · o un\ an eyaz . . 
lYumuıak: mallar 6606 .S.875 6.375 maktadır. Muamelelerin bor.ıa haricinde > sım 3.50 3.50 
Sert • 384 6.125 6.625 cereyan ettiği anla~ılmaktcdır. Eyi bli- Nohut 'i.75 6.00 
Mahlut • s 17 6.167.5 6. l 8iS tedeki lemiz mallara i§tih.alı alıcı vardır. fa~ulye 8.00 8.H 

Y k 7509 Fiat 58-60 kuruş arasında temevvüç et- B" "1 b I" 00 12 e UO Ol'U C<': eyaı: .f.. .QQ 

Son ve seçen hafta buğday fiatleri mektcdir. -. karagÖ% 9.00 9.00 
arasında yazılmağa deier bir değiıiklik PALAMUT: Merc3ınek 6.00 7.00 
yoktur. Geçen senenin bu haftası fiatleri Susanı Mrı 1 5. 00 t 5. 5 o 
~· h.emen hemen bu haftaki seviyede Hafta zarfındaki palamut ııatı~hmnın Kalın kepek 2.)0 2.50 
•ZSrlllmUft\lr. 3567 tondan ibaret mecmuu be-rveçhi Ince • 2.50 2.50 

!tokların. günden ııün• azalmuı do· ati envaından terakküp eylediği borsôt Pamuk '.'<erli 35.00 35.00 
layUiyle plyuaya kuvvetli partiler ııel- ne§rİyatlnın taımifinden aıilaşılmı oıtır. :t Akala 40. 5 O 40. 5 0 
ınemektedir. Ziraat 'banh.u atoklanndan Nevi Kental Az Çok Çekirdek 2. 7) 2. 75 
uuıra piyasaya ma1 çıkarılmaktadır. Tırnak mallar 1595 420.00 5 15.00 

Kaba » 1927 270.00 410.00 U.MUMI V AZIYE.T: 
ARPAı Rofuz > 25 250.00 2~0.00 

·············~·························· • • 
~ RADYO i 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da kan,ık plak neşriyatı, 
12.50 de plak, türk musikisi ve halk ~r
kıları, 13.15 te dahili ve harici haberler, 

17.3() da Halkevinden nalclen inkılap 

dersi: (Hikmet Bay ur), 

Akşam neşriyatı: 

18.30 da plakla dans musikisi, 19. 15 
te türk musikisi ve halk şarkılart (Ser
vet Adnan ve arkadaşları), 20.00 de 

saat ayarı ve arapça ne§riyat, 20. 15 le 

Radyofonik temeil (Gençler grubu), 
21.15 stiidyo salon orkestrası. 22.00 de 
ajans haberleri. 

ISTANBUL RADYOSU : 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 plakla türk musikisi 12.50 
de havadis, 13.05 te plakla türk musi
kisi. 13. 30 da muhtelif plak ne~riyatı, 

Akşam ne~riy"'tı: 

Saat 18. 30 da Spor ve gençlik hay· 
umı: Konferans Durgut Kaya. Hukuk 
fakültesinden, J 8.45 te p]a.kla dans mu
sikisi, 19.15 te apor musahabeleri: Eşref 
Şefik. 19. 5 5 te borsa haberleri. 2 O. 00 de 
Sadi Hoşses ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk ş-tkıları. 20.45 te 
bava raporu, 20.48 de Ömer Riza tara· 
fından arapça söylev, 21.00 de Radife 
Neydik ve arkadaşlan tarafından türk 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), 
21 A5 orkestra, 22.15 te ajanı haber
leri, 22. 30 da plakla sololar, opera ve 
operet parçaları, 22.50 de son haberler 
ve ertesi günün programı. 

AVRUPA IST ASYONLARI: 
SENFONiLER: 

20.45 Bükreş : S~nfonik konser, (A
merikan eserlerinden), 21. 30 Frag Sme· 
tananın c:Ulusum> isimli senfonik po· 
emı. 

HAFJF KONSERLER: 

7. 1 O Berlin kısa dalga.."ı hafif musiki, 
( 8.1 j devamı), 13 Berlin kısa dalgası, 
hafif musiki ( 14. 15 devamı), 13.25 
Bükreş: Orkestra ( 14.1 S devanu), 16. 
30 Berlin kısa dalgası. Alman marşları, 

J 7.45 Berlin kısa dalgası iş sonu konseri 
18 Peşte çocuk korosu 16. 1 O Prag Sme

tananın Bohernya dansları 18.50 Berlin 
lı!!a dalgası. Is sonu kom.erinin devamı. 
19.20 Prag Fok: .orkestraaı 19.30 Brüno. 
pl=.k konseri 20. f 5 Peşte Slovak akşamı 
(Knrnıık program). 20.15 Bükreş: Ru~ 
men musikisi 20.25 B_ratislava: Askeıi 

Son hafta atsıı tieyaz mallardan yu

~anda lprotlendiii üzere 464 çu.vald.an 
•ibarettir. Heyeti umumiyeai 4,25 kuruı
tan satılmııtır. 

Arpa plyuaaının vaziyetinde son haf

ta içinde ge;m haftaya nazaran biraz da-
1.a hararet aiSrülmüttür. Ancak ha:ı:ır 

mal olmadıfindan geniı ölçüde iş yapı· 
lamamıttu. Yeni mahaulun idrakini mii· 
twip kuvvetli iıler olacait anlaşılıyor. 

Famabina > 20 350,00 3;Q.Oll 
Yekun 3S67 
Pat.mut piyar.:ınnda geçen haftaya 

niabetle küçük bir dı.ırgunluk hissedilmiş 
gibidir. Bununla beraber fiatler aynı se· 

viyeyi muhafaza etmİ~tir. Maamafih bu 
durgunluğun ehemmiyetsiz ve mevsime 

matuf bulunduğu ve çok kısa bir zamana 
münhasır kalacağı kuvvetle söylenmekte-

Umumi pira~a vaziyetinde geçen haf- bando. 20.25 Prag: Kahvehane musiki· 
taya ni .. betle biraz daha inki~af var gİ· 1 si 2 1 Viyana şarkılar ve mar~lar Z 1. 20 

bidir. MeVllime atfolunan zahire piyasa."ı P~~te: fsveç ~oro m~sikisi 22 ':"iyana 
durgunluğu tedricen zail olmağa başla· I hır saallık hafif musikı 2~. 15 Berlın kısa 
mııttır. ilk. mahsullerden bilhassa Arpa ve dalgası: Halk şarkıları ıle danslar. 23. 
baklanın yakın ~i.inlerde pİyaııaya arzı 05 Pe~te Çigan orkestrası 23.30 Viyana 
bekleniyor. \~allı~ musi~isi hafif konser, 23.35 Bra-

Genel bakımdan b.mir piyasası bugün tıslava: Plak konseri. 

dir. 
ZEYTINY ACI: 

BAKLAı 

için normal telakki ~dilmektedir. 

ABDI SOKOLl.:U RESIT ALLER: 
l0.4S Berlin kısa dalgası: Şarkılar 1 1. 

