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HAKKI OCAKOaLU 
----'A- B O N E Ş E R A 1- T 1 -

DEVAM MODDET1 Türkiye için 

S enelik...... .. . ... 1400 
Alta aylık • • •• •• .. •• • .. • . 750 

Hariç içln 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 

FtA TI ( 5 ) KURUŞTUR 

Fransay nota mı verdik 
Şamdiı çıkan bir gazete bunu _iddia ediyor 

Fransızlar Şam Ermenilerini de Ha
taya getirerek nüfusa yÜdırıyorlar 
~ A!Wı ..... :::::::::::::::::::::::::::::~::::::~~~~~~~~~~~~~~ 
Yenigt,rlışmeleri Frans& 
Dar bir zihniyetin 
Çerçevesinden 
Çıkarmak lazımdır Maskeyi 

çıkardı 
• 

Onun dostluğu 
gibi siyaseti de 

yalan 
-- ·-"lstanbul gazetelerlnln 

şlddetll ne,rlyatı,, 
- YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE-

,SO'>(, ~, -1 
Avusturya Mekteplerinde 

Hitlervari selam ! 
Viyana 20 (ö.R)- Bir emirname tale

bel~rin Hitlerv~i. aeli_!n~. bqk_a •ekilde 
selim vermelerını menbnl§tır. Direktörler 
·ye muallimler bu emirnamenin tatbikin-
den mea'uldürler. -' 

YENl ASIR Matbaaamda baııhnııtır 

~ , . 
Tarihi Berı;,;,.anın reator~· edilmı"ı bı"r lota O.. it. o•a ···-

Ber~ama Kermes şenlitleri 
Yarın sabah BerS?amada 

--= 

büyük törenle açılacaktır 
Berg~mamn tari~i .Kermes eğ-( Eaki oyunlardan halen ya,ıyan 

l~ncelerı >:•rın ~a~ın~? ~uzuruyle en güzel figürleri yeşil ovalar ve 
bınlerce zıyaretçının ~nunde Ber- cennet gibi vadiler içinde seyret1 
gamada açılacak "Ye hır lıafta ge- mek çok zevkli ve neteli olacak· 
celi gündüzlü nete içinde yatana- br. 
~tır. ~~eni~ bu. en .mutena ta• Bengi oyunu ve muhtelif zey· 
rib ve ıuzellık ııteaınde yapıla- bek oyunlariyle birlikte atalarımı· 
cak fenliklerde bulunmak f ıraa- zın bala kıymetini kaybetmiyen 
bndan iıtifade edenler, geçen ıe- l'Üzel ıporlan olan cirid, çöp kal
neden daha fazla olacaktır. dırma, kıhnç, kalkan oyunlari 

Kermes, eıki ve taribt Berga- okla nitan atma hareketleri he~ 
manın akıllara hayret veren var· bu arada ıeyredilecektir. 
lıklan içinde yeni Bergamanın Taribt Bergama tiyatrosunda 
güzelliklerini canlandıracakbr. - SONU 2 lNCl SAYFADA _ 

Heryo 
---·•---

Diyor ki 
-...--•---

"Akdeniz artık sa· 

1

;kin bir gö~ deği1dir,, 
PARIS, 20 (lJ.R)- Muu 

U• Sariye ıeyahatinden dö
nen mebuıan reiıi B. Herriot 
Şarki Akdeni2 hakkında fU 
umumi mülahamları bildir· 
miıtir ı . 

cAkdenizin bu kumında da 
hal ve i•tikbal için bir çok 
güçlükler vardır. Akdeniz 
artıll bir 20manki gibi •alıin 
bir göl değildir. Bu denizi Kı
zıl denizle ve Hint olıyanu•u 
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

Yuaoala.-ya Harbiye ~47.m Orgeneral Mariç 
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Melo ian Orkestrası ŞEH•R ·- Yeni görüşmelerı 
Konya Vapurile geldi 1 HABERLERİ Dar bir zihniyetin 

Çerçevesinden 

Gelen sanatkarlar arasında lspanyol 
yıldızı Marina Palmero de vardır 

Çıkarmak lazımdır 
--0-- ---o-

Denizli güreş ekibi BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFED! 

Alsancak Atatürk kupası Ziraat işleri . 
~ 

Hakkında bugün mü-
Bugün Beşiktaşla ld. lundurmak İcap eder. ı, içinde bulu ge ı nan, bölgelerin rekolte vaziyetlerini 

..... Vilayet ziraat memur~r~ bu~ oynıyor Atatürk kupası seçm~lerine iıti- bilen d~ya pi~lanna gc;;~-i);til 
ogleden ıoma saat 14 de vıliyet zıra- rak etmek üzere ille olarak D • li yaçlan fılen tesbıte muktedir o 
at müdürlüğünde mühim bir toplanb ---<>- ~ d" ~ Im7;7° ihracatçılara müzakerelerde ye1 ver 

him bir toplantı oar 

yapacaklardır. Kazalardaki ziraat Alıancak takımı dün alqam latan- dir D • rı~ gÜreKil :ı ge •• er- melidir. 
memurları bu toplantıda bu1umnağa bula vasıl olmufhu'. lzmir çocukları .~ ~·;,:~ . li :. ~1 ? ki.ııden Geçenlerde Amerikalılar ile japı 
davet edilmişlerdir. bu gün saat 17 de taksim stadında ~. .ettir, n~ gure~ue~ arasında lan müzakerelere bazı tüccarlanm 

Ziraat müdürünün i•tirakile ya- Bqiktaş takımile karşılapcak, ikin- uımdle bahs~en kıymetli eleman- davet edilmif, iı adamlarının doğru 
pılacak olan konupnalar bilhassa ci maçını yamı Galatuarayla oynı- Lı__r vardır. Bıllıaua yarı orta, orta ve dan doğruya karıılqmalan çok fay 
viliyetin zirai durumu, yeni mev- yacaktır. ağırda k37:anmalan muhtemeldir. dah olmuıtur. 
simde bqanlacak işler hakkındadır. Al&ancak takımı oyuncularından Kendileri bir haftalık bir hazırlık- Binaenaleyh Almanyaya gönderi 
Kendilerine icap eden direktifler ve- hafbek Rasim ve Sabri gitmemi§ler- tan aonra müsabakalara. girecekler- lecek heyet arasına muhtelif bölg 
rilecektir. dir. Eğer lstanbulda normal ıartlar dir. Malfun olduğu üzere seçmeler lerden birer İkişer bilgili ihracatçi 
V~yetin zD:ai İş!eri bü~ -~ir içinde oynamak mümkün oluna tz- cumartesi gilnüdür. Diğer mıntaka- ~~ve eylemek, her halde zararh d 

h~~.asıye~ t~kip edilmekt~~· ~oy- mir ikincisinden müsaid neticeler lar gÜre§çileri de bu günlerde ıehri· ğil çok faydalı ~la~. lbracatçıla 
lunun ~elirini artırmak ıçm zıraat beklemek mümkündür. mizde beklenmektedir. mnızın bu vazifeyı seve ıeve kab 
mc:anı:ı e~~~rettL:a:et Önümüzdeki hafta Oçok takımı da * ed~~et!en ş~phe edilemez. 
~ eynn. . ~~ .. t dırderl 8

• hlm' a- lstanbula gidecektir. Oçokun yapa- Atatürk kupası seçme giirefleri H ~ • · dan tinil~t ~T~ki~ 
ır. em zıra.aa. ma e erı e ıne ... iki' 1 . kilin hak h . BB Sed d azıran ıçm e ye etmesı ur ye. 

ve yet;•tirilmesine ehemmı'ye" verı'l- cagı maç a Milli .. e puvanta- em eyetı, · a Dikmen, nm· o"'num" üzd' eki • • • • -L_ 1 

-e " • daki . ti h b. N . -R •.. Ahm s· mevaun ıçın ~ 
melde ve köylüye tohum dağıdd- J1D vazıye esas ır surette an- un oıuren, et moblu, Mus- ması gereken tedbirlere vuzuh 
maktadır. laşılacakhr. tafa Gökben'den mütqekkil ola- rahat vermek bakunıiıdan çok :~e=-

--=-- -=-- caktır. miyeti haizdir. 

K . . 9 38 Fuarı -=- Bir tarafdan ticaret müzakerel& 
aza nç vergısı B. Kerim Ertem rinde ameli düşüncelere yer ver 

Hakkında bı·r t l t 938Fuanmodernbir~kildemey- mesini dilerken diğer tarafdan b op an ı dana getirilmesi için esash surette Urla icra memuru B. Kerim Er- itin imkan dahilinde ticllini temen 

Melodiaıu orkedrcuınm değerli ıan,atlıô:rları kBl~Yfide~bi tir kısım m~ .. çaıı.ılmaktadır. Fuar komitesi, 938 temin maatı bir derece artınlmak niye taran bulmaktayız. 
Şehir gazinosu tarafından an- ,.. ,,,.., '" -~""·"' . .e e er en tu. ~!"1ç .verg!- Fuarının tenvirat ve dekorasyon gibi suretiyle terfi ettirilmiftir. Kendi- HAKKI OCAKOöLU 

faı'e edildig ... ini haber verdig ... im.iz ı~ i1/{m 1t~V.~tp.;i''"'~ . --·-' ,.,; ". tah~uk ~e tahsılı cıhetine gı· mühim itlerini bu işlerde ihtisas sa- ni muhitine çok sevdiren bu kı • = fltm~~ ~- _. ~-- ''·f.~;.;''''~· -·· ~:i- dllmesı üzerıne alakadarlar dün hib• ı b ı· dl" • • • kut) 1 y T k d 
&yük orkestranın Brioni vapuru· ~'\< t ~'%">"' -. x:..~w.~ , ri ...... 1 d li b F lı G" ı o an azı zevata bıralmnfbr. met ı a ıyecımızı u arız. ra ya a 

Je gelmeai bekleniyordu. ı--ic . _. · -ı: -~ ~. " , 01 .e en sonra va . ay az u- 937 Paris entemesyonal sergisi ten- -o--

s , tk"' l d bul ,~, - _. •:v · '°~· - leçı makamında zıyaretle maru.. . t .. t_L___ k--:..--: d etile 
an a ar ar vapur a yer &• ıt"i ,~- ~ t'>. -)f-t' zatta b 1 l d vıra mu ena.aaıaı uıun.c.ııun av K k 1 J 

madıklanndan Konya vapurunu f-." :_ . :J~ . ~-~~ Defter~::'h'a:r ~;.ıunduğu bu lzmire g~lm~ .ve Kültür ~kı .. geze- • arşı ya a 1 ar Ekonomi hareketleri 
beklemek zaruretinde kalmışlar ~i~~- ~""~~~ P~-~'* ~ toplantıda mükelleflerin kanuna reklamten~lb1'ıletrafındaPbl~ plan.ha- iyi bir aazinoya Edime ( Huauai muhabirimiz· 
ve dün Konya vapuruyle tehrimi- ft';::' · .·~ ~~}%" jmüıtenit itirazları gözden geçiril- zır aga ~ amqtır. anını nya- • &· den) -Bigada kavun ve karpuz aa-
ze gelmitlerdir. . ·,,, ""~ : _ ~ , ·.-- .. f-1 1mit ve keyfiyetin Maliye vekaleti .. sete verecektir. sahıp oldular h• kooperatifi •rılmak üzeredir. lk 

Melodianı orkestrası dört sene- r"~ ~ ,.-•x ;1 - ..,. -s-
Clen beri Atinamn en metbur ka- ~-- - ~ ;>1'(° ~ :, -~" :~ll ne ar:ına karar verilmittir •• • . • --:-- KarfJyakanm eğlence ihtiyacı- bsat ~eki}~t~nin ~~teh~slan tktı 
haresi olan F eminada büyük sük- ;' y· +; , . - .:, ' 1 Ali.ka~arlar, kazanç tetkikı ıtı- Bay 1 n d J r da na cevap vermek üzere Karşıyaka sat mu~vın ~le bırlikte Bıgaya hare... 
se yapmıt ve çok beyenilmit on .f: ~· t~ Iraz komııyonuna baş vurarak ka· • • Belediye bahçesi tanzim edilmis- ket etmıılerdır. 
musikitinastan mürekkeptir. _ _ ~ nuni müddet içinde itirazla · ·nı Jkı kız. kaçırma vahası tir. Yeni idare tarafından temi~ Kooperatif mahsul mevsiminden 

Dig ... er bı·r şekilde bu orkestraya '" ,,,.!{ yapacaklardır. B d H' lı k"' ·· d ed'l "k l b. h t" önce kurulacak ve 8za sayısı 1000 i ~ _ i ayın mn ısar oyun en on ı en mu emme ır saz eye ı b--'-- U .. .. • 

k 
... • • ·1m· tir. . ,,if' - - ---- k' d M hm t kızı B H b ak d . "b k 1 . UUUJ zunkopm aahf kooperatifi nete aynagı ıımı ven ıf • _ Jfo . - se ız yaşın a e e n. a- u ~anı an ıtı aren onser erı- il k ll . . 

San'atkarlar caz mevzuunda ' -"JfJ;t~ Karşı yakada tice Küpeliyi ayni köyden tbrahim ne batbyacaktır. Saz heyetine ili- e 
0 

ektikf harektifl~t ed~dektar •• Bu ıe-
Amerikan cazlan kadar Çiawn ,,_, ~-- oğlu Mehmet Tokat 1·--·... ve t b k _ı. · l ne sah§ oopera en tf pıyasaYll o- ;: J 9 "llJI ~u u.u~ ve en zey e oynanac-. artist er ka im ih ed kl n1· 
parçalarında 'Macar san'atkirları ._ t /'%l 1 lF.ıayıs . kendisine fena bir hareket yapmlf- canmbaz numaraları veaaire te- vun rpuz raç .. ece.~ ır: 
kadar muvafflayet göstermekte ; --* %~ 19 mayıı Kartıyakada cof~un br. min olan.mu tur. TrakyamlZln d~ Vilayetinde 
Ye klasik parçalan da ayni kud- lspanyol :vd1ızı Marino Palmero bir te~de ~tlandı. Kar~;;aka Yine Bayındırın Derebafı k~~: f • ::kta~lar .t:ı:ıtelm~ alhnda ça}Jf-
retle çalmaktadırlar. bulunan Marino Palmeroyu da an· Halkevınde ogretmen B. Sıtkı den Hasan kızı Bn. Dudu seyırcıyı • • • • '.. .. .. ve pıyasanm ~~ 

Her ıınıf musiki merakldanni gajeeb:nİftir. Şahak lspanyol ..... Şükrü Pamirtan tarafından bugü .. ayni köyden Ahmet Tireye kaçır- Kıymetlı mısafırımiz 'faa~~. ~~·~~ek ~?cın:atar bu 
tatmin edecek bu orkestramn bu kılan. İspanyol danaları ile musi- nün büyük ve tarihi ehemmiyeti IDJ§tır. Kendisi aranmaktadır. G . ~.-es_orum°Z1;'n raporu az~e tek· 
sene ızmir1ileri çok memnun hıra· ki heyetine refakat edecektir.. hakkında değerli bir konferam eneral Marıç sif edilmektedır. so mandırası otan 
kacağı muhakkak ıayılmaktada.. Yeni aan'atkirlar bu ak,am •erildi. Bu konferans çok allat- : ...... y ....... a .... f .... d .... J .. m.............. BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE yerlerden mandıra sayuı 40 a, 40 
Şehir gazinosu buna iliveten (Is- konserlerine ve danslarına batlı- landı. • . • • . olanlar 26 ya enmiştir. Böylece kad-
panyol yıldızı) namım kazanmıt yacaklardır. --=- çşınde Zıraat mektebmı ve Haıerat ro masraftan azalmışbr. 
_____ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!----.lıı!!---1!!!!!!~---!!!!!!!l!m!!-=r. enstitüsünü gezecektir. Köylerin manevi phıiyeti adına 

8 K l
'tl 1 Bir iki satırla Lı•stesı• öğledensonramillikütüpane,Ka- yapılanmandıralarçoğahyorvebun-

rmda jandarma kıtaahnı teftif ve Kültürparktaki müesseseler ziya- İzmir Fuan Trakya 1-1avyon:ı İçin 1 r~ama ermes Şen 1 eri 
Torbalı, Tire ye ödemit kazala- dife kalesi, Antikite müzesi gezilec;-k dan köy sandıklan kazanıyor. 

