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Başmuharrir ve umwru neşriyat mücfürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MtIDDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı ayhk ............... ?SO 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

~,--...;_..--· 
FtATI ( 5) KURUŞTIJR 

Sağlam kafa 
Sağlam vücudda olur 

Spor, hayat, sıhhat ve 
neş'e kaynağıdır _J 

YENi ASIR Matbaasında buıbmıtır 

D~---;t Yugoslav yanın Harbiye Naz::' Hatay~a müstemle~eci f ınl~ağı yine ~önüyor 
Dün sabah Istanbulda bu- Hatay, Türkiye için bir hayat ve na
yük bir törenle karşılandı mus. davas~dır. Türkiye bu da~a~ı 

G ı M .. k · I netıcelendırecek kad. ar kuvvetlıdır enera arıç a şam 
. 

Japonya 
A k h k t ti -K- - Hatay Türkleri, ölüm öniinde bile ideal .. 

n araya are e ""<~ " ı azanç !erinden fariğ olmıyacaklardır Bir cıkmazdadır 
' -----<>-

Çinde bir müstemleke harbı»:8 
giritmit olan Japonya kolay hır 

· zafer kazanacağım umuyordu. 
Mançkuko zaferi hu üıni~~ ~~
'\letlendirecek mahiyette ıdı. ı-

. ğer taraftan Çinde haya~i m~n~~ 
atleri olan memleketlerın hurı 
A.vrupa davalarından bat çevıre

. miyecek kadar. metgul bulunm~la-

~ \: ~ 

. rı da Japonya lehine ~~yd~dılen 
avantajlar.dan sayılabı!ırdı.. Ja
ponlar Şanghayda tahmın edeme· 
dikleri kadar sert, inatçı bir mu· 
kavemetle kartılatmış olmalarına 
rağmen Pekinin, Nankinin v~ ~a
ha bir çok büyük merkezlen~ •?
galinden sonra Çinin süreklı hır 
mukavemete muktedir o lamı yaca· 
ğı zehahıoda idiler. Zira Çinde bir 
milletle bir milli tuurla kartılat· 
mayı beklemiyorlardı. H~l~uki 
bugün Çinin aon asır tarıhınde 
belki ilk defa olarak bir milli he
'yecan bir milli vahdet belirmi9tir · 
Muhakkaktır ki Japonyanın her 
hamlesi bu vahdeti biraz daha 
perçinlemekten hali kalmamıttır. Genel Kurmay Bafkanınuz Yugoılav harbiye nazırı general 
Çin vatanseverleri, harici tehlike marefal FEVZi ÇAKMAK MARIÇ 
kartııında ideoloji ayrılıklarını ı 17 (A.A) ......- Yugos V-'. konvanaiyonele bağlanan vagon 
Lir tarafa bırakarak~r ez liü- ya harbiye ve bahriye nazm Orgene- ~lırimize muvasalat etmiftir. 
kümet etrafında •a.tılacak bir bir- ral Mariç beraberinde refikaaı ve General Mariç Yugoslav ve Tür~ 
Jik manzarası vermi9lerdir. Bugün yüksek rütbeli subay ve mihmandar- bayraklarile donanmı, olan Sirkecı 
artık 'imalle cenubu veya muhte- lan olduğu halde bu aabab saat 10,20 istasyonunda Istanbul vali ve bele-
lif e aletleri birbirinden uza~ dü- _ diye reisi Ostündağ, latanbul konıu· 
.. y ayrılıkların yeri kalmamıf· F A e tanı general Halis Bıyıktay, Merke~ 

'ureJ t J nyanın teknik bakım- acıa komutanı Uıaan Ilgaz ve üuübahrı 
~u. t et ı::ı

0

yükıek olan faikiyetİ· komutam Mahmut Kökbora, Yugos· 
an a kerinin fevkalade lavya general konsolosu ve konso-

nİ, Japon ... asrk kabiJiyetine Ja- loahane erkim, matbuat mümessil-
o ankcengader ~ rmın yüksek ~tra· Bı•r kadın leri, Yugoslav sefiri tarafından kar-pon uman ana . 1 .. _ ıılanmıttır. 
te1"i bilgilerine teıır eden ası mik~ M ika y la !_a:!,_t;!!t m.ar--

. · h'T' d·md uz ugoa v ve ıauauu ,. 
bim kuvvet, Çını a a ıkı 1 --o---- lannı çalmq ukeri Mr kıta ihrinm 
ayakta tutan, devrilmez, y ı maz Trenin tekerlekleri resmini ya.,:niştır. 'General Mariç 
bi~ kale halinde düfm~~ar::ıd=~~ J• -SONU OCONCO SAHIFEDE-
kavemet ettiren bu mıllı v arasında can IJer ı 
unutulmus olmasıdır. • Diin •abah ıaat altıyı çepelı it 1 

Japonl~r Uzak Şark s~ferlerı- 1 geçe Alıancalı nta.yonu ci- a ya 
ne batladıkları gündenherı ne ka- varında leci bir tren ~· 
dar çok sürprizle kartılaf~ıtl~sa olmııf, genç bir lıadın trenın 
o kadar çok taktik deiittırdıle~. tekerlekleri altında parçalan- Fransa 

7 Milyon kilometreyi müteca':ız 
Ç• d J n ıs mlftır. • l 

arazisi olan koca m e apo • Sabah •aat 6 da bmıre ge • 
tili.aı genitledikçe Japon kuvvet· melı. üzere BucaJan harelıet 
leri üaaülharekelerinden ° kadar eden J02 numaralı lıatar •aal 
çok uzaklasmağa mecbur kaldılar altıyı ~eyrek geçe Al~ancalı 
ki bunları~ dütman bir. .toprak~ ~ ın 

1 t şimendifer istcuyonu cı~ar • 
iatelerini, emniyet erını e°!ı~ da durmu,tur. Burad~ ~: 
etmek muazzanı bir mesele bali~ı kaıta her .zaman oldııgu gıbi 
aldı. Çinliler istila sah~s~n~t g~f bir dalı.ika atop eden ve ma· 
bir gerilla barbına gınttı er. u SONU 6 iNCi SAHiFEDE~ 
gerilla Japonları en çok tatırta_n! ~· :!!}.~~~~~==::~==== 
rahatsız eden sebeplerden hırı --= 

oldu... Çinin mukavemeti za· 
mania kuvvet bulmuttur .. ilk 
önce Japonlar zamanın ~endı. leh
lerinde olduğunu tah~ın ~dıro~
lardı. Halbuki zaman şımdı. Çın h
l . ~ lıtıyor Tokyo zımam-

d
er lıçınbça bir~z geç anladılar. ar arı unu ,,. . . 

V . . d .. r ki kat ı netıceyı 
e onun ıçın ı . d b 

nıümkün olduğu kadar serı ar ~-
lerle elde etmek istiyorlar. Çın 
nıukavemetinin en çok cenu~ sa
hillerinden beslendiğini tahmın ;t· 
tiklerinden cenupta bir çok a . a
ları i9gal ettiler. Cenup c~ph;~n~
de harekatı genislettiler. Şun ı t~· 

"ı d. ı n birle•tı· 

Anlaşması 
-0----

/spanya meselesinin 
halli ile alakadar 

ına ve cenup or u arını T 

~ini s.o? bin Çin aal.cerini ilıata :~ ~;; 
tiklermı haber verıyorlar. Jap '~'····~ 
kaynaklarından böyle sansay.on~l . · . ~~: t{{~·- . 
haberler ilk defa olarak verılmı· . . . '"° · · · 
~7or N nk' · ukutundan sonra Italyan velıahdı pren• Umberto 
.r • a mm s l 1 rin id b 
da Çinlileri artık büsbütün bozu· • 

11 
(ÖR) _ Düçenin nut· arasinda müzakere e yen ~ :r 

nıu9, ayakta duramıyacak bir hal- P~ıt I y~ meselesinde Fransa hyacağı ve kont Cianonun B :ı : 
de göstermitlerdi. Fakat f&yanı kuntala span aksi cephelerde yer al- ıam Fransa m.aslahagiizan .:. 
lıayret değil midir ki Nankin zafe- ve 1 yanında. lan beyanata ve bu- deli kabul edeeeii haber vada 
· d d b -'-'-'---a ır 0 .._L...:t. t-..l!- Bu millibtta ~~J çşr-tın en sonra Japonlar a a mu- OJ.IUGl;:J etelerinde uwna el· CWI'• " NU S iNCi SAHiFEDE -
- SONU 2 iNCi SAYFADA - ~~ I !an e':imen. IJd·memJaket - SO 

SEVKET BtLGIN uı tefsırler. 

ve 
Muvazene 
VergilerinHen 
J'apılacak ten
zilat kanunu 

'ANKARA, 11 (Hüaui) -
Kazanç, buhran ve . müıune
ne vergileTinin birleffirilme
.ine ve niabetlerinin indiril
meaine dair dört aenelilı. pla-
nı ihticJa eden projenin Bü- Antakyadan bir görüniif 
yülı. Millet Mecliıi encümen· lstanbuJ 17 (Hususi) - Hatayda kiye davasında haklıdır ve bu dava· 
lerintle tetkilı. edilmesine pek aeçimin tehiri için müstemlekeciler yı neticelendirecek kadar kuvvetli-
yakında b"flanacalı.ta. Ba hilelere bafvurmağa başladılar. Bun- dir. Cenevre taahhütleri yerine getl• 
yeni lı.anun layiha.ına göre lann bu dolambaçb hareket ve zih- rilmezae Türkiye hareketinde aer-

iki yii~ 1.~~~l s~atıf niyetlerine karşı gazetelerimiz çok hest kalacak\11'» demektedirler. 
- so .:_::-:--!.!Jiddetli tenkidler_ yapmakta, « Tür- -SONU tJCtJNCtJ SAHiFEDE-

stane~e ~ir f Bcia oWu 
Bir deli koğuş arkadaşı

nı taşla ·öldürdü 
•• 
Olen felci umumiye, öldüren de 

sar'a hastalığına mübtela idi 
·Memleket Hastanesi delileı- koğu· koğuıunda her gün uhalılan ve öğ

tunda biiyiik bir ficia olmuı ve bir leden sonralan malıkUmlar bahçeye 
deli koğuı arkadqmı batına tqla çıkarılarak bava almaktamrlar. Ev
vunnak suretiyle öldürmÜflÜJ'. Hi- velki alqam saat on yedide de mah· 
diae hakkında bize verilen malUmat kfunlann bahçeye çdmıalanna müaa
JÖYledir: ade ediJmittir. Bahçeye çıkanlar ara-

- Memleket Hutanesinin deliler - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Rir otel 
yandı 

Alevler asansörü 
sardı. 70 kişi ya• 

narak öldü 
NEVYORK 17 (IJ.R)-Ge

orgiada bir otel yangınında 
'10 kiıi ölmüıtür. Atef mah
zenden çılımıı ae alevler 
a.anaör yuvaı taralından 
emilerek bütün katlara mo
yet etmiıtir. Bir çok kiımeler 
kurtulmalı. için bepnci kat 
pençerelerinden yere otla
mıflar•a tla toprağa çarparak 
par,alanmtflardır. Diğer ba-
2ılan bir traçaya iltica etmiı· 
lerdi. Fakat tulumbacılar ba 

- SONU 3 ONCO SAHiFEDE-

iki Tren 
. çarpışb 

lştenceyle a~am öl~Oren 
Sekiz kişi öldü 
50 yaralı var 

• 
LONDRA, 11 (lJ.R)- Ba 

•abah aaat 8.10 da yeraltı 
demiryolunda mii.thiı bir mii-
•ademe olmuıtar. Çarpqan 
iki tren de tam derecede da. 
la idi. Karanlık İçinde tarili 
imkanaa bir panik baf göı-

termi,, yolcular yamrulı. ve 
tekmelerle kapı ve pençerele-
ri kırarak vagonlardan çık
mağa çalıfm'flardır. Lond· 
ratlan yeti,en tulumbacılm 

1 

mefalelerin alevi altında kur-
. tarma gayretlerine b'lflamıı
lardır. Boğulanlari diriltmek 
için tü.nel içine olı.sijen tüp
leri indirilmiftir. Bu çalqma
lar eana.ında her taraltan sa
aallı ymalıların iniltileri du
yulmakta idi. Şimdiye lıadar 
••lıis ala bulanma, oe so ya- 1 
ralı haet~•Y• B8ml.nlıniflir . 

Korkunç cini Osman 
nasıl idam ·edildi? 

Cani Cellat 
Aliye soruyor 

---0--

lpi iyice sabunladın 
mı? Beni işkenceyle 
6ldürme .• 
Ve sonra kanii ellerlle 
ipi kendi boynuna 
geçiriyor 
Ceza evine doğru ilerliyoruz. 

~
~·« 

~ .... '. ~: 

~~ 
·. 

. 

Saat gecenin ikiaini gösteriyor. . , ,. , 
Ceza evinin etrafında nöbet bek- ~" 1 

• 

leten jandarma erlerinin ayak aea- ,<~; · 
)erinden ba.tka en uf ak bir sea bile . y.~; .. ! 
yok .• Jandarma bölük komutan- .... :. ;• • 

hiı dai:«eainin -ereolnden bol ı.:~ ~ elektrik siyası fıfkırıyor. . :~ 
1
,. ' , w. . 

Bölilk komutanlıiı dairesinde ~~ , , ,,~""'~!': 
- SONU 2 INO SAYFADA - ) ~ ~w~-~ .. -..,.. 



SAYF..\:2 

---
Tütii,, meselesi: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Egede Tütün ŞEHiR HABERLERi 
Kazanç 

Vergisi hakkında 
c 

Hastane~e ~ir facia ol~u 

Japonya 
' Bir cıkmazdadır • 
BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE 
azzam enerjiler sarfına mecbur 
kaldılar. Şimdi Japonya bütün ha· 
yat kaynaklannı harekete geçir· 
mek mevkiindedir.. Ve bu çok 

MüstahsjJler vaziyeti 
nasıl görmektedirler? tehlikeli bir oyundur.. Elinde 

Maliye vekaletinin Bı·r Jelı· kogvuş arka Jaşı- mevcut olan vesaiti tamamen kul· 

k a~ a~ !andığı halde dahi Çin bat eğ· 
lzmirde epey zamandır kulak-, göre bu yüzden geçimliler ve miU- ararı mezse ne olur? Japonyanm kuv-

tan kulağa çalbnan tütün ziraatı- teitler henbına menfi bir netice Kazanç verciai kanununun bir t l H ld .. d H vet ve hatmeti ağır bir darbe ye-
nın tahdit ve baZ1 yerlerde mene- kaydeder ki binnetice, bir tarafın maddesinin Şurayidevletçe tefsiri nı aş a o ur u mit olmaz mı? Japonya yalnız Çi· 
dileceği tayialan çiftçilik külfeti- refah heykelini diğer taraftan üzerine ihtil&fb bir vaziyet hasıl ne kartı netice almayı değil, ya· 
ninin ağır tarafını tafıyan hakiki 1 mağduriyet kaidesi üzerine yerle,- olmuftur, 934 yılında kabul edilen nnki vaziyetini de diifünmek mec· 
tütün müstahıillerimizi pek haldı tirmif oluruz. kazanç vergisi kanunu mucibince - BAŞTARAFI l lNct SAHiFEDE - sinde tedavi altında bulunduruluyor- ı buriyetindedir. lngilitere, Ameri· 
olarak enditeye sevketmit ve dola- Ege mıntakasmda hiç bir yer gayri safi iradı 2000 liradan yük- aında bulunan Ali oğlu Ali, ora~a dv. Kendisi Epilepsiye müpteli idi. ka ve Sovyet Rusya, ayn ayn ıe
yıaiyle münakata mevzuu olmut- yoktur ki, mıntakavi memnuiyeti sek olan ticaret müesseseleri be- Ali oğlu Ahmetle karJılapnlfhr. Ah- Ölen Aliye gelince bu zavalh da bepler tahbnda olarak Japonya· 
tur. iltizama vesile olacak rağbet nok- yannameye tabidirler. Yine kanu- medin elinde. koğufta iken duvardan paralizi jenerale müptela idi. ölümü 

1 nın bir yıpranma halinde zaif düt-
Tütün mahıulünün idrak ve in- aanlığı ta,ımıt olıun. Filvaki, ta- n~ bir maddesine göre mükellef- ıöktüğü bir la4 bulunuyordu. Ah- pek i.ni olmU§hır. meıinde menfaattardırlar. Tokyo 

tacı pek yorucu bir meıai ve te- ban yerlere açılarak topraklarının lerın beyannameye tibi tutulacak- met, Alinin yanma gİtmİf ve hiç bir Bundan bir kaç gün önce Memle- bu vaziyeti pek ali. bilir. Suçeuda 
raite tabi olmaaı ve milli gelir ba- hakiki verimini lekelemek kaba- ları, Kinunevvel ayı içnde tebliğ I aebe kk saki d • t it. Aİin. ket Hastanesi aalonunda hastane asa- baflıyan muazzam hareketlerin 
kımından dıt pazarlarda pek bü- batini yüklenenler var iıe bunlan edilecektir. Kanun 934 yılı içinde ~ yo cı.a:eıer ~~ !" b i:. biye müteh•nwı B. lamail Ziya tara- muhakkak ıurette kat'i bir netice 
yük bir değer tqımaaı itibariyle daha ziyade belli batlı ıahalara meriyete girdiği için 933 senesi ına ırmıye . af fmdan verilen bir konfennata, Para- almak maksadiyle vukubulmut ol· 
bu arkadqlannızın yükselen ıe- yayılan variyetliler arasında ara- Kanunuevvelinde bu gibi müeue- hır~·!~ darbelerha altında ~; ~r: lizi jenerale müpteli. olanlann hasta- ması pek muhtemeldir. Japonlar 
ıini çok görmemeliyiz. mak icap eder. Bu takdirde ise, selere maliye dairelerince tebli- a a,ULU~ ve yata goz erını bk inında geçirdikleri krizler mevzu- bu neticeyi alabilirlerse tarihleri· 

Gerçi, zirai iıtihsali.t kuvetle- menfi huıusabn yok edilmesi key- gat yapılamamıtbr. yummuıtur. Bütün ihtimama rağ- ubelıiı edilmit ve Ali bu lıutalığuı nin belki en azametli zaferini kazan. 
rimizin organize teklinin tayin 'Ye fiyeti mıntaka tahdidine bağlılık Şurayıdevletçe bir mükeUef men hayatını kurtarmak mümkün miilremmel bir nümuneai olarak göı- mak ıuretile dünyayı büyük bir teh· 
tesbit m•ksadiyle toplanacak bü- tqımaz. hakkında verilen karar üzerine olamamıp. terilmiftir. lüke kartııında bulundurabilirler. 
yük ziraat kongreıine seçilenleri- yok, eğer müatahaillerimizin Maliye vekaleti müfettitlerinden Katil Ahmet Seferilı.i.aarlıdD", bir Müddeiummni muavini B. Rüttü Şimdilik bu zaif bir ihtimaldir. 
mizin zirai durumlan ihlale vesile mukadderabnı tetkik edecek olan biri Vekalete verdiği roporda, Ma- müddetten beri Memleket Hastane- Oıkent bi.diaeye el koymuştur. Asıl daha kuvvetli olan ihtimale 
tqkil eden anormal vaziyetin es- büyük ziraat kongresinin yapaca- liye memurluklarınca beyanname göre Japonya bu gayretinde dahi 
babı mucibeleri üzerinde durarak ğı inkıli.p mutlaka bazı fedakar- usulüne tabi olacakları tebliğ edil- 1 t 1 ~ • ı~ • netice alamıyacaktır.. Bu neti· 
tam bir aalilı teminine çah.-cak hklar yapma ... "ca ttir" b miyen mükelleflerin gayri ıafi ka- ş 1 ncey 1 ' am 1 uren cesizlik Japonya için en büyük 
1 tab• • d -L--h- ı• 1 p e ıyorsa u l - • d k · · tehı-k • t k"I d ktir ç· ı·ı an ıi ue e, a,au. guı, ortaya fedakirbğı yavrucakları ırbnda •zanç arı uzerm en azanç verırıaı u eyı ef ı e ece • ın ı er 
ıiiriilen •mıntaka tahdidi. tedbir- olarak tarlalarını çapal•.:.k me- vermeleri lizımgeldiği bildirilmit. Yangçe harbından sonra göster· 
leriyle yok edileceği fikrini lafı- kk•t zarureti 1 . Vekalet te buna göre muamele ya- dikleri muazzam mukavemeti Su· 
yanlarla beraber değilim. ~ ti" ~~d- _ Y eüı;:::-ıpı ve pılmuını tehrimizdeki ali.kadar- çeu harbında da gösterirlerse bu 
Ihtıua müstenit ictihat ve ka- L:~ 'd:iiı, ~ :ı. . ır .;ilan• lara tebliğ etmitfir. lzmirde bu gi. v orkunç A e o Çinin tali ufkunda bir parlaklık 

naaltere hürmetkir olanlar ara- d . t li . vany ı zıraa er- biler hakkında gayri safi kazanç- n canı sınan tetkil edecek, Çin hakiki kur· 
ımdayım. Am•k kabule mazha- enTıa ~~-~- • . • • lan üzerinden vergi tarhına bat- tulut harbının en çetin mücade-
• •• .ı' • opra&UU"UUD kabiliyetine rag. •----·h· ı •d d•ıd•? 1 • • k 1 --•~-- Ond nyet temennıat bnda efkin u- -t-:•· ııo1uan1ı· . . Ulllllllr-a· nası 1 am e l 1 eıını azanmtf o acaı<ur. an 

mamiyeye vi.ki manızabm nafaka men t~~~. _ _ gı ve ye~- _... • sonra beklemek ve yıpratmak.. it-
. ti . k d' bilekl • me •umıhgı gorulen karde,len- G }" k b · te Japonları kartılıyacak olan asıl 

y~ ~f ~ ~n. 1• uker:;e ve- mize kartı müzabeTet 'Ye İrfat, enç ı avramı tehlüke budur. 
n ~ıf ~· ~çı enmı.zb. m • dera- mesleki 'Yecibelerin bize tahmil et- C lik b - 1 BASTARAFI 1 INC~ SAHiFEDE' - •Yakıt geldi mi?•· Bir iatili. harbı neticeıiz kalma. 
tı uzerın e menfı ır mana tatı- tiği '\'azifeler meyanındadır . ene; ~yramı y~n ?1~m e- Ağırceza mahkemeaı azumdan Mahküm derhal ceketini arkuı- I d 1 1 • yük k f ti 
mamalıdır. Halbuki, tahsına saygı .._1.. . . h "' . l • ketin her yennde oldugu gıbı teh- B. Abdurahhaman Bir, C. müddei- , na geçiriyor. Pantalonunun bozu- • 1 

•
1

1r: nmahsan !!~ ıe m.e!1 aa 
L--ıed··· H d K 1 • vu u zıraatçı uvıyet er uıl rimizde de büyük törenle tes'it . vinl . d BB Ce t l .. ..,,_ .... il . 1 • ed" ı ısti ayı 1<uın eder. lıtila mu· oea ıgım ay ar arya ın yem .. _,__.1 k d 1 k umumı mua enn en . va an o • ...,unu e eny e tanzim ı- ffak l I d 
ık tü. .. dak" muıhuuıı ar a at arına llrfl va· edilecektir Yarın Kızılçulludaki Ş ki S . d b""lük" b d" I • va o mama ı ır. 

