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imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BILG1N 

Başmuharrlr ve umum! neşriyat mUc!UrU: 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDE'lt Türkiye için Hariç lçlrı 

Senelik..... . ...... 1400 
Altı aylık • .. • • • • .. .. • • .. 150 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

r.------~· Cümhuriyetin 11a Cümhuriyet eserinin 1ıekçiıri, aabo.hlan çıkar ıi1143i ~etedir 
FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR ıı ... 
~ -----

B~şvekil ve Hariciy~ . vekilimiz Ankaraya avdet 
ettiler ve Ankara · garında törenle karşılandılar 

:8. Celil Bayar Parti grubunda seya
. ha ti hakkında : izahat· verecek-· · 
:H~taYda !Kain.utayda Bütçe müza

keresine başlanıyor 
AISancak 
Galatasarayı 

Beşi~taş 
Harbiye takımını 

3 - 2 yendiler 

,- Türk 
lngiliz 

lşbirliği için Lon· 
drada sağlam 
temeller atıldı 

• 
IST ANB'Ur, t6(1lusuai) -

Londrada milli Banka direk
törlerimi:ıle City mali maha· 
filleriyle cereyan eden gö
TÜfmeler müsbet netice Ver
miştir. Türk - lngiliz iktısadi 
İf birliği için büyük imkanlar 
kurulmu,ıur. Varılan anlaş· 
malara göre Çatal Ga:ıi ile 
diğeı- bir limanımızın yapıl
mcuı için kredi ve teknik im
kanları temin edilml,ıir. Ay· 
rıca madenlerimize ait üç 
yıllalı pMn da ba auretle ta
haklıalı etmif balunacalıla. 

Her yaşta 
Spor yapanın başı 

vücuduna yük olmaz I 
YENi ASIR Matbaasında buılmıtm 

--·----.!'!f 

Şehitler ihtifali 
Pazar günü Hava kahra· 
manlarını saygı ile andık 

Hava Nazırı deği
şiyor L. Halifaks 

çekilecek mi? 

lngiltere kralı, Veliaht prense• Elizabetle bir gezintide 
LONDRA, 16 (ö.R) - Hafta ıo- kabinesinde acele baD deiifildikler ya• 

nanu Çekrea tatosunda geçirdikten son· pac:aktır. Bunun sebebi de lngili.z bava 
ra bay Neville Cbamberlain Londraya kuvvetlerinin küi derecede hala artma• 
avdet etmİftİr. Londra aiyaıi mabafille- ama ka111 muhtelif partileıin bava neza• 
rinde ~ sön hay Cl.amberlaln ( - SOMU 7 1NCI SAHtFEDE -



Hava şehi feri • • 
ıcın 

' 

Pazar günü yurdun er 1 

öşesinde tören yapıldı 1 

$EHiR HABE 
Bu kaza mı'? 

n Pe enin cesedi 
denizden çıkarıldı 

erga 
'ERi Halayda 

T ahrikciler • 

ermeSİ Ne yaptıklarının 
, Farkında değildir 

.. . .. . . Bumava ziraat mücadele irstuyo- -------------------- --o--
Ankara 15 (A.A) - Bugun rebırçokçelenk~onderilmif bulu- nu muhasebecisi B. lhıan Peken bir B p b h ı BASTARAFI l iNCI SAHiFEDE 

meml~eti~izin ~er.tarafında ha- nuyordu. • . haftadan beri tegayyüp etmİ§ti. N~ U azar sa a J açı ıyor menfaatlerin müdafaası için yeni 
va fdıitlen ihtifali yapılmıştır. Saat 11 de ablan topla ihtifal reye cittiiini bilren yoktu. kuvvetlere, yeni •mni havalııra 
Şehrimiz. e Ulus meydanmda 'f'.a: bat~f, ve. bu .~da.~ Dün Kartıyakamn Naldöken aahi- .. . • ihtiyaç vardır. B11nu Hatay mesele-
pılaa ihtilalde b.,.ta B.M. ecliaı daki unc•k ile~~ ~an:eter~e_!rı tinde bir ceaed denizden çıkanlm1'; Bergamanm buyük Kermes baft.a- Halkevı bahçeaınde muhtelif havalar sinin tezimize uygun bir tekilde halli 
r~i Abdülhalik Ren~. ve~~ bayraklar yarıya iıulirilmq, büt_wı yapdan tetlıikatta cesedin B. Ihsan aı ön~~ ırünii ~ ~4 ç~laceiı.~i. ayni aaatlerde bir anti- doğuracUı:tır. 
kil Celil Bayar, dahiliye vekili, hazır bulananlar ve kıtaat selim Pekene ait olduğu anıa.ıhmttır. 8. de Valinin ve bir çok davetlilena lıite ıezintiaı yapılacaktır. Türkiye. Fransa. Suriye araaın-
parti ıenel aekıeteri Şükrü Kaya d · llııanm bir kaza neticesinde denize huzurile Bergamanm bağlar kırında Saat 12 den sonra bağlar kırında daki dostluk münasebetlerinin inlri-
o ~~ bütün. vekille~', me- Hava ~tlerimizin_yiiluelı: ha- diiferek vefat ettiği zannedilmekte- açtlacaktır. Ke~es .eğlence!~. ha- f~li>:et, ~~ır. Açılma töre- tafmd~ elde edilecek yüksek men-
bualar, büyük erkiıubarbıye ve tıralanna hürmeten suren bu ya· dir. Tahkikata h•şlanmtşlır. zırlıklan ikmal edılm~. hafta ıçmde nıne ıstiklil m~ile bll§lanacak. Bu- faatlerı, küçük dütünceli entribcı-
milli "daf- vekileti ile diğer nmd•lrikalıksükiltesnaaında~- -=-- memlebtin dört tarafından Berp- nu açılma söylevi takip edecektir. lann kurbanı yapmak, ıuur'bı bir 
vek&letler erkanı, fdırimizde bu- rimizdelri b" - nakil vaaıtalan s• "k" t ı mayagelecekziyaretc;ilerorada,ken- Geçici resmi, bengi, kalkan, dağlı hareket sayılamaz. Yani dütüncesi 
lunmalıta olan komutanlar, bütün bulundukları yerde d~lardır. Jr, 1 1 Sa Ir a di evlerinde imif gibi her türlü nete, oyunları, ok atma, harmandalı oyu- kıt Suriyeli tahrikçilerin Hataydald 
km um ar mihneaailleri ve mektep- Hava m- tqarhiı, Türk hava Vefat eden B. Adilden inbilil edea eğlenceyi bulacaklar, Komitece otel- nu, avcı1ann ve ciridcilerin av ve hareket tarzları her teyden evvel Su-
li1er hazır bıt' altta idiler. kmw ve C.H. Parti.si adma aöy- Veteriner direlrtörliiğü '"lkiJetine iz. lere yer!ettirilecelderdir. cirid oyunları büyük bir zevkle ta· riyenin yiibek menfaatlerine aykı:t 

Bando muziJı:a ile aakeri kıtalar !enen nutukları müteakip muzika- mir hayvan tahaffuzhanesi direktö- Pazar sabahı m-in açıldığı da- kip edilecektir. dü~. Bımlar bindikleri dalı kesen 
ve blaJ..hlr bir ballr: kütlesi de nın çaldığı ~Ulus meydanm• rii B. Kazım inan tayin edilmqtir. vul ve zurnalarla ilan edilecektir. Pazartesi gÜnil panayır ve kotu- gafillerdir. 
merasime iftirik eylemiftir. da merasime · yet ftrilmiftir, B. KUim her iki vazifeyi görecektir. Bunu müteakip efeler, ciridciler Hal- !ar vardır. Cartamba günü kozak gü- Hatay Türkleri, k~ndilerinden 

Velriletler ile tehir ve parti ve Bun müteakip bir heyet çe- * kevi önünde karıılanacaklıırchr. nüdür. Cuma günü Çandarlıda nefis beklenen soiuk kanldıiı, ae9• .o-
-lıtelif aiie d-, Türk Hava enlderi tdüt tayyarecilerimizin Ticaret odası idare heyeti dün top- Halkevi bandosu öğleye kadu bir gÜn yqanacaktır. nuna kadar göstereceklerdir. Türk 
kurumu, Türkkutu ve tayyareci- üzerine götürmüt ve çelenkler me- lanarak bazı kararlar almıfbr. E • bb d k • makarnalı Türk hakkının tecellisine 
ler tarafından tebit tayyarecileri- zara konurken bir manga asker üç * tı a o ası ongresı k~9:". ~ami hauuiy~ Hatay. ae-
miziıı mezarlanna koaoll'Dllk üze- defa selam abfı yapmıfbr. Vilayet bıfzıasıhha meclisi dün çım ışını yakından takip edecektir. 
===============--=....,======-!sıhhat müdürü Dr. Cevdet ~açoğ- Türk - Fransız dostluğunun dö-

KUŞADASINDA !:u;.~a~h~0f.~:'~i ikinci toplantısını İzmirde yapacaktır ::ent::'ıar!ı~ ~ = 
"zd • • • b_. olac:aklannı umuycıruz. Bu 

1 
go en geçmnıftır · __ .. .. , , . • • ümitledir ki tahrikita ve tuyikata 

Belediyen· n faaliyeti 
ne halde bulunuyor? 

Kı· 11• z m a 0 d a Pazar !Nftll Manisa Halkevinde imine aelmıtler ve evde Mania C. kartı sükUn ve itidali elden lınk-
ikinci mıntaka etibba odau kongresi H. Partisi taraEuıdan ,..,,flerine 'ff- mıyoruz .. 

A k 1 JI t tklklerl yapılıqtır. Kongreye Manisa dok-'rilen Jb yirmi ldtilik bir ziyafette • HAKKI OCAKOOLU 
r eo 0 e torları ile lzmir, Balıkesir, Aydın vi- hazır bulunm lardır. 

Kültür bakanlıiı Arkeoloğlarm- ·yelleri doktorlannın mühinı bir Kongre ffalb..i aalonlarinda -t K k 
dan B. Remzi <>iuz pazar günü re- kımu iflirak ~. Kongreye İf- 1430 de aç!ldı. Meelıekt baıa kamq.. arşı ya a 
fakatinde viliyet istatistik müdürü tirak etmek üzere civar viliyetler- mı:tar __ .ı.ı.. Fakat L-- • • u lk • l 
B. Kizmı Demi bulunduğu lıalıle den gelen munhbulann adedi yüze esulı ~ ~"" ~ na euı aucı arı 

6 Ma • __ .._li -·-.ı K • • • • • • ı-·"' ı·yık lan K Kilizmana giderek Arkeoloji tetkik· yakm bulunuyordu. k-• ıı..,....:i.. nıGza Karııyaka Halkefl •por tubesinİll yıs lllnD sa7 UllUAla Ufa·,nmızm mcw o..._a a o U· 
1 

• B K• k _ı..,_ ..... yap ... __ .. _.., __ 
dan giizefletiyor bafhğı altında bir şadasmı mamur ve ten görmek İste· en ~pmlfhr. • azmıın ~. ~ ızıım, ve Aydından yirmi ~ Yalanda lzmirde ikinci bir lan- avcdar kolu ~ ırünü Değİrmen 
yazı ne,retmİftİk. KU§llduının «Ca-ıdiğimiz için icraattan bahseden yazı maaile meydana çıkarılan Kilizman· otomobille gelen doktorlar kaf"ılesı ti ılmaa karar'·_._lank ~'·- denı kamununa ıiderek üç sürek a\'1 

A ah U den Cih A daki mozayıklar mahallinde tetkik Manisalılar tarafmdan Manİ.laımı iz- yap 1 
• • ""'.:""' t""':'""· yapnllflar, bir sırtlan, iki çakal bir de 

mi tiks m a esin · an cun l gibi tiki.yeti ihtiva eden mektubu da edilmit ve fotoğrafları ahnnuşbr. mir cihetindeki methali Kapıkaya ~ya son verildi. • Mutea"";'- mısa- yahan domuzu vurmUflardır. 
imzuiyle aldığımız bir mektupl• ı yazmakta bir beis gönniyoruz. Yal- Bunların tarihi 1-eti hü-"1..,'·. me•kün' de "nk samimi bir surette firler gruplar halinde tehri gezdiler, A•cılar •---un ko-ylu .. leri ı"le ka· 
takdirlerin yerine masruf olmadığı, kaniiz ki birlerimizin ima- '"J'ıu yuımu • ,.... • ll<Alll 

tehrin ok balmn ld • b"ld' T nız ıuna fe B. Remzi Oğuz dün ~imizckn kartılaıum4tır. · bu meyanda kitap sarayı, müzeyi, munbaymın ali.kalarmdan c:ok mi· 
ç sız 0 uıru. ı m ı- n babamda en büyük hümüniyetler ayrılarak Maniaya sitmiştir. B. Kafile doğruca. Moria Şinasi hu- kız entitüaünü, parti binasını, .ttıir tehasais olmutlar, neteli bir güv 

yor. B. Cihan Acun diYor ki: la bile ___ L<-L •--- d-L- kulüb • emlek h l 
K d L_,_.., • • b"'t • ve azım_nn muvaııaı< OJIDUI Remzi Oğuz yirmi gün """"" Ma· tanesine gitmif ve hastaneyi gez- .. ünü, yenı m et astane- ııeçirmit erdir. c up_•A oeıcu.ıyesının u çesı . . • _ _.ı_1 __ ih . dır ek d • • -•--' _,,_.ı ı 

hiç bir zaman 26 bin lirayı geçme- ıç'.'1 g~ 7""1UUllllC• • tiyaç. var : nisa müzesini tunif etm le i i. mittir. Bu sırada Hava tehitleri ih- sını, .....,yumu K;;. .. ü er. --o--
1Dİ4tir. Bundan eYYelki belediyeler Bır tehir halkı yap.dığı eehrı ken~ Kendisi iki güne kadar Ankara.ya tifalinde bulunan vali ve parti baş- Alqam saat 15 de Manisa doktor· Bay Refik 
bundan daha az varidatla bir çok yuvası kadar sever ve kıskanırsa bır dönecektir. kanı Bay Lütfü Kırdar da Moris Şi- !arı tarafından misafirler ~f'me • . .• 
-ter meydana getirebilmiflerdi. Oç çok eksiklerin, ııöze batan çirkinlik- --=- nui .hastanesine gelerek misafirlere halkevi salonlarında mükellef bir çey lstanbul deniz tı.caret müdür u-
teneden beri yapılmlf yeni bir eser lerin halli lcolaylqır. Kuşadaaı bu ge- Arabacının dlkkatslzllö müli.ki olm1Qtur. ziyafeti verildi. Ziyafetten sonra mi- avini B.ay Ref!J' ~ elq~ . .Arıkan 
yoktur. Eski heyetlerin eseri olan nit sevgiyi gösterebilecek kudrette Örnek köyüne bağh Ahırkuyuda Misafirler buradan doğruca Hal- aafirler uğurlandılar. ebpresıle te~lmittB'. 
parb iiç buçuk metre duvar yap- bir tehirdir. FazlıismindebiriarabaaınıSOya,m- H h H •• • • k t•ı• Edll'nede bll' tiyatro 

:.at;;.!'~=ç~~~e::t ~~~~ey=-~~ma:th!~ ım ım useyının a 1 1 . binası yandı ... 

raat sayılamaz. Kup.da.auun yedi se- J-lalkevz' ko .. şesi vermiştir. Suçlu yakalanmı,tır. h b h •d d•ıd• Edirne ( H ıuat mubabırımuı-
kiz kilometre ötesinde bsabanm ih- -=- u sa a J am e ) ) den ) - Dün alqam Zındııo altın-
,.;...~, bol bol temin edecek menba r·r k LJ d • • da tiyatro binaaı yandı. yangın tiyat-
.. ,~ vıÇO nam ıyı ronun tatilinden bir müddet sonra suyu varken ~u ıuyu kuabaya gö- 1 - Evimizin gezi kolu Bergamada 

tüımeğe çalıtecak yerde arteziyen yapılacak Kcrmeı münascbetilc 22 ma· lardetti Sabah: kartı, gazetemiz makine-lbu parayı elde etmek için kafaainda çdmılf ve bina tamanıile Yanmıfbr. 
kuyularile İlıtiyacın tatminine çah· yıa 9 36 pazar günü bir gezi tertip et- Oçok 'dere he ti, kulü nizamah- ye verileceği aırada hükümet mey- bir plin tasarlıyor, Bunu arkadaşı :'""'"'"""""""•""""""••,,•: 
ıılmaaı sakat bir ittir. Şehrin sağlığı mi§tir. Bu ııeziye iftirak cdeeek ark.ad .... na ayım: barke~ bul!ıan Ham- danında Bekir oilu Ounan isminde Ahmede açıyor. Hun hım Hüaeyinin i Yardım . 
balmnmdan evlere ve otellere sifon !ar nihayet 20 mayıs cuma günü akıa· di lıaklonda tard karut venm.tir. bir adam asılmak suretile idam edil- parasını elde etmek üzere tamıi.m i 
lconmuı bir ihtiyaç İse de kasabada mma kadar evimiz oelueterliiine isimle- Haber aldığunıza cöre Hamdi tard mittir. Elimin Cafala kl>yünden edilen öliimün eau hatları çiziliyor. i 
mevcut 2000 baliya kartı üç aydan rin.i k.aydettirmelidirler. lıaranndan sonra~ Ankara.ya gitmif- olan Bekir oğlu Osman. bim hım Hidise geceli Osman ve Ahmet i L • t • 
beri yapılan tebliğata rağmen yüz si- 2 _ Evimiz bandoeuna daha bir çok tir. Hüteyin ilminde bir ntandııp ifbn· bun bun Hüaeyini yatmakta olıluiu i IS es} 
fon bile konnlm•mlf olmuı takip lletlcr ilave edilmiftir. lotekli olanların -=-- ce yapmak auretile öldilnniiftll. Ken· damdan kaldınyorlar. Bunlardan i 
bakımından bir m~yet sayı- bando deni almak üzere ka)'ltlarını Evi· p l disi muayyen autte bülriimet mey· Osmanı 
lamaz. Çarpnm kopeklerden, ma- . L__ rı··· bnn 1 OfU saran ar danma getirilerek cezası bir aiır ceza - Develi köyde düğün var, cidip 
hallit .. .. til _ ,_,_.____._ __ bo- nuz seom:te ıgıne yap a an. _,__, ..X!--"- di 

auprun ·~ ................... Çe,me kazuuııda Ali Oaınan, izuı ve iki mUddei umumi muaTIDı "il .,...,,..... yor. 
zukluğundan, solı:eldara dökülen pis 3 - Günlerden beri kö§Cmiz~e ya- Mehmet Sülün, Süleyman Açıkcöz huzurunda, idamına ait ilim okun- Hım hım Hilleyin, ber teYclen bi-
sulardan geçilmez bir halde oldukça zdmakta olan eeyyahlara rehberlik ya- ve lhrahim Ayıranın, .. pb kanunu- duktan sonra infu ediJnıittir. haber bu davete icabet ediyor ve yola 
biz Kupdalılann tebircilik bakımın- pacaklara verilecek olan denler 12-5- na muhalif olarak batlanna POfU düzeliyorlar. 
dan miUterih bulunmamıza imkan 938 perfCmbe gününden itibaren batla· aardıkları. göriilmiiftür. Haklarında KATILIN 1$1.EDIGI SUÇ: Oç gece yolcuaQDdan ikisinin ka-

ktur H t• !ar .. • d mlJbr. Program apğıda yazılmııbr. •-•-'L-ta te--•ül edilmi~.:... falarını saran ölüm plim Cumaova-yo • aya ı mevzu uzerm e ......,. ·- ,... 
hakiki icraata raıtgelmedikçe faali- Bay A11111 Kültür tarafından (E.fea), --=- Vaka 931 senesinde ııece vakti sının Kuruçay mevkiinde, yani Cet-

• di etin • Ak b' de Bay Asını Kültür tarafından (Efeo). Kalp dolar cereyan ediyor. me yolu üzerinde tatbik mevldine 
~ mev~~ .. Y.. e manmaz... ı- 18/5/936 çarwamba ııünil eaat yirmide Şehrimizde kalp bir Amerikan do- Hım Hım Hiiteyin, Bekir oilu konuluyor. 
zı mazur gorunuz. s..,ı •-- Yolda _ _. _ _, _,._,, __ , .. _ ı._ 

Okuyuc:uınuzun mektubunda da- Bay S..lihettin Kantar tarafından (lzmir tarı sürmeie teıebbüs eden biri ya- Osman ve Ahmet ilç ar aıtır-. 11n011U9'Çll ,.;..........,...., OjjUJ. 

ha bir çok mütalialar vardır. Agora, Milze, Kadlfekııle) mevzulu ders- kalanınlfbr. Bu sahte dolarm nerede Bunlardan bun ban Hüseyinin 600 üç arkadatdan ikisi birden sililıa ·~-
Biz et • · .. •• · le- leri •ereeeklerdir, hazırlandığı arattmlmaktadır. lirası bulunduğunu aezen Oaınan, nlıyorlar. Osman ve Ahmet ateş edi-

BUGÜN: 

TAYYARE SiNEMASINDA 

yor. Cıkan kurtlllllar hım bun Hüae
yini ağır surette yarahyarak yerlere 
~yor. 

