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·------:.l FlA TI ( 5 ) KURUŞ11JR YENi ASIR Matbaasında buıLnıp 

Fransız Hariciye Nazırı . 
Temmuz içinde Ankaraya geliyor ·· 
--------------~--------------~--11!11111 ........................................ ... 
Halayda tazyik SO!_ haddini buldu 
Paris sefirimiz Fransız hariciye nazırı ile konuş
tu F ransanın notamıza verece'ği cevap beki eni yor 

Şef Atatürk Bir dostluk Mi1stemlekeciler "hadise çıkarmak -yarın 
AJ için adam başına beş lira ile 
ı Yası/ Ermeni tutup silahlandırıyorlar 
Yıkılır? 

---0--

Siyuette dostluk kurmak ne ka· 
dar güç bir itse onu kaybetmek 
le o nisbette kolaydır. Bugün bu 
hakikatin bir misalile kartılatıyo· 
naz. Fransızlar Türkiye ile dost
luktan çok bahsetmitler, Şarki ' 
Akdenizde TORK dostluğunun ... ~~ 
kendileri için büyük bir kıymet 
latıdığmı daima söylemitlerdir ..• 
Fakat samimi ve devamlı bir dost
luğun payidar olması için nelere 
muhtaç olduğunu Baliba hiç dü
ftinmemitlerdir. 

Kendilerile temasta bulunduğu-
muz bütün devletlerle münaseba- • " 

GI. Mariç 
• 

lzmirin misafiri 
olacak 

Doıt 11e müttefik Yugo3lav
~ın kahraman ordusunun 
büyük aıkeri, Yugoslavya 
harbiye ve bahriye ntı%ırı or
general Mariç yarın ıabah 
•aat dolıu::ıda ıehrimi:r.e gele
cek ve törenle kar,ılanacak
tu .Kıymetli misafirimizi kar
fılqmak ve Qğulamak iri 1 

.lel makamlar biiyiik hazır-
1-'lar yapmıflardır. 

·.alirimiz cukeri mernsi 11-bnıızı karartacak küçük bir ihtilaf Hata)' hadiselerini büy.ük. bir hassasiyeti~ takip eden hük" 
noktası bırakmadan kuvvetli doıt- kezımız Anharadan bır man.zara 

~__..,,....""e~arfılanacak, şehrimiulc · 

luldar teaiaine muvaffak olduğu- UL (H ") B v 

muz h ld al F ·1 ık k IST AN B , 21 a..... ur il• temalar halıkuula hiikiimeti-
iht"I" fa de .. y nkız rab~aa ~-el~ ksı sabah Pari• radyoaınan verdiği mize malumat vermiıtir. 

ı a a Ufme ten ır tür u ur- b. h 1. _ •• F 1. • • F tul d k B b b. . ır aoere gore ran•ı:s narıcıye TatUOnın notamua en geç pa· 
a~a 1 • unun ~e e mı ara~- ncızı71 bay Bonnet temma:s i~ntle :ı.artuiye 'lıadar ceoap verme•i 

lıi aBkeri ve sivil mÜea•e•ele
ri ziyaret eJecelı, ,_Jine 
tertip olanacak iki ziyafette 
hazır balanJaktan •onra lz
mirJen Bandırma yoluyle ay
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-brdıgımız zaman cıdden ,aya~ı Ankarayı ziyarete gelecektir. bekleniyor. 

ha~et derecede paradoksal bı.r Fran•ız hariciye nazırının ba =---- -------------=----------
v~ı~etl~ kartılatıyoruz. Bu vazı· ziyareti Türlüye ile Frama ara
yetı ıhdas eden fey Franaanm ye- 1 nJa bir itilôl akdinin miizakere
ni Türkiyeyi, ve siyasetimize ha- ~ · 'nJı'r 
k. 1 ruh ı ak . . h. .. ı~ı . 
~m o an u anam ıçın ıç Diğer taraltan Halayda müı-

bır efor aarfetmemit olmasıdır. temlekecilerin tahrikatı bütün hı
~aha doğrusu dünyanın bu bölge- zı ile Jevam etmektedir .. Şamdan 
sınde b~t1österen tatırtı~ı ~nkılip- adam baıına beın lira verilerek 
lar~ ralrlllen Franıız pohtıkasının yüzlerce Ermeni llıkenderana 
y~nnde aay~aa~~ır. O derecede gönderilmiılerdir. Silôhlan~ı~ılan 
ki Kedoraeyın kobne metodlarına ba Ermeniler Hatay ıeçımınde 
bakanlar «Fransa bili kendi kar- mavallakıyet.izlik ba1 göıterin
tısında eski Babıilinin bulundu- ce vak' alar ihda edecekler ve 
iunu mu sanıyor?» sualini sor· cTürkler Ermenileri öldürüyor .. » 
maktan men'i nefaedemezler. Diye luriıtiyan aleminin taauu-

Franaa bilmi~o~ mu ki istikli- bana ttilarilıe luılk~caltlardır. 

Mersin 
geçit 

er" kıt anı 
resmin· seyretti 

Halk, Büyük Kurtarıcıyı aralarında 
görmenin büyük sevinci içindedir 
Menin 21 (A.A) - Büyük ön- büyük ve cotlnm gösterilerle istikbal 

derimiz Reiıicünlhur ATA TORK edilmitlerdir. 
dün saat 13 de hususi trenleriyle ge- ATA TORK buzurlannda yapılan 
lerek Menine teref verm~len:lir. askeri lotubn geçit resmini alika ile 

lataayonda ilbay, Tüm komutam, takip buyurm\14lur, ve gördükleri 
bütün hükümet erkim, aıkeri kıtaat intizam ve disiplinden dolayı komu
ve memmin, parti ve milli qeldriil- tanlan tebrik etmiflerdir. 
ler menıuplan, mektepliler ve c.ad- Kız ve Erkek talebeler de geçit res
deleri dolduran binlerce halk tarafın- mbıe ittirak etmq ve heyecan w de
den uavir edilemiyecek derecede ---SONU OCONCV SAHiFEDE-: 

Fuar Hazırlıtlan ilerliyor 
Fuarda Otomatik Tele 
fon merkezi kurulacak • 

938 lzmir Entemuyonal Fuarına mal edilmittir. lngiltere paviyonu 
bu yıl yeniden kablacak müe11e1e- için de bazubldara devam ~
lerle Kültürparkm plinmm ikmali d- Fuar münuebetile lzmire gelecell 
betine gidilecektir. Romanya hükü- ecnebilerden ikamet tezkeresi aran
meti, 938 Fuanna resmen ittirak _.. mıyacajı fuar komitesine bilcliriJ.. 
zuaunu izhar etmit ve keyfiyet fuar mittir. 
komitesine bildirilmittir. Romanya Romanya devlet clemiryollan lda· 
için münuİp bir paviyon yeri ayni- re.i lzmir fuarma mahsus bir tenzi
mıttır. lith tarife tatbik eclec:eiini bildirmit

Yunanistan paviyonu infaatı ik- - SONU 2 INct SAYFADA -lini kazanmak ıçın ıon asrın en Bu kahpeceıine tahrik ve düzen
hirikah ıavatında zafer kazanan lerde bir takım reımi •ahısların K 
Türkiyenin terefi ve haya~i men· alakadar oldakları ilf'I edilmek- 1 rm 1 s 
faatleri mevzuubahs oldugu za- t d' 
man bulanık ıuda balık avlamak e l~TANBUL, 21 ( Ha•uıi ) -
istiyen entrikalı metodlara taham- Pari• •elirimiz B. Saat Dava, 
mülümüz yoktur· . • . . F raıuız hariciye nazırı ile yaptı-

~af tası v=-=--e- n_i_b-ir- A- vr-upa harbı mı? 
- --o---

F ransa ile aramızda bırıcık dı- ---=-------- --
1-enlı' m-le Hatayın istiklilidir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••ı:. • .... : Yeni 'l'efrikamız : 
Bu divayı milletler cemiyeti hu- : : 
ZUnmda hallettik. Dünya hakkımı- : : 
zı teslim etti. Büyük ve medeni : sı•hı•rbaz 
bir millet sıfatiyle Fransaya dil-
ten vazife sözüne sadık olmak, 
teahhüdlerini harfi harfine yerine D kt 
setirmekti. Daima müdahalelere 0 0 r 
sadakat lüzumundan, sulhtan, 
adaletten bahseden bir F ran· 
sa için bundan bqka bir yo
lun ihtiyar edilmit olması kadar 
tezadı. bir manzara olamazdı. 
Maalesef F rama tezvir, fesat 
Yolunu bak ve adalet yoluna ter
cih etmittir. Mandater devletin 
lllemurları, hiç fÜphesiz Pariıi~ 
nıalumatı tahtında olarak gemı 
azıya almıtlardır. Millettaflarımı· 
2a kartı itlemedik rezalet bırakıl· 
nıanııttır. Hataylı kardeflerimiz 
b~ tazyik ve zulüm çenberi içinde 
~~.le fesatçıların kurtunlarına gö
ltialerini gererek TORK listesine 
TYlerini vermekten çekinmediler. 
h edbit havası TORK listesinin 
Matta aelmeaine mini olamadı. 

