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şe,,Jikleri tal si/atı 
iç sahil emizdedir _J 
YF.Nt ASIR Matbaasında buİlmlfbr 

Büyük Şef · Atatürkün yüksek huzurları ile ve elli binden 
fazla halk.ın, ülkülü Türk gençliğinin coşkun heyecanı eşsiz 
maval fakı yeti ile kutlandı. Dün Ankara büyük bir gün yaşadı 

e y t . ... . 

Atatürk bütün · zinde
liğile başımızdadır 

Hatay 
haklı 

davasını, milletimiz için 
olan zafere ulaştıracaktır 

Büyük ŞEF'in etrafında bir tek insan gibi 
hareket eden TÜRK milleti onun ilk işareti 
üzerine en büyük f e~akarlıklara hazırdır 

Dün Kızılcullu 
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er 
-YAZISI 6 iNCi SAHiFEDE-

ovası insanlcı dolmuştur 

hareketlerini 
sevinç coşkunluğu içinde seyretmiştir 

Orgeneral Mariç 
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Atatürk bütün zinde- 1 

liğile başımızdadır ŞEHiR HABERLERi 
·······v·a~a;m·· .. ···· 

Listesi 
Hatay 
haklı 

davasını, milletimiz için 
olan zafere ulaştıracal<tır 

Bü:yiik ŞEF'in etrafında bir tek insan gibi .. 
hareket eden TURK milleti onun ilk ifareti 
üzerine en büyük fedakarlıklara hazırdır 

Bergama Kermes Haftası 
Kermes 
• 

pıyasaya 

sigaraları 
çıkarılıyor 

Kültür haberleri 
Salepçioğlu camii kütüphane

sinde toplanmış olan Vakıflar 
idaresine ait olan kitapların lzmir 
Milli kütüphanesine devri karar
latmıf, dün bu hususta vilayete 
tebligat yapılmıttır. 

* Bergamadaki hafriyat evıam 
lıtanbuldaki alman arkeoloji ens
titüsünün idaresi altında bulundu
rulması kararlatmıthr. 

Kırtehir ve Y ozpt hareket- • 
• zedeleri iane lİlteli : 

Lira K. 

Burla biraderler müea- 20 
seaesi memurları 
Şükrü Cevahirci 10 
l',tibhe odası Talltuilt 4 7 50 
toplanıp sekreter Bay 
Mustafa Gençiilcen elile 

77 50 
20109 76 

Bugün toplanan 
Dünkü yekWı 

BASTARAFI l iNCI SAHiFEDE istiklaline bağlı olanlara kartı it- p a g"" .. B g m yu""zl c zı" * tüozindeliğiyleba,•mızdadD".Ha- !enen cinayetler, yapılan zulüm, az r UDU er a aya er e - Erkek lisesi lngiliz öiretmeni Umumi r,ekWı 20187 26: 

tay diTaslDI TORK milleti için Franıız müstemlekecilerinin bir yaretç" g"d k ı·· ele bulu caktır B. Rüstem Atalan vazifesine de- ........................................ . 
haldı olan za1en wlafbracaktır. insanlık davasını ne kadar kötü ı ı ere o ren na vam etmediğinden muallimlikten Bir, iki satırla 
Bundan kim-in fiiphesi olmasın. bir tekilde ve ne kadar vahti bir Bergamanm Kermeı eğlencele- affedilmittir• Denizbank lzmir tubesi müdü-

nıhla çiinemeie çahftıklarını ri pazar günü büyük merasimle * rü bay Hatmet Dülge dün sabah 
Batbakan, parti grubundaki be- meydana koymuştur. Aylardan açılacaktır. Bu sene Kermes eğ- Kültür bakanlığı orta okullar- vapurla Karabunına gİtmİftİr. 

yanabnda Hatay daTaslDID aza- beri devam eden entrikalar, çev- lenceleri, Bergamanm tarihi töh- ' da, Liıelerde Te san'at okulların- Tetkikat yapacaktır. 
mi dikkat Te hu•niyetle takip rilen dolaplar •u hakikati cözleri- retine layik bir tekilde olacak ve da talebe - muallim münasebetle- * 
edilcfiiini, icap eden tedbirlerin miz önünde tebarüz ettirmittir : Kermeste bulunanlar tam bir haf-ı rinin tanzimi için kültür bakanlı- Vilayet jandarma komutanı B. 
almmakta olduğunu bildınm.Ier- Kartılıklı teahhütlerin dürüstlük- ta güzel Bergıımanın sıcak muhi- ğınca bazı tedbirler alınmıftır. Bu Hulusi Gür Torbalı, Tire ve öde-
dir. TORKIYE, hakkından yüzde le tatbikine ait ümitlerimiz suya tinde dolgun ve istifadeli dakika- 1 arada muallimlerle müdürler ara- mit kazalaruada zabıta itlerini 
yüz emin olanlara mab1111 bir dü- dütmüttür. lar geçireceklerdir. l ' aında çıkan ihtilifların halli de teftite gitmittir. Yarın d"neı:ek-
riistlükle bu bayati daTamızın Bu vaziyette samimiyetten, Turinr kalıq, Bergamaya pazarı · ıözden geçirilmittir. Bazı okul tir. 
beynelmilel •nla,ma çirçİTesi dostluktan bahsetmek beyhude- sabahı yediden itibaren otobüs ! müdürlerinin muallimler aleyhin- * 
içinde hallini kabul etmiftir. dir. Zira kartımızdakiler biç bir servisleri tahrik edecek ve lzmir-1 de sık sık rapor vermeleri ve veri- Çefme kazasında Talip iımin-
Garip değil midir ki, anlatmanın zaman samimi olmayı bilmemi.- den ıidecek kafileleri tapyacak- ' len raJMWlarm hazan hakikate de birini yaralıyan ldrisin ağırce-
claba ilk merhalesinde karfmıız- !erdir. Daha fazla niçin kendimizi hr. Bercama Kermesine maJasus j muk.arin balunması nazan dikkati :zad.a devam etmekte olan muha-
dakilerin mukderi yen dÜfmüt, aldatalım? olmak üzere lıüı.isar idaresi Ker- ] celbetmittir. Vekaletin aldığı ka- k.eıwi neticelenmif, ıuçlu bir ay 
aainiyetleri meydaaa çıkmı,tır. TORK milletinin sabrı tüken- mes sigaraları hazırlatmıttır. Bu rarlar bir tamimle Yilayetlere bil- ve bet gün hapse malıkiim edil· 
Biz aabD' Te t.ham•il aımnnı mek üzeredir. Türkiye ile dost ge- sigaralar Kermesin açıldığı gün dirilecektir. mittir. 
&fAD hadiseler le.artısında bile çinmek istediğini iddia ettiği hal- piyasaya çıkarılacak ve 15 kurup 
aoiukkaıılılıimııı elden bırak- de bize düpnanlıktan batka bir satılacaktır. t 
madık. Hataym yeni rejimine ,ey l'ÖStel'llliyea Fransa bunu bil. Pazar cünü Bercamaya ıelecek Geçen seneki Kermesten 
bir in eYTiıl DTU"1'"1Dl U. melidir. zi7U'dçilerin Takitlerini doldur- bi • tiba 
tecliğimizdea in,;J,abat nivım- Biz Adhpernriz.. llWf olmak için zeqiıı bir prog- r ın 
nan ıinde bazı tadilit yapıl- Sulha olan bağlanbmızı kuru ram hazırlanm•ftır. Pazar günü- hnı bW.caklardır. 

Acık sütunlar: • 

·ru·ıu·n .... Dıeselesi 
dıktaıı aonra ~lel ko- bir llÖZ olarak değil fiilen cöa~r- ni Bergamada ıeçirenler milli Vali B. Fazlı Güleç pazar günü
miayonların nezareti albnda bu dik. l>ünyanın aullımükiina kaTUt- aporlarmuzı bu İfİn dirijanlan nü Bergamada geçirecektir.Haber 

itin adalete en yakın ~de ™' için en büyük hizmetlerde olan t.nınm., sporcuların hare- aldığımıza göre tehrimizdeki kon- Tu·· tu·· n zı·raatı· nı· n tahdı· dı· 
cereyan etmesini bekledik. Halbu- bulunduk. Etrafımızda yalnız ketlerinde takip edecekler ve bil- sol«Nlar da aalı günü Bergamaya 
ki Suriyede Fransız mandasını sulhtan, yalnu: sulh içinde insan- huaa Bengi Te Dağlı OJUDlarım giderek güzel ve istifadeli bir gün 
idare edenler müstemleke entrika- lığa Te medeniyete hizmetten bah- büyük bir zeyk:le takip etme fırsa- geçireceklerdir, ve hı· r tavzı· h. 
lanndan bir türlü Tazgeçmediler. seden bir alem yarattık. -
En akla gelmez tekilde tahrikler, Fakat sulbpener olmanın zaif Bir c,ocuk kuyuda Fuar calışmaları G l d t" .. • t' • 1 l d 1ct• •-- - ler Ü .. _.__, t b• b. · · .... --'- lmad ~ d b'l. · • eçen er e utun zıraa ının top ayıp aallf& arze ece ır • 
..,...TUZ , m ......... e er ır ırını gonınmear o ıgım a ı ırız. b ğ lc/ı 
takip etti. Hataym TORK olan Hayati baklarmıızm korunması O U U Fuar aahaaında hazırlıklara büyük Egede tahdidi batlığı albnda tii- . Şi~ Nihat arkad&fll aorayım, 
çehresini değittinnek hulyasiyle meTZUubahs olduiu zaman bunla- Dün Kartıyakanın Küçük Çiğli bEir'_!ıaf~~~. ~evam. ed~ektedid:rl-. tün mBecmuasındda bahird>:ıu;ı ,Yad~k. ıiki~ pkıylasaltü~tü'~a bh~yükb' • alıcılar bdir, 
Suriyeden kamyonlarla ıetirdikle- ulb ıtalaril eld etmekt · köyünde müessü bir kaza olmllf" y.,. ı~mın pavıyonu ~ e ı hm. u yazım a t ıt ıfın e ı ı a ıp ne ıç ır zaman e-
ri inunlan Hataylı olarak kayd- ~ W.;~yarhlc d:yarsalı: d:~ tur. Bu köyde bay Melımedin ye- ~!e bq1anınt4tır. Bu paviyon Türk esası ileri ıürerek: ğeri ol.,. fiati Tere~lmit midir? 
ettirdiler. Diğer taraftan Eti Türk- alım muhakkak surette bu hak- di Yatındaki kızı Adile tarlada tipinde olacaktır. 1 - Karasulak ve taban arazi- Ve bu suale ~en kendı payı~a ce
lerinin, kendilerini her suretle t_ tec&riz etmek fikrinde ısrar oyun oynarken orada bulunan iki Karı Vilayeti fuarda bus111i bir de tütün dikiminin men'i ve, vabımı yereyım, ~yır: Yaptıgım~ 
TiirldGie bailı cörea inMnla- edenler bulunursa onlar da emin metre derinlifinde bir kuyuya pariyon yapbnnağa karar Yel'QÔ4 ~e 2 - Bet dönümden llf&iı tütün alıt Terttl~de sür'atlı l!I~ mu
rın TORK cemaatine kaydedilme- olsunlar ki, her vakit, hakkımızı kazaen düşmÜf ve boğulmuttur. keyfiyeti komiteye bir mektupla b~- diktirmenıek suretleriyle maksat ba!a~~n ı~ an~ında lazım 0~ 
!erine mani olmak için tedhit ıi- konımağa muktediriz. Büyük ŞE- Tahkika~ müddeiumumilikçe dirmiştir. Ozüm kurunıu fuarda tesıs ve gayeye varılmıt olacağını esbap :dı: tü~nl~ ~aktire eld; ~delnl-
lihını kullanmaktan çekinme- FiN etrafında bir tek insan l'ibi batlanmıttır. edeceii paviyooda taze üzüm ve in- ve avamili ile zikrü izhar etmit- ek' •

1 
a~sıy. e afTUI' ugumwr: 

diler. Şimdi silahlı haydutlar yol hareket eden TURK milleti. onun --=-- cirle teksif edilmiş üzüm suyu satı" tim. Tütün mecmuasının bu yazı· • ıcı 
0
erd" ~~a 8-flO ka

1 
lı~ ya-

kesiyorlar, köyleri basıyorlar. ilk İfareti üzerine en büyük feda- Arazi tahriri yapacaktır. mı takip eden nüshasında Deniz. ~ !-o 0~"?1 e~ aza ~ye-
Fransız manda memurları bu te- karlıklara hazırdır. , . , . . __ . !iden Nihat arkadatımızın bir ce- tittir~. e~ıcılerdır. Eaasen ıçınde 
cerizlere, cinayetlere kartı göz- Hatay Türklüiünün zulüm için- Arazı tahrir ışlerının kazalarda bu V-LJ~~ vabını okudunı. Bir müddet sonra kber eh ih

1 
~"'~~en denklkere h~ 

leriDi ..,...,,.. ..• ı .. dır ŞiJı:a• eti · d d "'liz. Bu. aJ'ID sonuım kadar her halde ikmal · Yeni~ gazetesinin 18-5-938 ta- ıymet erını goıterece nevıyatı 
,_,.._. • y en, e:ratamaıınarazı egı ım- _ .. ,,_ __ , . l..J /k . k.. . dah' k ak ümk- d "'ld' 

protatolan dinliyea yoktur. Mak- kiaıız olan bir ,,erdir. Zulmü, ted- "':'~.~ymakamlıklara tamımen na evı oşesı rihli nüshasında mecmuadaki ya- ~. oym m. un egı ~r. 
ıadları intihabatı çığırından çıka- hit silahını ellerinden bırakmıyan- bildırılmııtır. zıya çok yakın bir tekilde ve yine :i·ı=~arlaı.:e;ı =~e t~? 
rarak imkansız bir hale koy- lar bu silahın tehlikeli olduğunu --=-- V77ZzrLZCZX"7zz:n benim yazımm esaslanm mevzu 1 Y~ •• Y be. o1ı:' _,_.~le dti-
lllak, kölelik kabul ebaiyen hür umıtmaAnlar ... Zulim mahiyetin- Edı•rnede ı - Evimizin Gezi komitesi Bergs· ittihaz ederek aynı muharririn ya- ,.acı ~ı~ ~çın ır ~ -~c~.er en 
insanlar üzerinde Fransız manda- deki iflerin ıonu eyiye Tarmaz. Zi- mada yapdacak K~."'.'."'". ınün'.""'.beliy~e zıımı tazelemesi beni bu yazıyı tedariki ıltızam ettırı;n tütünl~le 
sını idame ettirmektir. ra cinayet cezasız kalmaz. 22/5/938 pazar gunıı bır gezınti terbp yazmağa mecbur etti. ~!.~~ ıenelerdd~berı . yaph~ 

TORK listesine, yani Hatayın ŞEVKET BiLGiN J 9 M A Y J S etmiştir. Bu geziye iıtirak edecelc arka- Sadede girmeden evvel muhar- t':""!""a~a. ~ar ı~ım ~ceye g~ 
daılımn nihayet 20 / 5 / 938 cuma gü- • • ..ı.. mh kin dak• d" .. so,.lıyebılırım kı pıyasanm ılk 

S M
• f e Edime 19 (H11t1111.ı) _ H·-ırla- nü •kpmına kadar EYimiz oeltreterliği- nrl ~n ":::'1u_,,~ n •• 

1 kUfndUD~~ günleri metrul olan pek azdır. Yi-

ayln ısa ır nan~te.ıfilamaaat 14'ioda "" Uimlerini kayd.ettimıelidider. Oto- erk:r ....,.e ..... ur h~e!P v::, d. ısı- ne hepimiz biliriz ki tütün piyasa-
bütün Orta okullar Te spor kulüp!erİ büsler Hallı:evinden oaat yedide hareket k: deı:e ~~bir ~=~e bnı:~ il Egede d~a i!k günü büyük 
Cümhuriyet alanında toplanarak ye edecektir. y. gı farklarla dutmege hatlar. Buna 
AtatürkAmdına törenle çelenkler 2 - 21/5/938 cwnarteoi günü Evi· • ~ih~ ark.adat Y~!~m~. ~- ~ep m~bayaa~ın süratidir. Jh.. 