~~;nu~!~~~Jr~~d:~:!:;~~m zed~:t::e~f:ad hareket-· :~:=~irb~~;1::;a~:J~'!ll! t::f:~l~~;:M:~uyMS:: * l .ira K. cek, ayni gece valinin Eg-epa)asta v~ hqkanhğı albndaki kadınlar kolu 

Ya b h B d Urla ziraat memurluğuna Di- - - receği ziyafette hazır bulunacaktır. yapmq ve son siparişler dahi veril-rJD sa a ern-ama a :vanbakır fidan memuru B. Dur- Karı,yalra Lüb Sine- * mittir. 
~ .un Yqilkurt tayin edilmi, ve va· ~:.;a'i!~1!:1a~c;:1 1164 Numaralı tMAR IŞLERt 

büyük törenle açılacaktır mameı...,ıa7· ·=Hatem 15 Marşandiz treni ~en) K~~;~ 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE kml . key. oyunlb~i ım görmeleri . ve d!~!': ~::::ı::~!:tt!~~~; Ennas'dan Karfıyaka BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ~.ikraz e~ ge~ftir. Esase~ tas· 

svıçrenm ta ı manzarasına un· tir Kızılay ıubeai vasıtasile 2 dildi olan plan bugünlerde eksiltme. 
verilecek açık bava temsillerini renenlerin dünyanın en güzel • Karııyaka Cümburiyet • mittir. Bir lokomotif burada manev- ye çıkanlacaktır. Malkaranın elektri-
ıeyretınek te 2000 yıl önceki yük- çamlığı olan Kozak yaylasında * Ukolrulu öğrencileri 15 94 ra yaptığı ıırada aklen malw olduğu ~ Litmiftir. Açılman gün işidir. 
sek medeniyetin sinesinde bir an bulmaları pek kabildir. Polis divanı dün öğleden . son· -- - anı..ıJan Mustafa iamiııde birine çar- Uzunköprü Elektrik tesisab devam 
Yatamak demek olacaktır. Sine- Öyle ümit ederiz ki halkımiz ra toplanarak bazı kararlar al- Bugün toplanan 32 94 parak hafif surette yaralamqtır. Ya- ediyor. Son ısmarlanan makineler ve 
malarda heyecanla takip ettiği· hem dinlenmek hem de bir çok mıttır. Dünkü yekôn 20187 26 rab memleket hastanesinde tedavi Babaeskinin elektrik projesi de gef.. 
ıniz Tarzan filminin hakikisini kimselerin uzak yerlerden feda- * - -- - albna almmqtır. Yara.n aiu' değil- miştir. 
~endi memleketimizin bir köfe- karlık yaparak gelmeğe kottukla- Belediye encümeni dün öğl~ Umumi Yekfuı 20220 20 : dir. Bunun gibi Babaeski Halkevi pro· 
•IJ!de dah __ a canh. b.ir tekil.de yata· " .. Berıama •. ya .bu güzel. oyunları I den soma reiı Dr. Behçet Uzun === = : je ve resimleri tasdik edilmi§ ve Kırk· 
ıJ - k 1 K k d kl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~~"" 1 li H lk . • iz • · ıgmı gorme ıstiyen erın oza· gorme ıçın gı ece erdır. batkanlığında toplanmıttır. · .... ~__..i6i0(.iıf?1CM are a evme aıt ma eme1U11 mu· 

•I LJ lk ' k" • him bir kısmı da gelmiftir. Esasen 

TAYYARE TELEFON: 
3151 

Rekor ve Zafer Haftası 
BUGÜN 2 BÜYÜK FİLİM BiRDEN 

SAADET GECESi 
Bora ve Mayerling (ilimleri kahramanı 
CHARLES BOYER, güzellik ve zerafet 

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

A Y R ·ı C A : PiERRE RICHARD WILM • SESUE HA· 
YAKA VA tarafından büyük bir kudretle temsil edilmif .... 

YOŞIVA, RA 
Sevenlerin ve aevilenlerin romanL ... Atkı uğruna nefıini feda

dan çekinmiyen bir zabitin heyecanla macerası 

iLAVETEN : PARAMOUNT JOURNAL •.• SEANSLAR : Yotivara: 3.10 ve 7 de Saadet gecesi: 5 VE 9 DA .... 
~,'"·r · ' "' '...-; ._;<- ': •·. .. : . .,. ... .. -... . .. ~ •. ,, ., ... ı · .~ • .'"", ..... . 

-- • - .,,, • ~~ . .......... " . - ~- _ .... :.-l,, . 

' cıa evı oşesı paraları mevcut olduğundan her iki·. 
ıı1aızı~ , sinin de eksiltmeye korunası gün iti-
l - Evimizin Berpma gezisine İ§lİ· dir • 

rak etmek üzere isimlerini kaydettirip te Meriç gazinosu bitmiştir. 15 gÜne 
paralanm yenniyen arkadatlann bu ak- kadar açılacaktır. Edirnede ilk olarak 
fUJl ııaa.t on yed.iye kadar Evimiz sek- bu kadar güzel ve modem bir kır ga· 
reterliğine aldlıisap birer buçuk lira ya- zinosu yaptınlmıştll'. 
tumalan 18.zundD'. Paralannı yatıranla- ----
nn adedine göre Otobüs temin edilece- Dahiliye Vekaletinin 
ğ:inden saat on yediye kadar yabrmıyan· mühim bir tamimi 
lar geziye iftirak edemiyecelderdir. 

Otobüsler pazar sabahı tam aaat yedi- Muğla, (Husuai) - Dahiliye Ve-
de Halkevinden ve 7 .45 te Kaı,tyaka kftleti Vilayetlere ve bu arada Vili
iakele meydanından hareket edecekler- yetimize çok önemli bir takdir tami~ 
dir. mi göndermiftir. 

2 _ 24/5/938 ..ıı gÜnil a1qam t Vekiletin bu takdirli tamiminde 
2 td.e E.imiz aalonunda htanbul k ~- Trakyada köylü elindeki cin.si boml-

on.... ' · kabili• • k - --' vatunr mna11imlerinden Yiyolooist ba mut lf ve verım yetı ço llZftl-

hkender Ardan tarafmdan bir kema Y IDl4 çift ve kümes hayvanab dölle· 
koııaeri verilecektir. Gelmek latiyenle: ~ uılibı ve bunların köylü İçin iyi 
Halkevi ··-'-•-1~- miiracaat ..__1 _ hır vasıtası ve kuanç kaynağı ola-

-"""'"'..,._ e .. ..., e bilm • • '-~-•---- • • ~-•-- -~ ~~~~~~ 

3 
_ 

21151938 
___ _. __ 

1 
-!La dile Trakya Umumi Müfettiıliğinin 

•.uuıarn:- gun aut ki ... tedb' lerl .. d ı.!-.1:~ 
on bqte müze ve sergi ıubemizin umu- a. 1

1~ 11 
• e vucul ~ gtahakkukeUfll&Ka le-

' t ı tu d sıs enn ve aynı gaye erm u 
mı op an ı var il'. 1 da Vil" • . kü' h yo un ayetımızce "mes ay-

5 - 21/5/938 cumartesi günü saat vanlarile fenni --1--- k'" 1 d 
edici 

A. _ ._ • _ _ı arWU"lll oy er e ço-
on y e nr 11;omiteııı ve saat on be,te ga" iması · • im tedb' 1 --'·· -
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TELGRAF HABERLERi 
Paris - Roma görüşmeleri 

araya girdi ve ltalya 
teşebbüste bulundu 

lngiltere 
nezdinde 

Fransa 
Maskeyi 
çıkardı 

• 
ısr AN BUL, 20 (Husaıi)
Hattıyda ıeçim laaliyeti ha,. 
laJıiından beri FrtuUu. me
murlarının müdahale ve tah
rilıatları ıon haddin• 110Tm1f• 

p • t 1• zetesi tunları yazıyor ı ispanya mikyuta arttırmak hususunda ka- tır. lrkJaılarım~ r~a ıö-
ROMA, 20 ( ö.R) --; ~~ e f d bili harbinin bundan bir iki ay bineye kabul ettirdiii tedbirin bir rülen tazyik bütün memle-

kan cLiberte» razetesıne ~~~ n· :Velisi tahmin edildiiinden çok neticesi telakki etmektedir. Bu yo- lıette Fran.aya lıarıı hakiki 
ailiz hükiimeti Fransız • ed yak daha uzun süreceii hakkında son ni fırkalar Trablaata tahtit edili- bir inlial ayanJırmlffrr. Ga-
mizakerelerine .tav~t d ere .. lerde bir kanaat huıl olmuf" yormuf .. Ye Bu mabatJa Tuıuu s.ı.Jer Fraruaya fiJJetle lai-
Romaya JDiizak~lerın • r:-• ::.n Nuyonaliat kaynağından re- hududuna kadar uzanan otoa- aım ediyorlar~ cFrcuuanın 

. arzuaunu bildirmıt ve Pard .. u· 1 • haberler ıeneral Frankonun traddan istifade ediliyonnUf. rnalıen nihayet ılü,tü. O, lwr 
meli nezdinde de lspanJ": a c:n: ı::lya ve AJmanyadan muharip FRANSIZ KOMON1SnERI- samanki Fran•adır. Do•tluğa 
huriyetç.ilere müzaheret ~ıyate .~1 malzemece aördüiü yardım NIN BEY ANNAMESI .,. nycueti yalan olan F ran-
terketmesi için belirsiz hır tazyı • veühim bir tekilde arttırlmadıkça ROMA, 20 (ö.R) - Franaız ıadır. Halayda tetlhiı ve taz-
te hulunmuftur• NAZiRi maslı bir zafer kazanamıyacağı komünist partisi bir beyanname yik ile geçen her gün F ranıa-

FRANSIZ ADLIYEHATI • 1h-ssini vermektedir. ltalyanların~netrederek ispanyaya kartı kant- yı medeni devlet vaılınJan 
NIN ROMA SEY ~ • 

1 
diteai de b~ndan ileri gelmittir. 1 mazlık siyasetini Frann.nın terk mahrum etmeğe kôlidir> di-

Paris, 20 (ö.R)--; Adli'i:,n~ı· C~'nkü dahili harbin devamı lnri- ketmeai Ye cümhuriyetçilere yar. yorlOT. 
n bay Paul Reynaud .nun ı:. J; )' u • ttalyan anlqmasının tatbiki- 1 dım edilmesi için mücadelesini • ---
seyahati hususi maluyette 0 t · 1~ de talik edecektir. General arttıracağını bildirmittir. V J d 
la beraber lnıiliz devl~t ~: a~: F~anko bundan istifade ederek «Journab in Perpinyan muha. apuT ar a 

.. .ile temas için ~und~ !stifabe e • veya bu taraftan yardım gorür· biri cJour>gazetesinin dünkü net-
• ti E ""hım mulakatı u sa fU .. b.'d' . . d k !!-....!!L .d 3 ncil mevki yolcula-IDlf r. n mu · d H l'f k se çok memnun olacagı ta ıı ır. nyatını teyıt e ere gu.uırwc ı a-

~ah hariciye. n~ın Lor :1:n~leİ Diğer taraftan cDaily Herald» resinin yalnız m~samahası değil, rının Ja istirahatleri 
ıle olmuf ve ıki nazır. he~ b'lh • ıazetesi bay Daladiyenin beyana- ,hem de yardımıyle Katalonyaya J.. Ü .. , .. 
JJ&Ziyeti rözden geçırer: al/ j' bnı naklederek Fransanın bütün mühim silah ve malzeme geçiril- UŞ nu uyor 
'!l !"r~nsız • It.aly~n muz :rfa: dostlarının hükümet reisini tetvik diğini bildiriyor. lstanbul 20 (Hususi) - Devlet 
nnın ınkıtaı üz~rınde bdhus~sta ettiklerini ve Daladiye kabinesi· LONDRADA UY ANAN EN. denizyollar idaresi vapurlaruı am-
dır. Lord Halıfaks u,. . en zaif noktasının Fransada- DiŞE barlannda seyahat eden 3üncü mev-
Londra sefiri Lord Peı:tJı ın ~?~t k~n • t lduğunlİ yazıyor. LONDRA, 20 (A.A) - Röyter ki yolcularının istirahatlerini temin 
Ciano ile mülikabna .. aıt ta~ıl~~~ 1 ;~7BLUSTA YENi ASKERi bildiriyor : . • . • için .. t~bi.~ler al~aktadır. ~a!'urlar-
raporunu almıf oldug~~a etmi _ TEŞKILA. T lspanyol ıtınden ılerı geldiği da uçuncu mevkı yolcuları ıçın ayrı 
nu Fransız nazırın~ teb~_ıı.. bt PARIS 20 { ö.R) - Romada zannedilen Fransız • İtalyan mü- yerler yaptmlmaktadır. 
tir. B. Reynaud PJ~h do~~nce ; dolatan bir fayİaya göre ltalyajzakerelerindeki tevakkuf Londra- * 
raporu Fransız masa at~k"· ~ Trabluı ve Bingazi yerlilerinden ·da büyük bir endite uyandırmak- T rakyada 
Blondelden gelen r~~0ıJc a r~ı daha iki fırka asker tetkiline ka· 1 tadır. Bunun ispanyadaki gönül-
lw,tınlacaktır .. r.u muzh :re k!~

1
rar vermittir .• Ayni telgrafa görepülerin geri alınmasını geciktirme. Atatürk kupasına 

devamın~ .~n~~ ız b. m:h::~ :t ltalya bu kararı, Fransız müstem- 1sinden korkuluyor. Çünkü bu tak- hazırlıklar 
1taz~teler1 huyu ır Y I ke nazırı bay Mandelin Afrika · dirde lngiliz • ltalyan anlatması 
verıyorlarİ d" . b atı !Fransız müstemlekelerinden top- 1 da dolayıaiyle meriyete girmiye- Edime 20 (Hususi) -4 Haziran-

d 
~a!kDa al ıyenıbn son Time:.:n wa- lanan asker yekUnunu mühim ' cektir. da ba§liyacak olan Atatürk gÜre§leri 

a ıyı artı anmıt r •• « 0 için tescil olunmuş takımlaı· her yer-

Su -Çe - U'nun zaptı ile 
den iatenmektedir.Trakyamız bu bü
yük ve sevinçÜ harekete iyi bir ekip
le iıtirak edecektir. Hazırlıklara de
vam edilmekte ve eksikler tamam
lanmaktadır. 

ua 

SON. HAB'ER 
• " 

Bulgaristanda 
Bir Nasyonal sosyalist 

partisi mi kuruldu? 
BERLIN, 20 (ö.R) - cVölkite Beobahten ıazeteai SofJad-. 

Bulgaristanda da bir nuyonal • Sosyalist partisinin te,elddll ~ 
iini haber alıyor. Bu partinin mabadı Bol,evizm. DemalaıM1. 
muonluk ve siyui .ihtiru aleyhinde mücadeledir. Her ne..._ 
parti heniz Bulgar umumi efkin üzerinde müeuir olacak ..... 
inkitaf etmemitse de Bwgariıtanda rejimi deiiftjrmek illb• 
bir partinin te,eklriilü ve noİ-mal tekilde nkitaf ı memDımi,.tle 
kartılanmaktadır. 

Romen Başvekilinin 
Varşova seyahati. 

VARŞOVA, 20 {ö.R) - Romanya hatvekili Patrik Miror.. 
Kristea buraya selmiır ve muhtelif t•hsiyetlerle görüfmeie INııtla
mıfhr. Fran"tZ mahafilinin fikrince bu ziyaret Çek meseleaiaclen 
ayrılamıyacak bir mahiyettedir. Zira son Sina ya konferanainda 
Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovakyada çıkabilecek bitin 
meseleler karşısında mütterek bir hareket takibine karar T_...İf" 
lerdi. Lehistan kücük antanta dahil olmamakla beraber müttefik
leri aynidir ve mu~edelerle kurulmuf vaziyeti bozmak tqebbü
lerine mukavemette menfaati vardır. 

Yarı resmi haberlere göre Leh hükümeti erkanının Patrik Mi· 
ron Kristeaya bildirecekleri görütler bu mahiyette olacalrbr. 

lngiliz Deniz proğramı bütcesi , 

LONDRA, 20 (A.A) - Dün Avam kamarasında okunan tah
riri cevaplarda Amirallık birinci Lordu 1938 senesine ait deniz 
programının munzam bütçe tahminatının parlamentoya Pantkut 
tatillerinden evvel takdim edileceğini bildirmittir. 

Amirallık birinci Lordu geçen seneden beri krallık hava kuv· 
vetlerinden ayrılmıt olan ve halihazırda 1937 senesindeki 204 e 
kartı 214 tayyaresi bulunan deniz tayyareciliğinin vaziyeti hak. 
kında izahat vermittir. 

Tayyarelerin mi.kdarı yeni tayyare gemilerinin ve tayyare nak· 
leden harp gemilerinin servise girmesinden evvel arttırılamaz. 

Amerika halihazırda 198 i gemilerle nakledilemiyecek den• 
ccde büyük 705, Japonlarda 271 deniz tayyaresine malik bulan. 
~aktadır. 

Karışmazlık komitesi Japonlar bozgunluklarla sarsılan 
prestijlerini kurtaracaklar mı ? 

