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

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma yapbğı fennen anla.tılmıtbr .• 
~ emiz ağlZ ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci .-r
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 
Ue ditlerinizi ıabah ye aktam her yemekten ıonra fırçalayınız. ··• 
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Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemenltı caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
'hmiırden götürülecek 
en pk en ince ve en 
makbw hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokucuJuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müeesese olmuı, kokuculuk 
alemini P§ırtmıı bulunmaktadır. 
HiW eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalannı JzmirliJere 9orunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını sıörmelisiniz. 
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Dit Fırçaııdır ..... . 
Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

.,,. ~"-'' RIW"/7 fııır"E::> 
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No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numarah fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 metro 

m•afeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fener· 
lerin en küçüiüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok aailamdır. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yalnız 
DAIMON marka olmuına dikkat ediniz. 

ILA·N 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Izmir mezbahaıı Türk Anonim tirketinin müterakim yerp 
borcundan dolaJI müzayedeye çıkarılan Aydının Kemer mevki. 
indeki yaibane ve müttemilibnın ve içinde bulunan makin& alit 
Ye ednab 21 gün müddetle aablığa çıkarıldığından taliplerin 
ihale tarihi olan 25 • 5 • 938 per,embe günü aaat 15 to Aydın 
idare heyetine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunıD'. 

14- 15 - 17 - 18 1606 (1004) 

.G R 1P1 N 
Kaşelerinin tesjrini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRiP VE EMSAU 8* 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür' at itibariyle emaalaiz olan GRtPlN'bi 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karfı ihtiyatlı bulunmut olununu. 
icabında günde (3) ~alınabilir 

T alılitlerinden aalıınınu: ve her yerde ıaraTla Gripin İafe)'ÜU 
.~ • _- • ....... - ' • .... • ' •• - .. '. t... ... • • .. ~ ,...., .. _, 

Dima sabit daima tabii 

~· 

Juvantin saç boy~an 
INGILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarında hazırlanan Ja

vantin aaç boyalan muzır ye zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juyantin aaç boyalan kumral ve ıiy .. olarak iki tabii renlC 
Ü7.erİne tertip eclilmiftir. Gayet tabii ve aabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatti. denize girmek ımetiylo de 

Eczanelerde 't'e ıtnyat maiazalarında arayınız. 
cılmıaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
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TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu . 
Karş1sında 

... !!ll!!_._. ................... mmw.1mıı .... •'~ 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen aene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan cWhiz mar
bh metbur Amerikan filidi ile bu 
aene yeni ve çok kuvvetli bir for
mGDe çıkan FAYDA ve emsali iliç
lan, taze n müeuir Nafta&n ve pire 
tozlanm, lngiliz markalı kimym 

·;o"''I . .. "" ; ."'!i ,. ) . ~ _______________ mm ____ gibreleri bailu için bra boya n 

zaç yağlannı, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle süDerdeki balhk veta
ir batentı öldürm ve Baman Zi
raat enatitüaünün raporunu tapyan 
cKA T AKllLA• tozlarmı min ve 
ucuz fiatterle mağazamızdan tedarik 
edebilininiz. 9 nkkammı iatismar 
etmek iatiyenlerin mağuanuzla biç 

[ Turgutlu Belediyesinden: 
Ketif bedeli 1304 lira 36 kuruttan ibaret yeni ya_Pbnlacak ab

desthane binasının yabıız 750 lira mikdarında olan ıntaatının ya
pılma iti 3 • 5 • 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ek· 
ıiltmeyo konulmuftur• 

ihale 23. 5. 938 tarihine müsadif pazartesi günü ıaat 15 le Be-
lediye dairesinde yap1lacakbr. . • 

lıtoklilerin Je't'lll ve aaati mezkiirda Tmgutlu beledıyeaınde bu-
.ı.. ~- 1 - ıı - ıs ısoo C932l 

alikuı yoktur. 8qb ~de 111-ımamıza dikkat buyurunuz. 
bemis "*'8'· L6tfen JaUrıdald fir.. TELEFONı 388Z 