BA.STARAFI 1 iNCi SAHiFEDE nun zaferi için çalıtan değerli bir konduktan IOnt'll şehir atadma git- m.iz bahçesinde gürq vardır. Bıı gÜrqe kiki ci'4:if 0 l:: ~-İlerin tiyaç eyıden eyıye batlıyarak te
geçirecek, 21 mayısta Eakİfelıire zabit olarak göriiyona:. Kendileri miılenlir. Büyük bir geçit resmi yap- herkes davetlidir. orta Van ;:1 asıtl 0~. 0 ~1!11" min edildikçe fiatta enYa ile hazan 
barelı:et edecektir. y-i Yuroslavyanm kurtulut Ye blrtan ııonra istiklal mll!Jı aöylenmiı 3 - Evimizin bandoouna daha birlyac~gı~ ve u.ıure e tütün 1fın- miiTazi ve hazan de anormal bir 

ElyeTID altmıt Yatında bulıman kurulUfunda, ordu saflarında bü- Te güzel bir aöyle...i müteakip tale- çok Metler a&ve eclilmiftir. lateldi olan· dt ı~tıyazlı btk•mıfk!.a~atı~ıf ayrılıkla tedenni eder. itte gözler 
general 1897 de harbiye mektebi- yülı: bir rol oynaınıftır. benin ı·inmaatik ~-:ı . L--Jamı·- laruı bando dersi almak. üzere Evllnizt~-~~ilrunı. ~~m .. e_ ette v!'çük mua- bundan sonra böyle bir denk Teya 

• • 1903 erk• ıh ık Or .. ~-~ .. en ""'9 ' 1 uws mntJ..uiü deiil, yardım iki " denkt ·b-_. l tütün ne gırnnş, te an arp ç - general Mariç 936 yılından tır Bundan sonra da Spor bölgesi sekreterliğine ioimlerini yazdırına arı. .. • .• v. , • , UÇ en ı ...... o an -
m~ftır. 912 senesinde Franaada ıi- beri. do~or Milin Stoyadinoviçin ~dan tertip edilen spor müsa- 4 - 20/5/936 cwna günil aaat 16 go;ıes~ımgel~ı~ildde~: ler .gö~eğe bat!ar ~i o za.?1~ 
ta1mı yapan maruf YueoalaT ge- kabınesıııde harbiye nazırı bulun·ıbakalan yapılmıJ Te bmadan tehit- da Dil, Tarih, Edebiyat ve yönkurıdun te ırdizm sayı kalı-'-~~ a ı da ıt ıtten geçmıt boyte küçuk 
neralini 915 yılında Srrp ordusu- maktadır. liğ" 'dilerek 1enkl korun t haftalık toplantısı vardır. af!l ~ ~~ ,,,........ ve !e- mahsuller arasında hakikaten eyi-

e gı çe er Uf ur. mızleme gıbı bır çok kayıtlanle ce yetittirilmit tütünler Tarsa bile 

TAYYARE 
1 .. bugün ba,ı 00. bir halden çıkan layık olduiu kıymetten çok afllğı 

" T~ ba!en bir bostan veya börülce sahlmıt otur. Bütün bunlardan 

SiNEMASININ TELEFON: zır~~den ÇO~. a~f ola? batka tütün satıtının bir merasimi 
bu bılgı ve teknıge ııtinat eden zı- Yardır. inhisar idaresi anbarlan
raatimizin bir iki dönümlük yer- na indirilen tütünün devrü ferai 
lerde yapdamıyacağını kendileri için ekici tehre iner en atağı iki 
de bildikleri gibi bu kabil ekici- gün kalD' ve tabii bu müddet zar
leri de ne küçük ve ne de büyük fında bir takım masraflar ihtiyar 
tütün miistahsili diye mütalea ede- etmit olur. HuGusi ve devlet borcu 
miyeceğimizi bizden eyi takdir e- ne varsa tütünün satıtından mab
clerler. sup edilir. Kooperatif, köy sandı-
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Rekor ve Zafer Haftası 
BUGÜN 2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 

SAADET GECESi 
Bora ve Mayerling fiiimleri kahramanı 
CHARLES BO YER, güzellik ue zerafet 

timsali JAN ARTHUR tarafından temsil 
edilmiş hakiki zafer abidesi aşk, 
heyecan... kahramanlık... sergüzeft 

A Y R 1 C A ı PIERRE RICHARD WILM • SESUE ffA. 
YAKA VA tarafmdan büyük bir bdretl.e temsil edilmif .... 

YOŞIVARA 
Se...enlerin Te seTilenlerin romani.-. Afla uinına nefsini feda

dan çekinmiyen bir zabitin heyecanlı macerası 

iLAVETEN : PARAMOUNT JOURNAL .•• SEANSLAR ı Yotivara ı 3.10 ve 7 do Saadet gecesi ı 5 VE 9 DA. ••• 

Burada efkin umumiyenin te- ğı vesaire de hep tütün parasının 
nnTiir edebilmesi için biraz tafal- (alınması kolay olduiu için) ah
lat Yereyim. Eneli senede 13 ay nır. Sonunda ibranameyi imza e
mqcaleyi mucip olan tütün iti 6- den ekici nevmit sizin ruhunuz 
7 döıriimii. l'eçmediJı:çe bunan ge- muztarip bir halde Tedalatırıınız. 
tireceii pua no olur.sa olawı Lir itte azizim bay Nihat Erenin 
aileyi tam bir sene geçindiremez. alhn fıtkıran topraklanndaki 
Binaenaleyh 6-7 dönümden &fllğl Türk ekicisi her ne dikse alasını 
tütün diken ekici nmtl•k .urette almak mevkiinde iken ona böyle 
bafka ziraat te yapmak mecburi- bir iki dönüm tütün dikmeyi taT
yetindedir. Biraz ekin ekecek Te siye ehneyin bu ne ona bir eyilik 
,.eyeceğe miiteallik idrak ve hua. Ye ne de i'in edebiyatıdır. Kaldı 
di muh~lif vımanlarda yine emek ki büyük alıcıların zamanında ala
urfiyle meydana gelecek ufak Te kadar olmadığı böyle ufacık iı
fakat müteferrik birçok külfetli it- tibaalilhn mutavaaaıt ve küçük el
lere girecektir. Bütün bunlar ara. lere nasıl lokma olduiunu bilen
sında yetittirebildiği iki, üç kalıp !erdeniz. ı,te'bu mevzua Terilecek 
tütünü el ayırmadan kendi vııku- ilk ve ıon cevabım.. 

4 ~ ' - .•""' - • ' R • • • fiyle becerebildiii kadar derleyip HAYDAR ARIY AL 



Edirnede ., . 

soN ttA·a~E -R·--

Sayın Misafir ~ ~ :.::!.~PK:·o~i:m!:.~f:~ 
• • aldığı izin üzerine yarın da burada 

K A Ozalp tarafından :::;rı:~~~::=ç~;!e:~.::::; o·· k A k d 1 General azım bahçesinde bir çay ziyafeti verecek- : una şam n ara an. 
Verı·ıen zı·yaf ette SÖlJ len en nutuklar tir.19 Mayıs şenlikleri bisiklet yançı ;M . h k t ıı·ı 1 

J ve Galatasaraylılarla Edirne gençleri E ersıne are e e 1 er; 
arasında yapılan hareketler Edimede : : 

- M·ır ... Ordumuz hakkındaki cemilekar tak- Kemal Atatürk enerji ile tahakkuk et- büyük bir heyecan uyandırmıştır. : 1 
ANKARA, 19 (A.A) -f dıı ;~ ıd· 

1 
. ·z benim için bilhassa kıymetli- tirdiği dahiyane ıslahatla müttehit ve td l'kl • de ra saba E lstanbul, 19 (Telefonla) - Atatürk bugün saat 17 de hususi! 

dafaa vekı1i Kizım özalp tara ın an bun d:r e~~ı kü ekselansınızdan dost ve müt- kuvvetli bir Türkiyenin temellerini at- d b'!:'~ 1~~ erın ~~on hep b~ Etrenle Menine gitmek üzere Ankaradan ayrılmıttır .. lstasyon-5 
aktam Ankarapalasta Yugosla;a. ar· t~ :~ ordunun mümtaz mümessilin- mi§ ve bu suretle onu hür ve ıerefJi bir ~ dtün ; .. ~e gen~u a almıf :da Bıllvekil B. Celil Bayar, hariciye vekili, Dahiliye vekili veE 
biye ve bahriye nazın ıeneral U:ç .ıe- d b.'! .. k d vlet adamından ve t.anlı hayatın seri bir kalkınmanın ve parlak agız an « ag asını m n ' :Parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya ve birçok zevat tarafından! 
rfine yüz kJJ. ilik bir ziyafet verilm11tır. en uyu e t kkil . • ...... 1 t . 1 gümüf dere durmaz akar» marşını Euğurlanmı•tır. ! 

b
. __ ,_ d J ektedir era enn zarurı r--. annı emm ey e- . • .. • , 

V-'-!"er be eti' ile B!:....::ı.. Erkinıhar ı· ıuaer en gem • _ .. . . söylemialerdır. Trakya umumı mu- • : 
CJllll y "7':' . ..ı~- Filhakika Yugoslavya kralbgı muıel- mıştır. . . . !C b'' .. b lik h ._ t ..... ••••• '"" • • • • • • .. ••••"•il•••'"• il• .. •.• .. • .. •• .. •••••••"••••••••"••••• .. ••'••• 

'Ye ve Milli Müdafaa vekiletlen enuuıl . • '"daf h ' y . T .. k' . b" " k d~L· feltl§ının ulun u genç are~e . H d • l&h k vvetine ve millı mu aasma u- enı ur ıyenın uyu auı yarahca- t t e k 
•--- d · h k tıerinuze men· ıusı ır ıtına ııos e l d ı .. ··ı .. r· H lk · de 
ile Yugoslav sefiri ve sefaret e~kanının, • b~ . . .. t nnektedir. Maamafih "bununla da iktifa etmemi,tir. Memle- )erinde fevkalade yakın bir ilgi ve a ay a a zyı 
Kar&. enu ve ava uvve h h · b' kimseyi tehdit veya ketinin selameti için vaktiyle kanlı mu- yar mı arı goru muş ur. a evın 1 

...::L-ek .. L -ı· ba l nn iflirak et· bunu er angı ll' b·· ··k b. k "l kt d' r Mlp ıu.u. rütue 1 su Ya • . k · · d iil fakat milletine harebeler esnasında yaptığı gibi sulh es- uyu ır onser verı me e ı · 
• bul dukla b . feti bir resmı tahnk etme ıçın e ' 'l Ed• 1. ]'l . 

bHf un n u zıya .. dd't aahalarda engelsiz inkiJaf ve nasında da inkılapçı hamlesinin muaz- Galatasaray ı e ıme ıse ı erı 
lılahul takip etmiftir. m~ea .. 1

1 

tmek refahını arttırmak, taah· zam kudretiyle çalışmakta devam edi- -arasındaki futbol maçı 2-2 berabe-1 H •~ k •• t h A d • ı • 
ilr M"d ~~:~u. ;erin: getirmek imkinmı ver- yor. re, voleybol Edime füelilerin galibi-1 u ume a ıse erın 

ANKARA, 19 (A.A) - M 1d .. u ka- kerınrıetn.Ie kendisine Jayik ve mus1i- itte bu suretledir ki eski Osmanlı im- vetile neticelenmiştir. ı .. 
J ekili l K. öza1p un a - me su ·ı J k 
aa v genera azım ah. ha h yalı temin eylemek için yapmak- paratorluğunun harabeleri üzerinde ye- = 1 • k • f h b• 

tam Yugoslavya.harbiy~ ve brcrr~~t! _ııa: ta:.:. ;u sebepledir ki Yugoslavya or- niden canlanan ve gençlqen hayatiyet- K b ı ın ışa ını ço assas ır 
~ general Manç ıerefine ~ . ıgı :zıya d B lkan paktının istihdaf ettiği yü- le dolu yeni Türkiye cümhuriyeti yük- ay 0 a n · 
f v dak. utku •• lemıştD" . usu a 
ette aıagı ı n aoy . ce gayelere halisane ve fedakarlıkla hiz- ıelmiıtir. 1 A k • ı t k • d • 

Bay Baka.~, üm· met etmeğe ve dost ve müttefik fürk, Büyük milli dahisi ekselans Kemal a a a 1 e a ıp e ıyo r 
Dost ve müttefdc Yugoslavya;~~:; R en ve Yunan ordulariyle te,riki me- Atatiirkün yüksek deha ve aümkar eli Kadın Tayyareci 

tu devlet adamına bu!'"'. . ur hıyey~ ~ derek bu paktın esasını tetkı1 eden ile ıevk ve idare edilen ve bunda ekse-
hb?J gelktdi~izBdemekk~nıç=k ·~1:yükt~:~.~: ~:a~ müdafaaya hazır bulunmalıdır. Ve Jinsınwn da daha b~lunduğu onrlak Basrada bulundu ISTANBUL, 19 (Hususi) - Hataydn müstemlekecilerin tah-
ır sev ır. u zev , d ·-a da hazır bulunacaktır. mesai arkadaşlan kitleınnin yardımı do- riki.tı devam etmekte olan menfi hareketleri Ankarada çok 

Ç!!......'-'' -•--eı· bu nezaket zıyare· aı... • t•b l d k d unau e&ıı anımızın . kunan Türkiye bugün mümtaz ıeflcrin ---o- acı ın ı a ar uyan ırma ta ır. 
ti bana b••t" Türk rdusu namına sı- D d I Hük' " b"" ·· db" l · · · "h · l k h b. u un ° "tl Bay Bakan, idaresi altında mükemmel talim görmü§ Paris 19 ( ö.R) - ört gün en I umet, utun te ır ermı ıttı az etmı' o up ço assas ır 
2İn mümtaz tahamızda kahrlamandmu e- Yeniden doğan Türkiyenin modern ve teçhiz olunmuı ordunuzu onun yük- beri kendisinden haber alınamamış alaka ile hadiselerin inkişaf mı takip etmektedir. 
f"ık.mi y oslavyanın pn ı or usunu . 

z ug ek d. bükümet merkezini ziyaret için vaki lü- ıck manevayatmı ve pMlak anancleı-ini ole.n Fransız kadın tayyarecisi Du-
sdimlamak fırsatını verm te ar. .. k hakk k . ·ı 1 • l h c . . h . . 15 . . 

d h .. e tufkir davetinizi büyük bir memnuniyet- gormc 'ta u ettırı en muazznm te- peyron Basra cıvarında Teme an um urıyetın J~CJ 
Baıvekilimiz ile arka aıım ancıy · · k kk'1 · ·· ah d t k • · t • f"d' l B . . • ki hatin le aldun. Filhakika bu zıyarette sıze e - ra ı en muı e e eme ıçın <a ı ır .. mevkiinde bu unmuştur. uraya 

vdcilınan Belgrada yaptı arı seya · · kk"l 1 d'kk · k d · 
akabinde vukubulan bu ziyaret hükümet selinsınızla ve Yugosl~vyada .sılınmez Bu tera ı er yanız ı .at ve tnzını zorlu bir iniş ?.a~an ag ın2ldank•ardecı 
reisimize müttefik memleketin güzel hü- bir hatıra bıraktdclan ıkametlen esna- uyandınnıyloıkr.I Ayrud· zal~aıkndbaulen yük. geçen pazar gunuk saat ,kı2 ek~ ın yıldo•• nu•• mu•• hazırlıg..., ı 
kü k 

. d ıl kabulün ha- smda beni :ziyarete davet eden doııllnrım sek hayran · ara a ı..y unuyor.. müstakim hat re orunu rma uze-
mel mer ezm e yap an k" b kil B" " b 1 h · · · h.b. d • · ·ı · d Ce . . • d lik havasını bu· ekselans Fevzi Çakmak ve es ı aııve ulun un ar er ıyı nıyet sa ı ı a a- re Basra körfezı ıstı mmctın e za-

ra:-etlı ve samımı kar ef .. .. ·ı .. .. k . . l Ih b' d l "t c:k· , B l • k d 1 t adam· Ekselans ismet Jnonu ı e goruıme ıçın mm ve a e usus ır os ve mu tc.ı ın yirde Oranoan uçmuştu. u re toru 
rada .evmçle zikretme ve eve .. .. v .. ... . . k . d' k l El. b c· ISTANBUL, 19 (Hususi) - Cüınhuriyetin on beşinci yıldönü-

da devamlı gay- mükemmel bir fırsat soruyor. e mem· yuregını açaca ve onu sevın ırece ~ey- bir gün evvel Matmaze ıza et ı-
lanmı:ıın her temasın .. "k .. H .1 d. k" 1 d' 1 b d . . V d d D k münde yapılacak şenliklere karşıhk olarak bütçeye yiiz bin lira 
retlerimizin birleıtiği ıulh idealini ehem- nuniyetim çslaok buydu tur. dususı e ır .. ı er ır:.t ştfil~ Tc~. ke s~lvlın~y?rum. k'~l ~s~ l yon kırmısh .. lMa aınlikupey~~n ~ab". tahsisat konmuftur. Bu paranın mühim bir kısmı on bes, yılda ba

• tle ka de lcmek &'lbi hanı\ zevkli bana Yugo v or usunun osl ve mut· ve mu te ; ur mı etının tera tu erını ı·iben 4000 kı ometre mesi'..leyı ıı· 
~e--~e ~ilhamy etmektedir. tefik Türkiye cümhuriyet ordusuna ha- derin bir alaka"ve memnuniyetle takip uçuc.ta katetmia bulunmaktadır. Ye- şarılan isleri göstermek üzere bastırılacak propaganda eserleri· 
:ıırır ~ YJ j :ı- " ne sarfolunacaktır. 

