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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Ba:muharrlr ve umum! neşriyat mildilrü: 

HAKKI OCAKOcLU 
A B O N E S E. R A 1 T 1 

DEVAM M'ODDE'l'l Türkiye için Hariç lçtiı 

SeneUk......... ... 1400 
Alh cı11lık ••••• .•. •.. •. . . 750 

1 T E L E F O N : 2697 

FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR 

2900 
1650 

Atatürkün Samsuna ayak bastığı, 
kurtuluş mücadelesine başladığı 

büyük günün yıldönümüdür 

.. 
Sağlam kafa 
Sağlam vücudda olur 

Spor, hayat, sıhhat ve 
neş'e kaynağıdır _I 

YENi ASIR Matbaaamda buılauttır 

C. H. Partisi Meclis Gru~un~a 
Hatayda Türklere ve taraftarlarına 
karşı yapılan manevrayı .iyzah etti 

Seyahatinin tafail"bnı anlatırken 
Yugoslavya hudutlarına girildiğin
den itibaren orada bulunduğu müd

Bir köyde 
Yangın çıktı 17 
ev ve bir çocuk 

yandı 
• 

detçe her tarafta dost ve müttefik 
Yugoslav hükümet ve necip halkı L"1·ı~'tllb'.! 

BOLU, 18 (A.A) - Bolu .. 
nun Sığırkuyrağu lıöyünde 
çıkan bir yangında 11 eo ta· 
mamen eJYasİyle, bir çoculı 
ta beraber yanmlfhl'. Köylü
ler tarlada ~ilt riirmekte ve tarahndan Şefimize ve Türk mille- nu•••U'h~.-· 

tine kartı aamir.:i ve canlı tezahürat- •a"M.Y••c~~ ' \ köyün bulunduğu y'11'e Jere 
de uzak olduğundan yangın 
ıöndüriilememiıtir. 

ta bulunulduğunu memnuniyetle ti.ı.".i'iJ:.ki~tkıt;~~ı:w.t::.~ 

kaydetti. Ba,vekil B. Celal Bayar, Hariciye 
- SONU 4 tJNCV SAHiFE.DE - vekili Dr. B. Arada 

Sanayide 
, Kullanılan elektrik 
ı enerjisinden alınan 

istihlak resmi 
kaldırılıyor 

Hükümet Istanbul elek
trik şirketini satın aldı 
Tramvay ve ·Tünel şirketlerinin de miiba

yaası için müzakere başlıyacak 

IST ~NBUL, 18 (Husuat) - lıtanbul elektrik 9irketi ile Nafı-. 
vekaleti arasındaki müzakereler neticesinde Elektrik tirketinin hü
kümct tarafından 11 milyon liraya aatın alınması takarrür etınit
tir. 

Para, yüzde bet faizle ve her aene takriben 800 bin lira vermek 
aurctiyle yirmi senede ödenecektir. 

Elektrik ,irketi f abrikaaı, bütün teaisab ile 939 kinunuıanisin
den itibaren hükümete intikal edecektir. 

Tramvay ve tünel tirketlerinin de aatm alınmaaı için yakında 
müzakerelere hatlanacakhr. 

General şerefine akşam 
bir ziyafet verildi 
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EAZAN MASAL, HAZAN MtsAL 

Dakikanın kıymeti 

Zamanın kıymetli olduğuna dair öteden beri bir çok vecizeler 
•f idir dlll'W'UZ. Bunu İf İmize gelirse takdir ederiz, gelmezte al
dırmayız. Fakat bu aldırmamazlık ekseriya ferdi takdir ve telak· 
ki sahasını Afam&Z •• Maalesef memleketimizde ferdler arasında 
bu yoldaki ihmal çokçadır. Meseli : Bir vazifedarın it ba,ına 
gitmek zamam gelmif, hatta iki dakika hile geçmİ!•• Adam sen 
de ne çıkar deyip geç.erken öte taraftan bunun dörtte biri kadar 
bir zaman zarfında ve yalnız bir imza abmt müddetince binleri 
kazanması mümkün olanın bu roterden boynunun büküleceğine 
metelik bile w-ermeyiz!~ •• Zaman kıJ1Detlidir! Vakit nakittir! •• 

Vecizeleri betaetle vaki hareketler araımda hızını kaybehnİf 
veya katrama kalan manda araba11 tekerleği gibi gıcırdar bale 
gelmittir!. (Vakit nakittir) mefhumuna kendimizi alıttırınağa 
mecburuz •• 

Halbuki bu güzel fdıirde YllftYanlar vakitlerini dakikas.ı da
kikasına bilemezler Ye u.atleriai a1ar edemezlerse bu mefhumun 
değeri mi kalır? •.• Misal mi iıterıiniz : 

Hükümet önündeki saatle, ıaat kulesindeki heyulaya bir bakı
nız 't"e eonra bü,ük Postanenin harici d1r1anndaki saatle vapur 
iskelelerinde, timendifer iataayonlanndaki saatleri kontrol edi
niz... Eğer banla.na biç o1maz•a ikiıini aJDİ zamallda ittifak et
mit eöriirıeniz cezama raziyim... 

Acaba bunlar mi, yoksa bunlana hepıinia bozuk ve miiflia ol
dajauu ili.D TazİfesİDİ üstüne alan 2:eYaldeki kara sıkı topun 
gümbürtüsü mii doinuhn' 7 ~ 

H. OK. 

ŞEHiR HABERLERi 
Bergama Kermes Haftası 
Pazar günü Vali 8. Fazlı Güleç'in 
söyliyeceği bir nutukla açılacaktır 

Tire 
geçirildi 

19Mayısta 
p 

Türk milleti ara~ 
dığı baf ı buldıı 

---o--
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
yapaealdarınd.- fÜphe 7oklur. 

19 Mayıs 1920 de olduju aibi 
buıün de TORK •en~liii slzlerini 
minnet Ye t6kruıla bü,.nl[ ŞEFE 
çe.-irmiftir. Kalplcırde ep a:rm ~ 
ınonni vardw: . 

Ya~uın ATATtJR:K. .• , ' 
HAK.KJ OCAl:.OdLU 

............................ ~········ ..... ·· . . 
• • • • • • ... • Yardım 

Listesi 
Bııyındır ve Tire bzaıanm teftit ıust yerlere yerleıtirihnektedir. Pa-ı mücadeleleri bizi biiyük bir nqeyle i 

eden nli B. Fazlı Güleç avdet etmiş- zar günü Berıamaya hususi gezinti kendisine bağlıyacııktır. · : 
tir. Valimiz pazJtr günü &erg~ otobü•leri tebsia ed&U~r .. Sabah sa-- AYcha upn laqım Wr -..m! i 

• kermesin açılı, töreninde hazır bu- at yedide Halken gezi kolunun Ber- devirmeleri ve diğer .ay eiLmee:lııri ! K...,dıir ve y ozgat Hareketiarz fe-
lmıacalmr. gama gezintisi •mdtr. Turing ladiip bi:rük Lir heyecan yaratacaktar. : llketsedeleri iane futesi 1 

Vali B. Fazb Güleç dün akşam bir de gezintiler 1ertip etmittir. Tarihi Eskil.,.._ gezilecek, Ber- : Bor• Komiser 'H memurlan ı : 
mubarririmize ~u izahatı vermittir: T arihJ kennea eğlenceleri bu aene, pma bleainde ıtarild bir !Pİyes auı." .i Lira •.i 

-------------------------- - - - c Baymdır ~ ve parti IMaa- geçen seaıe ite kıyas«li1emiyecek bir ıil edilecektir • .Prw giinii bir ,: ..şeni Erbllrul s i 
Çirkin bir hadise oldu sınmtemeltöreniyapıldı.l'iredeotta mükemnle1iyette olacaktır. Tarihi .kimseler Bergamaya gideceklerdir. AMo ~ 4 4pS 

mektep intaatı gezildi n: infaatm il:ıidell!!I' ~ n miit:elmnntar I Mmteıfa :Şel't.et~ t 60C 
iledemekto olduia mewımıai7etle bnhnclan iza1ıat Yerilecektir. PLAJLAR ı.m.uı Ertem % -TÔ: 
söriiJdii. Bayındır - Od yolu inp&b Türk mili sparJ.an. milli ralw.lan 1Wıri Setııer ı 70~ 
iÖ7.den geçirildi.ıt kermesin en büyük 'hususiyetleri ola- lnciralh ile Aliağa plijında mey- Sadık Atkar ı 60: 

caktır. Daih ve bengi .rabları hepi- dana getirilecek plijar ye pzinPdar .• Hüaaınettin Alaı 2 ~ 
BERGAMA KERMF.St mizi saran türk nlmlarm bqmda için lmmtıklara deram ~. i h6t. öqipw ı so: 
------. --- ohluiu için f>u nkıslar, muhitin en Her iki plaj ve pzino ,:erinin ıistim- : .lund 8eı:ıMlan 2 40: 

, .8erpmama kr.rmeı baltw pazar güzide delikanlıları tarafından Of'lla- lş.k muame1e1eri bitmi,ılı. lncira1tı E Nüir U;ke.. 1 •: 

Ik• 1 d •• · l k•f d•ıd• güoii öjledrı> SQQl'a V.ıu.mu bir nacakbr. p1ij " ga:rinom ·,&anlan lfafıa ve- : Güzin Kıq1aoil• SO: 

Bir kızı sarhoş ettikten 
sonra tecavüz ettiler 

1 SUÇ U U 0 eV 1 e 1 1 mıtln'le 11Çt1aca1ct... Berpna ıebzi At üzerinde ciric1 ve kalkan oyun- Wetince hazırı.n..,tır. Bu hafta i lb:I,-. ıc. •W. if.read : 
Evvelki gece Biıpuannda «b Gene im...-, oL:laktan son- dinden itibaren mi..firleriui br11- tan, ÇÖp atma~ biiyük Mr iadesine intizar edilmektedir. Bu -iki .; "ötretnwded ı i 

lu-inde bir zatın ınağazannda ra cT• ortadaa tepn&p etmit- lamaia n aiıdamaia baılarmfbr. zey1c ve heyecanla karplqtıracakır. ~ iofutm.a .W ..... R ;: '18'4.ıarca Miri :WJa tanıim- S 
cirlria bir laidüe """'flw· Zabi- tir. Ba bJW"Nlmll Lir •en•a GrL:nekte olan yakwılar n blristlıır BilbaS.. .tbimı 7W'Bll genç n iJıti.. -iustoa ayı ortaamda ikma1 ~ .: ~- J4 U: 
tanm ve adliyenin el attıklan hi- olmeA icap edcınti. Nitıelô• el• •Jn •Jn bıplıuau'llk oteDere ve im- Y• aridçilerin .zeyJdi ve iıeyecudı cektir. : Çlknkp ba:r u.t ı S 
_. .. fÖYledir ı ,.aJmz blmca maimma bpua- -----~------------ : Abanc:ak Sea '-' ~•9 5 

dl• ismüıde on altı yqlanncla Dl Ye~ bpe""f. ceaç la- Ih dd · ı • • K ı ~ ptreoci.,. ._.._.. 40 5 
bir kızcağızcT• Uminde bir adam 7.a taarnız ederek feci bir lk:ib& raç ma e erımıze JZI ay . ~ GüreceköJ!ii cJlm1• öpenrilee:i l ooi 
tarafından bncbnlant ve eri> nin le ~· .: Gürece köyü ob111 öiret;ı:aeui : 

Bitpazarındald mağazasına geti- iki auçla pblamnk bülarm.. Menfaat·ıne mu.n zı·k ~ M. aifat .Oktay l ıo: 
rilmiff'ir. Bilrada bir içki ilemi da teftif bnn Yailmiftir. Teca- .. •• •• E Bqgün toplwo 110 2sE 
bqfamıt Ye genç kaa da içki içi- Tize ajnpn kız dün miiddeiu- yeni mahreçler bulmak VC surumu konsen• I a Dmddl pldln 19999 ' 6.1~ 
rilerek ...bot edilmilflİI'. mamilikte ifade •ermİflİr· ~:Umumi~ 20189 1-&; 

v miik ll Fl · ı L-=ı .ı artırmak için y.apılan tetkik er a.,.anDr. s.Bo11pabmluaafm~ _ .... _··-···-····-···-···--·-·· ... _··-···-····-···-··-··· 
Aazanç e e erı ınefJU a uciuaaı da amatör • • A d d 
Vali)'i ziya~et ettiler temiz edildi thraç maDanmmn dq piyualarda pip--. bılıip cfmesicliıı. Bu· ' ~ Ba! P. Benwic:-.w: ~-4e( y ın a 
934 !-...il- •--L--1 edilen ka 1 bol ı_:__:__:_ • - .. .. .. _ _..~-•- • _ L_ L __ L_ ... .!!-1 • 1 !la._ • • R profemr a.. lbatti nmiftilakile 

le~lllUC &aUU1 • : ne ,,u vapuru AAl1ln temyıx sunmmmı ~ ..-e yem maoreç: ~ .__.,. ..,..ııewe ticaaetia- lm:ıl. menfaatine ~laı:ak 25 M.,... . cuk lkunün 
zanç vergııı. kaııunuyle bazı taı:.arı edilmİftir. Müddeiumumilik ma- ler bulmak için esaslı surette tedkik- de Lir mtma ıuüplııede aB-1 ~ .. -,.q;... ...ı 2D,30 aa Ço rvetn8 
m&ueseler heJ'aımame umlime kamı, Denizyollan lzmir acen- lere baflammştır. Türk ofisin dıı lef-' mi.ıir. 1i = . , 1.c~ -====- __ nun ydlfk "'9 ~ 
.._.L! ta-'-·'--...11- tal ., d , __ ,_ ~t..!_ '-°'~ ·t L b la birer b :1_ ; T~...! A ·I___. 0 

• L-9- •JJ&ti -·- • l:IB' ...aa- ,., .. ._, • 
11LU1.. ~UT™• . ıgı, avactuu:uan ıWJDar me-- auu1 ı uu asus .rapor azırn- • 'UIGJ'e -~· tieaıeti .-.a::u. rec..l.\ewiui lnnir ••asilc'i •rıdeıiac 

Şmıdıye kadar yapllan .. m!'°!e: muru ha! Veysi. müba~r B. Ali yarak .iktasad vekiletme göndere- ealu...Wv. Yeaıihirtitaaetwalat + ..zl.we lwlıılltaaz. ~YDIN, ( H lU s. U .S 1 )-
lelenle nobaıılık yapıldıgı ~ddia vo aüvan B. Melmwt Ali &Jl1ı ayn c.eklerdir. n akdi nmmn&a p\mde Anbıwda ,.......L_ y ~'s - • Dün akpm halkevı salonwada 
._. bu ib• .. t • .C-.1.....:-:...ı_ ..... __ L __ , ... _ ıl .!~--"---'.'-h ' •. v • ~ IU!llllllftm«J.?••z PDll'&-, _ _.,_ • '--- lik ıı,. .. e gı 1 m~ıese ~ .. ye!'ı- temyiz etmi9lerdir. Matum olduğu ~Ye LKmJDwun PP an m~ •ren ........ aena •. - c4mı ÇOCUA esırgeme .Kiurn11111 ıene 

d~ vergi taı:_hedılm~ı uzerme ~e süvari 2.80 gün hapae, De. ~kild~rde üzüm, incir, zeytin ~ bpnamn - Lir 11'1 • - =~ ~-w ldiSik ~e ko~g~ıini ye._p~ıf~ll'. Kongrede 
•Wuu!arlar ~mı. ..-ali bay.Fazlı nizyollan idaresi poliı B. Necmet· gı (Rafıne) ,badem. pamuk, Yat mey- le e!e aLmrak her iki ıebti ıw•ı•t4 emLri · • . • eıkı ıdare '\heyetmın sen~~ faa-
Güleçı Parti bmaunda zıyaret tine 1000 lira ödemeğe mahkum ~~· yq sdazeler, 48J"&P ~e likörle- menm edecek • ,eJri1cle oLıcajl Çdcciizd..akit eı• ..... e a · liyet rq>onı.~e hesap bıl~ço~ 
~derS: maruzatta bulunmutlar- edilmiflerdi. rm ihracabnın artabilec.eğı anlaşıl- ümid edai,.or. zamana. bürük .!1!; ....me ;::_ o}wnmUJ ve ıtifakla kabul edılmıt· 
Clır. .. .. . v Süvari B. Mehmet Ali karara m~. Tüfti,e&+jlı:. ve Tiiltip • Ro- • • eıa.~ bmir br. • . 

Cınna cuna nal 15 ~ Parti uı- .tir. tmi. m· B t, b d Bilhana fimdi:re kadar az i, yap- ti&:wetfude de A bir _ . L.__... _.....__ !..L..~ Bundan sonra yenı ıdare heye-d al"kadarlar . ti ak•..ı 1 az e f • u za mı an _, __ 1 _____ .ı b lu manya ~ aıcıı ..- . .. • • ·1m· • Y. , __ 
n~ıın a a m ıf r !"~e aonra denizcilik mesleğine avdet tığnnız memle&et er MnUWWa u - ma nrdlr. R•••m111a bu ene Y-uds.i- • - - weıiu(le~ tını• ~çımıae. g~ tftir. .apı ..... 
bır toplanb yapılacak ve bu 'fm . . . . . nan Polonya, yabnda saydığumz e fazla kaeste • .bu seçım netıcennde ,,doktor baı 
hukuki cihetleri gözden geçirile- etmı~.ecektir. Ancak denızcılik Lütün maddelere taliptir. Mütekabil yey lmma Kemal Sivriko 40ktor F.abrettin 
cektir. ;ferefı bakımınd.n ~ batma • • • . br. * .. .. ... 7v Rif Ak • 

. . .. l."d. ._.ı_ bir ,. tabiri olma- ticaret bidderine rıayet edilmek su- = G .k T ed Sugur, o,gretmen at er, ma 
Verilecek ~ maliye ·~·:•aeunoc: . S1ID l retile andaki fiat faTldan da eritile- K l ha el . encı 1 ep e li7e kondôktörii :Ahmet Akkoı:, 

letine arzedılecddir. ~pna kamd~. Ye ba ~"~·tle ve- rek Polcnya - Tüddye ticmetiıı:üı rzı ay lif n erı • • . maliye tahail miifettifi Mahmut El-
-o-- rılen cezaya ıtiı'az etmqtir. Lir misil arta w anludnıaktadır. tcmıa,. cemi)di. fdıriıDizde Eslıı deoirlere aıf man, Sıhhat memunı Mehmet 

Şehir Gazinosu na . _Temyiz ~~an ~iki gün ' Tüıki,.e -~ ticaretinin aıt- faaliyet cöateren ~ f&br&a- l b lundu ·:rurkmen, ~r.zi 1511l~l Do~Ja yeni 
• 1.Çincle Eaki,d>D' Te:m1az malıke- • . de F ti . t ahf I 1aMa afhaneler tea.mme batlamlf- eseı er D ıdare heyetine seçilmıtlerdir. Bun-

8ugii.n yenı orkestra meıine cönderileceJrılir. ~büyük l:S:&b~. 9ii tır. Bu. qhanelerde ifçilere ıay~ • lı~in ~~la ~~ersitesi kta- lar d~ a~ala11111da dokt~r ba.Y !'-& 
li or --=-- . . .. .. . . ucuz fia.tle yemek ııre ekmek Tilf'il.. sik ar..keoloJl profer.oru Dr. Aksol mil Sıvnkozu bqkaıılıga Ye Rifat 

Şeb• .ge Y tki KiJ.ltürparkta ~~dan Fberi 'ta:1:ı={e!1 mektedir. Athaneler bütün fahri- ~encm Te dört uistmıı, miize mü-. Akeri asbatkanlığa,, Mehmet Tür· 
ır gazınoea:ı ta.:in:' :a e: ur - • ~ kıı eril • e en- kalara tCfDlİI edilecek ve 35 bin dürü B. Sa.libdtin Katı: 1m- kmeni katipliğe, terzi lamail Dor· 

wdan ~ . . Y ~. 17,000 lira wfile kültür parkta ne ~e?-1 ır •e Y meaı mevzuu i&t°i öğleyin ve aqam .ıcak ye- milel"liğinde Mili.un Gendktepe- ayı da muhuipliğe aeçmitlerdir. 
trayı anga,e etmıştır. On kQıden • _..rı ___ k h• ı:-- - ab bahistir. T:s- "nd kablettarih ıv __ L-L!- v • ,._ b aril .ı!ı_ • 

- _._._ ____ ..ı~-L- bu •. ltal- mşa caucc.e a~ poll5Vnu mun - T'· ki - lngilte ti ti ·-ı.:-af mek temin edeceklerdir. Şimdiye sı e ·~· ~n~a- .ıenı neyete af ar ~rız. 
IDUlıcaacp ~ gun '-- -'~tar v~~ kta ur ye re care 11~ . tına devam etmektedir Şrmdıye 

___ .. _ --L· • -'-ki.er- saya aun~ • a.wu.- pmr halindedir y 1mz tü.l° incir ve kadar elde -edilen randman gayet • • ~ A = 
yan ...... una: ~umze !>~ h L-1..--!_!..... --~.ll- b. ku . a un, . . • . b . kadar yapılan hafriyatta milittan 8. H. d . . 
dir. Bu akşam tehir gazinosunda ve- a>;anat ~;m za.&&11.~ ır ı üzüm üzerine yapılan işlerin her te: ıyıdır. ~ıyet u 1l~en z~8! et- ıı.oo yıl en-etine aiı eaerıer, nikel. ır IB şaırı 
rilecek ilk bahar balosunda Biyango pavıyonu lllfa edilmektedir. Bu pa- ne .biraz daha .,,,,JcLğı nazan cfiklmti mekte ıae de amr.lenın saifıgı ba- ed . eti• .._ .k 

• • d b . L~ı- b lı --'--L" lmmndan bu :.... devam edecek m eDIJ' ye memesrr seramı ~ 
cazına ilivet.eıı ilk konserini yengesı yıyon a er nen ~ bulımdunı- celbebnekted"ll". Bmmn at ca 11CUCUI • -r- • eser ve mezarlar ·bulummq.bır. Bu Ô . . . 
.......,,,,.,,.. lacaktır. l..ondnmın bu maddelerde Hamburg tır. bnlnfların tarihi büyük kıymeti. [Ja dıye ıhttf al ya-
, .. ıvardır ve. hariçte büyük bir !tola- pılacaktl.. Şair bizzat 

TAYYARE 
-,a byla takip edilmektedir. • • 

S 1 N E M A S 1 N 1 N TELEFON: Geçen hafta Ankaraya ciden halka hıtap ettı 
3 l 5 l profesör avdet ebiıİ§tİr. Bu sün B. ----o--:-

Sali.hettinle birlikte Milin. ·bare-

R k Z f H ft ket ederek tetlciklerine devam Ddhi. 14 Ma,.u 
e Or Ve 3 er 3 3Sl edecektir. Profesörün yamnda Hindin lam~ Haz. 