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

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 16/ 5/ 938 ta· 

DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 
HAMBURG, A. G. Amstcrdam ve Hamburg limanlanna ha· 

ANDROS vapuru 1 S mayısta bekle· reket edecektir. 
niyor. Anvcra ve Hamburg limanlann· VENUS vapuru 26/5 / 938 de lima· 
dan yük çı.karacalttu. mmızda beklenmekte olup yükünü tahli· 

AK.KA vapuru 24 mayıtta beklem· yeden .anra Burgu. Vama ve Köıtcnce 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanları için yük alacaktır. 
için yük alacakbr. SVENSKA ORIEN UNIEN 

ARMEMENT H. SCHULDT BARDALAND motörü 20/5/938 ta· 
MARlTZA vapuru haziran iptidala· rihinde be\lenmekte olup Rotterdam. 

nnda bekleniyor. Rotterdam l - · -g Hamburg, Cdynia, Dantzig, Danimark 
ve Bremen limanları için yük alac:ıktır. ve Baltık limanları için yük alacakbr. 
SERVtcE MARITIME ROUMAINE NORDLAND vapuru 6/ 6/ 938 tari· 

BUCAREST hinde beklenmekte olup Rotterdam. 

DUROSTOR vapuru 1 hazttanda belde· Hamburg, Cdynia. Dantz'ig. Danimar\: 
• K" ...... - CaJ tz T ı· ani ve Baltık limanlan için yük alacakbr. IUJ'Or. URCDCeo a Ye una un a-

n için yük alacaktır. VIKINCLAND motörli 16/6/938 ta· 
rilıinde beklenmekte olup Rotterdam, 

DEN NORSICE MU>DELHA VSUNJE Ham:burı. Cdynia, Oantzig, DanimaHc 
OSLO ve Baltık limanlari için yük alacakbr. 

SAN ANDRES vapuru 26 haziranda SERvtCE MARf11ME ROUMAIN 
bekleniyor. Dieppe Ye Norveç umum SUÇEAVA npuru 6/6/938 tarihin· 
limanlanna JÜk alacaktır. de limanmuza gelip Malta. Manlya ve 

JOHNSTON V ARREN UNF.S L TD. C.Cnova limanlan için yolcu ve ,ak alır. 

UVERPOOL ALBA JUUA vapuru 2/7/1938 de 
INCEMORE npana 6 huirancla IMik- beldenmclı:te olup Malta. ManiJya ve 

\eniyor. Burgu. Vama, Köatence liman- Cenova limanlan için yük alacakm. Yol· 
lanna yÜk alacakbr. cu da kabul eder. 

STE ROY ALE HONGROISE Dandaki hareket tarihleriyle navlun· 
DANUBE MARfl1ME lardaki değitikJiklerdcn acenta meauli-

BUDAPEST vapuru 2 3 mayısta bek- yet kabul etmez. Daha faila tafsilat için 
lcnİJ'or. Tana limanları için ,ak alacak- ikinci Kordonda FRA TFll.J SPERCO 
tır. vapur acentalığına müracaat edilmesi do 

TISZA vapuru z 1 mayısta belı:lenl- ca olunur. ' 
yor. Port Sait - ve lekenderiye için hare- Telefoe : 411 l I 4142 / 2883/4221 

ket edecektir. 

Illndakl hareket tarlhlertyle nav
lunlardakl deİfş~ldilderden acenta me
aullyet kabul etmez. 

Daha fazla ta&Ult ıılmak için Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığma mOra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 ve 2008. 
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Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BiRINCl KORDON REES 

BlNASl TEL. 2443 
Ellerman Lioes Ltd. 

LONDRA HA1TI 

"Um dal 
" CARLO, vapuru iki nisanda Londra ,, Um 0 m) ve Hull' den gelip yük çılcaracak ve ay· 

deniz acenteliği 
Ltd. 

n1 zamanda Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru 29 niaanda Londra ve 
Hullden gelip yük çıkaracak. 