15 Yeni ltalyan piyano musildıi l 8. 30 
Borsa neşriyatına göre şon haftct içiu- Çı•çek BeTlin kuıa dalgası, Piyano • Keman so-

de borsada yapılmış olan zeytinyagı sa- _ nathnı, 20 Bertin kısa dalgası, Aııkeıi 

Hafta &ab§ı olarak iıaretlediğimiz tışlarının mecmuu 455 ı 5o kilodan iLa- bando, ve ~rkıları, 20.50 Brüno, haJ.k 
4665 çuval baklanın 1001 çuvalı hazır ıettir. Nevi ve fiatleri şu suretle tasnif ~içe~ g~zelliğin c~nlı tablosu~ur. (ar.klları 2 3.20Pra~: Solo parçalar ( muh-
olarak .4.37.5~4.50 kurut arasında fiat· edilmiştir: Zanf b1r Çtçek demeti en kasvetlı za- telıf aletlerle Bach ın eserlerinden). 

lt!rle ıatalnut ve mütebaki 3884 çuvalı Nevi satış şekli kilo Az Çok manlarımızda ruhumuza neseler ser-

d 4 37ır. k d y kl"k ha-rır 3000 34.00 34 00 ç· k ·ı·k d .. 11·~ . DANS MUSIKISI a vadeli olarak . ~ uruı üzerin en eme 1 .. • per. . ıçe çı ı e guze ıge ayrı rev- ' : 

l .. . ... At· b '-1 . ı . Sıra » 427750 31.75 34.00 k d·v· .. bed.. l h ıo 30 B 1· k d ı l' B l' trıuame e gormuştur. ıvre a~ a aş en 
1 

OOOO 
34

_
00 

_ 
4 00 

na ver ıgı ıçın ıı sanat ar aya- · er ın ısa a gası - er ın 

giin aeçtilçe hararet kesbetmektedir. S:bunluk h:zır 
14400 30

.
50 

~ 
1
·
50 

tma girmiştir. Bu sanat şimdiye ka· kısa dalgan 19.02 Bükre~ 24. 1 O Peşte 
Fiatlerde terakki meyilJeri mahsüatür..... A 

50 
· dar hep Türk ol.mıyan unsurlara 

Piyasa tıaıilam, alıcılar i,tihalıdır. Yekun 455• I h dT d" H l d 
Bundan başka kilosu 14 kuruştan 550 k~a suks zab.nl_ne .1 ı.r ı.: er saT1~ ka kaze- DOKTOR 

• y C a ve a ı ıyetını Ştosteren ur -
kilo zeytıoyagı posası da satılmıştır. e- d ı _ b d d . ffak 1 Faı·k lbrahı·m 0 .. kte · . ' · ıooo kil ın ıgt un a a muva o muş-
çen hafta kılosu 3 1 kuruştan . · o 

KUMDARI: 

· k 1 tur. Tabii ve 5uni el ile işlenmiş ve 
Piya~aya an:edilen küçük partiler mÜş· sıra yağı hazır olara satı mış ve geçen o 

. süslenm:ş paketler, matem çelenkleri p t •• 
tui bulmakta ise de kuvvetli ve e~asİı ııenenin Lu haftası işsiz geçmi~tır. h l beled" . h f" era Or 
1 ı . d azır ıyan ve ıyenın ba çe ı· 

iş er ve ta epler yoktur. Borsa neşrıyatına naLaran yukarı a _ . . . • k M , • . 
. 

1 
d·v· . 

1 
. d k tl" danlıgı ıle Karşıyakada ıkı çıçe uayenehanemı tkincı Beyler so-

MISIRDARI: 
~~r;t ~· ıgı~ız satı~ da~ pı~·~s.a a t uv~~ 1 

bahçesini rekabet cdilmiyecek dere- kağında Halk fırkası sırasında 65 
. ır ~-ahıye~ın mevcuy ıyetmıhırke."eketmbe e- cede ucuz veren bu kanaatkar Türk numaralı evin birinci katma naklet-
ıse c.~ arıçte yaptıgımız ta ı a u S<ı· • •• • • • • lan! • 

1_. 1 1 6 
tı 1 • 1 d y • • çıçek muessesesını ıhtıyacı o arın fun. Fransız haıtanesile alakam yok-

Haftalık sat~ ye&.unu o an 5 çuv~l o arın yem o ma ıgı netıcesıne varmış- . . . .. d be • 
, .ı d 

1 35 1 
d 1. 

1 1_ t bır kere zıyaret etmesı ote en n tur. Sabahda.n ak,ama kadar müra·· 
ı~lısıraarı an çuva ı va e ı o araıı. ır. .. ·ı lı . k . . H 1 . . . . bu muessese ı e a ş verış etme su- caat kabul olunur s. 3 75 kuruştan muteba.kı 21 çuvalı hazır a en pıyasada kuvvetlı hır lhracat .1 I"'- d ı lar d · 

"b d f ı ı k b . retı e a aKa ar o an zat ca a ma-
5 25 kuruştan eatılml§tır. Mu ayaat a~ ırması a ıcı o ara ulunmaktadır.Ne§rı- l"' l b h k'k . . k d k ' ·ru d • · um o an u a ı ate ıştıra e ece -
hili ihtiyaçlar içindir. Stok azdır. yatımız tarı n e muamelata e9as teşkil l d• 

eden beş asitli zeytinyağl fiatlerinin 33 er ır. . . . 
kuru'ltan istekli ve hararetli olduğu an- Beledıye evlenme daıresınde 
laşılmı~tır. Çiçekçi Şadiye NOHUT: 

ihracat tacirlerinin mübayaata biriş- a && 2 -
mesi fiatlerin derhal yüksek miktarda 

Satılık ve 
kiralık 

-- ---~::c:"' :9-

Çiftçilerimize -
Sooyet (Tehnoeksport) fabrikalarının ziraat 
makineleri sağlam, ucuz oe kullanışlı olup 

her hususta rakipsiz makinelerdir 

Ekin biçmeye mahıus en ıon ıiıtem tırmıklı ve dolaplı orak maki
naları, traktör ve HAYVANLA çalıtan biçer ve bağlar makinala .. 
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, aaman toplu, bilyalı en ıon model 
buğday çeltik harman makinalan, ve biçer, döverler, çayıra 
mahıuı açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinalan, 
ot ve ba~ak toplamağa mahsus beygir taraklar~ bağ ve haterat 
mücadelelerinde müstamel ve her keseye elveritli dayanıklı Pül• 
\'arizatörlerle ıüt makinaları 1renİf mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhaaaa ekim ve çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni
' eraa1 traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler va 
pullukları, bunJarm bilumum aksamı en kuvvetli, çeliklerle ya .. 
pılmıt olup her kese tavsiye edilmeğe değer. Bilhassa Ege mınta
kuında kullanılan ve aranılan Ozüm kalburları metanetiyle ta. 
nınmıf olduğundan ihtiyacınızı adreıimi~e bildirmeniz menfaa· 
tinizi mucip olacaktır. 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddeai Perçemli so· 
kak Numara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOl'ıLU ..• 

bnıir şubesi Halimağa çarfui No. 20 
1-13 949 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

M enaacat makinaları ve tezgahları büiimum sanayi makina 
ları, Tornalar, Makkapl.ar, Freuler oeaaire •• 
«PLA TI>t markalı pamuk ç.ıknkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presefori. 
BABCOCK VE WtLCOX her kuvvette buhar ka.zanlan. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem komprelÖrler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri •• 
MARA THON markalı her c.ine torna, imalat, kalıplak çelikleri 
cıva çelikleri, her türlü balitalı halitaaız çelikler ve.. • 
TIT ANIT ıerl maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı ap.ğıdaki adresten temin edebilirsiniz 

G .. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 .. İz.mir 

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

., ........ lllİll ......................... . 

ŞARL PRIMUS 
Avrupadan avdet etti ... Her gün ilerliyen Avrupa boyacılık 

san'atının yepyeni terakkilerini tetkik etmİftİr .• 

Bayanlar! Baylar! -
Mevsim ge\mi,tir. Elbiselerinizin kirlenmiş veya lekelenmiş olmasından 

endi~e etmeyiniz 1 
El\ müşkülpesent gustoluları hile memnun eden yalnız. 

ŞARL PRIMUS 
müessesesinde hu ihtiyacınm temin edebiliTsiniz 1 

İzmir ve cİYarı sayın halkmm cöaterdiği büyük rağbet dolayuiyle bu sene 
fiatler rekabet kabul ebniyecek derecede tenaı1 edilmİftİr. 