ç an tün mecmuasın ı, yazı- zifelerin" h t 1 ak b"' l . .. . • .. h • . ve ev uner, Jan arma o yor ve a, gar ıyana ses enıyorı ŞEVKET BiLGiN • 1 f h d 1 
1 a ır ıyar oy ece zı· ı toren yerme uç uıuıı tren tahrik k tanı .. b B H" .. Emni H 

ıı ıae maa eae er fCY en evveı t h d ti lcü' ül' .. b ed"I ekti G"d" 1 • omu J'llZ &fl . usnu, • - • azırım«., 
d .. - ülm d • "ftç·ı··· ·. raa u u arını ç tür ve ta an ı ec r. ı lf tren en saat 12. yet adli kıaım reisi B. Sırn ve iki Bu ıırada h • d"g"er k~ : .. , .... ,,,, ........................... .. 

UfUll eye egeryeçı l ıgımı ) d akl ak b"'-':l.I···- 130 12 $$ 1310 d d D"' apaanenın l ~ • y d 
zİn maddi bünyesi sayılan llnlfl• y~ e~ en.uz atm u,.....,~g1:'" 1 ' : • Ve • il ır. onÜf katip Var. içeri girerken kapıda ğuf(anndan bazı ıea(er geliyor. : a 
mızın mukadderabnı brmalar ma- nu goaterırlerıe, hem ananevı hır tr.enlen ue 17• 18·35 ve 18·45 te- bir muha'\'ereye rastlıyorum. Bu Bekir oğlu Oıman tayanı hayret : f )ffi 
Liyettedir. töhret tafıyan tütün istibaali.tımı· ~?'· .Trenlerde inti.zamın temini muha'Yereyi yapanlardan birini ta- bir ıoğukkanlılıkla kendiıini u-

A - Büyük ziraatin tahdidi. zın ugari hadde dütmesine ve ıçın ıcap eden tedbırler alınmıttır. nıyonım. Bu, maruf Cellat Alidir. ğurlıyanlara aealeniyorı 
B _ Mıntaka tahdidi. hem de -hf hususunda müvaze- --=-- Cellat töyle konUfUyor~ - «Hepinize Allaha ıamarla-
Formülleri • ·ı • .. k A. neyi temine hizmet etmif olae:Ak- Ruhsatname - •Tanrıkimaeyeböylebirva- dık. .• 

teklinin ad~1h:ın:,(~\e t~kli- lardır. zife v~rmeam_.. Nereden alıtbrdı- Ve ~kfun küıtah adımlar-
nin kabulünden müıtahıil için fa· Hulasa: Salifülarz zirat, ikbıa- Almadan ihracat lar ~u 1f" ~nı •• ~erk~ arkamdan la koguflar arasından geçerek 
ideler gören ve bu ~de kalemi- di ~ıba~a binaen mevzii tahdit ıu- / cellad, ce~.a~ ~~ye bag~ıy~r. Ar- b~~ye çıkıyor. Burada da ikin-

• kullan b K 1 · t retiyle iktifa edilerek albnda tü- yapı amaz kamdan kotü aozler ıoylıyorlar. cı bır sahneyle kartılatıyoruz. 1-
nı an ay arya , zıraa H lbuki ben bükü' - • • 1 d 
kongresi içtimaının her terden ev· tün ziraatinin kemakin devamı Ticaret odasından tehrimizdeki a. . • metro e~ıy e a~ mahkfunu ba, gardiyana aes-
vel ön safta bulunan ufak fakat hem hükiimeti Cümhuriyemizin alilı:adarlara llfllğıdaki tamim gönde- V:e?len ıdam kararlarını yerme ge- lenıyor: • • 
hakiki müstahıillerimizi himaye umdelerinden birini ve muhakkak rilmiftir ı tırıyonım.• - Haydı helallatalım. Bana 
ile, tam bir salahı temine matuf en mühimmini te,kil eden çiftçili- Bazı tacirler ihracat ruhsatnamesi Böyle konUfAD celli.~ı, ~n da- hapiıhaneı:!e eyi bakhnız, ekıik 

ld • im ı d • · t1· d ı d · k" f imadan ruh tn 1 • d ha evvel lanUD1ftım. Şımdıye ka- olmayın. o ugunu unutmUf 0 a 1 ır. gın ma up erece er e ın ıta ına a veya aa ame enn e yıı.- d K d' "f d . tf .. 1• H ı·ııa edal .. dak 
Yeti·..:- kud eti" ·1 • ve hem de müıtahıil halkunızın zıh olmıyan her '----' bir maddenin ar • en 1 1 a esıne a en ıoy ı- e a fma, v atma uç l-

T·~~e r aı evı meıa- .... '!!, uht l"f l d kak d d d" Mahküm 
iye bağlı olanlann te,kili.t neva- refahına hizmet edecek avamilden barice aabf muameleıini yaptıktan Y0ıJı7r'f ~L. f ~ •e.?~ er eki v:e b. a ~ . ev

1
am de _ıyor. ak ka 

kısmı veıile ittihaz ederek onların olduğunu en küçük bir tetkikle te- sonra ihracat ruhsatnamesi almağa ~ e 1 F"1r e e J'llZ erce. fi· ır vaaıyeti o ma ıgını, anc -
. _ ,_ ___ . I . . . zahür edeceii fiiphesizdir veya nıhaatnameaine ihraç edeceği nın asılmasında bulunmut ve ıdam lan qyalannın arkada,ı Ahmede 

zıraatten mllllnllDıyet erı tezını • cezai inf tmi tir "im • • b"ld' • 
ileri ıürmek iktıaaden de doğru Bunu büyüklerimize arzetmeyi maddeyi yazdırmağa teıebbüs et- Ş anmd • ~det kabf "li: d •u venldaınes~ u~~-ırıykorl.. . --L d 
d ··ıd· z· b-yük h bir vazife addederim. mekte ve yükleme mecburiyetinde unu a utir a ı n en ıuıı· maıuwmu e ımeı r-ua et 
egı .. ır. ":a, u arpten son- NIHA T VRESKALA olduğundan bahnle ruhsatnıımeainin ve etmek iıterim ki, cellat Ali ay- getirince etrafındakilere: 

ra dunya pıyuuının ucuza dön- acele 'Yerilmea" •"at ktedir nı zamanda idadi mezunudur. Ka- - Kanunun kestiği parmak 
meaiyle ~ııl olan r~t, maliyet --=-- Halbuki kan mı 1 