HELENIC UNES L TD. OPORTO vapuru 2~ ~da Uver~ 
pool Ye Svawadan gel1p y1ik çabnıc.ıt 

HEl.l..AS vapura 13/ IS ma)'1S ara• • ____ ..1 1 ,_ __ .-J G1 
. ve ~ -• -~c:•ı- ve oeaov 

anda beklenilmektedir. Rotterdam. i;in yiik alacaktır. 
Hamburg Ye Annn limanlan için yük LE'.SBIAN Yapana 1 7 ma,_. Uver• 
alacaktır. pool •e Svameadan gdip yük çıkaracak 

CRJCORJOS C. fi vapuru ~3 • 24 ma· OPORTO vapuru 7 maywe 1938 de 
ywe araaında beklenilmektedir. Rotter- Uverpool için yük alacaktır. 
dam. Hambars •re Anven ljmenlen için 11fE GENERAL STEAM NA VICA• 
yük alacaktır. TION L TD. 

~~~A SUD ~ERIKANA ALBATROS 3 vapuru 20 mayıt~ 
AROO motorli 24/2S mayısta Londra için yük alacakhr. 

beklenmekte olup Nevyork için yük DEUl'SCH LEV ANTE .. UNIE 
alacakm. ACHAIA npunı ,.._ ....... ohıp 

FJ..lN. K. mot5rll t 5 /20 haziranda Jiik çsbrmaktadw. 
beklenmekte olup N~ için yük Tarih ve navlunlarda1d detllllclllda. 
alacaktır. den acenta mesullyet kabul etme&. 

Ulö1m STATES AND LEVANT 

IJNE LTD. gerek vapur bimlerl ve navlunlan hH• 
BAGHDAD motörli l haziranda bek- kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

lenilmelı:te Nevyork İçin yük alacaktır. Daha fada tafsillt almak için Birind 

DANIO motöril temmuzwı iptidaam- Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
da beklenilmekte Nevyork için yGk ala- umumi deniz acentalığı Ltd. mUracaat 
caktır. edilmesi rica olunur. 

Gerek vapurların muvasallt talrhlerl, TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

O S M A.N i YE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenia en e9ki otelelal BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 aenelik tecriibeli idareaiyle bütün Eıo 
halkına kendisini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi e'f'lerindeld rabab bu
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine illveten Eiatler mülhit ucuzdm. 
lıtanbulda bütüa üe ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

Manis~ C.müddeiumumiliğindan: 
Maniaa Ceza evinin 1/6/938 tarihinden 1 - 6 - 939 tarihine 

kadar bir aenelik ihtiyacı olan 160.000 adet ekmek kapalı zarf 
uaulüle eluiltmey~ konulduğu ve muhammen bedelinin 12.800 li
ra olduğu 't'e ihalenin ekıiltme günü olan 1938 Jlh haziranınm bi
rinci perfelllbe günü ıaat on bette Mania& C. Müddeiumumilik 
dairesinde yapılacağından taliplerin 960 lira muvakkat teminat 
akçesi ile birlikt~ Maniaa C. Müddeiumıımilik dairesinde topJ.. 
nacak olan ceu. eri komiayoounda hazır bulunmalan ve bu bu
MUta fazla izahat almak iıtiyenlerin C. Müddeiumumilik kale
minde mevcut mukavelenameyi tetkik etmeleri lüzumu ilin olu. 
nur. 3 - 7 - 11 -15 1457 (896). 
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Konsey lspanyol teklifini rddetti 
Bu Kararda İngiliz ve Fransız 

Rusya aleyhte rey verdi 
Sekiz Devlet de, talimat almadık diye 
kaçamaklı yoldan reye iştirak etmedi 

Cenevreden iki manzara 