BUGÜN 2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN ~psala tıp fakültesi profesörle- nt .fıgar ~m bir kaç gün 
mıdea Bn. Alza Sebrda1 da w-ar· tff'Yel bütün Hind pzetelr::rim1e ve-

SAADET GECESi dır. • ._ • ~=:!d:.ıe~~ 
Çehırge r.;ucadelesı &ia otunmıq . Geçen .gece radyo& 

Bora oe Mayerling filimleri kahramanı 
CHARLES BOYER, güzellik oe zeralet 

timBali JAN ARTHUR taralınclan tema.il 
edilmif hakiki zafer ô.bideai Oflı, 
lıe yecan... kalıramanlılı... sergii.zeff 

A Y R 1 C A : PIERRE RICHARD WILM ~ SESUE ffA. 
YAKA VA tarafmd.aD bü,ük bir lmdrede trm•il edifmit-. 

YOŞIV _A.RA 
SeYenlerin ve ..mtmlerin rom•nı .... Afla inma nef&bıi feda

d81' çeldnm.iyen bir zabitin h~ maca'Hl 

ödemifte 260 htıkl•Yı:: w arazi- üteveffanm. aer1eri lraldnnC!a bir 
de, Ba,....&rda 4 W tadık w .arazi- konfa-ana ·verilecıii ıbi1dirilmifti. 
de &dôrce ~lan miceddere Radyo dinleyidWi bu bafeams ye-
,,..., ... .__. ~ tiiria ıia24 krndiainin asini 

o duı•nca bayre1ıie a-~. Haz-
Kiiltiir haberleri mt Jipr Mard8had Belhi adfmun-

d ılıii• .. ·-t.:...: biUlirdiJdelı sama 
1 

., _ •!..........! ~UL- _ .. _.____:ı 8 • vın~ 
ll"WIO ~ ~ O&'lt5iliitlDI • m:un boylu iahııl. wm miftir. Jiglll'JD 

i Yebbi im enatitiiaü türkp ~- ··liimii ~ .--lrn ceçliii· 
' menfiiiııe, loz aa@üsü tada --- :.,r1nntt1r 
meni Bn.. Maide im lisesi öğrebnen- _· - =-
lijiııe beoaıiı ~imdir- iti zar 

Cumartesi Pn.ü aaat 14 de~. 
radıl h enstitüleri Ye erkek anat 

lktımcli lıaf ta 

iLAVETEN : PARAMOUNT JOURNAL... SEANSLAK ı Yotlnr• ı 3.10 •e .7 de Saadet ~ ı 5 VE 9 DA.-
okulları seıaiai .açılacaktır. Bu ~ Münderecat kesretinden ~ 
ye lzniir kD enıtitüıündea aç ôjret- boraa hareketleri yımmg yarınki ==--------~_;_ _________________________________________________________________________________ ~--------------



Balkan 
o 

Memleketleri 

Baştan başa yalan bir haber :;;:~nd':eı~! 
h l J. h kk J lltanbul 18 ( A.A ) - S. .. n 

Atatürk'ün asta anaığı a ınaa ==:r.:.: 
A .k H ....... Adiryatikteki Susak &ma-

SON HABER 

Büyük Şefimiz 
General Mariçi huzur
larına kabul ettiler Berutta n Avrupa ve merı aya gon-::'""._:::ıı.....zrv.:-= 

Jerı·len telgraf nefret uyandırdı 5.~~$ ıe~~~~~e"h!.t:=.:::!ı~~ a ~ ~~ IUllUUC ...- ~· riçi kabul bUJUl'lllUf)ar Ve Uzun müddet nezdlerinde abkOJIDUf-
............ : lardır. · 

(
A.A) Berut'dan bfitiin Amapa melde ne aibl. bir ~-~Bu dli adi nm- Dia kara IUlarnmdan a~ Bu mülikatta Maretal Fnzi Çakmak, Milli m6dafaa vekili 

~ ı:......1en-m telgrafta Atat&ıktiu ffr =..:-~..r~ '= .:tl' ............ pçiıdijimizr ayılı Mat· pneral Kizım özalp ve hariciye vekili Dr. Temk Rüfti Araa 
:W.. nhini surette hutalanch .. iı ye. c!nlet ~ an kuJlenm•m ya1na calibi dikkat ohmlrle kalmaz .; ler iPnde ~ 1mrta: --~. ~- . lauır bulunmutlardır. , 
'=hm17.ak hir halde bulundui~L~~kut PiPJıe yok ki okuyama nefretini de mucilt olur, ket Jfe ihl__. mianetlerimiai su· ANKARA, 18 (A.A) - Bu aabab febrimize ıelmit olan Yu-

&.pn .... ~ ~ .,.... . tamim et . nar ~ aru1nc; hatlı- ıoslav harbiye ve bahriye nazm orpneral Mariç ikametine hu-
........oan l(irerek btitün dünyaya nefll' ve yan .. ..li Wcipfm haJ1rh netice- suai bir daire aynlmıt bulunan Ankarapaluta lrıaa bir istirahati • h k k d 1er ..... ini dilerim. Saygılanmmn 1 müteakip refakatinde bulunan zevat ve mihmandarları ile birlik-

" 
t Seçi. mı a ın a yüksek makamata ibliğına vasıta ol- te Çankayaya l'iderek defteri maluuau imzalamıt. bunu müt•-

a a Y manm rica ederim. kip büyük erkinıharbiyede Maretal Fevzi Çakmaiı ve Milli Mü-
dafaa veklletinde de Kizun özalpı ziyaret etmittir. 

_______ _:_ _____ _:. ___ -::='~-:--------=---.;...· _ ıu s 
1 

Gerek büyük erkinıbarbiye aerelt mili! M6dafaa veklletine 

R d •• t Halkevi köşesı :::u:e ıiditlerinde nriifarünileyhe askeri meruim ifa ecliJ.. 

Fransız Devlet a yosu. mus em- General Mariç bundan_. ı..nc;,e ....ı.aletia.le ı..rielıo- _ 

ı 
A ı ı 1 - Evimizin gezi kolu Bergamada kili Tevfik Riiftfi Arası ve bat•ekllet dairesinde de ~I <=e-

lekeci manevra arına a et o uyor -;k.:=:::-::ı:::: i 1".:!::tZ.i.f:",:~B&,;ıı.erün.harlri,..reioimareplFn-
.-.ar. Bu pziye itm.k edecek arbdq. zi Çakmak, mUU Müdafaa vekili Kizım özalp ve hariciye vekili 

A ••• ~· Müntebiplerin NOT_ Fnnaız deTlet raclJoau ı.ı nihayet 20 mayıa cuma gilnü .m.- TeTffk Rüttii Aras Ankarapalaaa ıiderek iadei ziyarette bulun-
letmlMal 18 (Hm•ı) - ~;:.~ JlllU tik bir .-... ve,a bu _. btfi olarak cliier" cemaatlere ,_.ı. M1nA bdar evimiz tckreterliğiae Wmle- mutlardır. 

tlnlet radyo.o Hatay • ~ • otGiDa • • fU • iste- mlf olan ffatayldann kendilerini dni b,dettirmelicliıler. A t k 
Fnnm ma.temlekecilerinin takip maat': kaydi Y~. ~ lar türk JUtelerine kayc:lettirdilderi Mr OtOl>üaler Halkevinden saat yedide n Q ya 
lıfdderi manevraya mikes olan ,u dikleri cemaat ~me 7.-:""'1°' • tarafdan itinf, diier tarafdan da har._ edecektir. 

kaymakamı 
prip haberi nepetmittir: Her ne bdar bu listem Tür)c ceınaa- türklerin Türk listesindeaa çıktıJdan_ 2 ..... Evimiz bandosuna daha bir çok 

Ankaradan elen haberlere göre tine evvelce cfiier cemaatlen:le ka,MI- nı iddia etmekle- Her iki tekilde ele_ iletler ilave edilmiftir. J.tekli olanlann 
Sancak intih•ı!ı siyasi mahfelleri b g~sterilen .~üntebipleri ~- atayda tatbik edilen tazyik rejimi. b~ndo dersi ~~~ak üzere kayıtlannı Evi· 
...W etmektedir. Wiim olduiu m14 ue de diğer tarafdan eski~ ni meydana ~ oluyor. Zaten ııuz 1ekreterlı1ı1ne yaptırmalan . .. . 
~Türk bükümetinin talebi üze- azasına ela kaybettirmittir.(?!) Neti- kayıt muamelesi devam ederken 3 - 19 5 938 perşembe gunu saat 
• tile mil) t- larak Ankaranm emeli olan mut• mutlak türle ekseriyetinin tezahür 1 7 de kitapsa ray ve Yayın ve saat 16 

nae F~n~nın -~ilk~ ~ lakce OTürk eberi eti teuhür etmemit- edemirecıeii iddiası da takip edilen da köycüler komitesinin haftalık toplan-
.. cenuyeti lcomeyi once • ~ _:_ı: kudm" ikir bir delilid" tdan vardır. 
~için kahul edihnit olan re- tir.(!) 7Z7 Z ..... Dil' ~ lfo 7 W- EE7 T 

Top ve tayyare 1 Istanbul • Edirne 
hücumlarına 

Cumhuriyet kuvvetleri 
şiddetle dayanıyorlar 
BARSELON, 18 ( ö.R) - Şark cephesi boJUDC& muharebeler 

·tir Alakala Konelıa mmtakumda Franko ordusu 
tlddetl~tir. • Hedefi daima Mora de Rivieroclur. Şiddetli tay-
lalcum etmlf • b lı h 00 

•• bombardımanından sonra &f yan ucuma cum-
CY;=:iddetle mukavemet etmitlerae et. hafifçe çekilme-

le ~bur kalG~ard~; Mora • Via arasmdaki ıeçide laulile mu-
Aailer Sura ar 1 

_ .. ·ıer Alkala Da T evla ve Mora de 
vaffak olmutlardır: H'r°M:a daima doiru çekilmitlerdir. Di
Rivero yoluna lıikim 0 an . d tutuluyor Sahil mmtakuında 
iw ceJ>!aet.:t:. -:O':'Jcil~':.ı:.. etmitlerdir. 
clmlıunyetçı ö R) - 1 panyada Nasyonalistler Galia kolunun 

t:~!~;_ 1~ ( d ed'.ek mühim bir mevki itıal ettiiini, Al-
~ d.Şi:::e ~:de havalar m~harebesinde bir hükümet '9Y· 

• • ditfiriildüifbrii iddia edıyorlar. 
~areamMA,m 18 (ÖR) - Teıuel cephesinde nasyonalist kuvvetle-

RO • · c:-1..:. d .. hülriimet cep-• • ileri hareketi devam etmektedır. ~ e ocrutaraf ..1-.. 
nnm • .... • di Franko kuvvetleri muan ta· 
• 11U.:- tıefkil t::"o~ ameral Miaja burada naz.ik bir 
muuJle ~ !. N --•iatler · ia ....ı....ra albndaki mın-"""--'- clüfmiftür • al~vuaa iÇ ! ş• eli 
•-;rvw • emekten bafka yapılacak it k•lm•mLfbr. • iDi 

=::::den AJbokaaere doiru mtiatakim hat halinde uzan· 

....... ır. 
~-----------~~-~~~-

Katolik kongresine 
Almanya ve Avusturyadan hiçbir 

Alman tebaası gidemiyecek 

(ö.R) _Almanya ve Avuaturyadan hiç 'bir Al-
BERLIN, 18 Katolik kilisesi koDl"nin- sinmiyecek· 

man tebaaıı ~~- olcular için hususi bir vize mecburiyeti 
tir. M . •--· tt11•ecea y M • • • • acana-- e-H lbuk" imdiye kadar acanatana TIZealZ 
ihc:IU olunmuttur· a. .' ~oqrenin clnam ec1eceji. 20-Z9 mayg 
aidilirdi. Vize mecb~~H dut memurları yj~ seyahat eden
müdctetbae minbasıruu· u 
leri ~f • • almıtlardar. ancl v· amu emnnı ada teestür uy ll'ID•fbr· ıyana 

Bu tedbir bi~aua ~vu•~0 bin katolikle birlikte biuat Bu
peakoposu kard~ l~tzerk . Bu konıre eanumda Viyanada 
daPette koqresuıe 11.dece ti:1 ec1·1mitti. Halbuki komite izum
meruim için bir komıte .tetki. ~muharriri Koder teTlrif edil-
dan cRaytp0ab ·~-•• ~• kararıiluDa ıöaderilmiftir. Ko
lllİf Ye Almanyada bar surıun 
laitenin diier bir bu• bçmıtbr· oaal ..,.,aliatleriain faali-

Badapefte, 18 (Ö-a~ .:-:ı karlaphldar çalsanblda-
J.ei et..... ecliJGI'· • :.:., .... içia ._ blawtie bir ,... 
~lralnec:il8r all bttiD m _.. .. 'Jınlr. 

Büyük Bisiklet yarışı 
Etime 18 (Hueaal) - 19 ...,_ ........ '" Atine üniwsaitelileri 

Mlyllk aibalu....... Tlvldye •,... •• al ............ da filimle .... 
siklet JUlt)anmn (500) kilomıtre bit ohM:lui-ılan b6tiln llanlıu- '-t
•&lime Ye litanbal __.... yapd- ka Wr Wll IOlll'& toplu olarak tet
IDUI bitin memlekette M1Jik Wr lair edilecektir. Y arm •lrtama clairu 
aJilra Ye tarihi Ediıneuaiz İçin de Edirne ata«hnM y&pÜcak pnçb1c 
yilmek hir cazibe ohnuttur. baynnu da filme almacaktar. 

Umumi mtfettitliiin filim maki- Galataauay sporculan bu aktam 
neti, latanbu1dan itibaren Mlildet ya- buraya ıeldiler. Y ann Edime lileai 
l'lfllll takip edecelr ve filme alacalıbr. spor kolu ile maç yap1acakbr. 

Brezilyada 
yeniden 

İdam 
ihaas 

cezaları 
olundu 

Rio de Janeiro 18 (A.A) -Dev· damı ile hüldimet devirme lefebbüa
letin emniyetine kartı itlenen cina- lerinde idam cezası yeniden konul
yetlerden ve en batda yabaııcı yar- mıqtur. 

Sovvet Rusyada 
Halk düşmanı müddeiumumiler 
MOS~OV A, 18 (A.A) - H~vas mulaabiri bildiriyor : 
S-yaliat Cakaya ZakonnOlti ıazetesi Sovyet müddeiumumi

lerinden aon zamanlarda yüzlerinden maskeleri kaldınlan ve 
halk dütmam oldukları anlqıbp teabit edilen bir çoklarının isim
lerini netntmekteclir. Bunlarm arasında mühimleri tunlardır : 

Demiryolu ile nakliyat itleri müddeiumumisi Seıal, huaU1i it
ler yani irtica, hiyanet, casusluk ve devlete kartı hiyanet itleri 
için Sovyetler birliii müddeiumumisi muavini Prua, Azak denizi 
ve Karadeniz mmtakuı müddeiumumisi Dra,umki, Sverdlovak 
mmtakuı müddeiumumisi LeJman, Mavera,... Kafkasya mınta· 
kası mGddeiumumiai Zulavıki. 

Cenubi Afrikada seçim 
LONDRA, 18 (ö.R) - C•vht Afrika damin,onunda intiha

bat bitmiftir. Batlıca ~parti kartılatnntbr. Birincisi hükümet 
mevlriinde olan tek partidir. Diğerleri de naayonaliat ve Domin
yon partileridir. 1933 senesine kadar Cenubi Afrika birliğinin 
aiJaai hayab nuyonaliat ve Dominyon partilsi arasında bir mü
cadele idi. Birincisi eski HollaDdalı kolonlara, ikincisi llll'ilizleri 
temail ediyordu. Fakat 1933 aeneaincle lqiliz liramın devaliu
yonu ve bunan albn iatihaali ksincleld tesirleri ortaya nazik ltir 
mesele çıbrclıimclu iki parti barıf11Uflar ve tek parti tefkil et· 
mitlerdir. Y almz h• partinin murafları eski nuyonalist ve Do
minyon partilerini idame ettirmif lerdir. Tek parti ark aynbğı ha
ricinde kalm.kt.dır. Halbaki Naayoaaliatler cenubi Afrik•n•n 
lqiltereclen tamamiyle aynlank mütaldl bir cümhuriyet olana· 
•mı iati7orlar. 
Domiayon putİli ....... Hollanclalı olan al.aliye kartı ceplae 

.....,..... lllliluıbat neticısm .. tek puti ıoı • ....,...U.tler 31 
w .,._i.,._...• 8 .... ~--· A,._. 8 itçi ve 4 ............... 

.,'Benim ecdadım Tiirktiir,, diyor 
ANTAKYA, 18 (Anadolu ajanaman huauai muhabiri bildiri .. 

yor) - Antakya kaymakamlajına vekaleten tayin edilen ve yhı11 
vazifesine ba,hyacak olan Hacı Ethem, (Ata yolu) gazetesine 
verdiği beyanatta, ittihadı vatani partisinden dünden itibaren iı .. 
tifa ettiiini, esasen bu partiye iatiaabının tahsi sebeplerden oldu .. 
iunu, kendisinin 400 senelik bir Türk ailesinin evladı olduiunua 
bu memleketin her tarafında ecdadının kanı ve kemiği bulundu .. 
iunu söylemittir. 

Gazete, cHacı Ethemin bu sözlerini filen de ispat etmesini bek• 
liyoruz• demektedir. 

ISTANBUL, 18 (Telefonla) - lakenderundan bildirildiiin4 
göre dün Kırıkhana 15 kamyon içinde Suriye ve Lübnanın muh. 
telif 1erlerinden betfe kadar Ermeni ıelmittir. 

8. M. M. Müzakereleri 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Blyfilr Millet M~, mnami m.ı. 

Yazene kanununun müzakeresine pazartesi sünü bqlayacakbr . .c 
Mecliain ay eonuna kadar her sün içtima etmesi muhtemeldjr. 

ANKARA, 18 (A.A) - B. M. Meclisi buıün Refet CanıteziıC 
bqkanlıiuula toplanarak devlet memurları aylaklannın tevh._ 
ve teadiiliine dair kanunun on dördüncü maddesine müzeyyel k .. 
nun layihasının ikinci müzakeresini yaparak kabul etmİf ve B. 
Millet Meclisi heyetinin divanı muhasebat tetkilatına ait kanuq 
liyihasının da birinci müzakeresini yapmıttır. 

B. M. Meclisi cuma günü toplanacaktır. . 
lhracatcılarımızın I spanyadan 

olan aldcakları nasıl ödenecek'? 
• ANKARA, 18 (A.A) - lktıaat vekaletinden : 

lhracatçılanmızın ispanyadaki alacaklarının Türkiye Cümhu· 
riyet Merkez bankasındaki lspanyol metalibatından öclenmesı 
icra vekilleri heyetince onanmıttır. Bu alacakların tediye edile· 
bilmesi için alakadar ibracatçılann ne gibi vesikaları ibraz et
meleri lizım aeldiiini Cümhuriyet Merkez Bankasından derh ~ 
öğrenmeleri ve bu ilin tarihinden itibaren on bet sün içinde bu 
vesikalarla birlikte mezkUr bankaya müracaatleri lazımdır. 

Ekmek meselesi 
Italya ve Almanyada 
en mühim mesele oldu 
Yahudiler Almanları sof anaız bırakmıılar 

LONDRA, 18 (ö.R) - Times pzeteainin Milino mulaabirf 
bildiriyor : Milino tehir korporuyon meclui ekmek imalind4' 
lmllanılan ana önümüzdeki cuma , .... ...., itibaren yüzde 20 
IDl•ll' unu brqtanlmuma karar ••wdttir-:i>iier ltalyan vilayet• 
leriain ele IHa misali takip edeceldsi Mait ediliyor. Bundan barit 
olarak seçen son ....-... Mri ....- mecburi olarak yüzde o• 
.nawr unabnttıın•-elda idi. 