Fakat iki ıuç.lu bunuııla iktifa et
miyselı: yerden a1dılı:lan tatlarla ya
rah hım hım Hilleyinin batmı tatla 
eziyorlar. Bu da kafi ırelmemit gibi 

Lira K. 

inhisarlar tütün fabrikası 
memur ve iıçileri 114 32 
Cumaovuı ilk okulu 
öireııcileri 
lsmetpafa ilk okulu öğ-

5 

renci ve öğretmenleri 21 
Bumava Ziraat okulu öi
retmen, öğrenci ve 

• memurları 
lstanbul tehir tiyab'Q-

'I T" k ' 1" ıu 1 e ur ıınemncı 'il 
limitet ıirketi E lbemra 
sinemasının müıterek 
teberriileri. 

25 80 

79 48 

BuPrı Toplanan 
Dünkü y ekı1n 

245 60 
19056 60 

• 

----· • Umumi Yekı'.in 19302 20 : 
······································~·· Altın değerinde kıymetli ve zengin bir procram ı 2 filim blri:len. 

IZMIRDE iLK DEFA OLARAK 
suçlular, maktuliin soğuypn cesedi *iiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiliiii.iiiiiiiiiim•mm' 
ÜZC!l'İnde met'ıan faaliyetlerine de
vam ederek bir lnılaiını kesiyorlar. 

MÜŞKİL İTİRAF 
ALBER PREJAN 

ERICK VON STROHEM 
JANNYHOL 

Gibi dilnyaça tantnmıf 3 büyük artitt tarafından ~mail edil. 
mit AŞK ve IHTIRAS film! .. 

Lüb kadınlar... Mııhteteın aabneler •.• Gk kam•ıtirici tuv.,. 
!etler...... E.ufea bir mevzu...... - AYRICA -

FRANK PARKER HELEN LYND 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ... 

TAMA R ·A 
ReTillU ... Şarkılı ... Danalı ... Muzikalı zenııin bir OPERET 
AYRICA ı PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLARı 
MOŞKIL iTiRAF ı 2.46 - 6.40- 9 DA ...... J'AM..utA: 

. 4.15 - 7.35 •.. Cumartesi •• pazar t 1 ~ T.11JJ1Ara ile b (ar 

ölüm bu suretle kat'i neticesini 
verdikten sonra paralar pa:rJqılıyor. 
Bir müddet ııizli kalan bu cinayetin 
fi.illeri jandarmaca yaJıalanıyor. iki
si de ııdliyeye veriliyorlar. 

Senelerce ~ ağır ceza paah
kemeainde ~ .,den bu lw.h da
mım aaflıalan ddden ~. 
Suçlular cülilınlrıırinl itiraf ediyorlar· 
Aiır ı:eza mııbkeıneai lkl sııçludal) 
01111am idama, Abmedi yjrml yıl ' 
~ lıapae mahkAJD eclly,a,. T-.yiz 
nıabkemeai bu karut lld defa ı>ozu

Vefat 
Büyük bir teesaürle öğrendi

ğimize göre Cüınburiyet miid
deiumumisi B. Asımın lalrdeti 
Samsun saylavı a. lbrahinı Et
hem Tuncay evvelki gÜn latan· 
bulda hay ta ııözlerini yuın
mutlur. Vazife tinP ve deierli 
J>ir :yurddq plan B. lbr~ Et
hem Tunca)'Jll vefııb kalp sek
tesinden ileri gelmiftir. 
Cümbw-iyeı müdcleiıımWPiai 

JI. Aslll) Tuncaya ı1eriD taziyet
Jerimizi bildiririz. 

fOra& de ağır ceza heyeti kararda iıı- -----------
,... ediyor. Nihayet ağır cezanın ka- miliğine cezanın infazı l>ildirilıniıtir. 
rarı temyizce ve D)il!et meı:lisince Bekir oğlu 01111an saat iki buçukta 
tasdik ediliror. J yıatağmdan uyandırılmlf ve biikü

Diin akpııı adliye vekile~c;len met Jl)e)'dıuı!M ııetirilerek cezPı in
ıehı'iıniz ciinıhuriyd na.iiddei umu-

1 
fn ediJ~. 



Südetlerin asıl istekleri 
Avrupa siyasetinin en endişeli nok
tası Çekoslovakya olmakta berdevam 

Başvekilimiz 

Ve Hariciye Vekili 
Ankaraya avdet 

ettiler 
BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 

ANKARA, 15 (A.A) - Batvekil B. 
Celil Bayar ile hariciye vekili doktor 
T eYfik Rüıtü Aru refakat ve maiyetle
rindeki zevat ile birlikte bu&'Ün tehrimi
zc dönmiiflerdir. 

Batta Büyük Millet Mecliıi reisi Ah· 
dülbalik Renda olmak üzere dahiliye ve
kili ve Parti &'enel ıekreteri Şükrü Kaya 

Paria 16 (ö.R) _ Çekoslovaky~- mektedir. Yeni müzakereler ~çılacak ~ils«;_ de bir ~~~a evve!ki kadar ile ~ekiller, Riyaaeticümhur baıyaveri 
da Südet meselesi Avrupa siyesetı· ve Almanlar tarafından bızzat B. ımkanıız gorunmemektedır. Her Celil, mebuslar, Balkan antantı devleti 
nin en endişeli noktası olarak baki- Heinlein bu müzakereleri idare ede- halde önümüzdeki haftalar içinde elçileriyle diğer büyük ve orta elçiler, 
dir. Havas ajansının Prag muhabiri cektir. Şimdiye kadar Çekoslovak çok nazik müzakereler yapılacak ve Büyük erkinıharbiye ve milli müdafaa 
tarafından bildirildiğine göre başve· hükümeti parlamento izası olmıyan ayni zamanda belediye intihabatı da vekileti ile diğer vekiletler erkanı, An· 
kil B. Hodza bu hafta içinde B. He- B. Heinlein ile görütmek İltemiyor cereyan edeceğinden bu haftalar ka- kara vali ve belediye reisi Nevzat Tan
inlein ile görütecektir. Fakat Prag ve Almanların mebus ve iyan iza- ti bir ehemmiyeti haiz olacaktır. doğan, Emniyet direktörü ve merkez ko
reami mahfell~ri bu haberi teyid et- larile temas etmek istiyordu. B. He- Londra 16 (ö.R) - Forayn Ofis motanlan ve daireler umum müdürleri, 
memi,lerdir. Bilikiı Pragdan , u ha· inleinin vaziyetini değiştirmesi anı- Pragda Südet Alman akalliyeti hak- batvekil ile hariciye vekilimizi kartıla
ber alınm tır. lusdan evvel Londraya verdiği te- kında ln.giliz sefirinin yaphğı t1!4eb- mak üzere istasyona gelmit bulunuyor· 

B. Heu'..ieu;in Londra seyahati minatla ,imdiki vaziyeti telif etmek büse Çekoslovak hükümetinin gön. !ardı. 1 

hakkında netredilen tefsirler müsa· zaruretine atfedilmektedir. . . derdiği cevabı almıştır. Bu cevap Fo-1 Tren durur durmaz ba§vekil Celal 1 
ittir 5 ··det reisinin Londrada 23 Ni- Son mübaligalı taleplerinı izah rayn ofiain salihiyetli servialeri tara- ! Bayar yanında hariciye vekili olduğu 
aan ·nu~kuna göre daha uysal bir va- için B .. ~einlein ~'.1dra~~ Alm~~ fından fimdi tedkik edilm~~ed'.r. ı halde husu~i vagondan inerek karııla· 
zi:ret aldığı ve Alman müdde'.yatı gençlerırun ~e mufrıtlerının taz.y~ L:<>ndra l~ .<ö.R) : ~~ız dıplo· ~Y~ gelmıt olan zevatın ~yrı ayrı el
için yeni bir asgari müddeiyat lıste- altında kald~ını ve b~ların yem hır ma~ m.ahafılı B. Heınleının lndra- 1 lermı ııkmıt ve baıta muzıka olduğu 
ıi hazırladığı bildirilmektedir. B. Anşlu~la dogrudan dogruya ~lm~n: da Dömınyo.mlar .. n.~zn:'. .~· Malko~ I halde ~tirarn resmi~i ifa eylemekte ~u- : 
Konrad Çekoslovakya Almanları yaya ılhak arzusunu besledıklerım Makdonald ıle goruşdugu habeımi lunan pıyade ve ıandarma kıtalanyle 
için 1918 senesindeki vaziyetin ia· bildirmiştir. tekzip etmi,tir. Südet Almanlarının polis müfrezesini teflİJ elmİflİr. 
desi, bütçe masraflarının Alnıanlar J?iğ~r ~~fdan ~erlind~n .~~ B. ~fi Lon?rad~: H~~iciye nezaretinin lıtaıyon içinde ve dlfında toplan
için nüfuslarile mütenasip olmasını Heınleıne ıtıdal tavs.'ye .. edıl~ı . ~- d.ıplomati~ '.1'114&~" ~· Robert Van- mi§ olan kalabalık bir halk kitlesi içten 
Ye Südetlerin bir nevi milli meclisi !aşılmaktadır. Gerçı Sudet reuınm aıttart h!lfıcınde hıç bır resmi şahsi- tezahürlerle baıvekilimizi ıelamlamlfhr. 
tarafından kontrol edilmeıini iste- hakiki dü,üncesi henüz malôm de- yetle görüşmemiştir. ı 

b . . J k. J ., . 'kl'k A •• k Çinde son vaziyet 
/ngiliz ~a ınesınue l u~gı.şı ~ ta tur Çi:i~~:!a: :e<ö:.!rkezi.:;:~::~ 
sanıldıgından daha muhımdır ket halinde olan kuvvetlerinin Çi

ni tarktan garbe doğru kateden 
LONDRA, 16 (ö.R) - lngiliz jbahsedilmittir. Dün ve bu sabah Ankarada bir Longhay demiryolu üzerinde 

kabinesindeki deği,iklik günün çıkan bazı fayialara göre Lord Tang - Şang civarında birlettiği-
en mühim meselesidir. llkönce bu Halifaks Cenevreden çok yorgun gezinti yaptılar ni ve artık Su. Çeunun da dü,me-
tadilat mahdut olacaktı. Bu tekil olarak gelmi,tir. lngiliz hükiime- sinin gecikmiyeceğini iddia edi-
bir lngiliz kabinesi için normal tinin takip ettiği harici siyaset do- ANKARA, 15 (A.A) - Dün yorlar. 
olurdu. Çünkü nazırlardan ikisi, layısiyle lngiliz hariciye nazırının orman çiftliğinde bir gezinti yap 'ı F k t J h f'll · .. 1 . . .. • a a apon ma a ı erme go-
bilhaua müstemlekeler nazırı B. Cenevrede almak mecburiyetin- ~~f o an r~ısıcu~ur A~atürk bu. re buna rağmen harekat durmıya· 
Homs Birgore kral tarafından de kaldığı vaziyet kendisi için gun de ,ehır dabılınde hır müddet 1 k ç· k . k ,. l 

ak • · ·· · d .k ca ve ın mu avemetı at ı o a· 
lordluğa terfi edilmitti, f at o agır bır yuk olmu,tur. B. Edenın gez ı ten ıonra Anadolu kulü.1 ak k 1 k d h t 

b · h"d. 1 .. ' ti · 'f d b · L d H ı·f k b·· • I r ırı ıncaya a ar mu asama •akitten erı a ıse er sur a e ıstı aıın an erı or a ı a sın une ugramış ar ve o sırada ku- d d kf 
Jiirümü,tür. Bu , s~~~ple tadilat hariciye nezaretine muvakkat lüpte bulunan vekillerle görüşe- evam e ~~e .. ır. 
ilk önce z~nedıldıgınden daha kaydiyle geçtiği zaten bildiri!· rek saat 21.30 da köşklerine dön ... S~çeu bd:-1'~1 k~enh sonkra. ~ankbeu 
eheınmiyetlı olacaktır . Her hal- · f B b l L d H 1. f k müslerdir uzerıne ır ı erı are etının af· ,_. b . L dr d d . b ' mış ı . u ıe ep e o.- a ı a s , . 1 b l • 
•• u ~azıyet on a a erın ır eski vazifeıine, yani mührü has Atatürk kulüpten çıktıktan son· ayı~ a ' am~yacagını ıoran. ~-
alaka ıle kartılanmı,tır. Yapılan 1 dl • . d d'I . . . b ra 0 civarda ve yol güzergahında nebı gazetecılere Japon harıcıye 
tefairler lngilterede bir ıiyasi kay· ork.lugunda' ıad e e 1 meıı. ıç~n Fa•- toplanmı• olan gençler taraf dan nezaretinin bir mümeaıili bu ta-

.• k d. ve ı nez ın e ısrar etmıttır. a- T m ık b·ı •. 
natma ııoıterme te ır. k t b Ç b ) . k d. . tiddetle alkı•lanmıttır savvurun ortaya• ç ara ı ecegı 

a ay em er ayın, en ı sıya- T • k··ı 1 1 · d 1 · 1 
ilk meıele hava nezareti mese- ıeti için ağır bir darbe telakki edi- ~- bsev u C~Yfd.md eseheberı o ayısıy. e 

!esiydi Şimdiki hava nazırı Lord E unu tım ı en a er vermenm 

S 
• · I h ı·fı t • len Cenevre nutkundan sonra, bu· m n İyet teşkı' )a~ ti mevsimıiz olduğunu söylemittir. 

vıngton ya nız mu a 1 er ara k b 1 "t ·ı d ··ıd· z· 
v• • d b t nu a U e MU emayı egı ır. 1· 

fından deııl, aynı zaman a •• a ra 'imdiki vaziyette Lord Halifak-
bay Çurçil olduğu halde muhafa- . . 
--•-• 

1 
b" k t f ndan sın çekılmesı bay Çemberlayn ta-

ır.a&ar arın ır ısmı ara ı f d k. d•t · · 
da hücuma uğramıftı. Öyle ki radın a~ k!a ıpah~ ı ~n. ıılyasektın 

Ankara 16 (Telefonla) - Emni
yet teıkilatı kanununda bazı deği
şiklikler yapılmasını teklif eden bir 
layıha meclise verilmiştir. 

Fransız milli mü-
dafaa istikrazı 

A L dl k d ha re ve ın arı m ıyetını a aca tı. 
Yam ve or ar amarasın a • . . . . . ~ 

va nezaretinin müdafaası için ve· Bu se~ple !~di~ik harıcıye n~- Trak Paris, 16 (ö.R) - Maliye nazı-
rilen izahat fikirleri yatıftırmak· rının degı,m~~·. fi~ tahakkuk etmı- rı bay Marchandeau radyoda mil· 
lan uzaktır. Bu aeheple perşembe yecek ve degışiklik şu nazaretlere Vapuru geldi li müdafaa istikrazı hakkında söy-
ııünü Avam kamarasında bu me· münhaaır kalacaktır. . . le~i nutukda funları aöylemiııtir: 
sele üzerinde yapılacak yeni mü· Hava nazırı Lord Svıngton yerın.e lstanbul 16 (Hususi) - DenizyoJ· ~ılli müdafaa istikrazı için kayıtlar 
uke eler arifesinde Lord Sviııg- kabinenin sıhhat nazırı, onu~ yerı- !arının Almanyada Yaptırdığı Trak hır kaç saatten beri açılmıştır. Şim
ton r haf vekilin hususi dostu oldu· ne lsk?çya .~a~ırı sir Volter Elıot ge- vapuru sabah geldi. Düdüklerle kar- diden F ranııız tasarruf sahiplerine 
ğu halde, belki de hususi dostu ol- çecektır. Domınyonlar nazırı .B. Mal- şılan~ı. T rak yakında Mudaı-ya se- teşekkür etmeği bir vazife bilirim. 
doğu için, istifa etmeği tercih et· koln Makdonald B. Homs Bıgor Y~- ferlerıne bathyacaktır. Memleketin her tarafından gelen ba-
mi,tir. rine müstemleke .nazırı olacak do- - b~rler~ göre kayıtlar o •ekilde birbiri-

Diğer taraftan hariciye nezare· minyonlar nezaretıne de Lord Stan- B M M nı takiı> etmektedir ki daha , imdi-
tinde yapılacak bir deği,iklikten lev geçecekt~-· _ den milli müdafaa istikrazmın par-- -- - • k f • ( • • • 1~ bir muvaffakıyet olacağını bil-

/ ngi/f ere nİn Meks1 a - ngı tere Dünkü toplantısı dıre~!üri~. Başvekilin, Lejyondönör 
• •ansolyesı ve milli müdafaa müsta-

H ava müdafaa kuvveti ihtilafı şiddetlendı Ankara 16 (A.A) - Kamutay ki~ .k~ası reisinin, eski muharipler 
Londra 15 (A.A) - Harbiye ne- R 

16 
(ÖR) - lngiliz _ Mek· bu gün Hilmi Uranın bafkanlığında beı:ın".1 d~vetini Frans!zlar. ka-

,* • • .; ' • • 

SON · FIAB .E ·R·~ . . . ' . . . . 

Vekiller Heyeti 
Mareşal Fevzi Çakmak'ın da işti
rakile bazı mühim karaı lar verildi 

ANKARA, 16 (A.A) - Vekiller heyeti bugün ıaat on birde 
batvekil bay Celil Bayarın batkanlığında büyük erkinıharbiye 
reiıi Mare,al Fevzi ÇAKMAK'ın da iftirak ettiği bir toplantı 
yapmıttır. 

Bu toplantıda bazı mühim mukatterat ittihaz edilmittir. 

Diyarbakır zelzelesin-
de hiçbir hasar olmadı 

ISTANBUL, 16 (Telefonla) - Oiyarbakırdan gelen son 
berlere göre zelzele hafif olmakla beraber uzun fasılalarla 
vam etmektedir. Umumi müfetti9, vali zelzele mıntakasına 
mi,ler, tetkikata ba,lam19lardır. 

ha· 
de
git-

Alınan malumata göre arka arkaya yirmi bir zelzele olmut 
• • fakat Manısa ve fasılalı olarak kaydedildiğinden mühim bir ha· 

sar olmamıttır. insanca ve hayvanca da zayiat yoktur. Yardım 
te9kilatı faaliyetine devam etmektedir. 

Hamidiyenin Karadeniz seyahati 
ISTANBUL, 16 (Hususi) - Hamidiye mektep kruvazörü

müz Bulgar, Rumen limanlarını ziyaret etmek için bugün Kara
denize hareket etti. Hamidiye yarın Bulgaristanın Burgaz lima
nında parlak merasimle kartılanacaktır. Bu vesile ile Türk • Bul· 
gar dostluğunun teyit edileceği tahmin edilmektedir. 

Yeni Belcika kabinesi 
' BROKSEL, 16 (A.A) - B. Spaak yeni kabineyi tetkil etmi~ 

olup ba9lıca nazırlar a~ağıdaki zevattır : 
Ba,vekil ve hariciye nazırı : B. Spaak (Sosyalist ) 
Maliye nazırı : B. F erar (Liberal) 
Milli müdafaa nazırı : General Deni. 
Müstakil kabinede 4 sosyalist, 4 katolik, 2 liberal ve 1 müstakil 

vardır. 

• 
ispanya dağlarında 
Bir haftadanberi çok şiddetli ve 

kan\1 bir muharebe devam ediyor 
BARSELOl'-ı, 16 (ö.R) - Bir haftadan beri tark cephesinde 

devam eden 9iddetli muharebeler nasyonalistlere belli batlı bir 
muvaffakıyet temin etmekten uzaktır. Asiler tabii mevkiler üze• 
rinde Cümhuriyet kuvvetlerinin 9iddetli müdafaasına çarpmak• 
tadırlar. Muharebe dağlık bir roıntakada vukubulmaktadır. Asi• 
ler tayyarelerle hükümetçilerin tuttukları tepeleri bombardıman 
etmekte ve toplarla dövmektedir.Fakat hazan 1500 metreden da• 
ha yüksek olan bu dağlarda nasyonalistlerin ileri hareketi güç• 
lükle kartılatmaktadır. Cümhuriyetçiler ancak nasyonalist hü. 
cum dalgalarını yıprattıktan sonra adım adım gerilemektedir ... 
Fakat cümhuriyetçiler böylece çoktan beri hazırladıkları müs· 
tahkem mevkilerde yerlettiklerinden nasyonalistlerin hücumları 
gittikçe daha fiddetli bir mukavemetle karaılasacaktır. Asiler 
çok ağrı zayiat bahasına pek az ilerlemişlerdi; . · 

Ku<lüste yeni çarpışmalar oldu 
KUDOS, 16 (A.A) - Akka civarında harekatta bulunan Arap 

!ı-eteleriyle lngiliz polis kuvvetleri arasında yapılan müsademede 
lngilizler tank ve tayyare kullanmışlardır . Yeni askeri yol Arap
lar tarafından bir çok yerlerinden tahrip edilmi ~tir . 

KUDOS, 16 (A.A) - Dün lngiliz polisi ile yer li lPr arasında 
vukua gelen hadiselere 23 arap ve bir lngiliz ölmütlür. 