Hariciye nazırlarının tesiri oldu 

Südetlerin Şefi Haynlayn 
B. Hitlerin emri ile lngiliz efkarını 
kazanmak için mi Londraya geldi? 
Londra 14 (ö.R) - Çekoslovak

ya Almanlanrun Führeri B. Kourad 
Heinlein'in hususi bir memu~ vası
tuile B. Hitlerin gönderdiği bir emir 
üzerine tayyare ile Londra1·ıı luu-ekc~ 
ettiği iddia edilmektedir. B. He:11)cin 
Londrada Südet Almanlannın dava
sına teveccüh ebsliyen 4ahsivetleri 
bu meselenin hakiki •eklinden habcı'· 
dar etıneie memur edilmiştir. Hein
lein işçi partisi Lordlarından Noel 
T oomshend ile dostluğundan istifa
de ederek Londranın muhtelif nü" 
fuzlu şahsiyetlerine kuıdini takdim 
ettirmiş ve bir çok mülikatlard:ı bu
lunmuştur. B. Vinston Churchilt ta
rafından verilen öğle yemeğ,inde li
lnral partisi reisi ~ir Archibald Sin~
iair de hazır buluıımll§tur. 

bildiriyor: Nll2ll'lar konseyi milialeı 
statüsünü hll2Jl'laınağa memur edilen 
nazırlararası komitesinin müzakerıi. 
!erinden çıkan neticeleri tetkik etmif· 
tir.Akalliyetler statüsünün bünye ıa
lihah biınu. telakki ediliyor. Bunun 
kabulü akalliyetler meselesini bütün
lüğile ve geni, bir ruh içinde ballet• 
mek imkanını verecektir. Yani h\i. 
kümet tahakkuk yoluna gİmıeğe ha~ . 
zır bulunuyor. Bu neticeye alikadaı 
unsurlarla müzakere yolile ve teşri.1 
yolla vanlacakhr. 

Diğer 2arafdan öğleden aoı.ra, liberal 
ROMA, 14 (ö.R) _ lapanyaya kar· se yapmJJ ve Çin meselesi1le lsvlçrenin lemiyeceğini ve lıviçrenin konaer• mi>- grubu mebuslarından Harold Nicol-

.fl kanpnuLk aiyuetinin bırakılmuı hak- hitaraflıiı hakkında evvelce hildin1eu ra~ etmekle~ ~"'.'etinin k~nseyde son avam kamaraamda Heinlein se-

Roma 14 (ö.R) - Çekoslovak· 
ya sefiri kendi talebile hariciye n&• 

zırı kont Ciano tarahndan kabul edil· 
mi• ve onunlıı ıızun bir muhaverede 
bulunmu,tu' Zannedildiğine göre' 
Çekoslovakya sefiri son Hitler-Mus· 
solini göriifmeleri hakkında, buııla· 
nn Çekoslovakyaya ait laaımlari 
üzerinde malGmat talep etmiştir. kın .. _,_, bnanvol teklifini kouaey reddet· karar ıekillerinl kabul etmİftİr. Saat on oldugunu tasdik ettipu ıöstermlf oldu- fin b• • b' k eb • .._, r-• • re e ır çay vermq, ır ço m uı-

llllf •• :... y ahm So-et Rua•a lapanya le· alb ellide konsey aleni celseainl yapmlf· sunu, ba sebeple hu karenn on albMı J b d h b 1 la d B 
~ ., , • • ıır un a azır u unmuş r ır. · Roma ! ı\ (ÖR) Alman baft. 

lıinde rey vem>İftir. Fnmsa, lna'iltere, br. Almanya milliyetçilerinin himayesi maddeye kartı diğer memleketlerm ,... • • . I • Çe'· 1 aky • tikl'r · -
bul dil • . ı• d . . . "'-' bil.1:-:. nem eın KOi ov anın ıs a ıne ,.•ı'ye n·~·ı Yon Ribbentrop ile >--.,· 

Lehistan ve Roman1a bpanyol teklifi· için huırlanan karar ıureti ka e · Zl'Jeti &I • eiiftireıniyece .. -.. ~..... ık •·-fd •• •• ı_...:r • i " _.. "''il 
• . . aç ça uua ar gonınen auısuız aıyas fu: sefiri Sir Nevi! Hendersonun Ço-

nin aleyhinde rey Termİf)erdir. Belçika, mİf!İr. Bu hima1e Avmtmya milliyetçile-