Kadehimi Yugoslavya kralı majeste raretli selam ve temennilerini ıahscn eden dost ve Müttefik Rumen, Yunan ni bir rekor tesis edip etmediği hak- ---- ------ ------
Piyerin ıerefine, Naip Altes Prens Polun getirmek ve yeniden doğan Türkiyeyi ve Yugoslav milletleriııin mü,terelt kında şimdiden fikir vermek güçtÜ\'. d 1 ı 

\ Ye muhterem niyabet meclisi balarının :ıiyaret ederek Türle milletinin geçirdiği ahenkli ve mürcffah hayatlarının kat'i Zira Oran ile indiği noL-1 arasındaki Kır ehı· r e y enı· ze ze e 
sıhhatine, sizin bay general ve huzuru en nazik zamanlarda !kendisini söıteren zaruretlerine İstinat eden Balkan P ktı- mustalöm hat mesafesini tayin hu- ·, 
De bizi bilhaua sevindiren bayan Mari- ve bugün de yeni Türkiye cümhuriyeti- nm mhuna samimiyetle u.dık bulunan susunda bazı müşkilat vardır. tik ba-
çin plııi saadetinize kaldırır ve mütte- nin bütün ba~~t sahalarında ~hürde 1:~oslav milleti de benimle beraber ae- kı,da ye~i -rekor teşebbüsünde ces.u~ ISTANBUL, 19 (Hususi) _ Kırfehirde yeniden :ıelzele oldu .• 
fik aail Yugoslav milletinin refah ve ıa· devam eden yüksek dehaıınan parlak vımyor. tayyarecı kadın muvaffak olmu• gıbı Vç köyde bir çok evler yıkıldı. 
d f ve kahraman ordusunun §an ve eserini temaıa eylemek hmusunda öte- Hakkımdaki lütufkar sözlerinizden ve görünmektedir. Bu rekor 3939 kilo- insanca zayiat yoktur. 

a e ;e . . den beri beslediğim arzuyu tahakkuk et- parlak kabulünüzden dolayı size, aziz metre ile 1932 aenesindenberi Mis 
ter; ne ırrım· harbine ve bahriye nazı· tirmek fırsatını veriyordu. mealekdaşıma bir kerre C:laha tetekkür Ameba Erhard elinde idi. Elizabet 1 b 1 d 19 M 

ugo•tıı•. ağıdaki cevabı ver- Umumi harbin sonunda Türk milleti eder, kadehimi reisicümhur ekselans Ke·,Giyon yeni bir rekor tesis etmiş ise stan U a ayıs 
" • g4:11era anç af uçurumun kenarında buJunuyora benü- ma1 Atatürkün saadet ve sıhhatine, cünı- de bunu uzun zaman muhafaza et-
ml§tır : yorken onun gururu ayaklanmlf ve ona huriyetin, asil Türk milletinin ve ordusu- , miş olamıyacaktır. 

Bay ~an, . • zlerinizden yaraşan ifadesini dahi adamın phsında nun refahına kaldırır ve ekselinsınazm IST AN BUL, 19 (Hususi) - 19 mayıs spor bayramı bugiin Üç 
Bana hıtap eden aamunı 50 'k ba ö 1 • • • • • . . ld Siz her bulmuıtur. ve nazı yan za pın sıhhatıne açe· Bnğdad 19 (ö.R) - Bır kaç gun· yerde, Şeref, Taksim ve Fener stadlarında kutlulandı. Şenlikle-

pek zıyade mütehassıs 0 um. e .. ·ıı · · -~L · · · · 1 
b 

• • hararetli te- Kemal Ataturk mı etinın rununu ve nm. denherı kendısmdcn haber a mama· re 6 hin talebe iştirak etti. Taksimde cümhuriyet abidesine çe-
teYden evvel unun açın en • · · · 1 E G ] M · tk h · · dil • · • •. k . t • Keza çalan saalın ehemnuyetını an am~h. v- enera nrıç, nu unu ıtır <.en mu~ olan Fransız kadın tayyarecısı lenk kondu. 
teldcürlerde bulunma ıs erım. 1 lo ı d • o·· . 

emlek •. d h•'kü' et merkez.iniz- vda kılınçla Sakarya yı ann a ve son- sonra • upeyron yapılan arştırmale.r neh- 1 b ı Ed• 
hl ehnız e ve u m "b k l · ÇOK YAŞA • · t •• • en samimi miı:afir· ra da Dumlupınarda ve nı ayet a emı- « •• » cesınde Basra cıvarında bulunmuş- S an U ,,. ırne 
de hakkımda gosterild .. kr l ar-1 le de 24 temmuz 1923 te Lozanda Türk Diyerek kadehini kaldınnış ve çok al- j tur. Tayyareci kadın buraya zorlu 
perverlikten dolayı a fU an arımı . . . •d'? k 1 tır b' · · ... • mılletını kurtarmamı~ mı ı ı · lf anm11 · ır ınış yapmaga mecbu kalmıştır. 
zcylenm. = 
..... Teruel cephesinde ltalya neden birdenbire Bisiklet yarışı bitti Ankara birinci 
· Eskişehir 2 ci lstanbul 3 cü geldi 

Çok kuvvetli muharebeler olm. akt_ad_ ır Fransa ya djrsek çevirdi EDiRNE, 19 (Hususi) - istanbul. Edirne bisiklet yarışı ne-
ticelendi. Ankara ekibinden Eyüp sekiz saat 24 dakika 15 saniye-

Bar l 19 (Ö R)-Teruel mın-ıçiler tarafından tahliye edılmıı ve - de birinci geldi. Eskitehir ekibinden Halil 8 saat 43 dakika 30 sa-
takası s~ü0: Teruelden Al~la de ~i- ~iler Al~boı rdi~e ~tari kt!!~:~~ Almanya, Fransa ve Çeklerin Sovyet niyede ikinciliği aldı. lstanbul ekibinden Lambo 8 saat 50 daki-
-were kadar uzanan 14 kilometrelik ışgal etmıf er ır. a a. . ka 30 saniye ile üçüncü geldi. 
cephe üzerinde çok kanlı muhar~be- i~e ~0ntec1ana arasında as•: ,.dde~: Rusyadan ayrılmasını istiyor - -------------
1ere sahne olmuştur. Cümhurıyet li hucumlar yapmıılardır. zı no E k. R h ·c·ye nazırı Ro 
kuvvetleri aağ cenah!arını çevirmeğe talarda harp akşama kada~ de':am . .. s 1 u men arı ı 

1 

-

lqan .1 • iddetli tazyiklerine etmittir. Düşman ağır zayıata ugra· PARIS, 19 (A.A) - lyı malu- na etmek içindi. • "' • l • • } İ 
ça.. ası enki?l ş·nı· muzaffer aekil- dıkdan sonra Cümhuriyet hatlarına mat alan mahafile göre Italyanın iyi malumat almakta olan ma- m a O yan 1 n Siya Si Va ZI ye 1 n l a D a l y Of 
ragmen mev erı "C d hükü ı d • 
de muhafaza etmişlerdir. Hatta mer- girmeğe muvaffak olmuşsa a . - Fransaya karşı ıon zaman ar a hafil B. Haynlaynin lngilizleri 
1

_ kı 
1 

k oktalann- metçi kuvvetler bir çok mukahıl ta- takınmıf olduğu hatin tavrın ıe- Çeko 1 k S . k PARIS, 19 (ö.R) - Romanyanın eski batvekil ve hariciye na· 

d
.aez idsdmtıl~un c~:..:ı::~:rlen hatlarını arruzlar yapmışlar ve bütün bu mev · bebi tudur : reddt hva ya • ovyetA mlıdsa wının zırlarından bay Mironuesko Romanyanın dahili vaziyeti ve hari-

a ' e ı mu kil . t kr d" ı· den almı<t h k . k t ususunun zarurı o uguna A • t• h ki d b tt b l ileriletmek imkanını da bulmuşlar- erı e ar uşma?ın e ":1 ". 1 - lspanyol ü ümetı u\·ve • ikna d . ld w b cı sıyase ı a un a fU eyana a u unmuştur. 

d.r S 1 hda da hükümetçı.ler ileri lardır. Moıkerella ıle Vılla Franka lerinin göstermekte oldukları etm ket de~emıf 0 ugunu eyan « - Romanya tam inkılap halindedir. Yeni bir ana yasa çıka-
• o cena d k.l • • • 1~ L ed ·: l e e ır . 1 1 . h k d d d. - l kil . • . lmışlardır. Cümhu- arasın a mev ı erını ıs an en cum- anudane mukavemet. ltalyan ar 

0
... · . . rı mı,tır. ntı ap amınun a, idari kanunlar a ve ıger cıe.s ı 

~ev ennıle-:1 ~eruel ile Siera de huriyetçiler çok mühim aevkülcey§ böyle bir mukavemete intizar et- F ıger taraftan aynı mahafıl kanunlarda mühim tadilat yapılacak, bütün milli müesseseler 
nyet mevzı erı . l t klerindeki ehemmiyeti olan 1207 ve 1226 tepe- . lard ransanın Cenova nutkunda ken- tensik edilecektir. Bu yeni kanunların hazırlanması beklenirken 
l\"onegronun şıma c e . . . l d. A ·1 • mıyor ı. d' . k 1 l . h 'd . f . 1 . . b 1 •

1 
d k l5 kilometre- lennı zaptetmış er ır. sı erın mu- 2 _ Du .. re ı'le Fu"hrerin Fransa ısıne ar'ı yapı mıt o an ıt am· ı arenın yenileştirilmesi ve mühim na 1a ıt eı ının atarı ması 

ruevzı er arasın a o u k b'I l edded·ım· tir. B ır l b'I ., , . f 1· . k·ı- h l . . yi bulan bir daire kavı;İ teşkil etmek- a ı taar~~z arı. r . .1 .lf : u ile ltalya arasında bir itilaf ak- arı ı memezlikten gelmege ka- ıçın aa ıyetle çahtılmaktadır. Bu yem lef ı at am esı majeste 
tedir Bu kavis ,imal istikametine sahad~ ~umk~urıye~çlil~nnh~galı:.ı al- dinden evvel Fransız - Sovyet ve rar 'Vermit olduğunu ve bu itham- kral Karolun cesaretli ve açık görütlü tetehbüsü eıeridir ... Hü
dog"r~ sunulmaktadır. Cümhuriyel bnd~kiik uçkildoye .~küı .*;"rt1?.lm.~ct~ arı Çek - Sovyet misaklarının reddi ları asla hesaba katmıyarak ltal- kümdar bu kalkınma iti için memleketi şimdiye kadaı· idare el-

. enerı se e pus u U§ ur. ·ı mi• ve bütün siyasi •ahsiyetlere müracaat etmi~tir. 
lruvvetleri kanin ıç· inde 11e umumı- B I 

19 
(ÖR) __ Israrla do- neticesini istihsal etmek hususun· ya ı e müzakerelerine devam et- T T T ar&e on k «Romanyanın harici siyasetine gelince, Fransa ile sıkı dostluk 

y~tl: asilerin hakim vaziyette mev- l114an bir ;ayiaya ~öre bir kaç gün da mu~ahık k~lmıt olmaları. 1 me k le d. bulunduP.unu ilave eyle- esasına dayanan bu siyaette bir değitiklik yoktur. Zaten deği. e· 
zılerı karşısındadırlar. • e el Kalanzistlerle ltalyanlar ara- Aynı mahafıl Cenova nut cu· me te ır. mez de .. Zira bu her hangi bir hükümetin siyaseti değil, milli in-

Beklendiği gibi asiler cümhurıyet- vvd olmuş ve 20 kadar nun ve bu nutukta Fransanın Bar- -=-- siyak siyasetidir. Milletler Cemiyetinin geçirdig-i buhrana ı-ag~ -
· d · t" sın :ı çarpışma 1 d d b l kt l çiletin bu müsnid vaziyetm en ıc: ı- .. )'. k ded"lmistir. Bu nutuk asi ge- se ona yar ım a u unma a 0 

• M k •k .J • men Romanya bu asil müesseseye ve onun esasını teıidl eden 
fade ederek hava filotil&Jarmın ve 

0 
u laKy 

1 
İn ispanyayı ltalyan ve duğu suretinde yapılan ithamla- e Sl aaa lS yan uzlMma ve hüküm metotlarına ııadık kalmaktadır.» 

· d 'dd ti' bir nera o~en h d f' F M k ·ı k f tanklar·n himayesın e şı e l Al 1 elleri altına almalannı rın e e 1 ransayı os ova ı e CI tığı ası sız ı-· . ti R t v , 1 d s·· d t 
' ' ~•rlıf:Y· lıın sonra taarruza ma~a:; son nutkunun bir neti- olan ittifakiyle ltalya ile yapıla- p . • . .ıı er, ayş ag ın açı ışın a u e 

tr ..ı.:... Böylece Ped- pro.t:s? en cak bir mukarenet arasında tahyir arıs l9 (ö.R) M~ksikadan ge- ) h kk ( k 
p~u~saldmnışlardır. , cesı ım s. -=- etmek olduğu ilave edilmektedir. len haberler bir isyan hareketi hak- mese esi a ında söz söy eyece 

ne anca müdtıfaa D l . c evre- Diğer taraftan B. Haynlaynın kında !İmdiye kadar ne.redilen bü-
kulğır zayiat ver- B. e vay o en Londrayı ziyaretinin gayesi in- tün haberlerin asılsız olduğunu bil- BERLIN, 19 (Ö.R) - Israrla dönen fayialara göre Rayttaı 
n il. durdu.r~uş- den ayrıldı giliz makamatını ÇekoslovaKya- dirmektedir. isyan ettiii iddia edilen meclisinin yeni içtima devresi önümüzdeki hafta batında açıla· 
1t~n 1tazyıkı ~de- . lo 

19 
(ö.R) _ Hariciye nın parçalanmasına mani olmak general Solivo bütün Meksika ama-. caktır. Açılıt nutkunda Fübrerin Çekoalovakyadaki Südet mese-

Yetpe erden -'1 - Baıse n, • · Ç k S t · ak red ı· · 'b' • • ·· h K rd dk l · d k k uht ld' D H b h t ·· ·· "zl- k . . B Alvareı De' Vayo Cenev- ıçın e • ovye mıs ının - ısı gı ı reuucum ur a enaı11 aa ı eaıne o unmaıı ço m eme ır. r. os a a cuma gunu 
""1 aveın fi- nazın ay dedilmesinin zaruri olduiuna ik- !lalmaktadır. buna ait bir nutuk ıöyliyecektir. 
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Mandater evi a aCa u 1 1 
Yazan: A. Maşan· 

C?t K?tt2L2!i2fi 
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Pragda mühim bir miting 

• manlar,' Macarl.r, Lehler Va(dır, 
Bunun için Çekoılovaklu araıın• 
daki birlikle mukabele etmemiz 
bir zarurettir. Anlatmalıyız. An· 
lllfmak için de konuşmabyız. Ta• 
bii, ne komüniıtlerle, ne de nğ ce
nah müfritleriyle anlatacak değt• 
liz. Fakat diğer partiler arilsında 
mücadelenin kesilmesi kat'i bir ih· 
tiyaçtır.ıo 

JZ Ve • 1.. 
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9 MAYIS BAYRAMI 
Mariisanın gürbüz çocukları dün bir kerre daha 

Atatürk evlitları olduklarını ispat ettiler 

B. Lütfi Kırdar 
Çok heyecanlı bir hitabe 

Belçika mebusanı 
• 

Yeni Spaak kabinesine 
itimat beyan etti 

Pariı 19 (ö.R) - ccEre Nouvel
le» gazeteıi Belçikada yeni Spaak 
kabinesinin vaziyetini fiiyle gös
teriyor: 

Sosyalist idaresi altında katolik 
ve liberallerin gayri resmi iatira
kiyle bir temerküz kabinesi karşı
sındayız. Bu kabinenin siyasi pro
gramı bir yeniliktir. B.Spaak oto
riter demokrasi taraftarıdır. Yani 
icra kuvvetinin salahiyetini artır
mak emelindedir. Anayasanın bu 
istikamette tadili ibtim;tlinden 
bahıetmittir. Diğer taraftan mali 
meselede katoliklere tavizde bu
lunmu9tur. Masraflarda tasarruf 
yapılacak, vergilerdeki artıt tah
dit edilecektir. B.Spaak yeni bir 
çığır açmak istiyor. Vatandqları 
ona, genç batvekilin kendi tabi. 
riyle, beklentili bir emniyet göste
riyorlar. Yani ne yapacağını ya. 
kından mütahede altında tutacak- :::;paak gazetecilerle göriifiiyor 
lardır. it çetindir. Belçikalılar hü-
riyetlerine son derece bağlıdırlar. içinde, çok mahzurlu olur .. 
Diğer taraftan demokrasiler için Brüksel 1 (ö.R) - Spaak ka. 
otoriter olmak bir hayli güçtür. binesi dün parlamento önüne gel. 
Her halde B. Spaak üç partinin mittir. Hükümet deflansiyonunda 
temerküzünü muhafaza için en başvekil sosyalist partİAİne sadık 
ıon bir te,ebbüı yapmaktadır. kaldığını teyit ediyordu. Deflami
Eğer genç nazır bu itte muvaffak yon okunduktan ıonra hükümete 
olamazsa yeniden MÜntebiplerin itimat takriri 38 muhalif ve 15 
reyine müracaatten bafka çare müatenkife karşı 132 reyle kabul 
kalmaz. Bu da, timdiki vaziyet edilmittir. 