Atatürk Kupasına 
hazırlıklar başlıyor 

• zareti tayyarelere kar•• karadan mü- oma · . . rk toplanarak Orman umum müdürlü- u ettıler • zıra vatanın selametı bahs 
dafaa cüzütamlannın halihazırdaki sika münaaebatındaki gergı~~k h~~ ğünün bütçesinde de 23,650 liralık n:ıe_vzuu olunca her Fransız vazife- 2 ı ; 5 9 38 cumartesı günü oaat 1 7 de olduğu l ı•teyı aynen a~agı) a yaıı:. or• ızı 
mevcutlarının 40,000 kişiye baliğ ol- son dereceyi bulmuştu~ .• ~e 1. a •0 • münakale yapılması hakkındaki ka- sın ı yapmağa 0 ~" hazırdır . 1 ıartı ve 19.30 da da llalkevi bahcr.iu- 1 incı grup Merkezi Diyarbakır : m.,, 
doğunu bildirmektedir. Bu kuvve~l~r kümetinin Londra elçısını ge~ı çagı- nunları tasvip etmiştir. B LJ de serbeıt gii reş mü•abakaları yapılacak gal, Bitlı•. Eliıziz, Hakkari. , lardiıı, ~l llfo 
1936 Mayısında ancak 6,000 k14ı- rarak elçiliği kapatması üzenne in- Bazı ihracat mallarımız için ltal- • .rıer yo Fransa ya bölge birincileri ayrıl acaktır. Bu birinci- Siirt, Tunceli, Urfa, Van. 
den .~b~.ret idi. . giliz hükümeti de Meksika sefirini ya tarafından verilen munzam kon· dön w !eri Aydın, Denizli, Muğla bölge birinci- 2 İnci grup J\!erkezı Lrrnruın : ,\rl 

Cuzutamların hepaı de toplar ve . I • k ar vermi• ve en seri tenı·an listesine mukabil Jtalyanın U yor !eriyle şehrimizde grup b ir incili~i namı Çoruh, Erzincan, Gümü<haııe, Ka<S, 
· kt•• 1 1 .. hh d' V ·· gerı a maga ar ... Kah· 16 (Ö R) S · · proıe or ere muce ez ır. e mu· b. kild Lo d d t" · mret- yine ithalat reı·imimizden istifade et· F. ıre · - urıye ve al tınd a a}· rıca 29 • 5 • 938 pazar ııün:i 1 3 uncü grup Merkez ı Sam""' : Gı r., 

b. ikt d ihtiyat iz · " ır şe e n raya av e ını e iliati d t il 1 F 1 ım m . ~ ~ . ma emesı vu- . . mesine, Subay rütbe isimlerinde ba- m n en .•!yare e ~e en ransı~ yap ılacak olan müsabakayı grup murah- sun, Ordu, Rize. Sinop, Trabzon 
cuda getırilm14tır. mıştır. zı değişiklikler yapılmasına ait kano- ebusan reıs~ B. Herrıot l~kenderı· hasları ta ra fından yapıl acai':ı saat \·e 4 üncü grup Merkezi Si, aso ,\ ,, ••Y'-
, 

nun ikinci müzakereleri yapılarak Y,eden «Provıdenceıı vapurıle Mar- mevkii ayrıca bildirilecekti r. Bu müıaba- Çorum. Kays-rı .. l\falatya, Toka t, ·, o~ 
kabul edilmiştir. aılyaya hareket etmiştir. kalara lzmir ve lzmire ba~l ı Kaza ve gat. 

ilkbahar Balosu B. Millet meclisi Çartamba günü köylerden dahi her keı i ştirak ed•bilir. 5 İnc i grup Merkezi Seyhan: C"iaı!> 

Önümüzdeki Perşembe günü Şehir 
Gazinosunda verilecektir 

EDVAR BıYANKO ORKESTRASI BEŞ 
KiŞiNiN ILA VESI 

Daha fazla kuvvetlendirilmi,tir ... 

llkbah b 1 EDVARD Biyankonun son balosu olacaktı r ... 
ar a oıu, • • • 

Atinadan yeni gelen /spanyol Artıstı 

Karmen de Gordolia 
Güzel ses, takrak lspanyol danslariyle ne~e 

kaynağı olacaktır.: . 
Pertembe sürprizle dolu hır gecedır .• 

Masalarını:ı evvelden angaje ediniz 

toplanacaktır. Beyne/mile/ Jskrir;ı Yalnız profesyonel olarak tanınm11 ,ah - tep. içe! , Ma raı. • 'i~de. 
müsabakaları s iy ctlcr müstesnadır. Bu güreşleri b ii tün 6 ınc ı grup l\1erkczi K onya . #\ fyo lir 

T k 
memleket c;ocuklarımızın istirak ettiril - karahi a r, .t\ ntalya, Rurdur F.!<kİ!.c:: hir, ür 1•ye PRAG, 16 (ö.R) - Beynelmi- meleri güre~ federasyonu ta ra fı nd•n dü- 1'parta, Kütahya. 

le! eskrim müsabakaları başlamış- ıü nülerek her güreşçiye unun bır ~kil - 7 ıncı grup Merkezi lırnir : \ı dın, 

l 
·1 . b. l. . tır. Bugün ve yarın ekip halinde, de i~t i rak edPb il mel~ri göz önünr r:<·t ir i- Dcnızli, ~·1ani. "· f\.1ıı[:la. 

ngı tere iŞ lr ığı yarın ve öbür gün de ferdi müsa- !erek : 8 inci grup Merkozı R dık sır : 1-!ıle 
Londra 16 (ö.R) - Türkiye ile bakalar yapılacak ve 27 mayısa 1 Scrbt.t güre• i·mi altında herk, - < ik. Bursa. Çanak kal . Kocad ı . 

Jngiliz bankaları grubu araauıdaki kadar kılınç ve meç kar~ıla~mala- ıin bild ığ ı yağlı güre in kuru>u ve Y«h 9 u. cu grup l\lcrkai Ldirnc : J...ırkla 
müzakereler iyi bir neticeye varm14- rı devam edecektir. iklet •ın ılı olmak üuıe ayrılmıştır. !'iik- el i. T•k i rda~ı. 
tır. Türkiyeye büyük Nafıa ve en· let k i lola rı : 56, 6 1, 66, 72. i9, 87 ve . 10 uncu grup Meıkni J...a.tamoni 
düstri i,Ieri için büyük krediler ve- Mısır _ Irak ticaret bundan yukarı olan ağır '3ulu. (angır. Zon•uldak. J...:ırŞ<-hir 
rilecek ve Karadeniz Ereğlisi limanı 2 - Kispet yerine manya veya don 11 inci grup ınerkt-z i lstanbul 
bir lngiliz grubu tarafından yapıla- anlaşması alacaktır. 12 inc i grup merk ezi Ankara 
rak kömür havzasından daha büyük KAHiRE, 16 (A.A) - Mıaır 3 - Yasak olan oyunlarda makas. Bu ( 12) grubun b i rın c il c r i v,ruplar. 
miktarda kömür ihracatı temin edile· ile Irak arasında yapılmakta olan Kemane. ve boyunduruktur. temsilen 4 · 5 haziranda AnkRrada ya· 
cektir. lngilterenin bu ıuretle Türklticaret müzakereleri neticelen- ! Türk spor kurumu güre< federa•yonu pılacak olan Tmkiye birinc i li~ i nc i<t:rak 
endüıtri faaliyetinde hikim bir mev• mittir. Ticaret mukavelesi en :ı:i· ı tarafınd an Ankarada hakiki Türkiye bi- cdeceklerd ır Tiirkiyo biri ncil iğin i kaza. 
ki kazanmış olduiu memnuniyetle

1
yade müsaade gören millet esası- 1 rincilerini ortaya çıkarmak için .( 12 ( nan gruba Ata tü tk tarafından konmuı 

kaydedilmektedir. na dayanmaktadır. grup olmak üzere federa. yonun yopmı< nl,,n oltın hir kup• verilerek tir. 
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E d Türkleri silihla 
tehdit edilmektedir 

Meşhur violonist Ya
hudi Menuhin evleniyor 

Biiyük Zabıta llomanı 
-20-

··································: . . 
: NAKLEDEN : : . . . 
• c ' . . 

~ ~ Nahide Orbay ~ 
LllflSJK'~~~/.Z".(z:7J"JO(/..,'- :111100:0000 .. HIOOOH~IUlllllOUI 

-HULASA- 1 melde ve bu ıddı~aında ısrar e!le
ı meldedir. O, asla aldanmadıgmı 

D ktor Jaıon velinimeti olan; göstermek istiyor. Ve bunun için· 
d k:;,r Amberı~nu öldürmek su· lı dir ki benim hakkımda verdiği ilk r: ile %annaltıncladır. Elde edİ· ?ükü'?', ilk karardan artık dönmek 
len deliller tamamen onan aley· ıstemıyor. 

intihap dairelerine Bir çok köyler . 
gelemediklerinden tescil bati oluyor 

~ ktept•dc tecaviize uğrıyan Tiirkler 
tevkif t•dilerck Kırıkhana getirildiler 

Hataya giden huıuıi muhabirimizden 

Parü 11 Mayı• 

Şu 21 yqındaki delikanlının yüzü 
kıpkırmızı olmuıtu... Etrafını alan 
yirmiden fazla lngiliz muhabirine 
nihayet ,urıJan söyledi: 

«-Evet doiru nitanlıyim. Ni§an· 
lım Nola Nikolu adında 19 yaşında 
bir kızdır. Kendisini Avuıturalyada 
bir konıer verdikten aonra tanıdım. 
Gelecek ay içinde Londrada evlen~ 
cek, ıonra Amerikaya gideceğiz ... 
Hepsi bu kadar.» 

hincledir. Zabıta ve müddeiumu· Masten ... :rdenbirc cevap ver- lskcnderun 8 (Hususi) - Bu- J selerin faillerini bulmak, bermutat 
mi muavini Vilıon da Jcuonun ka· medi. . raya geldiiimiz saatten itibaren, 1 hala mümkün olmamıttır. Parti 
til olduğuna kanaat getirmİfler· Çok nazile bir it gördüğümü h_ı· o kadar karıtıl· hadiselerle kartı· tarafından mü~ahitler nezdinde y ahudi Menuhinin hayatı. 
dir. Maznun, muhakeme gününe liyordum. Komiseri namuslu ~:r lattık ki, bu vaziyete göre Hatay yapılan protestolara, birer zabıt 
kadar kefaletle tahliye edilmiıtir. e.dam telakki ediyor ve onu,? vıc- seçiminden hakh olarak fÜpheye tanzim edilmekle cevap verilmit· Müzik müneldridlerinin ikinci Mo· 
Doktor la.on Amberıonun kızı ile damna hitap ediyordum .. Eger o, dü,üyoruz!.. tir. zar adını verdikleri genç Viyoloniıt 
~eviımektedir. Mari, aevgilisine zannettisim gibi mer~ hır a_daı~ Tevali eden bu hadiseleri röre- Diğer taraftan Aktepede vukubu henüz yirmi bir yqındadu. A.% blr 
babasının katilinin bulunması hu· değilse sözlerim aleyhımde bır sı· lim: lan hadise de acınacak ve tatıla· zamanda kazandıit paranın miktarı "fik1Mll.~ 
susanda yardım vadediyor. Bütün lalı olabili~di. ... .. Sancağın her tarafında yayılan I cak bir muamele görmüttür. itibarile dünyada en çok para kaza· ~-~ 
piplıelni, doktor Mi~elin idare et· Maamafıh bu. <:esa~e,ım, mud- propagandacılar, açıktan açığa Aktepe nahiyesinde bulunan ve n&n adam sayılabilir. Daha dört sene 
tiii söylenen bir haydut çetesi Üz.e· deiumumi muavını Vılsonun. pek ı:ıilahla taarruza geçmişler, her Türk ırkına mensup olan Türkler evvel aahneye kısa pantalonla çık- ~..,-.,.;;.~\ili:""--"'--~~ 
rindedir. Bu fÜpheyi hastanede çok kimıelerkl~~afdınd~nl ~evıl1m:- gÜn bir vak'a çıkarıyorlar .... pek haklı olarak Türk sicillerine makta idi. Yahudi Menuhin U• 

11
ifa1..; 

tedavide olan Cain adında birinin diğini bilme ıgım en 1 erı ge mı~ Pek tabii idarecilerin gizli le•· kendilerini kaydcttirmektedirler. ya,ında iken piyanoda en alır ... 
bir mektubu uermİffİr. idi. . . . . _ vik ve himayeleriyle hareket Bundan :·1uiber olan partizanlar· Hirikah bir hayat 10lar çalıyordu. Babaıı kendi.ini ..... 

Doktor Jcuon, Cainden meıeleyi Maaten nıhayel dalının hagmı ettiklerinden, müsebbipler kol- dan 85 müselli.h adam, Türk ya- almak için ~hrin en ıMraf .. ,.... 
anlamak için hastaneye gidiyor. çözdü: ~ . . larını sallıya sallıya meydan· zılmak istiyenleri tehdide batla- Yahudi Menuhin Amerikada doi- tine getirdiği zaman: 
Halbuki Cain luutaneden ansızın - Bulundugun~z va~ıyet hak~- da dolafıyorlar.. Tamamen mil· mıflar, bununla da kalmıyaı·ak mu,tur. Babuı yahudidir. Daha üç _ Ben bebelerle uinfamam .... 
kaybolmuftur. Jason ona aramak· kalen çok ehemmıyetlı ve tehh· li ve vicdani bir hürriyet esasına halkın üzerine atete başlamıtlar- ya,ında iken Bach, Beethoven, Bra- vabını almı,tı. 
tadır. keli. .. dedi. Ben ?yle ki_m.seler gö~· dayanmak icap ~den bu ıeçım d!r. B? partizanların . k.imlerd~n hms'ı dinlemiıtir. Kendini bakkile Fakat vuku bulan ıırar ii%erlne ço.. 

clüm ki a]eyhlermde sızın aleyhı- kunda.l<çı]arm smkastına maruz dırektıf aldıkları bellı bır ,eydır. t n ac k bir y1.4a daha gelmeden cuğun piyanoda çalacaiı Mr llN'Ç&yi 
Onu öğleden ıonra gidip gör- nizde mevcut delillerden daha az ~ulunuyor. Ken~is~ni Türk ~e~a~- Aaıl entreaan nokt~.mahalline .. gi- d:.::sın~ aöatermqtir. Menuhin yedi dinlemeğe razı obnuıtu. 

düm. Cemiyetin beni muvakkaten deliller bulunduiu halde suçlu <li- tıne yazdırmak ıstıyen «Eh TurK· den askerler ve mılısler tecavuze d iken Sanfranaisko flarmonik Yalta Mozart'dan bir parça çaldı'... 
vazife görmekten mahrum etmesi ye elektrik sandalyesine oturtul- Ieri bu canilerin &ilah tehd~~iyle uğrıyan Türkl~ri . tevk~f ederek ~~~:t:asının t0listi olmu

4
, dokuz ğı zaman büyük piyaniat hayret içu.. 

ve bu kararı verdiği celsenin laf· mu,lardır. Sizin için yegane kur- kar~ıla~ıyorlar. Bu yüzden koyler· Kırıkhana gehrmıflerdır.. Mev· Y mda Pariıte konaerler vermittir. de idi. Ağzından ıu kelfmeler dllcül .. 
silatı umurumda bile değildi. Ben, tuluş ümidi hakiki katilin bulun- den intihap dairelerine ~elemiyor· kuflar, Hüseyin pafa, Ali Kılıç, 

0
84 "nele beri dilnyayı dol1.4mııtır. dü: 

sadece Jimi görmek ve bu İflerde masındadır. lar. Onun içindir ki tescil muame- Ukkat ve Hano'?ur. .. . şu!;;i SC:ede on bea milyon kaza· _Bu çocuk bir muzik dlhiaidlr. 
<'nun dahli olmadığına emin bu- - Teşekkür ederim komiser, lesi pek bnti olarak devam etmek· Buna mukabıl, mutecavızler nıyor. · Ona hocalık etmeğe muktedir cl.l'-
Junduğumu kendisine söylemek ia- dedim. Benim biraz evvel sordu. ted'r. Böyle giderse. islerin tayin müseakllah

1 
an s.ehrbes.tç

1
e ~eziy1orI1ar liın. Ben ondan ders atm.la IMIİ-

tiyordum. 8-um suale bu suretle cevap verm. iş .ı·ı "dd d h'l' .ı h'tm' rı zar me g 
e~ı en mu et a ı ınue ı ıyc- ve v a a n 1 ıy e \1 u 0 u- Menuhinin hem,ireleri tacım. 

- llkönce, dedt O kağıdı İm· oldunuz. Doktor Ambersonun ka· t:eği Aünhesiı;dir. yorlar. Yahudi Menuhinin iki ........... 
"alamak istemedim. Fakat bir ker· tili ben olmadıg~ ıma siz de eminsi- ISKENDERUNDAKI SOKAK B b ti d d' · 
,.. .. u gara ~ er evam e ıp gı· Menuhinin hemıireleri olan Hep- de n~~mlanmıılardır. Hefzibah ı.... 
re kararı vermitlerdi. Ben imzala· niz. TAARRUZU derken, samimi vaadlar sözde kal· zibah ve Yafta da ayni •uretle birer drada hayabnın ·~kını ................ 
maaam ba•kaSJ benim yerime onu I - Ben böyle birşey söyleme· 1 k d d b T'· k" t l 1 

Y s en erun a e~ ur un yara· ma vıp a ne .0 • uyor · • muıiki dalıisidirler. Küçük Yalla üç Y alta ise Nevyorkta n~. lmzahyacaktı. dim zannederim. lanmasiylc nihayet bulan sokak Yarından ıtıbaren Hataydakı .... -=-- --=---_.,_ e - • w --- ·-.. --

- Ozülme .. dedim. Bunu zaten I - Söylemediniz ama ihıns et- taarruzu An takvada dıtba feci bir seyahatime ba,lıyorum. ç>kuy~- Tu rgu ti uda 1 D • 
bekliyordum. Cemiyet bugün be. tiniz. Hakkınız var. Yapacağını i~ surette P.k;s bulmustur. Devriye cularıma karde, Halayın ugradıgı uçenın 
nim aleyhimde bir karar verdi. tek batıma olarak hakiki katili ~ezen iki Türk jandarmasiyle, bir haluızhkları tebarüz ettirmeye ça- Hl Mayısta Hava ••htt-
Ben maıum olduğumu ispat etti· bulmaktır. Bunun için elimden bekçibr.ın •ehit edilmi~tir. Rütün hşacağım. lerl lhtHall 
ğim zaman bakalım ne vaziyet a· geldiii kadar uğratacağım. Ben Hatay Türklerini ağlatan bu hadi-* HAYRI ALP Turgutlu 15 (Huauıi) - Her Nutku 
1acak.. polis hafiyesi değilim. Bu meslek- zaman olduiu gibi milli hadiseler 

ten hiç anlamam. Fakat hayatımın ~ :r kartıaında yükaek baaaasiyetle * mevzuubahs olduğu bu meselede ) b• k• b k davranan Turgutlululal', hava te· 
Aktam otomobilimi Brnnavikte bir polis hafiyesi gibi çalı.maldı- Son karar arın tat 1 1 üyü bitleri gününü de layık olduiu e· 

durdurduğum zaman polis komiae.,ğım lazım .. Sizin gibi bu i~lerde hemmiyetle tes'it ettiler, ebedi •e· 
ri Maıterıi kaldınmda bir a,ağı tecrübe ve bilgisi olan bir adamın sabirsızlıkla beklenmektedir hitlerimizi göz Ya.tı tezahürleriyle 
bir yukarı dolatıyo.r gö1'düm. yardımına muhtacım. fakat bu andılar .• 
Yanından geçerken bana: da kabil değil, vazifeniz sizi Vil- ~ G k _ k d l T b'~ . Saat tam onda, merasimin bat· 
- Bir dakika doktor .. dedi ve sona bağlamakta ... Vilson ise he· Kırıkhan 11 (Huıuıı) - ere ugra,m~ ta. ~r ar. affıık metm~1r,..•·ılıyacaiını bildiren bir havai fi,en· 

Jf ransızlar müte
reddit, lngilizler 

• 
ıse memnun 

8.ni bir hareketle iki elini birden nim mahkum olmamı istemekte, bkenderun ve gerekse Kırıkhan yet otortteıım, muva a ıye sı &• • • .. k' k ... k t' h Ik 
betı·me dolayarak pantalonumun bunun için calı•makta. Bunun için teıcil muameleıi hararetle devam hı olarak kullanmaktadırlar. Yüz ımkı mu1~1ea hı~, atdake~kı 1 a .. a ' BAŞTARAFI 1 iNCi SAHIFEDB 

- ·· "' d' H f l'l'kl d kh L~'~-~ me tep ı er ır ı a resmı ıe· b b'I eki • • b ....... .-arka cebinden Klansinin otomatik size hiç muğber değilim. Bazı de· e ıyor. er tara tan, grup grup el 11 er en Kın an sulh DAKımı l" · f d k dd h't oza 1 ec eruu uman UI • 

tabancasını aldı. liller benim aleyhimde idi. Siz gelen haUc Türk unsuruna kaydo· Sadık Mardini ve Selim MemdUb I ·~ ':a~ıye hn e, ~~ a eı ·1e ı • Allı neıriyata .arib bir cn1111 tdftH 
d b 'lm k lunmaktadır. Bununla beraber tet· kürtler üzerine nüfuz icraya çalı· e~ın.uzın ru una 1 ttramını 1 a et· edilmektedir. Sönen Zejtmp Dlıı•h - Hepsi bu kadar mı? dedim. bunları gör ünüz ve ı iyere m ~tır 

k ·ı ·1 b · v·ı t r hitçiler hareketlerine de devam et· ,arak, onların Türk olarak yazılma- ıB · il . b l nutkunu tam zamanında ..,._mit ... 
Batka yapacağınız it var mı? ·atı zannı 1 

e cnı 1 
sona es ım mektedirler. Bilhusa Eti kardea. masını temin etmek istiyorlar. Ha- dununAl'zFerıt~be,. 1

1 
enHç kksu ayy arı- luyor. cBerliner Tqeblatb 20,.. ... 