1 
ve fUDU llive elmiJtir 1 tahsiyetleri nezdinde Südetlerin da- koslovakya Alman akalliyeti hakkın• 

Bolivya, Çin, Ekvatör, Iran, Yeni Zelan- rine de teınUI edilmİftir. Konsey aonra Franaa pakim hila bütün kı:Jmetini vasını müdafaa maksadını güdüyor da gelecek hafta müzakerelerine de. 
da, Penı ve laveç reye ittirakten istinkif laviçre bitaraflıiı meseleaine ıeçmi,tir.. muhafaza ettiğine kanidir ve laviçre bi- gibi görünmektedir. Yam edeceklerini bildirdi. c Preu 
dmİflerdir. laviçre dele&"eoİ bay Moıta komey masa· tarallıimı hu kayıtla kabul etmİflİr. Huociotionıo Alman hariciye nazın· 

CENEVRE, 14 (ö.R) - ispanyaya ıma oturrnut ve laveç luıriciye nazın B. Cenevre, 14 (ö.R) - B. Litvlncıf HE1NLEIN'IN TEMASLARI nın Südet Almanlan meselesine sulb-
kartı ı..n,maziık ıiyasetinin terki husu• Samiler taralmdan huırlanan rapora laviçre hakkındaki kararda iki tadil tek- Lo d 14 (ö.R) _ B. Konrad çu bir hal ,ekli bulmak üzere lngil-
aundııld lapuı1ol karar ıureti teklifi aa- kabul ebnİftir. Bu karar ıureılnde konsey lifi yap11Ufb. Birincial bitanıflığuı kon- Hein~inra dün ak . lngiliz ıiyasi terenin araya girmek teşebbüsünü 
rih ~ir neticeye ~ ... ~ K~n- l~vi~nln daimi b~ıli v:ziretini ile- le'J karariyle lıviçreye tevcihi v11 böyle- .-!ısiyetleri ile b:.:'e yemek yemiş- . . müsait bir surette kabul ettiğini ili· 
sey Ualarmın elıserJ'feti, hlikumetlerm· n ıiirerek bundan böyle ~ secrf ted- ce bu brarm bir meaabek <ılmuomı tir. Bunların arasında kendisinin şah- Çek bafvekılı B. Hodza ve ediyor. Ayni ajansa göre Çekoslo-
tlen talimat ıılmala vakit bulamadıklan· birlere İftlrak etmiyeuği ba!dcmc!ııld be· önüne ıreçilmesi, ikincial de lsviçre pak- si dostu olan Forayn ofis bq diplo- B.Heinlein tahsi siyasi doatlarile bir vakya Südet Almanlarma büyük bit 
m bildirerek reye ittlrak ~emiflerdir .. yanatmı kaydetmekte ve l•viçrenln bu- taki ııecırl tedbir taahhütlerinden kurt... masi JJ>iİpVİrİ Robert ıir Vansittart iki göriifmeden ve hususi bir otelde serbesti bahşetmeğe hazır olmakla 
Bununla beraber Lord Hıılifakı ve bay na davet edilmiyeCeiinl bildirmektedir.. hınca milletler Cemiyetinin de lniçre da vardı. Bu görü,me1erin tamamile Çekoalovakyanm Londra sefiri B. beraber bunun mukabilinde toprak 
Bonnet'nin enerjik ıraziyetleri lıpan1ol Bununla beraber lıviçre n!illetlet cemi· lehinde bu tedbirleri tatbik mecburiye• hususi bir mahiyette olduğu kayde- Jan Maaarik ile mülikattan aonra bütünlüğünü büyük devletlerin g..
llıtilifmdan cfiier deTletlerln uzak kal- yeti U..ı olarak cfiier taalılılitlerine· aa- tinden kıırtulmaaı idi. Koıney ba tadil- diliyor. Südet reuinin 1ngi1iz kabine- tekrar tayyare ile Praga hareket et- ranti etmelerini istiyec:ektir. Bu ga• 
malanm pnclilik temin etmİf bulunuyor. dık kalacak ve Milletler Cemiyetine her lerl.rec!deı.iftlr. ımın resmi bir mümesailib görü•- miıtir. rantinin tekli iae henüz tasrih edil-