Mısır Kralı S. M. Faruk 
Eyliil içinde Türkiyeye gelecek 

Satılık 
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Ankarada1 Mayıs günü 
Ata türkün yüksek huzurları ile ve 
görülmemiş bir tezahürle kutlandı 
Büyük Misafirimiz General Mariç Türk gençli

ğinin büyük 
hayranlık ve 

canlıl1ğı karşısında derin bir 
takdir duyduğunu ihsas etti 

":·" 

' . ' 

velden biliyorlarmıt gibi ve önden Muallim Mahmut, ltumanda kür-
arkadan, sağdan, soldan ikiter •Üsünden haber verdi. 
metre fasıla ile bütün sahayı kap· - Simdi harp okulu talebeleri ld-
ladılar. -nan hareketleri yapacak .•. 

Kumanda kürsüsünde ve mik- Di yor ... 
rofon kartısında beden terbiyesi Senelerce yeli4tirdiği kumandan· 
muallimlerinden Mahmut var. !arla TORK ORDUSU'nu tarihde 

Mehmedin gür aesi sahayı çmlatı- emaalsiz bir ordu olarak kainata tanı· 
yor. tan Harbiye, onun en büyük gururu 

Erkekler, atlayarak, sıçrayarak da- olan ATA TORK'ün kıırtıımdıı id
ha ağır idman hareketleri yapıyorlar. man Yll!>ıyor. 

Alkış sesleri etrafı aanyor. Beyaz pantalon, beyaz jimnaatik 
Bütün gözler hem ortadaki idman gömleği ve beyaz iskarpin ile yqll 

yapan gençlerde hem Atatürkün lo- çimenler üzerine yayılan yarının 
casında... genç subayları, yüzbaşılarının ku· 

Erkeklerin idmanlan bitmek üze- mandası altında bir makine gibi if-
re... leyorlar ... 

MuaUim Mahmudun ateşli sesi Kumanda sözle değil, düdükle ve· 
çınladı: riliyordu ... 

- AT ATORK... Sürekli alkıtlar arasında, binden 
Bu ses binlerce gencin havaya kal- fazla Harbiyeli, gözlerini kendileri• 

dırdıkları ellerinin alkışı takip etti.. ne iman kaynağı olan ATA TORK 
- ATATORK... locasına dikmişler, ..-yanı hayret bir 
- Tekrar alkış... ıürat ve İntizamla idman yapıyorlar .• 

Ankarada ge,en •ene yapılan 19 mayıs •por fenliklerinden intibalar. Ve bu üç defa böyle tekrarlandı. Yatıyorlar... Kalkıyorlar... Sıçra• 
Ankara 19 (Hususi) _ 19 Ma· . . · • · TA G h ek I . . Ye,il aalıayı dolduran gençler kendi- yorlar ..• 

lik h lı: t ba 1 bünlerıne ,eref verdiler. . A • enç kızlarımız ar e terım Sahanın etrafında iki bin kiti· !erini yetİ§tiren ve bu günü gösteren Halk durmadan çılgınca allcııla· 
:JIS genç ve are e yram TORK b'" ""k · f' · · 1 l k ·• 1 · • "b'" d f 1 b' h Ik t l t b k '" · bö 1 b ük d la" tezah"" ti kutland , uyu mıaa ınmız ııenera yapar ar en goz erını tri une.. en aza ır a op anmıt ır. üyü ataıarına ··y ece üy"' aay- yor u ... en;- ~ bah:.a ~ütün Ank Mariçe iltifat ettiler. ATATORK'e dikmitler, ATA· Kızlarımız hareketlerini sürekli gı ve ıevgi ve bağlılıklarını göster- Yüzbaşının: 
aa-luguban ~-lar n l d arba Solunda Kurmay batkanı Mare- TORK'il görmekten mütevellit bir alkıtlar arasında bitirdiler. diler. - Nefes al! .. 
.,.....ı yr... ımız a onanmı• • 1 F • Çak ak K" ö l • • · d 'd"l ş· d" d h Y ·ı ü · • k • --L d k Sabahl · lriz ed'd t l f& evzı m , azım za p, aevınç ıçın e ı ı er. ım ı, a a emye,ı çayır zerını ter etti- Ve sonra ona liyik olarak yeti•- Kumandası 1NU1a a alıraman 
to ~yı.n aeh ~ 1 

e t 1 
an sağında misafirimiz general Mariç büyük bir gururla idmanlarını ya- ler ve Maraton kulesinin altındaki mİ§ olmanın gururu içinde, kO§arak HARBIYE'lilerimizin aoluklanndan 

fan ATATO~K'"~ uçg: ayya· yer almıftı. pıyorlardı. geniş kanatlı kapıdan bir asker maraton kulesinin altındaki kapıdan rüzgirlar yarattı .•• 
re;{,,, baahw ti b"İd· • m;una Tribünlerden, ıahanın etrafın· Genç kızlarımızın uzwı süren yiirüyütiyfe geçerek kayboldular. kayboldular. Nihayet bütün Harbiyeliler büyük 
ay Gece bii~;~hir 1el~~~k :~r- dan hiç durmadan yafa.. ATA: hareke~erini .ATATORK takdirle Şimdi sahada orta tahsil kız öNDERI saygı ile aelimladıkdan 
.__ · • d 'd" S kakl r g_. -akte TORK, var ol ATATORK aealerı aeyretmıtlerdır. gençliğinin botalttığı yeri erkek- HARBiYE SAHADA sonra aahadan aynldılar • 
.... ı ıçın e 1 1

• 
0 a w.,, • d · k' 1 k d O b" k' · 1 ah d 1 1 l ATATO lannda k dl 

• d b··..:ıı.. b" h lk k l b l w 1 erın a ıa er yapma ta evam e- tuz ın ıtı a an a a a mu- er a ıyor ar. RK, loca en 
a ar u,,..... ır a a a a ıg d" d h kkak b .. k k b" ki • d H • nki k d" l • • Sahad kim k SONU 7 iNCi SAH::=.t.E "'- 19 Ma k 1 w h ıyor u. a ugun ır ın ft var ır. epaı, ıa en ı yer ennı ev- a · ae yo •.• - ll'l:.IJ -

"'"" yıaı artıamaga azır- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....;;...iiiii .... iiiiiiiiiiiiiii.._iiiii-.-iiiiiiiiiiiiiii;;ii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""'""""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.._..:...-. ...... iiiiiiiiiiiiiii~-"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..._ ......... _.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimw 
lanmı,tı. 

SAAT 11 BUÇUKTA 
Giindib saat on bir buçukta, 

tenliklerin batlamuından ÜÇ saat 
evvel stadyum tamamen dolmut 

Dün 
, 

Kızı/çullu ovası insanla dolmuştur 
ve tafmıth. 

Stadyuma giden bütün yollar 
on binlerce halk tarafından kap
lanmıttı. 

Törene tam zamanında ve is
tiklal martı ile batlandı. 

Ay yıldızlı tribünde büyük mi
.. firimiz Orgeneral Mariç, Albay 
;Yeromoviç ve büyüklerimiz yer al· 

25 Bin kişi gençliğin idman hareketlerini 
büyük sevinç coşkunluğu içinde seyretmiştir 

mıtlardı. BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ~;;;;;;,•o;;: 
HAREKAT BAŞLIYOR gelmi§ti. Koca ova dolmuş, cehenne-

Kumanda mevkiinde idman mu· mi ıüneı altında.Her aile kendi çocu
allimi bayan Neriman görünüyor.! ğunu, her baba kendi yavrusunu, her 
Genç kızlarımız ikiter metre ara 1 abla kendi hemşiresini ve kardeıini, 
ile bütün yetil ıahayı kaplamışlar· her TORK çocuğu kendi varlığından 
dı. Bu çok güzel bir manzara idi. 1 bir parçayı kıskanç gözlerile seyre 

Bayan Neriman, gür sesi ile ha- 1 başlamıştır. 
rekatı idare ediyor: 

- Bir .. iki .. Oç .. Dört.. Bet·· OVA HAREKET EDtYOR 
Altı .• 

Genç kızlarımız bir çok ritmik Y e,illere bezenen Kızılçullu-Buca 
hareketler yapıyorlar. sırtları sanki hareket ediyormU§ gibi 

Balkonda büyük misafirimiz, idi ... Gözün alabildiğine uzayan ova
Orgeneral Mariç general Kazım · ya büyük bir akın haşlamıştı. Genç
Özalpla, Albay Y eremoviç Bay 

1

, ~ kollan mavili beyazlı şeridler ha- tfü®\i~~~~~~:.2±' 
Tevfik Rüttü ile konutuyorlar .• linde meydanı kaplamıılardı. Man· 
Gördükleri heybetli manzaradan zara o kadar muhteıem, o kadar gu
doğan memnuniyet ve yükıek in- 1 rurlandmcı bir hal almı4tı ki seyrine 
tıbaları anlatıyorlar. doyum olmıyordu. 

Kızlarımız siyah kısa pantalon- iki saatte yirmi be$ bin insanı bir r't1~~ 
lan, beyaz gömlekleri ve düzgün araya toplıyan bu geni, sahada uok
vücutları ile bayan Nerimanın ku-1 ıanlanna rağmen her şey tamamdı. 
mandalarına tek bir iman gibi 1 Vali, Belediye reisi, Mevki komuta
uyuyorlar. Beyaz çoraplı, beyaz nı, Memurlar, Genç mektepliler me
patikli ayaklar yetil sahada göz-1 rasim yerinde bulunuyorlardr. 
leri alan bir manzara yaratıyorlar. 

On binlerce kiti bu hareketleri GENÇUöt TEFTiŞ 
co,kunlukla alkıtlıyor. 

inkılap kadınlığının birer nü- Erkek lisesi yar direktörü B. Nuri 
muneai olan güzel kızlarımız seri 1 Tozkoparanın işaretile gençlik saf
hareketlerini yaparlarken balkon-

1 
Iarında bir hareket görüldü ve binier

ları dolduran büyüklerimize, gö- I ce genç bu i.,.rete uyarak «Hazır ol» 
ğüıleri gururdan kabarmıt oldu· vaziyetini aldılar. 
iu halde bakıyorlar. 1 Vali B. Fazlı Güleç, refakatlerinde 

Biraz sonra Büyük ÖNDER, Komutan General Rasim Aktoğu, 
Türkün göz bebeği stadı tereflen- 1 General Nuri, Mevki kurmay baş
direcek.. ikanı B. Aıım Aksaçı gençliğin ara-

Bütün bu sahayı dolduran on ama katılarak kendilerini teftiş etti· 
binlerce insan ve timdi heyecanla ler. Vali, her genç grubun önünde 
hareketlerini yapan genç kızları- 1 durarak bayramlarını kutlulayor; kız 
mız, bütün Aııkara (O) nu bek- 1 ve erkek orta tahsil gençliği derhal: 
liyor. - Sağ ol! 

Uzaklardan gelen alkıt sesleri Cevabile kendilerini karşılayordu. 
büyük müjdeyi veriyor. TÖREN 

Bu müjdeyi veren alkı,lar, dal-1 Saat 14,50 de askeri muzikanın 
galana dalgalana sahayı sarıyor. çaldığı istiklal marşı derin bir saycı 

AT ATORK'ün otomobili ıaha· 1 sükUtu içinde dinlendi. Bunu müte
.nın genit pisti üzerinde göründü.1 akip erkek liaeai son sınıf fen §Ube

ŞEF, kendisini alkıtlıyan, yata .. 1 sinden B. Haşmet Akdoğan kürsüye 
Varol diye haykıran halkın saygı çıkar.ık gür sesile·bir nutuk SÖY.ledi. 
Ye ıevııi tezahüratı arasında tri-1 - SONU 7 iNCi SAHiFEDE !....:. 
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Hava gaD fabrikumın 938 MaU 
: .............. ......................... : yılı ihtiyacı olan 4750 ton zeıodi% 

/" !..ıım~raSlnda ANKARA RADYOSU: «0,10» lave zonguldak mad n kö· 
- - Öğle neşriyatı: mürü 12/5/938 tarihinden itibaren 

Cenevre kararları Saat 12.30 Ktln~ık pliık ııeşriyı\tl '2. 16 "n mUdd ti bp lı ıarf\a ek· 

ordla ara a 
---,o---

19 Mayıs günü 
k el k • / 50 Pl!k: Tilrk ın ikisi ve halk ııarkıla- siltmeye konulmuştur. Bedeli mu .. 

BAŞTARA~SAHtFEDE hak ın a ten tt er rı. 13.15 Duhili Ye harici habırlıır. bammeni beher t~nu on lira altmıt 
. • . . . d'V' J!win Lo:ıcl.a 19 (ö.R) - Lor.dlar lca. Akşam neoriyatı: lruru~te.n cm bin üç yüz elli liradır. 

~lr.1_1, k n~.!..cı:= ıg~ • = '; • ruınd ki ~ icl ıi et müzake· İhalesi 27 /Ş/938 cwnı günü saat 
u günkü mecliYVtU ord yetnu 

1 uır reaind i çi hatiple: bükü tin Cc· Sant 18.SO Karışık plak ne~riy tı, 11}. 16 da olup muvakkat teminat mik.-
guHr~. aeyliler ıy u. k I · ltm• ncvredc Habes bt' "'lini fedf:ı etme. 15 Tilı* musikisi ve halk ~arls1ları (Hik- tarı ÜÇ bin yedi yüz altmış yedi lir 

d kiarvıyıde r mMakton. u ~~ tr"ı- ini ve bp nyol çlimhunyet hükü. met Ri~ ve aıitf\daşları), 20.00 Saat ayn- ili kuru,tur. Sar~me.i 262 kuruı 
a kap an çıkef en cıvar k' "' b d ı k b"l" d h ··d·· b"' l • yüluek '"tbeli . meti için zararlı bir şjyaşet ta ıp et• rı v Ar v , neııriyat, 20.15 Türk mıışi- e e mu. a ı m e ııva em ınu ur-
b~l en =ran harareti':• ı u. meaini protesto etmitlcrdir. Lor~ ki&! ve holk şaı kılaı·ı (liandcın ve nrka~ !U. ünd te®.rik e.~·lir •.. T"ş!~an 
dıt er la an · Hali.faka cevabmd Hab meseles~· claşları), 21.00 Saksofon Solo: (Nihat ıstıyenler '~.name ~çretı ıle ~ır}ilcte 
ılar. . kh. ne 1 • ülen ıiy tet' bcynelmı· n,ıin), Pil' n~ (Mıırsel :VO, 21 ıs poıta ücr tını d sönderm tdirler. 

Saha, yıne ~ ~ 110 OKULU teı bir y . ma •İY eti ZAJ'Ufetine ait Plnkla dans musikisi, 22.00 Ajans h<lber. iştirak ebnek istiycnler ~490 sayılı 
SiYASAL s~ mUlih~ ileri seldiiini ve leri, 22.15 Yrırınki ro3raın v lstikltn bnunuı. tvifi dair ~ h ı1r!~: 

.. ad- Akdeniz r..ıenletile it yol hudut- marşı. mış teklif mektuplarını ihale gunii 
Sabayı imdi. ellerinde mute lannın kontrolü i inde de ayni mak.. olan 27 /5/938 mil gijnü saat Of\ 

dit spor~. ile~~~ çık, t· ud1a hareket edildiğini f(;yleınişfü. ISTANBUL HADYOSU: beşe kadar Enciimen reisliğine ver-
let fam lan IJ)'ltUf sürbuz gençler l!!giliz - lta1yoıı ~asından . wle netriyatı melidirler. 
k_.!lphyor... bahseder!;en hariciye nazın bu anlaş· 12, 17, -20, 24 156.4(979) 

Bir zamanlar kulaklarına ka~ar ın~m beynelmilel münasebetler .ta· s t :1:!.SO PJAkhı T~r~ musi\Usi_, 12,.50 Beher metro murllbbaı elll lmru11-
geçmif fesleri, yakaları yağ~ redin· hasında ilk bir ya.ll§tuınll adımı o\du. Havadis, 13.05 Plakla Türk musikisi, 13. tan a1tnıt• bir lira bedell muhammen-
gotları ile' ki mülkiyelilerı Jıqtırl~· ğunu, lngilterenin bu siyaseti sada· 30 Muhtelif pltık n riyatıJ J4 Son. li 94 üııcü adımın 122 metro m~r~b-
yuıJar bu ııün burada .stadın !~ tcatle takip ettirmek arzusunu be~le· bam«laki t .ayılı ana11 ba kltıpla~-

!Ki'.# 

nka a s·rası lzı irı 
Manisa, Aydın, Denizli, 
uğla vili yetleri 

teliğinden: 
Bu kere Ankara Bira fabrikasından 10, 11. 12, 

13, 23, 24, 25, 26, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 litre~ . 
lik muhtelif hacimlerde bira ftçıllU'ı celbedi)mi tir. ı 
Esas bayilerimizin bu fıçılardan istifade et mel ri 
kendileri jçin menfaatli olacaktır- Bilhassı 10 lit
reden 13 litreliğe kadar olan küçük fıctlar ait 
e~lence1erinde kolayca sarfedilebilir. 