(öR) -Domei ajarı-,caktır. Bu kuvvetlerin -en büyükkıs-ıtekzip etm;.lerdir. • Perşenıheye Londrada toplanıyor 
- T~:.b~a göre Suçeuya bü- mı 4imdi cenuba doğru rücat halin· p~ 20 {ö.R) -. «Republik» B f k• • • k •• h• ı k 

11n1n • • kolu ö"leyin dedir. gazeteaı Suçeunun ıaponlar tarafın- Ü se er ) ıçtıma ço mu ım O aca 
cam etmit 0~ ıaponbr • g · t" ı Paris 20 (ö.R) - Bir çin tebliği- dan zaph dolayıaile ,unlan yazıyor: 
-

1 al balınde te e gmnış ır. · 1 h f 1 h h k 1 · de ~er ayı kinı h b. ·si ne göre çin tayyareleri japonyanın Son a ta ar arp are et erm -
Japon ordusu er ar ıye reı k k ·· • d k ki muvaff akiyetaizlik Tokyonun as- • 

Ka in çindeki şimal ve cenup Oza a mınta uı uzerın e uçara k ~ ... . b J 1 PARIS, 20 (ö.R) - lspanyaıve bunların arasında «Yorkshıre,yaparak B. Mussoliniyi memnaııl 
:dui's haı1cumandanlat'l general bir çok tehirlere milyonlarca beyan- erı preatiJfıfaı:;rs;.;ış i, ~~a:: karıtmazlık komitesinin önümüz- IPost »gibi mühim muhafazakar edecektir. 
F ~ Asayeye «kıyas kabul et- name atm14lard~. ~u beyannamele!e Su~u m~v~ F~ ~ e · ci:n e yapa- deki perşembe gÜnü saat on birde f gazetelerle Liberal veya i,ç.i gazc- 1 Karışmazlık komitesi reiai lonl 
eruçızafve ıer·ınden dolayı tebrik tel- çinin japon mille~e .dost oldu~ etmkll4 doy? Nır ar. 1 a •ımkurtnnrdıkdan Londrada toplanacağı bildirili- leler Italyan siyasetinin deği,me- Plymouth bu maksatla Franaa ... 

mez» er rd b.ld' "im kte ve çmde Japon askerı ca ar ır. amus arını 1 ·1· ahf il . b . . . . b H. 1 . R . . f" . b C b" 1 .. .. .. t .. grafJ •• dermiştir. Japon o usu- ı ırı e . il h rb l 'f d l yoluna 11, yor. ngı ız m e erı u ıçtımaın t.ını ay ıt erın oma zıyaretı- ırı ay or ın e gorutmuf ur. r ~on sonraki gayreti Tiençin- partisi tarafından tahrik ed ~ al 1 s~nra ki2 a,m~e ı 1 iırl uzlaşmaz~ mühim olacağım ümit ediyorlar .. nin bir neticesi olarak göstermeğe Fransız sefiri hükümetinin 4 SOll F:k ud ~ yolunun garbında ka· mikadonun protesto laretmbesı h t~ ~ rı:;:e der, yo ~ve klerdir? 1ngiliz umumi efkarı ispanya m~- tereddüt ebniyorlar. Bunların fik- teşrinde komite azası olan bütün 
lan i~ çj:Ufukaamı imha etmE!k ola· ol~maktadır. Japon u a en ın a ısrar mı ece · selesinden ileri gelen meseleleri rince Führer Roma müzakerele- devletlerin ittirak ettikleri plana 

ve Fransız ·İtalyan müzakereleri- rinde öyle bir manevra takip et· sadık kaldığını temin etnıi9tir. Bu 
"enı' Macar Başvekili kabineyi n}n ~urgunlatmasmı fU suretle le- miştir ki ltalyan - Fransız anlaş- plana göre İspanyada ~cneb~ ~u-

Fransa ya 
Nonta mı verdik 

ı 1 lakkı etmektedir : ması güçle~miş ve diğer taraftan haripleri tesbit ve tahlıyele~mı t;· 

a .... yan meclisine takdım etti llkönce ~urası müşahede edili· bu yeni vaziyet karşısında lngil- min etmek üzere. beynel~ılel bır 
yor ki ay basında nisbeten müsait tere ve Fransanın birbirinden komisyon gönderılecek, dıger la. 

ROMA 20 (ö.R) - Budapeşteden bildiriliyor : Başvekil bay şartlar içinde başlıyan Fransız. farklı bir tavır takınmalariyle in- raftan bunun neticesi olarak beJ• 

1 d . k 'b'n•·ı·nı· ayan meclisine takdim ederken mebusan mec· It.alyan müzakereleri 8 gündenbe· aı"ltere ve Fransa arasında tesanü- nelmilel kontrol.iade edilecektir .. 
iNCi SAHiFEDE mre ı a ı ...., k M . h . A • • ~ h 1 

BASTARAFl 1 1. · d k. b anatını tekrar edere acarıstanın arıcı sıyasetın· rı yavaşlamıştır. Cenova nutkun- dün sarsılacag- 1 ümit edilmittir .. Fakat bay Corbın şunu alır at-
ı ·· ·· ugra" yan b,.• ısın e 1 ey - ·· 1 · · it 1 M · t d b k" 4 · l" ·· zan ann tecavuzune "'.'C' d h · b · d ğtiklik olmıyacagını soy em ıştır. a ya acar ıs a- a ay Mussolini bay Blondelin Bundan da istifade edecek olan mıthr ı son teşrın p anma goN 

Türktür. Müddeiumumi mevkufla- e ıç .hı! e •feıı'ni tanımıs olan ilk devlettir. llalyan • Macar Kont Ciano tarafından kabul edil- Alman diplomasisi olacaktı. ancak beynelmilel komisyon ı.. 
ilrn . . • t • tir' run tan ı vazı · 1 b. 1 

nn tecziye ed" esını ıs cınış • • •• b ti ·nı' tayı·n için ilk defa 1927 de yapı an ır an a~ma mesine mani olan son güçlükleri Ancak lngiliz gazetelerinden panyada faaliyete geçtikten aon-
b ı dan üçünü ha- munaae e erı . . . 

Mahkeme un ar k·u b ri muntazamen yenılenmıttır. bilhasaa ispanya meselesine atfet- biç birisi lngiliz · Fransız daya- radır ki kontrol iade edilecektir .. 
diae ile alakalı olmadığından beraat-

0 
va 

1 
en e mittir. Fakat lngiliz gazeteleri nİfmasanın gevtemesi ihtimıılini Ayni zamanda beynelmilel kont-

lerine ~e d~er .ikisi hak~n?a da bat· ltal ya T ra bl usta manevra yapı yor heman şunu sormuşlardır : (( Ay kabule yanatmamıttır. Bilakis bü- rol ispanyanın kara hudutları ... 
ka ~lutlİZ7 d~lenmesı 1~1~.mte~:: PARIS 20 (ÖR) _ Romadan bildirildiğine göre Trablusta- batında Fransız - ltalyan müzake- tün gazeteler Fransa ile anla,ma- bi deniz hududuna da l}aJDil olJllAıi 
menın tel n~--art ;'" v~r;:;.:; k' it I 'kuvvetleri mühim bir manevra yapacaklardır. Bu mak· relerinin batlamasına mini olma- sını lngilterenin muhafaza ve hat- lıdır. Ayni zamanda gönüllülerbl 
et eden er ser~ ıra 1 

.., • ı a yan M h d d d ı ik. t•• l"" fırka mıt olan lıpanyol i•i bu müzake- ta takviye etmesini istemekte bir- geri alınması öyle bir tekilde ,. 
An .. -'-·a 19 (A.A) - Evvelki .... tla tarkta Bingazi • ısır u .u un a o an ı mo or. u. 7 

uıay - akl d 1 k ı ti kten relerin devamına neden mini ol- le•mitlerdir. Tabii bu gayeye erit· pılmalıdır ki bir taraf ite yaranue .. b' kad la bir erkeğin yaralan- crarpte Tunus hududuna n e ı ece ve manevra ara lf ra Y eki ik-
gwıil ır b. uılenen bir ·hadise daha :onra müstemlekede bir teftit seyahati yapacak olan kralın muttur? » Buna yine lngiliz ha- mek için kullanılacak vasıtalar, yan gönüllüleri geri verm . e 
mu e ne ce . Yah • . sınında iki tekilde cevap veril· gazetelerin temayüllerine göre tifa edip diğer taraf hepsındea 
vuku buldu. Vak'a Deruzı ve tu önünden~g:=e!çec:::e:k:ti:;:r.:,. _ _,,,.,,.=----=------:------- mittir: batka batka tekiller almıttır. mahrum kalmasın. B. Corbin ı. 
lcöyl · arumda kırda lG-l? ya,la- -===-= U f Birincisi tudur : B. Musaolini Frankoya taraftar olan gazeteler esu dahilinde ~ransanın aon ~ 
ı~7ki lcarde4in tttihadı.vat~cile- /tal yada rıaTp 0 UTSa tatbiki lspanyol dahili harbinin lngilterenin Fransayı da nasyona· rin planını taadıke hazır oWaiwı 
m Türklük aleyhindeki tıddetlı p~- bitmesine ve ispanyadan ltalyan list oyununa ittirake sevketmesini nu bildirmittir. Fransız sefiri I~ 

pagandalanna mukabele etmelerın- 29 Mayıs günü 1 ·ı · .J k l gönüllülerinin geri alınmasına temenni ediyorlar. Fakat bütün Plymouth'un diğer aza dnletleria 
den çıkml§tır. ROMA, 20 {ö.R) - 29 mayı- ngı ız ao tor arı or• muallak olan Ingiliz. ltalyan an- muhalif gazetelerle muhafazakar de buna muvafakatini istihsal ete 

* wın Italya ile nasyonalist lspan~~ 1 JuJa hizmete hazır latmasını imza ederken cümhuri- gazetelerin büyük bir kısmı bay meaini istemi.tir. Karıtnıulık ko-

H • d • arasında tesanüt günü olarak bu- • • • yetçilerin mukavemetinin heman Çemberlayna Fransanın Pirene mitesi reisi Almanya sefiri Ye lt.ı. am ı ıye tün ltalya, t1imali ve şarki ~~ika- olduklarını bıldırdıler yıkılacağını ve ltalyanın yakında hudutlarının emniyetini feda et- yan maa!nhatgüzarı ile bu~ da. 
. da kutlanmasını faşi~t _partısı ge· ---<>- hem ~ı~nyadaki sefer ordusunun memeaini tavsiye e.d.iyor.~a~: B~ bilinde görüf~Üstü_~·· B~ _de 

el sekreteri emretmıttir. {AA) l zaferını, hem de lngiltere ile an- tartlar altında lngıhz hukumetı, Sovyet maslahatguzarı ıle muli-

v ıd n Londra 20 . - mparator· 1 v tku F 1 1 k - b 1 B ~·-ler d Vll 1 e- - s: - .. • • • afmanın faydalarını kazanacaıı- Cenova nu nun ransız • ta· atta u unmuftur. u g-·;--a rna 30 a bü arasında bir futbol maç~ .ya· luk mudafaa komıteaı geçende lngıl- nı ümit etmi,ti. Fakat hükümetçi- yan müzakereleri yolunda çıkar- komitenin perfembe c~laesı hak· 
BAST ARAF! 1 iNCi SAJ!lf EDE pılmıftır. Aktam Türkiy.e elçıs~ B. terenin bü~ doktor~~- bir ~ual !~rin ~ukavemeti bu hesabı alt- dığı engelleri bert~r~ ~tmek . için kında ü~i~ ver~cek 'e~ıl~e cere
kiiltürel ve ekonomik teşrıkı me· Berker bir ziyafet vermı? ve zıY_a· varaka&ı gondererek ihtiW halınde ust etti. Bu sebeple Düçe Cenova· karıtmazlık komıtesını yemden yan etmıttır. E~~r b~ u~it.~Ü
._inin batlangıcı olduğunu kay- {eti bir kabul resmi takıp etmıt· millete hizmet etmek arzu edip et- da hotnutauzluk izhar ederek in- faaliyete geçinneği dütünmüt- kuk ederse lngıhzlerın ~eli fU-
deylemittir. t"r. ediklerini aonnuıtur. giliz tazyiki ile Fransayı ispanya- tür. lngili:ı hükümetinin fikrince dur ki lspanyol meaelesı Jakmda 

Hamidiye kumandanı kral ~ 
1 

H •d"ye yarın aktam Varna- m · . etle b··kü daki siyasetini deiittirmeğe ve ispanyadan gönüllülerin geri alın- beynelmilel bakımdan hal .,oluna 
risin aıhhatine ve Bulgar milletı· amı l 1 aktır. Doktorlar ekaeriy u mete cümhuriyetçilerin mukavemetine masına batlanıraa Franaanın ha- girmeie hathyacak ve ı.&J~ 
nin refahına kadehini kaldırmıf· dan ayrı ac *) Ha 'd'ye hizmet etmeie hazır bulmıduklannı böylece ölüm darbesi indirmeğe zı enditeleri yahf41cak ve belki de ltalyan - Fransız müzakerelsiınn 
tır. . Vaı:n• 20 (Huausı .-. t~~t bildirmitlerclir. 44,000 doktordan mecbur etmek istedi. Paris Pirene hududunda beynel· yeniden batlaması da mlmkü:ı 
.V~na, 19 (A.A) - B-:aıün H~· 1~1 bu alqamile = urıldı. 1600 ü iDe1ıfi ceYaD vermitJerdir. Fakat diier bir cok sazeteler milel kontrolün iadeai aibi ltir jest la.cakhr. 

•ıdı7e mürettebatiyle Tıca kulu- v• uurlimma 
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"Italyaya bütün istediklerini verdik, karşılık 
birşey almadık,, diyorlar 

Satılık 
Az kullanılmıt fakat yeni 

veritli tartlar ve tcdiyatta ko
laylık gösterilerek sahlmak-

tadır .. M 1 M AR K E M A-
L ET T l N C AD D E SIN-

16. 

3. 
510. 

- Tabu •. Onu goz gore gore mal ve mulkünün hükümet tarafm- olmn• Gecenin karanhiı yavat ya- Vali dudaklannı -'-- li 
be k b d 1 lık d ... ·ı · 1 d h ' ..,... , JlllKllD ıua sor-

kay tme u a a egı mı· an v~ ükümet lehine müsaderesini• va• çökmeğe baflamqh. mamak İç.İn kendini güç tuttu ve Sa-
- Anladım .. Sen hazinenin y~ ~Yor. Binaenaleyh artık bükü-t Vali gözlerini Mahmuttan ayır- idin yüzüne baktı. · 

rini öğrenmek ve ıonra da onu na· me~ malı olan bir servete sen nasıl · madan cremin ve aadık doabu düıil- Sait gül rek • 
sıl muhafaza edebileceğini ben• ıahıp. olacak ve böyle bir serveti na-'nüyordu. E te d t. ded" Mahmut, 
den ıormak istiyorsun. Hazinenin ııl muhafaza edebilecekıin ? Sait Ali, bu bakttlann manumı - dve b oal um, kı. kadar 

18 . . .. 1 k k 1 F k t V li ka d aranıp a u unmayaca -
yeuhrınıfıoy eme k o.hay.: a a u:nu B a aarardL vMra ı. d ld dık bir arkadqtır ve o bu mükafata 
m a aza etme cı etine ge ce. afını önüne eğdi. emnun a o u. her gün daha fazla layıktır. 

_ ~ HANRY Bu biraz güç.. O, bunu dütümnemiıti. Vali Mahmutta aradığı doatu de- V li, Saidin sözlerindeki minayi 
.k -·-'/:"". ~ DE - Neden? Bir kerre ele geçi· Sait Ali ise onun bu hayal ıuku- ğil ayni zamanda müstakbel dama- an.;L 

F efrı a Ji--.: rince mubafazaıı .niçin. ~üç olıu.n. tunu alaylı bir tebeuümle aeyredi-1dını da görüyordu. • Bir çocuk gibi ıevindi. 
AT • 51 '.1 Monfredl Tabii benim azız Saıdım, bu •t- yordu. Maamafih ona onun ihtiyar Maamafib Sait bu_.._ ___ artık bu B ·· ı Mahrn d- N-!L' ha 
lTO• -. "' • • d . d ..... · .b. L· b. h-''!- ' ~ u aoz. er, u ~Af a.wın • ... . ed b. b k _ te sızın e 11te ıgınız gı ı ..,ar .... aune acıdı. mevzu üzerine bir daha dönmedi. · · · alnı ... ·ı1ec .... · hazin 

- Beraber aetirdiğiıı iki kiti .• ·ı saklı oldlu~u yen n en ır il! a ıeniz olacak .. Buna ula fÜphe et· - Eğer dedi çok emin ve ıadık Valiye dii•ünmek için zaman bı- ~le b~mliktı e Maga gı egmd .. ı, o.... • o 
0 d di ıına aöy esuı. • . . • -s- ı ır asanaya onecegmı ve 

iki Şaharlı gemici vardı ya.. e • _ Seni 0 aenetten mahrum bi- meyını~. . • ~ır doıtun olurda hazineyi aeniı;ı ye- rakmak istiyordu. kendi kızını alarak efMnevi serveti 
- Evet.. . mak i in.. - Rıca edenm. Benı bu eme- rme? keşfeder ve alır, sonra Naibin Erteai sabah vali misafirlerini daha paylafacağuu vaad ediyordu., 
- Onlar için bir oda tabııı et- rakV r b ç eğdi ıele• ye kanthnnaymız. Ben ha· olduiundan bahaebneden sana ve- nct'eli ve gijler yüz.le kartıladı. Müjdeleyordu. 

tinnittim a ıakkıa.tmı ·dedı" Bu adam zinenin nerede olduğunu biliyo- rine tabii itin -...o: d~•ir. S •t u •----· aeznıi•ti. N,.._ • H nız var, • M d k. ..... k • • ---· -e"T aı on n l!UlnU"uu "T -... . 