PARIS, 18 (ö.R) - Berlinclen ıelen haberlere ıöre ekmeU 
meselesi dilıkat uyuct.maktadar. Alman sıhhat sosyetesi iyi hu .. 
bubattan ,apahut tJi ..cim ekmek imaline hükümetin ve nu10nal 
I09yalut partWain dikkatitll çekmiftir. Bu takrirde wk"'1aiin hal
km ıahlaati •• it iktidarı 6zeri.ndelri ehemmi~ti ıa.terilmekte ve 
ekmei• tpclar karıfbrılmuı yüzünden bir çok ld111Hlerin bui
ct.D .. •ANiyel Ter111emeie batladdcları kvclol.....-..d,r. 

Diiw taraftan Almanyada aoian kıtlıjı ıöriilmekteclir. N .. 
yonal toqaliat ıazeteler bundan dolayı yahuclileri itham etmek· 
le w dinya rekoltesini eıı..me ıeçirerek yfizde 400 niabetinde fi. 
atleri artbrdddanm yazmaktadır. Almanya Mısırdan qan te
darik etmek iatemİftİr. Fabt Y üacli apeldil&törleria faali1etl 
buna mini olmu9tur. Gueteler eoianm anui bir ihti1aç macld• 
Ü olmacbimı ,azarak .......... peilebileceiini kaydetmekte 
.. ,.....di speldilltıkl.na ataa alcbldan aoiu rekoltelerini •· .. ........... a...-............. 
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····•·•····· ····················~ i YAZAN: 

İ R. L. Gc>ldman 
• •a•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu Adam · C. H. Partisi Meclis Gru~un~a 
1 .. 

Suçlu Değildir! 
('fi:;s7z7 LXTh/L77Zi'T/,t:/7. 

Halayda Türklere ve taraftarlarına 
karşı yapılan manevrayı izah etti 

Hava Casusları 
Yazan: A. Maşar 

11-

Z b R 
,.,,.,~,~~~i'Ö~·N•:"""; BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDElkat etmek için mancfa idaresinin ma· Bu aaypizlığa kızac•kt.i. Nova niçin aormuyorawıuz? 

Büyük a ıta oınanı ' - -- . : Yugoslavyanın güzel payitahhn- liimat veya müsamahasile Halayda hangi hakla tayyaredelri erzaka el - Düt6nemeıtillt. 
22 Jtı.T h 'd O b : da gerek naib Altes prens Pol ile ve Türklere ve alelumum Türk taraf· sürmüştü. Kendini zaptetti. Şu basit - Ya timdi bana ıu getirmeniıl 

- - '" a ı e r ay : naib heyeti muterem izalariyle -ıe tarlarına yapılan nireva muamele- muhakeme harekibnı idare ediyor- istersem... • • 
llım11Z1ız:zrz.zz;r,c;rn:zzzzı~ca ""'""""""'""""''""': k y si vya bqvelrili Ekse- !erden ve Türklerin arasına nifak ko- du: Madamki onu sağ olarak muha· Bu aöyleyifte kızııınlağüıi iıılıar 

-HULAS~-. . etmişlerdi. Sade avukatım Nat ba· ~ Sto:din;viç ile vukubulan gö- yab~e.~ için. tevessül ~e. icad ~i- faza etmek istiyordu,_ gıdasını temi- eden .b~ hal vardı. Nova onu önle-
Doktor la.on, velmunetı olan na : . . . •. rÜ§melerdeki fikir ve görü, tevafuku len türlu manfetten partıyı vaktıyle ne, yaralarını aarmaga mecburdu. mek ıçın: 

doktor Amberaonu öldürmek au· - Git, demıfti. Hıç degilse bu B lk Ant t selabeti ve maliimattar etmeği vazife bildiğini Onu besliyecek, tedavi edecekti. - Müsterih olunuz, dedi. Ayağa 
~u ile zannaltındadır. Elde edi· suretle buradan, Rivertondan u- bve a ~n . dan ~tın ·d • ki söylemekle beraber hadiselerin inki- Bahusus ki ormanda gıda ve su sı- kalkmca sizden hiç bir hizmette bu• 

d l l ald l B d h yatın unun sınesın e mu ezayı en ın - ·-"- hakkın d • km __ LL. de"'ldi O I . ,_ de"-!ı:-len e iller tamamen onun a ey· z aşmış o ursun. ura a a .. f tm kt lan T'· k-Yugoslavya "'""a dan, davaıın an emın tısı mevZUUDilllli gı • rmanın unmanızı ısteyece,. ._....... 

• 

hinJedir. Zabıta ve müddeiumu· her an tehlikede ve ben her gun tstf - e e 
0 

• -~ "la h olan insanlara mahsus itidal ile inti- kenarından bol bol akan ıu. meyva - Cöreceiiz. •. 
mi muaııini Vilaon da Jaııonun ha· senin cesedini buldukları haberini - .. u~un b~ımı d ~e aag m - zar edilmesini tavsiye etmiftiı. için- aiaçları kafi bir teminattı. &Teme1111i ederim diyecekti. •• Bu • 
til olduğuna luuıaat getirmifler· alacağımı dütünerek üzülüyorum. gı N:ili~: ı assa . ur ~--· ""I de bulunduğumuz safhanın istilzam Zorlukla doğrulan genç kiıa hi- tözü kasten eöylemedi. 
dir. Maznun, mahakeme gününe Geıuporda, indiğim otelin pen· •. dM es . pret nsalın.dv kraıgl~ og. e ettiği tedbirlerin alınmakta olduğu- tap etti: Erkeklik IUNl'U ilıl 1ecinılım kalk-
k ahl . edil · · · d k • yrederek dü yemegın e aıes e v ı e ıçenın "dd" ik" H d' li · Sen' "'rükl b K tnd b' •- ..__ ~ adar kel aletle t ıye nllfhr. çeresın en so agı se - b l d - ka d tt' nu ve bu meyanda cı 1 ı ayet ve - ay ı e nı ver. ı eu e- . &r'11 a ır ıı<aam okNjaıu 
Doktor Jaııon Amberaonun ku.ı ile şünüyorduın. Burada ne yapacak· uKun ~~u -~ynl ca y tuekları. v teşebbüslerin yapıldığını izah etmit- meğe çalıp.cağım. dilıünmeyerek çırılçıplak ııoyundu. 

M . il" . ? arşıww soy enen nu ın e N ak'-· D ede ı.ı • I _,,,._,, __ • sevipnektedir. arı, aevg uıne tım. · f ed tebl'"' ·ti dım z veç· tir. ova yanına y -ınca: er n awıgı su arı ...,..wuneıre 
babannın katilinin bulunmaaı hu- Otelin kartısında Genspor He- h~lıfarh kikent. b~fadeı Y~ ı.: - Bu mevzuda söz alan hatiplerden - Bunalbcı bir sıcak ba,lıyor ••• bqladı. l>1J4 ...Ucuduna lihhat ve 

d d d d . s ·· - ld t . . . d reha nesi var ı e a a ın ır 1 il o ugunu 1 Ih . . . k K k .. L-- • Ha .. le k et - • auaun a yar ım va e ıyor. utün ra gaze esının ı a · .. led' y la b la . ·ı bazı an su ve ıyı geçınme arzu- aı ehru ~ına geçır... tOJ' ••• uvv v«mifti. 
el . d lıt M' ı· .d d soy ı. ugos vya me us r reıaı e 'd . .• . al ş· d. k ll bo d l y·· K ..,_. kad k - - . • fiiph erı, o or ıçe ın ı are et- ı. .. .. I . d iki tar f 1' 1 · muzun manda ı aresınce suushm ım ı o arını ynunıa o a... u- enaıaı ına ar asını çevınnesı• 

tiği söylenen bir haydut çetesi üze. 1919 yılı kolleksiyonlarını ka- ~o7şrne e: et har da mrck~t~n edilmekte olduğunu acı ve 4ikiyetli rümeğe çah,, dedi. ni enıretmemifti. Böylece Novayı bir 
rindedir. Bu fÜpheyi haııtanede rıştıracak olurcam belki bir ip ucu a.za.~ının Y1~ l . ~ ke mehldm e . e- beyanatlariyle ileri siirmüıler veba- Nova bir makina sibi verilen kaduı saymadığını, ona lıuradüd 

• . d ı,· . . bul b·ı· d. nmızı ve mec ıs ennı arşı ı zıya- .. __ . • le • d • l d f _,_ d - eıı··· • tedavide olan Caın adın a ınnın a 1 ır ım.. t tm lerin' de . ed'ldiğin' B 1 tiplerden Antalye mebusu 1'1ll>Dn emır n ya)Jlyor u. aea!ı ar an a~ eger 'lerm ıgım 
bir mektubu vermİftİr. Pençere önünden ayrılmak üze- kare e .~tt fikml . ~l§d 1

1 t adı, la - Kaplan kardeşlerimizin evlerini bas- Vidal genç kadını kendine İyice anlatmak istiyordu. 
D k J C · d l · ·k t r k .. ünde bir n mu e erının eve am arı lam k d k tahkir k k k lingt d '---~ Y N b lak k k .. .. .ı '---o tor ason, aın en mese eyı re ı en o e ın apuı on d ld • kad mlek f. mak, yara a , övme ve çe ere ar en ışarı çıı<acUı. e- ova u çıp er e vucwıu Klll" 

anlamak için haııtaneye gidiyor. taksi otomobili durdu. ar:ıın a 
0 ~ 1 ar uh;"llE t~ etmek suretile her gün yeni bir zul- re bırakmak istedi. Kadın öyle sarlll- tısında tabii bir hicap duyarak bB§ı• 

Halbuki Cain haııtaneden anau.ın Otomobilden bir adam atlıya- ~ıı:ın mev~u .0 k~ m ~ dah.1: me maruz kalmalarına seyirci dur· dı ki çahuk tutmasaydı yere yuvar- nı çevirdi. 
kaybolmuıtur. Jaaon onu aramak- rak otele girdi, biraz sonra kapıcı kar ılıkl m~euıs I rı. aras ~ 1 ı maya tahammülümüz kalmamışbr, lanacalrtı. Bu vaziyette aarmaı dolat Vll · 
tadır. ile beraber çıktı. Şoförün parasını kıt .. 1 lazıy~aret ~ın t yak.ı. aı;:.ın diyerek hakkı anlamak ve takdir et- bir atk sahnesi YllfıyaD iki itıkı andı. A<:UN OSTONDEKl YUVADA 

Diğer taraftan doktor Miçeli de verdi ve otomobildeki valizini ka· ço P ıyı. 0 ~ h ve. en . e ~ie mek istemeyenlere kartı daha batka rıyorlardı. Yapraklan ıenit dev ıibi Güneş miithif tınklıiile etıaft ka· 
unutmamaklığım lazımdı. Onun pıcıya teslim ederek tekrar otele Beı;~ gruah ti h~:1~i'~~!t- türlü hakaret etmek lizım geldiğini bir ağac:ın dibinde oturdular. Bu ağa- vuruyordu. Vidal sö:derini ııökyiizü• 
da bu te,kilita dahil bulunduğuna girdi. t sey a "teh . ldsı_a söylemi, ve Franaız koloni memur- cm en yakın dallan bile vııhti hay- ne dikmit, bir tayyare ııörmek timi-
dair kuvvetli zanlarım vardı. Bel- Bu adam, Toni Gambino idi. an ~e~u~,:.;:1~ .. ";9~· 0 

ugu- lannın samimiyetle tutamıyacaklan vanlarm, hatti panterlerin iriıemiye- diyfe etrafı seyrediyordu.. Akf&Dl 
ki de onların tefi idi. Caini ve Gayri ihtiyari elim tabancama nu sure a ... '! gos er ı. sözlerine inanmıyarak daha enerjik cekleri kadar yüksekti.Vida! az sonra yakl8'1tlıflı. Nova ayakta duracak 
Klansiyi tanıyordu. Doktor Am- uzandı.. • . SOFY A ZIY ARETI hareket etmesini hükümetten iate- erzak sandıklarını birer birer buraya kadar kuvvetini toplamı§tr. 
bersonla kavga etmitti. Benim Toni buraya nic;in gelmı,tı? miştir. tqırken Novaya baktıı Uzaktan ııelen vahşi sesler alqaın 
tevkifimi duyduğu zaman sevin· Şüphe•İz beni tarassut .etmek Başvekil sözü Sofyadaki tevakkuf LONDRA KRED1 - Ne yazık ki bana yardım ede- serinliğinde uyanan vahı\ hayvanla• 
mi,ti. için. Otel kapıcısından ~nım bu· ve görüşmelere naklederek komşu MOZAKERELERI miyecek kadar zaif, dedi. nn ıikirlannı bulmak, m içmek için 

Ambersonun katili ya Miçeldi rada olduğumu öğrenını~ ve o da ve dost Bulgar hükümetinin ve muh- Tayyaredelı:i hamuleden ancak bir bulunduklan yer etrafında dolaftık• 
veya Klansi.. buraya inmifti. terem Sofya halkınm heyetimizi çok Bqvekil tekrar kürsüye gelerek kısmınr tll§lyabilmifti. Daha bir kaç lannı ihaat ediyordu. 

ikisinin arasında bir karar ver- Hemen odamın kapısını açtım. sempatik bir tarzda karşıladığını, ,imdi de size yeni bir haber verece- sandık vardı. Onları yarın l&fımağa Vida! ne y&(MIC&jını ıınJauiı 
mek için cinayetin nasıl itlendiği- Koridorda ve kapının tam kar- Majeste kral ile gerek Bulgar Ba,ve- gün kuvvetle ümit ederim ki mcm· karar verdi. - Ben ağaca çıkacaiım, dedi. Sii 
ni dütünmek kafiydi.. ,ısındaki odanın önünde onu gör- kili ile yapılan konuşmaların iki ta- nun' olacaksınız, demit ve Londrada· Vida! tayyareden uzaklaştıkça ka- şu sandıklan yukarı çekebilmem için 

Katil eğer Klansi olsaydı o cİ· düm. rafın halisane dostluk arzularını ve ki kredi müzakerelerinin safahatını dm onu dikkatle takip ediyôrdu. Bu iyice beğhyacakaınız. En sonra sizi 
nayet vasıtası olarak otomatik ta- - Bonjur Toni... Bulgarishrrn Balkan Antar.h aza- söyledikten aonra müsbet neticeye bakıtlarda mağlubun itiraf edilmiyen alacaiım. 
bancasını tercih eder, Etere ba' Dedim.. Cevap vermed~n . su- siyle iyi komşuluk ve mesai teşriki vanld~ını bildirmiştir. saygısı toplanmış bulunuyordu. Genç adam i,.i bir atletti. Ağac• 
wrmazdı. . ratıma baktı ve odasına gırdı . temayülatının bir ifadesi olduğunu Bu kredi işini Batvekil şu suretle Genç mühendis çok yorulmuştu. çıkmakta güçlük çekmedi.Sonra mü• 

Doktor Amberıon cinayet gecesi Otel garsonu bavulu bırakıp git- memnuniyetle anlattı. hulasa etmi,tir: İç gömleğini çıkardı. Böylece bir ı.t- bimmat aancbğından başhyarak mal• 
evinde katlini bekliyordu. Bu mu- tikten sonra kapıya yakla,arak Parti heyeti umumiyesi bu beya- 1 _ Mevcut klering sisteminin !et güzelliği la§ıyan vücudunu mey- zemenin ağ~ tizetine alınması itini 
hakkaktı. Çünkü konu~urken bir vurdum. nalı alkısla k1U1ıl~dı. devamı ve daha iyi itlemesi, bloka· dana koydu. Madeni lfİşeler içinde bitirdi. 
kaç defa ve aabırsızlılda saatine lçerden seslendi: HATAY MESELESi jın eritilmesi için alınan tedbirler. serinliğini muhafaza eden suyu ka- V M.i sesler yakla,ıyordu. Vidal 
bakmı~, bana açıkça gitmemi söy- - N.e .var? . . 2 - lktısadi itler için kredi, na kana içti. Şitenin ancak yarısını sordu: 
lememıf olmakla beraber hastamı - Sızınle kona,mak ıslıyorum Baıvekil bundan aonra günün di- 3 - Askeri malzeme sipari4i için 00.altabilmişti. Diier 1arı.mı kadına - Hazır mıaınız? 
ziyarete geç kaldığımı ihtar etmi+- Toni.. ier mühim hidiaelerine temas etti. kredi. uzattı. Nova sabırsızlıkla fİfeyİ kaptı ~ı aa tebesRim elti. Şimdi onu 
ti. Bunları düfündükçe cfoktor Mi· - Giriniz.. . Hataydaki I01l vaziyeti tasvir eder- Bu kredilerin heyeti mecmuasi ve bir hamlede 00.alttı. . Vida! ona aşağıda bıraksa ne olurdu? Gecenin 
çelin katil olduğuna daha çok ina- Otomatik tabancamı pantalo- ken cereyan etmekte olan intihaba- 16,000,000 lngiliz lirasına baliğ ol- hayretle bakıy<>l'.dU! karanlığı içinde, vahfi hayvanların 
nıyordum. Şüphesiz Ambersonla numdan çıkarmıf, ceketimin sağ tın başında Türk lehine her tarafta maktadır. Parti umumi beyeti lngi- - Çok smanıt"1111Z· Niıçin haber tehdidi altında kendisine ne kadar 
o gece bir randevusu vardı. Gelir· cebine yerle,tirmiftim. verilen tezahüratı cebir ve ,iddetle Iiz münasebabnın yeni maddi bir vermediniz, dedi. çok yalvarır, bir türlü öğrenemediği 
ken yanına bir fİfe Eter almağı da Toni bavulunu açmakla mefgul. durdurmak, Hatay halkını tehdit ve ifadesi olan bu beyanatı hararetle Genç kadın kartlsındaki adaroi sırrı ne kadar lı:olayhlda meydana 
unutmamıftı. Fakat niçin? Miçel du. Bir taraftan da göz ucu ile be- süngü albnda kendi emellerine mün- alkıtlamııtır. süzdü. Bakışlarmda minidar bir SÜI'· koyar.ta. Kafumdan bu ıffitiııce geç· 
ile Klansi arasındaki münasebet ni süzüyordu. -- - priz vardı. rılhakika kendiline diif- tiii halde bile pyri ihtiyari olarak 
ve rabıta neden? Klansi, belki Mi- - Görüyorsun ya .. dedim. Yi- ş • _J _J 1 • h man nazariyle bakan bu adam •im- genç laıdm.ı yubn çekiyordu. Bu it 
çel için Ambersonu öldürebilir. ne buluftuk .. Yine kar,ıla~tık. antungta Şlaaet l arp di ona sizlikle hitaba neden lüzum miiflôli•!t ve y&Y .. vuku baluyor· 
Fakat Miçel Klansi için doktoru Toni Gambino homurdandı: gönnilftü? Kadnılığm telkin ettiği du. 
neden öldürsün?. - Ne istiyorsunuz. Ne demek bir saygı duygusuna mı, yoksa daha --DEVAM.EDECf.K~ * istiyorsunuz? dedi. l / 4 J b • ., t kl içli bir duyguya mı tibi olnmttıı. -

Sağ elim biraz eyile,ince hemen - Benim hakkımda patronları- • apon ar a yaan erı ugraş l arı Şuruı muhakkak ki banıda yabıız Bir yıldız 
otomobilime atladım ve doğruca nızdan yeni bir emir alıp almadı- h / J J • / k d '[ kahnaktan feci bir §eY olamazdı. , , 
Genspora gittim. ğınızı öğrenmek istiyorum. a ue uemıryo UnU eseme ı er Genç mühendis, Novayı berterden 250 btn frank tazmt-

Mari ve Jim bu seyahate itiraz -BiTMEDi- önce kendi için korumak istiyordu. nat istiyor 

F k d 
BA$TARAFI 1 iNCI SAHiFEDE bir tepeyi hücumla ele geçirmeğe Kadınm yanma yaklafb: _ 

elaA etze elere . frn_,oy adb~a Çin k jüd.afile- çalı§maktadırlar. Ec;=~~~:nv:=.;; 
rıy J 8:':hın ti" Y~ as :\erı a~a,. Tokyo 18 (ö.R) - Dumei ajan- var. Biraz su da götüreceğim, dedi. 
sın a df~ e Hı muk arbe el er K. e- 1 sının bildirdiğine göre japonlar Sa- Kauçuk küvetleri doldunnaia 
vam e ıyor. are et af arı ın· "- de SO kilo tr ---'ed p k .... T~ • • --' fıa 

h 1 k d d b 1 J ~u n me e mCNU e e- o~·u· uıengmı ornuzuncıan, n-

M • ı A b •• ••k nenga asın a u unan apontay- kin· . F k . elif • - • d • • md du ~ 
1 as a 1 Uy U 1 · Am h · · b b d • o eu §ımen erı uzerın e çenm yan an ayırmıyor . ..,.,.e.-

yare e~ı . oy .'~1 r'i:lk om ardı- Suşyen mevkiini zaptetmiflerdir. Ja- ye kadar dikenli dallan hançerle ke-, 
mühan. e mt 1•

1 
vfetııvı t arasın a pon tayyareleri Lungay demiryolu ıerek yol açb. Küveti doldurarak ka-

1
1 

d 1 d b 1 d m ım e e a yapmıf ır. bo Su-Çeud •• ...&-. do" dmm lıı do N elleriıı. 