eme ılan • ika- fiyeli cümlelerle konUflllakta, va- acımu. Yaptık, mukadderata bo-
meıeleaının ehemmıyetini artır- Ku,aJa3ı ve Ef ezi lar eksiksiz ıa:k~ ~ v~tü zifeaini, kuvvetli kollarına istinat yun eğeceğiz. Bir ittir oldu. Şey-
miflır. Bu mücadelenin muzaffe- formaliteler ~I :ın:•e ~ ederek büyük bir çabuklukla yap- tana uyduk. Tann takıirabmızı af-
riyeti iae ücretli tayfalarla değil, ziyaret aatname verilmiyeceğine g;: her maktadır. fetain. Tam imanla gidiyorum. 
~~~ ht_n;; k~et~le teİ!:r~d~- Aydın, (Hususi) - Pazar günü hangi bir maddeyi ihraç etmek isti- iDAM MAHKUMU UY ANDI d idam m~!"Jmk u c

1
eza evi ö??n· 

• • 1_ ı, _r renç ımı- KQfadaaı ve Efeae bir tetkik gezintisi yen tüccarın, bu maddenin aabfmı Saat iki buçuğu gösteriyor •• Ce- ~· '7';a evının apa ı o~omob~~~e 
zın noksanlı gına ragmen nefuet yapan Aydın Gazi PAfll ve Cümhu- yapmadan hatti teklifte bulunmadan za evi bat gardiyanı, refakatınde bındınlerek aaat tam üçte bükü. 
ve randıman bakımından aldıkları riyet ilkollan talebelerine Kupdası ihracat ruluatnıımeıi almak veya iki jandarma eri ve gardiyanlar met meydanına, ıaat kulesinin ~ 
netice ile hali vakti yerinde olan- kültür ifyan AJi Ulvi bqda olduğu ruhsatnamesine bu maddeyi ilave et- bulunduğu halde bu gece idam nüne getirilmittir. Burada ıebpa 
l~ın e~de ettikleri netice aruında halde biitiiıı öğretmenler ve talebe- tirmek hususunda icabeden tqeb- hükmü infaz edilecek olan idam hazırdı ve sehpanın mütehuıuı 
nıce nıce a~kırıl~lar vardır. . ler çok ~1!i ve alaka göatermqlerdir. büılere giıİpneleri kendi menfaatle- mahkumunu uyandınyorlar. M~lı: o!an manıf cellat Ali orada mum 

Mınta.k~vı .iıt:hdıt,. otprak V:~.ın· Aydm ogretmo!Onleri 'Ye öğrencileri ri iycabmden olduğu yülaek Veki.- kUm Bekir oğlu Oıman gözlerını gıbi duruyordu. 
aan kabılıyetını tefrik etmedıgıne bu alikaya mvteıelddr kalmıtlardır. letten bildirilmektedir. elleriyle oğufturuyor: HOKOM iNFAZ EDiLiYOR 

B u· G ÜN: 

TAYYARE ' 

Sehpanın yirmi metre meaafe-
sinde idam malıkiimu durdu. Bu-
rada tela-ar kelimei tehadet setir
di. Tekrar bir '\'illiyeti bulumnads

SiNEMASINDA 
Albn değerinde kıymetli ve zengin bir program : 2 filim birden. 

lZMlRDE iLK DEFA OLARAK 

MÜŞKİL iTİRAF 
ALBER PREJAN 

ERICK VON STROHEM 
JANNYHOL 

Gibi dünyaca tanınm•t 3 büyük artiat tarafmdan temsil edil

ğmı, yapbğmı bulduğunu söyledi. 
Aitr ceza kltiplerinden birinin 
okuduğu öliim ili.mını dinledi. 

Artılı: hertey t•mamdı. Hım 
Hım Hüaeyini itkence yapmak au
retiyle öldüren Elizizin Cafala 
köyünden Bekir oğlu Oaman. seh
paya doğru yürüdü. Sehpanın al
bndakl alçak masaya atlııdı. 

Listesi 
Kıqehir ve Yozgat hareketi 

arz felaketzedeleri iıuıesi Iİlteai 
Lira K. 

8oatanlı okulu öğ-
renci ve öiretmenleri 6 32 • 
lıılıisarlar Çamaltı 
tuzlası memur ve 

• itçi1eri 310 74 
S Bozkurt T emaiJ kolu 
S ve Musiki birliği tara
S fından 
: Deiirmendere Kara
: cadağ köyü balkı 
! Değirmendere TRKll 
i köyü halkı 

Deiirmendere Kesre 
köyü halkı 
Değirmendere Ab

9 

8 30 

40 45 

58 50 

metbeyli köyü halkı 22 75 
Deiirmendere Gü
müldür köyü balkı 
Değirmendere San.. 
caklı okul öğrenci-
leri adına öğretmen 
Abdurrahman 

ı Değirmendere San
caklı köyü halkı 
Değirmendere Pala
mut ve Çakaltepe 
köyleri halkı 
Değiımeudere Yeni 
köy balla 
Deiinnendere köyi 
halla 
Değiı mendere T anm 
Kredi koos-atifi 
Mersinli okulu bat
öğretmeni Elmu 

- Küçükkakman 
Değirmendere Kesre 
köyü okulu öğrenci
leri ve e>petm.eni 

32 60 

9 45 

31 55 

1e ıs 

28 30 

= 
36 05. 

77 15 

2 

5 

Bugün toplanan 
Dünkü yekfuı 

697 31 
19302 20 

mİf AŞK 'Ye iHTiRAS filmi.. 
Lüka kadınlar ... Muht~ aahneler •.• Gaz kam•thftcı tuva.. 

Sehpanın direklerini muayene 
etti. Sanki beienmit gibi, yanı ba
tında duran celli.t Aliye döndü ı 

- ipi aabunladın mı? Beni it-
kenceyle 8ldürme.. •••• Y~~.1.~ ..... !?!!! ... f}.. 

letler ...... Enfes bir mevıııu...... - AYRICA -
FRANK PARKER HELEN LYND 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ ... 

TAMARA 
Revülü ..• Şarkılı ... Danalı ... M112ikalı zengin bir OPERET 
AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR ı _ 
MOŞK.IL ITlRAF : 2.45 - 5.40 - 9 DA ...... TAMARA ı 
4.15 - 7.35 ... Cım;arteai ve pa2ar ıaat 1 de Tamara ile hatlar ... 

- Merak etme.. 
Yukandan ııza-n ipin il.mğini Kazanç ve 

boiazma kendi titremi,._ ci.nl 
elleriyle ceçirdi. Ve it bitti. m U Va zene 
d 
MahkUın 33 yatında bulunuyor- _ BAŞTARAFI 1 tNCt SAHIFEDE-

u. 
ADNAN BILGET alanlardan yüzde on dört, iki 

yüz bir liradan dört yüz lira
ya kadar maaf alanlardan 
yüzde on altı, dört )lilzden 
yakarı maQf alanlardan da 
vergi nisbeti )'iade on sem 
olarak tesbit eclilmiftir. 

--=--
Vali Tirede 

Vail bay Fazlı Güleç, teftitte 
ulunmak üzere dün Tireye git

miıtir. Bu a"'am avdet «odecektir. 
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TELGRA,:F HABERLERi~ 
. . - ~ ..... , . . . .' 

Hatay~a müstemle~eci f ınl~ağı yine ~önüyof 
Hatay, Türkiye için bir hayat ve na
mus davasıdır. Türkiye bu davayı 
neticelendirecek kadar kuvvetlidir 

8~l!.!~1<~~~f~ı!4!ı~~~ ıttezey····a·~··a·e;am···eai .. y ... öli 
kan Oryan gazetesinin Hatay mese-
lesi hakkındaki makalesi münasebe- ~Hatayda bir Fransız istihbarat zabi .. : 
tiyle Cümhuriyet gazetesi ,unu yaz- • 
maktadır: ~ tinin savurduğu saçmalar ~ 

Berutta inti,ar eden Oryan ga- • 
zeteainin bu makalesi kolonici Fran- ~ tSTANBUL 17 (Telefonla)- lskendedundan bildirildi~ine göre: 
sızlann ötedenberi jştibah ettiğimiz :seçim tescil muamelesindeki yolsuzluklar devam etmektedir Kı-: 
asıl maksadlarını artık tamamile açı- :rıkhanda Fransız istihbarat zabitlerinden biri açıktan açığaE 
ğa vuruyor. Hatayda hastanede ya- ETürkler aleyhinde müdahalede bulunmakta ve çekinmeden de: 
tan Türk aleviler, her gün dayak al- Sıunları. söylemektedir ı : tında inliyenler, şuraya buraya sürü- :· - iyi biliniz ki hepiniz bir imtihan geçiriyorsunuz .. Eğer FranJ 
lenler bin türlü tehdit altında men- 5ıanın buradan ayrılacağını sanıyorsanız. Fransa burada kala-: 

' T k tin" • .. li e =..aktır. Bu imtihan sonunda Fransaya dü•man olan kimlerdir: 
aup olduğu ür cemaa ı soy Y • ='- Y 

miyerek zorla müslüman yazdırılan- ~meydana çıkacaktır. E 
lar, Hatay intihababnın nasıl tüyler : Bu küstah istihbarat zabitinin maiyetinde bulunan ve Hataya: 
Urpertici zulüm ve Jiddet albnda ce· h-abancı olan gayri Türk biri de halka hitaben : i 
reyan etmekte olduğunu gösteriyor. : - Görüyorsunuz ya, demittir, Fransa bizimledir. Seç.imde ken-: 
Fransız istihbarat memurlarının ter· 5dilerini =Türk yazdıranların ba,larına geleceklerini artık siz dü-: 

• • 
t• 1 • 1 "k d"l Türkler ve dost- :•ünün...... : ıp eny e ı a e ı en •!•••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••• ...... • 

lngiltere 
ltalyaya borç 
verecek mi? 

Londra 17 (ö.R) - Site tarafın
~ ltlyan hükümetine bir istikraz 
verilmesini lngiliz bükümetinin ko
laylqtırmak niyetinde olduğuna da
ir verilen haberler salihiyetli daire
lerce tekzip edilmiştir. Fakat lngilte
renin muhtelif Avrupa devletlerinin 
ekonomik ~ birliği hakkında Von 
Zeeland raporunu Roma hükümeti
ne kabul ettirmeğe ve timdiye kadar 
bu hususta Düçe tarahndan takip 
edilen tamamhyacağı hareketi değiş
tirmeğe çalışması ihtimal harici de
ğildir. 

Von Papenin 
hususi katibi 

Esrarengiz. bir şekilde 
Tunada ölü bulundu 
Pariı 17 (ö.R) - Gözden düs

müş olan sabık Alman başvekili ve 
Viyana sefiri baron Von Papcnin 
kaybolduğu haber verilmiş olan hu
susi sekreteri baron Von Keplerin 
cesedi, Viyanadan gelen bir habere 
göre, Tunadan çıkarılmışhr. 

Pariı 17 (ö.R) - Tuna nehrin
den 15 gün evvel çılcanlan bir cese
din Von Papenin sekreteri baron 
Von Kepler olduğu anl~ılınışhr. 
Von Papen iı arkadaşlarına uğur ge
tirmi, sayılamaz. Zira eski viyana 
sefirinin yakın maiyet erkamndan 
son zamanlarda ölen bu üçü11cii ,a. 
hıstır. ları aleyhinde yaphrllan vakaları ve- 1 • ·ı ed k t" ·ı koloni bölüklt-rİ lskenderun hususi muhabirine atfen muntazam seçim yapıldığı takdir 

81 e ere ge ın en o W o O d b ee O r O o b oo •• A 

reylerin süngüler altında nasıl cebir neşrettıgı bır ~azı a ?dgun resmen nl e~ılce a;a~ ılast-~ı~ın 1 u~hunb akıbet- B 
v "f fi t }andığını gösteriyor. tahakkuk etmı~ olan ı are memur- erı c za erı o ~,ır. ntı a at tehir • t 

e ~~s:ı~aı:~ıe de As yanın medha- ları değişikliklerini resmen ve kat'i edildiği takdirde Ankaranm prestiji J r 0 e 
linde yeni bir şimali Afrika hulyasi1e ~tarak yalanladıktan son~a !ürkle- müessir olmıyacal{ ve her türlü ha" 
gelen kolonicilerin Halaydan çıkmak n.n hud.ud ~.ınt~ınd~ki koylerde diseden içtinap edilmiş olacaktır? ya d 
istemediklerini ve hu böyle olunca ~ıle h~~ımet uzerme hez~e~ kay?e.t- E~er genç Türkiye cümhuriyeti- fi } 
Suriyeye istiklal ~erm.e~ hatırla~· tı~lerını, son Anta~ya had.ı.selennı~ nin dirijanları henüz halel gelmcmiı . 
dan bile geçirmedıklerını acıkça ılan Turklere artık alevılere guvenem_ l ff kı t )' t l . b' BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
etmektedir. · yeceklerini göstermiş olduğunu ve 0 • an muva 8 ye . ıs e ~rıne ır he- tra~~ya merdiven dikmeğe 

Yakın tarkuı selamet ve sükun TürkTerin bütün kombinezonlara ve zımet kaydet.~ek ıstemıy~rlarsa bu ıJakıt bulamadan traça yıkıl-
içinde inkisafı için en büyük tehlike siddetli pr?~agandava rağmen· kay- e~venşer polıtikasım takip etmeli-: ?'~ıtır. Kurt~rma ~alışmalar~ 
teıkil eden ve inadına takip edilen bu bedeceklennın artık muhakkak ol- dırler. ıçın yakın bır hapııhaned~kı 
auikasd plinı önünde en bı!,~a ala- duğunu yazıyor. Ve varmak istediği mevkullar da yangın yerıne 
kadar olım bütün Türklerin ve Suri- neticeye variyor. Eti veya gayri Eti Kırıkhan 17 (A.A) - Türk liste:- gönderilmişti. Ancak enkaz 
yede istilacllar alet olmıyan temiz diyor: sine yazılmak istiyen baba oğul iki kalduıldıktan laonra kurban-

k kütlelerinin s~k kanblığı ınu· Sancakta aeç.Ün yapil(lıiı takdirde arap çarşı ortasında jandarmaların ların hakiki sayısı belli ola-
bafaza etme.ini tavsiye ederiz. Ci\n Türk aleyhinde rey verecektir. Kanlı gözü önünde döğülmüı ve zorla itti- ca.ktır. 
kü Fransızların bildiği bir hakikAt hadiselerin önüne geçmek için buna hada anasır kulübüne götürülmüf-

--*--
Hatayda Türk ekseriyeti olduğu ve mani olmak Ji.zımdır. Tek tarzı hal lerdir. ' 
Fransızlann bu nuntakada kendileri- intihabatın tehiri ile statukodur. Bü- Türk cemaati namına Halkevı ta
nin dünya kurulalıdanberi bu güne tün partileri temin edebilecek tek rafından gerek hükümet gerek ko
kadar ve yarın dahi hiç bir münase- formül Fransız mandasının mu~ak- misyon nezdinde te,ebbüsat yapıl
bet ve istinadı bulunmadığıdır. Fa- katen muhafazasıdır. Milletler cemi- mışaa da her ikisi de ademi salahiyet 

Alman Generali 
Von Friç 

Bir şatoda ikamete 
mahkum edildi kat henüz iyi öğrenmedikleri bir bü- yeti kontrol komisyonunun huzurile beyan etmi,lerdir. 

yük hakikat daha var. O da H~ta! -

T 1 
· l ·· ·· d dah bır G ı M • k Paria 17 (ö.R) - Berlinden bil-

ürklerinin ö iım er onun e ı enera arıç a şam an ideallerinden fariğ olmadıkları ve dirildiğine göre Dört Şubatta har-

s 
· h lkı da biye Nazın Mare•al V on Blom-

olmıyacakları ve urıye a nın '!( 

her türlü iğfal tertiplerine raimen j,. Ankaraya hareket ettı· ~rg ile birli~e istifaya mecbur edil-
tiklallerinden sarfınazar ettirilemiye- mış olan eskı kara ordusu kumlinda-

W •d· nı general Von Friçe Hanovr §ato-
cegı ır. lnn d b' · b ka h 

Bu hakikatler erisine şunu da ila- . . n an ırı mec uri i met ma alli 

ı. . k" K al' t Tur" kiyenin BAST ARAF 1 1 iNCi SAHIF EDE j ve bahrıye nazın general Marıç ya- olarak gösterilmiştir. General oradan 
ve etme ıyız ı, em ıs f · ikd d" k d fik h A i 1 d. k im her sözüne sadakati dünyaca malfun latayı te tkış ett en sonra onere . t~~n .. a lrde w ashı vled ubsus~. :a em lırled- ndyrı kamağı namusu üzerine yemin 
1 D 1 ... bö I lduğu gi- askeri tür çe: oru o ugu a e u gun sa.at e e ere taahhüd etmistir. Bir yaver 
0b.mhuştur. ostdugub Y de 0 bö. lcdı"r «Merhaba Asker •.. » diye selamla- buraya gelmiş ve İstasyonda harbiye kendisine refaket et~ektedir "o ı er davasın a se atı a Y • 1 D k J f y 1 F · b. · v n T.. . . . d b' hayat mış ve kıta: nazırı genera as a o , ugos av rıç ır ey evvel şansölye Hitle,·den 

urkiye ıçın Hatday 8ıı.vası .ır.ın aö:z- «Varol...» diye mukabele etmiş- elçisi B. Yurufiç ve türkiye elçiliği son derece takdirkôr bir mektup al-
ve namus davası ır. unun ıç 0 k"' t fı d 1~ l f . • . d .. 1 d'w• 'z gibi tir. er anı ara n an seıam anmıştır. mıştı. Ve bunun tekrar ordu l'adro· 
.::.ı~ızın. ba. j/ ;'y 0 'ı:.'j; kanlı Müttefik memleket harbiye ve General Moriç ile birlikte Yugosl•v- lar ma a vdetini ' hazırlıyacağı • iimid 

1 ki 
ıs~le~m ın ış~ı· ?8 sogu bahriye nazırı kıtaya kumanda eden yanın Ankara elçisi B. Agenoviç de ediliyordu. · 

ı a mtızar edebı ırız. · • ık k t' 1 A k ·f · b d"' '-. .. .. . ve Suri e ali ko- subaylara ellerını s ma sure ıy e n araya vazı esı aşına onmctde- F T A "k d 
.Paı:ıs hukü~eMtı l k yd't . - ·1tifatta bulunmuş ve kendisini kar- dir. ansa mert a an 

ınısen Kont do arte en 1 erı na ı · ISTANBUL (A A) J 00 / b l • söylenen fılayanlarla beraber garın cıvarını , 17 · - Bu- tay yare a dı 
ınma yapılan u ey ~rı, 

1 
F dolduran bü ük bir hali< kalabalığı- gün öğle vakti Taksim mey dam· p . 

•özleri nasıl telakki edıyorlaril. r.~n:: 'dd tl• alky lan arasında gardan nı dolduran büyük bir kalabalık A a~s 17 (A.A) - Hava nezareti 
h"kü · r· k. c ver en sozu nın şı e ı ış menkada ·· t ı d ... aa u ~etı u~ ıyeı!'t' ? H kkmda çıkarak kendisine tah!iS edilen oto- abideye çelenk koyacak olan Yu. bildirrn kt ~· yuz ayyare a ın ıgınt 

ndasıl yerıne g?tirecle lır. ~kun" eti mobile binmiştir. General Mariç ve goslavya harbiye ''e bahriye na· e e ır. 
avasında emın o an arın su ı · 1 M · · b l 1 k A f d 

ile bekliyelim. Bunu da görelim. Te- maiyyeti bu günü P~apa a;taAg~ı- ~~~ı ~~n~a d arıç.ık ·~ t ~ı_ne te VUS Ur ya a 
lqa mahal yoktur. Ve intihap de- recek ve ak§am hus~aı tren e n a- kı ı .... kır' a:-b.od m~zı a ıfe dır as- De . f • t/ . 

ed ek. raya hareket edecektır. erı ıt a il ı emn etra ın a ya- mır ıa e.rı 
v~nta~ at~; (A.A) _ Berulta Sofya 16 (A.A) - Ankar~ya rım daire şeklinde mevki almış· BER.LI~, 17 (A.A) - Avustur-

çık Oy 
14 

Mayıs nüshasında gitmekte olan Yugoslavya harbıye tır. Y.ada •ımdıye kadar Demir fiatle-
an ryan-=-- Misafirimiz general saat 12.20 rı .. Almanyanın diğer yerlerinden 

de yanında madam Mariç ve ma- ~uzde. otuz ili 45 daha yüksek idi. 
iyeli erkanı olduğu halde otomo- u. fıatler dün ne,redilen bir 

Ikbahar Balosu . 
Önümüzdeki Perşembe günü.Şehir 

Gazinosunda verilecektır 
EDVAR BtY ANKO ORKESTRASI BEŞ 

KIŞININ ILA VESi 
Daha fazla kuvvetlendirilmi,tir ... 

ilkbahar balosu, EDVARD Biyanko~un son balosu olac~kt~r ... 
Atinadan yeni gelen Jspanyol Artı~tı 

Karmen de Gor.dolia 
Güzel ses, ,akrak lspanyol danslnriyle neşe 

kaynağı olacaktır.: . 

bille abideye geldi. hemırname ile tevhit edilmi' ve 
am de · · 70 k · d' lstanbul vali muavmı Islan- • . . mırın tonu mar a ın ı-

' rılmuştır 
bul komutanı, Yugoslavya gene- · 
ral konsolosu ve konsolosluk er- B. litvinof Pariste 
kanı, gazeteciler ve daha bir çok PARIS 17 (ÖR) 5 h 

f d k l d M 
, . - ovyet a-

zeve.t tara ın an ar'ı an ı. ey- riciye ko · · B L't · f b d d ld b' 1 h Ik k mıserı . ı vıno uraya 

d~~ı. ~dduraln lıkn elrcde a en- gelmiftir. Fransız hiikümet erka-
ısım f! et e a ış a ı. nı ile tem ı d b 1 _ı_ 

G 1 
... b'd b' l · ns ar a u unac11.H.tır 

enera a ı eye ızzat çe engı T · 
koyduktan sonra bandonun çaldı- eruel Cephesinde 
ğı Yu~osla~ ve .!ürk .milli ~ar.tla- Salamanka, 16 (A.A) _ Fran-
rını dınledı. Muteakıben abıdc- kist kıta'-'t• Te l h · d ·1 J · d f · h · · .. • rue cep esın e ı er e· 
~n d~ .te~ı ma susunudımzaM et~ı. mektedirler. Bu kıta<ıt Siyerra Kud~-

en ı~ın .endsko~ıra ma am d farı~ reyi düşmanın muannidane muka· 
ve maıyetın e ı zevat ta e terı vemetine ragwm · l d' F · ·ı en geçmtf er ır. ran-
ımza ettı er. kistler Cümhuriyetçilerin Kurbalan 

kM,.uhte~edmd gl~nelkral 1 halkın adÜ· mıntakasında İnfa etmİ§ oldukları 
re ı ve ~ı et ı a ıf arı arasın a betondan çenberi yarın •l d 1gl _ 

h ık I
A 1 k . l 1 ıv ar ır. e 

ve a ı se am ama suretiy e mu-
1 
sela mmtakasında fena havalar 

Pertembe ,ürprizle dolu bır e~~dır .• 
Masalarını;ı evvelden angaje edınız 

kabı:le.de bulunarak otomobilleri-
1 
~ızalı arazi frankistlerin ilerlemt-1:~ 

1 ne bınıp meydandan ayrıldılar. nrıe mani olmaktadır. 

s o N H A:B~:E ·R;· 
. . ". . . . . '..:: . .·~ . . : . .~.. . . . ·-' 

Cümhuriyetin. 
15 inci yıldönümü • • 

ıçın 

hazırlıklara başlandı 
Bir af ilanı işi de tetkik ediliyor 
.!~_T~:N~UL, 17 ~Telefonla) - Cüinhuriyetin on b~iQci yıl

donumunun fevkalade kutlulanması için hazırlıklara batlandı .•• 
Ankarada yapılacak merasime bu sene dost ve müttefik meml~ 
ketlerden hususi heyetler davet edilecektir. 

O...° b.'inci yıl~ön~ü münasebetiyle bir af ilanı İfİ de Adliye 
vekaletince tetkık edılmektedir. 

Başvekil B. Celal Bayar 
Grupta izahat verdi 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Bugün hatvekil B. Celal Bayar 
C. H. P. grubunda Belgrad ve Sofya ziyaretleri esnasındaki tc
maalarma dair izahat verdiler. 

Bu izahat, grup tarafından alkışlarla tasvip edildi. 

Askeri hesap memurlarının terfi-
leri hakkında yeni kanun layihası 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Orduda muvazzaf olarak müs
tahdim eaki askeri hesap memurlarının terfileri hakkındaki ka
nuna eklenen muvakkat kanunun ikinci maddesinın değiştiril
mesine dair bir layiha meclise verilmiştir. 

iki tramvay arasında 
bir otomobil kaldı 

ISTANBUL, 17 (Telefonla) - Bu akşam saat onda Bankalar. 
caddesi~de Şişhane y~kutunu çıkmakta olan bir tramvayla yo• 
kuştan ınmekte ola~ bır tramvay arasında bir otomobil kalmış v6 

tramv~~lar otomobıle çarpmışlardır. Müsademede trnmvaylar• 
da~ hırı yoldan çıkmıştır: Otomobilin içinde Şehir tiyatrosu san .. 
a~arlarından bayan Halıde bulunmakta idi. Bayan Halideye hiç 
bır şey olmamış, sadece korkudan ufnk bir baygınlık geçirmiştir,. 

ürk ·n · cileri 
V arşovaya vasıl oldular 

V ARŞ OVA, 17 ( A.A) - Vartovada yapılacak büyük enter• I 
n~syonal binicilik ?1üsabakalarına ittirak etmek üzere Türk eki• 
bı Vartovaya gelmıt bulunuyor. Ekip 8 binici ve 15 attan mürek• 
keptir. 

Gazeteler Türk ekibinin daha ilk anlardan itibaren yarışlarda 
heyecan uyandıracağını tahmin etmekte ve Türk binicilerinin 
Fransız okulunu mükemmel bir tarzda temsil etmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Tedavüldeki veni bankanotiar1mız 
ANKARA, 17 (A.A) - Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka-

5ından bildirilmiştir : 
Bankamızın 15 ikinciteşrin 937 tarihinden itibaren tedricen 

tedavüle çıkarmağa başladığı yeni harfli banknotlardan 14 ma
yıs 938 tarihine kadar 5 liralıklardan 24.474.865, elli lirahklar
dan 7.014.600, yüz lirahklardan 13.980.000 cemnn 45 milyon 
469 bin 465 lira tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan ayni mikdar yani 45 milyon 469 bin 465 lira teda
vülden kaldırılmıftır. 

lspa yada Frankist er 
Bir aydır yerlerinde sayıyorlar 

BARSELON, 17 (ö.R) - Sahil mmtakruıında bir aydan beri 
durdurulmuş olan düşman hiç bir suretle ilerlememektedir. Cüm
huriyct kuvvetleri kumandanlığının tehlike sırasında acele kn
rarlaştırdığı ve askerlerin derhal vücuda getirdikleri müstahkem 
n:~vkile.rde ~erleşmi~ bulunuyorlar. Şimdi hareket tefebbüsü 
cumhurıyetçıler tarafındadır. Bunlar düşmnnı mütemadiyen yıp· 
ratmaktadırlar. Son mukabil taarruzlar bazı tepelerin istirdadı· 
~ı mümkün kılmı• ve bunlar hasma kartı derhal tahkim edilmiş· 
tır. Teruel mıntakasında da asilerin tayyare himayesindeki şid .. I 
detli hücumlarına rağmen Ciimhuriyet mukavemeti sağlam şekil-
de devam ediyor. / 

ar hoş of ör 
amyonu devirdi. Bir 
ölü 10 yaralı var 

BALIKES1R, 17 (Hususi) - Bugün lvrindidcn gelmekte olan 
34 numaralı kamyon Bahkesire bir buçuk saat mesafede devril
mi,, kamyonda bulunan Mehmet oğlu Abdullah ölmüf, yolcular
dan on kişi de ağır yaralanmıttır. Yaralılar Balıkesir hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde toförün sArhos olduğu anl&lıl
mı,tır. 



:·································: i YAZAN: ~ 

1 R. L. GC'ldman ~ • • 
1, •••••••••••••••••••••••••••••••• : 
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Hava Casusları 
Yazan: A. Maşar 
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i······~··~··~··~··~····~ 
• • ....................................... .: 
ANKARA RADYOSUı 

öğle nqriyatı: 

Prof. Sıddık [~Ar-ası-ra _.] 

Pazartesi günü Gülmeye dair 

I 
• y AZAN : Eczacı Kemal K. AktClf 

ge tyor Bir kitap okudum, fazla gülen-
--o- lerin yüzleri çabuk buruturmut-• 

Ak~m neıriyatt: J • J ., • k r Heman ayneyi elime aldım. it .;. G 
•• h • ı da • • • .. k • b •• •• k Saat 12.30 KarqJr. plak neıriyatı 12. 

Uneş Ve ava CI ımız ıçın l 1 uyu 50 Plak: Tür~ musikisi. ~e halk prk.da-
n 1 3. 15 Oahıli ve hancı haberler. 

ve kıymetli sıhhat kaynağıdır Saat 18.30 da kantlk plak nepiyab, zmırae l 1 On~eranS latıldı. 
19.15 de türk musikisi ve halk ıarkılan, verecektir Bu kadar kahkahanın ıonu bu-
(Servet Adnan ve arkadaılan), 20.00 dur dedim .. 
de saat ayarı ve aTapça neıriyat, 20. 1 S h~ul ~u~. fakültesi idare Küçüklüğümden beri gülmeği 
te türk musikisi ve halk şark.dan, (Nihal o~ınaryos profesörü B. pek severim, Karagöz ile Haciy
ve arkadnolan), 21 .00 de konferans: S~dd~ ~amı Onar İzmir Barosunun vattan aldığım zevk nihayet Ko
( Cnzi Antep sııylavı Ali Kıhoç), 21 . t 5 dav~tinı kabul ~erek Pazartesi gÜnÜ mik Haıamn tiyatrosunda toplan
te atüdyo salon orkcstra11, 22.00de ajans lzmıre gelecektir. Profesör biri Ba- dı. Hayatta ne kadar gülünecek 
haberleri, 22. 15 te yarınki program ve ~~a, diğeri Halkevinde olmak üzere ~ad.isel.er olmut ve kartıma çıkmıt 
istiklôl mar~. ~ konferans venneği kabul etmiş- ıse ı~d~a ederim ki benim kadar 

tır. zevkim çıkararak gülen pek az ki-

IST ANBUL RADYOSU: ilk konferans Salı gÜnÜ aaat lG da ti olmuştur. 
öğle neşriyatı Baroda verilecektir. Bu konferansı Bzim Kadri beyin bir hikiye-
Saat t~. 30 pnlôkla türle musikisi, 12. mevzuu «idare k d f d' b n sinde gülmeden sahihten kabldı-

50 de havadis, 13.05 te pliıkla türk mu- kuku ve hakkı»dlU'!j~n ~ 1~ mf u- ğıma, nefes alamıyarak kendimi 
'k" · t 3 30 d h l'f ı·k · ır. cı ...-on eran· k d"- · eı ısı, . a mu te ı p a ncşrıyatı, sm mevzuu ccHalk id d. oyuver ıgıme fahidim yine Kad-ve are» ır. . b d. c·· 

. Geçen sene de brimizde b. k rı e!. ı~. ulmek aaabın, duygu-
Ak§am neıınyatı : f ... --. f§e •. .. k ır on- nun ıtıdır. Her hangi bir hadise 

Sa 8 30 S 
.......... veren pro esorun onferan b"kA d" ııt 1 . da por ve ..,ençlık bay- ımda herkes serbest bul ah"ü - vey~ ı aye ıkkat edin her keai 

ramı : iffet Oruz: Yüksek Ticaret ve ik- - * çe un 
1 

r. aynı .. derecede güldürmez. 
tısat mektebinden, 18.40 ta plakla clans Gulmek biraz laubaliliğe, aza-

l
musikisi, 19.15 te konferans: Bakırköy Cideli Hüseyin c~ .. h~fifliğe meyledebilir diye 
halkevi namına doktor lbrahi.m Zati cıddı bır mevzu etrafında amır 
1 <Çocuk mahkemeleri). 19.55 te borsa Mahkeme huzurunda ~~vkiinde gülmc:Jc pek ,ılkı,ıkh 

'

haberleri, 20.00 de Nezihe ve arkadaşlan b. h "'d• d~tmez. ~ygu ınıanın iç ilemi-
tarafından türk musukisi ve halk şarkı- rr a ıse çıkardı dır, bu alemde müsterih meaut 
lnrı. 20.45 te hava raporu, 20.48 de Esrar ıatmaktan ıuçlu bulunan o~~nların gü_lme yüzlerinden hiç 
Ömer Riza tarafından arapça söylev, Cideli Hüseyinin dün asliye ceza sılmmez •• Gülmenin acı tekli de 
21.00 de klôııik türk musikisi: Nuri HR- mahkemesinde durufmaaı I vardır, her hangi tera bir vaziyete 
lil ve arkedn~lnn tarafından, 21 .45 te cakb. Surlu iki J·andarm yapı a- acı acı gülenler olur. Gülmenin 

k 

ı :r anın neza- ··ıd·' k k d . ' 
or estra, 22. 15 te ajanı haberleri, 22. 30 ıretinde mahk • h gu urme a ar hır marifet ol-
da plakla sololar, opera ve operet par- karılmtf ve .f emnd ~nt uzb. urud~lma ~ı- duğunu iddia edemem ama, doi· 

' l 22 50 d 1 ı a eaı eı ıt e ı ıt- ru d ..•. t ··ı . b ça an, . e son haberler ve erte~i tir. ~s gu menın ir marifet 
günün program.ı Bun ••t ak. A • oldugunu söyliyebilirim. Öyle fe-

AVRUPA ISTASYONLARl: rindenup::~ :ıe ıp •nı;:ed~ı~e- na sırıta~lar, öyle hırlama tekfine 
SENFONiLER: • . • muru. a 1

' aım sapan gulmeler o kadar gırtlağı 

20 1 O V Se f 
ve Zekı ıle polıı komııer muavini kurcalıyan kahkahalar d ki 

• iyana: n onik. konser. H'l • • .. b l • var ır HAFlF KONSERLER: ı mını~ ~uvace e erı yapılmıt- y~z~~ teresaüm eden alelacaip gi-
7. l O Berlin kıs dalgası: Karışık _ br. Verılen ıfadelerden memnun nntılıkler de üstüne caba. .• Şuh 

siki (6.15 keza) . 13 Berlin kısa dal=~ olmıyan Cideli Hüseyin, komi- bir ~ülbül gibi kahkaha alanlan 
hafif musiki 14. 15 devamı), 1 3.15 Bük- ı ser muavini bay Hilmiye mahke- vakıa • ayıplıyanl.ar olmaz deii.1, 
i '"' ' Pliik konmi ( l 4. 30 konmin de· me huzurunda çirkin bir takım am~ bılmeın ben ıyi güleni pek ..,. 

~ vamı), 13.15 Roma kısa dalgası, hafif sözler ıöylemİf, bunun üzerine v?n~ .• ~ç~~n neşelenerek gülme
. musiki konseri. 14.45 Roma kısa dnlga.l hakkında bir zabıt varakaıı tan· :-~n ;.kka e ~ıhhatte rolü büyük-1 m• Kon.c.vntuva<dnn kon,., nakli. ( 17. \zim edilmittir. u{j. 

1 
at edın ağlamak etrafa 

15 Opern havaları). 17.45 Berlin kısa R:,~-?.AZ.7.7J.Z7.ZZZZZ7.2 'Z/.. • ./.ZX0..7.7l f~.1 at • ve merhamet serperken 
dnlgasıı iş ~onu konseri. ( 18.50 devamı) U J f,u m~nın neşeye &apıfında hafif-

' 19 o,uavo. klil>ik dan•l"' ile m•nıl•r. nalkeVİ köşesi ~k görülmesini insa'! ruhunun de-
• • 19. 1 S Bükreş• Plôk. 20.40 Roma Bari rın mana .tafıyan bır muammuı· 

hesizdır. ı orkestra konseri 21 30 Flora N li ı "(Z7.!Z7'..ZZZZZ. LZZZZl"fZ7i dır. Evet ınsan neteli görünmek· 
. . Hava ve güne,in cilt üzerindeki lcenscT 21 30 s' l . t M' -"-~5• ~po t - Evimizin gezi kolu Bergamacla ten ziyade kederli görünmesinde 
ıyı tes • .. ._ __ kabul • . . e gra : IZWll nqnyat. ,.. dah k __ ı..:u_arı munaaaga etmez bır 22 ı o Flomns Na 

1
. C tra ,_ yapJacalt Kermes münasebetile 22 ma- a ç.o zahmet çekmektedir ~ve bütün h d•• d . . po ı: e orıı;eslraw. Dü ·ı ... lafdmıttır P ımyuın •an- 22.30 Viyana< Pili< muoiki.i 22.40 Ro- ıno 938 P~' günü bir g<2i tertip et· kny~y~ ık gelen çocuğun ilk ha· 

Bu sene yaz mutad zamanından lüzumlu olduğunu göstermiştir C'ld' h• la .. ma. Bari: Konser. 22.45 Bükref: lokan· mittir. Bu geziye i~tirak edecek ark.adil}- re ela aglamaktır. ne olurdu insan 
. ' ald C'l l • • • 1 ın ava nmasının ve guneı- d k k . ı ih 20 yavrusu anasından d ... ··ı bıraz geç gelmiş olm a beraber ı l ernıı bava ve gün04 tedavisine lenm .. inin haz ,bazı •• • d ta an °-" na lo. 23 .1 S Belgrat< Pili< ar n ayet may" cuma günü ak,.. d" Eb • ogunca gu • l:ı:rnir ve lstanbul gı"bi sahll şehirle- maruz bırakanlarda tağdiye hauası· tesiri olur. ı.ın:. ca 1 ~';.enn / ınuoUdoi. "."~a kod.,. cvUniz ~krctcrliğine Wml~ s~~d ~·· d ~yı, H~~ını, hazi~u 

riminn plijlannda bir hareket ııezil. nm yübek bir muvazmeaine ,ahit lini teshil ve tacil eder~ t: .:: ...:· OPERALAR, OPERETLER• ""' kaydeı1o=elidirler. :'.m unj;' '·ii ıç.rphe yok ki o tneğe batladı. Henüz denize girenler olunmaktadır• va ve gün04ten aldığı• gı;,. do. : 9 .4 S Berlin k•,. dalgan' Zellerin < Vo· OtobU.ler Halkcvinden .,at yedide gülm": hi.'j;;a a 1 aı:,:adan .. fas!a 
çok olmamakla beraber kumlar üze. Adalibn takviyesi, ciim1ei asabi· dan doğnıya kana ı--·t yıak gru gelhacndlen isimli opereti, 12.15 Roma hareket edecektir. melde c··mı·· 