NOT: • . 
• • • • .. 

MUesseeenin hiç bir ~ 
şubesi yoktur. Yanhf : 
yere müracaat olun- • 

•• 
tZMIR SULH HUKUK MAH-ıitibaren herkesin görebilmeai için ac 

KEMEStNDEN: çıkt:ı ve gayri menkulün evsafı do( 
SATIŞ lLANI •arlnamede yazılıdır. 

Şühret i!e Asiye ve Fehimenin Müzayedeye i,tirnketmek iıtiyen· 
şayiaı' mutasarrıf olduktan lzmirde ler kıymeti muhammenenin yiizdcs 
Alireis mahallesinin Şeyh sokağında 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
17 No.lu ve 800 lira kıymeti muham- bir banka teminab ibraz etmeleri la
menli 3 odayı muhtevi evin 13/6/ zımdır. Gayri menkulün vergi vesair 
938 pazartesi günü saat ı 5 de lzmir kanuni mükellefiyetleri satıcıya ve 
sulh hukuk mahkemui salonunda yüzde 2,5 dellaliye ve ferağ harçlııri 
satışı yapılacaktır. alıcıya ait olup ihale bedeli defaten Stoklar a:z:almıı ve ihracat için iş ya

•ılmakta olduğundan fiatlerde istikrar 
vardır. 

tereffü göstermesine amil olacı::ğı kana
ati mevcut olduğundan 5atıcılar na71ı ha
reket eylemektedirleı-. Piyasa sağlam

dır. 

tZMtR MEMLEKET HASTA
NESl DAHtU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Bu artırmada tahmin olunan he- v~ pe§İnen verilecektir. 
lznıir Sinekli caddesinde B. Mus- delinin yüzde 75 nisbet~de ~el ve- ihaleyi müteakip mü,teri ihale be-

tafa Ruıen Mc!ımedin yeni yaptığı rildiği t:ıkdirde. talil:ine ihal~~ı J\.pı- deli~i verm~iği veya veremed~ 
tabakhane civannda 166 sayılı iki lacak a!ai takdirde sahf 15 gun daha takdirde gayrı menkul tekrar 15 gun 
kat 200 metre terbiindeki bet oda, uzatılarak ikinci artı~ası 2~/6/938 ~~dde.tle m~zayede7e konulup ta· 
haıılu, mutbahı havi bir hane ile yine salı günü saat 15 de yme daıremlzde libme ihalesı yapılacak ve arada ta· 
aYni mahalde 170 sayılı ve 215 met- yapılacaktır. hakkuk edecek ihale farkı biç bit 
re terbiinde üstü ev altı elyevm icar- Gayri menkul üzerinde hak tale- bükme hacet kalmadan vecibesini 
da bulunan bir dükkan satılık ve ki- binde bulunanlar ellerindeki resmi ifa etmiyen müfteriden tahsil olu
ralıktır. MezkUr ev bahçesi çok mun- vesaik ile birlikte 20 gün içinde dai- nacaktır. 

l· 

SUSAM: 

ÇEKIRDEKSfZ OZOM: 
lıler yerli ihtiyaçlara münhasırdır. Pi

yasada geçen haftaya niqbetle cüz'i bir 

ilerleme kaydedilmiştir. 
MERClMEK: 

Borsa neşriyatına göre i~bu ekonomi 

haftamız içinde borsada yevmi uzum 

Perakende olarak yapılan i~lerde kal.i- muamelatı şu şekilde cereyan etmişlir: 
t~ mevzuubahs olduğundan müstekar pi- Tarihi çuval Az Çok 
l'aaa yoktur. 4-5-938 174 12.00 16.125 

fCEPEKı 5 > > 24 16.SO 17.00 
-= .. 6 ~l JJ.00 ,16.SO 

4.~o. J 7.371 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : tkinci Beyler 

sokağında Fırın kar§ısında (25) 
numaradadır. 
TELEFON ı 3956 
EVl Göztep,t J ramvay c:aıddeal 
~ • J .. ;r l:..F 25~! · 

lazam derununda hamamı ve menba remize müracaat etmeleri lizundır. Daha faz!a malUnıat almak isti .. 
suyu ve kuyusu vardır. Aksi takdirde haklannda tapu sicili yenler dairemizin 938/714 No.lu 

Taliplerin: ayni mahalle müraca- ma1Wn. olmadıkça pay)qmadan ha- doıynıina müracaatleri lüzumu ilan 
a~ ric~ olunQr, _ . u riç kalaceklardır~ olunur. 

,ı. ;r~ ~l& o . afhı~• 231-SL~~ tarihlndm 1568 ... .,99{8) -· 



A VNI NURi MESERRETÇI OCLU TICARETHANESIN
DEN: 

Ali Hikmet ile hiç bir maddi, manevi ili.iğim yoktur. Bundan 
böyle şahsım ve mağazalarım namına yapacağı müracaatlerin 
hükmü olmadı~ını ilan ederim. 

AVNINURiMESERRETÇIOôLU 
1-2 

tahriş edılmemesıni 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi traftan sonra pamuk gibi yumuşetan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

inşaat Münakasası 

lzmir incir ve üzüm Tarım satış' '>O· 

peratifleri bir)iğinden: 

• • ,, ... 

1 
l 

ı 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Biı-ioci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitleriııden Sakuutuz 
j 

'.1"''%& Uf 

Depoıu MAZHAR öNGöR .. lzmir Kemeraltı Karakol 
kartısında No. 80 

Kötk incir kooperatifi binalarında ilaveten inta ettirilecek bir •-------------------------· pavyon, helalar ve diğer müteferrik i,Ier kapalı zarf usulü ile 1 
eksiltmeye konmuftur. 

fntaat ve ameliyatın muhammen ke,if bedeli 14.070 lira olup 
vahit fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı olan 1060 lira nakit, banka mektubu veya 
devlet tahvilleri olarak yatırılır. 

Eksiltml" 20 - S - 938 cuma günü saat IS te lzmirde Birinci Kor
donda İf hanında genel direktörlük odasında yapılacaktır. 

Fenni evrakı görmek istiyenler lzmirde birinci Kordonda 
gümrük kartısında itletme hanında Birlik fen mütavirine veya 
Aydında Aydın Milli bankasına müracaat etmelidirler. 

Mütemmim izahat yalnız fen mütaviri tarafından verilecektir. 
( 973) 

Manisa Vakıflar müdürlüğünden: 
Manisada lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf arsa üzerine yeni

den yaptınlacak iki daireli ve iki katlı bir kira evinin intaatına 
ait ketif varakası tadil edilmiş ve on be, gün müddetle yeniden 
çık eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Muaddel tekle göre ketif bedeli, 994S lira 49 kuruttur. 
2 - Eksiltme 2S • S - 938 tarihine rastlıyan çartamba günü sa

at lS te Manisa Vakıflar müdürlüğü binasındaki komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakları, proje, ketifname, fenni ve eksiltme 
fartnameleri mukavelename projesinden ibarettir. Bu evraklar 
istiyene 25 kuruf mukabilinde verilir. Ve Vakıflar idaresinde her 
gün görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 74S lira 91 kuruttur. 
.5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki şartları 

haiz olmaları ve intaat müteahhidi olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri sarttır. 

ı2- ı4- ı7 - 20 1S56 (974) 

lzmir vilayeti ziraat müdürlüğünden: 

• 

Gerek yerli gerek yabancı memleketlerden gelen kükürtler 
arasında bağcılıkta kullanılacak evsafta olmıyanların bulundu
ğu görüldüğünden kükürt satanların torba ve çuvallar üstüne zi
raatte kullanılır veya kullanılmaz tabirini yazmaları kendilerine 
bildirilmi,tir. 