•ndater devletin fUUrsuz kölele
ri ol • an f eaadçılar yann aynı elle-
l'in :kendi boyunlarına kemend ge-
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

SEVKET BiLGiN 

NOSTRADAMUS 
ıe ıncı Aerın kor- • 

kunç ve eerarenglz i 
adamının haratı... İ 

Büyücü, sihirbaz; 

Fakat 1 
• • lsllkballn esrarını : 

• (Yarın) ın karanllkları 
içinde gören ve insa
niyete hizmet için ça
lıtan bir adamı ••. 

Bu Yeni Tefriko
mıza Salı günü 

......... ~~.~:~~~~ ........ ~ 

Bugün Almanlar Çekoslovakya hudutlarına 
Başlıyor boyuna asker tahşit ediyorlar 

Kerme•e l:z.mirdeki Çekoslovakya kısmi seferberlik ya- Türkiye 
konsoloslar da iıtirak pıyor. Almanların "Manevra yapıyo· 

edecekler ruz" iddialarına "biz de manevra 
Bergamanm tarihi kermes eğlen- v d • J 

celerinin ikinci yılı bugün vali B. yapacagız,, IY01 ar 
Fazlı Güleçin bir nutuklariyle açıla
caktır. Kermes eğlencelerinin muhi
timizde uyandll'dığı alaka o kadar 
geniıtir ki, daha dün alqamdp iti
baren tebrimizden kalabalık kafile
ler Bergamaya akın etmeğe bqla
nıqlardll'. Bu aabah saat yediden iti
baren bir kaç otobüs, Turing kulü
bün tertibi ola..--ak Bergamaya hare
ket edecek ve ziyaretçileri tqıyacak
br. 

Kozak çamhldannda, Bergamanın 
tarih sitesinde geçirilecek aiizel da
kikalar, oynanacak ialmlu, g&teri
lecek çefitli sporlar Beraamacla top
lanan binlerce ldfiyi iatifadeli deki· 
kalar pçİrteceldir. 
-SONU 2 INCı SAYFADA- Aı... _,._,_.. Mr-.ıe.ı ......,.,,. (YAZISI IC SAHIFEDE ... J 

Silıihlanıyor 
Fakat bu ailahlanma 

müdafaa içindir 
LONDRA, 21 (IJ.R) - Tür-

, lıiyeye 16 milyon derlinlilı 
lıredi açılmama dair lngiliz 
Türk anlGfmaının alıdi lngi
liz bannı tarafından mem
nuniyetle karıılanıyor. 

Gazeteler bilhaua fUTaını 
ehemmiyetle kaydediyorlar 
lıi : Gerçi Tiirkiyede diğer 
devletler gibi va.i mikyata 
•illihlanmalıtadu, lahat Türk 
lilôhlanmaının tedalii bir 
malual talıip ettiği babelli 
ıö:ıe çarpmalttaJu. Tiirlıi
y.nin biiyilı ,ayeli AnaJolu-l ~ Wlıınmaa ve tmalılnıi
dır. 



Kuşadası belediyesi ŞEHİR HABERLERİ Bir dostluk 
Belediye Reisi bir ten- Nasıl .. 

Ziraat memurları f H ı Lj ı·ı ı· y k J ? 
kid~ _cev~p . veriyor . ,~·t:E~:E:::: uar azır lı arı er ıyor ~!~~=r.t. 

cKupdası guzellqıyor• batlıgı j Denız banyolarının daha asrı ve sabah tehr' Jle lanın lar Jarmı arbrdıkça arbrdılar. Bir çok 
.. 1tmc1a Ku,_duı muhabirimizin fenni bir hale getirilmesini bir it ··-ı d •m"" z· top iid.

14 
•••• ~e F d Ot tik T 1 TORK köyleri seçim dairelerine 

b • -·~-'- t • t'lc o t ·~·-·-· .__, og e en sonra ıraat m urunun uar a oma e e ll' mauu.uunu netre mıt ' • euuuu e ..... yor. b• le ı - da b' • timad '--- bu gelerek reylerini veremiyorlar. 
lı:urlarımızdan Cihan Acun bu S • • • b • • l halli -· f - •n.ıguı ır ıç a oı=r -__ ...._ı__ ·ı:.--~- b' • l u. '!ı~..ı.ır anba evvel ça- JunmUfludır. içtimada Ziraat müdü- f k Türlı: listesi lebinde TeJ' Yennek 
aııcauıua ı~e& mun ır çeyap re enm ~·en çare er arasın· _ Vili . 938 _ 1_ • - k • 1 k isiiyen aleriler dörilüyor hapse-
Termİf, biz bu c:eTabm yalnız fİ- ela artezİyen lefebbiialerimizi ha- ru yetin 7

&U ~ pro~I on mer ezı uru aca diliyor hakarete m~ kalı· 
u~ ta:zammıım eden bir bmu- yalitla tanif ediyor Bunda, ken- hakkında memurlan tenvu etmuı ve l 'B · ik f l' 

,~.. • • . bul • ç- _ kendilerinin ruuıl ça'··maıı icnn etti- yor ar. u ııstemat aa ıyet me-
m y&ZIDlftık. dıaım haklı unun. iinlrii arte- ~ .......... d • F - .. ·· k art cak • • • . • h kla d iri • . ğini anlatmıftır. Ziraat müdürü köy- em ransanın yuzunu ız a 

Beledıye reuı bay Mıtat Baysal zıyen • n •-malumata sahıp 11·· ·· · · ' ~ -: · le · · d"kkat BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDE,bir sumi otomatik---~••--'-'-' ka- kadar ig"rençtir. Bu tekilde bare-
b• ek d' '--' lmad - bT unun zıraı ıana!'.!a!!! ış rınm ı - ......-... ...,... .... 

uzun ır c:eTap Yeıeı ıyor ıu: o ıguu ı ı:rorum. md .L:I..!..: dilek! • • tir Yolcu nnlunluuıdan -"-.le elli bul etm:..:.. Bu ılln!tle em -::....ııe- ketle Hata-. .. istikliliae mini ola· • • • • Bugün lı:ad med • ve zaman_ at.._ erınm • 7ou.u ' ~· ·- ı-
Cihan Acun. yazıamuı bırmcı leketl de b' ar en . em memk 'derhal metkeze bildin1mesini istemiş eua naldİyatmdan yüzde 75 tenzİ· aeye telefon verilecektir. Fuar ııaba- cııklannı sananlar"l'1lnaaldanddc· 

maddesinde büyük bir hataya dü- _er e ıle, artezıyen. ·~ ve bazı direktifler venru.tir. lit yapılacaktır. Fuara Roman yadan uwlaki beton yol kıunen ikmal edil- !arını pek yakında göreceklerdir. 
fÜTor. Bunda: us~~ ba~ -~~ tercih edıl- Viliyet içinde istihsalitm artması yüzlerce turist gelecektir. miştir. Hatay her ne pahasına oluna ol-

Belediye T&ridahnın hiç bir :za- ~ ~en, bilgU~lı~, bunu alel· Ye köylünün gelir ı.a aldarmm tak- Fuarda ~ edilecek Romanya Huıuai müsaade ile kurulan bey- sun iatikliline ka-.acak, Ya· 
man 26000 lirayı geçmediği halde a~e bır ~ teliklri ebnek ~t- Yiyen kuarlq~. men§eli malların bedelleri, sıraya ti- nelmilel sergi ve pmayırlar içinde banctlarm kahrından ve bir Fran-
ealri belediye heyetlerinin. memle- lıgma ~üfd'ek bu noktadan bucu· ı --=-- ı bi tutulmaksızın klerİng yoliyle öde-- açılacak tiyatro, sinema ve sirklere sız müstemlekesi olmaktan kurlu· 
ketin imarı ve sıhhati ile alakadar ma geçıyor. . K k d necdıtir. Bu bu- fuar komitesine ait duhuliye bilrtlt inin sergilerin lacaktır. Mandater Fnnunın mo-
bir çok itler gördüğünü Ye bir çolı: _ _ı,ıe -~· yubrıda . arze~ı·, a TŞl ya a a bildirilmiftir. devamı müddetince tayyare remıin- morları kullandıkları silahla Ha· 
eserler meydana getirdiğini yazı- f1" ~ı, uykusunun neticelenn- Yat kulUbU hazırlı' larına DeTlet telefon idaresi bu yıl fuarm den iatisnuı bekkmda buırlanan la- taym istiklAJ.ini öldiiremiyecekler· 
yor. en • _ _ . • • başlandl ihtiyacını nazan itibara alarak 50 yıhanm meclise verildiği fuar komi- dir. O silah olsa oha TORK-Fran· 