Biralar gayet taze ve çok güz ldir. Bilhassa 
soğuk hava depomuz.da m"hafaza edilmesi zevk 
ve neşe ile içilmesini temin edecektir. 

s. 7 1-7 (1021) 
ıahasını dolduran bu günün ~iki· di"'ini ıöy1emiş ve demiştir ki: Ak,am nc~riyatı: teki ,artnamesi veçbile 27 /5/p3Ş 
n~ri~~~mAA~~ ~~~~"~~~min•i~ ~ttaw~a~d~m~ki~t~ısruma~~e~~~·~&~~-~~~~~~~~~~-n~~~~nm~~~~~~~ 
ve inkılap hamlesinin yarabct ve Jl: :qıyonız ve bu suretle verdiği imzay• Konferans: Ati Karni Akyüz (Çocuk t r- rp.a ilo ihale edilecelrtir. lıtirak etmek 
J>ıcı büyüklüğünü daha çok takdir ltalyanın aııddc kalacağını da umu· biy si), 19.55 iBorsa haberleri, 20.00 Mu- istiyenler dört Ura !etmlı ~ kur~ş-
ederler ... . yoruz.» 1.affor Ilkar ve arkada~1an tarafından luk muvakkat temmat makbuzu ı~ 

Siy.asi ~iJer okulu de~~~- - TUı'Jc mu.rlkW v halk pr~ıları, 20 5 töylenen ün ve taatte encümene boyalariyle boyayım%. Tam renk 
rını~ ark~sından .. ~iraat enstı~~~u, ou·· n Kızılçu il u Hava raporu. 20.48 Öm~r _Riı.a tarafın- gelirler. 
Gazı terbıye enstıtusü, beden egıbm dnn ıırııpça şöylev, 21,00 'lh,ııl ve nrka. 10, 17, 20, 24 (95$) l'ertr9 dalga Japma~, ıolmaz. Ko-
okulu talebeleri de ellerinde aletlerle O Va Si İ 0§3 ola daşları 1arafıııdan Türk musikisi ve halk Dört bin dört yüz kırk sekiz lir-
a yı · al ettiı.r. şarkıları (Saat -ayarı), 21.45 Orkestra kırk beş kuruı bedeü lJ)OONJ.)JJ)epeli lay boyarsınız. 

Hepsi de.ATATORK ö~~ bu· dolntuştur 22,15 Ajnns haberleri. 2.'2,30 PlakJa .solo~ muhtelif eh'ndda aatm alınacak San· 
hınmanın aevinci içinde idıler... hır, Opera ve operet arçaları, 2?.5Q Sou. trifüj Font boru, ve hususi parçalQ.• 
Şimdi a.hada ve ayn ayn köfeler: BAŞTARAFI 6 lNCI SAHtFE~~ hn1:ıcıllcr ve eıt"si cüntin protrrnmı, n,oo rile ~analan 24/5/938 Sııh günü sa. 

de a..,.. ayrı muhtelif spor hareketlen 19 MAYIS tarihinin TORK gençlıgı Son..... at on altıda açık eksiltme ile ihale 
ı•a lara kulak vermeyiniz. 

7apılıyordu. üzerinde yarattığı heyecan ve miı~a- edilecektir. Eb'.adları, ke§if ve 4art· 
Bir köşede iskirimc~ler, ötede bo~- yı beliğ bir ifadeyle anlatan batıı>. AVRUPA 15 'A VONt.AfH· nameal baş ühendialikten tedarik 

aörler ... yanda minder üzerinde gu- kısa bir müddet içinde gençliğin elde edilir. l§liraketmek "ı;teyenlerüÇ.yÜ~ (ARTI) fennin aon yenitik'lerl-, . 

(AaTO d n batk isi U oya-

l'ef yapanlar, ortada tahta kuzular ettiği neticeleri saymış, 19 Mayıscla SE.NFONILER: otuz Uç lira yetmi! kwutluk 
üzerinde atlıyanlar ... Ve hepsi de ha- başlayan Türk ihtilalinin yücCliğinc .12 ıs ,Roma kıia dalgası: Scnfı:mık kon. muvakk t teminat makbuzu veyo pi daima t rıran biricik 'boya.dır. 
kiki birer akrobet gibi .dmAD yapı- ifaret etmiş ve sözlerini ((NE • u:r- ser, 21. 30 Flornns; Nnpoll: Senfönik1banka teminat m~dubu Oe ~ylenel) 
~~L.. • WWAA~~~E»~~~ ~e~ ~"~~~ru~~~M~ -~~~~--~~~maamp•emeemm~~~~ 

Bu sırada BOYOK ŞEF, Ulu önder ncticelendinniştir. 7.10 !Bcrlin kısa dalgası: Hafif mu~ki S,.......13-17-2/J 1521 ( 43) 
ATATORK ayağa kalktılar. GEÇtD RESMl (8.15: devnını). 13.2~ Bükre; J>lak mu- 1-Beher mero murabbaı üç yüz Turgutlu Belediy sinden~ 
Yanlarında sayın m~ir ~r~~eral Gençlik geçid resmi .ya;>ıyor... iki i (14.30: Konserin d v~mı). 16.d:S kuruJt.8n iki bin seksen a~h lir .e~ 
Mariç olduğu balde, ken'!ıleruıı C'~ıJ. Ove.da tekrar büyük bır ha~eket Berliıı kısa dalgası: Askeri bando, li.15 kuru bedeli muhammenlı ~5 mq Ke,if bedeli 1968 lira 4 kuruftan ibar.et 112 inci adada ye i· 
gm bir sevinç ve_c~bn ~ır nygı ıle oldu. Gençllı< gıuplaı·ı ovanın bır tıı· Roma kısa dnlgası: Knrışık musiki, l?.lO adanın 695,50 metr~ murab;>amda- den y ptırılacıı.k PA+U verin"n lmz (i38 lir~ 2 lrnn.ı k kıs ı 
alkışlayan halka ~_ltafat et.tı~te.? sonra rafından btışhyaralc muntazam ve Brüno; Popül f anu.şikili }H:oğ,a>ıl. 17.4ş l<i 13, 14, 15 sayılı arsalar.mm aat~ ı 3 • 5 • 938 tarihindeiı itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltın 
istirahat e~ıe~ uzere trıbunun arka eert ad,ımlarla merasim locasm\n Berlin k1şo;ı dalgası: Iş son ı konseri 013.i başkôiipliktds:i şartnamejl veçhtle ye çıkarılmıtttr. ' 
kısmına çcki.dıler. ' • · d önünden ge;meğe başladı. SO: devnmı). ıs.ıo Ostravr· Milli dans- 27 /5/938 cuma. ;Çünü saat tG dıı ihale 23" 5 - ~.38 Uırihin~ mija dif paı rtesi gtinU saat iS te b .. 

Sahada .. apo~ hareketlerı ke~~ En öııde büyük TORK bayrağım lar; şarkılar. ıs.ıs Berlin kısa dal~ısı: açık artırma ile lhnle edilecekti~. İş- lediye dairesinde yapılacaktır. 
ederk~n yuzlerın~e gaz~ mas e er ' taşıyan sajilıun bilekli, serı 't.dım.lı ;ıLılk musikisi, ,rn:ı.o Pe§tc: Çigan m\l!li .. 1irak etmek istiyenler yüz ellı . alil isteklilerin y vırıi iVC ' ti m ıkurdJl 1" rg tlu beleaiyesin e 
bellerınde fi1 ıenkb.lık,_1~Uerınde 1ta~t~- TORICt lbtluı ve TORK delikan\ıla'"' kisi 1915 Bükrec:· Sco:li film nıusikisl.20 lira elli kuruş\ulı: muvakkat temınat bulunmaları 
<lan bomba ar ır tımım genç er gr.t• '-- da k 1 tl..Jo . . 1 • ıı · - al·'- b--•-- t . t k 13 ı 7 20 uns 

• •• ' 111 r'"ısın n genç ız ar, genç ~ cc.- Yüksek dalgalı Romanya postası: Karı- m wuzu veya ~mo emuıa me • - -
~~- . . .... 1~~~~~~~~. ~~~.~~~rn~:~~=~~ ~u~~~~~~~~e~~~~~-~--~~~q~~~-~---~n-~~~ 
. Bunl8!', zıraat enstıtusu ta e - Sanki ovada bir bulut, öz bulut tra konseri, .2o.2s Prng: Askeri bando. ~ümene gelirler. 

1 
rınden bır ~ptu. h paniği baılamıştı. Geniş omuzlu, 21,40 Bratislavn: RadyQ orkestrası, 21,41.i 2 ~ Yüz iki lira otuz dokuz ku· gün ve saatte encümene eelirler. ıne ta,larlıı kordon çekilmesi BatmÜ· 
M~ n ıle atla~a, k~şma are· temkinli duruı;iu, sert adımla genç Viyana: Hafif musiki konseri, '22 Romn: ruı ıbedeli keSifli Kabramıuılorda 2 - Darülacezenin 938 mali -yılı hend" tikten bedeli mukabilinde ter 

ketlerı yapt~ar. Ell~r.md~ki bombalar kızlar tribünlerin önünden geç.erke~ Bari: Italynn musikisi. 22 Belgrad: Bil- 1395 sayıla ao_kak üstüne ~~ 1.11 ihtiyacı olan .dazıbin kilo ikinci~ d.,-ik edilecek ikqif .-e i§Aıtnamesi 
ha~adan y~ur g~ yngdı .. Uçu,t~. 25000 İnganın çılgınca alkışlarile a;- yük rndyo orkestrasJ, 22.30 Briino: Ko· 1?2 &aydı. evın enkazı ~u.teahh~e ekmek, beher kilo5u .sekiz kuru tan :veçhile 3/6/938 Salı günü saat 16-
Mınder üzerinde ıür kr devam .ed~- kışlandılar. ro hııvnları, 23.20 Viyana: Eğlenceli ıeec r._n ~~ Üzere ~ası 1;şı • ka- lb ~kırk lira muhammen bedelle da~ ek iltme ıile · le ilecektir. 
yor, bohörler maç J pıyorl81', ıskı- Kız lireli, Kız enstitüsü, Kız mu- ınusikW, 23.2<1 Bükreş: Eğlenceli m~ltıl lıpliktekı a~~esı veçhıle 27151 ve baı katip]ikteki aartnameşi veçl}i- İştirak etmek istiyenler yüz altı lira 
rinıdlcr mBharet gôateriyor, adetler alliın mektebi, Ticaret lisesinin lnz nakli, 23.40 Prng: Plak mus11Wi. 938 c~~ gunu ~aat 1~ da ~ık at- le 3/6/938 cuma günü ıaat on al- elli kuwtluk muvalcbt temiııat ve-
atbyorlardı... talebeleri Amerikan kız kollcji tale· tırma ilı; ihale edile;ce~· f§tir~k et· tıda açık eksiltme ile ihale edilecek· ya banka teminat mektubu ile söy-

Bu apor hareketleri de bitti, heleri g~id resminde büyük bir inti- OPERALAR, OPERElLER: mck İgbyenler yedı lir.o. Y_etmı§ be§ tir. iştirak etmek istiyeıller kırk se-- lenen gÜn ve natte e.ncümene ge-
Gençler: zam göaterdileır ve ycknasak elbise- 13.15 Romıı kısa d lgası: tıiıik oper - kuruı!uk ~uvakkat .. temı.nat mak- kiz liralık muvakkat teminat~- 1~rler. 
- Sai ol ... Var ot.. lerile çok alkışlandılar. . lard.an bir p rdc. 19.30 ~e§te: O~rnd b~u e '°~lenen gun ve saatte en· zu veya banka teminat mektubu ı~ l~h27-31 1619 (1018) 
Se.leri ile sahadan ayrıldılar. . TORK ORDUSU'nun yarınkı verilecek piyesin nakli, 20.25 V.iyanıı: bir eumene gelliler. söylenen gün ve saatte encümene On üç bin .lokuz yüz elli altı lira 
Şimdi beden eğitim Okulunun, bır kadrosunu teşkil eden delikanblann perdelik cGianni schicclıi> operası, 20.35 11, 17, 20, 24 1551 (965) gelirler. ~ekien üç kuru§ bedeli k ·m Ba· 

~k mu-!lim ~e!i~tiren bu ~~lun ye- geçişi tiaha ulvi bir manzara ya~- BUkreş: Operada verilecek piyesin naldi. • Çocuk yuvu.m~ 9~ ~li yılı.~: 13, 20, 24, 27 1592 (992) ymdırbk .sahasında Refik Saydam 
nı muallimlermı sahada goruyoruz. mı~tır. Hele sanat o~lu ve erkek Jı- DANS MUSiKiSi: . . byacı olan yedı ~ın kilo inek a~u Miktar Fıati caddesinin DokuzeYIUI meydanından 

önde kız talebeler ... Arkada erkek sesi ~ukları süreklı alkışlar toplu- 14.45 Roma kısa dalgası: Oda musiki6L beher lô.Wsu .sekiz kuruştan beş yüz Cinai Kilo Lira K. Montrö meydanına kadar olan 390 
talebeler,.. m1.4lardır. pı·oğrarnı. 17.30 Prag: Yaylı fılctlerlc &ltm.ıJ lira muhammen bedelle veba, metre boydaki döşemmin Granit 

Genç kızlar, masmavi formaları SPOR ŞENLtKLERl sckstet onscri (Bcahms). 20 Bükre : kitiplikteki §llrtnemesi veçlıile 7 /6/ ince teker 1500 21 parke taşlarile döıettirilmm kapah 
ile J if · simenler üzerinde ve el ele Geçici resmini •~r ,en1ik1eri ve Oda musikisi kuarteti. 938 sah günü aaat on altıda açık ek- Sade yağ 850 90 zarflı ekailtmeye konulmuıtur. Kcşlf 
vererek üzel figürler yaptılar. Sen- beden hareketleri blkip etmiştir. Ev- RE..51TAU.:ER: eiltrne ile ihale edilecektir. 1 tirak et- Sabun 950 36 ve .fllJ1nıımeai 70 kurut bedel muka-
ki birer demet '1çek sibi idiler. • . ıvela kız talebeler, sonra erkek lale: 11.15 Bcrlin kı:;a <lalgası: Müntdıap rnek iatiyenler 42 liralık muvakkat Beyaz peynir 300 35 bilinde Başmühendislikten tedarik 

Tayyarelerin durmadan geçı§lerı beler ve atletler beden hareketlerı seslilerin pllı.klarmdan, (11.45: Gilzel tar- teminat makbuzu ıveya banka temi- Zeytin danesi 365 35 edilir. Iqmdan .istiyenler posta üc .. 
arasında 20 ge~ç kız ve 34 delikanlı- yapmışlardır. tsv~ usulü jimnastik kılar). J!l.20 Prag: Gitar musikisi solosu, nat mektubu ile söylenen giin ve sa- Ekstra maka.""Jla 900 20 retini de göndermelidirler. Kapali 
nın yaptddarı .idman Ye ıpor hare- hareketleri, bedii pozlar ifade ooen 20.10 Viyana: Enstrümantal solo plakları. atte encümene gelirler. Pirinç 2400 27 zarfla ihalesi 3/6/1938 Salı günil 
ketleri hakikaten göğüs kabcrtıct hareketler büyük bir zevkle takip 20.45 Bcrlin kısa dalgası: Viyolonsel kon· 2 - Darülacezenin 938 mali yılı irmik 350 14 saat 16 da Belediye encümeninde 
idi... • . edilmiş ve sürekli alkış1arla karşılan- seri. 22.30 Oslrava: Halk şarkıları. 23.lO ihtiyacı olan bin iki yüz kilo dana eti Pirinç unu 350 25 yapıluaktır. Muvakkat teminat mik· 
• Bunu müteakıp Gazı t~rbıye cı::· m~tır. Roma; Bari: Şarkı resit, li. 2J.30 Pm~: beher kilosu 25 kuruştan üç yüz lira Un (Buğday) 200 13 da? bin kırk alh lira seksen kuruştur. 
tıtiiaünün bembeyaz elbiselere bu- Romen şarkıları. muhanımcn bedelle ve baskatiplikte- Patates 2200 7 İştirak edecekler 2490 sayılı kanu· 
riiamıüt aenç kızlan göründüler.. daki kapıdan çtktdar... .. . C . DANS MUSIKISI: ki ,şartnamesi yeçhile 7 /G/938 !alı Domates salçası 150 16 nun tarifi dairesinde hazırlanmış te.k-

Bıınlar, güzel bir mıw.kle ve bırer Beyaz ipeklere burunmliJ .. .:;zı 23.30 Milfulo; T orino. günii saat on altıda açık eksiltme ile Horoz fasulyaaı 500 14 lif mektuplarını ihale günü olan 
melek gibi hnvada uçarcasına daru- enstitüsü Jnzlarının nh•dın ıuzu :r ~IUHTELIP: 1 ihale edilecektir. fttiTak etınek isti- Nohut · 400 14 3/6/938 Salı günü ıaat 15 e kadar 
lar yaptılar. rek aynlışı atadı d~ldur~ .halkın ç - 19.10 Roma kısa dalgası.; lfari: Aı:aJ>!:.a Yenler 22 lira elli lruriı,luk: muve.k- Mercimek 400 20 encümen reisliğine vermelidirler . 