- Benimle beraber geleccksi- ettiniz. l . . .. . . - 1· C bb k'lAt mız an ı a ı ı e a ı ener d F . . ltal -........ ........ 
niz, dedi. Müsaadesiz silah tası- - Ben Vilsona sizin katil ol· erımız uzerıne tcıır yapmaga çıı ı· aan e aranın tef ı a ına men· k Ik l b. .. l • e qamun yaya :yap..,_. 

· •an bu fcıatçıların, silahları el'an &up olan Hamdi Bağdadi adında· ço ba ıt anan ırerkulsoy ~~ ver~1•t yi kaydediyor. manın yasak olduğunu biliyorsu· madığınıı:ı açıkça söyledim. Fakat "ı Ş h' l . k k' b' I' d h • ve undan 1<>nra o oarencı e- f 
1 

. d _....._ 
nuz. Tabii böyle bir müsaadeniz o inanmadı. Hatta bana aptallık a ınmamıthr. e ır ere gırer en, ı ır ma ıye memuru, a a atırı i f d .. 1 .. 1 ku ran112 cazete erı e n-. t.,. &pa 

fiipheli e°'hasın, milis ve jandar· giderek jandarmalar tarafından r tara 1

8
n an gulze 'c11~. erh 0 

• nt· sütunlar dolusu yazı tahsia el 'l'ı.-. .. Yok .. Şu halde beni takip ediniz. bile tevcih etti. Aksini jgpat idn k muttur u suret e um urıye 
~ malar tarafından üzeri aranmak- tev if edilen adamlarım memuri· d · d ' .• b Bu yazılar nutuktan bilb .... 61 nedo - Komiser, dedim.. Size bu hakiki mücrimi benim aramam ve mey anın a ıona eren toren aa. 

tadır. Bu taharriyattan kurtulmak yeti tesiriyle bıraktırmaktadır. H Uc . b d '--'- !. "' ee çıkarıyorlar : hususta izahat verebilir miyim? bulmam lazımdır. Halbuki batım- . . U b . 1 'h d A .b. S . L"b d k ta a evı an oau ouııax uzere 
1 

R 
8 1

• _a.---:._ı_ •• -. 
B d k k b f d d k I · l b · ıçın ı ecı ve ttı a ı nuır gı ı urıye ve u nan an amyon· .. la büf' kal b I w. l - osna - er m mm............ -.· 

et a i anızı ana e a ederae-1 an a! ın o an •• erim una manı. muhtelif partilerin vesikasını gös- larla mütemadiyen Arap vo Erme- tborlend. a yı k undak. ha•tıa ıı!Yh.e lamlıfı, 
niz apartımamma çıkalım ve ora·l - Anlıyorum .. F-'-at bu, bana · l k il lmak e e ıye par ın ı •e ı er "' ı-

au. termek kafidir. Fakat, Türkler ise nı getiri ere tesci eri yapı • d . .. 'h h k 2 - Stresa c:epbeiİnİn kat'i ~ 
da konu~alım. yardım etmenize mani te,kil et· d b h I I h k'f t d H h . b' . . eııne muteveccı en are et et- -1-·ld·ı:.. 'd ani .. 

Çok kısa süren bir tereddüt ge·ı• mez.. su an a ane er e, emen tev ı ; ırb ek 1 ani) akı~ ~tıra~a ~ey· mi,tir. """; ... ~;enı I~ c .. ,'" ' 
çirdi ve sonra: Eğer bugün beni bu silah mesc- he~ilm~e dve kelfaletle tahkliydeye da· t adnb' ıral ı mkam ·ı ıçın .olnceb en Burada da küçük bir öirenci ta- ..ı_.__ - ız • t yan an 1 ve ... 

ı muıaa e o unmama ta ır. e ır a ara verı en emır e. un· f d ril b nl b• . --t, · - Peki .. dedi .. Beş dakika de- l~inden tevkif edecek olu:-sanız A . . . . . . . .1 l ''f d t ·ıı · 1m ra ın an ve en eyeca ı ır fı-
4 

ltal F • ol 
ğil, on dakika konufalım .. Faltat ben mahvolurum. Vilson bunu ve- A sayı!1ı~lte~ını kıçın ge!ırı Aen larınHnulbusk~ ha edscı el rı yehp! bır iri, müftil bay Huan Baarinin, bü· _u_,_...!_..1 Y~ v~ L~: ..... •-:; 
f 1 d rap mı 11 erı, açı tan açıga • ır. a u ı u a am arın ıç ır t" d' I .. 

1 
. . b. d Ü ~• sıpenn..,...... la -•• 

aza eğil ama.. ııile tutar ve ltefaletle tahliye len- raplık propagandası yapıyorlar! veçhile Hatayla alakaları yoktur. u~ .~nl ey!cı erbnı ~es ır e en: • nncla olduklan. 
Apartımanıma çıktık. Ona: rarını geri istiyebilir. Yoksa aizi Arap yazılmıyanlan öldürecekle· Hatta, bu yüzden dün Reyhaniye- ze tl~0t.evı ~e un an ~ra dY· cPetit Pariaien• Romaya ....._. ie-
- Komiser Masters, dedim. bana o mu gönderdi? rini söyliyorlar. Bu vaka)ardan bir de tescil muamelesi durdurulmuf medıklırb~u ayımızınk manf •· recede liyakatli bir ıelirin Wr .. ....a 

Doktor Ambersonu benim öldür- _ Hayır .. Bafl'a bı'r yerden bı'r · b .. b d h' l T" k .. 'll i .. ah'tl sın a ır manga u er tara ın- ~-..ı-a . . --~ ~ •---= tanesme ugun en e ta ıt o - ve ur mumeuı er mut ı er d h ::- d f lam d h c- mesma ~ ,__,._. _...,. 
düğürne inanıyor musunuz? ihbar vaki oldu. dum. Kınkhanın civar köylerinden nezdinde proteatoda bulunmutlar· b ~, ·~~fı:.-s e a a;ekan en İ;J • cAktion Fnı"9"iaH ttal~ ...... 

- Bu aualinize cevap veremem - Kim ihbar etli? celerek, mütahitler önünde tescil- dır. ... 'i;,a e 1 lf ve muzı ~~ ~ . •· reclclütlU J.arebtine te...af ••· 
dedi. N' . ? c·· .. k' - Fazla sual soruyocsunuz lerini yaptırdıktan sonra çıkanla· Antakya hadisesinin failleri a· ıı ır. matem mar!ıntirı muteaı&:ıp, Londra cazeteleıriain ... ~ ....... . 

- ıçın. oruyouunuz ı bu- doktor'.. rı bur- ~ .. 'f 1 'li 1 ranacak d "' b ak' 'l meruım sona el'ID1' • L....,.!_ _...ı........._ --=,~•- • ... .ıı_ , -mı unı orma ı mı ı er çe- yer e, guya u v a ı e 19 MAYISA HAZIRI IK .... -- - - -
:ada yalnızız. - Şüphesiz ihbarı yapanlar virerek: «Siz Türk yazıldınız öy- alakaları varmı' gibi, Türk Maarif 

19 
M l'k .. b duklarmı ıöatermektedir. cVeoıof 11le 

- Benim tahsi fikrimin hiç bir Klanıi tetkilitı mensuplarından le mi?,, diye bir çok küfürler yağ· müfettf,lerinden Cevri Fehim, tüc- .. ayhage~çtd ve .. ıpor ay· Vorld• nutukta h.,ıııea iki fikir ıörmelc• 
kıymeti olamaz. Bf'n bir zabıta biridir. dırdılar. Çartıya doiru gelenleri cardan Suphi Burç, Mehmet Kün· ramkı ıdçın B'lzhır 1 ar ıozekulçaı-p- tedir ı 
memuruyum Hük. ·· kolan y · d d H ı "t" .. ı L 'k' · d · f · 'b' --L • tl ma ta ır. ı a11a, orta o umu.. 1 it 1 1 _.,t il _ 1.._ .L..a..... · mu verece enn en aıçra 1• ayretle sor- zor a eo urur erK:en ı ıncı aıre ecı gı ı tanınmıt ,-..~sıye er te•· .. _. b d h k I . - a ya nau ere e a,..,._ -
1• ö ahk 'd' d T" k .. . . k'f d'I · · H k ld w k zun ıosterecegı e en are et erı H u:. ı--:ı· ..._._ __._ __ se a.,ır ceza m emesı ır. u; ur mumeasılı Bay Havdar Kı· ı e ı mı,tır. a sız o ugu a· b l ki b ki k d. mez. a~ua ton ...,.uız - _,._ -r 

- Doğru.. Hatta ıiz çok mü- - Klansi çetesi hakkında bir lıç müdahale ederek kendileri gibi dar da gülünç olan bu tevkif efki· aa ı-{'~~ 1 a b be le ~r. ·.. maanm daimi bir mffn .... lt ._ cıl-
kemmel bir zabıta memurusunuz. malumatınız mı var yoksa?. resmi inzibat kuvvetleriııin böyle rı umumiye iizerinde çok fena te· .. ~. ı~ızın ~ ~~1 ~ b~· maaını temenni etmektedir. ltalya ..... 
Öyle olmana idi komiser olur mu - Bunu size sonra anlabrnn. barCkctierinin doğru olmadığını sir yapmı,tır. htunki,_ır . !'l'ccey e t yacagı ır ten ile pakta a.daltat niyetincleclir. 
idiniz. M~leğiniz icabı katilleri, ihbarı yapanlar onlardan değil söyledi. Aktepe hadisesinden dolayı ge- a "attar. 2 - Roma - Berlin mİll•9'İ A'ftlllla· 
.katillerin haleti ruhiyelerini tanır- mi? Diğer taraftan jandarma ku· ne- böyle yerıiz olarak tevkif edi- _ ,_.. ENVER UZEL nm esaı vaziyetinde devamlı ve ..,. 
sımz. Benim, dokuz bin dolar icin - Pek kat'i bilmiyorum. Tele- kandanı Suriyeli Abdurrahman len bet kiti hala bırakılmamıttır. dildi. Kararların derhal ve tama· bir umurdur. «Sunday Cbronicleıt de 
velinimetim olan bir adamı öldü- fonla söylediler. Kazan Gölbatına giderek, halka, Buna mukabil mahalli hükümetin men tatbika geçileceği bildirildi. Stresa cephesinin kat'i olarak 1ıW.nt 
rebileceğim.e kani misiniz? - Bu tabancanın bende oldu- Türk yazılacak olurlarsa kendile- fesat organı olan çete reiai Koçu- Ankara kararlarının umumi şekli olduğunu kaydediyor. 

- Bu sözlerinizle takip ettiği- ğunu yalmz onlar biliyorlardı. rini öldüreceğini, süreceğini söy- nun avenesi müselli.han dola~ (A.Ajanaı) tarafından ne~redi- VaJİngton p.zekleri bay lıluuolWnla 
niz maksat nedir? Çünkü tabanca Klansiye aittir. !emiştir. Keza jarfdarmalar da, maktadırlar. Bunlardaki ıilahla- miştir. Tatbiki hakkında yaptığı· nutkundaki ıon fıkr&yı Amerika lamid-

- Kendimi müdafaa edebil. Geçen akı;am haydut beni bunun· devri}eleri esnasında eğer fapkalı rın hepsi de vesikalıdır. mız tahkikat ta büyük bir kctumi· ye nUJn bay Cordell Hull'• aon mat• 
mek için uf ak bir tali fırsatı an- la öldürmek üzere iken onu elin· adamların otomobille geçtiklerini Ankara kararları hakkinda gö. yelle kartılattık. Yalnız, bize ve- kuna bir ce.ap telakki ed.,... 0....-
yorum. Vaziyeti biliyorsunuz. ViJ. den aldım. görürlerae taharri etmelerini, fes· rüşmek üzere Beyruta aiden B. rilen cevapta bir iki güne kadar Amerika hükümet.ini otoriter de.lldere 
ıon bir adliyeciden :ziyade bir po- - Ciddi mi ıöyliyoraunuz? lilerin ve lttihatçi, Usbeci aibi Garo a.ktam tayyare ile lskende- hepsinin anlatılacağı bildirilmit· karıı demokratların bir ideoloji ı..ftinl 
litikacıdır. O kendini vali seçtir- Sarılı sağ elimi gösterdim: anaaırın aerbestçe hareketlerine runa döndü ve Antakya ba.fkomo- tir. Mektubum oraya ulqtıiı %&· tahrik etmekle itham ettiğini ve tw lak· 
mek emelindedir. Kendiıinin ka· - Klansinin suratına vururken müsaade etmelerini emretmittir. loaumuzla uzun uzadıya konuttu· man, kararların tatbikine seçilmif clirde otoriter de...tetleri hlolc hllade 
rarlarmda yanılmaz ve f&fmaz bir elim incindi.. Hataydaki Arap memurlari itleri- lar. Gerek konsolo•umuzun ve ce- buJanulacakbr. "-,ur.da Wac:eklanai .._ .,., ..... 
müddeiumumi olduiunu iddia et· -BiTMEDi- ni bırakarak, sırf propaganda ile rek B. Garonun tebliğleri netre- J-(A YRI ALP, ni müpbede ediyorlar. 
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Şebi e 

Saat 10.45 te vali iU hitabe ile Şehit

lilı kapısındaki kurdclayı kesmiştir : 
ŞEHITUKTE. .. 

·htifali 

imar edilen ve mükemmel bir bale if
rağ edilen Şehitlikteki mezarlan bpkı bi
rer tayyr..re motörü teklinde idi. 

Buradaki törene tayyareci teğmen B. 
Adil Kartalm §U hitabesiyle hatlnnmJJ
lır : 

vanm hakkuu bükük • çocuklannm temiz bıraktaklan varamadık) ülk .. 
gayeleri -"Li bü" ""d • ı an uye var. 

ısau ınen ° ersm.. mak için --1 maktır V b' · • · ··ı•--ı OnJ ~IJ • e wm ıçın u '"' 
arm mukaddes ruhlarını ayni ha- yolunda t,.•vik ~-!l'd' 

va temizJ"ğ' .• d ~ llllllll ır. 
nın ı ı ıçın e hep beraber tu- Muazzez •eh 'ti . • • r1 

talun bütün b · .. - :ır ı enmız, aız meza annız. 
' ır gonülle anarak se1maJı- da huzurla yatınız, geride bıraktığınll 

yal un .... 
V AUNlN SöYLEVJ 

Türk gençliği ve milleti ülkünün var•• 
cak, kanatlar aemalarda yüluelec:ek w 
bu memleketi yld gözlerden dalma ko. 

Vali bay Fazlı Gül~, her kesi heye- ruyacakta-. 
can Ve teeuüre dlifüren fU natJm IÖyle- Va)' ' bü-J:L b' b • • mittir • mm ~-- D' eyec:an içinde din• 

• lenen hitabe.inden aonra tayyare alay 
- SaJJD komutanlarmı, yurddqla- komutuu Albay Celil lwa bir bitaı,. 

ran• • d d , •. • • ... e erek tayyare fehitliğini meydane 
Bugun bmuru manevıyetlermde huıu getirenleri bala an..... aJ iJ ğildijimia b übar • ---y ve ayı namına 
~ e kud u .~ ek tebitler Türk te,ekkürlerini bildinnİftir. 

o usunun retini, Türk ordusunun En aon olarak mer • ı dinl • 
k · • ükad sıye er e~ 

feY etinı Y tmelc, !ürk ym-danu yad tir. Ezcümle Kültür direktörlüğil me. 

el.lc:"de.n. korumak ugnmda nrlıklarmı murlanndan Ali Nihat Hekimbel eıt 
hızını ıçm feda etmit mübarek ve mu-ı kendi eseri olan b' • i k g 
bddes vücutlardır. Bu mübattk vücut- tur. ır mersıyey o umU§• 

lar, Y lna bizim malann- •aJmz bir mil-1 M -"---. :1 UUIUI matem havası çalarken bi• 

etmiı 

Lo1,1tfranın ~ovenl opeuuında «Der Ro:r.enkavalye» operası temsil 
~~ılırk~n Vıya~a. OP_ertuı ıopranosu Lotte Lehmann'ın bir rahatsız. 
'd :,eçırnelı bınncı perdede ıahneyi lerkettiği ve seyirciler arasın-

a an meıhur Sopr~o !1.il~e !'oen.t:ı!'i'nin ıan' at cqlıile ıahneye 
~karalı hmtala'!an a;tı~ti ıst:hllıl ettığıni ya:r.mıflık. Bu münasebet. 

le iki .evımlı .an atlıarın reıimlnini koyuyoruz.. 
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Türk Gençliğinin en. büyük Spor ve gençlik günü 
bayramı: 19 Mayıs Ankaradaki spor şenliklerine iştirak 

Perşembe 2ünü lzmir orta tahsil Kı
zılçulluda büyük gösteriler yapacak 

• • 
ıçın 16 atlet Ankaraya gitti 

Bu m Üsa bakalarda 

. lzmirli genç atletlerin ve bil-
19 Yd .. Türk iB tini kurtar- işi muvafık ,ekilde halledeceklerdır. ıda karaya çılmıumm manan, kur- h 1T J t' • • J l 

• • o~c~. m. e Samsun' da 3 -Törenin dışındaki itler : tulU4 hareketlerinin önemi ve sonu, assa y eaa ın ıyı aerece er 
mak ıçm buyük öndenn ılan k-"-'- b ·• ·· b•'tün liğv rd .... ruh / / • f • d '/ kf d • karaya bastığı günün yd dönümünü A-Törene kat l ~e ~ıyan u~un u ~en~ ~ vd ·~ a ma arına ın ızar e l me e ır 
birlikte kutlamak için 19 Mavıs Per- resmi, özel okullarMa ers .. g~~terd~ ve Şey.:F' v~ uz~ e o ek- _1:L ba L _ _._._.__: artık 
fembe günü saat 14.30 da Cümhu- bütün ywtlar 19 aY!~ gunuiktah ~i. iare ıgın 'ıe ide .. '°Ygibe': verecla 1~-~~yıa sporlm.v~ gBen~ .. ~led ~tad 
r· t H Ik partisi bütün vatandat- edileceklerdir. Alanda ıunnut a- ~ııs evve ce o ugu ı top nb ıon H1wıya ge qtir. u gun og en sonra s yum-
1 ıye K al il kosu alanına davet reketleri yapan okullar ertesi giln de bölgelerindeki ilgili başöğretmenler da umumi prova yapılacaktır. 
an ızı çu u . ed'I" t 1 t d t caktır 
d Duhuli Yo,-&..- Program tatil ı ır. op an ısın asap ana • ..__1 __ ..ı • _1 ___ 1_ ~--ı:ı..ı • lzmird 16 e er. ye &u11~. M .. _ .lk 1 __ 11__ l'UllUUllUa yapwu;aa. ıpor ~erme en 
atağıda yazılıdır. B - ilk okulların 1~. Mayıs ~.Y- c.- 19 .ayıa gunu 1 

.. 
0~uımnn atlet davet edilmiştir. Atlet grubu bu ıabab, Lise öğ-

19 M •. •• 1acak spor ve rammda yapacakları toren ve gos- şenlik aaatlennde hava Yagl§h olur- retmenlerinden B. Gazi Kemalin Bqkanlığında An-
lik :ıa gunu 1;:1 • teriler 23 Nisan da okulların bölge sa şenlik öğleye kadar okullarda ya- karaya hareket edecekler ve oradaki müsabakalara 

gentç T•'yramı ıen 1e4nn,3eO da L--- bölge alanlarda toplanarak yaptıkla-,pılacaktır. iftirak edeceklerdir. 
- oren saat tam ~ • • • Ancak .. ı D O .. b'"tü kulla 

lanacak olan törende talimatname- rı 4enlikler gıbı oAlac~k'" S soy e- urtl-ba :iarıa u ·· ~ 0 kt~ ve Bu sabah hareket edecek atletler arasında tanınmıf 
deki sıralarına göre : necek söylevler tatür un amsun- Y ar yr ıua enece ır. 