Koweıin llalmde bir karar ıuretine kolaylıfı söllenneie devam edecıelrtlr.. Şili delesesinin öileden sonraki cel- mesi hiç bir an diltüniibnemi4tir. Prag 14 ( ö.R) - Çeteka ajansı memittir. 
baila-• liamı selen dijer Uç miihim l B. Motta federal hlikümet nem- '°'""'" aede re.men Şilinin Milletler Cemiyetin
meaele ldlı'Jor ı Çınin Japonya ıoleyhin· kür etmlt ve laviçrenln Milletler cemi- den çekileceğini bildinnai beldenİ'for ... 
deki müracaatl, laviçrenin bitaraflıiı ve 1etine aadakatini bir daha tekrar etmit- Fakat bu preaviden aonra, iki sene mild
Şili deleııeal ba1 Ednres tarafından Mil· tir. detle Şili yine Milletler cemlyeti U... 
letler Cemİ'/etİ baaı oimı'Jıuı devletlere B. Bonnet biç bir devletin Milletler kalac:aimdan hu müddet zarfında pakt 
sönderilmesi teklif edilen İltİfare notaSL cemiyeti pakb mucibince &serine diifen es&1h tekilde lllilı edilirse latifuaıı se- . 

Şili deleııesi ıu lesi miidafaa etmİf· aahhiitlerden kendi kararİ'fle latiana edi- ri alacakbr. 
tir: MilJetler Ceml1eti bütiin dünyaya--===========================•! 
tlmiJ bir te,ekkkül olmadan laz)'İk ha· 
reketine Pifemeıı ve zecri tedbirleri lal· 

bik edemez. Milletler Cemiyeti ünlvenal 
olmadıkça mıuıeTI bir otorite De iktifa 
etmelidir. F ıılnıt ha tez llzerinde mi.atma 

B. SANDLERJN RAPORU 

CENEVRE, 14 ( ö.R) - lsTİçre bi-

ispanyada asiler 
Güçlükle ilerliyorlar 

taraflığı lıaldnnda lıTeç hariciye nazD'I Banelon 14 ( ö.R) - Milli mü· pek yavqhr. 
B. San dl erin raporu ı.a-dır • dafaa nezaretinin tebliğidir. Şark Bununla beraber Albokaaer ile 

Rapor ba'! Lltvinof tarafmdan cephesinde asilerin mukabil taarruz- Morella arasmda Teruel yolu asile-

Amerika sahilleri müdafaasız 

Yapılan manevralar bunu gösterdi 
NEVYORK, 14 (ö.R) -Ame- ya mitralyözlerle ıilalılı üç yüz Amerika sahillerinin her taarru:ııo 

rika Atlaııtik sahilinin deniz ta· uker indirebilmitlerdir. Fakat dan masun sayılamıyacağı kana
arruzlarından ne dereceye kadar hakemler müdafaanın tiddetli ati basıl olmuttur. 
muun aayılabileceğini anlamak t • be'b. 1 b 300 k · 

a etı se ıy e u as erın an- PARIS 14 (ÖR) B L b 
üzere Boston ve Nevyork arasında cak ··ıu 1 k k . . 1 , · - et e 
manevralar yapılmıttır. Netice- 0 0 ara araya ınmıt 0 a- tayyaresi Birletik Amerikayı ce-
lere bakılıraa hakemler pek te bilecekleri hükmünü vermittir .• nubi Amerika - Mantal • Dakar 
memnun olmamıtlardır. Filhaki· Hücum tarafı 500 tayyare, mü- yoluyle Lehistana bağlamak üze. 
ka üç tehir sözde tahrip edilmit dafaa tarafı iıe 117 tayyare kay· re Kaliforniyadan hareket etmit• 
ve muhacimler paratutlarla kara- betmittir. Umumiyet itibariyle !erdir. 

Şantung Cephesinde Avam Kamara
sında bir komü-

ileri ıürülen ihtiraz kayıtlarına cevap ola- lan karıısında Cümhuriyet kuvvet- rin eline geçmİ4tir. Albokaser ile Te
rak konseyin hu meselede karar verme· )erinin müdafaa11 gittikçe kendini ruel arasında ise bükümetçiler asile