Yar ifil ar a U UD U 
1 
~~•mi ~!r_~~b1 ııaığde Çin müdaekfi· kiı:'1: kovvetı~i~tıa:'r:a: sokm:.::;eidfırlvidali:ylardı: 

1 

erının m .... ...,, arruz.a geçer ediy la D 
M·•~ 18 (H ) K h. d l k · ti. J or r. - urunuz. ı ... s ıuusi - ırte ır a aya yer e,me ıı yen apon . • • 

ve Yozgat felaketzedelerine yar- kıtaatının ilk mevzilerini geri al- - Dezenfektan bır mayıden suya bır · 
dım için Milas Kızılay kurumunun dıkları bildirilmektedir. Az k6mür yakan kaç damla attı. 
meaaisiyle halktan toplanan iane '/ 'k • - Şimdi yıkam. Lilirsiııü dedi. 
miktarı 1207 lira 63 kuruta baliğ Hankeu 18 (öR) _Çin k • ateşçı erer ramıye Novailkönceyüzüniiyıkadı. Böy- .. 
olmwıtar. kaynaklan St...çe • • doğru ;.,: ANKARA - Devlet demiryol- lece güzel çehersi açıldı. Kqr üzerin· · 

Derince köyü ilk okulu talebe- ileri hareketini :~~ ediyorlar. Şi- larr i9letme idaresi ~areket Lali~- deki çizikten bqka. yarası yoktu. Vi- I 
brinden H.Turan oğlu Necati, mendifer hattı şiddetli hücumların de bulunan lokomotıflerde atetçı· dal bumü.-bedeJenmemnundu. Az , 
fde!unet C.fer ile Menenen kö- hedefi olm\lfhlr. Daha garpcla demir lik ede~leri .t~rr~fa alıtbrm~k sonra yine NoYanın yalvaran sesi 
yünden Sarbe. Osman Barbaros yolu boyunca japonlar tedricen iler- makaadıyle bır komıır tasarruf ık· duyuldu: 
toprak lı::umbaralannda toplamıf leyorlar. Çinlilerin zayiatı yüksektir. ramiyeai talimatnamesi hazırla- - ~~anızı döner misiniz? Hollyvood 13 Mayıs_ Hollyvoo· 
olduktan paralan mezkUr kumba· iki genenılın fırfaılan batmda ölümü mıttır. - Nıçın? dan çak mücadeleci nldızları ara· 
raları kırmak suretiyle yardım he· kaydedilmittir. B~ t~lim~tnameye gör~ loko- - Yıkanacaiım- Anda yer aLın Kamtıma Renet keıı• 
yetine vennifler ve bütün köylüle- motıflenn kilometre hesabile tes- Vidal otlar in'.erine uzandı. Cöz- disiııi fiddet'6 tmkid eden Jimıtı1 
re bu yüksek ,efkat itinde öncü Tokyo 18 (ö.R) - Domei ajan- b!~ e~ilen kömür sarfiyatından az !erini sökyü.züne dikti.. Kw-tanct F"alw adh bir llliimıkkid ı..kkın~' 
olmu,lardır. sı bildiriyor: Longhay demiryolu- ~omu~ s~f~.den~ere tuarı:_uf et· kanatlar anyoıdsı. hakaret davası açmıt ve (250) biti 

Selimiye nahiyesi kadınlan ha· nun •İmal ve cenubımdan hardı.et ti!'lerı. komur .mikdarına. gore ~es- Bir aıa1sk Nonniıı toyuııduiunu dcılar tazminat istcn:ıitfi. Ayni yı!• 
yatlannın en kıymetli hatırası o- eden japon kolları dün öğleden aon- bıt e.dilecek. nısbette prım venle· hisseder gibi oldu. Şimdi onun çıp• dız müııııılclı:idin devıon edell neşri" 
lan gelinlik elbiselerinden 724 ra Paong-Şangı İlfgal etmİ§lerdir. Bu- cektır • lak vücudomı görebilirdi. içinde böy- yatma karJı · ci bir dan daha a(~· 
parça reyim ~yasım venni,lerdir. radan 12 kilometre mesafede olan - le bir uzumın be~ olmasını ia- rak bu nqrİy11llan dol.yı da 350 biJI 
Bu nahiyenin çalışkan müdürü Müaa Kızılay cemiyeti azaları Su-Çeu japon tayyareleri tarafından Karşıyaka temiyordu. dolar tazminat talep etznittir. 
b&fta olduğu halde Parti b&flıanı li Yıldınm, muallim Salih ve Is- fasılasız bombardıman ediliyor. Bu Yıı.- uzun linlü. Nova ~ini Komtana Kenet bir kaç ay evfel 
Ahmet Günlük, Salih Duanlı, Hü- mail Şener ile bütün nahiye hal- mühim sevkülcen merkez üstünde Halkevinde bitirince: mulraveleırini fnb eden '*' sine1'11 

seyin Uzman, M.Ali ôztiirk, Ni- kının yardım liste.ini kabartmak UÇan tayyareciler garp tarafından ia- -Te,e' L&r ederiın. yıbndım. kımıpaııyamdan 35 l:ıin dolar tP' 
yazi Almaç, Mehmet Kokııhı, buaıuund& gösterdikleri hamiyet tihkB.mların tamamile tahrip edildiği- Halkevinin büfesi müzayede ile Diyebildi. minat alm!fh. Biı kaç ay nvel dl 
Hamza. öner, Mehmet Akkuf, Ko- pyam takdirdir. Milis halkı umu· ni ve 9Urlerde lmnıman gedikler açıl- kiraya veriJecektir. Talip o1anlarm Vida! bqırıı çevirdiö zaman OllCllkencüa., haıı MI I kn senaryolar' 
opentif katibi Niyazi, DavulJ miyetle felik:etıede kardeşlere dığmı bydediyorlar. Japon piyade- Karpyalaı Hallreviae mıiir8caııtlıe m-t:ıir ı&sıhkı.- fönlü. muayyen za-dıı verm;,.- iki·~ 
Abdullah, Mehmet At. 1..,. Meb- candan bir alaka ve yardım gös- !eri tebrin timal prld.inde henüz ib.1e pıtlarim öiıeıwı+leri ilin olıt- ~ima çatmıı« iılt« Pıt ı naiııt aaylıinde G !>' ılolerlık lı 
met Özviiit, köy katibi Nazmi, Ve- termiftir. c:inlilerin eliode bulunan tehre hikinı ıwr. .(1050) - Bende ,_! u k ;..,. ıni,ia, - "" · .,_ asmııta 



...J1~9~MA::~Y~IS~P~E~RŞ~EM~~B~E~1938;;;;..,..----......,'!!!1!!!!!!9!F7~:cn:::-:-::::::::•::::===:::==:::::::::::::x::~ ........... eR!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!"l!!!!!!!!!!ll!!ll!!911~s+eft~--.m!!!l!!!!!!'!!!!!!"~-~--~-~-~!!'!!_!!!!_!!!!'!_~~~~lmll!~-~~:mz!191'!!~~:.z!::;!;.!~ 

P~iÇ~KuıWSU' Gece yansı ~enize ~üşen genç tız '* *''"' ···································~ • • 
i TARiHi TEFRiKA ~ • • • • • • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~GliiZ:ii'2::ZZ1illZmmmmı.ılZlll•••IİllEllGF111iliılr;ıı:zt;aı' mmzr.ı•DD'le&:m,mrıızıt.:ıacz:ı=ı!iZZ2Jl!:zzz.z::_, 2ıc:zmu=z:eaw21a111w22w:a11FZAzıcı~E~J.LL.X:.oiil:n::ı:n 
UR2:7P? ib' 8 i W 

Yazan: Kemalettin Şükrü Yedi saat pasifik oseanının dalga
ları arasında çırpındıktan sonra 

mucize kabilinden kurtarıldı 
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B iZ AN S S ~.'!:.~.!.!.!:f..{!.f. .... !.f:. ..... !..1:!..~l/ 
T ekla; .. "M~hvoldum! .. diye bağırdı 

1 k b h 1 d d •• k 1937 ıeneai ikinci tetrinin on 

Sonra yarı sarhoş ve yarı çıp a İr a e uşere dokuzuncugünüLilyanLükenbah . k d adlı vapur San Franıisko limanın-
b ayı J d ı Saray zabiti ıse uman anın dan hareket etmitli. Vapurun ha-. l d muleıi fazla değildi. On bet yolcu 

ayaklarına kapaDffilŞ, ya Varıyor U da almı?tı •. Bu ~olcular ar~sınd~ , 
. .. tak' d.ldi-ı Bu kadın Prenses Tekla idi. itinin kendisine kartı kurulmut ol- ancak yı~ı betınde tahmın edı-

Travelıı böylece ve ıp e ı S b t• . le Hıriıtidiye ko- dugw unu tevehhüm ettiği komplo len genç hır kadın vardı. Orta boy-
.... d b'h b d gru" ca Samat- e as ıyano ıf l ı f k l"d 'b l' 'd' T b gın en 1 a er 0 • k b haber vermeğe gi- ile alakadar olmadığmı anlayın- u, ev a a e cazı e 1 1 ı. e es-
yada, manasbra pek yak~ bır .. y~k l ~ 0ja unu ca memnun oldu. Bununla beraber ı sümlerini garip bir 'Şekilde gizli-
de ki~a. ile tubnut oldugu küçu ıyor u. * yine kafasından «Komplo» endi- ren narin ~ehresinde .. bak~tlariyle 
eve gıtti. • • • • • Ak olmuttu. şesi çıkmıyordu. j ınsanı teshır eden g0ozlerı vardı. 

Bu ev, hır bahçe ıçınde ıdı.. . iki tam d 1 Travelis ile Tekla.. Teklanın Travelis ile atk müna-1 Koyu esmer saçları ınce omuzla-
Civarmda batka evler var Bahıdıy· ı B"tü" sebv. ahıa .• ftanın hasretini bu sebetini saray muhafızları tabii rına düşmüflerdi. Vapuı·a biner· , 
d b 1 b . • aik de .. ildi • u n ır El Of ld ... % ae e un ar ıb, g • · . . t k ·n ate,li ıaatleri içine sı- gönnüsler anlamıslardı. ken adının eanor utt o ugu· . · 

çenin etrafı duvarla ~evrılmd ıfti· ke tıgeceng"": çalıKırlarken saray mu· Bun~ g~ray cariyeleri de öğre- nu ve Los Angelde oturduğunu i ·: ~ §:jj:)#: ;- , , 
Duvar b · r adamın ıcabın a hr· ıt rma T •• l · t' ~ • "' ı .. . r cak kadar hafızları evi sarmıtlardı.. neceklerdi v~ buradan y~yalacak soy emıt ~· .. .. : _ , . , , ~ , 

manmuına musaıt o.a ""I Bu kapının bqında bızzat ku· haberler tehırde fena akısler ve Vapur ılk once cenuba teveccüh , . , , «~~ : ,, w.40~"t': , ~" . · ,<''t~~ 
alça!W· F'!kat kapısı sag anı ve mandan Hıristidi bulunuyordu. dedikodular yapacaktı. f edecek, Panama kanalını .geç~ik- ~~ . . . • , , ~ , .~ . " , '" • ·t. • "' .~ ti .. "!%. •• 
demırdendı. • . k H ·stidi Sebastiyanonwı getir- Vasil, aynı zamanda, koynun-, ten sonra orta Avrupa sahıllenne lkmcı kaptan bu ıhtımalı hatıra kat ettı. Bır kopek balıgı kendısı· 

Bahçeye gmp te .kapı~ apa- d•ğ' ~aber' üzerine ve Vasile ma- da yattığı kadının velev ki onul doğru çıkacak ve Noelden evvel getirmek bile istemiyordu. Genç ne doğru geliyordu. Köpek balık· 
dıktan ıonra Sebastıyano apınfın lum! ıat vermeden dogru"" ca ve Se- ihmal etmesi yüzünden de olsa Nevyorka vnracaktl. kız denize atılmıtsa bir saattenbe- \arının müthit hikayelerini bir an 
ö ·· ld' S ... nı solunu etra ı- • k b .. l d 0 d · · d h l d Vah · b nun~ ge '· agı ' k, ld bastiyanoyu da beraberine alarak ba,ka bir erkekle münasebetini n ço tan ogu muthlr ıyor u. ıçm e ahr a ı. ft ayvan 
nı dıkkatle muayeneye d oyu u. Samatyaya kofmUf ve komplo ku- hazmedemiyordu. BEŞ ILKK.ANUNDA Kaptan bu mütaleaya ittirak et- timdi kafasını koparacak mıydı?. 
B~ad~ bu ev kartısın a naz~ı rulduğunu zannettiği evi sardırmıt itte, gerek bu k11kançlık ve ge- ınekle beraber bir inıan bayahnın Yeisle dolu feryatlar kopardı. El· 
dikkati çekm~de~ tarassut vazı· . d" rekıe kendi nüfuzunu kıracak ma. Bet ilk Kanunda Sansalvador mevzuubahs olduğunu dütündü. leri ve ayaklariyle çırpınıyordu. •• 
fesi görmek ~an~ız_d1:. •• ı Hıristidi burada kim bilir kim· hiyette fena dedikodularm önünü sahillerinin 50 mil tarkında bulu- Onu ~tarmak için imkansız olan Amızm dalgalar içine daldL Tek· 

Ne yapacagını dütunurken go- leri bulacağını ümit ediyordu. almak için çok tiddetli bir emir nuyorlardı. Sıcak oldukça fazla İ· feylen yapmak lazım geldiğini rar suyun yüzüne çıktığı zaman 
züken evin kapısının tanı .k~tısı· - Fakat birden baskın yapıp içeri verdi. di. Yolcular keyifle J&fıyorlardı. söyledi. Belki bir mucize kabilin- boğucu bir öksürük tubnuftu. Bo
na isabet eden bir ağaç gördu. girdikleri zaman evde, bir odada _ Travelisi, dedi. Yarın ıabah içiyorlar, oynıyorlar, bu deniz ge- d~n kızı sağ olarak bulmak kabil- ğulmak isteme:ue sakin dunnui 

- Sanki bu ağacı buraya ~°: birbirine samıat dolat olmuf, yan saray bahçesinde ipe çekecelui- zisinin zevkini çıkarıyorlardı. dı. lazım olduğunu biliyordu. Eski 
nun için dikmitler. Bundan ala sarhot bir halde Tekla ile Traveli· niz. Teklaya gelince .. Onun da Yalnız Eleanor Offutt diğer yolcu- BiR KAZAZEDE ARANIYOR haline avdet etti. Çırpınmayı bı· 
~aaıut yeri olmazdı. • ıi buldular. cezasını haremde ben vereceğim. lardan uzak b~~unuyor. K!mse ~e .. Kap~ vapu~a :'eldiği_yoldan rakb: ~uyumak istemiy~du. 

Diye sevindi. Koca gövdesınden E • ltüst ettiler. konutmıyor, guvertede hır aşagı donmeyı emrettı. Lılyan Lükenba- Kalbı tıddetle abyordu. Dakika· 
beklenmiyen bir çeviklikle ağaca O vıl ~dan batka kimse yoktu. * bir yukan dolqıyordu. S Kanu- hın projektörleri denizi aratbrı· lar saatler kadar uzun gelmeğe 
tırmandı. Sık dalların arasında T~~a: nuev:vel 8:ünü y~~ekt~n.aonra onu yord!"- . batlamtftı. !uavvur ed!l~miye-
gizlendi. _ Mahvoldum... V asil, aarayan bahçesinden ba- da hır brıç partisıne tfhrake kan- lkmcı kaptan: cek kadar b1r yorgunluk ıçındey· 
Yanına f&r&P fİfesini almadığı· Diye feryattan sonra düfÜP ha- kıyordu. dı~ıtlardı. Fakat gece. yarııına - .Bu havalide sul~ köpek ba- di. Gözlerind~ bin bir hayal dola-

na canı ııkıldı. yılmıftı. Bahçenin saltanat kapllından dogru ansızın kartları elınden at- lıklarıyle doludur dedı. Zavalb k.ı- ftyordu. Gemıler ••• Toprak ve İn· 
Kim bilir burada ne kadar za- Travelis te Hıristidinin ayakla- içeri bir arabanın girdiğini gördü. mıf, müstacel bir vazifeye çağırı- zı kurtarmak için milyonda bır sanların hayalleri .• 

man bekliyecekti. rına kapanmıftı. Araba, saray kapısında durdu. lıyormut gibi arkadatlarından Ö· ihtimal bile yoktur. 
Hakikaten ~u ~üç!i" ev bir Ne zabitin yalvarmaları ne de içinden ilk önce Sebaıtiyano z.ür diliyerek kabinesine çekilmİf- Fakat kaptan ~atçı bir a~amd_ı. ŞAFAK SÖKERKEN 

komplo merke~ı mıydı, yoksa ıa· Teklanın bayılması Hıristidinin çıkh. ti. l~ahına mukte~ır olamadıgı hır Şafak ıöküyordu. Gözlerini llay· 
dece m~um hır atk yuv~ı mı? . üzerinde müessir olmuftu. Sebastiyano, koca gövdesi ile hıs onu ae~k~dıyordu. retle açtı. imkanı vu mıydı? .... 

Trave~ıaten evvel buraya belkı Sebaıstiyanoya : araba kapısından zor çıkmıfh. BiR YOLCU KAYBOLDU Şafak sokunce!.e kadar bu yol- Evet saatlerce denizde kaldığı 
de gelmit olanlar vardı? - Prenses Tekla hazretlerini Sonra arabaya doğru uzandı.. Sabahın biri oluyordu. Bütün d~ devam edecegız, cevabını ver- halde sağ olmasının imkana var 

Prenses! ekla ıar~ydan ~b~ bir ar~b.a ile •araya getir.. dedi: Hali baygın, hala kendine gel- yolcular kamaralarına çekilmi,ler· dı. . .. . . mıydı 7 ... Bu bir hayal değildi. O 
erken aaatinde çıktıgın~ go!e ·~~- Travelısı de muhafız kuvvetlerı memit olan Teklaya kucaklıyarak di. Ansızın kadın hizmetçilerden Gecenm korkunç karanl~gı ıçın- bir daha gün gönniyeceğini zan· 
di fU saatte muhakkak ıçende _ıd!. ıaraya götününl~r. Ben derhal İm· genit omuzları üzerine yerlettirdi biri kapiten Gilbert Brovnu uyan- de arattınnalar devam etti. nettiii halde İtte tafak söküyor• 

Sebaatiyano, bu sefer de Hınstı· parator hazretlerıne arzı malumat ve saraya girdi. dırmıf, du. Ve o zaman Lir Tapurun ken· 
dinin hiddetini üzerine çekmemek ebneğe kotuyorum. Bunu 'gören Vasilin dudakların- - Miss Offutt kayboldu diye BiR DiRi öLO YOZOYO~ disine doğru yaklatmakta olduğu· 
için ve ne olursa olsun buradan Hıristidi, atına atlayınca doğru da bir tebessüm yer buldu. haykırınıtbr. . Kaptanın hak~ ~ar~ı. Bu sun- nu gördü. Heyecanı 0 kadar fazla 
ıabalıa kadar kımıldamamak ka· saraya gitti. - Tamam, dedi. Teklaya ve- Kapiten alelacele geyinerek sıy~ dalgalı ~enızm bır ken~r~n- idi ki boğulmasma ramak kalmıt-
rarını verdi. Vasile vaziyeti anlattı. receğim cezayı buldum.. mevzuubahs yolcunun kahinesine ~ahır kadmakvucu.~~.dalgalar ;J!n- tı. Vapurdalriler kendisini göre. 