1 

atletlerden Riza Maksud, Hüseyin Şükrü, Salih, Ziya, 

A- Kız, Erkek öğrencilerle spor- Al k G 1 • Fahri, Vedad, Süha vardır. Bilhassa Riza Maksudla 
cular alandaki yerlerinde bulunduk- sanca a ıp Fahri ve V edaddan büyiik neticeler bekliyoruz. Vedad 
lan halde öğretmen Nuri T ozkopa- uzun atlamada yeni bir rekor yapacak kadar hazırlık-

__ ı-:ı k lıdır. Kendilerine muvaffakiyet dileriz. 
ranm i§aretiyle bayrak ~ec? . ve Dört bisikletçi de bu gÜn lstanbula hareket edecek-
bayrak çekilirken bandonun ıştira- lerdir. BB. Muıtafa, Cihad, Bayram ve Salahattin 500 

BB. Vedat, Fahri, Ziya ve lbrahim 
iriyle bir ağızdan istiklal marşı söy- G. Saray Pazar gu·· 

00
.• kilometrelik lstanbul- Edime gidip gelme bisiklet mü-

lenecektir. sabakaama ittirak edeceklerdir. 
B - Bayrak çekilip mart bittik- ----------------------------------

~tar~veb~ tekrar mağliip oldu lngiliz kabinası :~6S~~ 
(Erkek Lisesinden bir öğrenci) 1ain'in mumaileyhe bapelWet lordluiu 
C -En batta okulların m~fterek Pazar maçı heyecanlı olmuftur. açık Feyyaza ve Feyyaz da bir Ud mabmmı tevcih edeceti IÖ7fenmelde-

bayrak kıt'a11 arkada yine muı!er~ Maçm hakh galibi olan Alsancak sürütten sonra Cemile, Cemil Bu- 'f1 AT _J • • dir. 
fillma lat'uı olduiu halde uçerli takımıPazargijnküoyunuilekuv· riye verdi. Basri·~ bir tutla to- ı:ıava l yazırı aeğışıyor Lonl Halifabm da kabineden a,..U-
mangalarla okullann ve ıporcularm vetli bir takım olduğunu ispat et- pu Galitaaaray aglanna taktı. 1 cağına ve yel'İne bay Makdonaldm .ıe-
geçit resmi ~a~ılacakbr· mittir. Bu ilk gol Galataaarayhlarda 'L f_J l •f k k •ı k • tirileceiine dair muurrane bir p,ia de-

D - Geçıdın arkası ahnı!t: Bir gün evvel Oço~ .. ~al~~- bir tatkı!11~ uyandırdı; ~ncakı • CJQ f Q S çe f ece mı veran etmektedir. 
aonra bot kalacak alanda cak saray kartısmda elde ettigı galıbı- forvetlen hucum.dan hır an ayni., Fakat bu haber menimaiz addedil-
jimnaatik hareketlerine batlana - yelten sonra Alsancağın alacağı mıyorlardı. ---- mekteclir. Çünkü bqvekilin Lorcl Hali-
br. ti . b .•• b" neticeyi görmek için kalabalık bir ıBASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE yapmağa karar nnliii ~dır •• faksı daha uzun müddet ve hiç olmuııa 
. E - Kızlar hareke k .ıt~ k meraklı kütlesi tribünleri tama- JKINCI ALSANCAK. GOLO Değİfildiğin ehemmiyeti hakkında he- beynelmilel vaziyetin tavanuhuna " 
~~rmez alayı ~erkedeekire.1 gıymkl me men doldurmuftu. Eğer hava gü- Betinci dakikada Enverden pas reti aleyhindeki tenkitleridir. ltçi parti- nib biç bir malômat elde edilmemiftir •• bilhaua Südet Almanlar mesel •• hal-
uzere yerlerme ç ece er ve h . h d dah l il .k. ''d r· 1 • • .. euill • tarafmd veril b. eamın 
alanda erkek öğrencilerin jimnas- zel olaay~ı ~üp e

1 
sız saka a a ad an 

1
1aad ~ ı mb.u a ıınlı ortasın-1 ~ ~um. -:__L _ _::.. b ~~--•ır Lorcl Sevingtonun bava nezaretini terk line kadar muhafaza etmek ld:i:veceti 

. h k l . b l aktır fazla seyırcı top anaca tı. an ıo a ogr:u ır aıyrı f yapb.
1 
takrir uzerme p_,..........., gua•u o umıae edeceği mW.akkak ile de Lord Halifak. söylenmektedir. 

tik are ~ 'i:a::Ceüerüıin _ Saat be'i on geçe Galatasaray Ve topu kaleye doğru sürdü. Ce- bakkmda Avam kamaruında bir müza- ım da kabineden çekilmesi ihtimalinden 
F almmJ S kul.. 1 • • g~ sahaya çıkarak halkı selamladı ve mile gelen top hafif bir vurutla 

1 
kere yapılacağından kabinedeki deiifik- babsedilmekted. F ru· • ..ı: ... LONDD"' 16 (A.A) _ Lord Ha-

mı ca por up erınm O lln 1 d B• b" •• • •k' od f l ak Gal t k 11i"'• vakit kad tahakkuk ._;. 1 D'e orayno m lfÇOI agır ll"'f terileri ba.4hyacaktır. a f a~ ı. ıraz sonra utün ll'ı· ı ı?cı ~ a. o ar a aaaray a-1 guı o .e ar e~. o - nzifeainden affedilmek arzusunu bape- lifab aaat on albda Ceneweden avdet 
G _ Spor gösterileri arasında bünlen heyecanlandıran Alsancak lesıne gırdı. 1 ınası beklemyor.Hava nazın Lord Svmı· kile bildirmit • • • b bulunmaldan imtina 

ö" bn nler tarafından yapıhnıf takımı sahada göründü. ikinci golden ıonra Galatasaray rton tarafından yapılan beyanat yalım lIDlf. e~ ~e eyanatta C ~ mod ileri de bulundurula-1 Lisansların tetkikinden sonra takımda bazı tadilat yapb. İKİ partisi tarafmdan dejil, bütün parti.. Lonclra, 16 (A.A) _ ı,.ı malamat etmiftir. 
~ e Alaancağın •öyle bir takım tertip Onuncu dakikada Alaancak bir 1 ler tarafmdan kifayebis balun1111qtur... almakta olan mabafil din akpm Çe- --------iliiilliliiillliiEI-• 

H • B .. t rilerin arkası abn- ettiğini gördük: gol tehlikesi atlattı. Topla kaleye Han DUll'llUll yerine dabiliye num air kereden. a't'det etmit olan B. Cbamber- ••-rmırı!llllll'lllllllllr:n.llZIE~llllll•• .. 
dıkt - u ~~s e b"tmİ§ olacak, fa- Hilmi, Rasim, Enver, Necmi, girmek istiyen Hatimin ayaklan-;Samael Houe'un ıreçirileceil tahmin tein aiinlerde ha tedihab haldan ı s t J k 

an aoı;: =en 
1 
ayn yerlerinde Feyyaz, Basri, Cemil, llyaa, Saim. na kapanan Hilmi muhakkak bir olunuyor. . eon " . - a ) } 

k~t mem e e a~ı ktir Bu tertipte müdafi Cemil san- sayıdan takımını kurtardı. . da ~ ~en. ~~er yibtinden kull im 
eglenceler ~vam • r:e • terfora, Rasim de beke alınmışh. Yirmi birinci dakikada Basrinin LONDRA, 16 (~.R~. - Batvekil ar tebadd~. etmif •0~ •IYU• ~ ~- ha1i:e ge:~~miı,t B:ti~~~~ 

2 - (Torene. gıd ş) . cak Galatasaray ise Esfakın yerine enfes bir tutu kale direğini yalı· Neville Cbamberlam dun alqam Lond- tetme&ı: IÇlll kabmemıde eyliil a~da .c-
A - Jimnaıtık hareketi yapa H 1·1· k k . k'ld d' ·ı yarak d11an gitti raya avdet etmiıtir Kabinede yapılacak nuı mukarrer olan tadilib ıandiden TÖR, B 1 R BAT öz el· 

•1 • •--- Uar a ı ı oyara fU fe ı e ızı - . • · • •----- . ld ., b • ı· .... ( r t d" tt k olan okul öğrene\ ~n en H.UM& yo ull - mi ti: GALAT ASARA YIN iLK tadilat projesinin bqvekilin cebinde ol- yapmaia. IUll1U" vermq o ugumı eyan ven' ı ,,_. .. a ve e ıya a o-
'.dan tren ve otobuslerle Kızılç u s' .• L"tf• s ı· H ı·ı M SAYISI doğu ıöylenİyor. Bqvekil.in IOD giinler- etmektedirler. laylık gösterilerek aatalmak-

1 k ·· .. ·· t üçer- acı.., u ı, a ım, a 1 ' us- tadır M l M A R K E M A 
alanına gider er en ~yu.ş kel tafa Muı• - Bülend Hatim Meb- 24 üncü dakikada top Alaancak de .lngilis bava müdafaamun vaziyeti Kabinede yapılacak olan tadilat ol- •• • 
li · amı takip edece er ve ' -? ' ' • 1 . At• L-•-•--~ d __ & _n_,,.,_..ı_ • __ ..ı!_! !!..a duk • la--•- __ ,_ .. .. kabin L E T T 1 N C A D D E SIN .. manga nız . A .. li _ met, Süleyman, Necdet.. kaleaı ön erınde dolatarken ı· &1a1UD11 a umUDU mllUll"Ua aıııuuuu g ...... e- ça ıenıt o .....,, ve MW ganu e-
bu sıralarda milli martlar soy ye Hakemin düdük ıeaiyle beraber nin eline vurdu. Galatasaray bu ren endi§eye bauuiyet göatererek ancak nin akdedeceği baltalık içtimadan ve DE No. 35 B A Y F R A ~~ 
ceklerdir • . . . h ··cuma geçen Alsancak forvetle- suretle penaltadan ilk sayısını yap-i gelecek aonbabar için dütümnekte oldu- pel'fembe günü Avam kamarumda J'•· ı Ç O l S ~ U 1 1:'> 1. C 1 Y E mu-

B - Alana gidilirken, orta derece- u Gal "d f.l . .. b ğu genif kabine değipldiğini tim.diden pdacak müakerelerden evTe.l ha bapta racaat edılmesı nca olunur. 
• • -wl.. ksa rini ata.saray mu a ı erı guç- • lill•-••--,_ _______ • 

li okullardan birer ızcı .. gauuO, kyotin tülde durdurabildiler. ikinci daki- Alaancak oyuncularında yorul·------------------------------------_.. 
..... • grub Atatürk bey e e JA · · b .. t d""' · d h'. 
~cı u, bir çelenk ko- kada Galatuarayın Alsancak ka- ma a aı.m.ı ~ goa er ıgan en U• 'sayıaını da çıkardılar. rede en çok it Sacide dütm.üttür •• ALSANCAölN GALiBiYET 
ugnyarak o~! adına kul ile Kar- lesine tehlikeli bir hücumunu Hil- cum faikıyeti Galatasaraya geç- Devre 2 - 2 be b b•tt" O d .. 1 kurlan 1 b SAYISI 
yacaktır Kız ogretmen o u f • B. .. 11c· mitti ra ere ı ı. a guze , ar yapmıf r .• 
•ıyaka .orta okulu öğrencilerinden mi de ettı. ar Agun evvl e "d~ne Bn·aı· IK.iNCi GALATAS. ARAY Bu devrede rüzgarı arkasına Bilhassa on betinci dakikada Ce- 38 inci dakikada Alaancak le-
~ 1 · • aran oyun aerı ve can ı ı ı. ı - h • b · k "idi B • k 
birer grup Atatürkün anne elnnnkm ~ Alsancak takımı tayanı tak- GOLO alan Alaancak takımı hemen he- milin kC>feyi bulan bir tutunu kur- m~ k ı~ ~~er v;~ .. cİ •• Tn :!· 
kabrini ziyaret edip ayn ayn çe e - d~b- •. ·1e rüzgara kartı ol- Yirmi sekizinci dakikada Alsan- men kat'i bir hakimiyet elde et· tarmakla birinci sınıf bir kaleci nik~rıd af e onaktune utur ... u.d ol P tıkır 
I k cak1ard ır ır enerJı ı . f G I ld ... .. . . ilk d f 1 e a ay an ayaga o at • 
er oya 11•• und kal- muma rağmen Galatasarayı çok cak aleyhine uzaktan bir ceza vu-

1 
mıt ı. a ataaaraylılar arada sıra- o ugunu gostermıfhr. e a tan sonra Envere geldi. O da İsa· 

C - .. ~lsan~ ıstaı~ K:tlçul- yoruyordu. rutu ve~ildi. Santerhafıı~. doğ~: 1 da bu tazyikten kurtulmak için olarak ıanterfor oynıyan Cemil betli bir vurutla Alsancağm üçün-
karak ogrencilen .;e trenin har ket dan dogruya kaleye gonderdıgı çok çalıtmıtlaraa da buna muvaf- stop yapamaması yüzünden bir cü galibiyet golünü yapb. Ve maç 
luya ~ıyacakil:.ı edilecektir e ALSANCAt.IN tLK GOLO top direğe çarparak kalenin önü- fak olamamıtlardır. Yalnız fırsat çok akınları felce uğrahyordu ... 3 • 2 Alıancağın galibiyetiyle bit-
aaa~~ a~cancileri otobüs~le lafı- Dakika 3 ..• Enver Galatasaray ne düttü. Ve Gal~t~8:raylılar b.ir buldukça Necdetin · yaptığı hü- Sonlara doğru Saim ortaya geçti. ti. _ 

Öğrebulan kul ·c1areteri bu forvetlerinden topu kaparak sol kafa VUrufuyle ıkıncı beraberlık cumlar tehlikeli oluyordu. Bu dev- O da sağ açığa.. AGAH BARTU 
mayı uygun o ı _ _ _ --= ---·- _ _ _, .- - 11 zelce kapayıp pikenin üzerine çı· cümlesini kapının arkasına yığdı. ceği vakıt kahve ile tekere bakar tık her gün külliyetli müfteriler ge 

Halk masa arı k~~ uykuya dald~. T~m ıaat Oradan pikenin üzerine geçip uy- ki ağziyle beraber doludur. Bu!lirlerdi. Böylece öyle zengin oldu-
dört bet raddelenne gelınce kah· . kuya vardı. Tamam saat dört bet dervitler bot değil.mit diye bir za· j lar ki akçaları koyacak yer bula· 

..................................... ••:-:·............. venin kapısı çat edip açıldı. içeri· 'raddelerine gelince ziyadesiyle 1 man ıonra fikre vardı. Hemen hiç• mazlardı. Nihayet bu yiğit bir gÜD 

Zu•• NBUcr LLÜ KOŞKUN PERISJ Y~ ... ~ir de~it girip sel~.verdi. Bu~bir l'Üriiltü peyda oldu. Bir de ka- 1durmadan birsr kahve pitirip ve!ustaıma hitaben usta ben memle
yıgıt dahı uy~ıp D~!!an selimı· 1 pı ç~t e~er_ek açıldı. içeriye. üç; mü,teriler.e verdi. r:'ihayet ~st~~ j ketime gideceğim. Bana izin ftffett, 

_ 6 - nı aldı. J?ervıt ka~ rıgıt ~abada~ dervıt gırdıler, selam verdıkten 
1 
gelap te bır baka~ kı kahvenın ıçı dedi. 

• -'---lar ki bab- k G'd 'd b. I k t olarak bır kahve pıtır dedı. Bu yı- 1 ıonra, kalk yiğit cabadan olarak ve dıtarısı adam ıle doludur. Hay- Uıtaıı dahi yanından ayırmak 
S hah ldukta baıuu ar.. ı e gı e ır meme e e va- "''t dah" k lkı D • b dan d 1 h 

a 0 
... • ek varsa sıl olur Burada köhne bir kahveye gı 1 a P ervıte ca a 1 fUl'a an bize üç kahve pitir dedi- retle ne ikmettir diye parmağını istemedi iıe de bizzarur ve naçar 

çede ne kadar agaç, çıç m 1. k•ah · h"tab . kahve pitirip sundu. Dervİf kahve- 1 ler. Biçare yiğit kalkta. Kahveyi ağzına alıp kaldı. Her gün ya bir pek güzel olur oğlum Allah seli· 
h • f kurumuf, o canı ge ıp vecıye ı en. • . . B' .. l eh' . ık · • . b ah I . ı .. • 1. . . d d• 
epsı yanmı yerine _ Usta beni çırak alır mııın? yı ıçti. ırtey soy em ızın ç ıp ~ıtınp unlara verdi. K ve erı 1 mutterı ge ır ve yahut iki, bunda met vernn aıt. e ı. 

güzel has bahçe yangın Dedikte kahv · be • gitti. Yiğit bayırdar intaallah de-; ıçerek ayağa kalkhlar. Biriıi di-ı mutlaka bir it vardır diyerek gezi- Oradan bu yiğit uıtasının elini 
dönm~t·· _ Oğlum, be::n c::.:ve:: eaki- yip kahvenin kapısını kapayıp pi-

1 
ierlerine fU yiğidin olduğu kahve- nip kendine oturacak yer bulamaz öperek ve ustası dahi buna müka-

Padıtah: Ban bahçe dir. Günde bir iki mütteri gelecek kenin üzerine çıkıp gece o orada, de kahvenin kutusunda kahve ile ive yiğide hitaben oğlum kahve faten bir kat elbise verdi ki cihan-
A - V ~~ın olsun .• ld ~ retle- te bet on para alacağım. Anın ile karar . eyledi... Sabah oldukta ı teker hiç noksan olmasın ağziyle 

1 
kutuıunda kahve teker var mı da miıli yok idi, tekmil ıırma ve 

lazım degıl. Bunca yı ır i: ak ma ekmek alıp nafaka edece- bunu hıç ustuma açmadı. Nihayet beraber dolu olsun ve ikinciıi de dedikte bu yiğit dahi usta ben kah- mücevher içinde, o da bunlan ge-
rini çektiğim ç~~~an~ avut- .... ta aktam olup yine evvelki minval l fU yiğidin olduğu kahvede kann- ve teker aldım. Sen bir yerde otur yerek yola revan oldu. Bir gün di-
tum Y~· Sen e~tig~ ıle i in·· aslını gızDeyince, bu yiğit: üzere u~du. T~mam ~t dört ~f 1 ca gibi mütteri gelip hiç eksik ol- da zevkine bak dedi. ğer bir memlekete dahil oldu. Ora-

• ~dıkte vezırl8!'me J k lır- _ Ey baba ben senden fazla raddelerane gelınce yıne çat edıp : maaın ve üçüncüsü de bu yiğit tek- Oradan uıtaaı kahvenin bir ta- da kira ile bir kahve tattu. ite bat
bırbır anlatar. Vezırler ona a b • fey arzu etmem. Batımı turacı- kapı açıldı. Bu aefer içeriye iki 1 mil delikleri söyletsin dedi. Niha- rafına oturdu. Bu yiğit hiç durmaz ladı. Yine evvelki minval üzere öy
lar. ukl •

1 
"lüp .., : sokayım da karar edeyim, dedi. Dervit gelip ıelam verip kalk yi- ı yet hu dervitler oradan üçü birden l vira kahve pİfiriyor idi. Nihayet le külliyetli mütteriler geldi ki be

... ~aditah ta çoc arı 1 e 
0

0 • g Bunun üzerine kahveci olmaz ğit cabadan olarak bize iki kahve 
1 
çıkıp gittiler. Bu yiğit dahi yine! aktam oldukta ustaıı çekmecenin sapsız, hiaılı kelam mezkUr tehir

~lunce~e kadar oturur,Jatard ~- d yip pek güzel oğlum mevla ih- pitir dediler. Yiğit kalkıp bunlara 1evvelki minval üzerine kahvenin ' batına gelir açar bakar ki çekme- de bu kahveci güzeli tanınmıt oldu 
I ar ermı' muratlarana, anıı 0

' e ederse onunla barınırız. dedi. cabadan iki kahve pitirip verdi. ,kapısını kapayıp pikenin üzerine 1 ce ağzına beraber akça doludur. ve bir gün oranm zenginlerinden 
ar batına. •• 

1
. ~ dan üstelik bu yiğit elini öp- Bunlar kahveyi içip oradan kal- 1 çıkıp uyudu. Sabah oldukta kalkıp Ustası bunu böyle görünce aklı ha- birisi ititince artık ıab?' v~ taham-K ah veci guze 1 r· aG İp kahvede oturdu. Aktam kıp gittiler.Oğlan yine kalkıp kah-jkahveyi açıp bakar ki kahvenin tından gitti. Ve aferin .yiğidimımülü ka~mıyarak ~en~de~ .hare-

. . ~duk~ ustası oğlum ben evime venin kapısım kapayıp gece pike- dıtarısına karınca gibi müfteri ayağın uğurlu imit diye sevincin- ke~e dogru kahcvecı. gıi~elmın ol-
E~~l zam~ ıçınde, ~albur sa- 0 idi orum. Sen kahveyi güzelce nin üzerinde. uyu~u. .. , j ~?lmu!, sahihan gece dervitlerin den yiğidin gözlerinden öptü ora- dugu kahveye rel~ı. Bar t~~~ 

~an ıçınde, bır varmıf bar yo~~ş g Y • ·nde yatasın deyip us- Ustasına yıne bır,ey ıoyle19edı. ıoyledıkleri sözler vukubuldu diye dan akçaları torbalara doldurarak oturup kuar eyledı ama gozu':lu 
,Lır memlekette gayetle fakır hır kapayıkıp ıçı . 'tti Aktam olup kahveyi güzelce ka- 1hakka tükretti. Sonra ocağın bqı- hanesine götürdü. Nihayet bu yi- bu yjği~en ayırmadı. Hayran kal-

. · ı·r tası ıp evıne gı · _-ımıı.......,a..ıa·oJL1:aır..-a.VJ1ı___VJllr.IJL1-DJ11~~· 'll-ftu'u' Li'-,.i.J'ILA.-.-.:lr""l..v • • ""· • • • • • • • ... RITMrını .. , APA • D ~FA ft'I • ._._.__ a:.a_l ft .. .lır~ AV .lırA V.Ad.A V.AP .... tt1 AP. - I".. -