ie aalilıiyetli olduğunu kaydetmekte ve göstermektedir. Diğer cephelerde de ri püakürtmii§lerdir. General Carsi· 
laviçrenin huauai vaziyetini söaterer~ asilerin muhtelif hücumian püskür- yarun Kastelyalı kuvvetleri Villa- Devam eden cetin ve kanlı bir har-
onun lıakkıııdaki karann Milletler Cemı· tülmüştür. Deniz tarafından gelen frankaya bir kilometre mesafeye gel- • nistin suali 
1eti kadroau içinde bitaraflık vaziyetine yunkera tayyareleri on gün içinde mitlerdir ve Alkala de Şivert istika- b ' f ' ' h l b ki · 
•eveo &"österecek diğer devletlere emaııl ikinci defa olarak Baraelon şehrini metinde yürüıneğe çalıııyorlar. Bun- zn ne lCeSl eyecan a e eni yor LONDRA, 14 <.~·~> - Ava~ 
tqkil edemiyeceiiııi &"Öltennektedir. bombardıman etmeğe tqebbüı et· lar bazı köyleri zaptetmişleı ve 150 TOKYO, 14 (ö.R) - Longhay Çin kuvvetleri hava bombardı· ~amarasında komun~st mebus Vıl· 

mitlene de ıiddetli bava müdafaa esir alm.~.ardır. Diğer bir kol Poevlaa cephesi Japon kaynağından gelen manlarına rağmen büyük bir ma· ham Calster batvekılden sormut• 
ŞiLiNiN TEKUFI . . .. atqi karıısında firara mecb~ kal- de Yavada 71 esir almııtır. haberler Çin kuvvetlerinin yığın nt!~a aerbeatisi~i muhaf~a et- tur : 

CENEVRE, 14 (ö.R) - Şilı bükü· ınıflardır. Dü,man tayyarelen bom- halinde bir ric'at hareketi hazırla- mege devam edıyorlar. Eger Ja- - ltalyanın ispanyadan dahi· 
meti tarafından milletler cemiyeti paktı· balarını linıan hududu haricinde de- Madrid 13 (A.A) - Kastellon ve dıkları hiaaini vermektedir. Bu ponlar Su. Çen. Kuang - Si hattı- lf harp sonunda bütün kıt'alarını 
nm ulilıı için yapılan telılif konsey hu- nize atm,.larsa da hiç bir hasara se- Teruel eyaletlerinin hudutlarında bu- k ti S k··ı nı itgale muvaffak olurlarsa Çin- Ye malzemesini geri çekmek vaa-

d büyük güçlüld - d ... 1 d "!arda harebe "ddetl uvve er uçen sev u cey' mm" • ık b 1 d• . • d k tal t 
~ a . c . ~ çarp~d~ bep olmamı,lardır. dunan ag ~u .• tı ~ e takasını müdafaa edenlerdir. Ha- lıler Su. Çen ç ıntıFsını oVta ta· ı ~;~mı or u kı b··fukta,. ayya· 
Şiluım Milletler. emıy(.. eted enbaL~~)ı iii . Ö haber eveğind~ etmki ektedır. D~«;" dagların va istiktafları Çin kuvvetlerinin rak müdafaalarını enakg • eng rte okuarına,t1ta? o. e~lnd~ ve 
hakkında preavı onc en ...,,. ver- Pana 14 ( .R) - ispanya - et e mmtakada Tırıg ve Cue- . . . mmtakaaında toplıyac lardır. opçu vve erme mı tamı ır ve 
diği bildirilmektedir. Şili delepıyonu- lerine göre Kastellon istikametinde vas de Vinroma arasındaki sırtlan hareketı~.1 ~.e Yong • Ç.engın Ja- ROMA, 14 (Ö.R) -Tokyodan ltalyan bükümeti bu vaadin tii· 
nun resmi kaynaklan da ha1 Ednrdım naayonaliat taarruzu devamdadır. istirdad eden hükümet kuvvetleri rn ~ot~rlu ku~etlerı. taraf ıh· bildirildiğine göre Şantung cep- mulü altına giren cüzü tamları 