Haydut ufağın verdiği bütün Vaıil, Teklanın gece kaybube- -BiTMEDi- gitmittir• Filhakika esrarengiz Offçırp~~i!' yuz;yordu.uh~ss cekler miydi? 
kararlann pek az sonra bozulması -~ -- · • - Miss Offutt kabinesinde yoktu. '.1~ ~ a .. yaf~yor u ve m . C:- - Aman Allahım bir damla se-
mukadderdi. Her zamanki gibi bu Alma uya Macarıstanda Derhal bütün vapurda bir aratbr- mEİnı bır ~f~le ;ay~e1d~m~~~: rin su içebilsem diyordu. 
sefer de öyle oldu. " ma yapılmıt İse de hiç bir netice e~or .. tt enıze u!tü~ Gözlerini tekrar kapadı. Birkaç 

Biraz sonra kendisini ağaçtan Ren. Mayn ve Tuna dahilı Vaziyet alınamamıttır. HelekapiteninMiı 2 8:°1an' ... 1~.oncebus~~tu?hıç~ıt- dakika ıonra gözlerini açtığı za· 
"' küt d. tb ve aokaklardan nehlrlerlnl blrle,tlrecek Offutt'un kabinesinde birisi ken· mıyecegmı zannetmıfti. Bır sanıye man vapur tamamen yanına gel-i:!:;:ak .:Ja~: doğru teveccüh Bertin 18 (A.A) - Alman bü- Budap~!e.17 (~.~) - Mebu- diıine ait olmak üzere dört mek. içinde müthit vaziyetle kartılat- mit geçiyordu. 

etti kümelinin aldığı bir karara göre •an meclısının polıtık, hukuk ve 1 tup hulmaaı heyecanını bir kat da- mıftı. - Acaba görmediler mi 1 

N• im tu? Ren Mayn ve Tuna nehirleri bir- adliye encümenleri dün Omredi ha artırmıstır . Vapur pek yakınından hızla ge- Feryat edecek kuvveti voktu 
e 0 Uf · ' · 1 · ·ı k T K ' · du B' "' ak. 1 

• Manastırın kötesinden bir ka· birleriyle bır etti~ı ec.e ve . una- hükümetinin Radikal, sağ cenah i amarada Misin efyaları mun- çıy?r • ır an m ınanın perva- Eleanor bu sefer yeiıten bayıl· 
dm çıkınıf. Ahtkın adımlarla Tra· nm mecrası g~nıtle~ecektir. Bu hareketinin önüne geçmek üzereı!az.am ~ir tekilde toplanmtftı. Birlneaı ~uı~d.a kaybolmaktan kor~- mak üzere idi ki öteden kendisine 
veliıin evine yaklatmıf, bahçe ka- hususta netredılen hır ~anun A- tanzim ettiği iki kanun projesini 1!ntihar ıhtimali gözden geçirilmit hl. Gozlerı~ı kapadı .. T~krar açtıgı doğru gelen bir kayık gördü. 

b • b' • d d'' .. h ı 1. turyanın Almanyaya ılhakının . I . . k . 'ııe de hu ·· · d f l zaman tehlike geçmıftı. Az sonra K ld 5· · , __ __.._ pısına ır ırın en uzgun am e ı vus . " b'k' . tasvıp ey emıtllr. Bu anun proJe- 1 d mevzu uzenn e az a. k k lık . • d k ld N'h - ımı amayınız. ızı n;uruıt• 
dört defa vurmuftu. ve dört senelik planın tat ı ınm l . .. . l' t ekk"ll . urulmamıttır. 1 oyu aran 'tçın e a ı. ı a- racağız diyorlardı. . k f' t• • "b enne gore gız ı et u ere gır- K . t' 1 b k d • d ·· 

Sebastiyano, ağacın yüksek dal- bu birlettırme ey ıye ını ?1u re.m mek tiddetle memnudur Aksine .. apıten ,ikinci kaptanla bir 1 YC: 1 
•
0 mıyan u ~ enız e u· Ondan sonraaını pek iyi hatır-

ları arasından evin bahçesinin içi· kıldığını kaydeylemektedır.Bu ıt· .. .. • muddet görütmÜftür. ımıtsız ve yalnız old?gunu anladı. !ayamıyor. KuYVetli eller Eleano
ni görüyordu. Travelisin genç bir / ler 1945 ıenesin~e nihayete ere- hareketi ec'!:!;r ~u~ hcez~l'i:.a .. Ne. Yapmak lazımgeldiği dütü- ~arkır~ı. Feryat etti. Dalgalar ... se- nı kollarından tutarak kayığa al .. 
i.flk heyecanı ile kapıya k°'tuğu. I cektir. Tuna nehn de ~.anya h~- ç~~ın a . . . ~ er angı ır nulnni~tür. smı boguyordu. Gece karanlıgın- dıklan zaman o baydmıtb.. Saat 
nu, kapının açıldığını ve içeriye duduna kadar genıtletıl~ektir: polıtık partıye ıntısap ede? dev- • . Gerıye dönerek gece karaltısı dan, dalga!ann çıkardıkları ses- taa tamam altıyı elli bet geçiyor· 
giren kadınla kucaklllfhğmı gör- Bu huıusa lazun olan kredıler adı l~t memurlan derhal azledilecek· ıçınde, nibayetaiz denizlerde Miaa ten hatka bır ses yoktu. du. Misı Eleanor denizde yedi ıa· 
dü. bütçeden alınacaktır. tır. Offuttu aramak kabil miydi? 1 ŞAŞILACAK ŞE.:.. at kalmıttı. 

Kesik Elli 
ADAM 

---------
YAZAN 

. ~... Şatılacak fey.. Ansızın butun 
O• zaten sabahtanben onları ı t~ ogrenehildiklerini Sait Aliye , korkusu ve heyecanı zail oldu. KAPTANIN NEŞESi 

beklıyordu. soylemitti. ı Eleanor Offutt içinde büyük bir 
.. M~ut, .onun çok güzel oldu· ~ Sait Ali bu hususta Mahmutla rahatlık hissetti. Kaybolduğunu . Kaptan Brovn bir mucize kahi· 
gunun tımdı farkına varıyordu. ı hiç konutmadı. Fak t ahi biliyordu. Yüzme kaidelerinin ya- linden kaybolan yolcuyu bulunca 

G k d b .. ti ı a onun z • h d b" . d enç a mm ugun ıaa erce 1ren memnun go"r'· .. b ti • bancuı sayılamazdı. Tabia.tiyle u ubuz ır sennç uymuftu. 
k d .. al ti• il unen yuz a an . Kaz d . aln lığ k d" aynanın artısın a yaz tuv e e nın kıvrımları ar d · r b. mücadelenın lüzumsuzluğuna hü. aze enm y ız a ve en l 

meJgul olduğunun farkına varma- eleın görünüyord:'ın a gmz 
1 ırı'kmn verdi. Ve ağlebi ihtimale gö- vicdaniyle batbafa bırakılmağa 

mıftı. Mahmut esasen tuvaletin ne KaJL · d b d. ..1.. re kurtulmasına bu karar bathca ihtiyacı olduğunu dütünerek onu 
ld ... b. • .. .. 1 oın e e e ıyen, o unceye ik ld F'lh k k d y b. 

od ... '!~ul bv~I ar .. ~~abn'lyuzud~ası kadar kanıyacak bir yara vardı. ıa kuo u. ı .. akika )'Üzerek canı- L~~arbakasma kapad ı. T anıbn~ h fır 
.... ~, __ , _ HANRY egıttirı e ı ecegmı ı mez ı. B nı rtarmaga çalıtaaydı pek az mu.ta ıcı oy u. am ır a • r ef rika DE Daha sonra o içinden Emineyi C u yarb!1 ona Ayte ~çmıf~· zamanda kollarının ve bacakları- ta kimae ile görütmeaine müsaade 

· güzel bulmak güzel görmelC ibtİ· .... anını ıle fedadan esırgemıye- mn kuvveti taha "I" kaim etmedi 
aı 50 · ' cegı Ayı , mmu u ıya· · 
lYO: _ 1~ Monfredl yacını duyuyordu. Ke :~·· • . cak, denizin derinliklerinde kay- G~~ kadın tamamen kendine 

.. O, Emineye i.fık olmak iıtiyor· O nduıne ihanet eden Ayte.. bolacakb. ilk ıukut darbesi bir geldıgı zaman aonılan suallere 
Kızının Naibi aevdiğin~ h~; ı larİr afak ök k du. O da her erkek gibi idi. O da d' • ~u ıevmiyen, onun yerine ken· kunduraıını ayağından çıkarmıt- kat'i bir ketumiyetle mukabele et· 

diyordu. Böyle feci hır gun e • ır~ ıoj;'ad f 1 s 1 ~ ve uğradığı hayal kırıklığını yeni bir ı~ atkaa!°a veren Ayte.. tı. Denizi kendisine yatak yapb. ti. Kaptan genç icadının kazadan 
onun yalnız kalmasını da mahzur· Na: ~~~ arla 7 .. arı uı a b. . ıevda ile unutmağa can atıyordu. E caba hıç mi ıevmemitti 7 • Böylece dalgalara kendini terket- enel kabinesinde bırakhiı dört 
lu buldu ve Sait Aliye de Maaav· lda! up o :h •t Uf=· ~ezaa~ Sait Ali Eminenin Mahmudun .. {keklik lJUl'Ul'U büyük elemini mitti. Şimdi kuvvetli bir dalga ge- mektubu kendisine iade etti. 
•ada kaldığı günleri geceleri çok b

1 
u uguna f 1 0 11 eme 1

'" etrafında ~asıl bir istekle dört boy emeğe mani oluyor, bununla lirıe kendiıini gömebilirdi. Böyle. 
tatlı ve kokulu olan Arkiko say- er. ld d . k d döndüğünü görünce onun Mahmu- k eraher meıut görünmeğe çalıfır· ce ne kadar zaman geçtiğini tah. 18 ILKKANUNDA 
fiyeıinde misafir kalarak geçirm~ "dYar1 ı yko ab'vet enesaz·ı dC:y8J:ı~araldu ne kadar çok sevdiğini anladı. eln halindeki ıun'ilik kolay anla- min edemiyordu. Yalnız bir aralık Lilyan Lükenbah 18 ilkkimm .. 
•in. • • S • Al' . <Yl°1.,.el söz- gı er er en ır op • • fi ıyordu - d b' eh 1 . i d N d M. ı rıca ettı. aıt mın o- c· t I . alıyarak akisler Emine soğuk su getirmek için H 

1 
• vucu una ır r avet ge mıtt. a evyork limanma var ı.. ısa 

leri ve tatlı müsahabeleri ile kızı- ıvar epe en ~ d I t' . · ı uzaklatbğı zaman bunu gülerek a buki Emine.. Valinin kızı, Gözleri kapanmak, uyumak isti- Eleanor hadiseden haberdar olan 
nın teselli bulacağını ümit ediyor· yapan bu top a;;1

.:. a e ::k yerını,, Mahmuda da aöyledi ~.~e kadar mesuttu. Sadece se'V'· yordu. Şimdi ölecek miydi? Artık gazete muhabirlerinin aualleriy .. 
du. buld~ğun?1 .. ve d"aı ı; ar yafa.. Mahmudun bu sö j h ıgkı adamın yanında bulunabil· herteye kartı lakayttı. Ah ıstırap le kar•ılatmadan vapuru terkede-

Emine, birkaç defa, kendisini madıgım dı dan e ıy~rl u. aitmedi deg"" il Sevilı:: . t' Ofudna mk ed' onun yüzünü görmek bu genç çekmeden rahata kavutabilıeydi .. rek bir ıanatoryuma gitti. Orada 
kurt Mah kkü' t Bir mü et sustu ar. ı· ·· 11 ıyor u a ına kafi b* d tti B d 1 1 dah 'dd 1 k d 1 aran muda tefe r e - .• l • .. d'l ve seviliyordu Ak ır aaa e • azan a ga ar a fi et e a· a bütün sual ere kartı ağzını ıı· 
rnek arzusunu izhar ettiği için vali Batlarmı on enne eg .~ :r· d'I Fak t ~ d ? fama doğru vali de Arkiko- barmca bir geminin gelmekte ol- kı sıkıya kapalı tuttu. Hertey unu· 
Malıınudun da Sait Ali ile birlik· ölüme kartıld~kylgı. gos er 1 er., U atmmake~ut' mudy u yaB~eldi. duğu hayaline kapılıyordu. tulmuttu ki Mi11 Eleanor bir kal! 
t Ark' Arkik ge ı erı zaman va· ı nu H ıyor u ır ·· ü tül" 'b' 'd' ~ e ikoya gitmesini istedi. oya . . .•. d .. 1 Fak b'l ı;· . . .az uz n u gı 11 ı. hafta önce Şikagoyu ziyaretinde 

Sait Ali ve Mahmut "ne doğ- linin kızı Emme her ıkısını e gu- a_t unuta ı ece mıydı 1 Saıt Aliyi bir kenara çekti. KöPEK BALIKLARI müthi hika esini bir dostuna an· 
'gu ' bir vüzle karpladı. Sabrı, Ayte hakkında Mahmut· -BiTMEDi- Ansızın yeni bir ses duydu. Dik- latmışt. Y 
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"Bugün Genç iğin bayramı var 
Ankara Stadı yurdun her tarafıridan gelmiş 
Türk atletlerinin heyecanlı sesleri ile çınlayor 
Gençliğin bugün yapacağı geçit resmi yarınki müdafaa ordumuzun bir sembolü olacak 

lznıirin enerjik çocukları öğleden sonra Kızıl
çullu sahasında büyük spor şenlikleri yapa

caklar ve bu şenlikler geçen senelerden 
çok daha üstün olacaktır 

enliklere Bütün lzmir Davetlidir 

'BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

HEPiMiZ ORADA BULUNA
CAOIZ 

Bu gün öğleden sonra yapıl cak 
tenlikler saat 14,30 dadır. Koşu yeri
ne üç hususi tren tahrik edilecektir. 
Gidiş trenleri saat 12,30 12,55 ve 
13, 10 dadır. 

Dönü,ler saat 17 18,35 ve 18, 
45 dedir. Trenlerin büyük bir inti
zam içinde hareket ettirilmesi, izdi-

Satılık 

Ankarada geçen sene yapılan gençlik bayramından iki intiba ...... 

mizi kabartacak bir ııekilde cereyan resmi, özel okullarla ders gösteren 
edecektir. Bunu erkek atlet ordusu- bütün yurtlar 19 Mayıs günü tadil 
nun spor ve jimnastik hareketleri ta- edileceklerdir. Atanda jimnastik ba
kip edecektir. reketleri yapan okullar "'rtesi gün de 

Kız mektepler arasında kız lisesi tatil edilir. 
ve kız enstitüsü, erkek mektepler B ilk kulla 9 M b . . - o rın 1 ayıs ay-
arasında sanat okulu ve erkek lisesı 
b.. ""k b" k bet · · ded" 1 B ramında yapacakları tören ve gÖs· uyu ır re a ıçın ır er. u 
dört mektep «en mükemmelı> hare- teriler 23 Nisan da okulların bölge 
keti yapmak İçin çok çalıfacaktır. bölge alanlarda toplanarak yaptıkla· 

;~~~ n şenlikler gibi olacak, ancak söyle-
~ TÖRENE GiDiŞ necek söylevler Atatürkün Samsun· 

da karaya çıkmasının manası, kur· - -
A _ Jimnastik hareketi a :ıcak tuluş hareketlerinin önemi ve sonu, 

fl';?ü~.~if',,,.;~ olan okul öğrencileri en 1n.: y':,llar- bu günün bütün gençliğe nrdiği ruh 

hama meydan verilmemesi temin 
edilmi~tir. Bütün lzmirtiler törende 
ve •enliklerde bulunmağa davetlidir. 
Tören yer;ne girmek ic=n bilet aran
mıyacaktır. 

TöREN NASIL OLACt.r-·: 

dan tren ve otobüslerle kızılçullu ve_ heyecan vesaire üzerinde olacak
alanına giderlerken yürüyilşte Üçerli tır. Şenliğin ııekli ile söylev verecek 

·-; __ -\~ . ··.$& 
provalarından bir enstantane 

Dün yapılan idman İtareketler{ provalarından bir enstantane ......... . 

geçid resmi başlıyacaktır. ya~r. Kız öğretmen okulu ile kar- pılacaktır. 
Geçid resmi, •imdiye kadar misli- 11yakı. orta okulu öğrencilerinden D - O gün bütün okullar ve 

Az kullanılmıf fakat yeni ne ende~ tesadüf edilen bir gösteri birer grup Atatürkün annelerinin yurtlar bayraklarla ıüslenecektir. 
haline getirilmif BiR TRAK- mahiyetinde olacak ve Türkkuşu teı- kabrini ziyaret edip ayn ayn çelenk-

Dün yapılan idman hareketleri provalarından bir enstantane TöR, B 1 R BAT öz el- kilitı ve modelcileri de iştirak ettiri- ler koyacaklardır. Düzeltme 
lecektir. Spor kulüpleri ve atletler C -Alsancak istasyonundan kal-

rak kabul edilmiştir. daha aabahdan itibaren başhyacak verifli tartlar ve tediyatta ko- geçid resminde kendilerinden bekle- karak öğrencileri ve balkı kızılçullu- Gazetemizin 14, 15, 17, 18 Mayıs 
Hareket eden, yürüyen, koşan, ve şehir donanacaktır. Enerji çocuk- !aylık gösterilerek aatılmak- nilen intizamı göstereceklerdir. ya taşıyacak olan trenin hareket sa- 938 tarihli nüshalarında ne4redilen 

bay kıran, atılan, enerji aarfeden lan öğleye kadar şehrin muhtelif yer- tadır.. M 1 M A R K E M A- atleri yukarıda gösterilmiştir. lzll'-İr vilayeti Muhaaebei hususiyesi-
Türk gençliği bu gün memleketin !erinde gösteriler yapacaklar ve tefin L E T T 1 N C A D D E SIN- JIMNASTIK HAREKETI.ERI D - Öğrencileri otobüslerle taşı- ne ait olup Mezbaha §irketinin vergi 
dört kö§esinde büyük gösteriler ya- validelerinin kabirlerine çelenkler mayı uygun bulan okul idareleri bu borcundan dolayı satılığa çıkarılan 
pacak; gençliğin on dokuz yıl için- bırakacaklardır. DE No. 35 B A Y F R A N- qt muvafık tekilde balledeceklerdir. Aydındaki yağhane ve mÜ§temilitı-
de elde ettiği başarıları, beden kabi- Öğleden sonra kızıl çullu ko4u aa- Ç O 1 S G U 1D1C1 YE mil- Geçid resmini, kız atletlerin jim- nın ihale günü 25/5/938 çarşamba 
liyetini meydana koyacaktır. hasında 2500 orta tahsil gencinin ya- racaat edilmeıl rica olunur. nutik hareketleri takip edecektir. TÖRENiN DIŞINDAKi iŞLER olarak gösterilmesi İcap ederken seb-

Gençlik bu gün spor meydaplann- pacağı büyük ıpor gösterileri, ıim- .. ___________ ımıKıs talebenin jimnutik hareketleri ven 25/5/938 per,embe denmiştir. 
ela yardığı neticeleri . ııösterecektir. diye kadar görülen ıpor ,enliklerinhı bli:rük bir intizam lı;bıde, ıraifiılerl- A -Törene katılan ye katılmıyan Keyfiyet tashih olunur· 
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Türkiye Turing ve otomobil kulübü Ankara Birası Izmir, 
umuıni katipliğinden: 

Türkiye Turin8' ve otomobil kulüp lzmir komiteıinin Bergama Manı·sa Aydın De . ı· 
Kermeai münaıebetiyle tertip ettiği otobiiı ve otomobil gezisi. , , fiJZ J, 

M 
•u" H A R R 1 R 22 may11 938 tarihinde Berııımada batlayıp bir hafta devam 

edecek Ber1ıama Kermeıi münaıebetiyle Türkiye Turinı ve oto- i\Jlug""' la •ıaA yetle • 
mobil kulüp lzmir komiteıi tarafmdan Kermeıin devamı müdde- lYI vı rı acen-

ç - n ıahibi tüccar bir parti çay getirttiğimizi ilan e- lince otomobil ve otobüı ıerviıleri temin edilmittir • 
y ayk magaz~sınıya ait yazıhane- ! derken, diğer taraftan bir hafta lttirak edecekler Hükümet önünde lnönü caddeai 12 nunıara· tel• ""' • d 
. • erdta otvt magadza Yerıtakov ıno- ! önce satın aldığımız çayların üç da Ere Takai idareıinden otomobil ve otobilı bileti tedarik ede- ıgın en: 
ım e o uruyor u. T ' 1 • d b ı bilirler. 
d b. lbiıe ıeymiş bir senedenberı depomuz a u un- B k A k e· f b 'k d 10 
h ayr. u~~un .. ır eçirmit gen~ bir lduklarını söylemeliyiz! .. Yani ae- Biletler aidip ıelme Ve yalnız bir ıiin için muteberdir. u ere n ara ıra a rı asın an t 11. 12, 
dayı dgormyuf genın eg"'ri büirülü- nin anlıyacağın bu iki fikri öyle Otobilı ile .•d~ni rülnde ridip relme 75 kuru' ve otomobille de 13, 23, 24, 25, 26, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Jitre-

a anı ı... azısı b' k"ld •f d tm k ayni alinde ıı ıp ıe me 400 kuruttur. 
tüne, bakla gibi iriliğine, 9urasın· müphem .1r '~ 1 ile 

1 
ha ete de . Hareket mahalli -ve ıaati : lik muhtelif hacimlerde bira hçılan ce}bedilmiştir. 