SAHiFE 8 

Marlen Dietrich cAUahın Bahçe· 
leriıt Filminde .. 

~~~ 
Fransızların çevirdikleri«Cenup Yoluıo Şark filminden bir •ahne ........ 

Amerika filmciliğine hücum 
FRANSIZLAR iDDiA EDiYOR 
'' Şarka aid yapılan Filmlerde 

tasvir ve lslam hayatını 
Amerika sinemacılığı ile Fransız 1 d A k 1 1 ;;::~~ıı:ı:~rekabet gün s.enaryo ar a meri a ı ar 

eden 
haki-

(Bandera) filminde cAnnabella» bir yerli Fahi,e rolünde ... , .. _____________________ ..... _______ _ 

Bir tek film için 
Yarım milyon Türk lirası 
telif hakkı olarak verildi Franaız pzeteleri fınat dü4tülu;e k 

ainema tekniği hariç olmak üzere atten uzakla o 1 r ıerek filimler gerek senaryolar üze- şıy r a ,, s h l k . . 28 h 
rinde Holivud mamulibna kar41 hü- enaryoyu 3Zlr ama IÇlD mU 3f• 
::ı ebnekten geri durmamaktadır- olmaaı İçin mutlaka Kas so~- ribi muba~ etmitlerdir. • (~üthit ~> .. (~) ... (~jion rir bol para ile tam altı ay çalıştı 

H . hi de baldan ok değil So ~ .Maraken sokaklarında çevrilme- Fransız smemaaı bu zengın ilıtl- clönur) gibi filimlerm gördükleri 
anılar~ H li d y • ·• b~ sı limndır. 4aJD ve güzellik kaynaklanndan çok muvaffakıyet Amerikan filimciliği-

~. 0 ~ un yaptığı ır Çünkü bu sokaklar ve buralardaki istifade etmİ4tir ve etmektedir. nin ihmal ettiği bu lraynaklarm ılne- Amerikan filim tirketlerinin sar-ı aybk emeği malıaulü olan filim aa· 
~---~)er ~~ ~l~:ı;:ıilundan binalar, hatta tabiat (Bin bir gece) (İtto), (Pepe la Moko), (Bande- ma alemi için nekadar büyük deier fettikleri para akıllara hayret verecek naryoıu ,irketin direktörü m&ylJ 
-o.a:·baı?1!" ıkrntta ay e çer- nin bütün dekor h11.4metini olduğu ra), (Simun), (Büyük oyun), tqıdığmı labata kafidir. bir '4!Ydir, Metro Goldvin Mayer •İr- Goldvine verildi. Direktör senaryoyu 
çeveaı ancme ç lfhr. keti Stefan Veygİn Mari Antuvanet beğ • d b' 

Bun1an kaydeden bir Fransız ıi- , filim' • • kar d' enrnedı ve Fransa an ır tanın-
' . , eaennl e çevırmege ar ver ı. .. ll'fi • ak 

!'ema. mecmuası, bir ömelt venn~k ' ' Bu ite daha batlaınadan evvel müel- mq aenarykuo mue ı fçagikr.ır~ mdev-
atem~ ve cla!im dünyas~ hakiki life telif hakkı olan 3S2.000 dolar z~u ona o ttu ve mı sor u ... 
çehresn> ba,lığı altında Holıvutta ya- " di (T" k il takriben Bınlerce dolar yol parası ve tazrnl-
__ 1 __ Şark M" 1.. o.ı I . ., ver . ur paras e yarım al .. !lif lrud 
"""'" ve us uman .... et erme ilyo Türk lirası) nal an mue senaryoyu o u ve 
aid .~~lerle F~~ ay.ni mev- m Bu nkadar da deiu .. Bu kitaptan fikrini ,u cümlelerle bildirdi: 
zu uz~~ yaptıgı filimlen muka- bir filim senaryosu çıkarmak üzere - Senaryo çok güzel yazılm"tır. 
yese etmı,tır.. • tam 28 tane muharriri bol maaş ve- Yalnız iaim kötüdür. Bu senaryoya 
Mecm~ dı".~r ki '. . . rerek çıılqtırdı. Bu yirmi sekiz mu- herhangi bir ismi verebilirsiniz. Yal-
cAmerik~ filimlerinde, filim ~- harrir ne kadar zaman çaıı.tılar, bi- nız buna verilemiyecek tek bir iaim 

~~e~ kulagunıza gelen Şark mu11- lir misiniz? Altı ay .• 28 kitinin altı vardır: Mari Antuvanet. 
kiamın tempolarından sonra derhal 
beyaz perde üzerinde müalümanlara 
aid sahneleri göreceğimize hükme
deriz. Kazablinkadan Kalkütaya ka
dar uzanan genit diyarların efsanevi 
dekorları arasında geçen maceraları 
seyretmek ve yerli raksları yerli kos
tümleri ile görmek arzusunu duya
nz. Halbuki çıka çıka ortaya uydur
ma bir Şark kostümü ile durmadan 
tepinen bir rakkase çıkar. Rakkaae
nin etrafını hatları sarıklı bir takım 
figüranlar lal'mlflardır, Ve bunlar, 
ne tarihlerini tetkik ettikleri, ne 
idet ve usullerini bildikleri Müslü
man milletlerinin uydurma filimleri
ni yaparlarken bir sanat eseri mey-

Spor ve yaz şapkaları 
dana getirdiklerine zahip olurlar. ._ _ __.._ ____ .-..._.._...,....... Havalann yazlamq olması Paris mİ4lerdir. 

lalim dünyasını tanımak, bu dün- Sü veys Kana 11 modistre!erine güzel §apka İcadlan Garintürü «Tayyare» olan solda-
yanın bakiki çehresini bilmemek, ha- ilham etti. Bu hafta Long§an yar1' ki .. pkadan sonra cOtomobilı> cBi-
kiki tirini anlamamaktır ki Holivudu f j) m j yerinde görülen ve resimlerini ver- ıiklet» garintürlil ıapkalar da göre-
böyle hatalara düşürüyor. Halbuki diğimiz bu şapkalar çok dikkat çek- ceğiz demek ... 

lalim ilemi sinema alemi için hazi- Sureti mahsuaada yapılan geni, -----------,----------------
neler viadeden çok kıymetli bir kay- bir kanal civarında çevrilecek olan y k 1 
naktır. Bu alemde timdiye kadar it- cSüven kanalı» filmi için 2 milyon -u•• ru•• yen O tuklar 
lenmemit ne giizellilder saklıdır. dolar masraf edileceği tahmin edili-
Fransız idaresi altında bulunan Şi- yor. Bu filimde ~ erkek rolünü Am 'kad . b' 
mali Afrika, ve bilhassa Kas büyük Tiron Pover oynıyacaktır. Ba, kadın ikerleı ~ ydenı dilır 
ı lirn d · · · b. lik ·de !" ·· kim ·ı •· h .. motos t ıca e -ı me enıyetının ın sene a t ro unun e verı ecegı enuz ta- . . Y" .. k ) 
ve ırkını en çok muhafaza etmİ4 yer- hakkuk etmemi~tir. Simon Simona mukı,tırad. « uru~1en ° -
lerd. V • b' ·· h (B' 'im • ihtim' ı· d ku t » ı verı en ve ır. e eger ır gun meş ur ın ven esı a ı varsa a en v- . 
bir gece hikayelerini) filime almak vetli ihtimal bu rolün Annabellaya :::"'J hemanfındandaımb~ 
İcap etse bu filimin hakikate uygun verilebileceğidir. .

1 
ınb ar tara ikl 

1 
ı- -

Londrada bir kabare, bir yenilik ol•un diye, hepıi de bir ukaen 
boyunda güzel kızlardan mürekkep bir bale heyeti kurmu,tur •• Bu 

uzun boylu kızlar büyiik bir rağbet görmüılerdir. 

nı en u motos et er • 
hakikaten yürüyen bi- ;;' 
rer koltukdurlar. Mo
tör kısmı, koltuk va
zifesini gören arka ta- ' 
raftadır. 

Motör seuizdir ve 
tehlikesizdir. 

Amerika ıolrakla -
nnda pek çok rastla
nan bu yürüyen kol
tul:!ar için Amerika 
zabıtası yol talimalna
meaini bile hazırlamı§, 
bunların duracakları · 
ve durmıyacaklan yer· 
leri caddeler üzerinde 
levhalarla teabit etmiş
tir. 

Resimde, Loa Anje
losun güzel artistlerin· 
den Helen Hannayı bu 
yeni icad motosiklette 
görüyorsunuz. O. te
hir zabıtasının (Bura
da durulmaz) levhası...._ ............. ..,... ........ ...__,. 
yanında. bu :rııMia aldırıı bile etmeden dunnaktadır •.• 

Sönen/Işık Filme alınıyor 
Mqhur Kiplingin eseri olan «Sö- raber gezmeğe alıtacaktır. Çünkü 

nen 14ık» yakında filme alınacaktır. filimde beraber oynıyacağı erkek bir 
Bu filimdeki bq kadın rolünü Ame- ima rolünü yapacaktır. 
rikalı Reymilin oynıyacaktır, Bu hu- Matmazel Rey timdi bir imi i1e 
ıuata aanatkirla imzalanan mukave- beraber yaşayııına devam etmekte 
lenin garip bir maddesi vardır. Bu ve bu suretle oynıyacağı role hazır
maddeye göre, sanatkar film çevir- !anmaktadır. Bu İ4ten en memnun 
meğe ~laınazdan evvel altı ay bir görünen adam ıüphesiz ki sinema 
imi ile beraber yqıyacak, onun bü- yıldızının ihtiınamlanna mazhar olan 
tün hizmetlerini görecek, onunla be- zavallı imi.dır .. 

Beyaz perdenin cazip Fransız yıldızlarından lvan Prentan, on 
yedinci <CUTın marııl l.ıomedi •anatkcirı Adriyen Lökuorör rolund• 
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1 RADYO ~ . . · ... , •••.........•.•..... , .............. . 
ANKARA RADYOSU: 
Öğle neıriyab: 
Saat 12.30 Karııık plak neıriyatı 12. 

50 Plak: Türk musiki i ve halk şnrkılu
ıı. 13.15 Dahili ~·e h arici haberler. 

•• 
lZMIR BELED1 ES1NDENı A k 8. 1 ~br!d":ıı~~ı::.:.~1~ n ara ırası zmir, 

bedeli muhammenli 87 inci adanın M • A d D · 
''Çocug""" un ko··r olması !!~:neıı: ka~=aı.:.!!::: anısa, Y ın, enizli, 

veçhile 20/5/938 cuma glinli saat M l l 1 

- :ttmm Hl 
r '/' 

: :suao o r s ı 

Jür·nin kararı 
on altıda açık arhıma ile ihale edile· ug"" a vı· a" yet erı· acen-.. ı • d ı" d cel:tir. lıtirak etmek istiyenler yirmi 

Ak§am neşriyatı : 0 mesın en ev a ır '' dört lira elli kuniıluk muvakkat te~ 1 d 
Saat 18.30 da plakla dans musiki:.i, minat makbuzu veya banka te:nıinat te ı·g"' ı•n en· 

19. ı 5 te tü rk musikisi ve halk şarkılnrı, Beş haftalık çocuklarının bütün mektubu ile söylenen pn ve ıaatlf~ . • 
(Hikmet Riza ve arkadqları). 20.00 de ömrünce kör olmaıına mı, yokaa encümene gelirler. B k A k 
.... ayan ve A .. pç. netriy••· 20.15 ,. ölümüne mi razt olsunlar? Şikaııo- 2 - Beher metro murabb.ı 500 u ere n ara Bira fabrikasından 10, 1 ı. 12, 
türlt musikisi ve halk fllrkıları (S&lahittin nun maruf dU! do!:torlanndaıı Her· kurutlan 750 lira bede1i muhammen.. 13, 23, 24, 25, 26, 28, 49, 50, 51, 52, S3, S4 litre-
Şenar ve arkadaşlan). 20.4S Keman man Colan ile karısı ~u müthiş suale li 34 Uncil adanın 150 metro m\lrab. l"k h l"f h · 
tolo (Viyoloniot N=let Ren"i Atak). cevap vermek mevkıınde kalmışla.r· baındald 36 .. :r>lı anuı bq katip. I mu te 1 acım!erde bira fıçı!an ce!bedilmiştir. 
21.00 de konferans: (Bolu ıaylavı Cevnt dır. . likteki ıartnamesi veçhile 20/5/938 Esas bayilerimizin bu fıçılardan istifade etmeleri 
Abbu Gürer), 

2 
t. ı 5 Stüdyo .alon or· Madaın C~lan ~ hafta evvel bu cuma günü uat on altıda açık artır• k d• J • • • L. ı• f 

1 
. 22 ı 5 kı uk d muttur Adı Elen m· ,·ıe ,·hale _..ı,·ıecektir ..... !--1• etmek en 1 erı ıçın menıaat ı o acakbr. Bilhassa 10 lit-

lceatrası. 22.00 de .ajaruı haber en, · :Z: çoc ogur " • .. 1 • ... ea -:~ 
tc yarınki prograrn ve istiklal rnar ı. konmuıtur. Yavru çOk gu7.e.dı~. iıtiyenler 56 lira 25kunıılUk muvak· reden 13 litreliğe kadar olan küçük fıçılar aile ev 

IST AN BUL RADYOSU: Elenin büyük babası doktor Morıs kat teminat makbuzu veya banka te· "" l l · d k 1 rf öğle neıriyatı ffortman yavrunun -~ünde bir be- minat mektubu ile söylenen gün vo eg ence erın e o ayca sa edilebilir. 
Saat 12.30 palakla türk mutikiei, 12. nek görünce merak etm~, iyi ~fr .. tet· wıtte encümene gelirler. Biralar gayet taze ve çok güzeldir. Bilhassa 

SO de havadis, 13.05 te ptlkla türk mu• kikten sonra b~nun ~ıren ~~rulen 3 10 13 17 1450(898) SO.., uk h d d h f d"l • k oılki~ 13.30 da muhtelif pl&k net•İY•ı. bir 1öz kanoerı olduııunı. hukmet· 1 ·-iki bin üçyüz altmıt beş lira g ava epomuz a mu a aı;a e 1 mesı zev 
Akı•m neıriY•'" miştir. Derhal Jikagonun en _İYİ mü- , , on kurut m~en bedeli lıeıiffi ve neşe ile içilmesini temin edecektir. 
Saat 

18
.
30 

da Spor ve gençlik ba~· taha,ss~~~ı .~rılmlflır. Verılen ka- ,'fil . : , . Vasıf Çınar caddesm~ Loz~ mey- S. 7 1-7 (1021) 
~ı:~ili~~~~k ~~ıs~~~~. • - ~~ ~~~~~~~~~~~--------"---~-------~--~-~ 
mektebinden. 18.40 ta pllkla elanı mu· Göz kanserine }~rtı. çocuguııA ~a: ' desine kadar yaptınlacak 415 metro 
•ilWi, 

19
. IS te konferaıuı: Fatih halJ.:c,·i yabnı kurtarmak ıçın bır ve hatta ıkı ~ , boyda kanalizasyon bat mühendis- çı•ftçı•terı•m • 

......,,., Re,.t Ebem J<oçu. 19.S5 ıe ıcniinü feda etmek liumdır. !!i!- , likten bedeli m..kabilinde tedarik ıze 
boraa haberleri 20 00 de Vedia Rizı:ı ''e Bu haber Ameribda duyulunca! K . il •' edilecek keıif ve •artnamesi veçhile a.-kad.,ı ...... ~hnd•n ıli<k mu•ik;,; ve her taraftan mektuplar ~~ ı,q. arar ver:;•yen Cia ı ona Bn. 20/S/938 CQID& günü ... ı on albda Soo yet ( Tehnoeksport) fabrikalarının :ziraat 
lıalk f&rkdan. ıO . .fS te bava raporu. 20. ~ı,tır. ~ir çok anneler a'?elıyalın . erm~~ .. ~ an . • açık eksiltme ile ihale edilecektir. iş- L • l • l .L il f · 
4B de öm« Riu ,.,.fondan .,apça oôr· Jehmde bor çokl~rı da ale~h°!de bu· h~dan ı~ bır ıurry~ tevdı •tmıt- tirak etmek isti yenler )'iiz yelmİf ye- mGRtne erı Sağ am ı UCU:% rJe HU GRlf f of up 
lev, 21.00 de T~hsin Karakut ve arka· lunmU4tur .• Aynı ~uretle a~a ~a~n lerdı.r. . lwı uzun te~~den son- di lira elli klll'U4luk muvakkat temi· faer huıuıfa ra#ıİplİZ makinelerdir 
:.ı _ _._ fı d T '" k musikisi ve halk 2 y-ıında bır çocugun annuı cölum ra amehyat. karar vermııtır. nal makbuzu veya banb teminat 
._...n tara n an ur • ed'I!... B -'- ı,· B l k b b li • prlalan ( ... t ayan), 2 IAS orkatra, körlüie tercih ım. 1!'ca.nını~ ta ıat .. ~ ay 1 e ey~ ~e yat çok mektubu ile söylenen gün ve saatte 
J2. Is te ajanı haber]eri. 22.30 da ptlkla hükmünü yapsın.• şeklm~e bı~ ~ek- mut~!. a~klı ,a~l~ ıçıte yapılmış- encümene gelirler. 
llOlo1ar. opera "Ve opteret parçaları, 22. tup ya:z:mı,tır. Bir çok ihtıyarkab~l ın1- ktı~·-- • ~tad aa&bJ~ o •. o~. o-~~ on dıı-, 2-Beher metro murabbaı on bet 
OO de Son haberler ve ertt"si giinün prog· lar, a,ı ile gözü kurtarmak ı o· UUl ı~ın e •! gozu ÇIKarn11\tır. liradan iki bin dört yüz ıyetmi.t bet 

• 

duğu takdirde gözlerini fedaya hazır AmelıyattA hazır bulunan ha.ata ba- lira bedeli ınuhammenli ismet pqa 
ramı. •- b b AVRUPA JSTASYONLARI: bulunduklarını bildirmişlerdir. K'cı u ameliyat ana bir yıl kadar bulvannda 332 adada 165 metre m\1-

SENFONILER: Herman Colan ailesi karar vermek uzun göründü diyor. Şiındi çocuğun rabbaındaki 7 pMsel sayılı ana bat 
• 

1 
. 

1 
imkansızlığı karşısında işi Şikagonun slhhati yerirdedir. Helenin bir gözü katiplikteki §artnamesi veçhile 20/ 

22 20 Prag: Beethovenın eser em' en • • d ı ·· h ·ı dö" h k l w l ·· ·· J da _._ 
S 

· . en ıyı or·uz muta usısı ı e ıt a· ·urları aca&ı umu uyor. S/ 938 cuma gunu saat onatı aça Ekin biç.meye ma.hıus en ıon sistem tırmıklı ve dolaplı orak maki· 
naluı, traktör ve HAYVANLA çalıtan biçer ve bağlar makinala· enfonik konıer. ı ·ı •h •- ed'l ı.L!_ t ~: •-

HAFiF KONSERLER: tiW a # •MWM W artımı~ ı .e ı a.a •. ı ece1mr. 'ur.a• 
etmek ubyenler yuz seksen be§ lıra 

7. 1 O Bcrlin kısa dalgaSJ: Karışık ha- I 
valar (8.1 S devamı}. ( 10.30 Berlin kısa 
dalaası: Orkeıtrul) 1 1 .45: Hafif mu~· 
ki, 13 Berlin kısa dalguı: l:lafif muıiki. 
( t 4. 1 S devamı). 1 :3.25 Bükreş: Pi.ık 
}tonseri. { 14. 30 devıunı), 14.4 5 Roına 
kısa dalga11, hafif program. 17.30 Brı:ıti.· 
lava: Hafif musiki (marş 'e serenatlar). 
1 7.45 Berlin kııa dalgası: Küçük konser 

.( 18.SO devamı), 18 P~te: Çigan mu· 

•ikisi 18.SO Roma. kısa dalgası, hafif 

musiki. 18.30 Roma kısa dalgası, hafif 
rnutiki. 19. 10 Ostrava: Bando muzi.ka 
19.15 Bükretı Salon orkestrası. 19.IS 
Peşte: Amele korosu. 19.20 Prag oalon 
orkestralL 20.25 Prag Fok orkestrası, 
20.35 Pette: Radyo orkestrası. 20.40 
Roma. Bari. orkC$U-& konseri. 2 1. 30 

Floransa, Napoti: Kom.er. 2t.25 Brw10, 
Orwtra koDMrİ, (Sdtubert. Mourt. 
Bi7.et n.) 22 Milino; Torino: KWik 
mu.iki, 22 Bük.ret: Oikestra '22. IS Peşte 
Orkestra konMrİ. 22.30 Belgrat, Plak: 
ko~ri. 22 . .fO Roma BaTİ: Konser. 2l. 
~S Bükr09: Hafif k.o~er nakli. 23. 15 

Prag: Plak konseri. 

OPERALAR.OPERETLER: 
12. 15 Roma kısa dalgasL Bir perde 

lirik opera. 21 !Belgrat lbseni cPcer 
Gyni, isimli dramatik piyui. 21.30 Ser· 
lin kısa dalgatı: Zcllerin. Vogelhaned · 

ler opereti 
ODA MUSiKiSi: 
12. t 5 Ronut kua daJa•sı~ Oda ıumi

kisi konseri. 1 8. ~O Bratislua: Piyano 
lcuarteti. 20.25 Bratis1ava Caz kuarteti. 

11-ITiYATI:l DAVRANINIZ 
SICAKLAR.. BAŞLIYOR~ 

c~ 

7S kunııluk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve eaatte encümene 
gelir1er. 

6, 10, 13, 17 1486 (920) 

~ Soguk naua T)ofapfarının YiihSfJR 
De'glm(afllndGn !Jirı(:(n<woel r:ayda.l~n ;·u 
~t:?!M. Rrıfu;.f[tfc.Uc.onom.i. 

HllVZl gazı fabrikasımn 938 Mali 
y.ılı ihtiyacı olan 4750 ton zero<liz 
«0,10» lave zonguldak maden kö· 
mürü 12151938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle kapalı zarfla ek
&iltmeye konulmuştur. Bedeli mu

VEQQ'5iYa .SATJ~ 
SAMiBiNiN SliSi Vf:""ACENTEu=:Rt~'Eh .. 

lzm;r Merkezi: Saman iskelesi 12 

ammeni beher tonu on lira altını' 
lnaruPn elli bin üç yüz elli liradır. 
ihalesi 27 /5/938 cuma gÜnÜ aaat 
l 6 da olup muvakkat teminat mik
tarı üç bin yedi yüz altını• yedi lira 
elli kuru,tur. Şartnamesi 252 kuruş 
bedel mukabilinde haYa l'azı müdür
wiünden tedarik edilir. 1'.atradan 
istiyenler •artname ücreti ile birlikte 
po.ta üaetini de göndemıelidirler. 
iştirak etmek istiyenler 2490 ıayı1ı 
kanunun tarifi dairesinde hazırlan· 
mı~ teklif mektuplannı ihale günü 
olan 27/5/938 cuma günü saat on 
~ kadar Encümen reisliğine ver
melidirler. 

12, 17. 20, 24 1564(979) 
Beher metro murabbaı elli kurut· 

tana~ bir lira bedeli muhammen
li 94 üncü adanın 122 metro murab· 
baındaki l ıJayıh Ulalı bqkitiplik
teki şartnamesi veçhile 27 /5/938 
cuma günü saat on altıda açık artır
!11~ ile ihale edilecektir. l§tirak etmek 

A-- ıatıyenler dört lira yetmif be4 kuru,
....... k muvakkat tem.inat makbuzu ile 

söJlenen l'ÜB ve N&tle encümene 
gelirler. 

rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, saman toplu, bilyalı en son model 