0 

ac ık .• it gulebıl-
• 1 lduk • ha t• et• • t ••efil• d · 'I .. _ı-! IUU"~ ırm sure- kısa dal l · 'k l d b' 2 E · · b d' ·•• u up geçme te. • rınde günet banyosu yapan ar o • yenın ya ı!. mm e~yu ~ yı· ti e uıavıye vazif eaini de görür. ga... .on op<ra ar _an " per· • - .• vomoz. a~ _oouna daha bi< <ok _ · 

ça kalabalıktır. ne hava ve gunq sayesinde kabll ol· Teneffüs cıbazı üzerinde de mü· ~~ 20 Prag< Smetanan•n cLobu,.> ~im· aletler ,lave edolm.,tor. lotcldl olanların 1 ı 
Bütün bir ~ cildi kapah tutma· maktachr. · ~irdir. Cildin bavalonmuı teneffii.1 1• ope'."" .. 20. 30. Peıte • Operada ve.ile· bando deni almak ü.ere ka,,tlanm Evi· ta ya 

nın acısı yazla beraber çılmuikta ve Senatoryomlarda, prennloryom- su kolayıa.tmr. Adalitın tenmiye ve cck Po>'<mn naklo. nüz ockrcterliğine yaptmnalan. çılranlmaktadır. !arda böyle ha•• ve giineıe maruz takviyesi üurinde yaptığı tePr do RESlTAUER. 3 - Günle.den he.•-·· . d Fransa a 1 • ciltl • •• t - • deki İf • • !_I_~- d~l..J• 11 15 rt ~OfellllZ C ya• n aşması 
Günq ve havanın cildiıniz ~ • ""'! vucu uzenn ' a vena ~yanı ıruuır .,.....ır. Bat~ başına . • Bcrlin luoa dalga"' Piyano kon· %11makta olan ocyyahlara rehberlik ya· 

çok değet-li bir gıda ve ihtiyaç oldu· teaırlori acaba bqka aebeplenlen bır gıda olmakla beraber tağdıye üze. ocn (Becıhoven). ıs.ıs Bedin ıu.. dal-ıpa ald a k. 1 BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
iu artık bugün bir hakikat halini al- midir? rinde de büyiik tesiri vardır. Mide gan. Klarineı M>lo kon><•i ( 16 30 Pi- 93~ Para vebr eı:~ - do an. ~benler 12-5- plflDakta olan ecnebi gönüllülerin 

H Bu
ralarda tedaYİ görenler ve L-!::..---1, b talannın .• da Y K . ef1Clll e guoun en ıb aren baıla- • '-'!hn • lllıfbr. ayır.. -~ u guDet te •. ano - eman mua°k" ") 17 ı 3· p gen çe.u eaı ve bu hususta Loa 

Daimi bir hava ve günet albnda ~pah ~u~~lerd~ ~~vi görenle- viainden gör~kleri bü~ iatifade-ı ,.rk•l•n. 18 Pcoıc. P;y:; konocri-:"ı ~~ m'fhr. '""""" a,.;ı.d~. ~""'1°"""." . dnda haad olan anlapnıuıın ıaıı.a.İ 
tedavi gören veremliler üzerinde ve nn aynı re)Ullme tibıdırler. Açık ha· ler de bunu gostermektedır. 30 Bedin k... dalg.,,,. ş kd ( H 

18 
/S /9 38 çarpmba gunil .. at y=•de tortlan üzerinde göriifülecektir B 

senatoryomlarda yapılan tecrübeler, va mekteplerinde okuya~ den I • G~" ~ yağ~ eritmek sure-, Voli). 20.2S Bükrq, Ş.,~ k:ocri. ";~ Bay S.IA!.cttin Kantar tarahndan (l=U- mesele hal edilebiline iki hükiİ.n~ 
•Yni usulü takip eden prevantor- programlan ve yap~ ı~ar ti!le '1'..ma'! vucutlen.zayıflattığı gi-llBelgrat: Kanşık tarkılar. 22.30 Belgrat Ag~ra,Müze, ~difekale) mev-zulu ders- arasında bir anlaşmanın tahakkuku 
Yomlardan ve a,.,k hava mekteple- kapalı mekteplerdekinın aynıdar. bı adalatı, asabı takviye ve tağdiye halk şarkıları. 2 3. l 5 M·ı- • Ş L len vereceklerdır. her halde geçikmiyecektir. 

• T" B 1 be abe t · fa d im ti · 'J ıf · I' 
1 

ano · aru re-rınden elde edilen teaübelet bunu ununa r r erazınm Y • ne en ı e zay vücudlan da şiş- "'a '· 4 - 18/5/938 çarşamba günü saat açıkça bize gösteriyorlar. Elli ..ene- gözü daha fazla güneı ve hava la· m1111latır. 18 de Sooyal yard•m ve ...ı t 7 de halk Roma 17 (ö.R) - ltalyan gaze-
lik bir mazi olan senatoryonılann rafına eğilmektedir. yanın hr tarafında ve her kes bu çok DANS MUSIKISh de..,.neleri ve kuular komitelerinin hftf. leleri hpanyol cümhuriyel bofyekill 

binler ve binlerce hasta üz~e ~··~ar ~rinde ya.!'~ tecrübe- kuvvetli aibhat kaynağından istifa· 12 __ Bedin ima dalg.,., 19• P<1te. 22• tal.k toplantdan vard... B. Negrini A?""" ~letleri anıauı· 
Yapblrlan eprövler hava ve zıyanm lerın aaglam maanlar uzennde daha

1
deye can atarlar. OS Bukrca, Kabar "k". 23 20 V' da h11rl>1 tahrik -e çalıtmakla 

insan aibbati ü%<1'inde gıda kadar kıymetli ve müessir olacağı ise fÜP- Oook ' yan• 24.0S Pcotc. e muo• "'· · •· * itham edi!orlar. ~gazetelerin yaz· 
6- k d' . Yangın dıklanna manılabıline B. Negrin hu· 

nız en ısıne ıaklamağa lüzum bin lbrahı· • .. 
1
.. .. suai bir mecli.sde 23 M --..1 r-L 

- ·· tii ? nıın o umune artık gam a,....a ........,.. go~u~ai; Ar yemezdi. Naip, esrarını kendisi ile • Güzelyalıda, Tramny cadde- lovak meselesi yüzünden Almanyı 

Kesik Elli 
ADAM 

-----
. • • ı, bundan sonra Sab- beraber mezara götürmi d ıınde bayan Benal Nevzada ait ve SoTYet Rusya arasında harp çıka-
rının d~n.ız~ehbiku~duğ_u. Şaharlıla- Fareç İıe korıanlık d yor u.k 1032 numarala, üç katlı ıigortasız cağını bildirmif imiı!! - rın gemısının ayesını anlattı barm b amarı a- ah • ı k dak. bak _ Şah il 'k •• d d. A. 1f, u muazzam servetin · f&P evın at atın ı mut R la.hın 

1 
.. tuafr ı a~m ı ı~•: 1 e ı.h ki- ni daha evvel ned .. ... y~- ocağmda zeytinyağı kızdırılırken k ~~.mkü~ 17 ( ö.R) - Papanın Fran· 
u ve ınayetı ı e mu a - ld - en ogrenmemıt - h 1 . 1 b o nu metini resmen t - ka 

kak bir ölümden kurtuld l o uguna hayıflanıy~rdu yagın ar amaııy e acada biri- rar d".. ik anımaga • 

O 

u ar. . ken kurumlar tututmu b d ver ıgı ve vat anı Burgoada 
nları beraberimde buraya ge- • '' ura an temsil edecek olan mümessili de ta-

---

H AN RY tirdim. Eğer yüksek mahkemeniz * ~a ~t"'b hİtallar~ ıır.aye~ ebnit iıe yin etmit olduğu haber veribnek-

f efrika DE uygun görürse ifadelerine ve ,.. O .. .. .. • • ~ . .°r ~ yetııen ıtfaıye, aletin tedir. 

1 

badetlerine müracaat edilebilir. f'n ..ı..am uslu F arecı, Naıbm buyumeame meydan vermeden ve ~-------------

YAZAN 

No: 49 - '• Monlredl iki Şaharlı, henüz tamamen ve ar adllflarının hapsedildiği ka- ~ c~>:'~ hir zararla yangını sön· f, o R s n 
k d"I . 1 • le etrafında b"r h r d laatı B" durmuttür e A J 

Valinin müsaadeıi üzerine mah· ı duğu ölüm çıkmazına rağmen a- en. ı erı~e ge memıf bir halde fırsatını bulu ı N ~yl ı ~ .: .: ır ~~"""""! ....... -·~~~-~....,'=''!!!!"'!!~- I • - ... 

kemede Mahmudun müdafaasına !aylı bir gülütün izleri yer buldu. kadıtletmıt. bacakları üzerinde Neler ö •. p •. ?aıp e goruttü· * ~AA'.ii&hd ~ OZOM 
batlad N "b" h "nl"""ni (tal· Uzaktaki adasından gelmit olan sallanarak ılerlediler. H . g ruttü t! 3l A. R, 

0

- l3. ''anlarlı. laı ın .. aı ıbgıt n'ı kat'i bu zengin adam kim bilir timdi ne Onları görenler mezardan çık- • karıı gemici fÜpheaiz gözleri· Satılık 30 ş R' H detiller~e ~:.J. :~t•• a ı ' masallar aöyliyı;c~i. • .. .. tıklarına hükmederlerdi. Manz~· n'. . ".'""'1".". ef sane~i servetin der- 8 K. T::. •· ! :: 

14.28 
16. 
ıs. 

Ve son delili sona sakladığı belli fakat Sait Alı, agır agır •ozune r~lan ?'ahkeme huzurunda derın d_1 1t~de ıdı ve Naıple görütmel,.. 67 Y.ı.a. 
bir katiyel ve tiddetle: devam ediyordu: . . • hır les'.r yaptı. rı e u. gaye ile idi. Az kullanılmlf fakat yeni 275268 

- Eg-er d d. HA 

1
.. Naibin al· _ Daima •usan ve kendını bır Denızde b"flanndan geçen ze- Erteaı sahah Masana halkı er· haline getirilmit BiR TRAK· 275335 

k 

• e 
1
• aa d ·d f k birle hAd' · • l ı kenden b. r-uJ ça lığından, ltalyanlarla birlik ölü aiikütu için e mü a aa etme nme a ıseaını an attı ar. ır lop seai ile uyand•lar. TöR, B 1 R B AT ÖZ el· ....-ueluia özüm - 6aderi ' 

olarak onları bizzat memlekete iatiyen bu adama sorunuz, Ayd Sudtukl~rı zaman ~~hk~e sofa· • Bu~-·. Adaletin yerine geldiği- veritli tartlar ve tediyaıta ko- No. 7 14.7& "?kıuğ.,ndan tüphe ediyorsanız kasaba11na yapılan ~dan sın ~ ~ır ~~murtu yukaeldı; nı, Naıp ıle lıeı arkadatının asıl· !aylık gösterilerek satılmak- No. 8 15.25 aıze tüphelerinizi büsbütün orta· haberi olmadığını söyledıgı ~~ide ~utu~ ıı_oz!er nefret ve hıddetle mak suretiyle cinayetlerinin ceza· No. 9 15.75 ~~ kaldıracak açık ve kat'i bir ocada bulunan büyük servet.mı bu Nay1j.d;ıl~ı. k d .. • • !arını çektiklerini bildiriyordu. tadır •• M 1 M AR KEM A· ~o. 10 18.78 
ehi de vereceğim Ve bu delil, taarruz tarihinden on bet gun ev· a ı e u a ar muıhıt cına- Vali, kızı Emineyi kocası olan L ET T 1 N C A D D E SIN· o. 11 18.25 

Naibin timdiye ka.İar itlediği ci· vel neden başka hir !ere tatımak yellerden nefr~t. duymuttu. . Naibin idamını duyarak müteessir DE No. 35 B A y F R A N. ZAHiRE 
hay<:tlerin •onuncusunu tetkil ede· zaruretini hissetmiştir. Ve neden ~e. artık Naıbın ear~rc;ngız_ ser· o!"'aaın diye Arkikodaki sayfiye- Ç O 1 S G U 1D1C1 y E mü· 2= ::'n~ 

6.25 
4.375 

480. •ektı~. • lo serveti batka yere tatıyanların vetın~n anahtarının kimın elınde sme göndennitti. racaal edilmesi rica olunur. 8 7 k 

·----~----·---18 2366 ikilo Yapak Na.ıbın suratında ı·cı'nde bulun· hepsini öldürme•• ve bu sırrı yal· oldugunu anlamııtı. Muhammet -BiTMEDi-

1 

-1 Paı.- 250 
53. 
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Milletler Cemiyetini 
Kim kurtaracak? 

Bazı Devletlerin 
yaptıkları boykotaj 

Ficia 
Bir kadın 

JaponJara endişe verecek mahiyette _ 
''Cenevre sarayının ı·çı·nde dolaşır- LONDRA, 17 (ö.R) - cNen Chronicle» gazetesi Japon ga- Tren;n tekerlekleri _ zetelerinde çıkan makalelere göre Amerikada, Hollanda Hindi .. 

tanında ve Malezyada Japon mallarına kartı tatbik edilen boy- arasında can verdi 

k •• d ••ki • kolajın Japonyayı enditeye dütürdüğünü mütabede ediyor. Ja- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFE! en 2or U erim pon «Niti Niti» gazetesi Atnerikada Japon ham ipeğinin iatihla- lı el •· · lı ~-•• ,, ki aa egıştıren atar, teııa,.. 
'nde geçen seneye nisbetle yüzde 27 azalıt olduğunu ve Ameri- lıul clalıilıaaını miitealıip hıt' 

YAZAN: Jül Sanerwein cak. yahud da, ne kadar ;..ü,kül olt,. vermekle mükellef hissederdi ve bu kanın Japon ham ipeği üzerinden stok tesisine pek az mütemayil relıet etmiftir. 
sa olaun, bütün doktrinlerin tredün- ziyafetler ınn.aınh olurdu. bulunduğunu yazarak bunu Çin meıeleıi yüzünden tatbik edilen Bacanın Tiirlıoğlu aolıağııı· 

Bu sefer ağlama dıvan CeneVTeye yonu olacak bir seviyeye çıkmaya Şimdi bu ziyafetler tahdide boykotaja hamlediyor. Bu gazetenin fikrince timdiki tartlar da 10 aayılı evde oturan baY 
tatmıyor. Biribiri ardından, ve bep gayret edecektir. Nuıl Fransız bü- uğramıftır. Delegasyonlar artık, a- içinde bu vaziyetin ıslahı İçin bir teY yapılamaz. Diğer bir gaze- Cemalin e'i yirmi bef ytıfllt' 
bir ~a, Çin delegesi, lspanyol de- yük ihtilali esnasında, kulübler, kon- aamble ve konsey reisleriyle genel te ihracattaki azalı' dolayısiyle bir çok Japon endüstrilerinin rıncla Bn. Naciye ele trendi 
1--esı nlann ---' d t .. · d b" "'k b" ı ağır bir imtihan g...-irmekte olmalarına teessüf ediyor. Mesela ı. la el K el' · · h • "" ocg , ve o anım ıı, ma em yu- vanaıyonun yanın a uyu ır ro sekreter tarafından verilenlerden -.. ou nuyor u. en ısı ın ""' 
zille, Negilı, meşru, fakat heyhat! oynuyorlarsa, CeneVTede de politi- batkumı görmemektedirler. kullanılmı' edevat satıtı 1938 son kanununda 1937 ıon kanunu- iclareainin tiitiin labrilıaaırı-
faydaaız ıiki.yetlerini dinlemiyorlar. kanın büyük bir kısmı lokantalarda Asamblenin reisi Ağahan olduğu na nisbetle yarı yarıya azalmıştır. Pamuklu ihracatında azalı' ela çalııtığı için, bir clalıilıa 
Ve bu esnada, devletler, artık kendi- ve billıassa bunların en ınethurunda zaman bu kabuller ihtişam ve itibar yüzde yirmi bqten ziyadedir. Bu buhranın bir çok sebepleri var- eııııel ifinin bafına gitmelı iı-
ni müdafaa~ aciz o!aı:ı bir müesse- yapılır. «Bavariaıo çok kal~!>-11~ olur. kazanır. Daveti yapan genel sekre- dır. Garbi Afrikadaki feyezanlar, Londranın kambiyo tasfiyesi- fiyorda. 
seye Habetutan fethini yutturarak Dıvarlar Derao ve Kelen ın dikkate ter B. Avenol olunca, nefis yemekler ne gİritmeği reddetmesi, Japon mallarına kartı tatbik edilen boy- Trenin hareketini miitea• 
--1~ •• - 1- 1 1 1 -•-•-- ..1." karika ·· ı • ı ·· l"d" Saa kotaj bu sebeplerin en eıasb olanlarıdır . ...,..ı çıgnem"""e metgu 0 acaıuu- ""Ker tür erıy e ıuı u ur. t ve zevkli bir misafirperverlikle tema- lıip atlıyan bayan Naciye, 
dır. aktamın 11 inden aonra, burası ha- yüz eder. Bu ziyafetler nadirdir. U- s· tt . 1. b. t k. 1 A t rayların lıenarınclalıi lıiiçülı 

Cenevrede göriiller ~ki.sama uğ- herler ve bilhaua YB?iıt haberler ~r- mumiyetle, oldttlcça aomurtkan dele- eru a gız l 1 r eş ) a bir laf yığınına raatlamtftır .. 
ranllfbr. Banlan, !em bır hı;caL:t auxlır. ~u haberle'.'1° n~ıl çıktığını gelerin otomobillerine binerek Ari- Zaııallı lıaclının ayağı bu taf 
bahasına da olaa, milletler cemıyeti- uzun muddet tedkik ettim ve sam- ana tepesinde yükselen sarayına git- d k ı d yığınına talıılmtf ııe müva:ı:e• 
nin, kendi aczini ~!attırması ta- y'?nım ki '~~ını §Öyle çizeb~i~: tikleri görülür. mey ana çı arı ı neaini lıaybederelı clü1miif• 
rafdandırlar. ötekiler de Çekoalo- Bır ııazetecı bır haber alır. Cemiyetin Fakat delegelerin hayatında bu, en tür. Bu auretle bir ayağı ra· 
nkyanm, bu, prensiplere aykın ka- gölgesine sığmmlf ve muayyen bir hazin anı t.,.kil etmez, Onlan ak- BEYRUT, 17 (A.A) - Polis •imdiki parlamentonun rejiminin yın lelıerleğine talıdmtf, ma· 
ran Cenevreden İstemeden Habet topluluğun arzu ve makaadlarını mü- .-ınlan, günün itleri bitince, Kalven- ilgasını istihdaf eden ve doktor Salfudun idaresi altında bulıman lıina bayan Naciyenin ayağı· 
İmparatorluğu tanımakla daha usta- dafaa eden komite veya gazetelerden in ..,brinde, ıw. vakıt geçirmek İç~ ırizli tetldlitı meydana çıkarmıt ve yapılan arattırmalarda da nı mriilıleyince vücudu ray· 
ca lıarelı:et etmif olduğu kanaatinde- gelen bu haberi emin telikki etmi- fırsat ararken görmelidir. Gayretlen bir çok ıilab ve mühimmat yakalanmıtbr• ların üzerine gelmif ve aağ 
dirler. yordur. Bu haberin, muhtelif millet- ekseriya beyhudedir. iki saat aonra, Kırk kiti tevkif edilmittir. Bu sırada kanh bazı hadiseler ol- taralı lıeailmiftir. 

Milletler cemiyetinin, bir çok ten bir kaç gazeteci üzerinde tesirle- yalnız bq1arma küçük gruplar ha- muttur• Poliı eeferber haldedir. Bayan Naciye daha hôcliaıı 
ehemmiyetli azaların aynhfı, ve eti- rini tecrübe eder ve hemen müeue- linde, bakıtlarmda fena bitmİ4 bir gü- Ç k } k ônıncla hayata gözlerini yam· 
ier bir çoklarmm da ümidaizliie ~ senin telefon kabinelerine kOflll'laraa nün yorgunluğu ve hazin bir yarının e os ova . yan 1 n 1ngi1 tereye ver- ma#ur. 
meaiyle, aksiyon kudreti daralırken haberin aalıibi, artık onu doğru te- tahmini ile, ağır adımlarla otellerine d 1 J Hôcliaeyi mütealıip müclclei• 
maddi inkitafmın azami haddine likki eder. O da kendi gazetelerine döndükleri görülür. İğİ Cevapta De er yazı 1 amami muavini B. Rüftii U•· 
varmq olmaaı garip ve tqırbcı bir bu haberi gönderir ve onu ıüratle ya- Milletler cemiyetinin neye ihtiya- kent hôcliae yerine gelmİf ııe 
..,ydir. yar. Sekreterlik memurlarından bir cı var? Şiddetli bir aarsmbya, bir LONDRA, 17 (A.A) - Diplomasi mahafilinin istihbaratına lahlıilıata el lıoymaftar. Ka· 

Yüzlerce metre uzunluk üzerinde, tekinin bir ha, ifaretiyle olaım, bu enerji enjebyonuna. Bu gün burada göre Südet meselesinin halline müteallik olarak lngiltere tara- 1'0cla hiç lıimaenin meaaliyıı· 
sekreterlik, konsey, komisyon salon- haberin sıhhatini tekzibe kalkınma- temsil edilen milletler arumda pek fından yapılmıt olan teklife Çekoslovakyanın vermit olduğu li tesbit eclilememiftir. Bn. 
lan Cenevre gölüne muvazi olarak muı, onun Londra, Nevyork ve Pa- azı onun kat'i surette yıkılmaama li- cevap umumi tabirlerle kaleme alınmıt olan ve Çekoslovakya Naciyenin cena-ai dün, lab-
uzarur, ve asamblenin toplandığl aa- rise hareket etmesi için kafi gelir. kayd kalabilir. Fakat aza olmıyanlara hükümetinin B. Haynlayna yapacağı müstakbel teklifleri tayin rilıada çal,.an arlıacla,larınıll 
lona gelince, insan daha murabba, Haber artık resmiyet iktisap etmiı ı.ar.ı mütecaviz bir vaziyet abnadık- ve tasrihten içtinap eden bir veaikadır. omu:ı:larıncla ebedi meclleni· 
daha genit ve daha muhteşem yeni gibidir. ça ona biraz hayatiyet -.ıiamanm Londradaki Çekoslovaklar mahafili Prag hükümetinin hiç bir ne lıaclar talıip edilmİftİr. 
bir saray, ka11umda bulun'ur. Bu a- Delegasyonlar Cenevrede kanaat- çaresini bulamıyorlar. içlerinden pek zaman Çekoılovakyanın harici siyasetini tekrar gözden geçirme- --=--
umble sarayının Jüra dağlarına mü- kir bir hayat sürerler. Evveke bun- çoğu iae, böyle bir husumet vaziyeti ği derpif etmediği gibi B. Haynlaynin istediği veçhile Sovyet AJmanyada 
teveccik büyük kapılan ve Leman larclan ber biri kendisini bir ziyafet almaya hiç de tarafdar değildirler. Ruıya ile mevcut olan misakı feahetmeği de asla hatırına getir-
ırölüne kat kat inen terasları varclır. memit olduğunu beyan etmektedir. sog"' an yok 
Milletlerin hediyeleri olan hahlar, k b K 1 k k • • 
tablolar, freskler ve mobilyeler, aa- Belçı·kada yenı· a ı· ne- arışmaz ı omıtesı Berlin, 16 (A.A) - Bir kaç hal 
dık kulların cömertliğine sahadet et- tadan beri ev kadınlan soğandşt 

mektedir. k d b mahrum kalmı,lardır. Soğan kıtlıı' 
Muazzam koriclorlan boyunca ve nı·n o u ug" u eyanname Bu hafta sonunda mı toplanacak? gelecekhuatdevreainekadardevaıı' 

mubtetem bürolarmda, koltukların- edecektir. 
da kaim doayelerle memurların ge- LONDRA, 17 (ö.R) - Öğrenildiğine göre karıtmazhk komi- Gazeteler Yahudileri bu maddi 

teai bu hafta sonunda veya gelecek hafta batında toplanacaktır. 
ııindiği g3rülür. Bum.em.ur vey.a me- BROKSEL, 17 (><.R) _ Yeniıharı"cı'nde büt"e müvazeneai t .. in B I I k I uh üzerinde ıpeküluyon yaparalc düıı' u " " u top anlının ge ece pazartesi gilnü yapı maıı m temel görü-
mureler, 19 seden~ bır hay~ yq- kabinenin parlamentoda okunan vergi kaçakçılığı ile mücadele, lüyor. ya piyasasında soğanı azaltmakla il· 

lanmqlard?" ~ ...... uzun bır ~1·- beyannamesinde fU fıkralar kay- masraflarda tasarruf, muhtelif Fransız k b. tiham etmektedirler. 
kanhk neticesinde, mueueae muza- d d • r • , I • . ah ü • a s• Ev kadınlan soğan yerine pr...-
kerelerine aksetmİ§ olan beteri hidi- e ~g~· .1 •• d k • memunl yet erın aynı f ,_ı• zer1~- }fi e ) aanmaak ve Almanyada bulunan d~ 
seleri hakkında kndilerine hu bir gö- d'kc' dl'~ aç ard ıçıBn le 'kıvra1!allnt!ı~- de top anmasının men ı ve mab' ı- ğer baharah kullanmağa davet edi~ 
.. --L'b' im 1 d 8 .. .. ı ı unya a e çı a mı e ının ye müfetti,liği ihda11 gibi ted ır- mektedirler. 

rtl§.....,. ı o ıq ar ır. u goru,, pa- b" "k k • . b"' . t •• . R • • h . t' J t 
puların,kiliselerinedevamedenlerin uyu :k krıye! u~ıye rh!ımı- ler dütüntilmektedir. eısıcum Urun rıyase lnae Op- ldbal edilen soğanlar Haziran 10' 

sadakatine bakarak inaanlığın ahla- n~ sad .. alar . • • ınsan ta ının Harici ıiyaset hakkında fU fık- l d b bJ nuna kadar fabrika ve hastahaneler' 
ki vaziyeti halckında fikir edinişleri- hurmet gormesını ıster. Demok- ra vardır : Hükümetin harici, as· an l Ve ir t~ İğ neşretti tahsisedilecektir. 
ne benzer. raıi müdafaa edilmekle kalmama- keri siyasetini ve müstemleke ıi-

Birletik devletlerin daha başlan- I!, .ayni .~~anda ıslah ta ed!lm«;- yasetini izaha lüzum görmiyoruz. PARIS, 17 (ö.R) - Hükümet erkanı bu aabab aaat 10 da Eli- Kaybol.Jın kadın tay-
1J1Çta iştirak etmeyişinden bı14ka, lı~ır:. H~u~et bu ruhla vazıfeıı- Zira bükümet eıki kabinenin ıi- ze sarayında reiıicümbur bay Lebrünün riyaseti altında toplan- -yareciden haber yok 
dört büyük devletin Brezilya, Japon- nı gorece tır. yaeetine sadık kalacaktır. Belçika mıttır. Konsey bittikten ıonra fU tebliğ verilmittir: Hariciye na- Pariı, 17 (ö.R) _Hattı mü•• 
Ya, Almanya ve Italyanm cemiyeti .. •.S. on z .. am.anlard .• a , mat.buatta bı"r hu"rrı'yet, nı"zam ve aosyal te- zırı bay Bonnet konseye harici vaziyet ve CneVTede Milletlerce-

b 1 takim üzerinde tayyare meıafe re-
terkeditlerinden beri, milletler cemi- bgorulen .. u~~yetdıu~~·~'1!a1 ı ~at- rakki deleııeıi halinde kalmak ar- miyeti konseyinin ıon müzakereleri hakkında tafsilat vermit ve koru kadın kategorisini kırmalı 
yeti azalarına yapılacak tiki.yet mü- uat re1ımının egıttirı me11 za- d d maliye nazuı 8. Marcbandeau memleketin her tarafından alınan . . B • k 

' · • .. k d' D'I zusun a "· h b l ll d f f 1 k ıçın asra ısti amelinde uçmuf eueaeyi dünyanın yeni v•..:yetine ruretinı ııosterme te il'. ı me- . • • k b' a er ere göre mi i mü a aa istikrazı yekununun az aaiyle a- I F k d .. 
~ b k b Fi Sıyası gruplar yenı a meye o an ransız a ın tayyarecıaııı• 

intibak ettirmek için hakiki bir gay- selesinde, Ü ümet em aman- k , 1 . • t b 't tm. ler patıldığını bildirmittir. Konsey bütün memlekette kendini gös-
t " t · im ı d "-·-• !arın hem de Valonların hakları- artı vazıyet erını eı 1 e '' • teren vatanseverlik hamlesinin bir nitaneıi olan bu parlak neti'. den haber alınamamıftır · Hav• 

re goı ermemq 0 a an ır. 'U<a.,ı ' d" S ı· ı bükü' " " nezareti tayyarenin bulunmasın• 
milletler cemiyetine aomurtan dev- na riayet edecektir.» ır. oaya ıst er . , mete

11 
muza- ceyi büyük' bir memnuniyetle kartı1amıttır. Hükümet evvelce bil-

b d ki d L b hizmet edebilecek muhtelif hav• 
letJere kar•ı fazla uzl--ıcı bir anla"'• Mali bakımdan, maliye ko.mis. - , e. ret .e ece .. er. "·, 1 era. er esas dirdiği gibi İstikraz kayıtlarını bugiln kapamağa karar vermittir. 

T ...,. , .., b 1 b 1 tetekküllerine müracaat etmiftİt• 
göatermek kolay değildir. Fakat bun- yonu tarafından kabul edılmıt d~ arı>: e muıaıt .•r vazıyet . e- P ARiS, 17 ( ö.R) - Bat vekil müstemlekelerin müdafaalarına ltalyan hükümetinden de Trab• 
ların tenıail ettikleri bıaan mikdan olan eski hükümet tedbirleri, ya- hındedırler. Katolıklere gelınce I ait itlerde müstemlekeler nazırının da daima milli müdafaa ko- • !usta arattırmalar yaptırması rı• 
Ü'" yuz" milyonu bulunca fU iki •ik ni gilmrük resminin artt1rılması henüz karar vermit olmamakla mitesine ittiraki hakkında bir kanun emirnamesini reisicümhura " 1 ca olunmuttur. 
kutumda kahnmı4tır: CeneVTe ya ve buhran vergisinin yeniden te- beraber hükümete hasım görün- imza ettirmittir. Müıtemlekelerin müdafaa11 için ayrıca bir gen-
b!:;_doktrinin umumi karargahı ola- ıiıi muhafaza edilecektir. Bunun miy~lar. 1 kurmay reisi tayin edilmittir. JngiJiz kabinesin-

H ık il 1 _ Bu kızı ben kendime müna- hanesinden çıkıp doğru mecliıelte: J [ / a masa arı aip gördüm dedi ve nihayet çoban
1

1
geldi. Bir yerde oturup karar kıl- Delik dahi: ae yapı an tadi at 

ile bu kızı alıp doğru hanesine gel- dı. Orada bulunanlar buna bita- - Beni amcamın og"lu elledi, LONDRA, 17 (A.A) _ Bugu"JI 
••••••••••••K•••••••••••h••••••••••••••••••••••••••••·;~ ı • di. Orada cemaati çağırıp kızı ben : dedi 

1 
.
1
. k b" . d :ı. dak' d 

• k d' 'k•h 1 d' G ld k . • · ngı ız a ıneaın e ata5ı ı e-" a V ecı guze 1 . en ıne nı a eye ı. ece o u • - Ey kahvecı gilzelı bayırdır, Bunlar kapının arkasında din- •• ikl"kl 1m tu • 
ta kızın yanına gelip avaz ederek: Allahın emri ile bizim kerimemizi 1 'd" .,. - L • .. ı· b 1 h" ıııtLo ld esr o 1 UfD r •. 

. • , . d" er ı ı. AADVecı guze ı un ara ı- r tan er omınyonlar ne-" 
2 - Delık senı kım elledı, de ı. alıp aabah oldukta bırakırım. Se- taben • t' Makd ld .. t 1 

- - Del'k d h' b fak' k" . b b" d b" b k • zare ıne, ona muı em~ 
dı. Bu yiğit ağız tadiyle bir kahve ye geldi.. Bunlar bıinu böyle g~ 1 a 1• .. en ır ımıeyım,.

1 
e '• ne en en ıonra ır ç.o an 1• - Duydunuz mu efendilerim 7 kat nezaretine, Kingsley Vud ha• 

pifİrİp buna takdim eyledi. KP.yif- rünce taaccüp eylediler. Bu nasıl) ba?a _tenez~u~ etmez, anam~an zı alıp anınl~ karar ederıın, u~an- Bunlar dahi parmak ısırıp kal- va ne~retine, ~olville • lakoçy• 
ler tamam oldukta bu zengin kah- teYdir, bir giln alıp ferdası gün bı.ıdogdug~m gıbı dururum, Bu ana !"az !"~sın, la!ık m~d.ır ıana boyle dılar. nezaretın~ ve Ellıot ııhbıye nez•• 
veci güzeline hitaben: rakmak Cu"mles"ı merak ve endi- \kadar kımseler el vurmamıttlr, de- ıt. Sızım kerımemızın ne kusuru K h • .. l' d dak"I retine tayın olunmuttur 

.. jd' Kah · " I' b" ı • 'f · • -· a vecı guze ı •tarı ı ere · - Ey kahveci pzeli bir keri- ,ede kaldılar. Kısayı uzatmıya-, ~: .. vecı guze ! oy~ 1f~ ınce vardır. Şımdı ırz davası edecegız, hitaben• Lord Svinton ve Lord Herbetl 
mem var Allahın emriyle kerime- hm. Bu kahveci gilzeli diğer bir jgonlu ferahlanıp lfte tımdı ben bilmit ol dediler. _ Efendilerim i . . . . k kabineden çekilmitlerdir. 
mi sana vereceğim, alır mıaın, de- zengin adamın kerime~ini aldı. Sa- aradığım avratı buldum dedi. Sa- Kahveci gilzeli bunlara bita- . , , . , tıttinız m: e- S • J 
dikte kahveci gilzeli dahi ceva- baholdukta anı dahi bıraktı. Ve 1 bah oldukta, kız ile oturup muhab- ben: rımelennızı ıtte bak nasıl ıkrar urı ye par amentosU 
ben: ferdaaı gün diğer yerden bir kız !bete batladılar. Bunlar burada ol- _ Ey efendilerim timdi keri- eylediler .• Eğer ıiz dahi olaanız namına gönderilen 

- Efendim sizler kerimenizi alıp anı dahi bıraktı. Bu kahveci 
1
aunlar biz gelelim zenginlere.. meleriniz hanımları çağırıp iti iz- almaz idiniz. Ya ben nasıl kabul 

bana münasip görünce ben almaz güzeli bir gün nihayet deniz ke- Bunlara mutta&1l bir komtu var- har edelim ta ki benden hata aa- edeyim dedikte, bunlar ıükut edip mektup 
mıyım, dedi. narına doğru giderken bir çobana 

1 
d!. Bir gÜn meclis olunup cemaat~ dır oldiyse kahveci gilzeli mahvol- bak verdiler. Tekrar: Kudüs, 16 (A.A) _Suriye par· 

Nihayet oradan bu zengin kah- tesadüf edip yanında bir kız çocu- hıtaben falan yerde bir kahvecı ıun, dedi. _ Ey efendilerim gelin sizin lamentoau namına parlamento rei§I 
veci güzelini alıp konağa geldi. ğu var idi. Sual etti: jgüzeli benim k~rimemi alıp sabah Bunlar, pek gÜzel olur oğlum deliklerinizi dahi söyleteyim ta ki B. Heryoya bir mektup göndererelı 
Lemen cemaati çağırarak kerime- - Ey çoban bu kız senin mi? oldukta çıkıp gıder. Dün bi~ ç~b~n çağıralım gelsin dediler. Oradan fÜpheniz kalmasın, dedi. Fransa • Suriye muahedesinin pelı 
sini kahveci güzeline nikah eyle- Dedikte çoban dahi: kızı almıt. Demek olur kı bızım konaklarına haber gönderip mez- B I -ı 1 it • yakında Fransız parlamentoau tarıı• 
d . Ş b 1 ' 'ld' H k 1 ' E f d' b ' d d' k · · · b • d' G I' • 1-" k 1 d b" 1 b' · un ar aman og um a fU a ın ı.: ı. er et er ıçı ı. er es yer erı- - vet e en ım enım, e ı. er1memızı egenme ı. e ınız ı<ur ız ar a ı payton ara ınıp 1 d f h t il • d fından tasdik olunacağı hakkında•" 

t k . ld K h . .. 1· k Am b k h ·ı d 1 b" 1··· 1 d" d • 1· ld'I Od 1 arı a var aa ayı a ır e yerın e ne a sım o u. a vecı guze ı ı- - an ço an uzum ço ani fU og an an e ır ıgıy e ırz a- ogru mec ııe ge ı er. a arın . .. ümitlerini izhar eylemi4tir. 
zın yanına gelince ana hitaben: Allabın emriyle bu kızı ben alaca-; vaaı edelim ve hem de hakkından birisini halvet edip kahveci güzeli 01f ~e~ıler d ~adhn ka~vecl :!j!" B. Heryo tahriren verdiği cevaplll 

- Delik, ıeni kim elledi dedik- ğım deyince, çoban dahi hitaben gelelim, dedi. Bu sözü cümlesi ma- ile kızın biriıi içeriye girdi. Kah- ze 1 a ıp ogru a~~sıne ge ı. Fransızlar tarafından da ayni arz\!' 
te, delik beni amcamın oğlu elledi aman efendim bir çoban kızı ıiz- kul görüp oradan kahveci gilzelinelveci güzeli kızın yanına gelip ivaz Kırk giln kırk gece duğün dernek nım izhar edilmekte oLluğunu bildir• 
dedi. Nihayet aabah oldukta bu 'ere layık mıdır dedikte: haber saldılar, nihayet kahveci eder ki, 1 oldu, bunlar da muratlarına nail ımit ve parlamentonun tatil devreaİrt' 
lnzı bo,ayıp doiru olduiu kAhve- K-ahveci güzeli: · gÜzeli bayırdır intaallab diyerek - Delik ıenl kim elledi, dedik- oldular. . • · - de EylUI ayında yeniden SuriyeY' 

döneceğini beyan eylemiftir. 
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.. ~ sicil müdürü trö ~ di- ne diye seni kovacağım? Seni koğ- 8111""'-ilV& Yeni Cami Sokak 
~~~n - mak için ortada hiç bir sebep !ok. Muayenehane.i : tkinci Beyler f ll'IDCI ömer oihı 