'da burasındaki mürekkep damla- lazımdır kı, muşter er u eza ın 
1 .. iıarası içitine na· farkında olmasınlar.. Hükümet 8n~deki saat kulesi yanından sabah saat yedide iİ• Esas bayilerimizin bu fıçılardan istifade etmeleri 
•aarrıannabvuenupnurAovsrupa ku··ıw·ru··ne ya· - Anladım.. Merak etmeyin,, di, ...... Bergama an döniit saat on dokuzdadır. k . d•f • • • f 1· .. ) en ı erı ıçın men aat ı olacakhr. Bilhassa 10 lit-
hancı bir adanı olmadıjı anlaşılı- kimse bu tezadın farkında olar;ııu . '!!:'l'!"e-.... ,.,..JPnuat& ... -~ #.fC&i;IMH~Jtellli&UIS.i~!, • d 13 1·t 1· w k d 1 k fı 

d Biz ilanın başında çayları yenı ıe· lZMlR MEMLEKET HASTA- Z A y J re en ı re ıge a ar o an üçük çılar aile ev 
yo~a~at kü ük bir çocuk içeri ııi· tirttiiimizi kayde~er.iz; ~onlar~na NESi DAHiLi HASTALIK. eğlencelerinde kolayca sarfedilebilir. 
. ç doiru da: « ... Eskı ıilmrük tarıfe- LAR MOTAHASSISI 

np te:M b . leli! ıine göre getirtilmit büyilk bir çay Do K T o R tzmir Esnaf Ahali bankasinüı Biralar gayet taze ve çok güzeldir. BiJhassa 
Habe~n~';;:r~j; zaman Yer,a· ıtokumuz olduğu içiln, hiç bir zka: c 1A1 y ~ 9716337s83ıra n3um784arasmda nhamımaakkya-t soğuk hava depomuzda muhafaza edilmesi zevk 

le k .. l .. r·ıüiü büıbütiln rar görmeden çay arımızı eı ı zı ı - numara muv a 

mey ana çı tı. ' Y~... d" ~ f d d f. t lacaılri-d hükm· •• im d w •ıA 
ovudn uktür 

0

0 ,.--·ıw• baka- fiatler üzerinden verebiliriz,» de- e a ar ın hisse senetlerimi zayi ettim. Yenisini ve neşe ile içilmesini temin edecektir~ 
k . riz. ilanın ıger tara ın a a ıa - a & ... ~ an u o a ıgı ı an S. 7 1-7 (1021) 

ra . . T bOA b d t olunur. 
-N' d~m~~~~~~~nyua~. aıı maMnl a e~ ••~~~~~~~~~~---~-----~-~~-~ 

d
.
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eb. ·· e ' w Sonr•- las· yın' at ve armalar içine alırız .. Bu Bumava Yeni Cami Sokak 
ı nu uraya çarır.. ...., . t . . b .. Muayenehanesi : ikinci Beyler Fınncı Ömer "l 

tiklerini mağazada çıkarmasını armaların ve tezyına ın ıçıne u- sokağında Fınn kar11sında (25) · og u 
.. l ..,. d tm 1 y&k harflerle: e<Bu ıene toplannııt numaradadır. lbrahun 

toyB~mdeakigı.ke unu :~ıhaneye ge- en güzel ve kokulu Fuçan, Kiyah- TELEFON : 3956 18 1~ 20 1644(1033) 
ır a sonra Y 1 f • ti • ı d r · , r !!l!tR::?fu • 

ni omuzlu kır saçlı oldukça yap· tin, çay annın ıa erı fUD ar ı · .> EV1 Göztepe Tramvay caddeei 
r.!ımıf, ..;1 paltolu bir adam gir- deri:ı. Daha ıonr~: «B~.ları~ ar~· No. 1O!8 TELEFON 2545 GA YRt MENKUL MALLARIN 
d' y .... d alkolik inaanlara •ında bilhassa kıbar mu,terılerırı AÇIK ARTIRMA iLANI 

•ah· uzub~ ek, rmızılık tav\rlaran- kullandıkları: Çin timsali veya ra· 1ZMtR BtRtNCt lCRA MEMUR- lzmir ikinci icra memurlugwun-
m sus ır ı , . d' d.kk ti . . U..., N 'd b. k Ik vardı kiplerm haae ı» çayına ı a na- L uUNDA : dan: D. No. 938 .. 1566 
ayır 'k' ın :elen ad~an yüzüne zi çekmek iıteriz. Fiat 3.50 ruble- Zebraya borçlu Mehmedin bu bot- Açık artırma ile paraya çevrilecek 

bak er:kıı~v~. dir. Harfler içinde bi~ha11a 2 ruh- cundan dolayı tahtı hacze alınan ıü- gayri menkulün ne olduğu: 22975 
~ H f ~~idin bakalım möıyö le gibi ucuz bir fiatle •attığımız vari mahallesinin bardakçı sokağın- metro murabb.ı bai ve içinde 210 

H • 
0 

d d' Ne var ne yok? «Boğdihan gülü» nü, 1.80 rubleye da ki.in 405 ada 11 parsel 88 nıetre sayılı ev. 
aynım, e 1

• - Ç' ı· k d ·· ü bb d · · b' Ga · k ı·· bul d ~ Yertakov, c<Haynİ» kelimesiyle s~ttıgu~ız « ın •. a ın.~n goz . »: ~ura . aın a ~cm;ını t,. ır ıof~ aıa- . yrı nıe!1 u u~ un ugu mev-
cH yn ,. kelimelerini birbirine m.i tavsıye ederız.» cumleler~nı gıda bır oda bır kiler, iki oda bır bü- kit mahalle11, aokagı, numaruı: Kar
kar~ftı:dı. Bunun için de gelen ih· kay~ettikten ıonra· t~nzilat ve ı~· yük aofa ve bir küçilk bahçeyi -ve de- ''.~akanın Çiğlide Gediz civan mev
tiy r damı daima ctHaynim» diye ramıyeler hakkındakı kaydı da ı· rununda halkapmat ıuyu ve elek- kimde. 
~ ~ adı lave ederiz ki: uMütterileri kendi trikle mücehhez bir bap ev 960 lira Takdir olunan kıymet: Tamamı 
.,agırır · fi k k · · ak. · uh ·ı O ı· Hayniın mütereddit bir tavırla tara arına çe me ıatıyen r ıp- kıymetı m ammene ı e 21/6/938 265 ıra. 
cevap verdi: (erimizin ekseriıi, nakdi mükafat tarihine müıadif salı günü ıae.t 14 Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

_ Ne olsun eyilik... Sipari,te. teklinde bazı ikramiyeler koyu- de açık artırma ıuretile aatıhğa çıka- saat: lzmir ikinci icrasında birinci 
rinizi getirdim~. Hazırdır. yorlar. Biz müfterileri aldatmak- rılacaktır. artırma 22/6/938tarih çarşamba gii-

- Bu kadar çabuk? tan ba,ka bir ıaye ıözetmiyen bu Bu artırmada ıab, bedeli muham- nü aaat 14 de, ikinci artırma ise 7 / 
_ Zokar Semeniç, inıan üç menfur uıulün •idd~tle aleyhind~- oıenin % 75 ini bulmadığı takdirde 7 /938 perıembe aaat 14. 

ıünde değil bir reklam, fakat kos- yi:ı:. Buna kartılık bı~den en a,agı en çok artıranın teahhüdü baki kal- 1 - t,bu gayri menkulün artırm:ı 
kocaman bir roman bile hazırlıya· 50 rublelik alı~verit yapanlara, mak şartile satış onbeş gün daha uza- şartnamesi 9/6/938 tarihinden iti
bilir .. Reklam hazırlamak için bir çaydanlık gibi, kartvizit gibi, Mos- tılarak ikinci artırmaıı 6/7 /938 ta- baren 38/1566 numara ile ikinci icra 
ıaat bile kafidir. kova ,ehrinin planı gibi faydalı rihine müsadif çarşamba günü saat dairesinin muayyen numarasında 

- Vay anasını .. Halbuki para teyler hediye etmeği münasip gö- 14 de yapılacağından bu artırmada her kesin görebilmesi için açıktır. 
isterken bir senelik emek sarf et- rüyoruz .• » dahi satıs bedeli muhammen kıyme- ilanda yazılı olanlardan fazla malu
mit kadar para almaia kalkışır- Haynim, yazdığı reklamı oku· tinin o/o· 75 ini bulmadığı takdirde mat almak istiyenler, işbu şartname
eınI.. Yaptığını ıröster bakalım!.. duktan ve ufak tefek bir iki tashih en çok artıran isteklisine ihale olu- ye ve 38/1566 dosya numarasilc 
Haynim cebinden, kur9un kale- yaptıktan ıonra bunu derhal temi· nacaktır. Bu gayri menkul üzerinde memuriyetimize müracaat etmelidir. 

rniyle yazılmı_, burutuk bir kaç ka- ze çekti ve Y erte.kova verdi. Bun- her ha~gi bir şekilde hak talebinde 2 - Artırmaya iJtirak için yuka
iıt çıkardı •• Ve yazıhaneye yak~ dan ıonra da ortalığa bir ıessi:zlik bulunan işbu ilanın tarihi neşrinden nda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetin
lattı: çöktü .. Bunların her ikiıi de, ade· itibaren yirmi gÜn zarfında ellerin- de pey veya milli bir bankanın temi-

- Yazdıklarım, dedi, henüz ta bit kabahat işlemit gibi kendi- deki vesailde birlikte dairemize mü- nat mektubu tevdi edilecektir. (124) 
müıvedde halindedir. Daha temi· lerini tuhaf bir vaziyette hissedi· racaatlan lazımdır. Akai takdirde 3 - ipotek sahihi alacakhlarla di
ze çekmedim .• Ben o~ya!.ı~ ~~z yorl~rdı. .. A • haklan tapu sicilile sabit 0 hruyan ğer. ali~a~arlann. ve iatif~k .hakk~ 
dinleyiniz ı.. Hatalı ~~rdugunuz Nıhay.~t suku~u ~ozan .Haynım paral:!mn paylaşmasından harit.: bıra· sahıplerımn gaY!1 me~kul uzenndekı 
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12 
noktalan bana ıöyleymız!. Hata- oldu. Mutereddıt b1r tavırla: kılacaklardır. haklarını huıuııle faız ve manafa 
aız kul olmaz Zokar Semen iç. Al- - Rekl&mın bedelini fimdiden Yüzde iki buçuk delliliye müşte- dair olan iddialarını işbu ilin tarihin- •AL 'Ptaaıwe zı=s 
lab inandının ki üç mağazaya bir- mi lütfedeceksiniz, yoksa sonra riye aittir. Satış pefin para ile olup den itibaren yirmi giin içinde evrakı ç•f t •ı • • 
den reklam hazırladım. Şekıpirin mı? . . taliplerin o/o 7,5 pey akçesini ve milli müsbitelerile birlikte memuriyetimi- ı çı erım ıze 
bile bundan batı dönerdi. Yerşakov. kayıtsı~ hır e~a. ıle: bir bankanın itibar mektubunu ha- ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde 

Haynim ıözliiklerini taktı, ka!· -: ~uıl. ısters:nız, de~ıt ıster- mil bulunm~l~ laz~~dır. Şartname hakları tapu sicilile sabit olmadıkçn S t (..,.. h k t) ~abrı·kalarının zı·raat 
larını kaldırdı. Hazin bir sesle, a· aenız şımdı •. Magazaya gır can!n 9/6/938 tarihinden ıtıbaren her kese aatıı bedelinin payl~masından hariç OV ye ı e noe spor rı 
deta tiir ıöyler gibi, okumağa bat-liıtediği teyden bet buçuk nıblelık açık bulundurulacaktır. Müterakim kalırlar. makineleri sağlam, UCUZ Ve kulfanış[ı olup 
ladı: al . A • • • vergi ve tenviri yeden ?lan belediy~ . 4 - Gösterilen günde artırmaya 

_ cSene tSSS-86. Bütün Av-1 ·_ ~eklam he~elını para ıle rüsumu artırma bedelmden tenzıl ıştirak edenler artırma tartnamesini her hususta rakipsiz makine/erdir 
rupayat Ruayanın Avrupa ve ~ya 

1 
ödeı~nız daha eyı olur Zokar Se- olun~~ 2762 ~ol~. ~ akıflar kan~u okumuı ve lüzumlu malumat alını, 

kıtalarmdaki bütün tebirlerine menıç.. • . mucıbınce tedıyesı ıcap eden tavız ve bunlan tmıamen kabul etmiş ad 
çay veren Çin çayları müteahhidi l _. -. Para i~e ?~emek ad_etım de· bedeli. mü~te~iye ai~~ir. . . ve itibar olunurlar. 
z. S. Yertakov.. laıldır. Yaptı1ıı ıtın kartıl!~1 olarak Talıplenn ıcra munadısıne ve 38~ 5 - Tayin edilen zamanda gayri 
~ f' a 1804 senesindenberi herkese çay ve feker verırım .. _Me- 6513 No. lu dosyuına müracaatlerı menkul üç defa bağnldıktan sonra 

nıev:u=.» lsela: Şa~~ıcılara,. ~apıcıya; sızle- lüzumu ilan olunur. en çok artırana ihale edilir. Ancak 
Antrparantez tunu da ıöyliye~ 

1
re hep boyle. ve~ırım .. Bu 5~retle '**''S:WWS!~68 ( 1043) ~ ~ırma bedeli muhammen l<ıymetin 

- ...,?_ .,,-

yiın ki bütün bu mukaddemelerin daha az rakı ıçmıf olurıu~uz · . , tZMlR BtRtNCt iCRA MEMUR- Yüzde yetmiş ~ini bulmu veya sa
etraf ma süs yapacağım. Ve ~un-1. - Aman Zokar Semevıç, bız.ı~ LUC.UNDAN: h~ İateyenin alacağına ruchanı olan 
ları armaların arasma yazacagım. , ıtle kapıcıların ve .•ar~ıcıları? ıf~- Karantina cerrah Mehmet efendi dıger alacaklılar bulunup ta bunların Ekin biçmeye mahsus en son sistem tırmıklı ve dolaplı orak maki
Ben bir batka tüccara. ya~tıiım; n.i bir tu~~k ~~hı~ ~ı.? Benım 1• sokak 5 numarada ikamet etmekte o gayri menkul ile temin edihniı ala- naları, traktör ve HAYVANLA çalışan biçe-r ve bağlar makinala· 
bir reklimda bütün tehırlerın ar:jtım kafa ışı, fıkır. ıtıdır. iken halen ihametgahı mechul müte- caklarmm mecmuundan fazlaya çık· rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, ıaman toplu, bilyalı en son model 
malarını kullanmıftım. Aynı şeyı - Ama da n: lf ! Şuracıkta. o- kait Fahri Kırkaplan tarahna: mazsa ençok artıranın taahhüdü baki buğday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler, çayıra 
sizin için de yapabiliriz Zok~ Se- 1 tutdun, he• dakıkada yazıverdın! Mutallakanız Nefise ihsantn Izmir kalmak üzere artırma on beş gün da- cahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır nıakinaları, 
meniç; ben sizin için töyle bır9ey/Yazdıkların bu kadar kıymetlı .kin . b kuk hl . . 24/1/ ha temdit ve on beşinici günü ayni ot ve batak toplamağa mahıus beygir tarakları, bagw ve has.erat 
diifündüm. Bir ulan, aslanm ağ .. 

1
teyler mi ki .. Bunlar ne yenilir, ne 

1

938ctıarihu , 3mS/a44<0cmesınNın lu ila- saatte yapılacak artırmada, bedeli sa-
d d b' · d d. d · T r B b. bl b'l ,.e esas o. ht · . . mücadelelerinde müstamel ve her keseye elveritli dayanıklı Pül· 

zın a a MJır Y'!'{1~a. evab- k 1·ık e ıçı tı.r ... k unun ır ru e 
1 

e ınile mahiye altı lira mukadder na- d·~ ısı:J'enm alacağına r~cha:io.:i1u varizatörlerle aüt makinalan genit mikyasta pamuk zeriyatmda 
yorumA: .« f ftd!t~m!z~ N ır aç r~~e ı .Yo. ... kıldı. fakanın tahsiline mütedair ibraz et- t ııre.r adc_aklmblaralın oakglayn me e bilhassa ekim ve çapalama işlerini muvaffakıyetle yapan Oni-
IÖz. zız e e.n ı _erb~~· 1 e: aon • yAmnunındcanı atı h. z k tı'aı· ı·ıamA veçhile i .. bu mukadder na- deıntnf-~-ı if ac arı. mecmuunk- 1 ak 1 • b l f d k 1 

ı - au e ız a o ar ,., "3' azıa -•~ k 1 vena tr tör erı mu te i tip ve beygir kuvvetin e tra tör er ve 
zaman arın sı~.ası _.,11e ~~ı,k n S - . 1 a Na yap ~nı· · ' d f~kayı tarihi ilindan itibaren be~ gün an • ya \'~~ f~lı e,b' enbeçod 1 llukl b 1 b l ak ku li l'kl 1 de her g-en ,un ıoıy..-.. emazı ap-

1 

emevıç. " e yem ırmıf, ne e .. d öd" • lA dır artırana ihale edılir. Boyle ır e pu arı, un arın i umum samı en vvet , ç~ ı ere ya-
' -T 1 k, d " • ·ı· . ' f k b k ıçın e emenız azım , l 1 1 h k d B'lba E t hyan derin ali.kasız ı ne e, ma..- ıçı ırmı,.J> a at unu yazar en B .. dd .. d b öd me ede edilemezse ihale yapılanı3z. Ve pı mıt o up er ese tavaiye edilmeğe eğer. ı asa ge mana-

buatımızın en eyi kıamını pnlerce
1
ruhen ne kadar ıstırap çektiğimi u muk"k et ıç1-?. ed orcu t e .z satı, talebi d\i4er. kasında kullanılan ve aranılan Ozüm kalburları metanetiyle ta-

alakadar eden Volıa ıularınınlhiç dütünmediniz!. Bunu yazar- veahy.:ıkteta. mercı~ e ~edy~ eml~z 6-Gayrimenkulkendiıineibale nınmıf olduğundan ihtiyacınızı adresimize bildirmeniz menfaa-
çekiliti Velh.:.ıl hiç bir,ey azmi- ken, bütün Ruıyayı aldattığımı ha- ~ emf.~me. v~~~ut ıa h~ ::de~ olunan kimıe derhal veya verilen tinizi mucip olacaktır. 
mize ~ini olamaz! ..• Bir taraf .. ·1 tınma getirdikçe vicdan azabı i- . eme yo 1 ~baıtakılmo. ugu mad .e bir ka mühlet içinde parayı vermezse ihale Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi Perçemli so· 

d b rinde kıvrandım Rica der·m b ıcranm gerı ır asına aır · .__ f h 1 k k d' · d k k N ISMAIL HAKKI KOZACl"""'LU tan firmamızın uzun zaman an e-IT •• ,.. e ı......, a· rar getirmeniz ve aksi takdirde cebri llQU'an es o unara enı ıaın en ev- a umara 19. vu ... 
ri mevcudiyeti, diier taraEtan na para verıtnıkız .. k l ı B icra yolile takibata devam olunacağı vel en yüksek teklifte bulunan kimse lzmir tubesi Halimağa çarfısı No. 20 

.1 · · d aör.. - Eh ar ço o uyo,.sun. u att tın' ld ... b d il im - ı 13 muhterem mütten erımız en ° ' k d .. : d ~ ·ı gibi bu müddet zarfwda mal beya- e 1J 0 ugu e e e a aga razı - 949 
d ··... .. .. 111 ati her ıüçlüğe kadar da ıuar etme ogru egı • d b 1 b 1 _.ı.::.. olursa ona razı olmaz veya hulun- ••m••••m••••••&•••••••••a•-ı 

ugumuz se . p 1 b• veri- - Peki öyleyse.. Para yerine nın a u unmanız ve u unmauQii•- m h ' b .. ..dd l 
karşı koymak ımk&nını ıze b · S · d m1 nız takdirde hapis ile tazyik olunaca- azsa eman on C4 gun mu et e 
yor. Şiarımız herkeaçe malum °'"l'eker alabyımd •7· enın k~ k ~- ğmız ve hakikate muhalif beyanda ~rtuınaya çıkarıh> en çok arhrana 
lan fU birkaç 'kelime içinde hülasa ı~ın onu ~? en un~u lsel ız yaplı- bulunduğunuz takdirde hapisle tec· ihale edilir. iki ihale arasındaki fark 

ı l k l •• ı... ae olmalc uzere ıerı a ır ar.. a • ve geç ··nı · · Dl. 5 d h olunabilir: Namuı u u , ucuz ..... • . k k ik k b d ziye edileceğiniz icra emri mnkamına en gu er ıçm ıo en esap 
ve çabukluk!!.» ~~z bu lften kır ap ay .Aıtı.e- kaim olmak üzere tarafınıza ilanen o~"?-11acak fai.z ve diğer zararlar aync.a 

y ertakoY ıandalyeiinin ~ıtü~ .. gım.. Fakat ne yapayım.. a a tebliğ olunur. hu~; hacet kalm~ızın memurı-
de k1pırdanarak, muharrirın ıo- ıımarla~ık. _ F 1657 0 047} yetunızce alıcıdan tahsil olunur.Mad-
zü .. k . Haynım, çıkmaga davrandı. a· ıı;::amwww ... UM?M*f'•C"":O :le (133) 

nu G~tı: k .. 
1
, B ka- kat kapıya ıelince durakladı. De- lokma ekmek için vatanımı alda- işbu gayri menkul yukarda gös-

d 
- uzlel!. Ço .. suze .d ... u u rin derin içini çekerek boğuk bir tıyorwn; diye söylendi ve çıktı. terilen 22/6/938 tarihinde ikinci ic-

ar rize yapacagınazı, ogrus , y k b' H • t l ... . • A .lalını. . • d y 1 esle. erfa ov ır avana sıgaraıı e - ra memurlugu odasında ışbu ilan ve 
;~ bıle e~ıy.or umf b nız 5 

_ • Ben bu hareketimle Ruayayı lendirdi .• Odayı madeni bir koku ~öıterilen artırma fal'bıameai daire· 
fu no.da var: z hır tara tan un- ! Bir ladı. sinde ıa c~ ilan olunur. 

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
lzmirin Dayıemir mahallesinin Yel değirmeni sokağında aağı 

Dayıemir ıokağı, ıolu 14 arkası 12 parsel sayılı gayri menkuller 
ve önü yel değirmeni sokağı ile çevrili 87 ada 13 parsel sayılı ca· 
miin vakıfnamesi mucibince Batçı Mehmet Vakfı adına kadaııo 
trolanmıttır. 

Bu yerin mülkiyeti ve mülkiyetin gayri ayni bir hakla alakadar 
olanların tasarruf vesikalariyle birlikte ilin tarihinden itibaren 
iki ay içinde bmirde Saçmacı hamam ıokağında 20 numaralı bi
nada Kadaıtro müdürlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

(1044) 1667 



SAHIFE'8 

Motosikltt Meraklılarına 
ALMANYANJN EN MEŞHUR 

MARKA 
100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaph 
ve Suppapsız MOTOSlKLETLERl Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRIMiZE GETtRtLMIŞTIR 

V i C T O R 1 A marka MOTOSIKLETLERi 
GöRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINTAKASI Umumi ve Resmi Acentası 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi 
A L 1 O T T L B t R A D E R L E R Telefon : 2801 
ESHAMLl KOMANDiT ŞtRKETi : 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI... 1 Z M t R 
~ - ~~--- ...,,. .z """"• 

lZMiR SiCiLi TiCARET MEMURLUCUNDAN : 
Tescil edilmi9 olan (lzmir Esnaf ve Ahali bankası Türk Ano

nim Şirketi) nin ödünç para verme ifleriyle uğra9acağına müte· 
dair beyannamesi 2279 numaralı kanunun hükümlerine göre Si. 
cilin 2280 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu resmi mühürü ve 
F. Tenik imzası .. 