Yukarıda arzettiğim gibi, uzun dar~ lı:ul=ı~yetiyltalı:e ad~a: ı D . bank K ka ı:ıhT d eksnozana kifavet edecek nisbette tesine bildirilmiştir. sız dostluğunu öldürmektedir. Ha· 
bir uykunun ge'flekliğinden dola- d yüko upko l~~mızıkn d' mnı • en~ .1 ~ay ar~i!.bü ı:u.; ı::ı,.e B - tay daT&smm ilk safhasından bu-

l k . b leci' . . h e .. se genç ıge ter e ıyorum. D1fa ettiri ecCK at u ı • 1 d• h lk güne kadar geçirdiği bubranh 
yı me~ ~ etin . e. ıy~ının .er Muhterem haberci: rma b~lanmıştır. 25.000 liraya mal e e ıye a Jmıza UCUZ - -
senekı bıitçelennı, tetkikten bıle y d (K d l I ı ola - anlaş la y t klübün'" ı· günlerde Fransız dostlugunu, 
aciz bir hale düfell haberciye· za- b'l' alzısık~ı)n dsonun _a .. u'a a ı ar 1 chagı 1 ı n "o '----'---unk 1l an- b 1 k • d k Fransanm sözüne sadakatinin de-

'd • d l 932• ı ır er ı eye sozune devam an azır anm"tır. en1DJ1UJ umum t • . · . ___ .,L_ ettik. inkar ede-
manı 1 aremız en evve ıe· d k k ki d k'" ki . "'d"' !::"-!!-- ••-'-- tetkik • a 1 emın e ece recesmı ~ nesi büt esinin (30877) 933 sene- e ere_' so a ar a _?Pe ~rı'.1 ~u ur._.....,e PUlll-lill" '!e tas- meyiz ki Fransa hakkında verdi-
sinin (~5275) 1934 senesinin ~?klugu~d~n ve n;ıaballatın pııh· dık edilecek, bundan sonra mşaata ğimiz not eyi deiildir.. Fransız 
(38313) 935 • . (37115) li- gınden tiki.yet edıyor. başlanacaktır. müstemlekecileri bizim hayali· 

ld _ hse~~ının. b lkij Çok defa tesbit ettiğim Ye bala Kordonda inaa edilecek Hava klü- Belediye, halka bol ve ucuz fiatlejsalin artması miimkiin görülmiiftür. m' d b" "ttü""" .. Fran nm 
ra o ugunu auer Yerıraem, e k ld ~ 'b' , b'' ,_, _ _,_ '--- 1_.__.__ de dil bal k edirm ,_ • • bu 2 M ,. . ba'·"'--- ız e uyu gumuz sa 

b d . kud etme te o ugum gı ı, yazı sa· ı u ..........,. ....,ır --a vam e ı - ı y ea ııçm mevzuu esas- - eaeıa çıpura ı.ııınun mev- çehresini cidden tanımmyacak ha· d ~b-aed ek: uy an uyan- bibinin, kendi eme ait süprüntü- meldedir Han. kulübü kordonun en lı bir tekilde ele almqtır. Balık f'ıat- simi Eylôl Ye ilk~ aylanhr. Ci- le koymağa muyaffak olmutlar· 
ıgmı 1 ece r. leri. evinin kartısındaki cami ka. moılem müesseselerinden biri ha- !erinin ucuzloıhhn•st Ye baLlı: iatihlik pura)ar bu menimde yqlı Te besli- d 
itte zamanı idaremizden eTelki pısı önüne dökmesinden toplanan 1 linde yül--.aelecektir. Te Ühlıulinm utmlman içiıt tedkik- dirls. Dalyuıcdıır çiparaJuı M.t ırB. ·· kü' • tt H ta ı kar 

bütçeler· - lar f 1 • l h .__ -L..-L&....1- , _ _. __ .ı.L..._..___ L__._ ugun yazıye e a y ı · 
• .. • yıgın ı, t11D2i at ame emız e er ..,.. yap...___...-. ayma .._. wu7...,.... .....,. eduek ılqlerimizin mukadderabndan en· 

ı,ıe bu butçelerle, asar deye or- gün J.aldırmalıtan kaçmmıyoruz. Tı"re de Belediye reisi Dr. Behçet Uz Kar- Mut Ye N'ıanda piyasaya d3eclildrri ıı· ·--- h kkım ard B 
t ttı - 1-'-I • ife e ....... ge a ız v ır. u 
aya a gı Tar 1K ar: Binaenaleyh bütün maballata ..,...ı.a,.. Ye Boetanhya gideııelı: ba- fiatle çıbn,-orlar. Halmki NMdar kadar •- t - l k d 

1 B' lir -•-- b' M h J lb ahi 1 11. !arla bir L--L,,__._._ bul ı...... • • açı.. ec:aTIIZ er artıaın a . - m aya .! ..... n ır para ~mil eylediği pislik, ken~i elle-- u ac r r m n1çı • ~ unm';" ...., meu.D?~ bol gwda temin ede- artdc: kardetlerimizin bayat ve 
ıle yaptırılan ye yii)ı:aek nafıa Te rınden kendi sokaklarına mtikal katlll yakalandı ve balık iatiblikinm artması, fiaı1erin medilderi ıçm zayıflayorlar • ti . • d ter d l t 