rektoru?~: asili Pav- Hem vallahi de ,ok. Billi.hı de aobğmda Fınn brılSIDfla (25) lbrahim 

1 
-. ~ılj'o~~-=i ~çerbakov yok .. Budala adaın, bunu se?in de ni-Ei:Elc:N\ 

3956 
18 ıg 20 1644(1033) 

ovıç, e ı, ı ~ . Benim anlaman lazım. Ortada seıtm ko- Lh"*....., 
tizerine çekmek~~~ . v imanı icap ettirecek bir ~ebep EVi Göztepe T ramqy caddeai tzMtR iKiNCi iCRA MEMUR-
k ti bu Ş~-oT acaıp ve gu k d .. No. 1Of8 Tf.l.EFON 2545 LUAUND~ 
~nahaı· mb~e d Mesele fU ki : olsaydı ben seninle bu a ar ug- B'!' .1 ••• ::.-: • • !....o.!L- • 

tip e ı ır a am.. .. d m? . ır ~ı- tenunı 1Ruw emrın-
'f. 'k.d b. abkemeye çag'1· raıır mıy ı . . .. ·. ~ 1. . 739 lira ku 

erı ı ı ı e i: b;. sahada kuvvet• - Bana bakınız V ~sili PaTlo- 4 ONCO MINT AKA TAPU Si- de ~ mancm 7 . rat 
nyorl~r •• ~ viç, ben çok 'ükür henuz ~~a ak- CtL MUHAFIZLiôlNDAN: luk beledıye Arsa bonosu ~2~ lıra 25 
li delıllerım var. · . hk hm k•rırmadım .. Burada ıtım du- ç· .. ı· k- _ d • . k.. kurut mukadder kıymetı ıle aatıl-