. Yirıni genç kazın -~pek elh~r gın alln,lan ile takıp edıldı._ tZMtR musikili proğraın. 20.3!: Bari: ~r:,ç~ kat teminat mnkhuzu !Vf!ya banka te- ince tuz. 500 4 1~20--27-31 162~ (1~17) . 
~ J~! bu cuze} d~lar m- ANKARA - IST ANBUL haberler ve çocuk ba:hsı. 21.lS Ban. ~ u minat mektubu ile &aylenep gün ve Kuru erik 200 40 Y enı yapılacak ve tamır edılecek 
an diif~anı ef_~vı dıyarlat'a... . K O Ş. U S U 

1 
b l nanistc.na m .. "llu;u:s .musikili ne,riyat. aaette end.iınene ~efüler. Kuru üzüm 20 17 yollar için ince kumluları tı~rcih 

Peri maaallarına surukleyordu.. Bırıız ıonra tzmu-Ankara- atan u _...,.....,.w a - o 3-Ç ._ 938 1· -. Soda 250 7 edilerek abnacak yüz elli bin adet 
.1 .• bi • tletler ilet tl_.,ı_...! kanıl ac&ktı Koşucular sa- Y J ocuK yuvasının ma ı yı 'h" 

Gösterı ennı tiren a • a ~ at. · 1 d Z A lı ihtiyacı olan 1900 kilo koyun eti- Soğan 400 3 granit pal".ke ta.:ı 13/5/938 tarı ın-
lerj ile kısmen ulJadana~ on· haya P~lflar, ıdman yap:?'a~r.rr ~a _ nin beher kilosu 35 kuru~an 665 li- Çay 20 400 den itibaren on bet gün müddetle 
lnrm boş bıraktıkları ,Jtırlerı dager al· buBu .~ yolapıla~ ollan 1' ıaJ An tzınir Eanaf Ahali bankasının ra, 730 aded koyun dalagv anın behe- Kibrit Kulu--400 1 50 kapalı zarflı ekailtmeğe konulmuş-
1 l . l ....1:- .ı... feauue an aar•ı aşma arın ... ~. . • M h ._ .:ı: bed ı· · · 
et er ı~ga ~,orgu.. nk'' üh' • • idi. ç~!-•-·· vvelaA u"'ç ıeh- 9763 sıra numarasında namıma ya- rı 50 &antimden 3 lira 65 kuru• mu- Yukaıida cins, miktar ve muham- tur. u ammen KC~ e ı yınm 

B l __ ..ı_ bu -'' u ~· m unmı' · ~u e -'·k t L---· ,. b" b" "k" ·· 1...,,.,. 'ki ı:_ 11" ku un arın arasuma b5:"u__ ı · ..&let'- · kar•ıl,.•ıyordu. zıh 3783 - 3784 numaralı muv~ a 11NDinen bedelle bu',atıp' likteki şart· men fintı yazılı çocuk yuvasının 938 ır m 1 1 yw: a_ ~·~ 1 w-a e 1 • likl . . bjtL-- latan ~ ge • nn en ıeçmt! '" acrı ... ...... 1 . . . . y .. i !» Beled" • .._,_L. .. . 
. er ıçın ma91a larmda et- Sonra de. bu, bu büyük günde Y•ı>ı- hisse !enet erıını ~ny~.ettım. ~nı~ıAn namesi ve,hile 7 /6/938 sala günü yılı ~tiyacı ~lan. 22 k~lem e~zakın ru~lur. . . ıyenın ~cuı. uzerıne 

ml§ okçular da vardı. Bat l ld i b d alacap,ımdan '16kmu olmadıgt ılım ~at on 111tıda acık eksiltme ile ihale heyetı umumıyeaı üç bın üç yuz alt· muteahhıt ilude be3elı mennden ay-
ki ok.;ulardıın Ha!u Kerna k ~ İ y~ u. pdan hareket bayramı olunur. edilecelrtir. lstirak etmek i"t\yenler mış .sekiz lira on bq kuruş muham· rıca yüz bin adet ta~ daha vermeğe 
halde bu !~k .. 'pol'.'°!""n ço 1 ze ıad:C ~ ı:ıen hareketlerine inhi- Bmnava Yeni Cam~ Sokak dli ~yirmi bet kurtqfok muvakkat men bedelle ve baş katiplikteki '.~~: m:cbur~W:· Keşif .':'e ş~namesi baı 
harc~etlerını g~ter~· • Ar etmeınit bütün memleket~e ha- fırıncı Ö~er oglıı ternınaı m~uzu veya banka temi- namesi veçhile 3/~/938_c~a gun~ mu~end~s~ıktc:ıı ucre~~ olarak te-

Nıhayet Gazı terbıye .enatitütil ~z k"k" b" ha ekeli spar baytılmı lbrahım nat mektubu ıle söylenen gün ve aa- saat 16 da ac-c.k eksıltme ıle ıhale edı· darık edıhr. 1 aşradan ~s~ıyenlcr pos .. 
ve erkek talebeleri büyük tribUnun i 'akır=nm:sma ~hemmiyet ve- 18 19 20 1644(1033, atte encümene gelirler. lecektir. iştirak etmek istiyenler 252 ta ücretini ~öndermelıdırler ... K:pah 
Önünde topla..11dılar. 0

• ar. . B 'tibarladır ki Uc1tk, Af- - 13, 20, 24, 27 1593 (993) lira 65 kuruşluk nıuv~kkat teminnt zarfla ihalesı 31/5~938 sal~.gun~ sa· 
Tribti.nde baıvekil B. Celil Bo.!a.r. nlml!~titah 1 

De izli, Manisa, Di- lan . Çocuk yuvasının 938 mali yılı ih- makbuzu veya bzmka teminat mek- at on alhdıı beledıye encumenı!1d6 
Yanında nw!iye vekili B. Fuat Ag,a· f~Lı~ 5!.rı~ s·" ek Urfa, Bur· tıyacı olan sekiz bin kilo birinci nevi tubu ile söylenen gün ve aaatte en- yapılacakbr. Ve muvakkat temınat 
L, sporcu vekilimiz B. Rana Tarmn, Y 'QANr, ~ .vd · 'a Edremit E~refpaşa ile Karfıyalta arMın· ekmel( beher kiloıu on kuruştan ae- ciimenc gelirler. miktuı bin beı yüz d~an dört lira 
ıuaarif vekili B. Saffet Arıkan, l:ıt· sa, Bel~keıır, .~':k ınn /hareketleri da zayi ettiğim bir mikdar cv:,o.kı kiz yüz lira mclıammen bedelle ve 13, 20, 24, 27 1591 (994) yetmiş beı kuruftur. l§t~ ~e~ck-
blandanlar :vardı. • Ayvahl-.de. da buy •po nakdiye ve altını bulan ~e ~or~ b , katiptilc:t.elti Ja?lnamesi veçhile Bin dört yüz o~ dokuz lira dok· l~r 2490 sayılı kanun~ tanfi c.Lırc:,-

Gazi terbiye er.ı>titüsü t<\lebelen, yopıln11~tır.. Ed' d bugün var iıe 11.f&ğıdaki adrese gettrdırıı 3/6/938 cuma günü saat on altıda u.n beş kurut bedeli keşifli Bay1n· amdc hazırlanmIJ teklif mektuplan-
lcendiler· everilen bir emirle ı>nhaya htanbul ıle b"~:~ arasın ada bu takdirde memnun edileceği inıa· açık eksiltme ile male edilecektir. l§·ıdırhk sahasında Refik Saydam cad- nı ihale günü olan 31/5/938 salı gü-
tekrar a~ıldılar ve grup &fUp, ayn ay- batlamJJ olan ısı {.et. yan~ı kut- niyet namına rica olunur. . tirak etmek istiyenler e.ltınıı liralık idesinin Dokuzeylfıl meydanindan nü saat on beıe kadar encümen re· 
ti tekillerde partinin attı okunu tem· bUyük gilnUn ~deillrm~fr rca hare· ADRES c lzmir Milli Emlak munkkat teminat makbuzu veya Montrö meydanına kadar olan 390 isliğine vermelidirler, 
• · • Yine altı ok teklin.de v• al- lty~. ehemmtyet PM Evrak k!lemind~l:KIR ~~ _ bl.PA .teınln_!! ıpo~ubu ile ~ılen!n 1 

meli'_! boydaki yolun iki tarafın~ _llı 17 24, 27,__ .~} 59!J~!!l 
' ........ raton kuleşlıJ.!Lıt!kotıdır ..• . 



BASAGRISIMI? 
::ı 

Eğlenti W.eminden sonra gelen baş ağrısı, mide 
bozukluğu "Toxin" lerin vücudunuzda çoğald
ığına işarettir. Bu tehlikeli" Toxin,, leri ENO 

" "MEYVA TUZU" iccrek def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir: ENO kanınızı temizler, 

vücuddak.i zehirleri atar, baş ağrısı ve kabizin 
önüne gecer ENO size sıhhaunızı ve kuvvetinizi 
iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

:a: EZE!iQ 

T. C. Ziraat bankası lzmir şubesin
den: 

Memur ahnaceıktır 
Bankamızda fİmdilik muvakkat olarak istihdam edilmek üzere 

Lise ve Ticaret mezunlarından üc memur alınacalctır. Bilahare 
liyakat gösterenler daimi kadroya geçirilebileceklerdir. Evsafı 
haiz olanların veıikalarile 24 Mayıs 938 öğleye kadar fube mu
haıebesine müracaatları. 18-20 1631 (1027) 

.. . . ... ·. . . . .. .. . "' ,.. ' 
Kula Mensucat 

F ABRIKASININ 
Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

L ·· ks Isparta halıları 
BiRiNCi KOJll>O 'l)A 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şirketi 

Vitrinlerinde te,hlr edilmektedir. LUtlen ziyaret 

... 

ediniz, Satlş toptan ve perakende 
~.. :.: ...... ,/ . ~, :..· ·.~ ......... ~· ' - - ·.. .· . ~ ...... 

~ # • •• ,1 .,_ .< 1'- '~. ,.-.,;;; • .., . ./J~ . '•A ·:W. 

en~~~~~ 

Cıldinızın tahriş edılnıemesıni 
la terseniz 

· ·uyanın her tarafından seve seve kullnnılaıı ve 
cildi traftan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

DAIMON 

No. 2262 TRiO No. 2262 
O A 1 M O N Bu fener ~ i ı minci asrın e!ektrik devrinin bir ha

rikasıdır. Ayarh ve ayarsız iki cindir. Ayıuhsı iki yüz, ayaraızı 

altmıs metre gösterir ve geceleri bu fcne;le b :::: yüz met"'e dahi
linde iki taraflı muhnl;e.·e mümkündür. U~ renklidir. Muiıahere
nin hariçten anl~şılmam&ı:oı iç'n z'~:.nm yalnız hedefe verilmesi 
ayrıca hir ı'1 ziy ... u;r. tavsi} c ede~· z. 

UMUM DEPOLARI : :n· 1 t. n civa•·1 l'h 23/9 Hüı· 
nü Öz ö<l.cmi$li •• htanbı:• 'ı 

-•-WS 
lzmir Vilayeti Defterdarlığın
dan: 

Mütekaitlerle Dul ve yetim
lerin naz.arı dikkat?ne 

A~keri zat maaşları hükümet 
dairesinde Maliye veznesinden 
Wülki zat maaşları yeni Mali
ye binasında a ılan vezneden 
tediye olunacaktır. 

1 - Askeri ve mülki zat maaş
lf'rı erbabına 2 Haz ran 938 den 
itibaren aşağıdaki fıkn-aiarda 
yazılı mahallerde tediyat yapı
lacaktıı·. 

A - Askeri mütekaitlerle as
keri du ve yetim~ere hükümet 
dairesi içindeki Maliye vezne
sinden. 

B - Mülki mütekaitlerle mülki dul ve yetimlere Saman iske· 
lesinde yeni Maliye fUbeıinin bulunduğu bim,da açılan vezneden 
tediyat yapılacaktır. 

Aliılcadar zat maatları erbabının 2 haziran 938 perşembe gü
nü mesai saatinden itibaren akfam ıaat 18 e kadar bu talimata 
göre kendilerine mahsus kişelere müracaat eclilerelc sıra numa
rası üzerinden istihkaklarını almaları. 

2 - Aylıklarını Emlak ve Ey-
1 tam ban~asından k J.rdıran As
ı keri v~ Mülki mütekait <ful ve 
y tim eri . ı 

Maat cüzdanlariyle birlikte muamelesi yapılmak üzere 27 ma
yıs 938 cuma gününden :tibaren Def~crdarlık muhasebesine mü
racnet etmeleri. 

3 - Yoklaı:nia iiıLÜhaber erinin 

1 
alınmasına 15 ayıs 938 tari

. hiılde haşianacak ve 
27 mayıa 938 tarihine kadar devam edeceği sayın 
lara arzolunur. 

alakadar-

15 - 20 - 30 1618 (1013) 

TOPANE T~l!azaeri 
T" rldy.._:rıin En Bi:rinci Terazi 
.fabrikasıııın Mamulatıdır 

Tnklitltrind~n S'1kıru ı 

Cİidinizi bozmayacak en . 
güzel tıra ~ bıç a 9· ı · J/Of/11-

Y Ll/XIJS 

NOIA LU.Xl.J~ BIÇA~LARI llRA~ 

M[ RAULILARININ HEPSİNİ MfMNUN 

ETTİ. bİR HERE ~ULLANIN/l !.. 

Vl POSU ~emeroltt Horokol karşısın do 

"'~eo MAZHAR ÖNGÖR 
--- -----------------

,. 

Depoıu : MAZHAR öNGöR .. lzmir Kemeraltı Karakol 
kartıaında No. 80 

Devlet Demir yollarından: 
1 - 6 - 938 çarfamba günü ıaat dokuzdan itibaren itletmemiz 

Alsancak ve Baımahane anbarlannda takriben 70 ton hububat 
iki ton palamut 350 kilo pamuk çekirdeği 200 kilo hurda incir 25 
kilo pamuk delliliye ve belediye rüsumu ~ 1ıcıya ait olmak üzere 
açık arttırma usulüvle satılacaktır. (10S6) 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TtZMA, GRiP VE EMSALi HAS. 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR ~ 

Terkibi ve teıirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPtN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarına tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş olurıunu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Tak/itlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gri pin iateyini~ 

.O.'' •• ~·· ~· -:._ .... ., ~ ... -·"'=• - ... • - • '. ' - . • ı • • ... • - , 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındırda bütün konforu ve demirbat efyuiyle mevki ve 

manzarası müıtesna ve çok kullanı,lı olan belediye otel ve gazi· 
nosunun üç senelik icara açık arttırmaya çıkarılmıflır. lsteklileo 
rin 6 - 6 -938 pazartesi saat 16 ya kadar belediyeye müracaatleri. 

6-8-11-13-15-18-20 (922) 1466 

CDuua.fet 
Gbunfarz 

URAN 
TURAN t abrikalırı mamulitıdır. Aynı ıanıanda Turan 

tuvalet sabunlarını, ıraş sabunu ve kremi ile gllz.ellik krem

lerini lrnJlanmıı. Her yerde Hblmaktadır. Yalnız toptan sa· 

tışfar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 

telik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon a•e• 
~Bl .... Bl'J#mw;;c~ ...................................... . 

BAC VE BAHÇELERINlZt - PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayı,sız, ayni kaide üzerinde 

DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade 
f!diniz. ŞEHiR - ÇiFTLiK ve OTEL tenviratları için ayni motör
lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler. sarfiyatı gayet AZD 

M. TEVFİK BA YKENT 
Elektrik • Radyo - Telefon.. Pettemalcılar 77 /79 Tel. 333Z 



Ağız hütün mikroblara aıma açı 
bir kapıdır. Ve unutmavm1'7. ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin J 
difteri, bademcik, kızamik, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ıit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma yaptığı fsnen anlafllmıtbr·· 
Temiz ağız ve sağlam elitler umu
mi vücut sağlağının en birinci tar-
ta olmuttur• Binaenaleyh dişlai- ' 
nizi her giin kahil oldaiu kadar 
fazla (Radyolin) dit macnnu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi konunuf olur· ,f 
sun uz. :&' 

RADYOLIN 
lle diflerinizi sabah ve akJ&m her yemekten sonra fırçalayınız._. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkai Kemenlb adcfesi 
Beyler Sokğı kÖfelİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
hmirdetı götürüleoek 
en pk en ince ve en 
makbul hediyeniz ec· 

zaa Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
&lemini pşırtmı§ bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili i~indeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere aldanma
manız için !İ§eler üzerinde Kemal 
Kimil adını römıelisiniz. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
tı'2ti7~2ZY"' ...... 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idare&iyie biitün Ece 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-

lurlar. • d 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthış ucuz ur. 
lstanbu)da bütün EJ!e ve lzmirliler bu otellerde bu1uıurlar. 

eagıy 
fi •• •Ri'Vfiff*'** •• 

lzmir inhisarlar Ba::.;nıüdürlüğün
den: 

Batmüdürlüğümüz tütün kısmile tütün f abrikası~ca 938 M~li 
yılı içinde yapılacak mamfıl yaprak tütün ve makina aks~ıle 
bot zuruf ve sair malzeme nakliyab 30-5-938 günü saat 15 te iha· 
le edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmUftur. 

Muhammen nakliye bedeli 14868,53muvakkat teminatıll 15, 14 
liradır. 

Şartnamesi levazım fUbemizde görülebilir. isteklilerin 2490 &a• 

yılı kanun hükümlerine göre hazırbyacakları teklif mektuplarını 
muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat mektupla
rile tayin olunan saatten bir saat evvel bat müdürlüğümüzdeki 
komisyona vermeleri 18.zımdır. 20-24 1645 (1052) 

an= -gç y tw~,._aM+= ·#&& MPiWEa++e:-MWS'JI' 

ENGÜRÜ BOY / .. EVİ 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSL~, KAMYONLAR, sair 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki oktı1an ~ENJ. ~yalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) il~ ~~ır .• Cıla :V?:ılır, bo
zulan kıHmlar tamir edilerek hiç belıraız hır hale getinlır. 