1-BEYANNAME 
lzmir 10 • 5 - 1938 

IZMiR ILBAYLIK YOKSEK KATJNA Şehirde 
2279 numaralı ödünç para verme kanununun ikinci maddesi 

mucibince, bankamız merkezi ile ödemif, Tire, Turgutlu, Salihli 
ve Alaşehir fUbelerimiz için tanzim edilen senelik beyannamedir. 

1 - Merkez ve fUbelerimiz, ikrazabnda % 12 yüzde on ikiye 
kadar faiz ve komisyon tahsil edecektir. 

2 - Mütteri nam ve hesabına yapılan masraflardan nakli nu
kut, sigorta, ardiye, muhafaza, ekspertiz, nakliye ve hammaliye 
vesaire gibi ücret ve masraflar diğer bankalarda da müteamil 
olduğu veçhile müşterilerden alınacak ve birinci maddedeki ka
yıt bu masraflara tamil olmıyacakbr. 

3 - Borçlu hesaplara tahakkuk ettirilecek faiz ve komisyonlar 
ticaret kanunu mucibince her üç ayda bir re'sülmale kalp edile
cektir. 

4 - ikraz muamelatımızdan asgari 15 günlük faiz ve komis
yon alınacaktır. 

5 - Her türlü muamelattan mütevellit muhabere masrafları 
müsterilerden tahsil olunacaktır. 

. lzmir Esnaf ve Ahali bankası Türk Anonim fİrketi 
lzmir merkezi 

imza okunamamıştır .. 
(1045) (1663) 

ır. --r::o;ı~~ ;;u; ~· w : 
iZMiR StCiLI TiCARET ME.MURLUö.UNDAN : 
Tescil edilmit olan (Banko Di Roma lzmir tubesi) nin ödünç 

para verme itleriyle uğratacağına mütedair beyannamesi 2279 
numaralı kanun hükümlerine göre sicilin 2281 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret memurluğu resmi mühürü ve 
F. Tenik imzası .. 

1-BEYANNAME 
Direktörlük Izmir 6 mayıs 1938 
IZMIR ILBAYLIGI YtJKSEK MAKAMINA 
Para ikrazı muamelatı hakkındaki 2279 sayılı kanunun hü

kümlerine tevfikan, i'bu beyannamemizi üç nüsha olarak yükaek 
makamınıza sunar ve para muamelelerimizde azami % 12 faiz 
aldığımızı ve buna müteallik hesaplarımızı 31 mart, 30 haziran, 
30 eylul ve 31 ilk'kanunda kapatmakta olduğumuzu saygılarımız
la bildiririz. 

Banko Di Roma lzmir şubesi 
imza okunamamıştır .. 
(1049) 1655 

iz mir 
1car No. 

Defterdarlığından: 
341 Birinci Kordon Balıkhane altında 23 taj numaralı 

dükkan 
342 Ceza evindeki bakkal dükkanı 
343 Abdullah ağa çiftliği hendek Karakolu civarmda 

51 adet zeytini havi 15 dönüm mikdarında tarla 
344 Çetmeli zade çiftliği yağ çayı mevkiinde 53 adet 

-----
.. 

Lira 

135 
400 

20 

zeytini havi 20 dönüm mikdarındaki tarla 25 
345 Burnava Kürt Ömer S. 12 taj numaralı dükkan 18 
346 Tepecik Akşam S. 32 taj numaralı ev 36 

Y'ENIASIR 
; 

. t()PA'.NE T~;~~iİerf '.!%'. ': 
·Türkiyenin En· Birlilei Terazi .:+ -;h
· Fabrikasının Mamulatıdır 

TakHHerinden Sa.IOmnıı: 

4111!'!:!m'!ia:::ıınıış::;m;ı~!fa:!!!il!E:ıı-llDltilt.1iaY~1a1!fl'!!zı~ı;p:ı,raJi!nRı.. lıloC.W. 

iKTiSAT YEK.ALETi lÇ TtCARETI UMUM MODORLU
öONDEN: 

Türkiyede yangın Sigorta işiyle me,gul olmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ec
nebi sigorta tirketlerinden Kompani Dasürans Jeneral yangın si
gorta şirketi bu kerre müracaatle şirketin Türkiye umumi vekil· 
liğini yapan Abdi Vehbi Dural İstifa ederek tir ketle alakaııım 
kestiğini ve fİrket 1/1/938 tarihinden itibaren Türkiyedeki faa
liyetini tatil ettiğini ve tirketin tasfiyesiyle lstanbulda Galatada 
Voyvoda caddesinde Jeneral hanında Roger Deheire'in mefgul 
olacağını bildirmittir. Bu tirketle alakası olanların Roger Debe
ire'e ve icabında lktısat vekaletine müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. 9- 29 -19 1168 (730) 

*' l+s 
: : .... , f -.. ; , ' 

Böbrek, karaciğer ıahatsızhkları
na. hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

, - - ' UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve te:zgôhları bilumum sanayi makina
ları, T ornalar, M akkaplar, Frezeler vesaire .. 
«PLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preselç_-ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ...-e borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları inı;aat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kahplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve •• 
TiTANlT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı a~ağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peşt~malcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

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

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle mü
zayedeye konulmuttur. ihalesi 2 - 6 - 1938 tarihinde perşembe 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müraca- ----allltilmllZll1Z111m-ım::.1'..JJ-••ımı-11Gıı;:ı;m~Z!llmmS11mm: 
atleri. 19 - 28 (1039) 1674 1 1 

No. 2213 No. 2213A V 
DAtMON markalı hu fenerler üç renklidir. istenildiği za

man beyaz, yeşi1 ve kırmızı yanar, kapakh, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Aı·kalarmda kayıt ve askı
ları ve muhe.bcre icin alfabeleri ve dfü•meleri vardır. Şimcndi-- ~ 

fercilere ve A.skeri muhaberede kullanılır. 
Zabitan ve herkes icin kullanılmağa elveri,lidir. 

~·-E ııi•o•I• RJUtN7. ııonıı • 

Ditleri içinden dıfından temizliyen her kesin beğendiği ve 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam .. ... . 

BRONZ 
Diş Fırçaııdır .. ... . 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

Şark Sanayi k·umpanyası 
lzmirde Şehitler cadder.inde ki.in Şark sanayi kumpanyasına 

ait iplik fabrikası yeniden tetkil ettiği üçüncü posta için 17 ya
'ından 35 yaşına kadar kadın ve erkek İfÇİ alacakbr. 

işe talip olanların hüviyet cüzdanı, atı kağıdı, polisten alınmış 
düzgünlük Türk h~rfleriyle okur yazar olduğuna dair vesikası ve 
dörder kıt'a veıika fotoğraflarla birlikte önümüzdeki PJZartesi 
gününden itibaren ve ıabah ıaat 9 ile 10 arasında mezkur fabri
kaya müracaatleri lazımdır. 

Pe. Sa. Pa. 1-3 (1010) 

-------==--=------~---====---- - -
--~ - -

19 MAYIS PERŞEMBE 1938 

...... 

TURAN rabrikaları mamulatıdır. Aynı ıanıanda Turan 
luvafet sabunlarını, fraş sabunu ve kremi ile gUz:ellik krem

Jerini kullanınız. Her yerde ıııatılrnaktadır. YaJoıı toptan sa· 
tışJar için bmlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyaıılı Te J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34915 

.) 

l'fi!l .. l!B':!~mv .. •uı•z•:u:m1111•cm2ımılm!I• ......................... ._ 

BAG VE BAHÇELERtNtZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayışsız, ayni kaide üzerinde 

DfESEL MOTöRONE akuple edilmiş POMPALARDAN istifade 
ediniz. ŞEHiR • ÇlFTLlK ve OTEL tenviratları İçin ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla işler, sarfiyatı gayet AZDIR 

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

'!----~--------------------·~ 



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

Bakımsızlıktan çürüyen diflerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
eua n atti :zatirıeqe yol açtık
ları, iltilnıp yapan dit etleriyle 
kölderine 'de lwmmaM, eputcli
ait, newuteni, sıtma ve romatiz.. 
ma yapbjı faın.ew anlatıl~ •• 
Temiz aitz ve •il•• ditler ~ 
mi vücut ıağlığmm en birinci tar· 
b olmuttur. Bina_~lı difleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fa.la (Radyolia) dit aaaeana ile 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

DEUTSCHE LEVANj Fratelli Sperco 
TE-LlNIE V 
G. m. b. H. apur acentası 

ATLAS LEV ANTE - [AN1E, A. G. ! ltOY AL 'NEERLANDES 
BREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE DEUCALION vapuru 16/ 5 / 938 ta· 

HAMBURG, ı&. G. rihinde beklenmekte olup Rotter&m. 
ANDROS 'Vapuru. 1 5 mayıJta bek_lle- Atn8terdam ~ • laırıbU'tg limanlanna ~a· 

.,..._ Aaw-. ve Hambw:&' limanlann- relcet edecektir. 

dan yük çdtaracakttr. VENUS vapuru 26/.i/938 de lime.• 
AKICA •apuıu 14 ma~ beldeni- nanı.zda.beklenmek~ el yükünü taJı(j. 

~r. Rou~ Kamburg 'Ye 8re1ttcm yeden sonra IBargaa. 'Vat'fta ve Köııtence 
tçln yü1t alacaldır. 1. __ ,, • . ,,L _, k .. ARMEMENT ımlllllan tÇm YU&: ıuacıı ur. 

H. SCHULDT SVENSKA ORIEN L!NIEN 
MARITZA .-apuru haziran tptidala-

nnda bekJ .. q.. Rotterdam lLR.bure BARDALAND motörü 20/S/938 ta. 
Ye S.-emea hMlları içİI\ f'Ük .lacakbt. rh• l>ekleıiU'i'ldcl~ °"iP Rottertlanı. 
SERVtCE MARITJME ROUMAINE Ha.mburg, C.aynia, l>antzig, Danimark 

.. BUCAREST ve Baltık limanlan tçm rük .. 1aca1ı:ın. 
OUROSlOR. vapuru 1 ltu:iranda 1>ea,. NORDl.AND vapuı. {}f61936 tarl· 

&'aranti edebilirainiz w: etmelisi
niz. Bu suretle •ikropları imha 
ederek ditlerinizi komlllUf olar· 
sunuz. 

RADYOLIN 
niyor. Köstence, Galat% ve Tuna limanla- hinde beklenmekte Olıııııp Rotterdam. 

Bu ilk tehlike alimetlerini görür görmez derlıal a içia .. ~. Hamburg, Gdynia. Dafttzig, Danimark 

N E V R O Z . N nmc ıtOR:&a W)l)F'IHA.VSUNJE •e Baltılt limanlan ~ ~le alaca.km. 
, ) 0St0 VtKtNGLANO metörii 16/6/936 ta· 

SAN ~ 'QPCt\l 26 l\Qira.nda rihinde bek.lenmek.to olup Rc.tterdam, 

lmak 1 wt..,_. ~ " Nontııt umura a i.zımdır O.uılıamııa ~ ~. Hatnburg. ~a, O.ntn,, Danimadr 

Fenni ~özlük için ,. 41 
NEYR.07JN Sojtılt alcmlıiitnm feaa :ilrahetler dojuunuine IOHICSION MRflC UNIS LTD. v. IWbk limanlan için~ alacaltbr. 

ma.i oheHa l.ra.ba- biit&a ıd.a'&Plan da dindirir. UVERPOOL SERViCE MMl1DE ROUMAIN 
,_._,_ dnde ı..,. afmaWlir 1NCD10R1. ........ S h±wla IM!k- SUÇEAVA .apu.ru 6/6(9'8 tat:11t.bt· ---------llll•••••••m!ll••----- len.İ;rot'. B.qıu, Varaa. K~ Uman-~ limarurrnza trelip Mıdta. Martdya ,... 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
· HiLAL ECZANESi 

Dinyada mrwcat bil6e cödiik cim Ye çqitleri ;rakından 
Ye m:aktaa gÖl'ell .,.de aiferik. a1enderik, aubl fn-a,.,e 
Caflada a1tm, nikel. pı11tin, lıu bap Ye .dlüloid çerçırre
ler, tof&', ta7J'lll'O n motosiklet gözliikleri, pumla, pertanm 
lıııuometro, ,....ometro, altbaetro, pedometrolar ile göz dok· 

tmfan için göız muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her iki otelin müsteciri Tüıtiyeaia en eKi otelcUi BAY 
öMF.R LOTFO'dir. 43 aenelik tecriiheli idaresiyle bita. Ece 
haJkma lcendiı.ini aewdimôftir. . 

Otellerinde .u..Fır kalanlar, kendi eTieriadekİ nJ.afİ ._. 
lurlar. 

Birçok humiyetlerine ilaveten fiader müthit ucuzdar. 
lstaııbulda hiitia Eee ve Izmirliler bu otella-de balutmlar. 

IK.TISAT VEK.ALETI tÇ TICARETI UMUM MO~O.. 
öONDEN: 

Türkiyede Nakliyat sigorta itiyle mqgul olmak bere bmmt 
hükümler dairesinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ec· 
nebi aigorta firketlerinden Kompani Duürana Jeneral nakliyat 
Iİgorta tirketi bu kerre miiracaatle tirketin Türkiye umumi ve
killiğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek ti.ricetle alikaımı 
kestiğini ve tirket 1/1/9'38 tarihinden itibaren Türkiyeddri faa
liyetini tatil ettiğini ye firketin taafiyesiyle btan.bulda Galat.ada 
Vorvoda caddaipde Jeaenıl lıaninda Roger Debeire'in mqgul 
olacajmı Lildirmiftİr. Bu tirk.etle alikaaı ,olanlano Roger Debo. 
ire' e Ye icabında lktuat Yekiletiııe müracaat etmeleri ilin oJu. 
Dlll'. 9 - 29 - 19 1167 (727) 

1 • -ç:q; uw+nsn 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
ILACI 

ffr 
6ZAA_ 

DDKl:OR JEMSiH 
Lı aki aambn bile pek kısa bir zamanda tamam.en vo 

idildi.dm pbnr. 

Umaml deıpom: fntlh Kanmk eczanesi her eczanede bulunuı-. 
Oddt .. e miieair bir nam ilacıdır. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her tü~lii. tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK Büyük Salepçioğlu 

Hanı Karşısında 

tzM1R BEIFDln:stNDE.N: f öDEMtŞ ASIJYE HUKUK HA· 
Jld bin lt'kiz yüz bk dart lira lmk j .KtMLlölNDEN: 1 

altı kurut bedeli bfifli bayındırlık ı ödenıifin Me.ndegüme kö1 üaden 
.aı..m.da Tevfik RÜllÜ Ara. cadde- Molla Muatafa oğlu Jbrahim Çırak 
sinde beton döşeme yaptırdmas. için vekili avukat Sabri Şerif Irmak la
blokaj temel clö§emelile iki tarafında rahndarı a}'1l.İ köyden MoUa Mustafa 
mevcut kordon taılannm tanzim ve oğlu Abdullah oğlu Musa namı diğer ~·~~!!WUil!J!:@lll'!l!liAilWEl:i5*M-&fl?*SMSllll:i?li!iiW•~~---il!ICl•1:111m __ _ 

betonileyerinekonulmuıişibaşmü- 1zz;: ~11tedınınaçılaıı ~~muaraza Haşaratla mücadele zamanı geldi 
bendislikten 15 kanıt mukabilinde ve ogum Y terkinı davasınm .. .. . . . 
tedarik edil k &..-:f rtııamesi duruf!D&&mda: Geçen sene bütün b:mirtilnin 

ece ~ ıve P .. Müddeialeyh namına gönderilen takdirlerini lcapınaa «Whiz mar-
Yeçhile 7 / ~/938. ~ günü. saat !6 gıyap karannın gÖllerilen adreırtB ol- kala methur Amerikan filidi ile bu 
"! ~ ebdtme ıle ihale edilecektir. madığı ve ilaunetgihımn m8(:hul b1J. sene yeni ve çok kunoetJi bir f«· 
itin bin beı ~ Jiruı .vtamaya ~·: Iunduğu mübqllin ve köyü muhta· ı mülle çakan FAYDA ve emsali iliç
bnlacak ana mnbbili müteb~ rmm JDell'ubatlanndan anlqtlnıaklaj lan, taze ve müeaair Naftalin ve pire 
de taıtnamesi veçhile nakden ven- hakkında gıyaben karar yerİJeı'ek du- tozlanm, lngiliz markalı kimyevi 
~·~edecekler iki yüz °!1 l'UfPlUI 14/6/938 tarihine mü.udif gübr~ bailar ... için kara boya ve 
liç lira ellı kuruşluk muYakbt temı- ıah günü saat 10 a Luakıldığı ilinen 1 zaç yaglarmı, agaçlarda, fidanlarda 
nat makbuzu veya banka teminat tebliğ olmım. ve çiçeklerle giiJJadelö haUık va. 
mektubu iJe aöylenea gün ve saatte 1654 (1048) İr haterab öldüren ve Burnava Zi-
eaıcilmene gelirler. ....--v1oç:zcsu;:;:w~ CJ!W r ,.,.,. raat enltitüaünün nporanu l:a§ıyan 

19, 24, 31, 3 1671 (1041) ve 2/5/9'38 giiıılü kanun. dCATAICJU..A» tozWuu kflSin ve 
1 - ~lik lwıum.mun 2850 3 - Gayri mübadillere talDia edi- ucuz faat.ler)e maiazmmzdan tedarik 

'-.nlı kanunla deiiftirilea 2 inci len maJ1ann vergil~i ~ldmvlü374j edebilir~~ 9 r~m!nı ia~ 
~esine ek 3370 IAJI .-e 2151938 ıa11 ve 2/5/938 güDlii kenwı bele- ~ek iltiyeıdenn maiazamızla hiç 
liiaıli kanun. diyenin ilin tahtuma uılmqbr. t alikaaı yoktur. B.,b 7erde de ıu-f mamıza dikkat buyurunuz. 

Z - lskin bntm.uoa ek 3371 sayı 1672 (1040) Lemiz yoktur. Lütfen :rubndaki fir- TELEFON ı 3882 

la.nM ,a 111....br. Cenova limanlaıtt içi* Ji)lcu 'ft yUk .J1r. 

STE ROTA.LE lfONCROBE l ALBA JUUA VapUta !/7/1~H& de 
DANUBE MAR.ITIME beklenmelcto ~~ Malta. MaraUya Ye 

BUDAPFST npunı 23 mayı.ta bek.- Cenova li.manlan içlo y\il alacaltbr. Yol• 
leni,rOI'. Tua lim.anlan için yiik alacak· cu da kabul eder. 

tir. Hlndalci hareket tarihleri;yle navlun· 
TISZA npma 2 1 mayata bek.leni· lard.aki deiifikliltlerden acenta mesull

yor. Port 5.it • n ltl:enderi,ye için hare- t kabul D-L- L-• Lııl t..1-. 
ket edeceltti ye etmez. "'"' nıua taQU t IVlla 

Dindald. "·hareket tarihleriyle UT• lklnel Kordonda FRATELU SPERCO 

luıılardald dellflldiklerdtD aoenta me- Tapur acenbalıima mUracaat odilmeei d· 
aullyet bbul etme&. ca olunm. · 

Daha mı. tafslJlt almak i9ln Birin- Telefon ı 4111 I 4141 / 1883/4111 
cl Kordonda V. P. Heııry Van Der Ze. 
ve Co. n. v. Vapur acentalJluıa mUra· 
cut edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 n 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMltET 

Vapur acentası 
BtRINCİ KORDON REE! 

BINASI TEL 2443 
EUerman Lineı Ltd. 

HELENIC LINES L TD. LONDRA HATI'I 
HEl..l..AS npuru 13/15 ma)'l8 ara· CARLO "--' • da L dra . . , vapuru m.ı IUSlln on 

unda bek.lenilmektedır. Rotterdam. , 
Hamb A _ , 1. nl ı.... ük' ve Hull den gelip yük çıkaracak ve ay• 

urıı ve .M.DVen ıma an ·~ın y 
alaeaktu. • ni zamanda Londra ve Hull için ~ 

GRJGORJOS C. il vapuru 2) - 2 4 ma· alacakbr. 
yıs ara911lda beklenilmektedir. Rotter• POLO vapuru 29 nisanda Londra .. 
dam, Ham.burg ve Annn limanlan için Hullden gelip yük çıkaracak. . 

7iik alacaktır. . OPORTO vapuru 28 niaanda Uver-
LINEA SUD AMERiKANA pool ve Svanaeadan gelip yük çıkaracak 

RIO PARDO motörü 24/25 mayıata ve ayni zamanda Liveıpool ve CJosgoY 
bddenmekte olup Nevyork için yük için yük alacaktır. 
a.lacakbr. 

ELiN. K. motörü 1; /20 haziranda LE.SBIAN vapuru 1 7 mayuc. Llver-

b_ı_1 ı_ ] N k , . pool ve Svanııeadan gelip yük çıkaracak 
eıuenmeıde o up evyor ıçın yük 

alacaktır OPORTO vapuru 7 mayıs 1938 de 
UNrrio STATES AND LEVANT Liverpool için yük alacaktır. 