- Peki buna ne diye ma e- ı ~ d. k d. arzumla bir ıg ı oyun e ıatasyon cıvan oy muma karar verilmiftll Birinci ar-
meye çaaı;ıyorianmt? rurken ne ıye en ıı_ 1 kmı altı mevkiinde prbn mutafa kızı •·--· 19/5/938 tariblııde pe-em-

.. ...--: adamakıllı ba9ka İf arzusuna aapı aca • . L_ L::.. add • . .uı;-ı .,. 
- Henüz met~.T·. • ., · Za~ife gmueu _,,, c eaı 'ımalen be günü saat 11 de dairede iaa edi-

tetkik edemedim, Vasili Pavlcniç, fllll· All h sili . k lu Alı kanaa Ay19 tarlası cenuben .... 1ılıecdı:tir. işbu artırma neticesinde 
faka İf bunda dejil.. Ya~!!~ - ~ey d a .~nı.::e, iki :ki; lbibi senet ile çevrili ve yine •Jnİf tahmin olunan kıymetin o/o 75 ini 
hakkak ki herifin fena bar ~ banu ;nce .. en •:adam her vakıt mevkide ıarkan Musa lmı Zarife bulduğu takdirde en Çok artırana iha
Tar. Bir adamı hop hofana batın a munevv. • . k la tarlası garben köy cadde.inde .una- le •'lereği akai. takdirde ikinci artır· 
kemelere sürükleme;sier. ~em ca· &ir'birile. an.~a!.abılll'; !•~ızBe: .~:; 1 fen M~lunet kızı Rabinienin inhi- mumın 20/5/938 tarihinde cuma 
nım mahkemelik olm9' 111AnJaı:ı jınıza hıç uz~l~yım~ · · sarlar idaresine aatbjı tarla cenuben °gÜnÜ eaat 11 de yine dairemizde ol
tröıtümüzde çab.ttırmakla ne dı-- diier bir tröst ıçın tanıye verırım. Mümin heqiresi m1ua ile çev ·li duğu Te bu aa~ neticesinde mahcuz 
ye tröıtümüzü lekeliyel!m. Harikulide eyi bir memur oldu- iki parça tarla Mehmet ima ~~ bonoların en çok artırana ihale edi-

-Peki, ıenin ka•••tinee ne ya- pnuzu yazanm. . . nin anası Haticeden intikal etmek leceği ve o/o 2,5 delliliyenln mü,te-
pabm 7 . .. - Güzel.. F~t • ben .eyı bır ıuretile malı oldWandan bahisle aa- riye ait oldgp ilin olunur. 

- Herife yol yer~ lisım- memunam ne dıye ıız benı kovu- ti,ı istenilmiıtir. Tapuca kayıtla,. 1643 (1035) 
Falda •eiseleHm hu 1f te "~l~y de- yorsunuz7 buhmamad~Qlflan bu 30/5/938 --------r.1111--• 
i~I... D~~~yorum d~:~:~:.!;: _ Ben? .. Sm~ .. ~'ftlyor~m? · I pazarteı~ ~tıü n;ıahallinde tahkikat tZMtR IKINCt iCRA MEMUR-
wı.....,. ... 1PD uysun ·~ . , Bunu kim söylemı'? Sız kendi ar-, yapılacağın<lan bu tarlalarQı miilki- LUOUNDAN: 
de bulamıyorum .. Adam .~?~ ~e 'Z1DIUZla gitmiyor muıunuz~.. yetinde amırlaiındia her ~ ayı,ıi 938/9440 
dikkatli bir me~u~er~ . haç _ Ben hiç te t;öJ,le arzu, ~iiıet- ~lıaJ<İarmd~ ilg~ olduğunu iddia eden lmıirde birinci kordônda Naim 
aba~JCW·· Y~ .ba dA: mijorum... 

1 

• • '• ' • varsa o gün mahallinde tahkikat m~ otelinde mukim iken halen: ikamet
..._.~ ... ~ Ml1lll y.,. _ Ama da inatçlfllUZ ' lıa ! .. munına ve yaliut o gine bdu bmir Phı meçhul ~ tebaUmdan 
d~.biç~hi~-hyapuJolonDL .-L c..-..ı-•.GY •old••, lıatım.-a g.el-ldördüncii mm~ tapa ıiCil muha- f'.damoplo karlaı latelyanlça tarafı. 
aa -=~ı lns ba adama 'f' ~..e11 ~eroaa 1 

-,. f ı.~ be1- l ·ı birlild ·· ,,_ • .ı, da .-ayım• Siz bu ızugına ~e erı e e muraca. na. 
mi,D?. · . mı.-en fUD~ • 7 atlan bildirilir , CumaoTUİna ~ Develi çiftliii 

- Bence meseleyi b~ tekıl~e sene mezümyet aldınız mı İ642 (1034) araziainClen bir lmmml Cumaova-
J.allecleltilir Ona kendı anusıle - Hayır almadım. ıında ÇebLr kayfliıde Y ahyaya 
rol ... .-.. Ben bizzat an~~ _ Çok eyi öyle ise.. Şu halde . ? satnııt takrirbıi vermediiinden do-
konat"ram. Sb onu bana söDcle- biz ıize Kınma gitmek üzere me- aıyım B ı. d' d b'l · tayı Yah~a lzmir asliye mahkemesi 
rlnis!.. · zuniyet verelim .. Oranın harikul- - Nen a,~b. ~im~ 1 mıyoru? na. 2 j .. ci hiıkuk dairesine miiracaatla 

fakı etJs dilerim • - e gı ı ,,ı ıyorsunuz . --
- Mınaf .1 ~~ · ide bir havası, harikulide bır su- _ Bunun nasıl <>lduğunun ben istihsal ettiji 21/3/938 tarih Vi' 38/ 
~ cl&t ~ .. ~nra odasıı: yu var.. Manzarası ise emsalsiz· de f ar~cla dejilim. 23 esas ve 503 karar numaralı ilim

k~ .tröet diftktöriinun dii-. Gurubuna, tuhiuna 
1
diyecek - Ne demek farkında de~lai- la 7384 ~ ~~ faa ~e Gere~ veki~et 

sinlİ· V .li p I : ..,0 '- Ben biraz flİr ıUhluyıım da.. n·ız? . hakkındaki ılimı ıcraya ıbraz ıle 
Trkt direktörü ası aY ovıç 1 "'·· · • · • ·.. ola k dak. adr 
ler Wr ,azle Şçerbakova kana- itte kiiıt yuınızt . . - Ba.sb.ayağı farkında değilim. ~ ~atılı ~ yu an. 1 

e-
Cı _ Hayır yazmıyacajım.. Benı Çünkü gıyabımda 0~ •• G~ s?!ıze gon~en ıcra e~ne müba-

M --L-L- Ş h kov olclaf, affeclehilirainiz!. . .. ay.. §ırın ve~aıgı mep-lı~tta ikame~ı-
- er...- çer a 7 k Ç k ık K G olm ? nızın Atmada ve Atinanın neresmde 

WL Mer~! .. Baly~uaazd. .,ota- . - ~~ .uh. okkakyaz •·. ırımd a - Geçen ay nbe . Ufd' . olduğu malum olmadığından hukuk 
...-z.. lfW,inb nası gı ıyor. ııtmenızı m a tanıye e e- - eçen ay enı ye ıncı ceza 

1 
L--

141 14
? • • 

· ı · ı · · · - · H l · k · b. hk · · l usu IMlllUDunwı ve - ıncı _ Umumıyet e ıt eıı:ı~ız eyı gı- nm. alınma ge mıt en sıze ır ma emesıne aza seçmıt er. dd 1 • 'b' ·ı~ t blig t 
• Pi'" ·b· b Vak .. b y ??I D ek b .. l Çok ma e erı mucı ınce ıu:ı.nen e a 

&IİJOl'd. b'an ~u.~ı ıncel u ay sl?-k teY daha sorayım. ıa unun .. -1 a .. ;.....:kem.. l oHy e .• h ld icrasına karar verilmi§ olduğundan 
JlUD a ıtme11 azım,g;e ~n .~~ 1 bi,zim bu ~~i v~..arkad,.fça ko- ~ze ve.: ~ guze: . er a e itbu ilin tarihinden itibaren 15 sün 
~ ben -~ V bıtirdım. .,,....mızl~ •iç bir ilifi;i yoktur Kırıma gıtmek bterım_? 1 zarlmda bir ititazınız varsa clemıe-

- ÇGls .._ı .. Çok .sözel.. Ço~ ..-.. Ne • oİsa merak itte.. SOi\- - ~ay.ır yazmı~acagım .. 
1 

yan etmeniz veyahut hükmü tem-
memnun °''-· A_f~.. Ket~ ra, sizin phai itlerinize bur~umu -: ıc:!'11r~.•n•a ·, a • yiz etmif iaerm icramn aeri bırüıl-
~ sızın •ıbı çab9kan b1r ıoktuğumdan dolayı da affınızı ld .. cİ.u lan • ~~m en Y'. muı hakkınd* bir karar eetirmmiz 
kaç memurumuz daha. ~y~ı ... rica ederim. Bana anlattıklarına rı ısı~ . 0°" ~s d~~ .. l-zu- ve bu milcldet zaı:fmda hi1dimle ...ı .. 
Ben eyıasen ıizi hkunu: IÇJD çagırt- gröe •iz ılk ıık mahkemelere tqı- m;;ok.. wu.! be:nd~mi,ı::w... ~ldev~r-.. ~~ 
bm.. arın ayın açı·· nıyor muf1unuz? · · .--: k. -~_... ae ~ . zı DllUll"lllCIJIZ 

· · · V ·ı· P lo- ıçın lll'U' -.-.yorum •·· ~ - 1--· takd' d ··.ı.ı~ ___ ..ı __ 
- Ayın yırmıaı ası ı av - Doğru, gidiyorum.. y edinc:İ,heıaplarüuzı Taktinden evvel bi- .-..ı ır ~ muQQl:Ull -~ 

.;..ı · · d' • ! r-L .. 1 G" .. sonra cebri ıcnya teYeuul ıle icra 
,.,~ d buk ;. c~ya.. tır ınız ~ ıuze .. oruyor mu- emrinde azıl . iflis kan 

- Zaman ~a aça geç - Hımm.. Demek bayle •. Va· sun, iki mine'ffer adam her za.. ~ ~ ıcra .ve w ~~-
ror ha! Hiç farkına . var~~d~n kıi bu beni alikaclar etmez. Fakat man içia aiirfiltiaüz, patırtııız ..... '!~ m*eleri ~ik ~· u:u· 
•JID yirmisi olnıuf .. Şimdı az1z!~ ni in gittijinizin sebebini eorabUir lata bilir. 1';8' m~~ma bım olmak uzere key-
MD beni dinle: Siz yanndan ıtı- ç fıyet ılan olwıw. 
laann tröatümiizü kendi arzunuzla 1646 (1032) 

:ı;:ııiğini:uı dair bir i•tid· veri· Ankara Birası lzmir, 
= t;n"':~~eu':iz~ed::ı~yamı· Manı·sa Aydın Denı·zıı· 

J'&cağınız bazı mülahazalar ~8!·· ' ' ' 
Fakat biz ıizi koğmıyoru.z.. Sızı i-

1 tinizdençıkarmıyona;.sizi~fe- Mugv la vı·ıaA yet erı· acen-
nizden affetmi:JOI az. Sız kendı ar-
zunuzla bu iften ayrılıyorsunuz.. 

IZMtR lKINCl HUKUK MAH
ICEMESINDEN: 

~ ----

IZMtll SICW TICARET MEMURLOOUNDAN : 
T eacil edilmit olan (Tilrklye mensucat fabrikalan Tiirk Ano

nim Şirketi) nin 12 • 5 • 938 tarilünde idiyen toplanan umumi he
yet zabıtnamesi ticaret kanunu hiikümler~ne söre ıicilin 2279 
numaruma kayıt Ye tescil edildiil ilin olunw. 

bmir Sicili Ticaret Memurluiu Resmi mühürii 
ve F. T enik inızuı 

t - ZABITNAME.. 
2 - HiSSEDARLAR CETVEU 
1 - Meclisi idare reis vekili Bay Süleyman Faik özkan ft 

Mecliıi idaTe izaımdan Baylar, Moris Verbeke, Feni Beler Te 
mürakip Doktor Ali Agah içtimada hazır bulunmutlardır. 

2 - T"ıirkiye Cümhuriyeti iktısat velrlleti namma komiser baJ'. 
Şevki ittir ak etmiştir. 

3 - Tndi edilip mukabilinde chılauliye Y....kuı T.-İlmİf 
( 1900) hiase ıenedi hi.millerinin mecliste hazır bulundukları bit
tetkik anlafılmakla bu mikdarm eıas inukavelenamenin iktiza 
ettirdiği nisabı ekseriyeti teca m eilediii •• binaeoaleJla itlMa 
idi içtimaın kanunen ve nizamen in'ikat ettiği hükümet komiseri 
tarafından tefhim edilmekle heyeti umumiye, Meclisi idare reiıl 
bay Jak Neef Belçikada Lulunmuı lauebi,Ie tüket esu mUkave. 
lenamesinin 26 ıncı maddesi mucibince bay Süleyman Faik Ö.. 
kanın riyaseti albnda müzakerata bqlaclı. 

4 - Mösyö Moris Verbeke ile bay Fevzi Beler rey toplamap 
memur olarak intihap edildiler. 

5 - Resmi Gazetenin 26 nisaa 1938 tarihB ntiabalarında mW.. 
tetir içtima daYetnameai Ütip tarafından okunarak Heyeti um• 
miyece muvaf ıkı nizam görüldü. 

6 - Riyasetin talebi &zerine idare heyeti ve miirakip raporla· 
riyle blinço Te kirüzarar heaabı kitip tarafından okundu. 

7 - Afaiıda yazili bususat ittifakla kararlatbrıldL 
A) 1937 teneai b~o Ye klrilzarar beSabı kaba! edilerek mec. 

lisi idıp'e ibra edildi. 
B) Zararın Meclm idarenin teklifi veçhile aenei iti yeye deni 

kabul edildi. . 
C) Esas mukavelenamenin 12 inci maddesi mucibince vazife. 

leri nihayet bulan Meclisi idare i.zalıklarına bay, Süleyman FailC 
Özkan, Fevzi Beler, Moris Verbeke, Jak Neef, Böis intihap olun .. 
mutlardır. 

Ç) 1938 ~iade nlad>ulacak Mediai icl&re içtimalara içi._ 
....._, -.cliai idare iza110& hakki huzur mukabili olarak (300), 
lira verilmeaine Ye •azifeleri nihayet bulan inecliıi idare izalan .. 
aa ela 1937 eeneai için ayni Ücretin tediyeai muvafık aöriildii. 

D) 1938 seneti mirakipliğine bay Doktor Ali Aaihııı intiJıahı,. 
na ve kendiaine (100) lira verilmesi ve 1937 senesi için de ayni 
ücretin tediyesi kabul olundu. 

8-Eaas -W.Telenameain 16 ınc1 maddesi mucibince mecli. .. 
ıi idarece lzalığa seçilen bay Böisin intihabı taadik edilmittir. 

Ruznamede müzakere edilecek bafka bir meaele olmadıiından 
celseye nihayet Terildi. 

Konn.r M. ŞEVKi 
lzmirde Şehitlerde Türkiye mensucat fabrikaları Türk Ano. 

nim tirketinin 12 mayıı 938 pel'felllbe tünü ıaat on bqtc firket 
merkez idaresinde münakit olup zabıtnamesi a.tağıda yazılı bu .. 
lunan Heyeti umum"ye içtimaı idisinde asaleten ve vekaleten ha .. 
zır bulunan hiuedarlar ile :hi11elerini gösterir cet.eldir. 
ismi Hiıae Rey lkametralu imza8 

adedi adedi 
Bay Moriı Verbeke 100 1 lzmirde ikinci Kordonda 

102 numarada 
Bay Süleyman Faik Özkan 100 1 Kartıyaka Fadıl bey 

aokağmda 6 numarada 
Bay Fevzi Beler J 00 1 Kar9ıya'kada Silleymaniye 

aokafıncla 1 num&radL 
~7 Doktor Ali Agih 108 1 lzmirde Birinci kordonda 

Şark Sana)'i lmmpan7U1 1500 1 O lzminle ikinci ltorc:loacla 
Türk Anonim tirketine iH ım numarada 
fetle meclin idare marahhaı 
azası Moris Verbeke 
Reis Tekili Kitip Rey toplamaia memur Rey toplamağa memur 

Yukandaki cetvelde mevcut imza sahiplerinin imzalannı hiz· 
zat koyduklarını ve hizalarında gösterilen hiuelerle rey mikda .. 
nna asaleten "'e Yekileten sahip olduklan ribi içtimaı umumide 
ahzı mm{ etmeie ıalihiyettar bulundukJan IDeTCUt •e hazır bu
lunan hisse adedinin ceman (1900) adedine balii olduiu ve mik· 
darı mezkUr tirket esas muka'Telenamesinin yirmi befinci mad .. 
deai mucibince umumi toplantının kanunen in'ikadı için iktiza 
eden eberiyetin fevkinde bulundujunu ve binaenaleyh umumi 
toplantının nizam ve kanuna muvafık surette in'ikad edip kaffei 
mukarreratınan nizamen muteber buhmclujunu beyan ve taıdili 
ederim. 