BOYALAR MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EViMiZ : Memleketin duyduğu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar·· . . ·· · ı • 
. ftA TLERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset ıçın mutterı erı· 

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. • 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müesseselerinde çalıtmıt bır 

TOR K gencidir. . 
IZMIR.: Cümhuriyet Caddesi : {ikinci K~rdon) lnhısarlar haf 

müdürlüğü kartısmda ( 111) numaralı yerdır. 
H.3 t - 13 (1054) 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRiN. 5eneler; 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarma""" ve a~nlara karii .. ... 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P 1 R i N in tesirinden 

emin olmak için tütfen 

sma dikkat ediniz. 

• 

IJl!iu ı~\:Anr.; ~~".ar, t ratellı ~perco 
TE - LlNIE Vapur acentası 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. ROYAL NEERLANDES 
BREMEN KUMPANYASI 

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

ANDROS vapuru l 5 ma)'l!ta bekle- Amsterdam Ye Hamburg limanlanna ha· 
nlyor. Aııvera vo Hamburıı limanlann• reket edecektir. 

dan yük çıkaracaktır. VENUS vapuru 26/ 5/938 de lima• 
AKKA vapuru 2• mayısbı be.k.Jenl· nımızda beklenmekte olup yükünü tahli· 

7or. Rotterdam. Ha.mburg ve Bremen yeden ıonra Burga.a, Vana ve Köstenee 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT limanlan için yük alacaktır. 

MARITZA vapunı haziran iptidala- SVENSKA ORIEN UNIEN 
nnda beklenb'or. Rotterdam Hıunburg BARDALAND motörl 20/6/938 ta. 
ve Bremen limanlan için yülc alacaktır. rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
SERVlCE MAR1TIME ROUMAINE Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danima:rk 

BUCAREST ve Baltık limanları için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 1 lıaziranda bekle- NORDLAND vapuru 6/6/ 938 tari-
niyor. Köatence, Galatz ve Tuna limanla- hinde bek1enmelr.te olap Rotterdam, 
n için yük alacaktır. Hamburg, Gdynia, Dantzig, Danimark 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE "e Baltık Jimanlan için yük alacakbr. 

OSLO VtKlNCLAND motörii 16/ 6/938 ta· 
SAN ANDRE.S vapuru 26 haziranda rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 
limanlanna yük alacaktır. Hamburg, Cdynia, Dantzig, Danimark 

JOHN51'0N VARREN LINES LTD. ve Baltı1c. limanlan için yük alacak:br. 
UVERPOOL SERViCE MARITIME ROUMAIN 

JNCEMORE npuru 5 huiranda bek- SUÇEAVA vapuru 6/6/938 tarihin· 
leniyor. Burgu. Vama. Köıtenee liman- de limanımıza gelip Malta. Manil7& ve 
lanna yük ale.cakbr. Cenova limanlan için .volcu ve yük alır. 

STE ROYALE HONGROISE ALBA JUUA vapuru 217/1938 de 
DANUBE MARI11ME beklenmekte olup Malta. Marsilya ve 

BUDAPEST vapuru 23 mayısta bek- Cenova limanlan için yük alacaha. Yol-
leniyor. Tuna limanlan için yük alacak- cu da kabul eder. 

br. ilandaki hareket tarihleriyle nal'lwı-
TISZA vapuru 2 1 ~ beldeni• lardaki değioikliJderdea acenta medl

yor. Port Sait • Te lekenderiye için bare--
k.et edecektir. yet kabul etmez. Daha fazla tafaillt lçin 

Haşaratla mu••cadele zamaDI geldı•• Dlndakl hareket tarihle.rlyle oav- lkind Kordonda FRATEU.J SPERCO 
tunlardaki dellflldlklerdeıı acenta m.e- vapur acentalıima mü.ncaat edilme91 do 

Geçen. aene bütün lzmirlilerin sull1et kabul etmes. ca olunur. 
takdirlerini kımman «Whiz mu- Daha fazla tafslllt almak için BJrln- Teleloa : 4tl 1 I 4141 I .1863/4111 
kah meıh- Amerikan filidi ile bu et Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
sene yeni ve çok kuvvetli bir far- ve Co. n. v. Vapur acentalığma mil:ra· 
müUe çıkan FAYDA ve emsali ilaç. caat edilmesi rlca olunur. Olivi Ve Şüre. ~ taze ve müessir Naftalin ve pire Tel. No. 2007 ve 2008. 

LıMİTET tozlarını, lngiliz markah kimyevi 
gübreleri bağlar için kara boya ve 
zaç yağlannı, ağaçlarda, fidanlarda 
ve çiçeklerle güllerdeki ballık veaa
ir haşerab öldüren ve Burnava Zi
raat enstitüsünün raporunu tafıyan 
<el{AT AKILLA» tozlarını kesin ve 
ucuz fiatlerle mağazamızdan tedarik 
edebilirsiniz. 9 rakkamını istismar 
etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 
atak.ası yoktur. Başka yerde de tu-\mamıza dikkat buyurunm. 
hemiz yoktur. Lütfen yulmndaki fir- TELEFON: 3882 

' j PAMHW$ 

T. C. Ziraat Bankası 
Ajansından: 

Seferihisar 

Mukaddema bankaca 
Takdir edilmit Mesahaaı Tapu 
kıymeti Nevi kazuı mevkii Dekar M.M. Hi11eai Tarih No. 

Lin 
560.L. Tarla Seferihisar Sığm:ak ça· 25 732 Tamaa 2$..10-33 13 

yır arası mı 

Hududu: 
Süleyman ve Pileba lbrahim ve Çay ve sığacık tariki ve kuap 

Mustafa. 
1 - Musa kızı Nefiaenin, Ajansımıza 8 ıayıh ıenetle ( 428 lira 

90 ~f) bor~dan dolayı birinci ~~rece ve birinci ıırada ipo
tek edip vadeaınde borcunu vermedııinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No.lu bankamız kanunu~un 40 ncı maddesi• 
ne göre aablması icap eden yukarıda evsaf ve hududu yazılı bir 
tarla, 20.Ş.938 tarihinden batlamak ve4-7-938 tarihinde bitmek 
üzere bir buçuk ay müddetle açık artırmaya konmuttur 

2 - Artırmaya girmek iıtiyen, mukaddema bankam~ca tak:. 
dir edilen ~560). lira kıymeti üzerinden %7 buçuk tan pey akça
u verecektır. Mılli bankalarımızın temin mektubu da kabul olu
nur. 

' "~ - lşb~ s~bfa müteallik bilc~le harç ve masrafların ve del· 
li.lıye resmının tamanıen alıcıya ~t olacakbr. 

4 - Açık arbrmaya ittirik edip uhdeaine gayri menkulün mu
vakkat ihalesi icra edilen talip, taahhüdünden nükUl eder v 
ihalenin katiyet kesbetmesini müteakip bankanın tahriri tat1~ 
üzerine ihale bedelini yedi gün içinde derhal ve pesinen ted~ 
etmezse, 2004 No. lı icra ve ifli.a kanununun 118, t3J üncü m~~~ 
deleri hükümleri tatbik olunacaktır. 

5 - Birinci artırma (Muvakkat ihale) S-7-938 tarihine müıa
dif Salı günü ıaat 15 te bu,lıyarak 17 de nihayet bulmak üzere 
Seferihisar Ziraat bankası bioaaında yapılacakhr. 

6 - Birinci ihale Y_!lpılabilınesi. için ıirülecek pey, bankamız 
borcunu kartılamaıı lazımdır. Tab~ ~~mazsa veya ıürülen pey 
borcu ka~tmazaa, ~nın. taahhudu baki kalmak farlİy)e ar
brma 15 gun daha temdıt edılerek (ayın zamanda keyfiyet borç.• 
luya bildirilir, bu müddet zarfında borçlu, borcunu getirip mas
raf ve faizi ile birlikte öderse muamelenin f eaih ve iptal edilece
ği Te miifterinin pey akçesini istirdattan b&fka bir güna bak mü
talebeainde Lulunamryacaktır.) 

19-7-938 tarihine teıadüf eden Salı günü aynı mahalde ve ay
?1 ~~e ıon artırmau. ~apılacak ve bu artırmada, bor_ç miktan 
ıle ıürülen pey nazarı ıttbara alınmıyarak gayri menkul en çok 
artıranın üıtünde bırakılacaktır. • ' 

7 - Arbrma f&l'lnameaİ 20-5-938 tarihinden itibaren tetkik ve 
pey sürmek istiyenlere ajansımızda açık bulundurulacaktır. Ar
tırmaya girmit olanlarla ajamımızda mevcut f&l'tDameyİ görüp 
tetki~ edenler ve ithu. ilim o~JUP artırmaya ittir&k edenler, 
sat~l~a çıkarılan gayn menkulun hakkında herfeyi öjt'enmit ad 
ve ıtıbar olunur . 
. 9 - H~lar~ tapu. sicilleriyle sabit o~yan alikadarların, gay· 

rı menkul uzerındekı haklarını ve huausıyle faiz ve maaarife dair 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müıbi
teleriyle beraber ajanamuza bildirmeleri, akai takdirde hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satı9 bedelinin paylqm.asından 
haric kalacakları ilan olunur. (1632) 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELENIC UNES L TD. 

Vapur acentası 
BlRJNCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd.. 

LONDRA HATI'I HELLAS vapuru 13/15 mayıı ara
sında beklenilmektedir. Rotterdam, CARLO, vapnru iki nitlanda Loadra 

Hamburg vo Anverıı limanlan için yük ve Hull' den gelip yük: çıb.racalc ve ay• 

alacaktır. ni z.amanda Londra ve Hull için yük 
CRlGORtOS C. il vapuru 23 - 24 ma• alacaktır. 

)'U arasında beklenilmektedir. Rotter- POLO vapuru 29 Di.tanda Londra n 
dam. Hamburg ve Anven Jima.nlan için Hullden gelip yük çıkaracak. 

yük alacaktır. OPORTO vapuru 28 niaam:la. Urer-
LINEA SUD AMERiKANA P ı s ead -•=- ....::ı.. __ 1...... ___ L 

RIO PARDO motörü 2<f/2S mayuta oo ve VllD8 an g ....... p;. 'W'A-"-"-

beklenmekte olup Nevyorlc için yük: vo ayni um&nda Uverpool ve GloeaOY 
ala.cakbr. ıçin yük alacakbr. 

ELiN. K. motöril t S /20 haziranda LESBIAN vaptma 1 7 ma:rwta Uver-
beklenmekte olup Nevyork için yük pool ve Svaneeadaa gelip yük ç~ 
alacaktır. OPORTO vapUl'U 1 mqa 1938 de 

UNtTED STATES AND LEVANI' l.inrpool için yük alacakt1r. 

UNE LTD. THE GENERAL STEAM NA. VIGA· 
BACHDAD motörll 1 hazimnda bele· TION LTD. 

lenilmekt:e Nevyork için yü.1ı: alacaktır. ALBATROS 3 Yllpura 20 mayıda 
DANIO motöril temmuzun iptidasm- Londra için yük alacaktır. 

da belclenilmekte Nevyork için yiik ala- DEtrl"SCH LEV ANTE • LJNIE 
caktrr. ACHAlA vapura limaınnmda olup 

BALKANLAR ARASI HA Trl yük çıkarmaktadD'. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. Tarih ve naviunlardaki değişiklikl9-

KOTOR den acenta mesuliyet kabul etmez. 
Balkan ittifakı lktıaat konferansmin eeyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği ,_ ___________ _ 

hatta menaup Yugoslav bandıralı IZMIR MEMLEKET HASTA-
L OV C E N NESi DAHiLi HAST AUK-

Lüks vapuru pazartesi 2 3 mayıs Hat LAR MOT AHASSISI 
r 2 de lzmirden hareket edecek Pire. D O K T O R 

Korfu. Adriatik limanlan. Venedik. Trl~ CeJaA J Yar~ın· eııte ve Susak limanlan için yolcu ve yük 
alacakbT. 

Gerek vapurların muvasalAt tairhlerf, 
gerek vapur lslmlerf ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla talsilAt almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Muayenehanesi : ikinci Beyler 
sokağında Fırm lmrtıamda (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 

TELEFON : 3171 - 4072 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 254S 

G &&LiF e•e .. 
iLAN 

Miktar Nevi Muhammen Muvakkat 
bedeli Teminat 

39 Ton Harta ve dıvar levhaları kağıdı 27,550 lira 2066,25 lira 

Devlet Basımevi direktörlüğünden: 
Okul den kitaplan ile Tarih ve Coğrafya duvar haritalan 

Anatomi duvar levhaları için lüzumu bulunan % 30 9ifonlu 27-
28 kiloluk 57X82 boJ11Dda 24 ton ve 37-38 kiloluk 68XIOO boyun
da 15 ton ki ceman 39 ton kağıt kapalı zarf uaulüyle sabn alına
caktır. 

Eksiltme 25-5-938 Çarf&IDba günü aaat 15 te Iatanbulda deT• 
let ·Baıım evinde yapılacaktır. isteklilerin Buımevimiz yeznesine 
yatıracakları ilk pey akçesini makbuzlvı veya bu miktar banka 
teminat mektuplariyle birlikte o aün .. at on dörde kadar teklif 
mektuplarını devlet Buımevi idare komisyonu ba,kaahima tev
di etmeleri lazımdır. 
Şartname parasız olarak Direk.törlüiümüzden alınabilir. 

1544 (1053~ 
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Fransa - ltalya arasında gerginlik 
Romada başlıyan görüşmeler inkıtaa uğramış gibidir 

Merakla beklenen Ciano 
Blondel mül8katı olmadı 

F ransanın müstemleke kuvvetlerini 
artırması Romada fena karşılandı . 

Fransa Ingiltereyi 
tercihe mecbur kalırsa 

Stalinin Hitlerin kolları arasına 
düşıiıesinden endjşe ediyorlarniış .. 
Pariı 19 (ö.R.) - cEpok» sa· ~ -~'j _ .. ' ··w~· ~· 

zeteai Franıanm lngiltere ve ya . ~ ~ ~~- - ~ ~ • · " 
Ruayadan birini tercih etmek za· ( ; _... ,_ - . ~( ~ - ~ • e] 
rureti önÜnde kalabileceğini kayd- ı\ t 'f"' ·· '·· ~"'""~- 'fT AJ. 
ederek ,unları yazıyor: ı 1 ' 
Fransa yarın iki ihtimalden biri- ' • 

ni kabul etmek zarureti kar,ısın· \N'> 
da bulunabilecektir ve belki de l\ 
timdiden bu zaruretin kartısında
dır: lngiltere ile birliğini muhafa
za etmek için Rusyadan uzaklaş
mak ve böylece Stalin ile Hitler 
arasında bir yakınlık kurulduğunu 
görmek tehlikeaini göze almak. 
Bazılarınca bu mukarenet inanı
lamıyacak birf ey sanılsa bile ha· 
kikatte ilk görütte zannedildiğin
den de.ha az imkansızdır. Avrupa
dramlı bir münakafa içindedir. En 

· · · · - .. · · R · · d • "b ı küçük hata, en ehemmiyetsiz bir . . . . . . Roma - Berlın mıhverının tezahura Hıtlerın ıon oma :ııyaretın en ıntı a ar 1 I w Ih ··ıd·· lngılı:ı ba,vekıl ve harıcıye nazırı ve Daladıer, Bonnet 
. . . b k d • t .. • ... 1 k. 1 manevra yan ıt ıgı su u o ure- uh f b 

1
• b" h 1 k 1 Paria 19 (ö.R) - cF~g~o» ga- anoyu zıyare! 4:tmeaı u ma aa a v.azıye uzerıne z~rurı o ana ıs e: bilir. fesi vatanın ve sulhun ~ ~ aza- a 1 t.~m. !r uz';?'~ a~şı am~~· 

etesinin Londra mubahın ltalyan dayanmakta ıdı. rınden sonra muzakereler yem . • . . 11 için üzerine düten vazıfeyı tem- za musaıttır. Hükumetin butu~ 
~iyaaetinin Jngiliz siyasi mahfil- Roma 19 (ö.R) - Dünkü gün bir safhaya gİrmit bulunmakta- cBızım kend~.h~ıahı~ıza Ru~- kin ve aükunetle yapmaktı. Hal- hareketi memleketin müdafaasın" 
lerinde yeniden bazı ,üphe ve en- çok merakla beklenmekte olan Ci- dır. Bu bakımdan dün aktam in- y~nın. cep~e degıştirmesı ve .~talı- buki her tey memleket dahilinde hasredilmiştir. Bu da Fransann~ 
diteler uyandırdığını kaydediyor: yano· Blundel mülakatı yapılmak- giliz ıefiri Lord Perth Italyan ha- nın Hıtlerın kolları arası~a du!me- bir yalan haber taarruzu yapmak daimi siyaset eaaaıdır. Londra gli• 
Bazı lngiliz ıiyaaileri Jtalyan dip- sızın geçmittir. Bununla berQ.ber rici~e n~z!rı Ko~t Cian~. 8:rası.n- s~ endite uy~ndır~cak hır vazıyet- istenildiği intibamı ~eriyor. Ba~ı- rütmeleri lngiltere.ve Fra~s~ ara