- Sonra 7 • ~ik ten çok melun 't'e çok kur· rum. . a a.m 1 ogrenme ıı~yor· Vali iimitaizlilde omuzlarini ıilk- eai de bundan ileri geliyordu. * 
_ Sonrası ikiıi de bu sabah h ~ d ıun, ıöylerım ve b~na mukabıl de ti. Sait Ali . Mahmudun gitmesi Emineyi gö~ 

odalarında ölü olarak bulundular. naŞz .b~.a b•:ı::·~apayım? Bana ıenden birt~Y İı~emem. F.akat asıl Sadılc bir doat.. Emin bir dost... - Biz, dedi. Müsaadenizle artık yaşlan içinde bırakb. 
lkiai de kalplerinden hançerle ım 1 e. · mesele hazıneyı ele geçırmekten Hazineyi bulacak alacak ve sonra gideceğiz Miaafırperverliğinizden Babası onu teselli etti · 
~uru tarak öldürülmütler • bir akıl vdrmı~e e dair ve naaıl ziy~de onu muhafaza edebilmek· kendisine verecek bir doıt.. daha uz~ müddet Utifade etmek - Ozühne kızım, dedi Bilakis 

Sait Ali katlannı çattı. • -:1~~~ t~iğ:ızi bilmiyorum tedır. Bunu bulmanın imkinı mi vardt isterdik. Fakat bu delikanlının tim- aevin. (0) tekrar gelecek ve geldik-
• - Naibin can vermezden evvel b~ aa• 16 -Neden böyle aöylüyonun? Pek ki? diye kadar çektiği bütün ııkınbl.ann ten sonra da artık yanından biç aynl-
•tle.ttiği son cinayet ..• dedi.. Ser· kı... N d ir olacak.. Naibin esrarengiz konuıuyorsun ! ikisi böyle konU§urlarken Mah-

1 
mükafahnı görmesi zamanı ge\di. mıyacak. 

\>ebnin bulunduğu yeri bir bqka- -: ~yed ~r - Sözlerimde esrarengizlik fabn mutla Emine de biraz ötede bat bata.Servet .. Onun hakkıdır. Ve madam- Bu sözler üzerine Emine babaaı
•ın ~ her verdi. Bu batk~.1 ~a bazınea:r:ek•b~ hazine ıizi o ka· yok. Muhakkak o~ bir şey v~ vermi§lerdi. • l k! Naib hazine~~in ~ul.unduğu yeri nın ell~i ç,öz .. Yqlan ile ıslatarak 
0 Yerın esrarını yalnız kendııı bil· - ~ lak d ediyor. Onu mu- 0 da Naib vatana ihanet suçu ıle Bu bat bqa ver11 ve bu tatb, ken- 1 bır bqkasma aoyleJDI§tır, Mabmu- ve sevmçle optü. 
llıek için iki Şaharlıyı öldürdü.. dar ç:.C al a ~ e~ mi iatiyorsu· mahkUm olmua ve idam edilmiıtir. dı1erinden geçmiş bir haldeki Taziye-- dun acele hareket etmesi lazım gel- - BiTMEDi-

- Peki ama.. Naibin aervetinın hakk e e geçırm-
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Korkulu bir hikaye 

Maniıa 

H ık il ğu dizine alarak gözler~en öptü. , - Ey validei azizem yarın pe- ağlamayım da kimler ağlaaın. Zi- Dedi. Fakat Ferdi anlattığı va· a masa arı Nilıayet2incisenedahiolduktavali-'derim beni sünet etmeğe çağırır rababambenidoğduğumgünden- kanın heyecanına kapılmıttı. Se-
desi yine bir odaya çekilip ağlamağa j iae gidip yarım saat gezmeğe mil- beri erkek zannetmitti• Onun için rabın gösterdiği yerde, kara keçi· 

... A·····g:··ı·a···y"'~'n""'"N'""3"r"""'1:·) .. e ..... g ... u::·Jen Ayva lıqladı. Kız içeri girip validesinin ·aaade alırım. Sonra abura gidip beni sünet ettirecek aonra kız ol- lerin dolattığıni görür gibi oldu. 
u zar ettiğini görünce valide niçin zar 1 bir hayvana biner ve kaçarım. Sa- duğumu duyunca o aaat validemi Bu eanada bir baylı:ut uzun uzun 

edenin dedikte validesi hitaben ah 1 kın sen benim için ağlama, bu ca• katledecektir. Ben pederimden ya- Ötmeğe batlamıftı. Serap kulakla-
- J _ kızım bu sene dahi hitam buldu ne 1 nım senin uğruna feda olaun dedi. nm saat milıaade aldım ve buraya nnı tıkıyarak batını Ferdinin göğ

yapacaiım dedi. Kız dahi evvelki! Bunlar bu sözde karar kıldılar. geldim ki bir ata bindiğim gibi bu- aüne aakladı. 
Evvel zaman içinde bir Emirin do- Zira aen çocuk iken biz seni babana minval üzere doğru pederine gidip Nihayet aabah oldukta büyük ça- radan firar edeyim. Altmıt gündilr böyle bir dakika-
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lruz tane kerimesi vardı. Bir gün ha- erkek bildirdik. Halbuki aen kızaın. bir düzen eyledi. O sene dahi ped{!ri dırlar kurulup ve sünet yeri hazır Hayvan dahi: nm baaretini çeken genç adam, 
nım ıultan ile otururken tefekkür Seni ~erin el'an erkek zanneder. çocuğun hahrıru kırmadı. Ol sene oldu. Şehzade aünet olacak diye - Ey aultan, dedi. Sen onun Serabın saçlarından, vücudundan a• 
eder ki ben vefat edersem tahtıma Şimdi senin sünet olma zamanın gel- dahi meneyledi. Oradan aevinerek o kadar çok adam birikti ki hesap- için hiç merak etme. Evel Allah dağılan hafif fujer kokuaiyle ha- a• 
oturacak bir erkek oğlutn yoktur ve di. Senin kız olduğunu görünce ol doğru validesinin yanına gelerek de- aızdı. Şehzadeyi babaaı çağırdı: izni keremiyle ben seni ahr aair tının döndüğünü biaaetti. 
bu defa da kız oluna ol ıaat ıeni he- inda beni helik edecektir. Anın için diki: Valide bu sene dahi babamınl _ Oğlum ıen tamam on dört diyarlara firar ederiz. Fakat sana Keçileri, tahta ayakkaplarını 
iik ederim, dedi. Nihayet sultan ha- ağlarım, deyince çocuk sen ona hiç gönlünü yaptım artık ağlama, de- ' yatına girdin. yok demeden he- tenbihatım budur ki üzerime bin- ?1~zarlığı, garip mahluku bir an 
nım bir kaç ay ıonra yine dünyaya teessüf etme ben babamın yanına gi- di. Nihayet aradan hayli müddet 1 men bugün sünnet olacaksın dedik- diğin vakıt dizginime var kuvveti ıçınde unuttu. Titriyen dudakları· 
bir kız getirdi. Ol saat ıultan hanım dip rica ederim bu ıene beni aünet geçtikte üçüncü ıene dahi hitam te, o da (bana yarım saat izin ver veresin ve hem yularımdan aıkı nı, Serabın yarı açık dudaklarına E 
ile beraber balmumundan taklit bir etmez, dedi. Nihayet sabah oldukta buldu. Yine Sultan hanım bir oda- : fU meydanı at ile dolatayım andan tutup kendini hıfz edesin, zira ben dok~ndurdu ve, öylec~ kaldılar. 
cinaiyet ileti yapıp yapıttırdılar. çocuk kalkarak doğru pederinin hu- ya girip hüngür hüngür ağlamıtğa 1 sonra beni sünet eylesinler. Razı eser rüzgar gibi giderim. Arkam- Agaçların arasında oten baykut 
Soma pederi İçeri girip bunu böyle ı zunına geldi. Elini öpüp ağlamağa batladı. Kız dahi mektepten gelip 1 olurum) dedi. dan kurtun bile atsalar eritmez. k?rkulu bir hikayenin heyecanı i· 
görüp sevinip fad oldu. Ebe hanım başladı. Emir ey oğlum niçin böyle validesinin böyle zar ettiğini gö-' Babası dahi pek güzel olur oğ- Buna göre sen de hareket edersin, ç~n~e, farkında ol~adan, bi~~irle-
padifahırn dideleriniz ruşen olsun er- zar edenin dedikte çocuk dahi baba rünce tahammül edemeyip bera- lum dedi ve Şehzadeye yanm saati dedi. _ rı~ın k?l!arına duten sevgılılere, 
lı:ek evladınız oldu. Deyip uıuliyle beni sünet edeceksiniz, anın için zar her ağlamağa batladı. Validesi il mühlet verdi. O dahi doğru abura • Ni.hayet k~z oradan h~y~anın guler gıbı uzun uzun haykırdı. 
çocuğu gösterdiler. Artık şüphe kal- ederim. Zira daha ben küçüğüm de- kızına: gidince bakar ki kuzguni siyah l üzerıne bindı. Meydan yennı bat- •• 
madı. Nihayet bu çocuk büyüyüp sü- dikte pederi dahi oğlum aen ağlama - Ey kızım nasıl iae pederini bensiz bir hayvan var. Hemen bu tan bata kadar dolaftı. Orada bu- Q ı •• "" t 
net vakti geldikte bir gün hanım sul- bu sene dursun gelecek sene olursun iki sene sünet olmadan menettir- hayvanın yanına gelerek ağlama- lunan aaker Şehzadeyi temata e- ze ogre men 
tan bir odaya çekilip zar etmeğe ba•- dedi. Tekrar pederinin elini öpüp din. Halbuki sen de büyüdün. Ar- ğa batlayınca hayvan lisana geldi !derlerdi. Yarım aaat hitam olduk- ilk orta, ve Liıe öğrencilerinin 
ladı. Kız çocuk validesinin yanına sevinerek validesinin yanına geldi tık buna çare olamaz. Yarın pede- ve ey aultanun böyle niçin zar eder- ta hayvan askerlerin içinden bir derslerinin olgunlattırılmasını ı .. 
gelip ey valide ne oldu ki böyle zarü ve validesine ben babamın gönlünü rin beni katleder. Bugün benim ,ain deyince kız tatırdı. Hayvana afiratle çıktı oradan larail gibi git- tiyen velilerinin Müttir Fevzipafa 
feryat edenin. Validesi dahi ah kı- ettim. Gelecek sene allnnet edecek ömrümün aon gün6d6r. dedi. Kı:ııbltabenı (ti. Orada bulunan lntanlar bunu bulvarında Bahçeliler hanında 4 
mm ben ağlamayım da kim ailaaın. dedikte valideal dahi Mrinerek ı:ocu- cevabenı - Ah benim hayvancıjım ben -BiTMEDi- numaraya mUracaatleri. 
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Y = -A -V R U L A R A G J D A Tahsin Piyalanın Aşçı başı nıarfla pirinç unları 
1 _ _ lennin , en son terakki yatına göTc yapıltnı§lıT ••• 
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Son hafta piyasasında sükônet 
olmakla beraber istikrar vardır 

1 

r·RA-D"Y·o-.. 1 
.......................................... 

A 1R R:l.D't'OSU: 
öğ4e~: 

-at 12. 30 Karışık plak ne.,riyatı 1 Z. 

5" Pli.\: Tür\ :musik:ııii ve halk şark ... 
rı . 13. lS I)al.ili h;me\ haberler. 

A\:pm :n-eFl,Ya'b: 
Saat ı~.,O ~a çocdklara 1k.aragô1: 

(\-'üç'ük J\,i,, ı<J. 1'5 'le ür\ tnus'il..isi '\'e 

halk şarkıları (Servet Adnan~ ıarkachıf· 
ları), 20.00 de saat ~yan \•e arapça ~ 
ıiyat, 20. 15 tüık. musikisi ve hillk 

,-----------.-_---.-. ~ . . . _ •. S.ıhın (Hikmet Riza ve •t\.'11.C!a,Jan). 
Son ~·--ıeıi llaftımuzı t.e!kil eden bjr .. tibar m:ıtaıw:de_ ~mektedır. ~§"' çıckırdebiz 1'l.Dllll ~mtın 164 3 çu- ;ı '· & Aa'bn. hal.ar '1t yan~lan--

0 "hl ... d "ehrimiz ti- ler günden ~une mkısaf 'Cylemektedır. ırnldan iiha.ret ıcildui- şılm «hr l"bu ~~ h ı.._ _ _ıı_ lL-. • • •~ 1 1-1 7 /5 /93u tarı en tçın e " .. . . . • · • nıl'I •ııa~ an.w- "'""1"'7a , e_.. 
ca

..- - a•n•v:ı· L_.,,..,. tarafmdan meşre- Yeni mntual laenuz P17a&aya Eelmeımş •uktar üe lben\er ~ başında *Ml k 1 k ~.: -•~ .__ 1_1_ 
..... •• ... _ . .u- L L 1 • ah l · ·ı_ 'h L_JL~ '----~- :ıı_ ~ at ar ve azanma 111 .. maucn _,.~ . . a )"-- b muamelatı olmakla bera er DO ve eyı m su illm- tarı e ........ DUnllGa •b'lmış olan çekir- _) ı__ (""""-d-,L· A ) 

dılmıt Olan Pn e ili. OJ'S& • • • ,. } k • d p · v._ c) k ·. .. - 'O& ~MJŞtna: ;ng tlUT-m&Jl t~ ' 
• • _....:ıL. • • ---'i neticesm· aal edılecegı anla,ı ma ta ır. ıya!la aı: e sız 'VDllll ~ 275338 çuvala ., ' 1.e. ''d 1 ı.~ . .,2 00 

liıtelen 'llTIUnevıyatınm ıcmaı Lal·v old .. • ... ,, 'te illbl yo • Oft or~."" . 
• ._ • '• 5 Hct ~ bonaııSa _. laJaiLr. .. 1

1:.. acu bota lteftlJ•atında görül- de ajanı ı.aborlcri. 22.~ S te )'UtMi pn>-
• 1- '--fta muştur. 

tı,:mq olan euanm l:InS. mudar ve ını gram ve istiklal ınarşı. 
zadwmı+iiıupıri -re ıazaıai badcriaia Oc:r- M1S1RDAH.l: Son hafta içinde borşaWı, gündelik iti· 

veçll.i ilti wck?le ~ Ul.Pmıt- lwVJe ccn:yan ~-._~debi& ISTANBUL. IRAD\'OSU: 
tır: Piyuada mat yok sib'dir· Ara 'Sıra vi.- iizi.im muameleleri miktan ve fia.tleri öğk nqr~yau 
,_ _ _!! .ibaıı çuftl Az Çok ılti ulepler lı:~ında dile mecut Mıs~r itihariy'lc şu suretle toplanmı~br: 
~ S.'• 7s 6 .. ns danlar MÜMit fiatlerle atilmabadır. Pı· Satq tİU'İiııi r ..... al Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, ı~.~ 

Buid,v M. 2197 • u ..- Az. Çok Hnadis. 13.'85 :PJik!a Tm awsllWıi, lJ. 
Arı- l.fJ » -4.00 .f.00 yua 5.15 laıuıta ujLmıdır. l l-S-911 265 IS.00 18.00 • Ku!ıtdif plak • atı 14 Son. 

•4S6 ~ 4.375 4.375 iNOHUT: iZ ,. • •Sil 14.50 11.75 Deply • Bakla . ,, 
M .... dan 51 -. 5.15 i>.00 b • ,. 5~6 13.00 17.'50 Akpm ın~: 
NcıMt '4JI :t 6.1 s 6. u Piyuada IDohUt ınew:utlan da a.ı:dır. ,.. • • 268 nso u.so S...t rn.30 eh. plakla ıtı •• -JDUllikiıi. 
Su.. SO > ,;.75 15.iS Eauen kuvvetli aha :ycıktur. Son hafta 16 :. :a 341 U.00 18.n i 9.rn da kon:ı....-; oaiv~ ~ıu 
P....kM. ı:ı9ı,.ı,..3s.oo .tl.OO mıtı vadelidit. 17 • • ' 1 U.00 "·OO Oai4'eu• talim ta1Mmı ~daa 
P,....k ç. ,SOOO kilo 2.75 .2.75 SUSAM: Yaüw t643 ö.tiii1-- 11.an Kocaman (Beyyam_ 

y..,._ 7.f6J :t 35.00 5'5.00 Dandan bir hafta ıevvd boruda 11% Saacak, Milli raar§). t9.S.S te bora ha· 
Paı..-t M. •9J6kenıai.240.00 SOO Susam üzeTine lcu.vetli ~ olma· Ye geçen '8CM.nm bu haftumda t804 ça- bedeli. 20.00 de Necmeddm rua. ve 
~üz. •6Uçuo113.00 t1.75 m&ktadır. Muamelat penkende mahiyeti n1 ç.elcirdelc.siz üzüm satıldığı o zamana aıbdaılan tanfmdaıı tüdt mmİmi ve * tec~ ebncmekte ise de ifiatlerde istik- ait hora neşriyatında görülmüıtür. halk tarkılan, 20.45 hava npona. '20.48 

Haftah1t bora muaınelitı bu suretle Tar vatdrr. Geçen f 9 3 7 yılının bu tarihe kadar ~e emer Riı.a tarafından ıanpça liöy!ev, 
icmal edildikten sonra mezkur ~§yanın 1936 mahsulünden borsada '435155 -çu- 21.00 de Belma ve arkada~ları tarafm· 
•on hafta içindeki nevi itibariyle aaU, PAMUK: vul ve 1920 torba c;ekirdeksiz ÜZÜtn rsa- dan tüTlc musi\m ~ "alk ~an (uat 
miktar ve fiat\eri geçen [hafta 'Ye geçen tılm~tı. ayarı). 2 L45 tc olkestra, 22.1 S te ajaa. 
ıenenin bu hafta&iyle mukayeseli olarak Borsa nqrl}•atma göre •"n hafta Pil· ı Son hafta içinde çekirdeksiz üzı.im habericri, Z2.l0 .da pialda eololar, operA 
aşağıda iıaretliyor ve son haftanın piya· muk i leri nevi itibariyle şöyledir: piyas.'\sında 0,25 ıınntim miktarında yeni parçaları, 22.50 de son haberler ve ertasi 
• '1\IUiyeti la.ıcbnda alikadarfanndan Nen ve muamele Balya Az Çok bir tereffü kaydedilmiştir. günün programı. 
~ malümata da münhasıran Ak~a birinci hazır 10390 4351.0000 !!·02~ .3-5-9.38 den beri aynı ıseviycyi takip 
L--1--'=-onu:. Yeılı > > · .;,.) , J ccf • 16 5 938 el b . AVRUPA iSTASYONLAR!: __,Ulq .. , > > vadeli 100 35.00 35.00 . en .. pıya~ .. • • e u mıktarda 

BUöDAY: 
,.CJcGn 239 bır yul::seklık gostermek suretiyle 'hcrveç- sr;AıfONlLER: 

• hi iti hadde çıkmıııtır: ı;.ıı' 
Son hafta pamuk pıya.sası oldukça 

1 _L --•- • ,_ • • • 'r.• 1 • . .·L .. Numl\ra orta (int Soa iba!ta •hfl 0 a~ ywı;anya 1 • $"eV1Cıı: gıtmı tır. ruıt crın ıswuar gos-
7 14

.
1

S 
22 Milano: Torino: Senfonik konser 

(Va,gnet). 
,.dediiimiz 2897 çuval muhtelif bu'ğda- termcsi piyasada s.üklınet tevlit etmi, ve 

8 
l '.i. 