Bağcılarımız kükürt alırken buna dikkat etmeleri ve isterlerse 
alacakları kükürtün nümunelerini Ziraat daireleriyle mücadele 
istasyonuna götürüp muayene ettirmeleri. ıSS9 (976) 

lzmir defterdarlığından: 
Muhammen 

Ada Parsel Kapı No. Bedeli Şağili 

1 
l 
1 
3 

7 
8 
9 
ı 

199 
197 

Lira 
20 

300 
100 
20 

Sıvaslı Ali 
Bucalı Yunus B. 
Bozyakalı Rizanın Deposu 
Giritli Sabunaki lbrahimin kalıp 
bastığı yer ........... . 

3 20 Giritli Hasanın kalıp bastığı dam 
J 7 f. 2 60 Arap Hacı 

4 '· 20 35 Ratit oğlu Ali 
14 5 90 Detteban Abidin 
~ 2 ıo Süleyman oğ. Hasan 
4 2 2S Giritli Hasan 
Yukarıda ada parsel, kapı No.ları ve fağilleri yazılı Bdgurca 

~iftliğinde zemini çiftliğe ait olmak üzere yalnız ebniyelerine ta
lip çıkmadığından on gün müddetle temdide bırakılmıttır. iha
lesi 19 - S - 938 tarihinde saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak 
müdürlü~üne müracaatleri. 1564 (977) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 1 elli kuru, tur. Şartnamesi 252 kuru, 
Hava gazı fabrikasının 938 Mali bedel mukabilinde hava gazı müdür

yılı ihtiyacı olan 4750 ton zerodiz lüğünden tedarik edilir. Taşradan 
«0,1 0» lave zonguldak maden kö· isti yenler ,artname ücreti ile birlikte 
mürü 12/S/938 tarihinden itibaren posta ücretini de göndermelidirler. 
15 gün müddetle kapalı zarfla ek- İ•tirak etmek istiyenler 2490 sayılı 
siltmeye konulmustur. Bedeli mu- kanunun tarifi dairesinde hazırlan
hammeni beher tonu on lira altmış mı4 teklif mektuplarını ihale günü 
ıru,U4tan elli bin üç yÜz elli liradır. olan 27 /S/938 cuma günü saat on 
!halesi 27 /S/938 cuma günü saat beı;e kadar Encümen reisliğine ver-
16 da olup muvakkat teminat mik- melidirler. 
tan Üc bin vedi yüz altmı• yedi lira ı2, 17, 20, 24 ı564(979) 

,~""'" nun~z '"'JD 
Ditleri içinden dışından temizliyen her kesin beğendiği ve 

doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Dit Fırçaaıdır ...... 

He~ eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

" llk>M1171 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri v:u-clı.-.. 

Bir adet küçük pille itler, altmıf metre mesafeyi aydınlatır, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınlattırır, uzaklattırır, dağıtır ve toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camlı, renkli 
ve beyaz pek çetidi vardır. Tavsiye ederiz. 

"E, .... ' • ii.,. 

-Manisa Vakıflar Müdürlüğünde~~ 
Manisada Halkevi civarındaki Vakıf ana üzerine yeniden 

yaptırılacak iki daireli ve iki katlı bir kirı:ı evinin intaatına ait 
keşif varakası tadil edilmit ve ıs gün müddetle yeniden açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Muaddel tekle göre bu evin ketif bedeli : 9179 lira 24 
kuruttur. 

2 - Eksiltme 25 - S - 938tarihine rastlıyan çarşamba günü sa
at ıs te Manisa Vakıflar müdüdüğü binasındaki komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat : 688 lira 44 kuruştur. 
4 - Eksiltme evrakları ı Proje, ketifname, fenni ve ehiilme 

9artnameleri mukavele projesinden ibarettir. Bu evraklar istiye
ne 2S kuru• mukabilinde verilir. Ve Maniıa Vakıflar idaresinde 
her gün görülebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki tartları 
haiz olmaları ve in,11.at müteahhidi olduklarına dair vesika 
ibraz etmeleri şarttır. 

12 - 14 - 17 - 20 ıSS7 (97S) 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mikdar, cins ve eb'adı atağıda yazılı 

tampon greaaör garnitürleri 23 - 5 • 938 pazartesi günü ıaat 16 da 
lzmir Alsancakta sekizinci itletme binasında ltletme komisyo
nunca açık eksiltme suretiyle ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerinin 33ı lira 28 kurutluk muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalıı.r ve kanunun 
dördüncü maddesi mucibince ite girmeye manii kanuni bulun
madığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona mü
racaatleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız lınır. 

Ticaret odasınca tahmin edilen fia t 

Mik.. ..• I' Cinsi, Enaf ve Eb'adı 
Beheri Yekun 
Kurut Kuru' 
63 1260 00 2000 Tampon Greaaör garnitürü Lokomotif için 

240 x 200 
Ayni fey Tender için 240 x 170 60 

» ıo Vagon için 200 x 120 45 
)} " ı60 x 120 32 

" " 100 x ıoo ı5 

" » 200 x 150 S5 
» a Loko için 18S X ıoo 26 

90000 
180000 
ı60oo 

3000 
16500 
5200 

1500 
4000 

500 
200 
300 
200 
200 » • Mudanya - Bursa hatlarında kullanılır 

100 x 120 25 

12- 17 1529 

5000 

4417 00 
(971) 

TtiRKi)'E 
CUMHV RIYETI 

.BANKASI 

•Dızı yıkamak artık bir kOllet deDlldlr, 
zira gayri kablll kıyas olan PERLO
DENT dit macunu bu kOlfetl ortadan 
lıaldırmtf(llr. 

PERLODENT çok zeV<tll otdullu gibi. 
ıoluiJunuzu da ıerfnletlr 

-·-+ ... ~ }~.e..-..,t.4 ,,......_ ~<A4'; 
c/<4 .... ~~"'-.At., .. _~ ...... ""ih-.~ 

TURAN r abrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, fraş sabunu ve kremi ile gllıellik krem• 

!erini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalnız toptan 11-

tıflar için lzmlrde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen· 

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye müracaat edinls, 

Posta Kut. 224 Teefon 34911 

1 
1 

.1 

.- a> ........... ar:ı ..... __ .. ı.. ____ ........ ... 

BAö VE BAHÇELERiNIZI - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DtESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo • Telefon .. Peştemalcılar 77 /79 Tel. 3332 

'------~-----.......................... ... 
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-insan vücudu diş-
lere muhtaçtır.Diş 

:!rimizin d<> R:ıd
oline ihtiyacı oldu 

'"'I unu' nıa:,"n . 

.. .. ? 
Dişler niçin ~~rur ·. 

Salya dediğimiz ağız guddelennın uaaresı yal: 
klen. hauna hazırlamakla kalmaz, aynı 

ruz yeme d d" l ' t · da yemek saatleri arasan a •t erı emız· 
zaml ~ de yarar fakat bu temizlik kafi d~il-
emege · ak · t• 

dir. Ditlerinizi çürümekten kurtarm ıs ıyoraa· 
hah ö .. le ve akf&Dl RADYOLIN kullana· ruz sa , g 

1 
••• 

rak tabiate yardım etme ısımz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DiŞLERiNiZi 
FIRÇALA YINIZ. 

,.. Fenni S?Özlük için -111. 