• ' • • el • • emmye erını man a ev e aıbba~ bakanlıklarının .. tasdı1u~ ediyor. 1 • Bundan bir müddet evvel Tirede ~nlah~ı ıçm n. er yapılması 3 - Gen;. bir aab.cl• balık aTlıa- memurlarının vahti htrslarına ter-
~~~ tt:k~ etmenııt Hulasa: Bıqkalan aleyhine ya- bır bahçe. içinde ~ir cinay~t o~.u.! ıcap ettiğini ~en sonnu.- nılmaaı yasaktır, Memnu _mıntalmd.a kedemeyiz. Türkiye Hatay iıtik
~r .su pro1e~ı, ~ılafı _kamm Ye.~- zı yazmak, veya baııkaları hesabı- ve muhacır lbrahim bahçesınde olu tur. BalıkçıLır reıae maruzatta bu- ~ ~ av~. müsaade edi- lalinin zamini ve hi.miai ııfatiyle 
lihıyet, pro_!C'!.' _tatbik meY~ı?e na takf&kç1lık yapmaktansa, idare 

1 
b.ul~utlu. ~ ay evv4:1 İf~~n ',>o lll!!tll~~ır. • • • • •• .. • lirse ~ ~ mıs~ .arbıcakbr. • her dakika müdahalede bulun· 

k~yarak, ~~~ memleketimiz kudretini ve cesaretini kendisin-
1 
cmayetin -~~ .. derın~ilmıı- Belediye reıs'?m ~~ _ uzenne 4 - lzmir limanı icinde geceleri mak salahiyetini haizdir. Türkiye 

lçm çok buyuk bır para d~ek de görerek İf batına geçmek ve ae de katili bir turlii ele geçırıleme- Karpyab beleılıye müdüru babkç1- Mili: 12 den sonra bahk avlanıbnuı umumi efkarı derin bir heyecan 
olan ve maftan teberrü edılen Taktı bot ~eçinnemek lazımdır. 1 miatir. larla temasa -~- Balıkçılarm puLtır. Bu yasak, cinrdaki halı:m içinde bu salahiyetin kullanıbna· 
5000 liraya iJiyeten belediye büt- B 1 lek t ,_ • • Bu defa Tire zabıWmm çah•mut .&iyet ve dilelcleri fU noktalarda iatirabatleri içindir. Bu yuağm bl- smı istiyor 

• d _,__ '-~- lira k' un ar mem e &f.ı< ve ıevgısı- • d k tilin dınlı M f toolam ı__,__ __ '~---•~---"--- • Çet=-ı a~ ~ il.Üs';"" ! nin çok kıymetli yükleridir. Yolı:sa 1 saye~ın e a Ay usta a - "yor: mnıımuı ~. 
ttman 8000 küsur liraya mp edi- yakınlarını rekli.m, vaktin kıyme- oldugu aıılaal.mqtır. Katil hırsızlık- 1 - Dalyanlarda halılı: a.tamak 5 - Dalyanların serbest kalması, Hatayın istiklilini temin eden 
~p..sırfb!1!-12!~ıktan.Te~iifünce- tini takdir etmemek olur. t"?biraeruıhapae~olmUş~ ~yalnız da~ ?'ü~ ~ ·~!' .~Ilanıl~ ôle~ büyük ATAMIZ'dır. Bir Lwımnet 
~ız~ikten _çunu_nut ve hiç ~ı~ zaman Belediye reisi ~ ~ önce 'fireye geline~. tevkif aittir. Dalyan sahıp~ bundan .•ati- ~de ymnı bın .tecavuz ede~ vergı- dünyasına karft en inanılınaz 
ıstıfadeaı lı:abıl olmıyan ıki su ha. MITAT BAYSAL edımipır. Suçlu cürmünü ıtıraf et- fade etmekle, balık pıyasasmı ine- nm alınmaması istenmektedir. tartlar içinde bizi kurtaran Bü-
vuzu. --=-- mİflİr. dikleri •ekilde eUerinde tutuyorlar. Belediye keyfiyeti lktısad ve Da- yük ŞEF elbette ki Hatayı da kur-

2 - Saray bahçelerinin dUT&r- --=-- Dalyanlann serbest bırakılmaaile ba- hillye vekaletlerine birer raporla bil- taracaktır 
!arından bafka bir,eye benzemi- Kemalpaşa Göçmen Evleri 1ık fiatlerinin ucnzfatılmaaı Te istih- direcektir. Hatay ToRK milleti nazarında 
Yen, binlerce lira sarfiyle parkın K •• } d B k d ba ... at ve namusun senbolu" olmu"-
b . f bil k d Cezaevlnde bir hldJse Vilayet iskin müdürü Dr. Ziya oy er e . o , T 
ır tara ıru e apamıyan u;ar. Fuat dün öğleden sonra ev ~aatmı J r a m y n 3 tur. Bu ~dar çeki~, b~ kadar_lı:ı~-
3 .-: Memlekete gelen her zıya- .. ol1u tefti4 elmek üzere Torbalıya gİtmif- Yaralama vak•aıarı Sefer esnasında me~ar bır menu uzer~n~e Turkı· 

retçmm nazarındaı_ı lı:açmı~an Te Bundan uç geee eyyel, gece yan- tir. IDfUl ikmal edilen bir kısmı ev- ETVelki .. Ala abda bir hadise yangın çıkb yenın ~aif göstermesını diifün-
ıuyu bulunmadan ınta edilerek. sından yarını saat sonra Kemalpaşa 1 • mımılıkat kabul leleri obn r . ~köyünden y . . . . . mek bıle hamakat olur. Fransa ve 
bqiiıı merkeplerle atı laf~ !ü-~ bir hadise c~~C?~ etmi!" ~- muame auf ~~lim~inde iki u- Seferilıiaar belediyes~ ~ sayı~a onun pek iptidai bir zihniyet: 
znmu duyulan Te bu alelacaıp ın- tir. Bu hususta elde ettigunız malu- lntaat ima bir nda ikmal tarlaJannın kenumdan ha bıdet, kayıtlı kamyon, eyyeJki gun tofor le hareket eden müstemlekeci 
taatta, ziraat velı:i.leti yüksek ına- mat tudur: ""11 imren zanuı • .•• • • • _ den~ ge-- Omı•nın idaresinde ev efY&51 yük- elemanları bilsinler ki TORK 
kammr-a lıazırlanmıt projeleri bi- Gece nkti Mehmet oğlu Mustafa Şimdi • bdar göçmenlere pul- çinliği ~aynı köy ao- 1ü olarak ·lzmire gelmek üzere Iı- milleti Hataylı kardqlerimizever-
le ~ e~~-~~ duyulma- ismind., ~iri, ~lifi ı:w-.. ~ğl~ hık Ye ~ ha)'T&Dab teni edilmit- pa Ye tat ~ır. ket ~ v~ kamyonda yangın çık- diii sözü tutacak, Halayda yaban-
dan 1DfA edildiğı IÇID, askıya alı- Mehmedin yardnnile temin eltiğı bır tir K,..,.Ji1,ri bu simde • _ Yıırah lıııataneye kaldınLmt. suç- llllfbr. Bır ııgarad!°' çıkan :yangında cı nüfuzu kalmıyacakbr. 
nan hayvanatın, yerlerde sürün- merdiveni ceza evindeki kalem oda- l • lqtir'lec.,l!" dir yem ev lular yakalamnqlardır. aekiz yorgan ve bir yatak :yanıLktan ŞEVKET BiLGiN 
mesine sebep olan fenni mezbaha u peoçeresine daylUJllf ve koiuf da- ere Yel 

1 
- • * CımıaoTumm Bulgurca kö- aoura kamyon kurtanhxııttır. 

C~an Acunun memlekette eski ~ pkmlfbr. Merdiven .buradan Arazi tahrir lflerl yünde bir w~ obn~. ~~ V -- u L 
beleclıye heyetleri umamnda ıçenye ıılınnut. orada beklemekte Bergama, ™rmit Bayındır dayı Ye yecem ömer, Denizlili ömeri nermes cıaT tası 
(kıymetli i.aar) dediği Yarlıklar olan ipek iurıinde bir mahkUm bu _.. lmak üzen ~ lca ı.. tarlamıda çapa Ye tatla yarıılamıf-
bunlardır. merdivenden istifade ederek ceza :ı~.:.m '!eri ikmal ed:nı;: ludır. • bugün başlıyor 

Bu iaarın mahiyetini benim gi- e-rinden çıkmlf ve kalem odasına . ~ kazad lfd ahr' • le . .. .. Yıırah memleket hutanesme kal-
bi izah etmek kendi yakınları için gİrmiştİr. tır:zd u ~ç h ft a 8 t :;.~ n~~j dınlmıştır. Suçlular adliyeye veril- BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
heııabına gelmediğinden, bugün Kalem odasında suçlulardan Mus- ':J~ ~ but a =na ar mİ§lerdir. Muharrir arkııdll4lJDJZ Adnan Bil-
(genç belediye reisi ne yapmıfbr) lafa, lpelı: ııdım tafıyan kadml& bu- ilmİf una • CumaoYumda tütüncülük ff- get, Bergamanın kermes eğlencele-
gibi, manasız ve mantıksız sualler lu4mufbır. Krnvılpaşa Adliyesince T • pan Mehmet oğlu lbnbim, hayvanı- rinde bulunmalı: ve intibalarnu yaz-
ıormanın adına, tam manuiyle işe el konrnU§lur. ipek kaçırılacağın- ı ayın nı nallarken hayvanın attığı tekme- mak üzere dün Alqam Bergamaya 