41 
lomaaiainin Jspanyol meselesinde dün olamıyan bu Franaız .. Jtalyan dalu muJakat bılhassa muhımdır. tır. Fakat eger hız .d~ .Londra .v~ ları falan memleketm ıeferberlık sında antantı takvıye etmıftır. B.._ 
Jngiltere ve Franaa araaındaki ·ha- fikir teatiainin bugün yapılmaşı Chigi aarayından çıkar çıkmaz Moskova arasında ıkısınden hırı- ilan ettiği haberini yayıyorlar. anla,ma kimseye kar'ı olmayı~ 
fif ıiyaset farkından büyük istifa- muhtemeldi~. Bu gö~~tmeye ~ü- Lord Pert F~anaa maslahatgüza~ı ni tercih et~ek z~rure~i yükletil.~- Yalandır. ' . Avrupa için bir ıulh vasıtasıdır .•. 
deler çıkarmak makıadiyle hare- yük ehemmıyet verılıyor. Zıra b.~Y ~lo~del ıle uzun .~z.~dıy~ go- cek olursa .hır samye hıle ~ereddut Bazılarına göre Fransaya hır Fran.sa .~~r tarafta w ve herkesle 
ket ettiğini mütahede ediyorlar. ltalyan-Franaız anlaşmaaı hakkın- rutmuftur. Fransız hukumetı hu edemez. ~ın de~a Londra ~le bera- ült imatom verilmİf, yine yalan- gergmlıgı gevtetmege çalıtmakta, 

Fakat Roma ve Paria arasında- da Fransız hükümetinin görütleri- görütmelerden derhal haberdar her! yanı tercıh mechurı olursa dır. Diğer bazıları bize, sulh kara- dır. Fakat bu gayretin muvaffak.ı. 
ki müzakereler, korkulmağa bat- ni ihtiva eden mufaaaal bir raporu edi~İf. olup bunlardan icap eden neticede tereddüt caiz değildir. rımıza mugayir gülünç niyetler yeti hulusu, mütekabiliyet ve a~ 
)andığı gibi, inkitaa uğrıyacak çoktanberi elinde bulunduran neticeyı çıkaracaktır. Ancak inanmak istiyoruz ki böyle atfediyorlar. Hükümet, umumi ef- zamanda hareket fartlarına bağl11 
olursa bu hal aynı zamanda lngi- Kont Ciano dün bütün bunlar hak- PARIS, 19 (ö.R) - Romada~ bir tercih ıslırarında kalmıyaca- karı esasen f&\)ırtamıyacağını bH- dır. Eğer Fransa sıkı birliğinde ve 
liz - ltalyan anlatmaaından da bir kında B. Blondele cevap ·verecekti. bildirildiğine göre 11 mayıs tarı- ğız. Zira bunun kartısmda bizim diği bu pyiaları kısa kesmek va- soğukkanlılığında ısrar ederse bQ 
derece aeri dönmek mahiyetinde B.Bloiıdel de timdi hükümeti· hinde Fransız maslahatgüzarı B. cevabımız her ne olursa olsun, bu zifesiyle mükelleftir. Hükümet anlatmalar çabuk bir neticeye 
olacakbr. Bunun için lngiliz mah- nin yeni talimatını a~mıt ~ulun- Blondel. ile mülakatı eanaaında Hitler için muazzam bir muvaffa- milletin muhakemesinden ve açık erecektir. Fransa çok kuvvetlidir. 
filleri kııa bir müddet zarfında maktadır. Fakat ellen haglıdır. Kont Cıano Fransız muhtırasına kıyet olur. O vakıt B.Hitler muha- görü9ünden emindir. Yalan ha- Onun aulh azim ve kararı bir te· 
Franıız. ltalyan anlatmasının hir Zira keı:ıdiaini davet teş~~büaünü? etraflı b!.r ... cevap vermek için ~e- rebe etmeden yeni bir harp kazan- bcrleri çıkaranlar ya bilmiye~ek, minattır. Fakat kuvveti en yükseli 
hakikat olmasını temenni etmek- Kont Cıanodan gelmesı ıcap edı- lecek mul~~a~ ~a~de~sunu wbız- mıt olacaktır.» yahut husuai bir menfaa~ kaıdıyle garantisidir. Her ne olursa olaun 
tedirler. yor. zat verecegını bıldırmıf oldugun- hareket ediyorlar. Bılmiyerek Fransa kendi vasıtalarjyle toprak ... 

ltalyanlara gelince, bunlar Is- Roma ıiyaai mehafili lngiltere- dan bay Blondel •imdi hiç bir te- PARIS, 18 (ö.R) - Ba9vekil böyle hareket edenleri iyi yola larının ve imparatorluğunun tecao1 
panya dahili harbının bitmesiyle nin Londra sefiri Lord Perth t~ra- şebbüıt~ ~ulunamamakta ve ~t~I: Daladiye matbuat mümessillerine koyacağız. Fakat menfaat kasdile vüzden masuniyetini temine muk ... 
beraber tatbik mevkiine gireceği f mdan Kont Cianoya yapılan zıya- yan harıcıye nazırının kendısı.m fU beyanatta bulunmu'tur : cBazı hareket edenler kanunun tokahnı tedirdir. Cebir ve tiddet kartıııJ\'I 
tasrih edilmit olan lngiliz - Ital- reti de derin bir alaka ile tefsir davet etmesini beklemektedır. alakadarların memleket dahilin- yeyeceklerdir. Franıa bu yalan da rejimin istiklalini ve toprak}~ 
yan anlatmaaının daha yakın bir ediyorlar. ispanyada bulunan ec- Dün lngiliz aefiri Lord Perthlelde yaptıkları esa11ız fayialara te- haber taarruzu kartııında his- rının tamamlığını her auretle k04 
-.adede meriyet me-.kiine geçmesi- nebi ıönüllülerin geri alınmaaı kont Ciano arasındaki mülakata ıadüf ediyoruz. Hükümetin vazi- ıiz duracaktır, zira her teY istik- ruyabilir.» 
ni istiyorlar. lnıiliz başvekili ltal- meaeleainin müıtemleke kuvvetle- gelince, lngiliz mümessilinin tale-
yanın bu talebine belki de zanne- rine temaı edilmit olması muhte- bi üzerine yapılm~hr. Lord Perth 
dildiğinden daha ziyade boyun eğ- meldir. lıpanyadan gönüllülerin geri alın
meğe mütemayildir. Çünkü kabi.. Filhakika Franaız müıtemlekit ması meselesi üzerinde durmuf ve 
nenin iatikbali ltalya ile samimi nazın B.Mandelin teklifiyle, Fran- zannedildiğine göre Londrada 
münasebetlerin muhafazasına bağ aa müıtemlekelerden topladığı as- LOrd Halifaka ile karışmazlık ko
lı bulunmaktadır. ker mevcudunu 70.000 kiti artır- miteıi reiai Lord Plymout ve 

Diğer taraftan cPetit Pariaien» mağa karar vermittir. Bu tedbir Fransa, Sovyet Ruaya ve ltalya ae
gazeteıinin Londra muhabiri de ltalyada pek fena kartılanmıştır. firleri arasında yapılan konutma
fU haberi vermektedir: B. Muaso- Malum olduğu üzere lngiliz - ltal- lardan aonra meselenin ne fekil
lini tarafından Cumarteai Cenova- yan anla.şmaaının bir maddesi ltal- de inkitaf ettiğini muhatabına bil
da ıöylenmit olan nutuk lngiliz yanın Habetiıtandan asker topla- dirınittir. 

Görülmemiş bir yenilik 
Japon dinleyicileri çarpışan asker

lerin çığlıklarıni dinliyecek 
Tokyo Su~ Çe - Unun düşmesini kutlamağa hazırlanıyor 

aiyaıi mahfillerinin dikkatini üze- mıyacağını tasrih etmektedir. An- Anlatıldığına göre Kont Ciano 
rinde tutmağa devam ediyor. Bun- cak ltalyan mahfilleri timdiki va- , bu tctebbüae cevap olarak ltalyanın 
lar bu nutkun Avrupa vaziyeti ziyette Fransanın kararlatbrdığı bütün arzuauna rağmen, ispanya
üzerinde müessir olabilecek ıiyasi tedbirler kar91sında, Hahet yerli daki kuvvetlerini geri çağırmak 
manasını açıkça helirtmeğe çalı,ı- aakerleri meselesinin de yeniden huauıunda imkansızlık kartısında 
yorlar. Duçenin ispanya mesele- tetkiki zarureti haaıl olduğuna ka- bulunduğunu bildirmi,tir. Diğer PARIS, 19 (ö.R) - Uzak tark- Ruçeunun 30 kilometre garbında muharebeler devam ediyor. Selırbı 
ıinde Franaa ve ltalya araaındaki ni bulunuyorlar. ehemmiyetli bir unsur da •u· tan gelen haberler Su-Çeu İstika- Vong-Fu yanında Lunghay demiryo- bir çok lmımlannda yangınlar çık.,. 
ihtilafı göze Çarptırmak için tam PARIS, 19 (ö.R) - Franaamn dur : Kont Ciano Roma· Berlin metinde Japon ileri hareketinin lu üzerinde ilk iltisaklannı yapmı§- mıtbr. Garp kapumm zapb çinli)e., 
Fransız hükümetinin Cenevrede !Roma maslahat~zan bay Blon- ~ihveri üzerindeki ıon tezahürle- tiddetli Çin mukavemetine rağ- lardır. Şimdi bu ikinci grup Suçeu rİn nevmidane bir mukabil taarruzi~ 
lngilizlerle birlikte acıklı Habet del hali kont Cıano tarafından rın Almanya ve ltalya arasında men devam ettiğini göstermekte- tehrine kartı muvazi olarak ileri ha- kartılanmıthr. 
itini taafiy~ye uira•tıiı dakikayı 1kabul .. 4:dilmeıini ~eklemektedir •• ~ıkı bir _daya~ıı~ma teklini,. aldı- dir. Japon radyo iıtaayonları miı- rcketine devam. ~iyorlar. Dem~o: Japon hava fılolan muharebeye it· 
intihap etmıt olması bota gitmiye- Bu .mulakatın b~gun, hatta bu~u ı.mı bellı e~ı~tır. ':~rı resmı Fa- li aörülmemiş bir yeniliğe karar lu hattının her ıkı tarafında devımaı tirak etmekte ve alçak mesafeden 
cek bir taarruz aayılmı•hr. Endife takıp edecek gunlerde yapılabıl- tııt mahafıllerıne gore Fransanın vermitlerdir : Harp akislerini Su- muharebeler yapılmaktadır. müdafileri mitralyöz atqi altına aı. 
uyandıran diğer bir ıebep te fU- meai timdilik güç görünüyor. Fa- müstemlekelerden topladığı kuv- r- h b d d d w maktadır Şafak vakti Suçeunun 3 

· k b b k k .. k ı · ı d h d" f k •ıA t ~umu are e mey anın an og- . . 
dur: Nutuktan anl~şılıyor ~ı Ital- k at'ld~~~ J: .. ~a muzal'~~e ez!' vetke~e a ~I ort ırd a ı :ke· e - rudan doğruya nakledeceklerdir. d' ~do~.a 19 (ö.R)-. Touhkyodanbe~ıl- kilometro mesafesindeki bir tepede 
y~nlar,,!,ra~sann~ı apa~y~ ~ t~t- eaCeı ıgme ub meMtmeme

1
. ı. ır.. ı- me ararı1 1

madnyab akre sıyokn Yanlarında telaiz telefon mikro- ın ıgıne .göre çetın m are ~r- iki taraf ileri mevzileri arasında kanii 
bık ettıgı sıyasetm gonullulerın ra novada ay uaao ını tara- yapmıttır. ta ya a u ararı pe f I ld v h ld f t den sonra Japonlar Suçeu 4ehrme .. .. uh be . 1m t z . 

w f d .. 1 k ... f k 1 on arı o ugu a e re or er ve • . . aungu m are ıı o Uf ur. emın ıeri alınmasına mini olacagını ve m an soy enen nut un umumı ena ar'ı amıttır. .. . h 
1 

d 
1 

gımı14lerdir. Alevler içmde olan 4eh- ___ _ıl 1 d 1 d 
d 1 • J • • ı ı operatorler ılk at ar a yer ete- . .. .. d . I . ce.ecı ere o u ur. 

o ayısıyle ngıhz - ta yan an- ki h h k ti . . l rın uıtun e Japon tayyare erı uçuş- Şehrin garp tarafı müselles -klin-
. 1 b'k' · d · b Al 1 • ce er ve arp are e erını can ı aktad 1 J ku 1 . h 'r' aşmaaımn tat ı mı e gen ıra- t b" ki k , . ..1.. .• m ır ar. apon vvet en .te • ded' S I I t ·ı hd k 

w k w man S!'aZe e erı ır •ureue na etme ıçın o umu • k . 1 • 1 d . 1.1 ır. ur ere amamı e aan ır. ra acagını ortaya çı armaga ça- . .. ld ki d Bö 1 J rm mer ezıne ge mış erse e çın ı er Ş k kı . od h. I • 
lıtıyorlnr.. lngiltere ve Fransayı .... _ goze a ıraca · ar ır. Y ect; a- bili mukavemet etmekte olduğun- ar I sbmı ıse m k elrn şe 11

1
° udp ıa-

d. l · ·ı h " "ltü' " .. pon ar uraya so u amamıt ar u böylece birbirine muhalif vaziyet- A • k t ı pon .~n eyıcı e~ . arp g~ru .. sunu dan tehir içinde ,iddetli çarpışmalar · 
te göatermeğe çalı,an bu siyasetin merı aya ça ıy· or ar top gurlemelerını ve mıtral~oz ç!- devam ediyor. Japon kumandanlığı .. suçeuAnun Aga;ı> . ~smında harp 
ne gaye takip ettiği hiç anla~nla- . tartılarını, çarpıfan a~ker~e~ın çıg- tehrin hangi tarafta kalacağının bu böylece azam~ şıddetını bulurken bu-
mamaktadır. Çünkü lngiliz • ltal- lıkları arasında oldugu gıbı duya- aqam belli olacağını ve japonlann radan 200 kilometre daha garpda 
yan anla,ması, bir Fransız • ltal- Berlin 19 (ö.R) - Şimdiye ka-ırikan tealihatını protesto ederek bileceklerdir. Saatten saate düş- burada kat'i olarak yerle,melerinin Lang-Şeng mevkiinde de büyük mu-
yan anlaşmasiyle tamamlanmıf ol- dar Amerika itlerini tefsirde çe- gülünç olduğunu yazmakta ve bu mesi beklenen Su-Çeu ıevkülceyt ümid edildiğini bildirmektedir. harebe başlamıthr. Çinliler japon 
mazsa kıymetini kaybedecektir. kingen davranan Alman gazete- tekilde bir buçuk ıütun üzerine merkezinin zaptını kutlulamak ihata hattı haricinde yeni bir cephe 
lngilizler pek eyi takdir ediyorlar )erinde Birlefik devletlere karşı devam etmektedir. Bu gazetenin üzere Tokyo belediyesi çok parlak Pariı 19 (ö.R) _ Çinde japon teşkiline te,ebbüs ederek japonlara 
ki Fransanın İftiraki olmaksızın tiddetli netriyat göze çarpmakta- ifadesine göre Amerika hükümeti- hazırlıklar yapmıttır. kaynağından gelen haberlere göre karşı hücuma geçmiflerdir. l..ang • 
Akdeniz meselesinin halli imkan- dır. cHamburger Bletb afit harf- nin Anti • Nazi propagandaya japon müfrezeleri müatahkem Suçeu Şeng civannda japonlar çinlilerin 
sızdır. Londra bu sebeple Paris ve ileriyle fU batlığı ne,rediyor: cA- ehemmiyet vermeai Amerikanın Tokyo 19 (ö.R) - Domei ajan- tehrinin içine ginni§lerdir. Şehrin bu tanklı iki fırkasına çarpmaktadırlar. 
Romayı birbirine yakla,tırmak ar-1 merika beynelmilel münasebetle- dahili nazik vaziyetini umumi ef- ımın bildirdiğine göre Suçeuya kartı kısmında temizleme ameliyesi baş- Çinliler Lang-Şengin cenup .-rkisin-
2usundadır ve muhakkak ıayılabi- 1 ri bulandırmaktadır». Bu yazıda kinn önüne açmamak ve onu baş- japonlarm ıiddetli hücumları birbi- lamqtır. Fakat terk kapısına doğru de demir yoluna kartı yaptıkları mu· 
lir ki lngilterenin Roma ıefiri . bütün Amerikan ·gazeteleri tahkir ka aebeplerle avutmak arzusu rinl takip etmektedir. Şimalden ve çekilen çinlilerin adım adım müda- kabil taarruzlarla japonlan ağır zayi· 
Lord Perthin •ecen rin Kont Ci- edilmektedir. Nazi ııazeteıi Ame- imia! cenuptan ıelen .İapon kuvvetleri faa ettikleri dar aokaldarda ıiddetli ata uiratmıılardır. 