25 ~ neTi itibariyle miktar ve fiatl~rinin ge~ işler olmamı,.~r. Bu nal meYsimc HAFJF KONSERLER: 
.. tekilde lbulunduğu anlaplmıştır: de atfedilmektedir. işsizliğin devamı tak- q t i.7~ 7.10 Beılin kısn dalgası: Hafta sonu 

Nevi Çuval Az Çok dirindc fi derde ibiraz ~n1eme olması lO l-6.n kon eri (8J5 devamı). {9.'30 halk mu· 
Yumup.k mallar 1320 6.00 6.2S ihtimali '\-ardır. l I ,16 ZS .üWi). 13 Berlin kısa dalgası. hafif mu-
Sert > 381 6.125 '6.375 Ceçen senenin bu tanhlenndeki fial ııiki, ( 14. 15 devnmı), t 3.25 Biikr~: 
Mahlut > 1196 5.875 6. 1675 PAMUK ÇEKIRDEGl: vaziyeti İ c şöyte idi. Tandin o?kestTnsı (14.30 devamı), 17 

YekOn 2897 Numara Fat Bcrlin kısa dalgası: Eğlenceli hafta sonu, 
Bundan bir hafta evvel iıe borsada yi- Ceçen hafta yükselme meyilleri gqs· 7 9.'7S ıwc.gnmı. 17.0S Png tdüik danslar \'c 

ne aynı nevilerden ceman 7509 çuval teran pamuk çekirdeği fiatleri bu hnfta 8 10.75 marşlar. 17.45 Bertin kısa dalgası: iş 
buğda,. Ablmıt ve fiatler -.aia yukan 3.75 lcaru~a istikrar lccs'betmiş ve bu 9 12.37S llOflU konseri. t8.30 Peşte: Radi'<> or-
bu haftaki eeYiyede bulunmuştu. Geçen fiatle 50 ton çekirdek muameleai olmu,_ tO 16.00 kcstrası. 18.50 Berlin kısa dalgası: Iı 

bo b "l • tur. Gc,._.n lıafta 2.60-2.75 Jrnru' arasın· On bir numara mal mevcudu kalma· sonu 1konst:ri. 19 Ostrava: Crtar mm..,Kis'i tcnenin bu haftasına ait 11a u temn· r-· 

deki buid•r muameleleri f(jyledirı da satılan çekirdek miktarı 93 ton olarak m~b. 19. 17 Bükreş: Askeri bando. 19.20 
Nevi Miktan Az Çok heaaplanmı tı . iki .enenin aynı tarihlerine ait fiatlerde Prag: Bando mU?.ikıı. 19.'30 Peşte: Çigan 

Uıak yumuşak lOH S.37S 6.62S Geçen senenin bu lıaftaaında 44.5 ton bilha .. 7. 8 ve 9 numaralarda kuvvetli orkestrası ve piyano. 20 Berlin kısa dal· 
Sert l029 6.00 7.00 pamuk ç.elcird~i 3.30 kuruş üzerindf'n bir tereffü mevcuttur. gıuı: Neşeli hnfta sonu konseri. 20.SQ 

:t • vadeli 2 ıs 5 6.37S 6 .375 muamele görmÜf bulunma~ta idi. Stok- Stoklann cünden gdne azalması fiat- Miliino. Torino: Hafif musiki konsen, 

• 
Ankara Birası lzmir, 

Manisa, Aydın, Denizli, 
Muğla vilayetleri acen
teliğinden: 

Bu kere Ankara Bira:fabrikasıadan 10, 11. 12, 
13, 23, 24, 25, 26. 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 iitre. 
lik muhtelif hacimlerde bira fıçılan celhedilmipir. 
Esas bayilerimizin hu fıçılardan istifade etmeleri 
kendileri için menfaatli olacakhr. Bilhassa 10 lit
reden 13 litTetlğe kadar Olan küçük f.çda:r aile ev 
eğlencelerinde kOlayca sarfedileb;tir. 

Biralar gayet taze ve çok gmetdir. Bilhassa 
soğuk hava depomuzda mnhafna edilmesi &ak 
.eneşe ile içilmesini temin edecektir. 

s. 7 1-7 (1021) 

VERJ;5iY9 SA.Tl~ 
SAJ.lif>iNiN SESi VE- .. ACENTE\..ER.iN OE: 

lzmir Merkez\: Saman isketesi 12 

-
• 1 

A, ..... 
• 169 6.00 6.00 lar azalmakta Ye bUD& ragmen talepler lu üzerinde her gün biraz daha müessir 20. 30 Roma: Bari: Certa orkestnı!:l. 21 

• ~~ dl"S~ 625 ~M t~~dm~~~~~~~tl~~e~~~~~~~i!~ ~~m~aPq~:0~~~.21 V~Mn:O~~~. SM~-~·~1~•mmm•B1~---g·~~~YftES•-~--------m••t~•a 
> karıJık va e ı · h kk• .. "d' p· 2 ı:. ç f ı 1-af "t biraz da a tera ı umı ı mevcuttur. ı· beraber piyasada ilerleme me....ıai vardır. sopran. tenor. 1.5.J Prag: Fok orkestra- ı• tçı• ~rı•mı•ze Buğday piyasasının eon n taya aa v cL ~· 

. • 'lid' yua aaglam r. &i mıntake.!armdan bugün için alınan aı. 22 . ..fS Bükre,,: Hafif musiki nal:.li. 23 • .-azqeti seçen haftakioin aynı gı ı ır. 15 
· mal PALAMUT: baberler nicmnun:V~tbah• bir deTeccdc- Prag: Plak musikisi. 23.30 Viynna 

Ziraat bankasının ara ıura pıyasaya ·-ı " ~ 
al dir. lnafif :musiki. S V f ( 'r h k t) L b •f_ l • t arzeylemesi piyuada beliren darlığJ iz e . .. . . O ye ,ı e noe spor ı-a Tfl(G arının zıraa 

. . nnaJ bir ha Borsa neşnyatına gore son haf ta ıçın· OPERALAR. OPERETLER: 
edt~1 1'. v~ ı,Blu ~: ,;,.in fiatı'::-:ik.rar de yapılan ~ter nevi, mikdar ve fiat iti- UMUMi VAZIYET: 12.15 Roma kasada~:ısL Operalarc.bn makineleri sağfam, UCUZ Ve kullanışlı olup 
bulunduğu söylenmektedir. bariyle fOY e ır. k CÇ«'n ta a ay 'Ve iıaret e e- kır per e. . ükre.1: Operet musi- er hususta rakipsiz makinelerdir e ı mıştır. ugu "Y • • • 1 d" . G baf d k d yt 1b" d 20 30 B h 

NeYi Kentalı Az Ço diğimiz veçhlle piyasada mevsiıniıı ıicabı İsi. 21. 30 F1orans! Napoli: 'CStenten-1· 
Tırnak mallar SOO 450.00 500.00 olarak Lir sükunet vardır. Şu kadar var lo> isimli operet piyesi. 22 Bctgtat: Mııh-

> ensin » 21 420.00 420.001 ki hnlihnz.ırda piyasada aatılan e~a f.ınt- l~if :pcraJardan parça!ar. 22 Rom : Jla. 

f · eJ b"'I T---Llı 460 440.00 440.00 lerinde ya kuvvetli bir istikrar veyahut rı: Tzyaıro nqriyab. 

ARPA: 

Borsanın son ha taya ait mwun c u • U"D&tr" 
- 142 al K ba 755 310.00 400.00 terakki meyilleri göriilmcktedir. ODA MUSJKJSl: tenlerinden anfataldaima sore 7 çuv • 

beyaz arpa kilosu 4 1turuJtan muamele Rufoz 160 240.00 2SO.OO Piyasa vaziyetinin bugünkü eldi ya• ki l 7.45 Roma kısa dalgası. Oda musİ· 
h f .. 2S knn .. tan YekUn 1936 ktnzamandapiyasayaanedı'lccdttoprnk i "si:prognmt (16.1STriyokonttri). 22. görmÜ§tÜr. Geçen ata ~. --.. 55 

464 ve geçen 9Cncnİn bu baftamıda 4 Geçen hafta borsada muhtelif nevi- mahsulleri fil\tleri ha'klttnda eyi ümitler Peı1te: Caz triyosu. 
lcuru~tan 160 çuval beyaz 'Ye 3. 7S ten leTden 356 7 kental ve geçen senenin bu beslenmesine sıUk olmnktlldır. R.ESITAU.E.R: 
l 2S çuval çakar Jci canan 285 çuval ıupa baitaaınde. da 1158 kental palamut mua- Borsada simsarlar tarafında.o son har· 13.15 Roma bu dalgası: Şat.b resi• 
.. tJc:Liı anlqılml§tır. melesi olmu,tu. . . ıa. tcsbit cdilmiı olan ei)'a fiatleri a,aiıda tıı.li. 14.4.S Roma kısa dali'ası: Şarlcılı 

a~-'LI -~· ~!-1!-.l ... -en Ralamut itleri fıeç«l haftaltı DCfDY•lı· • tl'd' program. 20. 10 Viyana: Şarkı :resiteli. 
~ana ~masa ~en ...... b ' ııare ı ır: 2 l h 

._-~- . da .,.•·ıüJea hararet yübelıc mızda da an:eylcdiiimiz gjbi normal ır r:_ • , nelgrat: Halk ıarkıları. 
_._ payaıa • 0 d ,_ _..:ı· M dat '""'yanın c.ınu Ar. Çok DANS MUSiKiSi 
__ !f... - _..:ı üb talebi va.ki olmadı· 111fla a cereyan etme.ıdeuır. evru B vefa A dol 00 ı : 
matan:ı• m .ııyaa h .. . b 1 k fiatlerd• U& Y na u ıtert 5 .SO 6. 'O n~-'~· - L ...1-•- .,O 20 8 . 
v , k" f t · .. ve bu münase· emc.1 muıterı u ma ta ve "' OCl"Un 1tıa ..uug .. a: ~ . riıno. 
gından m ışa e merru,.. b ı k u-L. 5 SO 6.00 21 l:S n··1t .ı_ı_ 

. l d b' cev;emittir. Yeni kuYVetJi bir istikrar mevcut o uoma • > > yum e- · · uü reı: 21.30 Berlia bM ...._a,ı 
bcthle ıf~t ~d a: veırazpiyasaya arzına kadar tadır. » _ ..... ebtn 6.00 6.375 ıı. ıs Berli.n kısa da.Ja,am.. 23.J5 Belgrat 
ma su un ı r •. Ld' d Arpa ycnı 4.00 4.125 23.30 Prag. 

· uJ 1 kubulmadaiı ~ ır e 4 2 5 yenı ep er YU v tahmiD edil- YAPAGI: > > Anadolu beyaz 4.00 . MUlnu.ıF: 
fiatlerift aynı halde~'- t· Hafta satışı yukar:da iıaretlecliğimiz > çaktr 3.75 3.875 19.10 P.ari: Roma kısa t!at'"''"'~ Mu· 

. ,. ·'- - - - 'ih b ÜUAÜ .ı:iat pera· 5 .. -· 
anckt.edU. JYUUUJMU ~ f l k" )j gibi 7463 kilodan ibarettir. Muhtelif Çavdar 4.75 4.7 silOli •Tllpça ~t. 20.J7 Bari: Mıı-
kendc muamelelere ınatu ~-up ~·m~· nevilerden bu malın 35-55 kuruş arasın• BU.la 4.375 4.37S ailcili Türkçe procmm. 21.U Sari: Mu· 
mühayaat için hirax dıJı.a muter 

1 ır da muhtelif fiatlerle aatıldıiı anlaşılmı~- Yulaf 4.00 lf.2S Iİkili l'ii.ıkçıe program. 
n~et alacağı umulmaktadır. Burçu J.50 <f.00 

tır. 

Piyasada kuvvetli muameleler cereyan Mwrdarı 5.00 5.50 
etmekte İ9e de borsada borA bültenle- Kumdarı beyaz 5.00 7.00 

I rinde kayıtları mevcut olmadıiına göre :t Sarı "3.50 3.50 
Son hafta ~çinde bonııda muame e l l rin boru haricinde yapıldıiı Nohut 5.75 8.00 

6 1 b klanın muame e e 00 
gördüğil anla~ılan f 45 çuva a 1" Jmaku.dır. Fasulye 5.75 8. 
Jcilosu 4.:375 kuru~tan vadeli olarak mua• an ~alların tenevvüü fiatlerin değişmesi· Börülce beyaz 12.00 12.0() 
mele gömıü tür. Geçen hafta hazır olarak .. .

1 
)maktadır Piyasada tutulan :t karaitÖZ 10.00 10.00 

4 . 375-4.S kuru~ arasında fi.atlerle 1 OO I ne lam) 
1 
•• 

0 

60 kuru~ kadar fiat bulun· Mercimek f'>.00 6.00 
d 1. 1 k 3884 mn nr ıçm S 155 O 15 7r. 

ve 4.375 kuruştan va e ı o ara • doğu öğrenilmi§tir. Şimd.ıü"k i§lt'rde ha- usam sarı · · ,1 

1ti ccman 4885 çuval bakla muamclesı d ~--- n mevsimi bulunmak Kepek kalın 2.50 2.n 
• • raret var ır. J;..alUIC • 2 75 2 7S 

borsada cereyan cylcmiştı. Geçen aenen.ıo . I • l • b' ... daha inki..,.f ede- > ınce · · 
.. L itibarıy e ll erm ır.... .-r- 00 

f>u haftasında 14 çuval baklanııı ~ .. u- l I kt d Pamu1' yerli 3.450 3.5. 
· b ceği an aşı ma a ır. A1 --·1 41 00 41 50 

r~ fiatle ıatıldığı o zamana aıt orsa ne§- rrvıooEKSIZ OZOM: » ~a .. · • • 
"7ahnda görülmii§tür. ~' > çekırdegl 3.00 3.00 

Yadeli bakla iJleri connal bir ,dilde Son hafta Jçinde borsada .atılıniı olan .AB.Dl SOKOU.U 
~eva .. etmektedir. Ye fiatlerde kuvyctli _ 

BAKLA: Tashih 
Ga%ctemizin 3 ma111 938 tarihli 

nüsha11nda Miliı hukuk muke
meainin 39 aaydı Ye Mil&sın Şev
ketiye mahalle&inden Mustafa kı
zı Feridenin kocası aleyhine açtı
ğı hOfanma davası i anında .gıyap 
kararının 17 - S - 938 günü yerine 
sehven 17 - 4 - 938 olarak ya%Aldı
ğından mezkar gıyap brannın 
30 • 6- 938 paiue miHdif per· 
tembe aüail aa&t cWmzd.a olaca. 
ima taahih• ve tauilıan ili.n ıey
lerlL 

Ekin biçmeye mahsuı en son sistem tırmtld1 'Ve do1aplı orak maki
naları, traktör ve HAYVANLA ç.ahpn ~içs ~e bağ!ar ma'lônala-
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, saman toplu, bilya\ı en son model 
baiday çdtik harman makinalan, ve biçer, dö-.erler, ~yara 
mabıuı açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makina1arı, 
ot 'ft ibafak toplamağa mahıuı bey(İT taraktan, bağ ve ha!erat 
nriicadete1erinde müstamel ve her keaeye e1veritli dayanıklı Pül
,,.rizat&'lerle m matrinaları 2enİf mikyasta pamuk zeriyatında 
bithana ekim ve çapalama itlerini muvaff &k1yet1e yapan Vni· 
veraal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktOrler ve 
pulhlklan, bun\arm bitümum aksanu en 1cuvvetli, ç.eliklerle ya
pı1mıt olup lıer kese tavsiye edilmeğe değer. Bilhassa Ege mınta
kasmda kullanılan Te aranılan Czüm kalburları meta.neliyle ta
DHUIHf olcluiuıadaa ihtiyacınızı adresimize bildirmeniz menf aa
tinizi mucip olacaktar. 