plqal.çılılı: derler. dan daha evvel balıenlar edilmiş bu- * Viliyet lakin mühendisliğine den ağır surette yaralanmıştır. Ya- citmittir. Salı sayımızda arkadaıum-

Bu zat, eski belediye heyetinin lunuyordu. iki suçlu hakkında tab-j B. ~aik tayin edilmiı ve gelerek vazi- rah imdadı s~ oto1;11~b~y!e mem- zm inıibalanru aübmlarımızda bula-
e.erlerinden park dımumı i.-ret kikat yapdmııktad.-. fesıne bqlamıtbr. leket ~_. getİrİ)mİftir. calaıruz.. . . .. . .. . ' . . ' : . ·: ~ ~ .. ... '"' ~ :.;)• ,. . . . . . . ediyor. Memleket ıüprüntülerinin , 
memleketi ikiye ayıran dere içe-

~~= ~~er!:'::r"h:r!":-;:ı: T A y y A R E 
bu süprüntü yığınlarının neticeai 
değil midir ki, 936 aenesinde mem
leket, bir seyli.p afeti kartısında 
kalmıt ye belediyeden maada bir 
kısım vatandatların zararları ile 
beraber eser deye ortaya attıiı· 
parkın bir tek daYanndan yarıs1-
nın deniz sularına karJfDUUma 

Si NEMASININ TELEFON: 
3151 

sebep olmUflur. 
Memleket hallnnm himmet ve 

gayretile dere temizlendikten son
ra bugün parkın imar edilmesi 
cihetine gidildiği, her memleket
linin oturacak ve gezecek bir yer 
bulma, olmasını Te içerisine diki
len yüzlerce aiaç Ye çiçeklerin 
verdiği güzellik, yazı yazanın gö
züne diken gibi babnıf olacak ki, 
bunları da Aaliyet aabast haricine 
çıkarak (a,k olR111 belediye reisi
çıkararak (a,k olsun belediye rei· 
sine) demek gafletinde bulanu· 
yor. Seylap neticesi, badutlanmız 
içinde bulunup ydnlan Ye yeniden 
ve bütün mahrumiyetlere rağmen 
lnp edilen köorüleri 2öremiyor. 

Rekor ve Zafer Haftası 
BUGÜN 2 BÜYÜK FİLiM BİRDEN 

SAADET GECESi 
Bora ve Mayerling filimleri kahramanı 
CHARLES BOYER, güzellik ve zerafet 

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

A Y R 1 C A ı PIERRE RJCHARD WILM • SESUE HA-
Y AKA VA tarafından büyük bir kudretle temıil edilmif .... 

YOŞIVARA 
SeYenlerin ye -aenlerin rom&DL ••• Atkı uğruna nefsini feda

dan çekiıımi,.-en bir zabitin heyecanlı macerası 

tLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL.. SEANSLAR ı YOfivara ı 3.10 Ye 7 de Saadet gecesi ı 5 VE 9 DA. ••• 

·""":· . - -· .; · .. _._ ...,,.... ' . . . ... 

r· .. ··va~·aim .. ~ ... ~ 
• • • • • • • Listesi 

Kırtehir ve Yozgat hareketi 
arz felaketzedeleri iane lia-
teai: 

Lira K. 

ltdclar köyü okulu öğ- 2 55 
• rencileri 
Sardcamıt okulu öğ- 3 
rencileri 
Kayadipli Riza Ye 14 20 
teriki Hasan tütüncü 
ile tütün itçileri tara-
fından 
Hakimiyeti milliye 2 
o1mlu öğrencileri 

Bugün toplanan 
Dünkü yekUn 

Umumi yek-Un 

* 

21 75 
20220 20 

20241 95 

Kırtebir ve Yozgat zelzele 

• 

felaketzedeleri için hallamı
zın gösterdiği tükran• layık 
nakdi yardımdan batka, Ta· 
tandatlarımızdan musevi has 
tanesi idare heyeti reisi Bay 
Atyaa ile arkadatları kendi 
arzu Te teşebbüslerile muhte
lif boy Ye çefitte çatnllfır top
lıyaralı: Kızılay merkezine : 
teslim etmitlerdir. Bu insani : 
Ye Tatani alablanndan do- : 
layı kendilerini tebrik ede-: . : 
rız. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• f 

• 



. ı 
Fransanın " resmı yalanı 

lskenderun ve Kırıkhanda Türk 
olmıyanlar ekseriyet kazanmışlar!. 

-. 

Fransız Devlet Radyosunun bu mel'un maksatlı neş
rij.ratına rağmen Hatay Türk'tür ve Türk kalacaktır 
P ARiS cFranıız devleti radyo Türk olmıyan cemaatlerin heyeti lerce Türkün rey Termekteıı bin 

istasyonu> adiyle kendini takdim mecmuası tarafından bir kaç yü- bir ,ekilde menolunmasına, kam .. 
eden Mondial rady0tu tarafkirliği zer ilk bir ekseriyet kazanıldığını yonlarla yabancıların ve Ermeni
ve gizli makaadı apaçık kendini göstermektedir. Kati neticeler an- lerin Hataya tafınmasına, hüla~a 
gösteren fU haberi saftt 20.45 te ~ cuma~te~i günü ~alôm. ~·~- bütün te~h~f~ rağmen Fransızla
"ermittir : cagından ıhtıraz kaydıyle bıldıcı- rın kendı ılan ettikleri neticede 

BEYRUT 21 (ö.R) - Sanca· len neticeye göre müntehiplerin Hatay Türklerine «Bütün dig-
' d 53 . L - • Ar E . 1 er iın plebisit muamelesi için rey bü- yüz e nıaucti ap, nnenı, cemaat erin heyeti mecmuasına> 

i'''''''Şııınııııııeıf ıııı.ınııeıı 'i 

ı e ın ~ 
• • • • : ' o : 

E Doğumlarının i 
• • 

~ yıldönümü i 
• • : o : • • 
5 lngiltere kralının i 
i tebrik telgrafı i 
5 Ankara, 21 ( A.A) - Reiıi- : 
: cümlııır Atatiirkün do;;amla- 5 • o • 
: nnın yıldönümü miinaaebeti- : 
• • 
: le lngillere kralı ile af4ğıda- : 
5 ki telgrallar teati olunma,. f 
: tar: : 
: Türkiye Reiıicümlıuru : 
i Ankara E 
: Doğumunuzun yıldönümü 5 
5 müruuebetiyle elde ettiğim : 
5 lu•attan bayiik sevinçle isli- ~ 
S iade ederek 8iz ekselansa en : 
5 hararetli tebriklerimi ve saa- 5 
E deı·ve re/ahınız hakkındaki : 
: en iyi temennilerimi ~unarım. : • • : KRALJORJ E 
~ Majate VI cı Jorj i 
: Londra : 

roları açılan ilk iki dairesi olan Rum ortodoks cemaatlerini kabul müsavi birer rey gösteriliyor. B 
lskenderun ve Kırıkhanda aeçen etmif ve Türk unıuru reylerin "9z- tibir, Hatayda hakim olan ve ha~ 

1 ~lerin genİf teheyyücü partile- de 47 aini temin etmiftir. kim kalacağı muhakkak bulunan 
· rin kartılıklı vaziyetlerine ait ilk kahir Türk ekseriyetini, ezilmez 

: Doğumuman yıldönümü mü- E 
: nasebetiyle majeatı!'nizin va- E 
E ki temennilerinden lcvkal- : 
: ade müteha .. i., «'lrak en ha· : 
: raretli tefekkürlerimle bir- : · netice malum olunca sükUnet bul· NOT - Mel'aneti ve teytaneti Türklüğü gizlemek için icat edit-

muttur. intihap daireleri geriw ka- gözden kaç~!~~ .~uyarı resmi ~~·bir manevradır. Framıdar 
)anlar için daima açık durdugun- Fransız tebhgı hır ıtıraftır. Hem boylece Hataydaki bütün «cema
dan henüz kat'i olmıyan bu neti- de çok acemice bi~ ~?raf. T~rkle- atle~i» !ürk milletine kartı bir
celer eYVelki it'arları teyit etmek· re kartı. yapıl.~n butün tazyı~ ~a- ~e.•tırmeg~ çabaladıklarım resmen 
te ve TGrk c Cemaatine ,. kartı reketlerıne, yuzlerce ve belki bın- ıtiraf etmıt olmıyorlar mı? 

Atatürkümüz· Türkiye 
Sulh ve istikrar 

amilidir 

S likte fahsi saadetleri ve im- E 
S paratorluklarının relahı hu- : 
5 ıusundaki •amimi dilekleTİ- : 
: min kabulünü rica ederim. E ...••..................•.....•.•......... : 

8. Şükrü Kaya 
lstanbulda 

latanbul, 21 (Hususi) - Dahi
liye vekili ve Parti genel sekre
teri B. Şükrü Kaya bu sabah eks-
presle buraya geldi. B. Şükrü Ka-Mersin ve Viranşehjrde 

bir dolaşma yaptılar 
~ ya lstanbulda iki gün kalacak ve 

LONDRA 21 (A.A) - Anado- pazartesi günü Ankaraya döne 
lu ajanıımn hususi muhabiri bil- cektir. 

Mersin, 21 (Hususi) - Büyük fenerlerle donatılmıf, denizde ve diriyor : . A --=--