KEMAL KAMiL A ,. .ı'AŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakından 

ye uzaktan gören parfe siferik, ıilenderlk, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, haa baga ve sellüloid çerçeve
ler anför ta-are ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 

' -r- , ,,. ,,. l ·ı .. d k barometro, ygrometro, altimetro, pedometro ~ ı e goz o -
torlan için göz muayene aletler• 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu · 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEF~~ 2067 

lzmir vilayeti defterdarlığından: . 
Açık arttırmaya çıkarılan Jzmir körfezi. dah~li.nde. 900 lıra 

muhammen bedelli eski Gediz Voli mahalline muddeti zarfında 
talip zuhur etmediğinden mezkUr mahallin 2 • S : 938. tarih~nden 
itibaren bil' ay müddetle yeniden pazarlık ıurebyle ihaleaı ta· 
kan-ür etmi9tir. 

lıtiyenlerin Defterdarlıkta mütefekkil komisyona müracaat· 
leri. 1507 (~72) 

--· ·- _____ _........_, 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz 

Baş, diş, adale ağrılariyle üşütmek
ten mütevellit bütün ıstırapları dur
durur. Nezle, kırıklık, grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. 

GRIPIN· 
KULLANINIZ. 

iCABINDA GONDE OÇ KAŞE ALINABILIR. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden aakınınız .. 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
tNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve aiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında &rflymız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Biiiiik Salepçioğlu 
Karş1sında 

4 1 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kab mqhur Amerikan filidi ile bu 
sene} yeni ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emaali ilaç· 
lan, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlannı, lngiliz markalı kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlanm, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki balhk veaa· 
ir haterab öldüren ve Bum.ava Zi
raat enstitüsünün raponmu tqıyan 
cKA T AKtıL.Aıt tozlarmı kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazam17.<lan tedarik 
edeb!IL.... • • 9 -:':1= • -~-UU.UUZ. 1111DUJmını ı_...uaar 

etmek istiyenlerin mağazamızla biç 
alikuı yoktm. Batka yerde de ıu-(mamıu dikkat buyurunuz. 
bemiz yoktur. Lütfen wkandaki fir- 1ELEFONı 3882 

DEUTSCHE LEVAN 1 F ratelli Sperco 
TE-LINIE V 
G. m. b. H. apur acentası 

ROY AL NEERLANDES ATLAS LEVANTE · LINIE, A.G. 
BREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE _ LINIE DEUCALION vapuru 16/5/938 ta· 
HAMBURG, A. G. rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

ACHAIA 25 · d b ki i Amsterdam ve Hamhurg limanlarına ha.-vapuru nısan a e en • 
R d H bu ve Bremen reket edecektir. 

~~r ... ~ttealrcakam, am rg VENUS vapuru 26/5/938 de lima• 
ıçın yu.a. a tır. 

SERViCE MARl11ME ROUMAINE nımızda beklenmekte olup yükünü talill-
BUCAREST yeden sonra Burgu, Varna ve Köstenca 

DUROSTOR vapuru 3 mayısta bekle- limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIEN UNIEN 

niyor. Köstence, Galat:z ve Calat:z alt· ARDALAND .... 20/ 5/938 '-· 
T 1. 1 . . ük" al B motoru -

tarması c una> lm.an arı açın '1 a- '- l R d 
_ •- rihinde beklenmeıde o up otter am. 

cıudır. C D • D · L SOCIETE COMMERCIALE BULGARE Hamburg, dynia, antrıg, anımara. 
V ARNA ve Baltık limanları için yük alacaktır. 

BULGARIA vapuru 22 nisanda bek- NORDLANO vapuru 6/6/938 tarl-
leniyor. Burgas. Vama için yük alacak- hinde beklenmekte olup Rotterda.m. 
tır. Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danimark 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE ve Baltık limanları için yük alacaktır. 

OSLO VlKJNGLAND motörü t 6/6/9J8 ta· 
BACHDAD vapuru 1 S maytata bek- l'illİnde beklenmekte olup Rotte.rdam. 

le.ııiyor. lakenderiye, Dieppe ve Nor- Hamburg, Cdynia. Dantz:İg, Oanimark 
nç için yük alacakm. ve Baltdt limanlan için yük alacaktır. 

JONSHON V ARREN UNE'S SERViCE MARmME ROUMAIN 
UVERPOOL SUÇE.AVA vapuru 6/6/938 tarihin· 

JESSMORE vapuru S mayısta belde- de limanımıza gelip Malta. Manilya n 
niyor. Burgu. Vama. Constanzı,, Sull- Cenova limanlan için yolcu ve yük alır. 
na, Galatı: ve Braila için yük alacaktır. ALBA JULIA vapuru Z/7/t938 de 

AMERtKAN EXPORT UNES beklenmekte olup Malta. Manilya ve 
lNC. Cenon limanlan için yük alacaktır. Yol• 

Pire aktarmasa doinı seferler cu da kabul eder. 
EXOCHORDA vapuru 22 nisanda ilandaki barelcet tarihleriyle navlun-

Pireden Boıton ve Nevyor'lta hareket \ardaki değiPltliklerdca. acenta mesull

edecektir. yet kabul etmez. Daha fada tafsillt için 
EXCALIBUR vapuru 6 mayısta Pi- tkinci Kordonda FRA T'E.1.1..l SPERCO 

reden Boaton ve Nevyorka hareket ede- vapur acentalığma müracaat edilmesi rf-
cektir. l 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST vapuru 30 nisanda bek
leniyor. Port - Salt ve lsk.enderiye için 
yük alacaktır. 

DUNA vapuru S maylBta bekleniyor. 
Tuna limanlan için yük alacakbr. 

lllndak.l hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

ca o unur. 
Telefon ı 41 tt / 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
B[RINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 24 4:5 
EUerman Lioes Ltd. 

LONDRA RATI'l 
Daha fazla tafslllt almak için Birin

ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mtira· CARLO, vapuru iki ni.sanda Londra 
caat edilmesi rica olunur. ve Hull' den gelip yük çlbracak ve ay• 

Tel. No. 2007 ve 2008. ni zamanda Londra ve Hult için yük 
06 :ıc • ± ı a alacaktır. 

"Um dal,, umumi POLO vapuru 29 nienda Londra VO 

Hullden gelip yük çıkaracak. 

d • t ı•"' • OPORTO vapuru 26 nisanda Uver· e D 1 Z a Ce 0 · e ) gt pool ve Svans.eadan gelip yük çıkaracak 
Ltd ve ayni zamanda Liverpool ve G.losgoT 

• için yijk alacaktır. 
HELENIC LINES L TD. LE.SBIAN vapuru 1 7 mayuta Liver-

HEILAS vapuru 13/ 1 .S m&yd ara- pool ve Svenseadan gelip yük çıkaracak 
sında beklenilmektedir. Rotterdam, OPORTO vapunı 7 mayıe 19 36 do 
Hamburg ve Anvcra limanlan için yük Liverpool için yük alacakbr. 
alaca1ı:br. 111E GENERAL STEAM NAVtGA-

GRIGORIOS C. il vapuru 23 - 24 ma· TION LTD. 
yıs arasında beklenilmektedir. Rotter- ALBATROS 3 Ya.puro 20 mayısta 
dam, Hamburg ve Anvers Jimaolan için Londra için yük alacaktır. 
yük alacaktır. DEUTSCH LEVANTE - UN1E 

LINEA SUD AMERiKANA ACHA!A vapuru limauınmda olup 
RIO PARDO motörü 24/25 mayısta yijk ÇJkarmaktadB". 

beklenmekte olup Nevyork için yük T ih l nl d ._. d 1(,1 .ı_ukl .... ..... ar ve nav u ar aıu e6.şllUl .... -
alacaktır. den acenta mesuliyet kabul etmez. 

ELIN. K. motöril 15 / 20 haziranda p 

~:~=~kte olup Ne'V)'orlı: için yük Acele satılık 
Gerek vapurların muvasalAt tairhlerl, 30 bin kilo f&l'&P yapmağa elve-

gerek vapur lslmlerl ve navlunları hak- ritli her düzeni mükemmel f&l'aP
kında acenta bir taahhüt altına girmez. hane sahibinin azimeti dolaytsiy
Daha fazla tafsllAt almak için Birinci le acele satıhktll'. 
K ordonda 166 numarada (UMDAL) Müracaat yeri : 
umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat lzmir Çaka) oğlu hanında 
edilmesi rica olunur. tüccardan Hayati Börekçi 

TELEFON : 3171 - 4072 (924) 1--3 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

ıapn 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~..ıtJl'ia!I 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün l!ee 
halkına kendisini sevdinniftİr. 