buğday çeltik harman makinatarı, ve biç.er. döverler, çayıra 
mahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı ~ayır makinalan, 
ot ve batak toplamağa mahıuı beyıir tarakları, bai ve haterat 
mücadelelerinde müstamel Ye her keseye clveritli dayanıldı Pül
varizatörlerle ıüt mc.kinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhassa ekim ve çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni
veraal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pullukları, bunların bilumum aksamı en kuvvetli, çeliklerle ya· 

pılmıt olup ber kese tavsiye edilmeğe dejer. Bilhassa Eie mmta· 
kasında ku\lam\an ve aranılan Ozüm ka\burları metanetiyle ta· 
nınmıt olduğundan ihtiyacınızı adresimize bildirmeniz menfaa· 
tinizi mucip olacaktır. 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi Perçemli ao· 
kak Numara 19. JSMAJL HAKKI KOZACIOOLU .•• 

lzmir ,ubeıi Halimağa çarfısİ No. 20 
1-13 949 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - 2280 lira bedeli sabıklı ve 2000 lira muhammen bedelli 

Urıanlı ıhcalannm 938 mali yılı icar bedeli. 
2 - 251 lira bedeli sabıklı ve 150 lira muhammen bedelli be

lediye dairesi altındaki eczanenin 938 mali yılı icar bedeli. 
3 - 104 lira bedeli sabıklı ve 80 lira muhammen bedelli ma· 

nif aturacılar çar41smdaki 24 numaralı dükkanın 938 mali yılı 
icar bedeli. 

4 - 25 lira bedeli sabıklı ve 25 lira muhammen bedelli posta· 
ne •okağındaki 24 numaralı dükkanın 938 mali yılı icar bedeli. 

5 - 130 lira bedeli sabıklı ve 100 lira roUhammen bedelli Cüm· 
huriyet meydanındaki park 938 mali yılı icar bedeli. 

3 • 5 • 938 tarihinden 24 - 5 - 938 tarihine kadar açık arttU"ma· 
J• konulmllf tur. 

Taliplerin 24 • 5 • 938 •alı ~ünü öjleden wnra saat ü~te bele
diye daire•ine müracaatleri. 

1572 (1022) 

ıo~ ıı, 20, 24 (958) · 
Beber metre murabbaı hef yüz 

kuruftan altı yüz lira bedeli mu· 
lıaımnenli on dobzuneu adanın 

Depozitosu 120 metre murabbaındaki 50 •a· 

RESffALf_;ER: 
9. 15 Berlin kısa dalgaaı. lngifü: prkı- ----l!m------~1911.-l!!!!!B!l!l!IB!l!Z!!llDl~ar:lle::!!Bll_ml_ 

ları. 18.25 .Belgrnt : Muhtelif p.Ykılar, 
19.20 kcz.a, 16 30 Prog: Opera artisti 
JUTaniç tarafından Yugo.ılav hav.alan. 
19. 1 ~ Berlin baa .dalguı. Piy•ao keman 
konseri. 20 Florans. Napoli: Muhtdif 
varlular. 2 ı .05 Bratislava keman solo 
(Hallc han'lan). 23.1~ Şarkı re.itali 

Turgutlu belediyesinden: 

(orke:stı'a nfabtiyfe.) 

23. ıs Belgrat: 23.30 Viyana. 

DANS MUSiKiSi~ 

MUHTELiF. 
19.1 O Bari Roma bu daliaaı: Ar•P" 

ça musikisili nqriyat. 20.31 Bari: Türk· 
Çc konu§mala r. 21. 1 S &ri ~ Ruıııu SÖ~ 
lü ve musikili pTOJl'aıtl· 

tZMtR MEM!EKET HASTA
NESi DAHW HASTAUK

LAR MOT AHASSISl 
DOKTOR 

Celal· Yar~m 
Muayenehane.i : tkiııci Beyi« 

•okaimda ~ırm karıısında ( 25) 
numaradachr. 
TELEFON ; 3956 
EVt Göztepe Tramvay caddesi 
~. 1018 TELE.fO_M ?ŞJS_ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
NeYi 

M2. T.L y~h V5a.l1nın ubtı ba, kitiplikte
A. 207/3 lzmir Kokaryah traın- 3 Parselli ahır 217 260.- kı f&l'tnamesi veçhi.le 20. 5 .. 938 

. vay caddesi ve ana cutna eiinü saat on atlıda açık 

E1&1 No. Yeri No.su 
Ke,if bedeli 318 lira 50 kuruftan ibaret Urıanlıdaki ılıca bi

nasının tamiri ifi 3 • S • 938 tarihinden itibaren yirmi pn müd .. 
detle açık eluiltmeye konulmu~tur. 

ihale 24 • 5 • .938 tarihine müsadif salı günü saat 15 tedir . 
Taliplerin mezkur gün ve saatte Turgutlu belediyesine müra· 

A. 207 /4 izmjr KDkaryah tram- 4 Panelli •lur 225 260.- artbnna ile ihale edileulctir. ftti· caatleri. 1601 (1023) 
vay caddesi ıre araa nlk etmek iatiyenler kırk 'Det lira· 

~wusı~~K~M~.~~s P~li~ ~ ~- ~ ~~t ~~--------~-~~~----------• ••1 caddesi ve ana "'!:'• banka teminat mektuM iı. %7 /5/9'38 · .. • . • . 
A. 401 Kokaryalı üçüncü Ka- Etki 237, 239 ~Jlenen sün •• aaatte eoc:ümene ~ ~~. a\inu ~ ~6 da granıt parke tatı 13/5/938 tarihin-

~•tat Halil Rif at pafa caddesi 241 Ho. araa 12425 23.20 ıelirler. . • eıtırma ~. ihale edilecektır. tı- den itibaren on ~ gün müddetle 
haltab yukarıda yazılı enılikin bedel1eri pqin 'fl•J• t&bitle 4-J0-13-17 (910) 1460 ~ ~ ooyenler yüz elli .altı kapalı zarfb eksiltmeğe 1'.onulmut-' 

&lerunek üzere 2 • 6 · 938 perfembe sünU .aat on birde ihaleleri Dört hin dört .. kark Nim lira lira elli lmruıluk muvakkat temınat tur. Muhammen kqif bedeli yirmi 
,apılmak üzere pazarlıkla gtışa çıkanlmıttır. kirk Le, kwut ~ mubammeneli ~ ~eya banka fftninat mek- bir bin iki yüz altuns iki lira elli ku· 

J.Jtekli olanların hizalarında yazılı depozito akç.e6mi yeznem.İ· muhtelif d>'.clda l&bJl alınacak San· ~ ile ~~ gün ye ... ue en- ruştur. Be1ediyenin talebi üzerine 
ze yatırarak arttırmaya ginneleri ve ranlanıada birer fotoirafla trifüj Font boru ııre bUAlli pU"Ça)a- c:wnene ıe la-. müteahhit ihale bedeli üzerinden ay-
nüfut te.zkerelerini getirmeleri. rilc ~anaları 24/S/838 SU ıünli u.- 2 - Yüz iki lira otuz dOkuz ku· rıca yüz bin adet taı daha vermeie 

17 - 24 1633 (1025) at on a1bda açık ebiJtme ile ibate l'Uf bedeli keaifli Kahramanlarda mecburdur. Kqif ve prtnamesi bat 

··------9•aU04~-~·---~«5AU•-----------~~~~~ff~ım~~~~~tl/~~~~~~~~ •• h • ••dd • ~i ~~likten tedarik 172 uydı .. evin enkazı ~ü~hhi~c darik edilir. Taıradan istiyenler pos· 
ödemiş cum urıyet mu eıumumi- edilir.fttiraketmekisteyenl.erüçyüz ait olmak uzere yıkılması IJI ba$ ka- ta ücretini göndermelidirler. Kapali 

otuz ÜÇ lira yetmif ibef kurutluk tiplikteki pıtnameai veçhile 27 /5/ zarfla ihalesi 31/5/938 ah giinü sa· 
lig"' inden • m.uvaldmt teminat mübuzu veya 938 cuma ıünü saat 16 da açık ar- at on altıda belediye encümeninde 

•. Mdı R" r· le h. ikame led.... I ~teminat mektubu ile söylenen bnna ile ihale edilecektir. iıtirak et- yapılacaktır. Ve muvakkat teminat 
Aydında DiKI met Uf u 8 Y ıne ey 1• 1 eY en· sun ve &aatte encümene ıelirler mek iatiyenler yedi lira yctmi• be~ miktan bin ~ yüz doksan dört lira 

mek vaadiyle ktilıjının boı:ulması davasında durufma cünüııün 8-13-17-20 1521 (943) kunıJluk muvakkat teminat mak· yetmit bet kuruttur. lıtirak edeceJc-

kendiıine tebliiini üt.iyen ve lzmit alkeri hastanesinde hemfire ı n..cL__ .-LL-. buzu il 1 ... 'L h 1 1 __ 1 .a. 'L ..J_~u - 'L '-
329 

d - UC1JC1' mero mU11WU1U üç yüz e 6Öy enen gÜn ve saatte en· ler 2490 ayılı kanunun tarifi dair~ 
ike

n ayrılarak ikametginı ımeç u .1U1ıan ADUUWUJ :ııuzı o- '-·-·-&-- iki" L'" --''- altı lira lli ·· 1.:_ı __ 
1 

• .. ·lin itebr"· kar •w"':fUUl • um 11e&1etı • .e • c:umene ge ınc:r. sinde hazırlanmıt teWif mektuplan· 
ğumlu Şayeıteye mahKeme i\iniınun 1 madn ö.:!~ li ar ve- kurut bedeli muha""IM"'1ı 55 ıncı 11, 17, 20, 24 1551 (965) nı ihale günü olaıı 31/5/ 938 salı gü-
rildiii cihetle 6 • 6 • 938 duratma ıiin e 'fi ila!~-~ ldıdenm 695,50 metro ~&: Yeni yapılacak ye tamir _edilecek nü ıaat on be~e kadar encüınen re• 

ma 
... 'ke--tnde butunmaıı Yeya bir •Jlldl •~ ~ 13, 14, ıs -L ___ ,_.=.....:::.... ......... 11

-- • • • kumlulari ih .n ... ._ a1 A\ .. ,, ............ ....,.. :ro ..... IÇID mce tere isliğine vermelidirler 
1 '- (\.Qı'u. · .... ~uPJiktekt wtnauıa1i vtdill.~ ~1$1'.ek alınaet.lı ;l'iia elli bin adet. 13, 17, 24. 27. • J.594 (991) 



Ml'i·A : 10 

Cıldınızın tahrıs edılmemesıni • 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi tra,tan sonra pamuk gibi yumu•atan 

POKER 
Traş bıçaklarını· kullanınız 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

VJC.TORIA· •• 1-aMtW-i~" ; ·. 
it •soo ccm Toıır•~mod-eli 

ı:-. 1S PS 

VICTORIA 
MARKA 

100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapsız MOTOSiKLETLERi Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRiMiZE GETiRiLMiŞTiR 

V 1 C T O R 1 A marka MOTOSlKLETLERI 
GÖRMEDEN KARARINIZI VERMEYlNIZ 

EGE MINT AKASI Umumi ve Resmi Acentası 
ikinci Kordon Kii.zım Dirik Caddesi 
A L l O T T 1 B 1 R A D E R L E R Telefon 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi : 

TELGRAF : FRERALIOTI ... 1 Z M 1 R 

Şark Sanayi kumpanyası 

2831 
3709 

lzmirde Şehitler cadde~inde kain Şark sanayi kumpanyasına 
ait iplik fabrikası yeniden te,kil ettiği üçüncü posta için J 7 ya· 
tından 35 yafına kadar kadın ve erkek i•çi alacaktır. 

ite talip olanların hüviyet cüzdanı, afi kağıdı, polisten alınını, 
düzgünlük Tiirk hıırfleriyle okur yazar olduğuna dair vesikası ve 
dörder kıt'a vesika fotoğraflarla birlikte önümüzdeki pazartesi 
gününden itibaren ve sabah saat 9 ile 1 O arasında mezkUr fabri
kaya müracaatleri lazımdır. 

Pe. Sıı. Pa. 1 - 3 (1010) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan • 

ış: 

1 - Bergamada Bakırçııy ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı ke
tif bedeli 1.564.863 lira 86 kuru.tur. 

2 - Eksiltme 8/6/938 tarihine rastlıyan çartamba günü saat 
15 te Natıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komis· 
yonu odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - latekliler eksiltme, fartname, mukavele projesi, Bayındır
lık itleri genel fartnamesi, fenni tartname ve projeyi 50 lira mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 60.696 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık nafıa su i~lerini veya 
buna muadil nafıa i~lerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdi
ğine ve bu kabil nafıa iflerini ba,armakta fenni kabiliyeti oldu
ğuna dair nafıa vekaletinden alınını• müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadal" sular umum müdürlüğüne makbu~ 
mukabilinde vermeleri lazımdır. · 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1343 
10 - 17 - 25 - 2 1526/ 1343 (957) 

DOKTOR 1 
Faik. brahim Okte 

Operatör 1 

M •y<mehanemi ikinci Beyler so- I 
kağında Halk fırkası sırasında 6S 
numaralı evin birinci katına ııaklt'l 
tim. Fransız hastanesile alakanı yok
tur Sabahdan al·sama kadar müra 
raat kabul olunur. 
• !'.!!!!!!!'"_ 

akarnal<lrı 

Seliınik se rg.;İ.-ıin Birincilik 
madalyasını kazanmıstır .• 

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

• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Bhinci Terazi 

'Fabrikasin:Hı Mamulatıdır 
Talı:OUeıhıl1fı-.n Sakmıtııt 

Deposu : MAZHAR öNGöR.. Jzmir l".emeraltı Karakol 
kartısında No. 80 

, - . ' 
UMUM SANA YI ERBABININ 

Nazarı Dikkatine 
'11ensucat m.akinaları ve tagiıhları bilumum sanayi makina
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ve•aİre .. 
«PLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel".'ri. 
BABCOCK VE WILCOX .her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevı demirler ve borular. 
Her sistem kompJ"esörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları in,a.at malzemeleri .• 
MARATHON markalı her cins \orna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .. 
TtT ANtT ~ert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı a•ağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

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

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

'1e11ııım.__._...,mm .. 111111ıı-.ımmı--•ı-=ıı.__..,# 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Depozitosu 

T. L. 
· A. 396 İzmir istiklal mahallesi ikiçefmelik caddesi yeni 3.600.-

33 - 35, eski 33 - 35 No. Makina dairesi ve 
ve motör ve sinema levazımını havi Asri sine-

' 

ma ve dükkan. 
izahatı yukarıda yazılı gayri m::nkul peşin para ile satılmak üze-

' 

re kapalı zarfla arttırmaya konulmuftur. 
1 - ihale birdir ve katiidir ve 27 · 5 • 938 tarihine müsadif cu

ma günü saat on birde fUbemiz . satı• komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Bu mülk peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale edilen 

zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferrüğ muamelesini yaptıracak
tır .. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilind alacakları 
mufassal fartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf eden cuma 
günü ,artnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını saat ona 
kadar burada ,ubemize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak iati
yenlerin her gün fUbemize müracaatleri.. 

11 - 17 - 22 (969) 
-sı;ıısı=ı:.-•'.%1111-r 

\. 

TÜRKİ)'E 
CUMHU RIYETt 

• 

21RAA1lBANKASI. 

T!Yuua[et 
. a'bun[a:rz 
' 

TURA 
TURAN l'abrikaları mamullhdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet 1Bbunlarını, ıraş ıabunu ve kremi ile güzellik krem• 

!erini kullanını!. Her yerde Htılmaktadır. Yalnı! toptan sa• 

tıılar için b:mirde Gui Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 8499 

, 

~ ....... zımr ............................... ._ 

BAO VE BAHÇELERINtZl - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfsız, ayni kaide üzerinde 

DJESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN iıtifade 
r.diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla ifler, sarfiyatı gayet AZDIR 

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



Ağız bütün mikroblara daima 
Ve unutmayınız bir kapıdır. 

Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
lan, iltihap yapan dif etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevrasteni, ııbna ve romatiz
ma yaptığı fennen anlqılmıttır .• 
Temiz ağız ve ıailam ditler umu· 
mi vücut ıağhğının en birinci tar· 
tı olmu,tur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kahil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek ditlerini:d korumu• olur
sunuz. 

açık 
ki: 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve aktaın her yemekten aonra f ırçalayınaz .•.• 

,,.. Fenni vö7.lük için ·9' 

• 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün. gö~lük ~im ve. çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ııferık, aılenderik, dubl fuvayye 
tqlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusu~a, ~!tavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrol~ ıle goz dok-

torları için göz muayene aletler• 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki~ metre ~eaa.feyİ gösterir. 

Y h •t•b 'yle Pil sarfiyatını derece ıle alır. Pıllenn uzun mü~ 
apı t ı ı an 1 • ··hr ti" • artbrm b 

det yanması ve bozulmamuı bu fener erın fO e m • ıt r. 
Bek ilere Poliılere, bağcılara, rençbere ve her kese tavaıye ede-
riz .. ç ' UMUM DEPOLARI : .. . . 

lzmiide ı Salahan civarı No. 28/9 Ha.na lJz lJclemıflı •• 
d --Devlet Demiryollarından: 

Muhammen bedeli ile mikdar, cim ve eb'a~ı .~f~ğıda yazdı 
tam greı.ör garnitürleri 23. 5 - 938 pazartea~ gunü ıaat 1~ da 
lzm::."Ataancakta sekizinci itletme binasında ıtletme komııyo
nunca açık ektiltme suretiyle ıabn alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerinin 331 lira 28 kurutluk muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
dördüncü maddesi mucibince ite girmeye ~anii k~uni bul~
madığuıa dair beyannamelerle muaY!en vakitte komısyona mu
racaatleri lazımdır. Şartnameler komııyondan paras.ız lı~ır. . 

Ticaret odasınca tahmın edılen fıat 

Mikdar Cimi, Evaaf ve Eb'adı 
Beheri Yekiin 
Kurut Kurut 

2000 Ta ... Jn Gre11ör garnitürü Lokomotif için 63 126000 
~ 240 x 200 

1500 Ayni teY Tender için 240 X 170 60 
4000 ıt » Vagon için 200 X 120 45 

500 » ,. 160 x 120 32 

200 
» 100 x 100 15 

)~ » 200 x 150 55 

90000 
180000 
16000 
3000 

16500 
5200 = : ,. Loko için 185 X 100 26 

200 _,. Mudanya • Burıa hatlarında kullanılır 
)) 100 x 120 25 5000 

12- 17 1529 
4417 00 

(971) 

T~rgu~1u ~el~İ~~!!!~~z~!cı adada yeni· 
Ketıf bedelı 1968 lıra 4. • f 1 538 lira 24 kurutluk kısmı 

den yaptınlacak pazar yennın ~a ~ız .. müddetle açık ekıiltme-
3 • 5 - 938 tarihinden itibaren yırmı gun 
Je çıkanlmıttır. • ·· ·• t 15 te be-

ihale 23 • 5 • 938 tarihine müsadif pazartesı gunu ıaa 
lediye daireıinde yapılacaktır. A ted• • d 

isteklilerin yevmi ve saati mezkUrda Turgutlu be ıyesın e 

bulunmaları 
13-17-20 1575 (985) 

Yazı o insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmaıma 
mini olmakla beraber bütün ııtıraplan da dindirir. 

icabında günde 3 lıa,a alınabilir 
~- ~:·:_: ,_,•··.~·-.~ • ı t"• ......., ... .. t ' ... ·•·· •·-· • - .. • r 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tumdur. fnlnbaır:ı def eder. Mldo, batırak, ' 
karacigerden mütevellit rahabıır:hkları 6nler. Hamıı kolaylafhnr. 

ınai)iE Kanıuk eczanesi Beyozla - Iıtanbul 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