Türkiye Merkez depoıu : Galata 'f:ünel caddeai Perçemli so· 
kak Numara 19. ISMAIL HAKKI KOZACIOCLU ..• 

bmir tubesi Halimağa çarlfW ~ 20 
t-13 

... ~·. ... ... '·"" ... .-7~"- .. ~ ., - .. «. ,, ... . . .. .. _._ • : ""\ ,:,OJ'" '"4\' 

Denizbank lzmir şubesinden: 
A.layl>eyinaeki icl'sanemizdc mevcut üç bin k'ilo kadar hurda de

mir ile bir .f&l ve mavwı.a enkazıbi.- haziran 938 .çartanaba giinii sa
at on .bqto pazÜJılda aatılacaktır. Her l>iri için tcnıiut .akçeıi yir
miter liradır. lza1aat almak iıtiyenlerin 'Şubemize müracaatleri iliq 

_plunur. 2.1 - 24 l.689 {1061) 
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(La~~~~ 00 s MURLUCUNDAN: 1 150 ŞARL PRIMU 

panyaaı lzmir ve. havaliıi acenta- ı 17 
lığı) ticaret unvaniyle lzmirde 

1 

Avrupadan avdet etti ... Her aün ilerliyen Avrupa boyacılık 
Çangırı çartısında 13 numarada , 280 H. ıan'abnın yep yeni terakkilerini tetkik etmittir .. 

muamele yapan itbu sigorta acen- ı 70 
N. Bayanlar! Baylar! 

tasının ticaret unvanı ve Sabetay 1 lOO Y. 
227 D. Mevaim aelmiıtir. Elbitelerinizin kirleıımif veya lekelenmif olmasından 

Saltiele verilen temail vekaletna· 1 120 T 
mesi ticaret kanunu hükümlerine · endife etmeyiniz 1 
göre sicilin 2286 numarasına ka· 200 K. En mlifkülpeaent ııuatolulan l:ıile memnun eden ,.alnız 
11t ve tescil edildiği ilan olunur. 1057 ~ A R L PRIMUS 

lzmir Sicili ticaret memurluğu B k~I '"/ Resmi mühürü ve F. Tenik U ve a etname sureti 2 mayıs mlieaeaeainde bu ihtiyacınızı temin edebilirsiniz ı 
938 tarihli 5826 yevmiye numara· bmir n elvan •JID h•llrmm ıötterdiii lııı,ıık rajlıet dolayıaiyle hu -

imzası lı aslına mutabık olmakla bittaa- fiatler ...ı..ı.et bhul etmİ7eca derecede temil eclilmiftir. 

ı _ y E K. Jı. L E T N A M E dik alakadarana ita kılındı •.. Bin 
2 _ B E y A N N A M E dokuz yüz. o~uz. sekiz ıe~eıi .. ~a· 

• yıs ayının ikincl pazartesı aunü. 
Vekıl eden : Alfred Modiano. l t b 1 .. ·· ·· t • üh' ·· ·· 
Vekil : Sabetay Saltiel. • an u uçuncu no en m uru 

ve imzası 
La Baluaz • La Baloiu 

NOT ı 

MUesse•enln hiç bir 
fUbesl roktur. Yanllt 
yere müracaat olun-Umumi No. 1138 

Yangın sigorta pirlıeti. H i No 1162 masın 
M k 

. . . . usus • ... 
er ezı ıdareaı Bal tehnnde 1 b ki.l t t ' · .. Adres.• BUyUk Kar-

b I La Bl 
. fuve enameıureınıngo-

u unan « a uaz yangın ıı· .. 1 1 1 k 1 ·· h dlçalı h·, n altında · k . . ru en aı ına ve a ı onu an nus a-
gorta> tır etı namına aıgorta mu- ld - ta dik d • .--.8 Numarada. • ya uyıun o ugunu ı e enm. --
kavelatı akdine ol baptaki poliçe- B" d ku .. tuz k" ş ı p 
!eri yani sigorta mukavelenamele- • m o z ~%o k~e. ız. sene- ar rimus 
• . . • 1 . • . . ıı mayıs ayının on se ızıncı çar- ;ı..•ıiıı•••••-•••ııİıı••••T:.:ielefon No. 3449 

rını ımzaya prım erını yanı aıgor· b .. ü • 
t ·· ti · · ah 'I k b"ll tam a gun • a ucre erını t 11 ve mu a ı e- ._ . .. .. .. t • • .. 
· d akb 1 be akb umır uçuncu no en resmı mu-

rın e m u ve mute r m uz h"" ·· k"I" F T "k • "b · "f • k. uru ve ve ı ı • enı ımzası 
ve ı raname ıtasına, vazı eı ve a- ANKARA 938 
1 . "f .. ll'k mayıs 
etı ı aya mutea ı umur ve mu- T C tk k· ı • · 

l•t k•ff · d La B 1 • • tıaat ve a etı iç Tıcaret ame a ın a eıın e « a uaz • "d"" ı··- .. . . k . • l • umumı mu ur ugu .. 
yangın sııorta tır etını> zmır ve 
havaliıinde «Yani Manisa, Ay- BEYANNAME 
dın, Denizli, Muğla ve Isparta> te· r· k' d • · 1 • 
hirlerinde temsile ve alelhuıuı bir le mue:..::,e le yakan~ın sıgk.orta 1! eh~~-,o- o m uzere anunı U• 

kaza vukuu ve yahut vukua gele- k"" ı d • · d ·ı d"I k • · k k h ı· d • k . um er aıresın e teacı e 1 ere 
cegı or uıu a ın e tır etın me· b .. f ı· h ı· d b ı 

f.. · "mk• .. · ld • ugun aa ıyet a ın e u unan 
na ıını ı anın muıaıt o ugu L B ı · rt · k ti" • T'" a a uaz aıgo a tıt e nın ur-
ıon hadde kadar muhafazaya da- k" • k"I" h• · ld • · · f I" ti d hT d k.. 1 ıye umumı ve ı ı aız o ugu ıa· 
ıre~ aa ıye a 

1
1 ın e

1
.. aın ° ~p lihiyete binaen bu kerre müraca· 

ta ıcrayı muame eye uzum gor· ti l · M • A d D .•• .. . • . a e zmır • anısa • y ın - e-

T. C. Ziraat bankası Çeşme Ajan
sından: 

duııu m~hall~rın kaf~esınde acen· nizli • Muğla ve laparta tehirleri 
ta muı>;v~nlerı ve tahsıldarl~ n~p acentalığına tirket namına yangın 
ve tayınıoe makamatı resmıyenın sigorta itleriyle metgul olmak ve 
kiffeıiyle onlara müteallik deva- bu itlerden doğacak davalarda 
iri resmiye nezdinde tirketi tem- bütün mahkemelerde müddei ve 
sile, her ıüna deaviye cevap ita- müddeialeyh ve üçüncü tahu sı- No. Borçlunun Tarlanın M.Murabbaı Muhammen 
ıına bilumum mahakim huzurun· fatlariyle hazır bulunmalı: üzere ismi mevkii kıymeti 
da ispatı vücut ile derecatı ma· Sabetay Saltieli tayin eylediğini 10 · 60 Kopanoz Ahmet Mağara 6663 89.75 
hakimin kaffesinde müddei, müd- bildirmittir. » » Mağara 7352 22.60 
deialeyh aıfatlariyle mürafaaya Keyfiyet sigorta tirketlerinin " " Boyalık 1379 25.40 
ve muhaıamaya esbabı ıubutiye teftif ve mürakabesi hakkındaki T. C. Ziraat Bankası Çefme ajanslığına borçlu yukarıda iımi 
ibrazına istinaf ve temyize ve ia· 25 haziran 1927 tarihli kanun hü- yazılı fAhıın üç parça gayri menkulü 18 - 5 • 938 tarihinden batla
dei muhakemeye ve tuhihi bük- kümlerine muvafık görülmüt ol- mak ve ~Ik ihalesi 8 _- 6 • 9~ çart~m~a g~nü ıaat _2 de yapılmak üz~
me, turuku kanuııiyeye müracaat- makla bu beyanname verildi. re aatılı~a çık.anldıgından ııt~klılenn f!l~~e yedı buçuk pey akçesı-
le medyun)ar aleyhine takibat ic- lktısat vekaleti İç ticaret umum le mezkur tarıhte Bankaya muracaatlerı ılan olanur. 
rasına tirkete teslimi mecburi müdürlüğü resmi mühür 1696 (1058) 
olan bilcümle nukut ve evrak ve ve İmza 
senedat ve veıaikin teslimini mü· lktııat vekili N. imza okuna· 
talebe ve mukabillerinde makbuz madı ... 
ve ibraname itasına pazarlığa gi· Umumi No. 1170 
ritmek suretiyle icrayı müzakere- Hususi No. 1/65 

Kumatlarınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyayınız. Tam renk 

ye ve akdi sulh ve itilafa gerek ltbu beyanname suretinin görü· verir, dalca yapmaz, solmaz. Ko-
ıulhan ve gerek hükmen teaviyei len aslına ve dosyamızda alıkonu
maılahat hakkında vukubulacak lan nüshaya uygun olduğu bilmu· lay boyarsınız. 
tekalifi kabul veya redde her tür· kabele anlatılmakla tasdik kılın· 
lü tediyatı icraya dava vekilleri ve dı. Bin dokuz yüz otuz ıekiz ıe
mahamiler ve noterler ve ehlihib- neıi mayıs ayının on dokuzuncu 
re ve vukuf ve tayini hidematına perfembe günü. 
müracaate itbu vekaletname ah· lzmir üçüncü noteri resmi mü-
kamına istinaden onlarla lazım hürü ve vekili F. Tenik imzası 
gelen salahiyet ve vekaleti tefviz 1692 (1062) 
ve verdiği salahiyet ve vekaleti -----
ref ve iptal velhasıl hizmetlerine 
müracaat zaruri veya faideli ol- DOKTOR 

(ARTI) den batka isimli boya-

lara kulak vermeyiniz. 

(ARTI) fennin son yenilikleri· 
1 

ni daima ıa,ıyan biricik boyadır. 

duğu derecede olmak üzere ilim F 'k Ih h" o· kt ---- __ 
ve ihtisas erbabını tevkil salihi- 1 a 1 r a 1 m e 
yeti de dahil olduğu halde tirke- 1 o t .. IZMIR lKtNCI iCRA MEMUR- NAZtW ASUYE HUKUK 
tin hukuk ve menafiini vikaye hu. J pera Of LUöUNDAN: MAHKEMESiNDEN: 
•usunda mütevakkıf bulunduğu ! Muayenehanemi ikinci Beyler so- Ankarada Gölcük caddesindel 136 GIY~ .. KARA~) _ 
umur ve muamelatın küllisini 1 kağında Halk fırkası sırasında 65 sayılı sokakta 5elinik pastanesinde Salavatlı koyunden Sıyam ogul-
timdiye kadar verilmit ve bun- 1 numaralı evin birinci katına naklet- ve Ankara buğday borsasında iken ları~ı;lan Süleyman oğlu Siyap karısı 
d_an b~yle verilecek talimat daire· : tim. Fransız hastanesile alakam yok- ikametgahı meçhul lapartalı Osman Hatıc_e Tavu~çu tar~fından koc.ası l 
ıınde ıfaya mezun olmak üzere I tur. Sabahdan alqama kadar müra . t f . Garbı Karaagaçlı Sıyam aleyhıne 
lzmirde Çangırı çar.ısında 13 nu· ı caat kabul olunur. ara ın_a. . . . k d J' , açılıp yerinin belirsiz olmasından ili-
marada 5 b t 5 it" ı · k"I 1zmırde ıkincı or onda ıro tica- I bl" t .. . im" a e ay a ıe ı ve ı . nen yapı !in te ıga uzerıne ge ı-
nasp ve tayin eyledim. ~~- rethanesınde kutucu ustası Mehmet yen müddeialeyh hakkında giyap ka-

Adres : Bahçe kapı Cermanya G 11 H ~ı 1 Ali icraya müracaat ederek icranın rarı verilmiş ve tahkikat 8/6/938 
hanı 34 numarada La Baluaz yan- Ol e ımı 938/2258 sayılı dosyasile kefaleten çar,ambaya bırakılmııtır. Mumai-
gın ~igorta •irketi namına Jozef ödemi, olduğu 224 lira 74 kuruıun leyhin o gün mahkemeye gelmesi 
M~dıano ve mahdumları.. maamasarif ıizdetı tehsilini iatemİf veya bir vekil göndermsi aksi tak-

Şirketi temsilen Alfred Modia-1 MJTAT QREL ve adresinize gönderilen ödeme em- dirde tahkikat ve muhakemenin gı-
no.. 2 mayıs 938 ri ikametgahınızın meçbuliyeti do- yabında yapılacağı tebliğ makamına 

Damga ve imza Adres · Beyler Numan :ı:ade layııile bila tebliğ iade olunınut ol· kaim olmak üzere ilin olunur. 
iki mayıs 938 tarihinde mahal- sokagı" Ahenk ma.._··aı yanın- 1688 (1060·) 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat malıinaları ııe tezırôlıları 6iliimum aanayi malıinc 
lan, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ııuaire~ 
cPLA TTıt markalı pamuk çıknklan ve yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıiıtem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cinı torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halita11z çelikler ve •• 
TlTANIT ıert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlannızı Afağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GIRAS Peştemalcılar sokak 
Na. 1333 Yazıhane Na. 3 - lzmir 

Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 

.. 
;. .... 

.... <=' 

1-13 (841) 

n 
~rMl,.. 
-Opf>..~ 

.\ı.wwü !'Mi~" 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Bhinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

· Taklitleriııden Sakınınız 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

~· ' vtc_roRı.A. ,,'J~-ı~·~ 
q f ,SOO c.:m 1011rea1t1öcteh' 

ı:-. 15 PS 

MARKA 
100 • 150 • 200 • 250 • 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapaız MOTOSIKLEnERI Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRiMiZE GETiRiLMiŞTiR 

V 1 C T O R 1 A marka MOTOSIKLEnERI 
GÖRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINT AKASI Umumi ve Resmi Acentaıı 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi 

- A L 1 O T T 1 B 1 R A D E R L E R Telefon : 2801 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi : 3709 

TELGRAF : FRERALlOTI. •. 1 Z M 1 R 

,, .......... -~-1 .................................. . 

BAC VE BAHÇELERiNiZi . PAMUK TARLALARINIZI 
Sulamak için doğrudan doğruya kayıfıız, ayni kaide üzerinde 

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

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik - Radyo • Telefon .• Pettemalcılar 77 /79 Tel. 3332 ' , 1 h 

wuı makla borcunuzu tarihi ilandan iti- · 
inde daire memurlarınd~m Ve bi da. Numara: 23 

Tolan tarafından okunup anlatı- Muayene saatleri : l0--l
2

, haren 10 gün içinde ödemeniz bor- •••••-••••••- •--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!9!1!!!1!1!!!!-m!l!l9Dml!l!!!l!!!l! ___ m!!I ______ _ 

lan bu vekaletname altına konan 15 - 17. Telefon : 3434 cun tamamına veya bir kısmına ve IZMIR iKiNCi HUKUK MAH •• • •• • • • 
damga ve imza fahıs ve hüviyeti 

. maruf La Baluaz yangın sigorta 
,irketini temsilen imza vaz'ına 
mezun Alfred Modianonun olup 
münderecatını tamamen bilkabul 
ikrar eyledikten sonra vaz eyle
mi, olduğunu ve tirket mukavele
si dairemizden tasdikli 9 K. Ev ... 
928 T. ve 23091 No. ile dosyada 
mahfuz bulunduğunu tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz otuz sekiz se· 
nesi mayıs ayının ikinci pazartesi 

ıuBnu.h k d'" d" ·· V k f h I a c;e apı or uncu a ı an 
lstan~d üçi;ncü noteri Hf ;a- j 
mf'ltİn Haydar Camer 
RMmİ mühür :..e İmza 

sevızi tezahüratı arasında uı· 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Mmı!Plut haslantsı dış tabıbı 

Eroğul 
VF 

Kt>ınal Çt>tindağ 
Hasta ' arını her gün sabah 

sa~t dokuzdan başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabu' eder:er. 