Otellerinde miıafİI' kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu· 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

Devlet demiryollarından: 
Alaancak tehitler yadigar ıokağmda 11 kapı 50 harita No. lu 

eski helva fabrikası denilen depo 23-5-938 Pazartesi gÜDÜ aaat 
15 te lzmir Alaancak 8 inci itletme komiayonunda açık artırma 
ile üç ıene için kiraya verilecektir. Bu deponun muhammen üç 
senelik kira bedeli S40 liradır. 

lateklilerin yiizde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat ya
tırmaları ve ite girmeğe mAnii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannamelerle muayyen gün ve aaatte komisyona müracaat et
meleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız alımr. 

8--12 1481 (641\ 
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Habeş işi bugün tarihe karışıYo-r 
q 

Milletler Cemiyeti Konseyi Negüsü dinledikten sonra son kararı verecek 
- - -

Dün yapılan müzakereler Şangtung cephesine karşı 
ispanya Hariciye Nazırı ispanyanın 

davasını açıkça izah etti 
Japonlar bir taarruz hazırlıyorlar 

Burada 400 bin Çin askeri bekliyor 

C enevrede Milletler cemiyeti bina•ı 

Amoy 10 (A.A) - Amoy lima
nı bu aaheh japon harp gemileri la
rahndan bombardıman edilmiştir. 
Bombardımandan sonra japon kuv
vetleri Amoy adasına taarruz etmiş
lerdir. 

Japon tayyareleri civarda ecnebi
l~rle meskUn olan Kulangsu adaaına 
beyannameler atarak Amoy adasının 
i4gal edildiğini bildirmişler ve ecne
bilerden bu adayı terketmelerini rica 
etmişlerdir. 

Beyannamede ayni zamanda ec
nebi gemilerinin mücadele sahasın
dan uzaklaşmalan istenilmektedir. 

ŞANTUNG CEPHESiNDE 

Roma 11 (ö.R) - Japon kayna
ğından bildirildiğine göre japonlar 

CENEVRE, 11 ( ö.R) - Dünkü tek· dir ettikten sonra, bu ıiyuetin aluımeti den sonra yapılacak celseye i,tirak ede· ~tung cepheıinde yeniden büyük 
ziplere rajmen Habq meoeleoinin yan- karJısmda artık bunun terkedame&inl İl· miyecelderini biJdİrrnİflerdir. Haile Seli- bır taarruz hazırlamaktadırlar. Bu 
na taliki Neııüaiin mlbaloerede baza bu- temelotedir. Bu talep lngifu • ltalyan an- se derhal Londradan hareket etınitse cephede japon ileri hareketine muka- . 

.; 

lunahilmeti içindir. Cenevrede Habq il- lqmaıında ıebeplerini bulmaktadD". F'ıl- de doktorl11n tayyareye binmeaini men vemet için 300 kilometrelik bir me- Şanghayda Ç ınli kadınlar 
bakının taaclilrine muan:a olan mahfeller bakika lspanyol hariciye nazın ıunu mü- ettiklerinden trenle gelmektedir ve an- aafede 403 bin çin askeri tah4id edil- Ku Milletler cemiyeti konseyinin bu mışlardır. iki çin fırkaaı da Tuang • 
Negüoün davıumı binat müdafaaya gel- plıede etrnİftİr ki k11n1mazlık siyaseti- cak çartamba .ı.,.m. (Bu alqam) Ce- ım.tir. Çok ehemmiyetli ve belki de sabahki toplantısında İrad etmiş ol- Çengin 8 kilometre timali garbisin· 
meaini memnuniyetle telBkld ediyorlar.. nin akameti lngiliz - Jtalyan anlBJmaıiy- nevrede bulanacaktır. Bu sebeple kon- kat'i bir muharebenin yapılmaaı bek- duğu beliğ bir hitabede konseyden de Tqoneng aahaaına gİrmİ§lerdir. 
Diğer mahfellerde Negllaün gebneai se- le reunen miifabede edilmektedir. lngi-' aey Habet meselesinin müzakere edile. l lenmektedit. cemiyet mukavelenamesi maddeleri- Diğer taJ;ılfdan bir çok aüvari kol· 
bebiyle müzakerelerin daha dramatik ve Jiz bükümeti bpanyadaki ltalyan kuv·lceii cebenin pel'fembeye talikini kıibuıl J?iğe~ taraf~~n ~oy .~~~sının it- nin.~c .. asam~le ~ararlarının ja~.n te-ılan Tu~g - Çeng şimalinde japo?
neticesinin ıiipheli olacaiı kaydedilmek- vetlerinin harp malzemesinin ilıtilif ni-1 etmİflİr. Bu da müzakere programını alt, ~alile ~ın ~ılindeki bu!'in adalar ca~uzune bı~ nıhayet ".erme~ uz~r~ ların munakale hatlarını k~mege 
tedir. Nihayet Habet ilhakının tasdikine bayetine kadar lıpanyada kalmuı ilıti- üst etrnİftir. Fakat konsey pe.,.,mbe il )llpon ,,galı altına ~~lf . bulun- musbet t~d~ırlcrle tatbık edılmesını ~lışıy~rlar. Japon kolunu ~.e~ınnek 
taraftar olanların fikriMe Haile Selue- malini kabul etmİftİr. ngiltere batti da- günkü celsede Habq meselesi üzerinde maktadır. Yalnız çın Hındıataruna talep etmıştir. ıçın Sın Hang - Şenge mühım çln 
nin gelmeol hiç bir ıeyi deiiftinniyecek- hili harp neticeainin bu kuvvetlerin mü- muhakkak bir netic varmak ve arada kartı olan Hai-Nan adaaı bu İşgal Çin murahhası ilaveten demiştir takviye kuvvetleri gönderilmiştir. 
tir. Söylenen nutuklar dinlendikten son- dahaleaiyle taayyün etmeai ihtimalini de diğer meseleleri m~:celen neticelendir- 1 ~cinde ~lm!4~ır. Japon ku"'.,vetle- ki: . . Japon sol. c~abı sayıca faik düşm~ 
ra konsey reisi lngiliz teklifinin kabulü kabul ediyor. Bu fBrllar içinde kanı- mek azmiyle bu taliki münatip gönnüı- n adanın 1'galinı tamamlamaga ça- Bu veç~ıle hareket :tm.e~ sur.~tıyle lruvvetlerının bu manevrasını akim 
mahiyetinde bir takını i:aabat verecektir. mazlık siyasetinden baki kalan ne var- tür. h,ıyorlar. konsey mılletler cemıyetının dunya- bırakmak İçin taarruza geçmi~lerdir. 