bu aabah hükümetinden aldıiı talimatta Fakat iyi hazırlanınıf mevkiler üze- faaliyetlerine devam ederek Cuevaaı .an ~Halı sebebıle çevrılmek te • besinde Su - Çen tehrinin muhaıa- tasrih etı_nit midir, ve bunlar bu 
paktın ıslillıı meıeleainde elde edilen ne· rinde hükümetçilerin gösterdikleri utirdad ve mıntakaya hikinı bulu- like~ıne m.aruz. .ka~.an ~ıntakal'.ı ra altına alınması makıadiyle de- hükümetın kontrolü altında mı· 
ticenin kifayetaiz telakki edildiği teyit mukavemet sebebiyle ileri hareketi nan araziyi zaptetmiflerdir. tahlıye ettıklerını goaterıyor. Tı- vam etmekte olan mütbit muha· dır? 
edilmektedir. - yençin • Fukeo hattı üzerinde yüz- rebelerde 20 bin Çinlinin telef ol- Batvekil namına hariciye müs-

Ingı•ıtere Meksı·ko )erce vagon asker dolu olarak Su- duğu iddia edilmektedir. Şimdiki tetarı bay Blutler cevap vererek 
PRAG, 14 (ö.R) - Hazırlanmlf &"i· • Çen istikametinde harekettedir ... halde Hu. Han ve cenubi Şan_ Si birinci kısım hakkında cevabın 

bi olan milletler ıtatüsü 16 maddedir... Bir çok trenler de Su • Çen garbi- eyaletlerinde bulunan Japon kuv- mü.s~et oldu.ğ~nu aöyledikten son· 
Bu kanun bütün uruurlarm devlet idare- ne doğru gidiyorlar. Bundan anla- vetlerinin de Sarı nehri geçerek ra ılave .et~ıttır : . 
,; ve devletin kontrolüne ıihi reami mü- Arasında siyasi münasebet kesildi ,ılıyor ki timendifer hattının bir- büyük Japon taarruzuna ittirak - ıkıncı k11ma gelınce bu kuv-
ease••••r kaquında lam müsavatı haiz • birine amud iki tubesi sayesinde edecekleri öğrenilmektedir. vetlerin timdiki halde ne mikyas· 
olduğuna kabul etmektedir. Muhtelif ta ltalyan hükümetinin kontrole 
milliyetler hu idare ve mÜeHeıelerle LONDRA, 14 (ö.R) - Mekaika cümburiyeti lngiltere ile dip- B 1 ek k b• b h tabi olduğunu söylemek imkansız· 
münasebetlerinde milli liaanlannı kul- lomasi münaıebetlerini keımittir. Londra, sefirini ııeri çağırmıt· e çı a a ıne U. ranı dır. 
!anmak hakkım haiz olacaklardır. Bu da tır. Sefaret binası kapatılacaktır. Bu karar lngiliz petrol kum-
muhtelif milliyetler mümeuillerinin bu panyalarının istimlaki hakkında lngilterenin Meksika hükümeti· BROKSEL, 14 (ö.R) - Hariciye nazırı Sosyalist Spaak yeni Negüs Londraya 
ldare ve müeHeaelere memur olarak ka- kabineyi tetkile memur edilmittir. Fakat bay Spaak hiç bir za-
bulünü otomatik bir netice haline ko- ne verdiği notanın neticeıidir. Mekıika hariciye nazırı lngiltere- man müfritler arasında yer almamıthr. Düten kabineye benzer, döndü 
yacakbr. nin Meksika ıefirine dün bu kararı bildirmit ve ayni zamanda fakat daha az unsurlu bir kabine kurmak niyetindedir. Muvaf. 

CENVRE, 14 (ö.R) - Saat 11 den Meksika ihtilalinde mağdur olan lngiliz tebaalarına tayin edilen fak olmamasına ihtimal verilmiyor. Yeni kabine ıalı gilnü parla-
13.40 a kadar konaey uzun bir sizli cel- 361717 pezoıluk tazminat bedelini de aefire ödemittir. mento 6nfine çıkabilecektir. 

LONDRA, 14 (.R) - Negüa 
Cenevreden buraya dönmüt bu
lunmaktadır. 