T el,.fon · '4921 

yahut alacaklının takibtlt icrası hak- KEMESINDEN: 
kında bir itirazınız varu yine bu Qn lzmirde Güzel lzmir otelinde 10 
gün içinde istida ile veya tifahen No. lu odada oturan ve Urla Ba
icra dairesine bildirmedığiniz takdir- dalan mahallesi hane Yabancı 19 cild 
de bu müddet İçinde 74 üncü madde 12 sahife 21 de kayıtlı Meh~et Talip 

. . tarafından muhakemeye muracaatla 
mucıbınce Mal beyanında bulunma- evvelc;e almış olduğu Akgöz soyadı-
nız lizundır. Beyanda bulunmazsa- nın kaldırılmasına karar verilmesini 
nız hapis ile tazyik olunacağınız ve istemiş davacının bu talebi muJıik 
hakikate muhalif beyanda bulundu· aebebe müstenit olduğu anlafıldığın• 
ğunuz takdirde hapis ile cezalandırı- dan K. medeninin 26 ıncı maddesi 
lacağıntz borcu ödemez veya itiraz hükmüne tevfikan alıp tescil ettirdi· 

• • . ği Akgöz soyadının kaldırılmaaına 
etmezaenı~ ha~ızda cebr'. ıcr~ya 1/3/938 tarihinde karar verildiği 
devam edılecegı ödeme emn yerme maddei mezkiire hükmüne tevfikan 
kaim olmak iizere ilanen teblii olu· ilin olunur. 
nur. t691 (1059) 1697 (1057) 

ENGURU BOY J.EVI 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, aair 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki oktıyan MADENi etyalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır .. Cila verilir, bo
zulan kısımlar tamir edilerek hiç belirsiz bir hale getirilir. 

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EViMiZ ı Memleketin duyduğu bir nokıanlıiiı ikmal 

etmekle iftihar duyar •. 
FIA TLERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müeaaeıelerinde çalıtmıt bir 

T O R K gencidir. 
IZMIR : Cümhuriyet Caddesi : (ikinci Kordon) inhisarlar bat 

müdürlüiiü kartııında (111) numaralı yerdir. 
H.3 t - 13 (1054) 
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Ağız bütün 
bir kapıdır. 

mikroblara daima 
Ve unutmayınız 

açı ki 
ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürree7e yol açtık
ları, iltihap yapan dif etleriyl~ 
köklerine mide hummaaı, apan~ı
ait, nevrasteni, 11tma Ye romatız• 
ma yaptıiı fennen anlatılmıtbr •• 
Temiz ağız ye eailam d~tl.el' ~u
mt vücut aajlığının en bmncı f&r• 
b olmuıtur. Binaenaleyh ditleri· 
nizi he~ gün kahil olduğa ka~ar 
fazla (Radyolin) dit macunu ıle 
garanti edebilirsiniz ve ebn.eliai· 
niz. Bu suretle mikropları ımha 
ederek ditlerinizi konımut olur· 
ıunuz. 

RADYOLIN 
• • • • _L_L ak her yemekten ıonra fırçalaymız .... ile diflerınıD ıauuı ve f&ID 

IZMi R 

PamukMensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şi k M k F.bn'kası • lzmirde Ha1kapmardadır. r etin er ez ve • x kb 
Yerll Pamuıundan Al, Tayyare, Kv~e Bf~ 

D "I Geyik ve Leylak markalanm ban ber1:eY1 e., rmen, A · tip 
Kabot bezi imal eylemekte olup maUan vıupanın •JDI 

ensucabaa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 30c)7 
TtAlgraf adresi: Bayrak lzmir 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her iki otelin müateciri Türkiyeıain en eski otelcial BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 H!llelik tecrübeli idaresiyle bütün Eae 
haJkına kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hu1111iyetlerine iliYeten fiatler müthiş ucuzdur. 
lıtanbulda bütün üe ve lzmirliler bu otellerde buJutUrlar. 

TDuua[et 
a'bunftırz 

TUi 
TURAN rabrikaJarı mamullbdır. Aynı zamanda Turan 

b k i ile gftzeUik krem-tu•alet sabunlarını, traş sa onu ve rem ~ 

d t 

' 

ktadır Yalnız toptan sa-Jerini kullanınız. Her yer e sa ı ma • 
llflar için Iımlrde Gui Bulvarında 25 numarada um~m acen
telik Nef'i Akyazıh ye J. C. Hemıiye mfire.caat edıniz. 

Posta Kut. aa• Teelon 34911 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lizımdır 

NEVROZIN Soğuk algmlığuun fena akıbetler doğmmuma 
mini olmakla beraber bütün ıabraplan da dindirir. 

icabında gitule 3 lıa,e alınabilir 

KREM 

Kumral, •arıtın, esmer her tene leyafuk eden yegane 11hhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve ıivilceleri kamilen izale eder. 
Yanm asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıktan 
aıbhi güzellik kremleridir. 

Krem BALSAMIN dört tekilde takdim edilir : 
1 - Krem BALSAMIN yağh gece için penbe renkli. 
2 - Krem BALSAMIN yağıız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem BALSAMIN acı badem gece için penbe renkli. 
4 - Krem BALSAMIN acı badem gündüz için beyaz renkli. 
lnriliz K A N Z U K Eczanesi Beyoilu lstanbul.. 

SAHiFE 9 

DEUTSCflE LEVANI Fratelli Sperco 
' TE • LlNIE Vapur acentası 

G. m. b. H. noYAL NEERLANDES 
ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. 

KUMPANYASI BREMEN . 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE DEUCALION vnpuru 16/S /9 36 ta· 

HAMBUliG, A. G. rihinde bck.Jcnmdtte olup Rottcrdam. 

ANDROS vapuru 1 S mayısta belde- Amsterdam ve Hamhurg limanlarına ha
ni.Toc. An .... en ...... Hamburı; limanlarua- 1 rckct edecektir. 

dan yük çıkancalı::br. VENUS vapuru 26/S/936 de Uma· 
AKKA 'Y&puru 2 4 m~ bckleııi- omuzda beklenmekte olup FGkünü tabii· 

yor. Rotterdaın. Hamburg Ye Bremen yeden sonra Burgu, Varna Ye Köatenct 
için ytilc alacaktır. fimanlan iç.in yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT SVENSKA ORIEN UNIEN 
MARITZA npuıu haziran iptidala- BARDALAND motörü 20/5/938 ta. 

mıda hdtleniyor. Rotterdam Hamhurg rihinde beki ekte ol Rottenlam. 
ve Brcmen limanlım için yülc alacaktır. enm up • 

SERVtCE MARmME ROUMA.INE Hnmburg, Cdynia. Dantzig, Danımarl 
BUCAREST ve Baltık limanlan için yuit alııealctır. 

DUROSTOR vapuru 1 haziranda bekle- NORDLAND vapuru 6/6/938 tari· 
Diyor. Köstence. Calatz n Tana limanla- hinde beklcnmdtte olup Rotterdam.. 

n için yük alacakhr. Hıımburg, Cdynia, Dantzig. Danimnrk 

DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE ve Baltık Jimanlan için yük .Jacalttır. 

OSLO V!KlNCLAND motörii 16/6/938 ta· 
SAN ANDRES vapuru 26 haziranda rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum H bu Cd · D .... : D · ar'-am rg, ynaa, an~"'g, anım 11 

limanlanna yük alacaktır. Balh'- ı· ı · · ··ı_ af kb 'f'e 11; ıman an ıÇlll yuıı;; aca r. 
JOHNSTON V ARREN LINES LTD. SERvtCE MARrl1ME ROUMAIN 

lJVERPOOL 
t fNCEMORE S haZinmda bele- SUÇEAVA vapuru 6/6/938 tarihin· 
t 1 • r. B Vama. Köstence liman· de lirnnnnnıza gelip Malta. Musilya •• 

en.ıyo urgu. Cen , . 1 • • le ..::ı. al l ; (arma yük alaeakbr. ova uman an açın yo a Ye T...... ır. 

l STE ROYALE HO GROISE ALBA JUUA vapuru 2/7/19 38 de 
DANUBE MARl11ME beklenmekte olup Malta. M.an:iI7a Ye 

BUDAPf.ST 'YllpUl'a 2.3 mQ1Sta bek- Cenova limanlan için yük ala<:alrtrr. Yol
leni;Joor. Tuna limanl•n içiD Jiik alacak- c:u da b.bu1 eder. 

br. ilandaki hareket taribleriyle nHlun-
TISZA Yapanı 2 f mayısta beldeni- lardaki Cleği~iklenfca aceata me.uu.. 

yor. Port Se.it • n lakeaden,,, için baıe- yet lcaW etmez. Dıdıa futa tam1At için 

ket eclecektiT. Oı:inci Kordonda FR.A~ SPERCO 
Dlndald hareket tarlhleriyle nav- • • 

lunlardakt d~ ~ me- 'npur acentaltgma milracaat edime. rt. 
sul.lyet kabul etm.. ca ohmur. 

Daha faila ta&Olt almak için Birin· Telefoa : 41 t t / 4142 / 1J813/4221 

d Kordonda V. P. llea.ry Vm Der Y.ee m!m1!!!!~9llıım--.e1!!!!!!!!!!!!!1--• 
n Co. n. •· Vapur acmtalılma mDra-
caat edilmest rica olunur. 

Tel. No. 2007 n 2008. 

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BtRJNCl KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
HELENIC LINES L TD. Ellerman Lines Ltd. 

HEU.AS vapmu 13/ ! 5 mayıs ere· LONDRA BAT.n 
amda beklenilmektedir. Rottcıdam, CARl..JO, lmidn 
Hambura ve Aaverıı llmenlan için Jük rı Hu1f d ~ n 97· 

alacakbr. Di zamaıada Londra n iciıa ,.ük 
GRICORIOS C. il vapuru 2 3 • 24 ma· alecalrm, 

.,_ arıuımda bddeailmebedir. Rotter- POlD 29 d "• Londra ve 
dam. Hamburs 'f'e Aıa.-en limanlan için Hullden ~ çmlaıacalk. 
yük alacaltm. OPORro • _"!____:a_ u 

LINEA SUD AMF.RIKANA npunı 2~ - n:r· 
RIO PARDO motörü 24/25 ma711ta poo1.., 5Tameadaıa edip :J'iik çıbracal 

be1denmeltba olup NeY)'Orlı: için ,.ü1t ...., ~ zamatMla ~ Y9 Cl09goy 
alacalttır. İ;İa ,.üJc al.calttw. 

EUN. K. motöril tS/20 haziranda l.ESBIAN n,panı 11 1D1l7111B lJftııo 
belclenmelcte olup NcY)'Otl: için yük poOI Ye Sn......taa • ~ ça\:.aracak 

alacaltbr. OPORro n,pmu 7 mQD 1938 dt 
UNrtm STATES ANI> LEVANT 1...in:ıpoo1 • • - el....\t-. 

UNE L TD. ntE CENERAL 5n'.AM NA V1GA· 
BACHDAD motörü 1 bu:iraada bdr.- na ı.m. 

lenı1melcte Ne..,.ork içln ~ alacakbr. Al8A1ROS J 
91 

a 10 mllJlilb 
DANIO motörG temammn iptida.m- Loacfıa için _.,Q al.::. 

da bekleiıilmekte Ne..,.oık için 7iik ala- DEUl'SCH LEY A.NTE • u.: 
c:d:m. AatAtA ftılNA• •f--•'1as oıllıt 
BALICANLAR ARASI HA Tl1 yük çakannakta.dır. 

ZETSICA PLOVIDBA A.D. Tarih ._ na•lanlardakf de!fPklllder. 
KOTOR den acenta mesuliye& kabul etmez. 

Bıılltan ittifakı fktmıt lconf era118!nİn 
eenrah. yolcu ve yük için teais etbii 'm!19 _____ ... ___ _ 

hatta mensup Yugoslav bandıralı IZMIR MEMLEKET HASTA-
L 0 V C EN NESi DAHIU HASTAUK-

Lüb vapuru pazartesi 23 m87U aat LAR Mtrr AHASSlSI 
! 2 de lzmirden lıareket edecek Pire. D O IC T O R 

Korfu. Adriatik limıınlan. Vcnedik. Tri- CeJaA J Yartın este 'f'e SUsak lim nlan için yolcu 'f"lt .,Wc 
alacaktır. 

Gerek vapurlann muvruıalit talrblerl. 
gerek vapur 1Slm1erl ve navlunlan hak
kında ncenta bir tnnhhnt altına girmez. 
Daha fnzla tnf:siU\t almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
wnumt deniz acent.alığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 3171- 407! 

Muayenclwıesi: &kinci Beyler 
aObimda Faın brtısmda (25) 
numaradadll'. 
TELEFON: 3956 
EVi Cöztepe Tramvay caddeai 
No. 10!8 TELEFON 2545 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem leneri ve Jörl kö,a lıii~ülı cep lenai No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asnn en çok beğenilmit 
Ye en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka· 
lem gibi cepte tatmır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarında tatınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük up 
fenerlerinin en iyisidir, tavaiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Ha.. 
nü Öz demiıli .. lstaılbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şaı. 



YENIASIR 21 MAYIS CUMARTESi 1938 

Ultimatom şayialarının tekzibi 
Londra iktısadi ve siyasi mehafilinde memnuniyetle karşılanmış ... 

Fakat Roma -Paris görüş- 1 Hodzanın. Haıilaynı kabul 
mesi bir türlü y~rümiyor etmesi beklenmektedir •. 
Almanya F·ransayı Sovyet paktını 

fes he mecbur etmek istiyormuş 
Lehistan Prag Üzerinde Alman 

karşılıyor tehdidini endişe ile 
l•panya harbı 

Paria 20 (ö.R) - B.Mııuolininin Ce
nova nutkunun oailderi lıaldunda «Tem
pu gazetesinin Londra muhabiri ıu iza. 
hatı veriyor ı 

Öyle anlatılıyor ki Jnııiltere ile anlat· 
mayı İmza ederken fatist bülriimctinin 
mai Iıpanyada Ciimburiyetçilerin derhal 
kat'i hezimete uğramak üzere olduldannı 
sanıyordu. Bu ümit tahakkuk etmemİf• 
tir. Şimdi Duçe lopanya harbmm niha· 
yet buldujuna görmek için acele ediyor. 
Çünkü böylece bir taraftan lopanyada 
lıarp eden ltalyan kuvvetlerini geri çe
kebilecek, diğer taraftan Iaıriliz • ltalyan 
anlatmasının tatbik mevkiine girmesi 
batJıyacaktır. Halbuki gene,..! Franko· 
nan oon taarnn:lanndan oonra pek ihti
yatlı hareket etmekte, Cümburiyetçilere 
cepheden hücumdan ......... ak vaktiyle 
onlan yıpratmak gayesini takip etmek-
tedir. 

ITALYANJN HAYAL KIRIKLICI 
ftalyıınlar bu aebeple hayal lonklığma 

uğraDUJlardır. Şimdi korkuyorlar ki za. 

hala ihtilafın düğüm noktasıdır 

• 

Romanya Başvekili bugün Varşovada 
Bükrq 20 (ö.R) - Batvekil Patn'lc 

Mftonesko dün alqam VUfovaya ha
reket etmİftİr. Bugün Polonya payitah
tında bulunmaktadır. 

,. 