Kon-in ••-M Ha'-- meseİesini in- dır? B bab la · · b'tara"-" cMakdvel» Amerikan kruvazörü da devamlı bir sulh temini için elzem Bu sırada motörlü japon kuvvetleri 
·--, ,-~· ..,.. u sa V19"enm ı mırı meae- Am tim • k " h•'kü 1 leri tkik • 1 ktır 

lotaaız tetkik edeceii ve ırüncfib değilse B. Del V ayo bu harpte Barıelon bükü- Jeainin tetlcik edilmeaine ve lıpanya Jıa.. ~yd lllll;"a ~~e uJzere lau b - o a~ ~)' le K e~1' o aca · k Tut - Çin istikametinde ilerlemek-
de rece içinde m1ılıakkak bir netice el- meli tarafından takip edilen gayenin ne riciye nazın bay Al .. area Del Vayo ta- metın en emır a~br. apon r ~ · e ın~ton. u, ıapo~y~yı pe tedir. Japon aüvari kollan da japon 
de --'ilece"' ümit' edilmektedir. oldn'"mu anlatırken vicdan ve din hür- -'----' •-L-~- --'ilen la 1 1 • adanın ;•galini zaruri kılan aebebı yakında genış mikyasta zehırlı gazlar orcluaunun münakale hatlarını kea-

"" 11, ~-· rannuan ....,,,.. ""' panyo mese esı- "" ._ • 1 k • • d lmakl • • • 
riyeti üzerinde urar etmiı ve demittir ne de bngün l!ğleden ıonrakl cebenin 4Öylece gösteriyorlar; Cenubi çin- 1atima e~e ~ıyet~ e o. . a ıt- mek tehdıdinde bulunan çın ıüvari 

ISVIÇRENIN BITARAFU(;l ı.ı : tahsisine karar verilmittir. deki Kanton ordusu erkinı harbiye- ham e~m~ş v
1
e akböl'.~ b~ ~I nıdlikb' v1 uk~- kuvvetlerine mukabil taarruzda bu-

CENEVRE, 11 (ö.R) - lı~nin - Baık arazisinde ve naıyonal. soı· sini bu adaya yerlettirmi,ti. Ve bü- una manı om ıçın acı te ır er ıt- lunmuştur. 
bitaraflıiı haldanda fedet"al bülrümetin yaliat ..,jiminde olduğu ribi 600 Kato- . ~>:Rı:S• 11 (ö.R) .- Habq mesele· tün hücum emirleri buradan veril- tihaz edilmesini istemiştir. NOT - Bu haberin japon kay-

. . •uun ıpüdaamdan beri Ha bet deleııuyo- kt • d' K ad d b. TUONG ÇENG • d ibn . k dikk t izahatmı aynen not ettikten sonra kon· lik rahibinin sırf ana dillenyle iym yap· hukuk .. . li"' 
1 

me e ı ı. eza a a muazzam ır - nagın an ver e11 ço a e •.ıı-
sey milletler cemiyetinin ııalihı baldonda bldan için tevkif edilmelerine benzer ;na 

1 
~~vır gı JapDUJ 0 an ıilih ve mühimmat depoau kurul- MINTAKASINDA yandır. 

Şili bülriimeti tarafmdan yapılan teklifi hadiselere bizim ara.zimlzde tesadüf edi- rik::ız p;o ~ru Gaaton eze ve ~~- muştu. Sovyet Ruıya, lngiltere ve Tokyo 11 ( ö.R) - Dumey ja- Paria 11 ( ö.R ) - Çini japon 
tetkike batlarruttır. Şili delegeabıin nut- lemez. pro esorü ~~nnan ~ell ~ Franaadan gelen ıilihlar burada top- pon ajanıının çindeki harekatı takip hikimiyeti altına almanın çok güç 
ku ,öylece hülisa edilebilir : 8. Del Vayo karqmulılı: aiyıuetinin Habe~ delqelemu Habe,ısta:'ın . m~ lanıyor ve denne çatma vaııtalarla eden muhabiri bildiriyor: bir İ§ olacağı anlaşılınca Alman ha-

y• hep, ya hiç J .. Yani Milletler cemi- timdlld esassız Tuiyetinin devam etme- me&1il: olarak d~~il, Haile Selasenın mu- Şantung cephesine gönderiliyordu. Şantuııgun cenubunda T uan - riciye nezareti Alman gazetelerinin 
yeti tam kudret aahibi, bütün dünyaya mesini n beynelmilel hukuk kaideleri-! mesaili olarak müzakerelere kabul etmek Tokyo 11 ( ö.R) - Artin çin - Çeng mıntakaaında c;ok •iddetli bir Çin - Japon ihtilafında tam bir bita
tamil bir teıel<kül olmalıdır. Yahut, böy- nin yeniden tatbik mevkiine konulmuuu karanna ka~ı Negüa~ Libi. b.eynel~i- Fokeu hattının cenUp kıımmda ia- harp oluyor. Bunun sebebi japon sol raflık muhafaza edeceklerini çin ıe
le olama:aaa, hafla Şili olmak üaere bii- iatemit ve ispanyaya ka111 aun ıılı:ı bitllel ~dale~ dıvanına muracaalinı ıav..,e pon kuvvetleri Suçeu üzerine ilerle- cenahının giri§tiği taarruzdur. Bildi- faretine bildirmiştir, Diğer tarafdan 
tün devletler Milletler cemiyetini terket· bitaraflık takip etmel< latiyenlerin vazi- etmıtlerdD". mektedir. rildiğine göre Tuang • Çengin 2 ki- iyi haber alan mahfellerin fikrince 
melidir. yetiyle bunım çok iyi telif edilebileceğini lometre cenubi garbisinde Hi4eoya Mançukoya bir Alman mümessilinin 

Şili deleııeoi bu tezi izah ettikten son· aöyliyerek ilive etrnİflİr : ı B. MOTIANIN SÖZLERi ÇIN DELEGESiNiN CENEVRE- doğru ilerliyen iki japon kolu kendi- gönderilmesinin geçiştirilmesi de çi-
nı konsey reial bu meselenin takibi için I cBiz bundan fazlaaını iatemiyoru:a, fa- B. Molla talebini ıu mülihualara İl· DEKi NUTKU lerini muhasaraya kaJkııan 7--8 mi- ni gücendirmemek arzuıuna dayan• 
teklifte bulunacaimı bildirmŞtir. Zanne-lkat bundan azını da kabul edemeyİr.» !!İnal etlirmqtir ı lsviçrenin üç kotrıfUSU Cenevre 10 (A.A) - Vellinııtoıı ıil kuvvette çin kıtalarile kar,ılo.n· maktadır. 
dildiğioe ıöre gelecek celsede yapdacak B. Del Vayodan sonra Lord Halifakı (Almanya, ltalya ve Avusturya) artılı: 

bu teklif fU merkezde olacaktır 1 söz alml§hr. Müzakere devam ediyor. milletler cemiyeti ılzası değillerdir. Bir- Belçı· kada kabı· ne buhra Dl 
Konsey milletler cemiyeti paktmın tet· I lqik Amerika devletleri milletler cemi• 

kiki için iatical etmek lüzumunu takdir HABEŞLER NE TEKUF EDE- yetine ginnemİ§tir. Diğer devletler ara· 
eder. Fakat bu hususla bir karar verme- CEKLER? ıında birlik inhilal etrnİftir, Pakt bü-
ğe konsey salilıiyetli değildir. Meseleyi CENEVRE, 11 ( ö.R) _ Habetlerin kümleri tatbik edilememİ§Iİr . .A.keri ve 
aalibiyetli teşekkül olan asambleye ba- vakit kazanmak istiyecekleri ve Londra 1 ekonomik zecri tedbirler arasındaki fark 
•ale etmek icap eder. ı beynelmilel daimi aclalet divanına müra- 1 meıluik bir mahiyet allDl§tD'. laviçre bu 

Şili delegeleri böyle bir teklifte belk; caaı teklifinde bulunacaldan zannedili-1 tartlar içinde fllrla muallak bir bitaraflık 
ınlaıma unsurlan olabileceğini kabul l yor. Fakat Lord Halifakı Hab"1 vazi- ile iktifa edemez. Çünkü böyle bir vazi· 
ediyorlar. Şu fBrtla ki konsey pakbnm yeti sebebiyle lnriJtereyi, filen bile olsa 1 yet laviçreyi ber tehlikeye maru:a lolabi· 
...... ". ,.,kilde. 0ulibı için bazı direktifleri Habq arazisi üzerinde ltalyan bakirruy' e-ı lir. D•iğer tarafta. • • n. ls.viçr .. e yalnız_ ı.en __ di 