Komiser : M. ŞEVKi 
(1640) 

- Si:ıin arzan91sla? t ı • "' • d 
- Hayır, kendi anm"ıla. e ıgın en: 

Oçüncii Kantat EnYerİJe sokak 
49 No. ha ndıe otura Halim ima Ati
ye tarafmdaa üçüncü Kantat Ada
let aolrak 16 aa,da evde oturan Mu
tafa oilu Ahmet ale,lııiue mplm bo
tannıa davumm cari tıJJrlmt ve 
muhalFemeai IODunda K. Medeninin 
134 w 138 Te 142 ve 148 •e lSO -----imli----.----.---------~ 

- Fakat bende böyle bir arzu 
yok ki! Bu kere Ankara Bira fabrikasından 10, 11. 12, 

- Bunun elıe11uni7eti yalı.. Biz 13, 23, 24, 25, 26, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 litre
ekseriya kendi anuları~ızın hi~ 
farkında bile deiiliz. Sız kendı- Jik muhtelif hacimlerde bira fıçılan celbedilmiftir. 
nizde bö7fe bir arzu uyanmıt 01• Esas bayı.lerimizin bu fıçılardan istifade etmeleri 
d.p.a fanediais! _ s- böyle miveaz bir anu- kendileri için menfaatli olacakbr. Bilhassa 10 lit .. 
Y• kapılm•m • Ha7J1'. Vuili Pav- reden 13 litreliğe kadar olan küçük fıçılar aile ev 
loYiç.. Ben b67le hir iıtida vere- ola . rfed·ı b ·r --. ş.,- Wr lwa , • b- eflencelerinde k yca sa ı e ı ır. 
hlımti~ ~ .• ~-~ Biralar gaY:et taze ve çok güzeldir. Bilhassa 
bir emırle bem 1f en ~IDIZ· da haf dil • k 

_ Aman~ ,...W•t. ri- soğuk hava depom~ mu aza e mesı zev 
ca ederim böyle~.: ve nete ile içilmesini temin edecektir. 
lüzum var? Yok: cJtmar.. · S 7 1-7 (1021) 
bat.. Emirname.. lfteD cabn-1-· • 
b•'tü' b f----•!&...1- - lizam un u ~ ... bi .. 
var? Ben umumiyetle ba 11 ma-
nasızlıkların ~ Ben 
•izinle arkad•K~' yoldafÇ& kona

Emlak ve Eytam bankasından: 
Yeri No. ıu 

İnci maddeleri hükümlerine tnfilcan 
Atiye ile lmcua Abmeı:lin yelaliie
rinden bopnmelenna Ye ba geçim~ 
sizlikteki kabahat Ahmette olduğun
d.a hmüm taılainden itibaren ye
niden lrir sene riiddetle eYlıeneme
lllemİne Ye masarifi muhakeme olan 
1168 kun14un dahi müddeialeyh 
Ahmede Y1ikletilıwine temyizi ka
bil olmak ibıere Z/5/138 tarihinde 
davacı Atiyenin vicahında ve ika
metai.hinuı • mecbul7etine binaen 
Ahmedin 11yabmda bnr verildlii 
ve uaulea tanzim lnlman gıyap ilı· 
banıaaıe.inin de m•hkeme koridonı· 
na ta8' ln'-lljı teWii makamuıa 
.._ olmak tDere illn .ur. 

fuyorum.. F.dehi bir dille, T-urc• Etas No. 
niyefin dilile konufuy~: .~~ C. 99 Aydın Merkez Ramazan pafa Mah. Mimar 

Taj Nevi 
Depozitosu 

M 2. T.L. 

di arzunuz1a a~ Utedismı- Sinan sokak, ada 93, parsel 9. 
ze dair bir Utida Teriniz! k C. 197 Aydın Ramazanpqa mah. Hüldlmet bulvarı 

- Maaeleıef bunu yapma e· Yojurt, yai pazan. Ada 35, panel t. 
liroden selmiyor- Turaeniele rai- Aydm Köpriili mah. lnönü caddesi 

71 Dükkan 29.50 120.-

43,44 Dakkln 138. 300.-

128. 200.-
men bende hiç te böyle bir ana C. 200 Ada 426, pu.et ı 1. 
7ok.. C. 242 Aydın Merkez Hasan ef. Mah. Geçit mnlrii Diikkan 
- Canua $çerbUOY yoldaf, böJ ael ~ 

18.28 60.-

._ ı a: ..... _ · _.ı--: ..... hi- Ada 14, par men1m11 • L. d n - - .... il! 
• J'&pmaJUUZ .uw- ar.......... bahab yukarıda yazılı pyri enn pe9ln ue e e ~abfl 6- 1·01-938 cama sini saat on birde 
kim olunuz! Ltte kaleın, itte kağıt, Milli Aydın bankasında yapılacaktır. . _ . _ 
haydi :Jazm•z! Jatekli olanların hiz•larmda yazılı depozito _akçealnl nai.fliaiie ~tllvU iııltiamaya slnnelerl ye 1.-=:- H~y~ 7a.ı.DP7~İUD· Jlepi 1 nnda Liref foto&-nfla· btifus• ctbcl•nlannı ~e~ 

4 ~lnlinlnlz! . ran a u p.. !!-lt ~ '(953r 

Ayvalık mal müdürlüğünden: 
Mmdi Malaalle.i 
Ayvalık Hayret- Sahilbo 
tin ...,. -halleti cadcl•I 

Nni Kapa No. Hududu 
Çe,..ıi Ce- 23 Cepbe.i: Sajı yol 
ili zeJtİDJ•İ eolu 21/1 depo ar-

fabrikua katı münazaalı 
ana 

• Y ai depoau 21/1 Cephesi yol aa· 

Miiftemilitı : 

iı 23 sayılı fabrika 
solu 701 arkası mü
nazaalı arsa. 

Fabrika •e depo İçindeki alit ve edevat maki na kazan vesaire. 
Borç mikdarı 13675 LirL. 

1 - Yukarıda yazılı gayri menkul emval 20 • S • 938 tarihin
den itibaren yirmi Pin müddetle temlik bedelinden olan borca 
mukabil tahsili emval kanunana tevfikan w 2490 sayılı arttırma 
ve eksiltme kanununa söre müzayedeye vazedilmittir. lhalei ev
Teliyeıi 10. 6. 938 tarihinde cama pnü saat 15 te icra edile
cektir. 

2 - Taliplerin kaza Milli Emlik idaresindeki t•rtnameyi gö
rerek yüzde 7.5 peyle tarihi ihalede hazır bulunmaları ilin olu-
nur. 18 - 22 - 26 - 31 1641 (1030) 

lzmir Enternasyonal Fuar Başkan .. 
lığından: 

On yedi. hin lira bedeli ketifli Külttirpark ta yapılacak abf l!°1 
liıonu eksiltmeye konulmuftur. Plln, ke,if Te prtnamesi Belef 
diye batkltipliiindedir. ihalesi 23 • S • 938 pazartesi sünii •uf 
16 da Belecli,ede Fuar komite.ince ppılacakbr. M11ftkkat tel 
mbaat mikdarı Mn iki )ib yetmlf bet liradll'. 

1647 003U. 



SAHlFI:. ~ 

Kula Mensucat 
FABRiKASININ -

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrinlerinde teşhir edllmektedlr. Lütfen zlyare 
ediniz, Satış toptan ve perakende .. . ' . ,' ~. - . ' .... ,,. ~ 

T. C. Ziraat bankası lzmir şubesin· 
den: 

Memur alınacaktır 
Bankamızda timdilik muvakkat olarak İstihdam edilmek üzere 

Lise ve Ticaret mezunlarından üç memur alınacakbr. Bilahare 
liyakat gösterenler daimi kadroya geçirilebileceklerdir. Evsafı 
haiz olanların vesikalarile 24 Mayıs 938 öğleye kadar tube mu
hasebesine müracaatları. 18--20 1631 (1027) 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Evvelce eksiltmeye konulan Manisada Halkevi civarındaki ve 

lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf arsalara yeniden yaptırılacak 
ikiter katlı ve iki daireli iki kira evinin ketif mikdarı çoğaltıla
rak in,aatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Her iki evin ketif bedeli yirmi iki bin üç yüz elli yedi lira 
""-"'ksan altı kuruttur. 

2- Bu ite ait projeler, ketifname, Fenni ,artname ve teferrü
atı Vakıflar umum müdürlüğü İnfaat müdürlüğünde ve Manisa 
Vakıflar müdürlüğünde rörülebilir. latiyene 50 kurut mukabilin
de verilir. 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma günü saat on birde Manisa 
Vakıflar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzuruyle 
yapılır. 

4 - Muvakkat teminat bin altı yüz yetmi~ altı lira seksen bet 
kuruthu'· 

5 - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına ait ticaret odası ve
sikasını ve 938 yılına ait Nafıa vekaletinden alınmıt ve yaptığı 
en büyük bina bedelinin on bin liradan atağı olmadığını bildiren 
ve yapı müteahhitliği vesikasını göstermeleri lazımdır. Bundan 
batka eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yüksek Mühendis veya 
Mimar olmaları veya bunlardan biriyle müttereken teklif yapa
rak mukaveleyi birlikte imza etmeleri tarttır. 

6 - Teklif mektupları 3 Haziran 938 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat ona kadar Manisa vakıflar müdürlüğünde komisyon 
reisliğine verilir. 

7 - Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektubunun yazılma
sında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde is
teklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfi
yen riayet edecekleri ilan olunur. 

18 - 22 - 26 - 31 1635 (1029) 

J!fi = u 

ln~aat münakasası 
•• 

lznıir incir ve Uzüm Tarım Satış 
Kooperatifleri birliğinden: 

Atçada inşa edilecek pavyon, tütsü dairesi, su tesisatı 
Helalar ve yazıhane i~leri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muftuı" 

In,aat ve ameliyatın muhammen ke,if bedeli 18.919 lira olup 
vahit fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı olan 1420 lira nakit Banka mektubu veya 
Devlet tahvilleri olarak yatırılır. 

Eksiltme 26 - 5 - 938 perşembe günü saat 15 te lzmirde Birinci 
Kordonda I~ hanında Genel direl<törlük odasında yapılacakhr. 

Fenni evrakı görmek isti yenler lzmirde Birinci Kordonda 
Gümrük kartısında işletme hanında Birlik Fen mü~avirliğine ve
ya Aydında Aydın Milli Bankasına müracaat etmelidirler. 

Mütemmin izahat ynlnız lzmirde Fen mÜfe.viri tarafından ve-
rilecektir. (1037) 

inşaat münakasasx 
lzmir incir ve üzüm Tarım satış 

kooperatif eri birliğinden: 
Sultanhisarda inşa edilecek pavyon, tütsü dairesi, su tesisatı, 

. Helalar ve yazıhane itleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
mu,tur. 

ln~aat ve ameliyatın muhammen ke.if bedeli 21.990 lira olup 
vahit fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı olan 1.650 lira nakit Banka mektubu veya 
Devlet tahvilleri olarak yatırılır. 

Eksiltme 26 · 5 - 938 per~embe günü saat 15 te lzmirde Birinci 
Kordonda İf hanında Genel direktörlük odasında yapılacaktır. 

Fenni evrakı görmek istiyenler lzmirde Birinci Kordonda 
Gümrük kartısında isletme hanında Birlik Fen mÜfavirliğine ve
ya Aydında Aydın Milli Bankasına müracaat etmelidirler. 

Mütemmin izahat yalnız iz mirde Fen müıaviri tarafından ve-
rilecektir. · · . (1038) 

.. • 
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T0PANE T ~rat:ileri 
Tiirkiyenin En Birinct'Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır JI 

Taklitferioden Sa!Qıunız 

en 
= : JyOf)IJ-

Lll X llS 

N()'IA LUXU~ BIÇA~LARI TIAAŞ 

MERA Hl ILARINJN HEPSİNİ MEMNUN 
~UllANINIZ ! .. 

l>f POSIJ 
ETTİ • 

Hemeroltı 

N~80 

BİR KERE 

Horo~ol karşısında 

MAZHAR ÜNGÖR 

Deposu : MAZHAR öNGöR .. lzmir Kemeraltı Karakol 
kartısında No. 80 

·--------·-ll'"'Wl .... llZllll .. m11':lml&l:ll1111ZllBll .... ıp 

ŞARL PRIMUS 
Avrupadan avdet etti ... Her gün ilerliyen Avrupa boyacılık 
· san'atının yep yeni terakkilerini tetkik etmittir .. 

Bayanlar! Baylar ! 
flı:ievsin1 gehnl..,tir. Elbiselerinizin kirlenmiş veya lekelenmiş olmasından 

endişe etmeyiniz 1 
En mü~külpescnt gustolulan bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRIMUS 
müeasesuiQde hu ihtiya.c•n..ızı temin edebilirsiniz 1 

lzmir ve civan sayın hallruıın ııöılerdiii bÜyük rağbet dolayıaiyle bu aerıe 
fiaıler rekabet k•bul etmiyecek de....,ede tenzil edilmiftir. 

NOT: 

MUesseaenln hiç bir 
fUbesl yoktur. Yanhş 
yere mUracaat olun-
masın... ..... 

Adres: BUyUk K·ar- : 
dlçalı h< n altında : 
•2-e Numarada. : 

Şarl Primus 
. 
• . . . Telefon No. 3449 .... 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sag-laın Zarif. 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamul.itı tercih ediniz 

W(t.(t./.f~ SATIŞ YERLERi lt~?./t./~ 
Birinci Kordonda 1116 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Devlet demiryollarından: 

• 

19-5-938 Pertembe günü Kotu yerinde yapılacak idman bay• 
ramı münasebetiyle Seydiköy ve Buca Banliyö trenlerine ilave
ten Alsancak ile Ko,u yeri arasında azimet ve avdet üç tren ya· 
pılacaktır. -

Trenlerin Alaancaktan hareketi 12,20, 12.55 Ye 13.10 dur. Ko
fU yerinden Alaancağa hareketi 17.00, 18.35 ve 18.45 dir. 

Sayın halka ilin olunur. 1630 (1026) 

TÜRKİ)'E 
CUMHV RIYETI 

J21RAA1lBANKASI 

TURAN rabrikaları mamulAtıdır. Aynı zanıanda Turan 

tuvalet sabunlarını, f raş sabunu ve kremi ile gli:ı:ellik krenı• 

!erini kullanınız . Her yerde ~atılmaktadır. Yalnı:ı: toptan sa· 

tıılar için I:ı:mirde Ga:ı:i Bulvarında 25 numarada umunı acen· 

lelik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemsiye mliracaat ediniz. 

Posta Kut, aa• Teefon a•e• 

) 

, ........................................... . 

BAö VE BAHÇELERiNiZi - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 

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

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik • Radyo • T1'lefon .• Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 



Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 

açık 
ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan diş etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ıit, nevrasteni, ııtma ve romatiz
ma yaphğı fennen anlatılmıtbr .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu· 
mi vücut sağlığımn en birinci tar· 
b olmuttur. Binaenaleyh ditlerİ· 
nizi her gün kahil olduğu kad.ar 
fazla (Radyolin) dit macunu ıle 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur· 
&unuz. 

RADYOLIN 
ll d. l . • • bah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınız .... e ıt erınızı sa 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralh caddeli 
Beyler Sokağı köfesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş. kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilll eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için §İteler üzerinde Kemal 
Kimil adını ıönneliıiniz. 

No. 1626 FOC ~o. 1611 FOC • .. 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz ellı metre meıafeyı go,. 

. d ... t toplar. Yıldırım DAIMON mar· 
terir. Ayarlıdır. Şuleyı agı 1~ v~ • ah ve renklileri vardır 1936 
ka yassı pille yanan bu ferer erk' b"! nilmit ve takdir edilmittir• 
aenesi icadı ~lan bu ~ener er ço egUMUM DEPOLAJl! ı 
Herkese tavsıye ederız: N 2819 Hüsnü öz ödemitlı •. 

lzmirde : Suluhan cıvarı 0 • 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğün 
den: 

Sif kıymetli 
Lira Ku. 

10 00 
so 00 

Cinai Etya 
ipek yorgan yüzii 
ipek menaucat 

Kilo Gram 
2 100 

10 500 

Tesbit No. 
1502 
1502 

60 00 . l 'k' kalem efya 26. 5. 938 gÜ· 
Yukarıda cinai ve mikdarı yazti~ 11

1 ~-blıg"" a rıkarılacağından i,. 
.. 14 ık arttırın• ıure Ye - T nu ıaat te aç • 

1
.. .. ··g""ü aabf komisyonuna gelme-

teklilerin 0 gün lzmir ıtha at guoıru 
leri ilin olunur. 

1580 
( 999) 

14-18 

Nafıa Vekaletinden: 
6 tarihli kanunun üçüncü maddesi mu· 

3074 sayılı ve 4 • 12 - 93 'l"ti l sair Devlet müesaeşelerinde 
cibince Nafıa vekaleti tetki a Y e, b t müesseselerde istihdam 
ve belediyelerde veya bunlara ili~r d u 40 Yatını ikmal etmemif 
edilenlerden kanunun net~ tar ın : lunanların Iatanbul Teknik 
olan ve Nafıa Fen mektehı._me~lik ukuralaranın kabul imtibaru
okulunda açılacak olan ~'!h~n ıs e i haiz olanların vesaiki müs· 
na girebilecekleri ve ,eraıti ltahraz~ Y üracaatleri lüzumu ilan 
biteleriyle Nafıa vekaletine ıren m 
olunur. 1401 1570/1401 (1009) 

15 18 

Bayındır belediyesinden: . . 
demirbat efJ&aıyle mevkı ve 

Bayındırda bütün konforu~ 1 lan belediye otel ve gazi-
hlanzaraaı müsteşna ve çok anıt 1 0 çıkanlmıtbr. lıteklile
noaunun üç senelik icarı açık arttırmayb 1 di eye müracaatleri. 
rin 6 - 6 -938 pazartesi saat 16 ya kadar5-e eıo Y 20 (922) 1466 

6-8-11-13-1 o-"' 

- -
GRIPIN 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA. GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür' at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambali.jlarmı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara kartı ihtiyatlı i>ulunmuf oluraunu. 
icabında gii:ncle ( 3) kcqe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde marla Gripin iıteyinü 

• .. .. - - • • ~_.. ,. ":" • .1 .. - . ..... • • ' - .. . • ~ .. ~ .... >I • .. • ... • _, /(. 

DEUTSCHE LEVAN 1 
TE· LlNIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUCALION vapuru 16/5/938 ta· 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
HAMBURG, A. G. Amsterdam ve Hamburg limanlanna ba-

ANDROS vapuru 15 mayısta bekle· · reket edecektir. 
niyor. Anvers ve Hamburg limanlann· VENUS vapuru 26/5 /9 38 de lima· 
dan yük. çıkaracakttr. nunızda beklenmekte olup yükünü tahli· 

AKKA vapuru 24 mayısta bekleni- yeden ı~nra Burgas, Varna ve Köstenco 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanları için yük. alacaktır. 
için yük alacaktır. SVENSKA ORIEN LINIEN 

ARMEMENT H. SCHULDT BARDALAND motörii 20/6/938 ta· 
MARITZA vapuru haziran iptidala- rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

nnda bekleniyor. Rotterdam Hamburg Hamburg, Cdynia, Dantzig. Danimark 
ve Bremen limanları için yük alacakttr. ve Baltık limanları için yük alac.akbr. 

SERVtCE MARlTIME ROUMAINE NORDLAND vapuru 6/6/938 tari· 
BUCAREST hinde beklenmekte olup Rotterdam. 

DUROSTOR vapuru 1 haziranda bekle- Harnburg, Cdynia, Dantzig, Danimarlr 
niyor. Köstence, Calatz ve Tuna limanla- ve Baltık limanları için Yük alacaktır. 
rı için yük alacaktır. VIKINCLAND motörü 16/6/936 t.a· 

rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danimarlı 

OSLO ve Baltık limanlan için yük aJacakhr. 
SAN ANDRF..S vapuru 26 haziranda SERViCE MARITIME ROUMAIN 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum SUÇEAVA vapuru 6/6/938 tarihin· 
limanlanna yük alacakbr. d ı· ı· M ita M '' v· e tmanımıza ge ıp a , arııuya ~ 

JOHNSTON VARREN LINES L TD. Cenova limanları için yolcu ve yük alır. 

UVERPOOL ALBA JULIA vapuru 2/7/1936 de 
INCEMORE vapuru 5 haziranda bek- beklenmekte olup Malta, Marsllya Te 

S 1 d ••k ••ı } V • K k leniyor. Burgaz, Vama, Köııtence liman- Cenova limanlan için yük alacaktır. Yol-
aç arı O U en ere h.OmO)en anzu tarına yük. alacaktır. cu da kabul eder. 

' , 

~ 

·saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvf!tlendirir ve besler. Komojen saçlartn 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nnda bulunur. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet ceşitleri 
J , . 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Karş1s1nda Hanı 

&Z1 !!&!EM • 

Haşaratla mücadele zamanı geldi 
Geçen sene bütün İzmirlilerin 

takdirlerini kazanan « Whiz mar
kalı me,hur Amerikan filidi ile bu 
sene yeni ve çok kuvvetli bir for
mülle çıkan FAYDA ve emsali İliç• 
lan, taze ve müessir Naftalin ve pire 
tozlanru, lngiliz markah kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlarını, ağa,larda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık veaa
ir bqerah öldüren ve Burnava Zi
raat enstitüsünün raporunu la§ıyan 
«iCAT AKIU..A» tozlannı kesin ve 
ucuz fiatlerle mağanmıulan tedarik 
edebilirsiniz. 9 rakkammı istilmar 
etmek iatiyenlerin me.ğımam12:1a hiç 
alikua yoktur. Bqka yerde de ıu-(mamıza dikkat buyurunuz. 
bemiz yoktur. Lütfen J'Ukandaki fir- TELEFON: 3882 

STE ROY ALE HONGROISE ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
DANUBE MARITIME lardalc.i değişildiklerden acenta mesull· 

BUDAPEST vapuru 23 mayısta bek· yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

leniyor. Tuna limanlan için yük alacak- ikinci Kordonda FRATELLI SPERCO 
br. vapur acentalığına mUra.caat edilmesi d· 

TISZA vapuru 2 1 mayısta bekleni- ca olunur. 
yor. Poıt Sait - ve lıkenderiye için haro- Telefon : 411t / 4142 / 2663/4221 
ket edecektiT. 

Illndald hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığıruı milra
caat edilmesi rlca olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

w "™ ... !!P%& o c-

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINAS1 TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATTI 

"Um dal " CARLO, vapuru iki nisanda Londra ,, Um Um l ve Hull' den gelip yük çıkaracak ve ay

deniz acenteliği 
Ltd. 

ni zamanda Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru 29 ni8anda Londra ve 
Hullden gelip yük çıkaracak. 