Romanya veliahdının V «rfOVayı 
aon :ziyaretinden iki intiba 

bulunacak 

Paris 20 (ö.R) - Hava• ajansının 
VBl'fOv• muhabiri Lebistanm timdi Çe· 
kotlovakyanm vaziyetini endİfe ile kar· 
pladığıru gösteren ıu malômatı veriyorı 
Lehistan Almanya De teaanüdü, Çekoo
lovakya ile aoiulduğu, Çekoalovakya
daki ekalliyetinl himaye anasu ile tim· 

diye kadar Prag üz.erine Alman tehdidine 
gözlerini kapaDUf ise de timdi tehlikeyi 
görmekte ve Çekoılovakyanın Almanya

ya pek fazla tavizat yapmamaaıru temen
ni etmektedir. Leh umumi efkin timdi 
Çek meoeleainin lnkitafmı bijyük bir dik
katle takip ediyor. Prag bükümeti tara· 
fmdan ekalliyetler ıtatüollnün nqri ari- Leb • Çekoalovak hududu boyunca aza- naaebetiyle Prag bükümeıine tiddetli bü
fesinde VUfova ıanu kaydetmektedir mumı arza edemez.» cumlarda bulunmaktadır. «Frankfurter 
iri kendi gayelİ Çekoslovakyada Leb Prag 20 ( ö.R) - . Baıvekil B.Hodza Çaytung• el.oka! Ançayken, «Fölkife 
ekalliyetinin milli ve kültürel aahada Sudet reiai B. Henlayıu kabul etmesi bek- Beobabten ırı'bi mühim gueteler bu 

Almanyanın yem Londra elçiıiHerbert Von Dirkıen ve maiyeti tam müsavat kazaDDUJtır. Fakat bazı ga- Jenmektedir. Budapeıtede çıkan •Pesli n"frlyata İftİrak etınqlerdir. 
~-L- d "-~dir F ___ ,_ d zeteler Almanyanın Çekotlovakya1a bu- Hirlap• gazetesi Çek parlamento meba- «Volkite Beobabten Lord Halifak-

f:'?' -.;/ ltalyan müzekerelerinin tehirine biç bir. ......., as egu ranaanm uy....,. ar• 
~ ' lillünün telılikeoini timdiden gllatermeğe filinde dolatan ıayialara göre bu müli- aın son beyanatım memnuniyetle kartı-

,~ vesile bıralmıamak için kantmazlık ko· muma her tekilde büyük bir ihtiyaç var· 
·~ miteoini yeniden toplamağa çalıtmakta- d batlllllllflardır. Demokrat «Karyer Po- katın gelecek hafta, galiba ÇarfBlllba Iamıttır. Jnııiliz hariciye nazırı Londranın 

• ır. zaİn• Çekoalov-'-anın valnııı Alman günil yapdacağını haber veriyor. B.Hen- 1--~iz • Alman münasebetleri üzerine ' dır. Bu hususla lngiltere ve Fransa ara-· -7 ' ngu 
aında anlatma bisd olmllflur. Şimdi in- ALMANYA ISP ANY A HARBiNiN ekalliyetine değil, aynı umanda Alman lein bundan aonra Alınan Soıyal • De· gölge atan bütün meseleleri taafiyeye ha
giliz bükümeti komitede aza olan diğer DEV AMiNi Mt tSTIYOR 7 devletine dddi ta't'İzat yapmasını miim- mokrat partİaİnİn relaini kabul edecek zır olduğunu bildirmit~ Alman gazete

devletlerle temastadır. • Parla 20 (ö.R)- Bn. Genevieve T•· kün görüoyr. Bu da Çekoslovakyayı orta ""diğer ekalliyetlerin mümeoilleriyle de ıi Almanyanm da bunu anu ettiğini va 
bouo Roma • Bertin mihverinin faaliyeti A vrupada yeni bir Alman devleti haline görüfecektlr. bu aebeple Lord Halifaksın bu beyana• 

FRANSIZ GAZETELERtNE GÖRE bakkmda cOevvre• s;aze\esinde ıunlan aokacaktır. Lelıiııtım bunmı böyle olması- B.Henlein'den örnek alarak Çekoalo- tının aamimi olduğuna İnanmak iıtediğinl 
Paria 20 (ö.R) - •Ordru gazeteal bildiriyorı Berlinden gelen son haberlere ru lotememektedir. Zira ıu takdirde.,... vakyadalri diğer ekalliyet reialerinin de yazıyor. 

yazıyor: Bafvekil B. Daladiye Franaa· göre oradaki ecnebi mahfiller Alman aen timdiden çok uzak Almanya budu- Londraya giderek devlet adamlan nez-
nm icabında tek batma da kalaa kendini diploınasiainin yeni faaliyetlerini dikkat• dana Çekoalovakya hududu da katdmıt dinde ıörütlerinl müdafaa edecekleri BiR SLOVAK MEBUS V ARŞOV ADA 

ve imparatorluğunu müdafaa edebilece- le takip ediyorlar. Fübrerin Romadan olacaktır .. • :ıannediliyor. Roma 20 (ö.R) - Vartovadan bil-
ğini bildİrmİftİr. Eaaıen Franaanm biç avdetinden beri Vilbelmstrassenin be· Diğer muhafazakar gazele de ıunları dirildiğine göre Çekoalovakya Slovak 
bir esaret ve küçüldük kabul etmemek defi Ingiliz. ltalyan anlatmasının tatbik yauyorı Almanyanm aiyaoi ve ekonomik ALMAN BASINI ÇEKOSLOVAKYA· mebuslarından Kari, VUfovaya gitmİ§ 
azminde olduğuna hariçte berkeı kani ınevkiine girmesine mani olmak ve bu tazyikle Çekoalovakyayı teslim olmağa YA HUCUM EDiYOR ve Leh siyasi adamlariyle, aynı zamanda 
oluna F ranoarun doıtlan onun taraf mı makaatla Iopanya barbıru devam ettir- mecbur etrnuini ve bir Alman protek- Roma 20 ( ö.R) - Şimdiye kadar hariciye nazırı Albay Bekle temaaa geç. 
tutacaklardır. Ve Franaa yalnız da kal- mektir. Alman diplomatik mahfilleri tora11 haline sokması mümkündür. Le- Çekoslovakyada Sudet meaeleoi bak.kın· mİ§tİr. Maksadının Çekoılovakyada Lelı
mıyacaktır. Franaa ve Jnııiltereye kUfı umumi efkan bistan Çekoalovakyanm latikliJinl ınüda- da bir intizar vaziyeti takınmıt olan Al- terin ekalliyetler meaeeainde Slovaklarla 

Hitler ve Mauolini Iatlya ile müzakereler bu balomdan -biyet halinde tutmak için bu devletleri faa taahhüdünü allDJf olmamakla bera- man baomı timdi bir Çek mümeuilinin birlikte hareket etmelerini temin ~. 
man geçtikçe Cllmbariyetçiler uker mev- çok nezaketlidir. Mauolini Fransız mÜ· Cümlıuriyetçi ispanyaya erzak ve harp ber Almanya De mU,terek hududunun lngiliz gazetelerinde çıkan beyııatı mü- tir. 

eudu '" mabeme balnmmdan Franko- meuilleriyle görüfmek istiyor, fakat ıu mahemesi göndermekle itham ediyor. 
dan daha lnıvvetll olabileceklerdir. B. prtla ki lapanyda Frankoya milaait bir Iar ye bu tazyik ayıu zamanda Romada 
Muuolininin Cenoya nutkunda kullan- vaziyet alalım 1 Roma ve Berlinin kana- da kendini biaaettirdiğinden B.Musıolini 
dıfı ton bundan ileri ıre!mektedir. atince Cümburiyetçiler ıilibaıa bırakılırsa Franaa ile müzakere buauaunda B.Hitle-

mukavemele devam edemiyecelderdir. rin Roma aeyahatinden evvelld gibi ar· 
FRANSIZ • ITALYAN MOZAKERE· O valot ta Roma. Bertin mihveri plin· bk aerbeat bulanmamaktadır. 

Cümhuriyetcilerin zaferi 
LERI lannı serbestçe tatbik edecektir. Böylece ş• dd ı• b• 1 p d v 

Londra 20 (ö.R) - Bijyük rnuba- bir iddianın Franaa için ne kadar küçük DALADIYENIN TEKZIBI LONDRA- ) et ) ır taarruz a enaroya agı-
fuakar gıuetesi c Y orlubire Poab f" dU,üriicü bir ıninaaı olduğu izaha mnb- DA NASIL KARŞILANDI 7 

maliimab veriyor: Framanm Roma nıaa- taç değildir. Roma, kendisine bir anlat· Parla 20 (ö.R) - «Pelit ParİIİen•İn •ı A •ı • •• k •• •• ı 
labatg;izarı B. Blund~I "dipl~ma. tik bir ........ ile bağlı olan Lon.~ra~ı da bu yola ':°ndra muhab8:i bildiriyor: .. ~ir devle- nı zaptettı er ası erı pus urttu er 
tekil altmda ltalyan bülriimetinden ıanu ıürüldemeğe ça)1fır. Çiinku Çemberlayn tin Franaaya liltimatom verdiği ve aefer-

aonnağa memur edilmittir: ltalyan bükü- kabineainin ikıbeti ltalya ile anlatmanın berlik yaptığı ııı'bi beynelmilel gerginli- MADRJD 20 ( ö.R) - Cephe- langiıtlerle ltalyanlar araıında yonaliıtler on kilometre kadar 
8'."ıinin Fr~a • .ltalyan m~erel.eri- ~uhafaza edilmesine bağlıdır. Fakat bu iı arbrmaia matuf pyialan B.Daladiy~- ye giderken' Madridden geçen ge- çarpı,malar olduğunu teyit edi- ilerliyerek bir kaç köy ve yü:z ka
mn mesut bır netıceye ermesme daınıa bır taraflı Italyan • Alman telek!Winin nİn tekzip etmesi Londrada memnunı- neral Miaja Katalonya ile irtibatı yorlar. dar eıir aldıklarını iddia ediyor• 
8!"' .e~e~ .veriyor mu? l~yanm lngiliz • F~ız prestiji için ne aiır bir yetle kartılaıımıttır. lnıriliz hükümet kalmamıt olan kendi kumanda ve PARIS, 20 (ö.R) - Jıpanyada lar. Morella mıntakaıında naıyo
tım~ hareketinin Alman t..,vikiyle ol- darbe olacaıı belli olduğundan Londra mahfilleri ispanyada ecnebi müdahalele- idaresi albndaki mıntakanın gi'i- Teruel ile deniz araaında Naıyo- naliatler ,iddetli bir mukavemete 
duğu mb'baı vardır. ltalyanm makaadı ve Paris bu t..,.,bbüalere kartı koyınak rinin çabuk bitmesine billıaua ehemmi- ya muhtariyet ilan ettiği haberini naliat hücumu havaların bozuklu- teıadüf etmitlerdir. Cümhuriyet· 
lopanyol meselesinde lngiltere ve Franaa için nihayet birt.,,eceklerdir. yet vermektedir. Çünkü Jnııiliz • ltalyan kat'iyyetle tekzip etmit ve Mad- ğu ve hükümetçilerin kuvvetli çiler mukabil taarruzlarla Penar· 
~md~ bir ilıtilif ta1ırilı: etmektir. Bu anlatmaamın tatbik mevkiine girmesi ridin tamamiyle batvelril Neğri- mukavemeti aebebiyle durakla- roya dağını tekrar ele geçirmit· 
•arıp dipl~~i .mane~mclan Roınanm FRANSAYI T AZYIK için bu §&rttır. Kantmazlık ıiyaoetinin nin emirlerine tabi bulunduğunu maktadır. Cümhuriyetçiler muka- lerdir. Pirene dağlarında Naıyo· 
Yugeçeceırı uırut ediliyor, lıalyanlar, in- Paris 20 ,<?·R) -. F'ıgaro gazetesi ouya dU,mesinin doğrudan doğruya in- teyit eylemitlerdir. bil taarruzlar yaparak nasyonalist naliıtlerin Eakoloneye kar,ı hü· 
ııiltı:re il.e yapt~ anlatmanın lapan- Londradan istihbar edıyor: Komadaki giliz • ltalyan anlatmaaı ve orta Avrupa· PARIS 20 (ö.R) - Saragos ve ileri hareketini bir kaç ileri mev- cumu neticeıiz kalmıttır. Hükü
ya d~ı ~bı -~ı~tik.~en .. ~.nra tatbik Franaıa • .ltaly'."' göriifmelerinin netice- "'.' vaziyetin İnkİf~ı ~erin~.eki tesir~~ri- San Sebaıtian tehirlerinden gelen kiinin zaptına inhiıar ettirmitler metçiler Medyota dağını geri al· 
8'."vkiıne gırecegııu goz onunde. 'u™":"' lenmemesme hır aebep Iıalya ve Alınan~ nm ne olacağını tnndıden gormek muıtı· ı yolcular general Y agenin lapan- ve fU takdirde önceden ha:zırlan- mıtlardır. Dünkü muharebelerde 
brr ·~ ~vvel ~~ anlatmanın netıcelerın- yanm Franaayı Sovyotlerle mev.c~t pak- kündür. Bunun neticeleri o .kadar açık- yaya Italyan ve Almanların el at- mıt olan daha kuvvetli müdafaa nasyonaliıtlerin yedi ve hükümet· 
d~ •.•tifa~e ıç_m Isp'."'y.a h~bmı ~ tını feda ~e.ğe mecbur etmek ·~ ya.p: tır ki üurinde d~ l~~ıozdur. malarını proteıto eden vatancı mevzilerine çekilmitlerdir. çilerin de üç tayyaresi dütürill· 
ettirdıklen tektlde bibn.ıf gormek ısli- tıklan tazyiktır. ispanya meıelesı bu ilcı Franoanm kan,mazlık sıyaoetinm niu· nutku üzerine bu tehirlerde F a-1 Villa Franka mıntakaıında na•· müttür. 
yorlat. memleket tarafından Fransayı tazyik İçin vaffakıyeti uğrunda taahhütlerini tutınak --------- - - -----------·-----------------------
ALMANLAR iSPANYAYA EL KOY- ve Sovyet paktını feshe mecbur etmek ve biç bir gayret esirgememek azmini · anI.,ddı ve neticede üç ay hapae mah- autta bulanmak taaavvurunda olduğunu takdirde bu müzakerelerin kesileceğini 

MAK ISTIYOLAR için bir vaaıta olarak kullanılıyor. Şan- açık bir aurette göstenneğe ihtiyaç var- kiım edildiler. Diğer taraftan lıpanyadan Kont Cianoya ıöylemİftİr. kaydediyor ve lngiliz diplomuiıinin bıı 
«Fakat Saragosta timdi anlatdmakla· aölye Hitlerin lngiliz • ltalyan pakbnı dır. gelen milliyetçiler eli silA!ı tutabilecek ltalyanm Fransa tarafından Barselona tasfiye İJİne çalqtığmı bildirerek mühirrl 

dır ki Almanların ispanya üzerine el koy- tasvip etınİ§ olm.ıısı da bunun içindir. ilctidarda olanlan da Fransa tam bir bi- esliha ve mühimmat vennek suretiyle neticeler alınabileceğini ümit ediyor. 
maları ilk Önce zannedildiğinden daha Almanya Çekoılovakya üzerindeki PiRENE KONTROLU traffıkla istedikleri tarafa, yani ya aailer, ademi müdahale prensibini ihlil etmekte 
kuvvetlidir. Almanlar böyk\ce Fransa- emellerinden vazgeçmek niyetinde de- Paris 20 (ö.R) - Franaa kanımazlık ya Cümburiyetçiler tarafına geçinnİ§tir. olduğunu bahane ederek general Fran- CIANO BLONDELLE GöROŞTO 
yı hijyük Avrupa devleti b..Iinden dü- ğildir. Bunda muvaffak olmak için elin· anlatmasına ayları olarak lopanyada ko lehinde yeni bir müdahalede bulun- Roma 20 ( ö,R) - hariciye nazırı 
türmeğe doğru yeni bir adım daha at- de iki çare vardır. Birincisi harbe girİ§- Cümburiyetçileri kuvvetlendirmekle İl· INGILTERENIN PRENSiBi masından korkulmaktadır. Kont Ciano bu sabah Fransa maslahat• 
mıılardır_ Almanya ve ltalyanın yardı- mek ve bir darbede Çekoalovakyanın bam edilirken Pirene hudutlarında bey· Londra 19 (A.A) - Havas ajanaı llalyanın böyle bir hareketi lngiJiz. giizan B.Blondeli kabul etınİ§tir.Frans~ 
miyle Frankonun zaferi muhakkak bile bütün mukavemetini kırmaktır. Fakat nelrnilel kontrol heyetine riyaıet etıniı muhabirinden: ltalyan itil&flannı tehlikeye dü,ürecek- gazeteleri bu ziyarete uzun tehirler tab· 
olaa, biz ıunu lemin ediyoruz: Fransa bu teıebbüa Almanyayı uzun bir macera olan Fenlandiyalı Albay Valten bir Fen- lngilterenin Roma aefiri Lord Port tir. Lord Portun bu noktaya Kont Cia- sis ediyor ve bunu lngiliz ıefiri Lord 
ve lngilterenin ispanya meselesinde mÜf· ya ıürükliyebilir. ikinci çare Çekoalovak- landiya gazetesinde Franoanın taahhütle- dün Kigi aarayında Kont Ciano ile uzun nonun nazan dikkatini celbetmİf oldu- Pertb'in ziyaretiyle karıdaıtırarak bijyül< 
terek menfaatleri, bu memleketin mutlak yayı dahili güçlükler içinde tutarak aciz rini sadakatle yerine getirdiğini aöylemiı bir mülakat yapmJflır. iyi bir menbadan ğu söylenmektedir. Britanyanm bir tavaıut rolü oynadığın' 
lstiklilini garanti etmeleri, hariçte ideo- bir vaziyete dütürmektir. Bu ikinci uaul ve ıu misali ıöotermittirı Bir gÜn Ameri- öğrenildiğine göre Lord Port bu görü,- kaydediyorlar. Gazeteler Lord Halifal<• 
lojiden azade bir siyaset takip etmeleri ilk nazarda harp teblikeaini ortaya çı- kalı gençlerden mürekkep bir grup bu- me esnasında lspanyol meseleıl yüzün- BiR T ASFIYE iŞi aın Franıız aefiri ile beyanatına da e• 
hareketlerini birbirinin ayın yapmakta- karmıyor. Fakat netice itibariyle Çekos· dutta 40 kilometre meaafede durduruldu. den çıkan mütk:ülat aebebiyle tevakkufa Londra 20 ( ö.R) - «Timen guete- hemmiyet vererek Franaız • ltalyan ,,,il· 
dır. Bu sebeple Londra ve Paris arasında lovakyanm milli iatiklili ve Almanyanm Bunlar lıpanyayı :ılyaret etmek lstiyen uiraDUJ olan Franaa • ltalyan müzakere· ıl lngllterenin Franıız • ltalyan müzake- zakerlerinin ıımdi daha mllaait bir ha.,. 
biç bir an)&Jmazlık çıkamaz. orta Avrupada askeri hegemonyası me- turiatler olduklarını iddia ediyorlardı. lerinln yeniden b.,lamaaını temin mak- relerin! durduran meolelerl kat'i olarak içinde devam edebileceğini ümit ediyof" 
dnail~eti ıimdilik Fransız • aeleoini ortaya çılıaraeaiında. tehlikeleri Fakat "5)'alan yoktu. Gönüllü olduklan aadiyle lnciltennin hayrbab bir tavas- tufiye ..--unda olduiunu. cilnlrii alul Iar. 

da uı- . 