Önder Atatürk bugün vali kona· karada parlak tezahürat yapılmıt-1 . Ba,vekıl C~lal Baya~~ Parti iç- Bu,.yu••k Zı'raat 
ğmda bir müddet mefgul oldular. br. timaında. lngıltereden ıstıhsal edi-
Öğleden sonra balkonda bir müd- Önde Halkevi bandosu olduğu len kredı .. hakkında vukubulan 
<!et iatirolıat ettiler. Akam üstü halde gençler, partililer Halke- beyanatı dun hemen bütün gaze- kongresi sonba-
18 de Silifke yolu üzerinden oto- vi mensuplan ve binlere; halkın t~ler. t~rafından tefsirlerle nefrc-

. mobille geçerek Viran elırinde iflirakiyle taşkın e coıgun bir ael dılmıtbr. hara kaldı 
Pompeni harabelerine gittiler e halinde gelen bu alay büyük bir BugÜn de Taymis gazetesmde lstanbul 21 (H A) B 

l
orada tarihi tetkiklerde 'bulundu- intizamla reisicümburumuzun ika 

1 
buna dair bir makale çıkmıstır: içind t İ uauskı - ubay 

ar. Büyük Şef, gidit ve gelitlerin- met buyurdukları belediye parkı- Makalede Balkan ve yakın Sa;k- yük z~ra°! ~nması ~~ arr~ b Ü· 

de halkın CA.fgun tezahürab ile nın içindeki kö,kün önüne gel- ta senelerden beri aulh ve iatik- tehir ~dildiğ~n.r:.:ınınd sonb'!'ld~
1

:1 alkıçlandılar. mit ve orada emsalsiz tezahüratta rar amili olan Türkiye hükümeti- liyor. ara an 

1 

ırı-
• Her taraf donamnıftır. Mersin bulunmuftur. ne bu mali yardımda bulunmasın- _ 

büyük bir sevinç içindedir. Denizden ve karadan havai fi- dan na.,i lngiltere hükümetinin ş 
tcnkler ablıyor. motörler düdük ıhareketi takdir edilmekte ve l;>u ef Atatu·· k 

• Merain, 21 (A.A) -Dün tehri- çalarak bu tenliklere heyecan ve muvaffakıyetli müzakerenin Tilr· f 
~1%e feref veren Büyük Şefimiz hız veriyordu. kiye ile lngiltere arasındaki iyi BASTARAFI iNCi 
Atatürk akfam üstü denizde bir Yafa ... Varol... Atatürk, sesleri münasebeti takviye ed -· . . . . . l SAHiFEDE 
motör gezintisi yapmı,lardır. her tarafta akisler yapıyordu. muhakkak bulunduğu Y=~~~:k. ~m ~.vgısını Ulu ÖT'!dere bir kere da-

Avdetlerinde idman yurdu de- Bu candan tezahürat devam et- tadır. 8 
gostermek fırsatını bulmuştur. 

niz kolu iskelesinden .fehre çık- tiği sırada UJu önderimiz köşkün ı * ATA TORK halkın sürekli ve iç-
mıtlar ve kendisini bekliyen bü- balkonuna çıkmıtlar balkı seli'ım· t~n gelen ~lkış1ara arasında kenrlile-
yük bir kalabalık tarafından ha-ılıyarak iltifatta bulunmutlardır. ' Pr. Pof bir rıne tahsis edilen köşkü teş1;f buyur-
raretle lkıtlanmıtlardır. Büyük halaski.rlarına kavu~an muşlardır. 

Gece s~at yirmi bird~ bir fen~rjve k~n~isini .. n.~şe i~ind~ gören j nutuk sÖy/ivecek Mersin halkı görülmemiş bir bay-
alayı tertıp olunmus bütün şehır 

1 
Mersınlıler gorulmemıf hır bay .. 1 'J ram ve sevinç içindedi baştan başa elektriklerle renkli ram sevinci icinde bulunuyorlar. ! l_le!grad, 21 (ö.R) - Saltanat Mersin 20 (A AJ 'R: ... ~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~==~N~ıp~sP~~~n~~i~h~u Ak.:._-. ~~rum-

T 
•• k /'"' ' Y } F k' · · · ·· .. mumı atıpligınden· UT gene ıgı ugos av• ransa ızıncı cumartesı.gunu beynelmi- 19 M .. .. .. . .. ... . 

t l Jel uçakçılık sergısi münasebetiy- m·· bay~s gununun yıl donumu 

C h 
• • 15 • • • •• k • 1 • . unase etıyle Y d h fm um urıyetın ıncı tıca ret muza eresı ! e tayy.arecılık mütahassıs]arının dan vatand l ur un er tara : 

1
..1" " .. d / ! radyo ıle verece'kleri konferantla- mi h" .• aş ar~ heyecan ve samı-

yı aonumu Uygu a- BELGRAD, 21 (ö.R) - Yu- ' rı bir nutukla açmag"'ı k b J t l ıslennı ve azımkir gençliğin şu-
1 F 

. k a u e • ur u tezab·· b'ld' 

T b 
•tJ•r eg"'e dav t gos avya • ransa tıcaret mu ave- miotir. uratını ı ıren bir çok tel-ını l l m e . leleri için yakında Belgradda iki * graflar gelmektedir. 
ediliyor taraf murahhııslan arasında mü- A!ATORK bundan pek müte· 

Ankara, 20 (A.A) - Önümüz- zakereler yapılacaktır. Yugoslav ~eavsgs~sl ~~uşlar ve teşe.kkürleriyle ı - Q 1 ennın 'l flm · A 
deki 29 teşrinievvel kutlulanacak Tenlscilerl lrıglllzlerl A · 

1 

e 
1 

esme nadolu 

1 
. . .. . . . 1 d ıansını memur et . ! d. 

o an Turkıye cumhurıyetınm on endi mış er ır. 
beşinci yıldönümü münasebetiyle e gr a . Belgr d 2: (ö R) 1 T 
C. H. Partisi tarafından ilk, orta, f y 1 a ' · · · -. ngı ız - B • k t 
Lise, öğretmen, aan'at ve ticaret U311 hakkında b:::~ ~ya t;nısçıle[ı ar~sınbda eşı aş 
okullarımızın talebesi arasında bi- · kala d ~grep ; ylapı6an m"?1sa 1a· 
rer ··aabakası tertip olun· bı•r ı•st t• t•k 1 .. r ~ ugo.s ~var • 4 ı e n- Al ., f' yazı mu , .. a IS 1 gılızlerı yenmıftir. Hava kararmıf sancaga ga lp 
DlUftur. ı ld " d Türk gençliği cümhuriyet reji- ' . BELGRAD 21 (ö.R) - Geçen ' o ugu.n an oyuna ~evam edile· l~TANBUL, 21 (Hususi) -
minin memleketin hayat, istik ini ılkbaharda açılan beynelmilel ~emttır. ! arın ~enıden oyunlara Bugun Alıancak • Be,iktaf maçı 
ve İstikbali için vücuda getirdiği B_el~ad .fu.a_.rı h~kkında . yapılan ' evam edılecektir. y;i;ıldı. Saha çok kalabalıktı. Be-
eserlerle onun kurucu ve koruyu· 1 hır ı&tatıstige gore, sergıye 533 * f tatlılar daha hakim ve çok sert 
cusu olan Büyük Şefimiz Atatür· I yeri~ v_e ecnebi müessese ittirak F '/ ' l • oynıyarak Alsancağı aıfıra karşı 
he kar d d w gı' saygı ve etmıttır. Bunlardan 382 ai yerli, . l lS ın 5 golle mağlup ettiler 

fJ uy ugu ıev , · d'w 1 • Al · ı · 
minnet ve bağlılığı ifade etmeğe ıger erı, man, Çek, lngıliz, I Tam bir işgal altında 
davet ed"I kt d' ı Fransız, lsveç, Bulgarlara men· K d.. 2 (ÖR) AT 'k h ı me e ır. 1 u us 1 • - B"'tü F'- l Yı A •• • 

Kültür bakanlığı bu tahriri ,,.a.
1
sup

5
tur ... 

100 
b" . t . liiatin ar:zisi tam bir ask:ri nisg~I l Q forenz 

zife · h "Ik k ll b ergıyı ın zıyare çı gez- ı 1 . Eın f Ah . ?ın emen ı o u arın e· . ·r la tına alınmıt gibidir. Artık hay· . ~ ve ali bankaaı idare 
fı~~~ sımflariyle diğer okulla~ın ı mıştı • -•- dutların hücumlarına meydan me~hsı reisi B. Talat Mutkaranın 
bi:ıun talebesine verilerek ılk ı vermemek için her tedbir alınmıt- kerııneleri bayan Emir ile B. Şev· 
0d Harda mayıs ve di~er okullar- Hindistanda tır. ket Ardanın nikahları dün saat ıı 

a haziran sonuna kadar yazdırıl· ı - ~~ belediye evlenme dairesinde 
lnasını tebliğ etmittir. İpi Fak iri tekrar - torenlc yapılmıthr. 
ekBu_ vazifeler Türk, hususi ve 1 faali.yete gec. miş ltalya Kralı .~iki.b törenine vali bay Fazlı allıyet okulları talebesine ve . Guleçle, belediye reisi doktor B 