OPORTO vapuru 2 8 nisanda Uver· 

HELLAS
HELENlC LINE

1 
.3/SI s L TD. pool ve Svanııeadan gelip Yiik çıkaracak 

da b_,_,vapiluruek~-_ı,_ Rmayudara· ve ayni zamanda Liverpool ve Gloıgo't' 
11n C1Uen m ıeaı.r. otter anı, . . . .::1• al __ '-tı 

ıçın yu.a. a~ r. 
1 Hamburg ve Anvera limanları için yü)c LESBIAN 1 7 Ll 

1

. ı ktır vapuru mayısta va-
a aca ' pool ve Svanııeadan gelip Yük çıkaracak 

GR1GORIOS C. 11. vapuru ~ 3 • 24 ma· O PORTO vapuru 7 mayıs 19 38 de 
yu ara.smda beklenılmektedır. Rotter· Ll I . • . . ._ l __ ._ verpoo ıçan yuıı;; a acaa;br. 
d~, Hamburg ve Anven limanları için THE GENERAL STEAM NAVIGA· 
yuk alacakbr. TJON L m. 

LINEA SUD AMERiKANA ALBATROS .3 vapuru 20 mayllte 

RIO PARDO motörü 24/25 mayısta Londra için yük alacakbr. 

beklenmekte olup Nevyork için yük DElITSCH LEV ANTE • LINIE 
alacaktır. 

ELiN. K. motöril 
beklenmekte olup 
alacaktn. 

ACHAtA npuru limanmuzda olup 
1 S /20 ~aziranda yÜk çıkarmaktadır. 

Nevyork için yük. Tarih ve navlunlardakl değişiklikler-
den acenta mesullyet kabul etmez. 

UNITED STATES AND LEV ANT 

LINE L TD. gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
BAGHDAD motörü 1 haziranda bek- kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

lenilmekto Nevyork İçin yük alacaktır. Daha fazla tafsilAt almak içJn Birinci 

DANIO motörU temmuzun iptidaam- Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
da beklenilmekte Nevyork için yijk ala- umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
calc.hr. edilmesi rica olunur. 

Gerek vapur] arın muvasaJAt tairhleri, TELEFON : 3111 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMAN • YE ı 

Sirkecide 
~ .... 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütan Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok husuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
Iıtanbulda bütün fure ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

iL.AN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
nıüdürlüğünden: 

lzmir mezbaba11 Türk Anonim tirketinin müterakim vergi 
borcundan dolayı müzayedeye çıkarılan Aydının Kemer mevki
indeki yağhane ve müttemilatının ve içinde bulunan makina ilat 
ve edevab 21 gün müddetle aablığa çıkarıldığından taliplerin 
ihale tarihi olan 25. S. 938 per,embe günü aaat 15 te Aydın 
idare heyetine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

14 - ıs - t 7 - ıs 1606 <1004' 
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SA\rA: 10 nNIASut 18 MAYIS ÇARŞAMBA 1938 

Südetler meselesi A. Kamarasında 
Haynlayn'ın Londraya yaptığı seyahatın hedefi hususi midir resmi mi? 

Prag anlaşmak istiyor 1 Ingiliz Kralının · seyahati 
lngiltere ve Fransanın müşterek 
teşebbüslerine 8. Hodza cevap verdi 

LONDRA, 17 (ö.R) - Siidet Al-ıbeyanatta bulunmanın faydalı olamıya-ı YEN EKALLiYETLER PROJF.SI 
ınanlan reisinin Londra ziyareti belde- cağını habrlalımftır. LONDRA, 17 ( ö.R) - Südet mese-
nildiii gibi AT&m kamarasında mÜZA- lesi baldunda buradaki intibalar timdi 
kere menuu olmuttur. Londra 17 ( ö.R) - B. Vinston Çur- daha miisaittir. Londrada bay Konrad 

Muhafazakh mebuslardan binbaJı çil intihap dairesinde mühim bir notak Haynlayna verilmİf olan itidal tavsiye-
Adams ıu suali sormuttur : söyliyerek muhtelif beynelmilel mese- )erinin hiç olmazsa kısmen takip edile-

Majeste biikümeti bay Haynlaynin lelerden bahselmİftİr. Son unianlarda ceği limit edilmektedir. 
Londra seyahatinden resmen haberdar bay Haynlaynile"mubtelif göriitmelerde PRAG, 17 (ö.R) - Çek bükiimeti 

bulmıduiu için Südetler meselesinden 
salihiyetli bir ,ekilde bahsedecek mev
kide bulunan lngi!İ2 devlet adamı Çe
koslovak meselesinden tu suretle ~
mittir ı 

Kralla beraber Parise kimler gide
cek. Kabinede yapılan tadilat 

lngiltere kralı, kraliçesi ve hükümet erkanı bir arada .. 

« - Südet Almanlaruun reisiyle yap
tığım mulıaverelenlen anladığıma göre 
Çekoslovakyadaki Almanların vaziyeti
ne taalliık ed~ dikenli mesele,! ilkilnc_e 
ümit edildiğinden daha büyük bir itidal
le hali• hazır bulunmaktadır. Südetlerle 
İerefli muhataplar gibi göriifmek ve an
lqmak icap eder. Bu yolda kazanılabile
cek muvaffakıyet sonradan görülecelı:-

tir.» B. V~ston Çar~il . Londra 17 ( ö.R ) - «Evening edilemiyen bu kabine değifikliği tam Londra 17 (ö.R) - Son hafta-
Bu kısa mülibaudan sonra B. Chur- yeni ekalli~e~er statüslinii ta~amlf• Standardıı Krala Paris seyahatinde ıükUnet içinde cereyan eltmiatir. tarda B. Vinaton Çorçilin dikkılte 

cbill Ingi)terenin siyast balmndan Al- tır. Bu pro.ıe Çelı:oslovak devleti kadro- hariciye nazın ile saray erkirundan Şimdiki hükümete en muhalif olan I f- - " ti' d bn k 
-·- ~ • 1 •ı beraL. mill" kail' t ~yan o an aaııye evam e e -

man7aya mulıasım olmak istemediğini ""™'8 0 mn • uer . 1 e rye - bir çoğunun refakat edeceği bildiri- gazetelerde bile fırsattan istifade yol- tedir Bu nüfuzlu muhafazakar me-
• söylemi, ve kendi fikrince dünya sulhu· lere lmkinm en son haddme kadar tavi- liyor. Kraliçenin de maiyetinde aek- lu münakaşalara asli tesadüf edil- bua vatanın kendi.sini müdafaa için 

. 1!· Van Şıttaı:J . nu korumak imklnıııı verebilecek bir zatta bulunmaktadır. Hiikümet B. Hayıı- reterleri ve bir çok dam donörleri bu- memektedir. elzem olan hava ıililıından bu saatte 
· :-·"~" midir? Bu zıyaretiıı her hangı plim izah etmİftİr. Bu plin iiç kısmı ibti- layna bir teklif yapmağa lüzum görme- J~. Kral ve krali~enin Parisi En ziyade tenkid mevzuu olmtlŞ mahrum kalmamaaile me,gul oldu• 
hır dıplomatik '.""nası var ~ır 7 .Yoksa'. va etmektedir • ınekle ve onu resmen davet etmeğe ka- zıyaretlennde refakatlennde bulu- olan hava nezaretine tam bir te,IG- ğu gibi sulhu aağbyacak tedbirleri 
bay Haynlaynm Londra zıyareti banııt 1 - lngiltere en sür'atli bir tekildt: rar vermemekle beraber müzakereye ıP- nacak olan maiyet erkim müteveffa litçı getirilmistir. Kendisi en iyi bir d t aktad B Ço il ç k • 
ıayeye matuftu? azami kuvvet sahibi olacak tekilde teali- rİ§melı: iııtediii takdirde bunun reddedil- kral Jorja Paria seyahatinde refakat şöhreti kazanmış olan milli müdafaa I e :k; 1'Aı.n ırk ıİ· t~ç el 

0~. 
Foraynofis parlamento mÜltefl'" bay batını tamamlamalıdır. mİyeceğini kendisine iluas etmİflir. etmi.t olanlara kıyas edilebilir. ı_ rd' B H B 1. ~v h ali' . '-~lana ahakıyekıı dmesSe"escleıt 

1<00 ınaayon nazın • ore e ışa- nın a ı unKaD n a • u 
Bottler ıu cevabı vermİftİr : 2 - Bütün devletlerin Milletler Ce- benz tilM kted' H t' · • B K d H • 1 · 'l "-''·-

-Evet, lngilİ2 bükümeti bu ziyaret- miyeti paktına sadık kalmalan icap eder. LEHiSTAN UKRANYA EKAU.1- Londra 17 (ö.R) - Kabinede ~ L--te bae ır •• avk~ldnezkare 1

1
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• • YE.TI.ERININ iSTEKLERi lan adil" • • • _ .ı·ı nm """ an sa yem ~ ı e uru - u en sonra un aoy ıgı ır ııu· 
ten haberdar edilmİftir. Fakat öğrendiii- 3 - Milletler cemiyeti bütün muallil& yapı t at emınıameaı ımza ıeoı - • inci h. nk ) • .. t kd izahah • tir 
mlze göre bu tamamiyle hDIUll bir ziya- meseleleri blok halinde halletmelı: ve dı- VA~V~, ,17 (ö:R>.- 8.üdet Al: mittir. Oç nokta dikkat çekmekte- ~dıed~li e ya .a ar y~lkalacagı 
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Lo d H rmı va tes at programının tat ı- ço a ıyı ır ınti a çı a ım. -

......,., ............ an ıç ın e ıorut """" suretiy e ... yue • ...,. n.-uzu """" nazın egıştiri m!§tir. - r a- kin" hız'·· • h • ed ktir • S"d • • h ili .. 
• • Yaln b" _,_,_ d •·- _____ , d ı-..ı.bilsl ı.:..._:.tir B elrall' el ı -tırmaga ta ııa ece . nmce u et meae eaının a mum-

~tir. ız ır ~ .. -~t esnasın • 1UPUUD<UI ır. ......, ere sev ~u.... ' u ıy lifaka 4imdilik Forayn ofiste kalmak B t • ) tod h • 1 • kü' d" 8 ' · h 'ki fı 
bük.. . dip) • .. .. B R L.~ w...a b''--'"- ka-••ma vardır. •Gueta - u aym par amen a ava ı, en n ur. unun ıçm er ı tara n 

umetin oması mupvın • ouen ..,.....e uy- , • ...., tadır 3 - B Malkolm Makdonald L'-'·ındaki aba" :_t:"-! d"" • • • • • " • de 
V • la .. .. .. ür Şu kad ki PRAG 17 ( ö.R) - Südet mesele- Polsku tarafından bildirildiğiııe sön : • • .. ........ m ua gergu'-"!<• un aynı ıyı nıyetı gostennege vam 

ansıttar ıorutmutt · .. ar var. • . bal' 1 • •• limi't ed"'- LeL'. ~-'-' Ulu _, __ ,,, ...., k di domınyomlar nezaretinden mustem- .q...,. mühim mikyasta azaltm14hr. etmeleri İcap eder. Ingiliz kabmesİ· ula Forayııofise ıelmemıttır. Domin- sının yo una gırecegı ~,or.. ....tan....,, anya .......... y~ en ) k ) • • • • • . .•. • 
onlar n.utt!Jle ıöriiftiiğii baldondaki Çekoslovakya bafvekili Hocha Südet arazi hududu dahilinde muhtariyet iste- e. e .er nezare~":e geçm~tır. Vahım nın meselede takip ettıgı sıyaset Al-

Y yialar da •a .. mf reisi bay Haynlayni kabul edecek ve mektedir. Bunun ise kabulüne lmkin Flistm m.~aeleamı ve belki de Alman- Londra 17 ( ö.R) - 884vekil B. manyanın aleyhinde olmamakla be· 
,. ır. p bb" . hu lanan • Mili" yoktur z;,.. de !etin hirl'"" il telifi • yanın muıtemlekeler hakkındaki ta- Cemberlayııin şiddetli bir romatiz- raher Çekoslovakyaya ka,.ı bir mü-

Bu münasebetle bay Buttler büyük rag. mesmc~. .. .." yem ~ • 
1 

• • " ıgı e ""." leplerini müzakere etmek İcap edece- madan muztarip olduğu ve doktor- dabalenin muhtemel neticeleri hak-
Britan•a oefir1 tarafından Berlin ve Praı- ekalliyetler statwunu» onunla hırlikte kinsızdır. Lelıiatandald Ukranya ekallı- •• iktid" • t tmek fır lannı ta . . •. • od d kı d Be 1. h"kü' • • d" .. • ' . . . . . . • . ırı zaman annı ıapa e - n vsıyesı uzenne asın an n a r ın u metını u4unmege 
da yapılan te,ebbüslerdeıı de balısetmit· tetki kedecelrtir. yetinin bu talebı bır manevra telikki ••bnı b··'- __ ı~-- Eh • ti" • •-~- km d • h-L-- ·ı kted' k tın' . • • - wac:aKUJ". emmıye ın.....- çı a ıgt ıwer verı me ır. sev e 14tır.» 
tir. Prag teıebbtlsll baldmıda B. Bottler Dlln Praıı Londra v• Parise 7 mayıs edilmektedir. Çiinldl bunlar beynelmilel 
fO izahatı vennİftİr ı Jngiliıı sefiri Çelı:os- tarihinde 7apılan mÜfterelı: lngiliz-Fran- vaziyet~ bu tqebbüse müsait görüyorlar. -------------------------------------------
lovak blikümetine ber hangi bir tedbir sız teıebbüsüne cevabını bildirmİftİr.. Ukranya elı:alliyeti HaJDfaynİ taklit el· 

telkin etınit değildir. Sadece itidal tavsi- Praı, Alman Südet el..ıliyetl lıülmı- ınektedir. Südetler bak.kında gelen ha· 
yesinde l>ulUDIDUflur v• esasen bu tav- da mlimlciin olduiu kadar liberal bir herler bunlar llzerinde müe11ir oluyor ... 
siye de Prqda ~k müsait tekilde kartı- anlatma akdl için müzakere yoluyla lb- Ukranya ek.alliyetinin milli demokrat 
Janımttır. Alman bükiimeti nezdinde ya- tilih balletmek arzusunu teyit etınit ve pertİIİ reiııi VM'fOvaya gelerelı: bu mev
pılan t.,.ebbüse ıelince, B. Buttler mü- bu meselenin halline Paria ve Londra ka- zuat hakkında bülriiınetle temasa ıeçe

aalıerelerin kili derecede ilerleınit ol- dar ehemmiyet verdiiUıl ilave eylem.İf- cektir. 

Meksikada isyan mı var? 
maması sebebiyle flmdilik bu •Dllllta. tir. sia&bay 

Bir Çinli kumandan diyor ki 
Ordudan istifa etmiş bir generalin 
baş kaldırdığı haber veriliyor 

Japonlar son hücumlarında muvaf
fak olsalar"bile Çin mukavemeti 

asla kesilmeyecektir 

Nevyork 17 (ö.R) - Meksika 
vaziyetini takip eden hükümet ma
bafili petrol kumpanyalarının istim
liki sebebiyle bu memlekette stok
ların teraküm ettiğini mii4ft)ıede edi
yorlar. Yeniden bir kuvvet darbesin
den bahsedilmektedir. 14 Mayısda 
Meksika hükümeti tarafından ikin
ci Amerikan tayyarecisinin tevkifi 
bımunla alakadar görülmektedir. Bu 
tayyareciler Meksikaya kaçakcılıkla 
harp tayyareleri aokmut olmakla it
ham ediliyorlar. 

H • 17 (AA) ç· ili. bic:I' O 1 . . d anlar ib" Şan h 17 ( AA ) Ecn b" Bu tayyareler görünü"1e tekrar 
an..;;ov. • - ın "? ı ır. zer ~ız e g 1 .uc;u- .. ~ ay • -. - e. 1 ispanyaya ihraç edilecekti. Fakat 

hava komısyonu tarafından verilen şuyorlaraa da çın kıtaahnın ıerı ha- miqahıdler tarafından venlen malu- •imdi b 1 . L_ --b" 
-'·--la N' k tl • .. .. d b' b' t • .. • 1 . p . . . 140 • un ann ıayan nazır gı yapan 
rıuum ra nkazbaran uanuh ayıbeaol ~unda re e eraktı yu.zadunTen ıç 
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ır eakır !.ka- mkialota gore çın çebt~ en b~ı~ındgın ,_,. bir generala verildiği kabul ediliyor. 
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1 bo balarla636 d iki f d • la h' Şebi d b'lfi'I "rf" 'dar .. P enne ragmen c ı mu aza kıırargilılanna atı an m en aon ay zar ın a :ıapon r ıç r e ı ı o ı ı e teeuus et- tert'b t 1 d - 1 lmaktad 
tahri 1 b. bo b d lard • t' Sö' I d'"' .. . k ı a ının a ın ıgı an 8'1 ır. japon tayyaresi p o unmuştur. ır m ar unan yapamamış ır. mış ır. Yen ıgıne gore çın uv- Am rikalı ta ·ı d b" L.L. 

b N. o·· fd • l ki d 1 • ki k .. • d kı e yyarecı er en ır rnwer Geçen Ağustos ayından u uan ıger tara an Japon ar tan ar a vet en es omunut or uıunun · yokt 1 d bah ed'I • k imli - d .. • ur. ayanın an s ı en gene· 
ayına kadar japonlar vasatı olara anmaga ba.tlamışlardır. Japon talann an murekkeptır. ral S din 18 b' .. llih k" !" 

• __ 1_1_ • e o ın musa oy uye 
ayda 70 tayyare kaybetmi,Ierdır. tııuuuannın çın müdafaa hatlarında kumanda ediyonnu• ve hükümet 8 
Son aylarda ziya niabetleri mütema- ya tertip olunan ağlara düşüp kal- Tokyo 17 (ö.R) - Çinde ,ima!- bin kişilik bir kuvvetle ona karşı ko-
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Meksika Cümhurreisi Kadenas petrol mıntakasında 
diyen arlagelmi.ttir. Mart ayında an- malanndan yahut da tank müdafaa cenup ord~lannın Su-Çenya 20 kı- yacakmı,. Sen Loui vilayetini hava 
cak 36 japon tayyaresi düşürüldüğü toplan tarafından tahrip edilmele- lometre iltıaakından aonra Su-Çeıı hücum! da k r"~ k · • tedb" _ 

k ku 1 B uk b'I . • 'I . h k • • .. arın n o -~a tçın rr 
halde Nisı~d• 75 tayyare dü•ürül- ~inden or yor ar. ~a. m a 1 üzer~e ~apon ı en.. are etının ~~- fer alınmış. mıntakaaında karışıklıklar çıkmıştır. kim sevkülcen noktalarına üç alay 
müştür. J~~n to~us~. çok tesırlidır •• Fakat ratle inki~f .ec!ecı;ırı ve. bu ~vkül- Muhalif baği unsurlann reisi cümhur sevkettiği bildiriliyor. lıyan eden ge· 

bızun aynı sıl~larDD;ız. ~Isa ıapo~- c~!ş m~r~ezının ıap.on ııgali altın~ Paria 17 (ö.R) - Radyo ajansı-IB. Gardenasın idaresine kar,ı ayak- neral Satorvino aıhhi sebeplerle aon 
Hanlcov 17 ( A.A ) - Cenu~i !ar taarruz vazıyetlennı ıdame el!ı~ d114~eaın!° .~ık bır. aaat meaelesı nın bildirdiğine göre yan resmi tek-!landıklan söyleniyor. Buna delil ola-, zamanlarda ordu hizmetinden istifa 

Şantung çin ordusu kumandanı çın remezler. Japonlar topçularını ge}İJı oldugu bıldırılmektedır. ziplere rağmen Meksikanın Sen Loui rak da B. GardenaıınSen Louiye hi.- etmişti. 
ajansının harp muhabirine yaptığı güzel kullanıyorlar. Hiç ukeri ehem-
beyanatta ezcümle demi.ttir ki: miyeti olmıyan küçücük bir köye Paria 17 ( ö.R) - Havas ajansı 

Harp uzadıkça japon ordusunun kartı 50 veya 60 top birden alet et- muhabiri japonlann Su-Çen üzerine bunun delilidir. Buradaki çin kuvvet· j luyorlar. Çünkü çin Gerilla harbı ı lanmaktadırlar. Çinliler vaziyetin 
maneviyatı bozuluyor. Çin ot'duıu- tiklerini ekseriyetle görüyor~z. ~in hüc~1;?. ~üyük_ müık!ilita te- v.etleri ~emir yo!u ba~tının k~!lme-,bundan istifade edecektir. Su-Çenya kendileri için güçlettiğ~ni • ~r et· 
nun m&neviyah ise her gün daha zi- askerleri süngü muharebelerinde ıa- ladüf edeceguu ve ııgır zayıata ken- aıne ragmen çekilmeği red ebnl§ler- kartı yaptıkları harekette Japonlar memekle beraber en azimkar bır mu· 
yade artıyor. Cephemizde japon tay- ponlara karşı daima üstün gelmi,ler- dilerini mahlrum edeceğini tahmin dir. Çinlller japon lfgali aabuının 200 bin ukerle motörlil kuvvetler, kavemet kararından asli vazgeçme· 
yarelerinin fili tesiri hemen yok ııi· dir. ediyor. Şıımi Yİliyetindeld vaziyet ıenlalemeeinl bunların aleyhinde bu- tıı.nJ.la. ve kimya 1ıu1ı; puplan kul- diklerini bildiriyorlar. 