Kabine meclisten itimad reyi alsa 
edecek? bile yine istifa mı 

tondıden tesbıt etsin. tini tanıyamamak mecburiyetinde bıra- hususı vazıyelıru ilen ıurmektedır. Dıger Brüksel 11 ( Ö.R) - Dün öğle-
kan taahhütlerin ilgası busuıu..,daki te- aevletlerin milletler cemiyeti içindeki va· den sonra mümessiller mecliainde 

iSPANYA HARiCiYE NAZIRININ tebbüsünde ısrar edecektir. lz?'etleri bundan müteessir olacak değil- mühim bir siyasi ve mali müzakere 
BEYANATI LONDRA, 11 (ö.R) _ Gueteler dır. olmuştur. Bu münakaşaların aebebi 

1 milyar 900 milyonluk bütçe açığı-
CEIN~~RE, ü~L-( ö.~ ! - ,1sdpanyoll~rd.Halifak~ınCene".".'ede1MiUI' etler,ce- CENEVRE,]] (ö.R) Ne~lm kaDamağa müaait vaaıtalar hak-

mese eamm m ereaı •onaeyın e saat mıyeti konseymde lngil12 • ta yan an aı- 1 k , . k .. .. d b' kınd · 26 N' d kat likl 
la L __ ! ~. 1 .. • • mem e etmı onıey onun e ız.za.t tem~ a ıaan a o er ve 301-

13 te bqlamıştır. panya nancıye nazın iması ve bunun umumı Avrupa vuıyetı l il ~-•-.. al' 
ba D 1 V Mili ti · 1• • •. .. • d . . . d - L_ • em,.,,. uzere Cenevre yolundadır. Bu Y ıatler araaında çıkan ihtiliftır.Ma-

Y e ayo e er cenuye au mur uzenn ekı teurlen hak.km a yapbgı uc· -'~ • . li k uhran 
,_,, ki d" .. k ka d' ı har k 1 h . . . b r . 1 F ""fBm buraya relmesı beklenıyor. Ne- ye omisyonu b vergisinin 
"" mev e Ufurnte s ıy e e e 1 yanalın e emmıyetını e ırtiyor ar. ran- .. b bab d p . 1 • yenı'den tatbı'kın' ı' ve bazı gumr" u"k re-

·-· h-'-'---daki 'ıh mi eddettikt k" "k B lk .. ııua u sa saat 9 a arue re mlf ve elbgı """"' ı a an r en 1aa, uçu antant, a an antantı mu· 13 d ,.._ h .:-ıenn· ın' ar•·-lm••ını kabul ederek . b' "dah ı · · . . . saat te ora an ._.,nevreye areket el• ~· uu -sonra lspanyadakı ecne ı mu a esmın 

1 
meuillenyle Sovyet Rusya delegesmden , . SOO 1 

1 

mıştır mi yonluk yeni varidat temin et-
ıen~lediiini ıöylemit ve bilbaua • lngil- bqka diğer bütün delegeler lngilterenin · mekle beraber hükümetin diğer pro-
tereye Roma müzakereleri sırasında ve· ' takip ettiii siyueti ve bunun Avnıpada Hl f 1.&k fi bl"" 1·elerini red etmi•tir. Katolikler bil-
ril · hilafı · üzak e1 • .. b r e a e n ançosu • en vaıt na, yanı m er erm munase etlerin normal bir ıeka alması hassa partinin müfrit muhafazaki.r 
devam ettiği sırada • ltalyadan ispanya· üzerindeki tesirlerini memnuniyetle kar· Londra, 1 O (A.A) - Markham sağ cenahı • hükümetin derhal mas-
ya yeni kuvvetlerin gönderildiğini IÖy· ıdaml§lardır. Fransız hariciye nazırı bay madeni felaketinin blançosu: raflarda tasarruflar yapmaaını iıti-
Jemi,tir. Bonnet'nin beyanab Fransanın bu me· 14 Ölü, yorlar. Hükümet ise açığın yeni ver- Brük•elden bir manzara 

B.. Del Vayo ,iddetle devam etmi§tfr: selede lngiltere ile dayanl§ma halinde ol- Enkaz altında bulunan 90 amele. gilerle örtülmesini muvafık gönnek-
lki memleket ideolojileriyle ecnebi duğunu göstermekte ve lngiliz • ltalyan Hastaneye kaldırılmış olan 39 tedir. Son günlerde liberaller de hü- Bu komisyon ne gibi vergiler tesis rak inkişaf etmektedir. Katolik par· 

memleketler d~ müdahaleye atılmakta- anlqmaamı bir Fran11z • ltalyan anı,... I amele. kümetin tezine yaklaşmışlardır. Fa- edilebileceğini araştıracaktır. tisisnin sol cenahı olan demokrat hı-
dır. Avusturya ve ispanya hadiseleri, Çe- masının takip edeceği ümitleri kuvvet- Hallenin sözleri kat katolikler de hükümete dahil ol- Başvekil B. Paul Emile Jansonun ristiyanlar hükümetin lehinde olduk· 
koslovakyaya karı• beliren bir tehdit Av- lendirmektedir. duklanndan 4imdi Belçikada bir ek- nutkundan sonra mebusan meclisi lan halde Muhafazakar sağ cenaJı 
rupayı kaMJlıran unsurlardır. Yarım dü- Londra, 1 O (A.A) - Haile SelS- aeriyet buhranı vardır. reiıi B. Hymans partilerin müzake- uyu,mazlık göatermektedir. Halbuki 
zine Avrupa devleti bu tartlar dahilinde NEDEN GERi KALMIŞ siye Londraya geldiği zaman bir haf- Meclisin dün öğleden ıonra saat relerine imkan vermek üzere celaeyi kah' d h f l ta • t 
ya eğilmeğe, yahut ortadan kaybolma- CENEVRE, 11 (ö.R) - Dün öğle- 1 ta içinde Cenevreye gitmesi muhtc- l410 d b lı 1 · · b' ıne a a aza vıza yapmama-

' a aş yan ce aesı gergın ır tadil etmiştir lçtimaa bu gün aaat • b -1-- l' • h 0 'kü' t 
ia mahkümdur. den sonra tetlcik edilecek olan Habeı mel olduğunu beyan etmiştir. h • • d im B kil B ' ga ve u GA§am mec ısı u me e 

ava ıçın e açı ıştır. qve • 14 de devam edilecektir. . . d b'ld' • d" - k 
ltalya ve Almanya Totaliter rejimle- meaelesi üzerinde müzakerenin taliki ıu Janso bütçe muvazenesi hakkındaki ılıma ı. ~ege ~vet ~!mege • a-

re ait m"1wn mukadderatı yerine getir- tekilde olmUftur : Habet delqeleri bay Yahudi çocukları için hükümet projesini soğuk kanlılıkla Paria 11 (ö.R) _ «Tempsı> ga- rar verm1'tir. Tahmıne gore kabıne 
mektedirler. Avenolu ziyaret ederek Negiisün konsey Viyana, 10 (A.A) -Yahudi ço- tahakkuk ettirmek üzere ekseriyet zeteainin Brükael muhabiri tarafın- itimad kazanacak, fakat ekseriyetin 

B. Del Vayo karı,mulılı: ıiyaaetine müzakerelerinde bizzat hazır bulunmak cukları için ayn ilk mektepler açıl- partilerini temsil eden bir parlamen- dan bildirildiğine göre Belçikada ıi- pek ziyade azaldığı için istifa .-de-
bqlanrıçta bakim olan iyi niyetleri tak- arnuunu bildirmeıi aebebiyle dün öile- ~ııımt.kıınıı._ verilmiatir~ to komia:ronun:un tetkiliDi istemİltİr. yui_vamn biikümetin alex_l:ıin,,!' 9la- c:ektir. 
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