Yabancı okullardaki Türk vataıı- Londra, 21 (A.A) - Sımladan Trabfusta Behçet Uz bankacıla tü' • da b"ld" "ld""' ·· V · I , rımız, c· sı çocuklara da yazdırılacaktır. r~men 1 ıra ıııne gore ezı· car arımız ve gazetecilerle iki ta-
• Bakanlık bu azıların nasıl ıe- rıstan hududunda son zamanlar· Trabluı, 21 (ö.R) - ltalya rafın yakın doatları • f k tın• ~ıleceği hakkında kültür direktör· 1 da yeniden hi.diaeler olmuttur.lpi kralı Trabluaa çıkmıf, vali mare- tir. 'f ıra e •t· 

~iiklerinc aynca bir tamim ırön· fakirinin tekrar faaliyete geçtiii, tal Balbo tarafından kartılanmıt- Genç evlile aonsuz ıaadetler Clernıittir. ~annediliyor. 1 br. dileri2. re 

SON HABER' 

Çin Tayyareleri 
Japon şehirleri üzerine 
beyannameler attılar 

''Bizim avucumuzdasınız! Ma·h
volmak istemezseniz bu kanlı. 

macera ya nihayet vermelisiniz,, 
LONDRA, 21 ( ö.R) - Çin kaynağından bildirildiğine göre 

~aponya~ın en büyük ehirlerindcn Nagozaki ve Soıahu üzerin
e ~çma~a mu~affak olan Çin tayyareleri cUçar iatihkimıt adi 

verıfen tıptendır. Sinliler bomba atmamıflar, yalnız milyonlarca 
beya~n.ameler dagıbnıflardır ki bunların hüli.aası tudur : 
. «Bı~ıı_n. av~c~~u~dasır.ıız.. Mahvolmak istemiyorsanız milita· 

rı tlerınızın sızı suruk ledık~eri kanlı maceraya nihayet veriniz.!» 
TOKYO, 21 ( ö.R) - Şımdi Suçeu muharebesinin ikinci saf

hası ba,Iamıttır. Japonların hedefi birle-.mit olan .. 1·mal v d l · 1 H nk .. . .. . .. T T e cenup 
or u ~rıy e a ~u u7erıne yurumek ve diğer taraftan da Kan· 
tonu ıtgal etmektir. · 

Ba atta iki ev yıkıldı 
nüfusça zayiat yok 

lSTANBUL, 21 (TELEFONLA) - Bugün Balatta iki ev yı
k~Jm•ftır: Yıkılan yerler Tatlı Menba sokağında B1tlat hamallar 
k~ya. ı _ö?1ere ait üç katlı ev ile bunun yanında mürettip Niya· 
zıye aıt ıkı katlı ahşap hiı evdir. 

Sab~i .ismi.~~.e ~i~isi bu sokaktan geçerken iki numaralı ev te• 
mellerının gu~ultu ıle )'erinden oynadığını görmÜf, derhal polis 
karakoluna gıderek malumat vermi!'tir. 
.. ~?ı_niser evdekileri tahliye ettirdikten sonra evler büyük gü .. 

rultü ıle yıkılmı~tır. insanca zayiat yoktur. Enkaz altında qyalat. 
kalmı~hr. tJ 

ız Enstitüleri 
sergisi açıldı 

lST ANBUL, 21 (T el~fonla) - Kız enstitüleri ve San' at okul:: 
lan sergisi bugün açılmıştır. Maarif vekili B. Saffet Arıkan b~ 
müna ebetle bir nutuk soylemiştir. 

8~tvekil B. Celal Bayar sergiyi gezmif, yerli eserler önündct 
dakıkalarca kalmıt ve takdirlerini, esirgememiftir. r 

Yeni vergi kanunları 
işçi sınıl ının A hima.yesi düşünüldü . 
A~KARA, 21 (Hususa) - Meclıs ruznamesine alınan yeni 

vergı kanunları yakında müzakere edilecektir. Bütçe e ·- · 
· t d'IA lA .h ncumenr, 

vergı ... a. ı ~tı ayı asında i~çi sın:fının himayesi noldasından ba .. 
zı de~ıtıklıkler y~pmı~tı~: Aylık kazançları mecmuu yirmi lirayı' 
geçmıyenler ··ergıden mustesna tutulacaklardır. 

Meksikadaki ıs yan haberi 
. M~k~ilro, 21 (ö.R) - San Luis üzerine üç hava filosu gönde

r~.lmıtt.ır. General Sevilonunun 20 bin kişiyle isyan hazırladığı 
soylenıyor. Mebusan meclisinde b ·r çok mebuslar böyle bir hare
ket hazırlandığına nit clelliler göstermi~lerdir. 
. LONDRA, 21 (ö.R) - «Ekçenç» ajansının Meksikodan is
tıh~a~ın~ ~öre i~tim~a!c edHen ecnebi petrol şirketleri isyan hare· 
keAtmı korı.ıkledıklerı ıddialarını tekzip ederek bununla hiç bir 
alakaları olmadığını iddia etmektedirler. 

e g ·da ra a 
Dün gece Halkevinde Kermes ari
f esı eğlenceli bır şekilde kutlandı 
BERGAMA~. 21 (Hususi) - Kermes haftası yarın (BUGON) 

b~\llıyor. Bu guzel beyram haftasının geli9i dolayısiyle şehit" şim· 
dıden doJ~uştur. Her taraf bayraklarla, yeşilliklerle donatıl
mıştı~. Val_ı, m~~uat erkanı ve lzmirin ileri gelenleri Bergamayn 
gelm19lerdır .. Koylerden gru~lar. halinde akınlar başlamıftır. Bu 
gC:CC: Halkevı~de ~ayranı arıfesı kutlanmı9tır. Köylerden geleu 
mılh kıyafeth delıkanlılar davullar ve zurnalar milli oyunlar oy-
namıflar ve fİddetle P. lkı~lanmıtlardır. ~ 

Halkevindeki müsamerede vali ve misafirler hazır bulunmut
lardır. 

Kermes bayramı yarın aat on birde ba9lıyacaktır. 
lzmir ve civarından ynrm büyük bir ziyaretçi kafilesi beklen· 

mektedir. 

Bulgar meclisi bugün açılıyoı· 

~ral nutu~ söyliyecek 
SOF~ A, 21 ( ö.R) - _Samaıe le kral Boris, yarın (Bugün) sa

at on bırde mutat m~rasımle Yeni millet meclisini açacaktır. 
B.u toplantı?• Vekıller heyeti azası, kor diplomatik, sabık bat· 

vekıllerle .vekıller, ve halk hazır bulunacaktır. 
ı. ~ret•• Bİ Köse lvanofla vekiller kral ve kraliçeyi aaray met
aı(; j artı ıyacak, kral ve kraliçe localarına geçeceklerdir. 

da.~ locala.rından nutuklarını söyliyecek, bundan aonra sara
yına onecektır. 

. l!u!1~an sonra meclis umumi toplantı salonuna dönecek, •e 
dın~ ~yın ve aaylaTların tahlifleri yapılacakbr. Riyuet divanı 
seçımı eanuında. meclise en Yaılı sayla• riyuet edecektir. 
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Suçlu Değildi ! , Çekosl vakyadaki kısmi seferbe 

'!L/J,/_/LXZ/L.ü--//L/LL/./'L//J ıı·k Alman tahşı·datı korkunç Büyük Zabıta Romanı ...... ~·;KL·E~~·.;·; ...... ~ ve 
. -

24 
-,,OUT/JLJ'L. .. ~~~.~~~ .. ?..~~~~ ... ~ endı·şeler uyandır1yo-r 

_ Siz bir zaman Gensp~r bele· mesafe gittikçe azalıyordu. Çünkü Jl 
diye reialiii yaptınız deiil mi 1 benim spor otomo~~lim • ~n~arın 

- Evet, bir arzunuz mli var? Fordundan daha suratlı gıdıyor-
- Iımim Robert Juoııdur. Ri· du. Nehir istikametini~ tutmutl;;-r· 

vertondan geliyorum. Sizin bele· dı. Onları yakalıyacagıma emın· 
diye reislijiniz :zamanında cer• dim. Birden, Fordu~ arka tarafın· 
yan etmit bazı hadiaeler hakkın- da olan benim üzen~~ ~tet ~tme
da mal8matınıza miirac:aat etmek ie batladı. Otmnobı~ımı •8!J'&. v~ 
isti ıola oynatmak ıuretıyle kendımı 

Hudutta bir hadise oldu. Haynlayn müzakered 
kaçınıyor. lngiltere 24 saatte iki teşebbüs yap 

J::i;irden cnap verdi. Pipo- koruyor, direkıiyon.u sol e~i~le 
.unu çekti. idare ediyor, saı el.ımle de sılahı- Londra 21 (ö.R) -Cekoslovak- reketlerin aenenin bu mevıiminde emre itaat etmedikleri anıa.ılmakta- Praida yapılan tefebhüs, Ve 

G .. !erini yola dikti. D\i4iinii- mı çıkarmıf alet edıyordum. Mak- ya vaziyeti dün burada deı-in kaygı- normal olan manevralardan ibaret dır. koslovak hükümetine sulh U:~iuı'U 
doz tadım Fordun lutiğini patlatmak lar tahrik etmi,tir. Hükümet biliyor olduğu hakkında teminat verm~tir. Nazırlar konseyi bu bidiae üzeri- Çekoslovakaya dnletinin .. · 