==ı 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında· 

$L4P UN@ AP :. 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün lzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kah metfıur Amerikan filidi ile bu 
sene yeni ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali İliç· 
lan, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlarını, lngiliz markalı kimyevi 
ıübreleri bağlar için kara boya ve 
ıaç yağlarını, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki balhk veu.· 
ir ba§erab öldüren ve Burnava Zi· 
(aat enatitüıünün l'aporunu tqıyan 
cd(AT AKJLLA» tozlarmı kesin ve 
·ıcuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
xlebilirıiniz. 9 rakkammı uti.unar 
?tmek iıtiyenlerin mağazamızla biç 
1likuı yoktur. Batka yerde de ıu-(mamıza dikkat buyunmuz. 
':>emiz yoktur. Lütfen :nbndaki {i(- TELEFON: 3882 

DEUTSCHE LEVAN! 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVAN'l'E - LINIE, A.G. 
BREMEN 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 16/ 5 / 9 38 ta. 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

HAMBURG, A. G. Amsterdam ve Hamburg limanlarına ha 
ANDROS vapuru 15 mayısta bekle- reket edecektir. 

nİyol'. Anvera ve Hamburg limanlann- VENUS vapuru 26/ 5/938 de )ima· 
dan yük çıkaracaktır. nımızda beklenmekte olup yükünü tahll· 

AKKA vapuru 24 mayuta bekJenJ- yeden sonra Burgas, Yama ve Köstene' 
yor. Rotterdam, Hamhurg ve Bıemen limanlan için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. SVENSKA ORIEN UNIEN 

ARMEMENT H. SCHULDT BARDALAND motörii 20/5/938 ta· 

MARITZA vapuru haziran iptidala- rihinde beklenmekte olup Rotterd.am, 
nnda bekleniyor. Rotterdam Hambarg Hamburg.. Cdynia, Dantzig. Danimarlt 
ve Bremen limanları için yük alacaktır. ve Balbk limanları için yük alacaktır. 
SERVtCE MARITIME ROUMAJNE NORDLAND vapuru 6/ 6/938 tari· 

BUCAREST hinde beklenmekte olup Rotterdam. 

DUROSTOR vapuru 1 haziranda belde· Hamburg, Cdynia, Dantzig, Danimark 
niyor. Köıtence. Calatz ve Tuna limanla- ve Baltık limanları için yiik alacaktır. 
n için yUk alacütır. VlKINCLAND motörü 16/6/938 ta-

rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
DEN NORSKE MlDDELHA VSUNJE Hamburg, Cdynia, Daatzig, Danlnıark 

OSLO ve Balbk limanları için yülc alacaktır. 
SAN ANDRF.S vapuru 26 haziranda SERViCE MARITIME ROUMAIN 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum SUÇEAVA vapuru 6/6/938 tarihin-
limanlanna yük alacaktır. de limanunıza gelip Malta, Mani)ya v• 

JOHNSTON VARREN UNES LTD. Cenova limanlan için yolcu ve yük al1r. 
UVERPOOL ALSA JULIA vapana 2/7 /1938 dı 

INCEMORE npunı S buirancla bek· beldenmdcte olup Malta. Manilya ve 
\eniyor. Burgaz. Varna, KSstence liman- Cenova limanlan için yük. alacalttıT. Yol· 
lanna yük alaeakbr. cu da kabul eder. 

STE ROY ALE HONGROISE llandalci hareket tarihleriyle navlun· 
DANUBE MARl11ME lardaki deii§ikliklerden acenta mettıll-

BUDAPFST vapuru 23 mayısta bek· yet kabul etmez. Daha futa tafsilat için 

leniyor. Tana limanlan için yük alacak· lkinci Kordonda FRATFlll SPERCO 
tır. vapur acentalığlna müracaat edilmesi rl· 

TISZA vapuru 2 t ma,..ta beldeni- ca olunur. 
yor. Port Sait • ve lalc.enderiye &ıçln ban- Telefon ı 411 l / 4142 / 2663/4221 
ket edecektir. 

Illndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değipkliklmlen acenta me
ıul.lyet bbul etmez. 

Daha fazla tafsilAt almak için Blrln
cl Kordonda V. 1'. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalılma müra
caat edilmesi rlca olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

tfillf'* 

::z=u:a E 

Olivi Ve Şüre. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTI 

"Um dal,, 
,.. CARLO, vapuru iki nisanda Londra 

Um Um} ve Hull' den gelip yük çıkaracak ve a:v• 

deniz acenteliği 
Ltd. 

ni zamanda Londra ve Hull için yük 
alacakbr. 

POLO vapuru 29 nisanda Londra Ye 

Hullden gelip yük çı.karacak. 

HELENlC LINES L TD. OPORTO vapum 28 nisanda UveT-

HELLAS 13/ 1 S 
pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak 

npunı mayu ara• • d Li l Gl 
d '--'-l--''~eL..-~!-. R . .ı ve aynı zaman a verpoo ve oagoT em a -. CIUIUll 11>pxur. otteruam. . . ..::L al __ L 

ıçın :T.... acıuı;ttr. 

Hamburg ve Anvere limanlan iç.in yük LESBIAN t 7 ı '-al cak vapuru mayısta L.IYel'-

a tır. pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak 
CRICORJOS C. 11. vapuru ~ 3 - 24 ma- OPORTO vapuru 1 mayıs 1938 de 

)'l• arasında beklenilmektedir. Rotter· L" 1 . · .. k 1 ._ 
ıverpoo ıçın yu a aca~tıT. 

d~ Hamburg ve Anverıı limanlan için THE GENERAL STEAM NAVtGA· 
yük alacaktır. TJON L TD. 

LINEA SUD AMERiKANA ALBATROS 3 vapuru 20 rnayıst. 
RIO PARDO motörll 24/25 mayısta Londra için yük alacaktır. 

beklenmekte olup Nevyork. için yük DEUTSCH LEV ANTE • UNIE 
alacaktır. ACHAtA npura limanınmda olup 

F.UN. K. motöril 1 S /20 haziranda yÜk ç3karmaktadtr. 
beklenmekte olup Nevyork. için yü1ı:: Tarih ve navlunlardald değtşiklild~ 
alacakbl'. den acenta mesuliyet kabul etmez. 

UNn'ED STATES AND LEVANI' 

LINE L11>. gerek vapur lsl.mleri ?e navluıılan hak-
• BACHDAD motörll 1 haziranda bek- kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

lenilmekte Nevyork lçin yük alacakbr. Daha fazla tafsil!t almak için Birlncl. 

DANIO motörll temmuzun iptiduın- Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
da beklenilmekte Nevyork için yük ala- wnumt deniz acentalığı Ltd. müracaat 
caktır. edilmesi rica olunur. 

Gerek vapurların muvasalAt talrhlerl, TELEFON: 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

i Sl/Jii #Al 

Bu her i.ki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle biitün Ege 
halkına kendisini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine iliveten fiatler mülhit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün EJre ve lznıirliler bu otellerde buluıurlar. 

iLAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 

Izmir mezbahası Türk Anonim tirketioin müterakim vergi 
borcundan dolayı müzayedeye çıkanlan Aydının Kemer mevki
indeki yağhane ve müttemili.tımn ve içinde bulunan makina i.lat 
ve edevatı 21 gün müddetle ıatılıia çıkarıldığından taliplerin 
ihale tarihi olan 25 • 5 - 938 pertembe günü saat 16 te Aydın 
idare heyetine müracaat etmeleri lüzumu "ilan olunur. 

14- JS - 17 - lR 1.60& (1004) 



Südet müzakeresi başlamak üzere 
Haynlayn Londradan Praga dönerken Berline de v 

ugramayı unutmadı 

Çek yahudileri kongresi Çinliler ağır bastılar 
350,000 yahudinin de akalliyetler MiHetler Cemiyeti Çi~ mukaveme
statüsünde yer almasını istediler tinin çok mühim olduğuna kanidir 

P ngdan bir manzara ve Çek südetJeri şefi Heinlein 

Prag 16 (A.A) - B. Heinlein dün alqam Berlin
den Asa ıeJmittir. Kendisi Berlinden dün öğleden aon
ra hareket ehnİ.4lir. Bu günlerde Praga gelmesi muh
temeldir. 

8 
1. 

PARIS, 15 (A.A) - Lö Jur 
Eko Dö Paris yazıyor : 

B. Bonnet ile Lord Halif akım 
hararetle beyanatları konseyin 
mutat usulü haricinde B. Velling
ton Koo'nun Fransa ve lngiltere
den çok sarih teminat almağa mu
vaffak olmus olduğunu farzetme
ğe müsaittir. Tekzibe uğramaktan 
korkmaksızın ıöyliyebiliriz ki, ln
giltere hükümeti bundan böyle 
Çinin Londra piyasasından veya
hut lngiliz imparatorluğunun bü
yük piyaıalarından herhangi biri
ıinden yapacağı kredi hakkında 
müsait mütalaa dermeyan ede
cektir. 

Övr gazetesinde bayan T abou
iı yazıyor : 

- Milletler cemiyeti konseyi
nin içtima devresinde Çin en zi
yade mazharı müsaade olmuta 
benziyor. Sebebi de Çin kıtaatının 
Japon kı:.ivvetlerine mukavemet 
etmesidir. Çin, Milletler cemiyeti 
konseyinin diğer meselelerde bey

lngiliz. harbiye n0%ırı Franaı:ı; generali ile bir arada .• 

nelmilel bir tefkat ibraz etmemit him olduğu mütaliasındadır. Bi- bir karar sureti kabul etmit tir .• 
Prag 16 (A.A) - Çekoslovakya Yahudilerinin ·· ~ olmuı keyfiyetinden müstefit ol- naenaleyh bu mukaveme~i takvi- Çünkü Çine kar,ı bariz bir aem-

dördüncü umumi kongresi toplanm~ ve B. Benea ile "*'~ ~ mUflur. Milletler cemiyeti Çinlile- ye etmek arzusundadır. pati gösterilmiftİr. Ve Japonların 
B. Hodzay_a ~~t te~ gö~d~~· Bu tel-'yan.la karıılam,a de!am ~iyo~I~.. Halbuki bunun rin Japonyaya kartı göstermek- Pöti Pariziyen gazetesi~en ı zehirli gazlar kullanmaları açık-
ırraflarda Y~udilerin. akalliy~t~e aıt ıtat~un Çekos- ana hatlan henuz malum bıle degıldır. te olduklar.ı mukavemetin çok mü- Konsey Çini tatmin edebilecek ça takbih olunmuttur. 
IOvakyadalô 350,000 Y ahudınm menfaati hesaba ka- · 
tacağmı ümit etmekte o1dukları beyan edilmektedir. Berlin 16 {ö.R) - B. Konrad Heinlein dün akşam 

ıaat 23,40 da Aahene varmı4hr. Berlinden 13,40 eks- F it 1 1 
rmm reıaı 8. Konrad Heinlem dün Berline gelmiıtir. nm Praga gıtmıyecegı aoylenmektedir. . • 
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Ber~ .16 (ö.R) _ ~k~lov~ya Sü~et Alm~l~- P!eaile hare~et .etmiı~· ~üdet mahaf~linde B. Heinlei- ransız a yan an aşması 
Siyui mahafilde B. Heinleinin B. Hitlerle gÖl'Üfmediği • 
aİra Führerin Jleqtesndende bulunduğu ' bydedil- Prag 16 (ö.R) - Südet reisi B. Konrad Hein1einin 
mektedir. Fakat B. IConrad Heinlein Londradaki ika- Londra seyahatinin ilk önce uyandırdığı hayretten 
pıeti esnasında lngiliz ıiyui adamla'rile Y~P~ temas- kendini topbyan Çek hükümeti muhafili ıiyui soyali., s •• ti d t kt d• 1 •ıt 
lann ~eticeai ~ ~i1e nazırı B. yon Ri~"!l- ye.~ göıter~k bu ha~dan itibaren~- K. Heinleinle ura e evam e me e Jr ngı ere 
tropa izahat Y~l!f· Şimd~e kadar Südet remnın müZakerenm bqbyacagını ve Bqvekil B. Hodzanın 
Londra seyahati hakkında ihtirazlı bir lisan kullapmıf Alman Südetler reisini kabul edeceğini bildirmektedir· 1 b • k d • ı k? 
olan Alman gazeteleri YUiyetlerini cJeiiıtirmi41erdir. Steka ajanımm bildirdiğine göre Çekoalovakyada ka- e t t e J ece 
Reuter ajanamm bir te~ göre_gazeteler Londra nunauz beyannameler daii1ım4br. Bunların fena bir an aşması n zaman a ) • 
temaslarının iki taraf kin faydah olduğunu kaydet- Cekçe ile yazılm1' olmuı Ye bir çok imli yanlqlannı 
mektedirler. ~er tarafdan Alman gazeteleri Çekos- ihtiva ebnesi hariçte bazırlandıjına şüphe bırakma- PARIS, 16 (ö.R) - Franıız .. ,, . ., ~~ ilave eyliyecektir. B. Blondel 
lovak hükümetince haznolanan milletler statusünü is- maktadir. Jtalyan konUfmalarına yarın de- '• ' , Fransanın müzakereye devam 

Japon gazetelerine göre 
Şimal ve Cenup . oYduları çetin 

~irleştiler mücadeleden 
TOKYO, 16 (ö.R) - Gazete

lerin bu sabah huıuıi ilavelerle 
bildirdiğine göre timal ve cenup 
orduları günlerce ıüren çetin mü
cadeleden sonra aralarında irtiba
tı temin etmitlerdir. iki ordunun 
ileri kolları Lenghai demiryolu 
üzerinde Suceunun 50 kilometre 
ıarbında Jangtsiye varmı9lardır. 

PARIS 16 (ö.R) - Japon kay
nağından gelen haberlere göre 
yarım milyon Çinli Longhayda 
birleten Japon kuvvetleri tarafın
dan muhasara edilmittir. Diğer 
bir telgrafa göre Su - Çen - Fu Ja
pon tayyareleri tarafından bom
bardıman ve tamamiyle tahrip 
edilmittir. Elli dört Japon tayya
resi 280 yangın bomba11 atarak 
tehrin 3000 evini tamamiyle yak
mı~lardır. 700 kurban vardır. 

Fakat Hankeu'dan Röyter ajan
sına gelen telgrafta Çinliler Ja
ponların Suçeuya on mil mesafe
de karaya asker çıkardıklarını 
tekzip ediyorlar. Sekiz Japon 

sonra 

vam edilecektir. Bazı ltalyan ıiyasi niyetinde olduğunu, fakat bunu 
mahafilleri 9unu kaydediyorlar ancak tam müsavat esası dahilin-
ki lngiJİz .. ltalyan anlatmaıı an- de yapabileceğini bildirmeğe ıa· 
cak ispanya harbi kesildikten lihiyet almıttır. Bu ıebeple mü-
•onra tatbik edileceğinden · ve zakerelerin en yakın bir zaman-
Franaanın da hareketini lngilte- da neticeye ermesi için Franıa 
renin hareketine uydurmak niye- elinden geleni yapmıt olduğun-
tinde olduğu farzolunduğundan dan bütün ötesi onun arzuıuna tir 
müzakerelerde acele ederek mer- bi bulunmamaktadır. 
haleler üzerinde durmadan geç-
meğe hiç lüzum yoktur. Bu sa- PARIS, 16 (ö.R) - Ba.tvekil 
bahki Italyan gazeteleri de, bay B. Daladier bu sabah hariciye na-
Musaolininin nutkunda olduğu gi- zırı bay Bonnet ile görütm~9tür. 
bi, Fransa ve Italyanın ispanya Bu muhavere son Cenevre konıe-
harbinde siperin ayni tarafında yi devresinin neticeleri ve bilhas-
olmadığını kaydetmekte bir zevk sa bay Muaaolininin nutku etra-
duymutlardır. Fakat Fransız reı- fında cereyan etmi~tir. Yarın sa-
mi mahafillerinde bildirildiği- hah aaat onda Elize sarayında bir 
ne göre Fransanın Roma matla- nazırlar konseyi toplanacak ve 
hatgüzarı bay Blondel Düçenin münhasıran harici siyasetin tetki-
mümeaailine Franıanın vaziyeti- Fransız hariciye nazırı B. Bonnet kine tahsis edilecektir. Hafta ıo
ni tasrih fırsatını bulacaktır. Bay panyollara ait bir mesele gibi le-' nundan evvel de. hükümetin, il<lnd 
Blondel Fransanm sadece ademi lak.ki ettiğini bildirecek ve falan Jtertip kanun emimamelerini kat' I 
müdahale ıiyasetine sadık oldu- veya filan tarafı tetvik ettiğini 

1
olarak hazırlamak üzere yeni içti

ğunu ve ispanya itini ancak Is- zannetmenin bir hata olduğunu malar yapması bekleniyor. 

lsviçrenin bitaraflığı 
Konseyde uzun bir görüşmeye yol açtı 
Rusya ve Çin reye iştirak etmediler 

harp gemisi gerçi bu noktada sa- Cenevre 16 (A.A) - lsviçrenin,yeti konseyinin lsviçre konfederas-,yan - Habeş ihtilafından sonra ltnl-
hili bombardıman etmitlerse de ·,at'i bitaraflığı için dün lmnseyde yonunun tam ve mutlak bitaraflığı- ya ile yeniden münaaebat tesisi ta-
hiç bir ihraç hareketi yapmamış- ırapılan müzakereler arasında Sov- m milletler cemiyeti paktına uygun kip etmi~ olduğu basiretli ıiyasct 
lnrdır. ıetler birliği ile Çinin müstenkif kttl- bulmasını memnuniyetle kaydetnt § Cenevrede ifa edilen beynelmilel ha-

ROMA 16 (ö.R) - Uzak Şark dıkları ve diğer çoklannm da ihtiru ve böylece lsviçrenin tam bitaraflık- reketten sonra en büyük beynelmi-
haberleri çok mühim olan Su-Çeu Japon askeri tayyareleri kayıtları dermeyan ettikleri ehemmi- dan ibaret olan eski vaziyetine av- lel meclisin tasvibini kazanmış o)u-
muharebesinin 24 saatten beri herler de bazı Çin kuvvetlerinin İfgal etmişlerdir. vetle kaydolunmaktadır. det ettiğini bildirerek tunu ilave et- yor. Stoyadinoviçin müsbet ve rea-
baflamıf olduğunu gösteriyor.Son muhasara edildiği iddia edilmek- Çin ordusu Japon yanlarına 'id- Sovyet hariciye komiseri Litvinof mi4tir: « Bu .dileğimizi yerine geti- list siyaseti bu gün yalnız Fransa, Jn-
derecede t iddetli çar~ışmalar de- tedir. detle hücum etmektedir. Suçan· 1920 de Isviçreyi askeri taahhütlet- ren muhtelif devletlere müteşekki- giltere, Belçika, Polonya, Romanya, 
vam etmektedir. Japon kuman- Çin yazının altına np- gın cenup ve cenubi garbisinde den affeden karar ile bu memleketi riz.» Çekoslovakya ilih . .' tarafından değil 
danlığının takip ettiği sevkülceyf LONDRA, 16 (ö.R) - Çinden mülhit çarpıtmalar oluyor. Çinli- bütün milletler cemiyeti misakı ve- Belgrad 16 (A.A) - Milletlerce- ayni zamanda Cenevre müesseaesi
gayesi Çindeki bütün Japon kuv- gelen haberlere göre Hayvang lerin mukavemeti her tarafta aon cibelerinden affeden bu seferki ka- miyeti konseyi tarafından bilhass~ ne dahil devletlerin ekaeriyeti tara
vetlerini bir noktada teksif ede- timalinde harp tiddetle devam el· derece sağlamdır. Büyük Long- rann büsbütün başka feyler olduğu- Italya imparatorluğunun tanınma!ı- fmdan tatbik edilmektedir. 
rek buradaki Çin ordusunu muha- mektedir. Japonların son günler- hay muharebesini takip eden mü- nu aöylemiı ve iza devletlere ait ta- na müteallik olarak ittihaz ediJmif Yüksek ideali ıulhun muhafazası 
saraya muvaffak olmaktır. deki zayiatı 6000 den fazladır .• tahitlefin bildirdiğine göre Ja- ahhütlerin indi tefsirlerle tadil edil- olan kararları mevzuu bahis eden olduğu suretinde nazan itibara alı-

Lunghay demiryoluna doğru YunıtaY tehri 48 saat içinde 2 de- ponların ·bu harbe soktukları kuv- mesi uaulüne itiraz eylemittir. Samuprava gazeteıi ezcümle diyor nan bu siyaset bütün beynelmilel 
Japon ileri hareketi devam edi- fa elden ele geçmittir. Dün öğle- vet her biri 25 - 30 bin neferlik 13 Cenevre 16 (ö.R) - B. Motto ki: diplomasilerin 4imdiki mesaisinde en 
yor. Japon kaynaimdan gelen ha- den ıonra Çinliler burasını tekrar fırkadır. bir nutuk aöytiyerek milletler cemi- Batvekil B. Stoyadinovİçin ltal- vüluek ifadesini bulm04 oluyor. 