L1NE LTD. THE GENERAL STEAM NAVtGA. 
BAGHDAD tnotörü 1 haziranda bek· TION LTD. 

lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. ALBATROS 3 vapuru 20 ma)'l8b 

DANIO motörü temmuzun iptidasm· Londra için yük alaca.km. 
da bekleoilmekte Nevyork için yük ala· DEUTSCH LEV ANTE • UN1E 
cakbr. ACHAıA vapura linMnmuwda olup 

BALKANLAR ARASI HATii Jiik çdc:armaldadır. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. Tarih ve navlunlardakJ değtşikliklel'-

K.OTOR den acenta mesuliyet kabul etmez. 
Balkan ittifakı lktısat konferanstnın 'mml _________ _ 

seyyah. yolcu ve yUk için tesia ettiği 
hatta mensup Yugoslav bandmılı Yerlimalı LOVCEN . 

Lüb vapuru pazartesi 23 mayıs saat 
1 2 de lzmirden hareket edecek Pire, 
Korlu. Adriatik limanlan, Venedilı:, Trl· 
este ve Susak limanlan için yolcu ve yük 
alaeakbr. 

ÇAT AL, BfÇAK, KAŞIK 

Gerek vapurJarm muvasa!At talrhleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla ta&ilAt almak için Birinci 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 3171 - 4072 

Ohu bir bre tcıçr{lbo edinlL Kendinizde yeni 
bir çoiol"'Q ~ 11raııdı(j1111 ~L 

~ 
VAUDOI. doınlo, loblet ve hop 
~ hw .tezaııedt. buluıı~ 

Büyük fedakirWdarla ricada ge

tirilen fabrikamızda yedi mah ola
ıak her model çatal, bıçak, katıli 
imal olunmaktadır. Avrupa mamula
h ayanna faile ola.n bu emıalsiz yerfl 
nıah fabn"kuının mamUlitını her 
yenle &raYmtz. 

LOKANTA ve Gazinoculann 
nazarı dikkatine ı 

Fabrikamız BAŞKURT marka
lı YERLi mamulatımızı görme
de,., ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
takımlarınızı alma)'UUZ, Bütiln 
mallarımız hem kalite itibariyle 
Anupanınkinden daha yübelc .,. 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Sab4 Yeri: latanbul Tab-

i 
takale caddesi No. 51 

< Jak Dekato ve Saı.) 



SA\r : 10 

Roma Qörüşmeşi çıkmaza mı girdi? 
Fransız ltalyan Mussolininin nutku müzakerelerini • bıraktırdı gerı -

Italyanın tuttuğu yol lngiliz kabinesinde tadilit 
ispanya meselesinde Fransanın güt- Yeni hava nazırı hava programının 
tüğü siyaseti de~iştirmek midir? ana hatlarını izah etti · 

PARIS, 18 (ö.R) - Fransarun Ro
ma mulahaqüzan bay Blondelle ltalya 
hariciye nazın Kont Ciano arumda bu
sün yapılmuı beklenen ıöl"Üfmenin vu
ku bulduğu hakkında biç bir haber gel
memİJtİr. Roma gazetelerinin bir kısmı 

bu hali, bay Musaolininin Cenova nut· 
kunda makes bulmllf olan ltıılyan ibtira
DDll atfetmektedirler. cKnryera Della 
Seru bu fikirdedir. Diier bazı gazeteler 
ise müzakerelerin normal tekilde devam 
ettiğini iddia ediyorlar. Bmılarm filcıin. 

• 

ce göriifmelerİn neticelenmemesi ıundan . 
ileri geliyor : iki memleket aadece f"kil· nıtlerin Koma seyahatlerinden iki intiba 
den ibaret bir anlafma a dejil fakatllİyuet ayni olduğuna göre lnııiliz hü-,ticeai olarak Franaanın Romada ltalya 
____ ,_ b" nl Yol '---•~ • •'- • kümeli bay Muasolininin nutkundaki fık- kralı ve Habet İmparatoru nezdine bir 
t'!NLNI D' a aflDllJ'A TAS OllDllll u ... 701"' 

lar. Bmımı da daha güç olma.. tabödir. ~yi •Y~ :"':-Od.• kendi• ale.yhinde. ~e- ııe6r göndermesi ve böylece müzakere-
• Londradan gelen haberlere göre lnıı\- Wdd ettiiinı bildınnek nıy~~~ mıdır? teri daha esulı bir aurette ele almaınu 
tiz nmaml ellı:An Fransız • ltıılyan miiz.a- . B: Buttler : - B. M~linınm nutku muvafık görıniiflerdir. Fakat bu teklif 
lı:erelerinin YUiyetini alüa ıı. takip et· li%erınde yapolan bu tefıır 7anllf oldu· lehinde ekseriyet bulwuunamıttır. lngiliz kralı, Hava marefalı ün ilorması ile bir tayyare bafında 
mektedir. Bu aabah ~ foılı:at lıenüa iundan böyle bir teminat nıemem. cJour» ıueteainin bildirdiğine bakı- LONDRA, 19 ( ö.R) - lngiliz hariciye nazırı mühim beyanatta . . . • . • 
resmen teyit edilmiyen bir fqİaY• göre ROMA, 18 ( O.R) - lngilu ıefiri Lna bu huousta muhalefet eden Radikal kllbinesi aon yapılan tadilattan bulunacaktır. lngılız harbıye nazırı Hore Belı1a 
Jngiltenmin Roma sefiri Lord Perth kont Lord Perth bugün Cbigl sarayına gide- -yaliatlerden .;,.de merkez partileri- sonra bugün ilk içtimaını yapmıt LONDRA, 19 (ö.R) -Gazete- rine Avam kamarasında iki mebu
Cianoyu ziyaret ederek bay Muuolini- rek hariciye nazın Kont Ciano ile uzun ni temsil eden BB. Mand"I n Reynodur. ve romatizma haatalığından yeni ler kabinenin ıon aldığı tekli 935 ıun kabineye girmesi ltalyan siya· 
nin Cenova nutkunda Framıs • ltalyan bir muhaverede bulımmllflur. Salihiyet· Mebuaan meclisi reisi bay Herriot ta bu kalkmı' olan batvekil B. Cham· haziranında hay Baldvin tarafın· si mahafillerinin fikrince hükü· 
müzakereleri Jıakkmdakl fılıramn mana· tar mahafiller bu mülakabn meV%Uu muhalefete kuvvet .,ermektedir. cJour» berlain'i içtimaa riyaset etmittir .. dan tetkil edildiği zamanki liste meli Avam kamarasına biraz da. 
orun tasrihini lstemİftİr. haldnnda ilıtirulı davranmaktadır. Bu bu va . eti teeuüfle kartolıyaralc Roma. Asıl müzakereler harp tayyarele- ile mukayese ederek yalnız üç na- ha yaklattırmakta ve kabinenin 

Eauen bugün llğleden ııonnı Avam gÖl"Üfmenİn lngiliz • ltalyan arolqma11n• • hirzı:fir ta • · • Fransanm kendi rinin imalini hızlattıracak tedbir· zırt!' o vakitten beri ayni nezaret- mevkiini kuvvetlendirmektedir .. 
lı:amıırasınd da bu meoele müzakere dan beri iki hükümet arumda tesis edi· Y f ti ld ::;nm r ler üzerinde olmu.tur. Yeni hava !erin batında kaldığını, diğer bü- Avam kamarasında Liberal me· 

0~ tur t • ..: _ ... :.inden Bay len daimi temasın bir devamı olduğu menTaa 
0 

u u yluıyd :~. , __ , -'-~ nazırı air Vood programın tefer· tün nazırların vazifelerini değit· buılardan Mandel ispanyaya kar· 
mevzuu "' . ..,.. ..-- L. edili • empn gazeteı e -.maouue.moe •• d "'I d h ) • d.'kl • • •• h d d' 1 k 1 k • • • k k 
Hendenon be,vekilden f'lll" sormtl§turı ucyan yor. bu it li%erinde durmakta ve muhaverele- ~atını ~g~ se e, ana at arını tir ı .. erını m~ta ~ e e _ıyor .""!· !ı. arıt~~ ı sıyaı~tını yı ma 
_Fransız. ltal•an müzakereleri do- PARIS, 18 (0.R) - Sağ cenah cüm- . . . b" -'-'ld d ··--'-'- ızıJı etmıflır. Bu mutahede goıterıyor kı lngılız ıçın yem hır letebbuste bulunmut 

' rm ıyı ır ,..... e evarnına ""'""' ver- D"" f Ce d d"" k b" 1 • • 1· 1 . "k h "k'" t" B 1 "l"h ı.~sivle •-anya harbindeki yuİyelİ ima huriyet federasyonu partisi haftalık içti- . . . . . . . ıger tara tan nevre en on· a ıne erının ma um o an ıstı • ve u ume ın arae ona aı a sev· 
, .. , ~.. . mek ıçın bır sefır tayınım elzem uymak. ·· 1 h • • L d H h 1 d b" k k" t · · B" 1 "k Am ik d eden bay Muuolininin nutku münasebe- mamda b"fvekil bay Daladiyerun ilk . mu• o an arıcıye nazırı or a- rarı, ta ıı ar arasın a ır ço te- ıya ı ıçın ır etı er a ev· 

tiyle be,vekil teminat Yerebilir mi ki vaitleri bilihnıı hili. Romaya bir sefir "'.~"· Bu g~te Franaa ve ~~yayı bır- lifaks kabineye harici vaziyet beddülat yapılmasına asli mini le!le~iyle ~l~tma~~nı tavsiye et· 
Fran .. yı ispanya meselesindelı:i aiyaae- söndermemİf olmaıımı teesııüfle kartıla· bınnden en "'yade ayıran ""' lıp'.'."ya hakkında izahat vermiftir. Bu ak· olmamaktadır. mı,tır. Harıcıye muste,arı B. But· 
tini terke mecbur etmek 19n ltalyanın IIIJftır. meseleıi olduğunu kabul ediyor. Çünkü fftm Lordlar kamarasında bozı ROMA, 18 ( ö.R) - lngiliz ka- ler hükümet namına bu teklifi red 
yapabileceği tazyike kartı tngiliz bükü- ROMA, 18 (0.R) - ltalyan malıafi. bu meselede Franaanm ltıılyadan iste- lordların suallerine cevap olarak bineıindeki tadilatla iki Lord ye- etmittir. 
meti Fransııya mlbalıeret edecektir? linin istihbaratına göre dün Pariate hari· dikleri, lnııilterenin istediklerinden da- ------------------------------------------

Hariciye mÜStefMI bay Buttler ıu ce- ciye nazın B. Bonnet'nin harici ıİyaset ha fazladır. Bununla beraber yan resmi Saraybosnada toplanan Mısırda 
Yabı yermiftir : hakkmdaki izahatını dinledikten sonra Fransız gazeteıl Roma ıörütmelerinin 

- Her kee emin olabilir ki Fransa ve bilh .... Fransız • Jtıılyan konUfmalan· neticesinden ümidini kesmiyor ve barici ___ ..... __ _ 
ltıılya ispanya meselesinio r.ür'atle halli nın eereyanİy)e uğrll§&D nazırlar konseyi ye nazırı B. Georgeı Bonnet'nin fU .az. d • k ı b • 1 • .., • k f 
için lngiliz bükümetinin tavusutuna ih· iki memleket münasebetlerinin tanzimi terini kaydediyor: ra ı a ır ıgı on er ansı 
tiyaç bu.ederlerse bu tavusu! her ikisi huauaunda bir neticeye varaınamıtlır .... c Müzakerelerin terakkisi balı km da ne : 

Maliye nezaretini 
başvekil üzerine aldı 

için daima elde edilebilecektir. Bazı nazırlar milletler cemiyeti konseyi- bedbin, ne de nikbin olmaja sebep yok· 
B. Hedel'10n ı - lıpanya meselesin- nİn Habet ilhaknu tasdik busuaunda dev- tur. Sadece elde edilebilecek neticelere Kahire 18 (ö.R) - Kral Faruk 

iıtifa eden lsmail Şevki paşanın yeri
ne Maliye nezaretini idareye baıvekil 
Mehmet Mahmut pa§ayı memur et
mi4tir. Şimdiye kadar bqvekilin ida
resinde bulunan dahiliye nezaretine 
de Lütfü Tahir pata memur edilmit
tir. Diğer tarafdan kral altı yeni ayan 
azası tayin etmi4tir . 

de Franaa n lngilterenin takip ettilderi !etleri ıerbeıt bırakan celseainin bir ne- itimat beılemelidir.• 

Südetler tedhişe başladılar 
Belediye • • dola· • 

ıçın 
• 

seçımı ev ev 
şarak halkı tehdit ediyorlar 

Haynlayn 
Çek • Sovyet ittifakının 
terkine ısrar etmlyecek 

PARIS, 18 (ö.R) - Çekoılo
vakyadan gelen haberler k11adır. 
Südet nasyonal sosyalistleri Al
man ekseriyeti olan mıntakalar
da hakiki bir tedhit rejimi kur
mutlardır. Nazi kolları ev ev, fab
rika fabrika dola,arak önümüz
deki belediye intihabatında Nas· 
yona! sosyalist listesi lehinde rey 
vermiyecek alanlan tehdit etmek
tedirler. Prag hükümeti büyük 
bir soğukkanlılık göstererek bu 
vaziyetin önüne geçebilecek ted
biri almaktan aakınmıttır. Çünkü 
bir hadiseye ıehep olmamaktadır. 
Bununla beraber vaziyetin neza
keti göz önünde tutuluyor. 

ROMA, 18 (ö.R) - Pragdan 
gelen haberlere göre Südet mese
lesi ümit edildiğinden ziyade ba
nt yolunda halledilecek bir fekil 
almaktadır. Südetlerin 'efi Bay 
Haynlayn Cekoslovalcyadaki Al
manlar hakkındaki müddeiyatın
da eskisi kadar müfrit görünıni
yor. Di~er taraftan Prag hükünıe
tini anla~maya sevk İçin Londra 
ve Pari~;., tazyiki devam etm .. k
tedir. 

Diğer taraftan bir gazetenin aa· 
lilıiyetli bir kaynaktan öğrendi- Londral 7 (A.A)- B.Haynlayn 
g- İne göre Alman Südet partisi Al- y l L d l ile Çekoslovak hükümeti araıın-

ugoa av 1<a ın arı d k' ·· k ı · k k d 
man hudut mıntakaaında bir ple- BELGRAD, 18 (A.A) - Saray ğine kani bulunduğunu söylemi,. b a 

1
' muz~ e~ e~ın p;I yk 

11:r a 
bisit yaptırmak niyetindedir .. Bu bosnadan bildirildiğine göre ma- tir. z~' ıybac~gı tk m~.n ~ 1 mı· ekk~e d'~· 

1 b . · · · Al ı b d . .. . . . ıra u an ço musaıt te a ı e ı· P e ısıtın gayesı man arın ay en ve ormanlar nazırı Koyuncıs Nazır bu muhım nutkunu bıtı· 1. H l dak f · ·ı • " ıyor . . ~!.'? a~a s~ a. ın_ı ve.ı ~rı 1'.~r- hu ,ehirde toplanan Yugoslav ra- rirken Sırplann kardqlerini kur- .. 
dugu muddeıyata ıttırakını goa· dikal birliğinin bir konferansına tarmak için katlanmıt oldukları B.Haynlaynı~ muzaker~~'? mu-
termek olacaktır. ittirak ederek bir nutuk söylemit fedakarlıkları hatırlatmıf ve biz- kvafflakakıyetSle netıce~enakme11 ıçınkÇe-I 

· · ·· · · · H 1 b"I hak'k · oı ov • ovyet mıa ının ter ın 
LONDRA 18 (ö R) M·ıı ve Stoyadıtıovıç hukümetinın da- zat ırvat arın ı e ı atı an· I k t I k ·ı . .. '-t 

. - ı et· h" • . . 1 ld ki ş fi · · d mut a ,ar o ara ı erı surmeK e . . ' . . - . . . . ıli ve harıci aıyaset sahalarında amıt o u arını, e erının ur· . - . k 
ler cemıyetı bırlıgı reıaı B. Gılbert .. t d" _. f 1• tt b h • gun ıı"y••etine kartı Hırvatlar ara- ıarar etmıyecegı zannplunma ta-
M T . . d Ç gos er ıgı aa ıye en a aetmış· - d y · t k "k dd J urey « ayını•> gazetesın e e- t" d h !'hazırda görülmekte ır. azıye ço nazı a o unu-
k 1 k · "kl·ı· · d ır. sın a a 1 d ·· · · 1 kt d oa ova ya ıstı a ının ne en 1 d -· 'kliğin bundan neset et• yorsa a umıtaız ıayı mama a ır 
hem insanlığı hem de bilhassa Nazır muhaliflerin harici siya- t~ ~.n. tegbıtı .. tt" · t' ' Çünkü Haynlaynın itilafgirizane 

. . . ~ ·-· . .. set h kk d d tt"kl . b ıgını e aruz e ırmıf ır. . h h k . . hl"k 1 • · lngıltereyı alakadar ettıgını şoy- . . a ın a ı~r e 1 erı azı BELGRAD 18 (A A) _ 1 ·ı. hır attı are etının le ı e erıne 
lece anlatıyor • ıtırazları reddetmıf ve Yugoslav- . Bel , d f ... s· Kngı tamamiyle müdrik olduğu tahmin 

· Al it ı ·ı ı lerenın gra ıe ırı ır am· 
Bu istiklal insanlığı alakadar yanın manya ve a ya 1 e an a· il d .. A 1 · · olunmaktadır. . • • pe un va a aıansını zıyaret 

eder, zıra Çekoslovakya Nazilet· 'an yegane devlet olmadıgını, t . t' S f" A" d" kt'" .. B --=--• ·ı k 1 . bö 
1 

. . . e mıt ır. e ır ıans ıre oru . 
tın ece o ursa Ren nehrınin ,ar- Ye bır sıyaaetın Çemberlayn Yovanoviç tarafından kartılan- İngiltere • Meksika 
kında bütün Avrupada yahudile· Daladiye ve Benes tarafından da mıttır. Sir Kampell ajansın faali-
re, aulhculara ve hatta bir kelime takip edilmit olduğunu, aradaki yetiyle çok alakadar olmus tah- arasında 
ile hıristiyanlara rahat yüzü kal· farkın Stoyadinoviçin itilafı baş- rir büroları ile radyo Avaİ~ is- R (ÖR) lngil' M k 

ak 1 "it · d l"k k • . . . . oma 18 . - ız - e -mıyac tır. ngı ereyı e a a a· a hır hava ıçınde ve Yugoslavya taayonunu gezmif ve kendısıne ik d" 1 • ·· beti · · k 
dar eder, zira Çekoslovakyanın için müsait aartlar altında akdet- aı"ans direktörü tarafından lazım •.ima ~pdoması munl..oased eknnb'!' ~-

k 1 Sk d 'l"h f b "k J • l ' · sı esın en sonra n ra 11 ınesı· 
yı ı ması o a sı a a rı a nrt· mıs o masından ıbaret bulundu· aelen izahat verilmittir · M k ik k b" d · .. 

R t 1 k 1 Al - ' k d · · • · nın e s aya "'" ır enız numa-
nı, umen P.e ro ~yu arını • gumı ay etmıştır. Sefir ziyaretinden ıonra Yu· . . • .. .. .. •.... 
manyanın elıne ·geçırecek ve bu Anslus hakkında da hatip Sto- goslavyanın bu en büyük Ajan· yışı Y.apm~gı ~uşundu~! fakat 
devlete iyi teçhizatlı üç milyon yadin~viçin Avusturyanın arlık aında gördüğü asri tesisat ile mÜ· Amerıka bırle~ı~ devletlerını kuşk~
ı a k r t · d kt' E ·er . . landırmam11k ıçın bundan vazgeçlı· aze s e emın e ece ır. g fU veya bu devlet grubunun para- kemmel faalıyetınden dolayı hay· •. .. . 
b' · · f · b"tü b 1 gı soylenıyor ızım aıyaıe ımız u n un arı siyle ya&amağa devam cdemiyece- ranlığını bildirmi,tir. · 

PRAG, 18 (ö.R) - Milli ekal- terketmeğe matufsa niçin silah- · --=--
liyetlerin vaziyetini kanun .eklin- Südetlerin Şefi Haynlayn !andığımızı anlamak müakül olur. Brezı'lyadakı' ATazı' tahrikaAtı Bir Çin tekzibi 
de halleden statü tamam olmut- Londrada iken IYı Hankov 17 (A.A) - Royter 
tur. Batvekil B. Hodza önümüzde- fedecektir. Eğer muvaffak olursa ispanya harbı ajansı muhabirinden: 
ki günlerde Çekoslovakyadaki Al- belediye intihaba tının ilk kısmı- Bilbao 17 (A.A) -Franko kuv- Berlin 18 ( ö.R) - Brezilya sefi- gasa •iddetle hücum ediyorlar. Bu Çinliler Japonların Lunghay de-
man, Leh ve Macar ekalliyetleri- nın neticeleneceği bu ay sonun- vetleri Sierra De Gudar mıntaka· ri dün hariciye nezaretine giderek aabalı «Dantziger Post» bu hücum- miryolunu kesmiş oldukları habe
nin mümeaıilleriyle görü.eccktir. da parlamento toplanınca ekalli- 11nda ileri hareketlerine devam et- Riyo dö Janeyrodaki aon hadiseler lan ıiddetle tekrar etmit ve Amerika rini tekzipte berdevamdırlar. Çin· 
Hükümet bu müzakerelerin en yeller statüsü bir kanun liyihaıı mit ve Mora Del Rubieloaa giden ve Nazist tahrikçilerin bundaki rolü hükümetinl de sert bir ,ekilde ten- liler Susevfunun henüz Çinlilerin 
kıaa bir zamanda neticelenmesi halinde parlamentoya verilecek- yolda Yal De Linareı ve Alkala hakkında görü m" tür. Alman kontrolü altında bulunmakta oldu-