yo.:_ u. Robert Juoıı.. Bu ilim ba- ve otomobillerini durduYmaktı. ki Çekoslovııkyadaki intihap harici: Bu gibi vaziyetlerde mutad olan bu no heman Pragda taplanm1'tır. Di~ niyeti ve emniyeti il~ kabili telif 
na yabaıacı gelmiyor. Fakat onlar daha kurm•z hareket tazyik olmadan nizam içinde geçerae cevap Avuaturyanın iatilisı arefetin- ğ'er tarafdan Südet partili reialeri de son hadde kadar tavızatta bul 

Diye nnrıldandı. ettiler. Oto~obilimin Kap?tun~ hükümet uzlatmalı bir hal şekline de de buna. benzer bir ~kilde veril- resmi bir habere göre AVUtt.uryaalp- ıının tevcih edildiği hatırlab 
- Şüphesiz gazetelerde gör- rutlıyan bır kurşun makınemı varmak üzere akalliyetlerin müme•-1 miıti. Bu aebettle likirler tamanıile !erinde istinılıatte, fakat hakikatte dır. Şu da mü.-hede edilmek 

hıütsünüzdür. Beni doktor Amber- durdurdu .. Ceaaretimi kırmadım sillerile derhııl müzakereye giri,me- emniyet butınu". değildir. zan edildiğine göre Beştesgadende Çek hükümeti uzla4nıa niyetin" 
sonun katili olarak itham ediyor· ve otomobılden atlıyarak arkala- i(e hazırdır. Fakat dünkü giin Lon- Zira bu aabah da Südet hududu olan B. Heinleinin gıyabında toplan- lillerini verm~ ve lngiliz teıe 
lar. Bett. doktor Jaaonum. rından k°'mağa. ~~~lacl:ı;n· .".e bu draya gelen raoorlarda Bavyera ve boyunca AJmanların faaliyetlerle as- mı•lardır. nü bir hüanü niyet ve uzlaıma 

Başını kaldırdı. sefer Fordun üzerıne degıl, ıçın~e· saksonya hudutlarından Alman kı- keri hazmıklıırda bulunc:luklanna da- kar41lamı,tır. 
- Ben, dedi. On sekiz sene po- kilere ateş ediyordum. Ford h.ır- taatuun mühim hareketleri bildiril- ir haberler gelmi•tir. Bunun alelade NAZIRLAR KOM1TESlNlN 

) · hafiyeliği on iki .ene de bele- den nehrin yanında durdu. lçın- miştir. Inı;ıiliz hükiimeti derhal Berlin bir tazyik t~biisü olduiiu kanaati TEBUöl BlR HARP ÇIKARSA: 
d~ye reisliği 'ettim. insanları ve dekiler alelacele indiler. Sahilde ,efiri Sir Neville Hendersot.u Alman bira" için olsa bile bu da fikirleri teı- ----------
bilhaua canileri birı.z tanırım. Si· bulunan~~' bir sandala atladıla~. hükümetinden bu haberlerin esaslı kin edecek bir ihtimal dei{ildir. Prag 21 (ö.R) - Nazı:rlar kon· lngiliz tavsiyeleri hayı:r 
:ıi görür görmez: ıuçlu olmadığım· Kendilerını akıntıya vererek nehır olup olmadığını sormağa mem'.lr et- Bununla beraber Neville Hender- seyi tarafından şu tebliğ neşredil- karttlanmıştır. Çek hükümeıi H 
:ıa derhal hükmettim. boyunda kaymağa bııt~~.dılar. miştir. Vilhelm Strasse fevkalade as- sonun teşebbüıü lltll'ilterenin Çekoı- miştir: leini müzakereye davet ederek 

- Hakkınız var. Bu cinayeti Fordun yanına geldıgım zaman keri hareket emri verilmi• olmadı~-ılovak meselesi hakkın..da avam ka- « Hükümetle mutabık kalarak, aallıimın yeni bir delilini göster 
ben itlemedim. Sizi görmeğe ge• sandal ~erce ~~l~~~ıştı. nı bildirmiştir. lngiliz teşebbüsü, Çe- marasmda B. Cemberlayn tarafından milli müdafaa nazın bu gün, milli tir. Alman Südet reisinin l1una 
lirken maaum olduğuma sizi nuıl Oç kıtıde~. ık~~· .. tureklere ~a: koslovakyanın akalliyetler ihtilafını tasrih edile., siyaseti hulıisla tatbik müdafaa kanunu hükümlerine uy- cevap verdiği teessüfle öğren· 
ikna edeceğimi dü,ünüyordum. nlmıflardı. Oçuncusu ayakt; ıdı uzlaşma yolile halletmek için ıarfet- ettii{ini ve bu vahim meaelenin yeni ıı:un olarak, istisnai bir talim terb!yesi tir. Alman askeri hareketlerini 
Buna mahal bırakmadınız. Te~k- ve mütemadiyen bana alet edıyor- tiği ~ayreti lngilt~r~n~ der"1 bir ali.- inkiş~f şek~~ kar,mııda. alakasız lml- ?~vı·~ıi .içi!' ~ir ıınıf ihtiyat ~s~eri.1i 

1 
tad bir ~aııevra olduğu teminat 

kür ederim. du. ka ile takip ettiğını hıç olmazsa Al- m"dı~ını 17.oıtermektedir. ıkincı bır ıbtıyat ıımfmı ve ıhtısas ıl memnunıyetle karşı anmıştır. F 
- Buyurun .. Oturun.. Sizi din- Ben de a~e· ettim .. Kurşun gali- manyaya anlatmak faydasıni temin HEINLEIN MOZAKEREDEN latalara mensup teknisyenleri silah lngiliz sefirleri rıezdlerine me 

liyorum. Benden ne öğrenmek is- ha sandala ııabet ettı. ebniştir. KAÇIYOR: altına çağırmıştır. Bu tedbirin sebebi bulundukları hükümetlerle daimi 
fvorsunuz? Sandal, bir müddet daha yol al- Praıı 21 (ö.R) - Çekoslovakya- di~er memleketlerde yapıldığı gibi, mas halinde kalacaklardır. intiha 1 * dıktan sonra birden altüst oldu. :fa Belediye intihabatı yal'ın yap, la- Paris 21 ( ö.R) - Çelroslovakya- ihtiyat kuvvetlerini yeni olarak biz- tın hadiııesiz geçec~i umuluyor. 

Oturmadan önce bakkal dükka- 1 indekiler nehire yuvarlandılar. ca!rtır. Fakat hu pünden itiberen bü- da helecliye intihabalının yeklaşma· mete konulan ıilihlann kullanılma- halde siyasi mahafil şunu da ha 
nının açık kapısından içeri şüpheli Gece karanlıktı. Ma.am:;.fih sanda- tiin polis kuvvetl~ri teyakkuz halin- 51 çol. nazik b;r vazhet ihdas etmiş- ıına al!§bnnal.-tı:r. Dii{er tarafdan bu tiyorlarlri lngilterenin vaziyeti 
bir göz attım. lın battığı yeri görebiliyordum. :!edir. Südet pa!':i5; !·:>:misyonu umn- tir. tici aydanbe~i tehir edilmiş olan karışık ı?ü,,lcrde sükiinetin, nizam ve Martta avam kamarasında B. 

- Dükkanda kimse yok, dedi. Nehire dü~enlerden ikisi ~uyun mi vaziyet ve Eker'de c;1lcan hadise bu intihabatın nihayet yaptlırnısının emniyetin teminine kifayetsiz ohn berlayn tarafından izah edilmi 
Yalnızım. Esasen burada mü,teri- üstünde çabalıyorlar ve kendileri· iizerinde müzake~cı:!e bulunmal.: üze· se!:cbi ~udur: kuvvetleri artırmak ihtiyacı da göz Bunun esas fıkraları .c>yle t~ 
ter de pek kıt. Serheıtçe ve endi· ni ~rtarmak ic;in aahi~e ~a~~laıı- re topbnmı~tır. Bıı içtima net=ces·n- Hein!ein ve p:ırtisiııe mensun Al- önünde bulundurulmuştur. edilmektedir: 
fe etmeden konuşabilirsini'I:, . mag-: ~ah ıyorlardı. O~uncusu de ıle bir bbli<T ner.rdilece!ctir. NRnrlar manlar kendiler;,..e rey vasılasile fi- Pratt remıi mahafili bunun bir se- «Bir harp çıkarsa hesaba giren 

• - işte söyliyeceklerim, dedım. kendını akıntıya vermı• ve uzak- meclisi b~;ekil B. Hod:ı::.mın rİyase- kirlerini bildirmek im ."nıııın veril· ferber!ilt olmadıifı ":e milli ı:nüda:.aa 1 nız huku j ta ü. er değildir. 
6 Ağustos 1919 ta geçmİf bir h&· la~mıftı. ti altında tonlamırak vaziyeti tetkik memesinden sikiiyet ediyorlardı. Hü- kanununun 22 incı maddesıne gorel harp çıktığı takdirde buna bıışh 
diıe hakkında malumat almak İs· Tam ıahili tutacaklan sırada etmisfü. Almıınyanın Pn~ hülriime- kiim~l bu şikayeti tes ~in etmek i ; :1 Südet tnhrikatmdan ve Alman kıta· memleketlere münhasır kalması 
ti yorum. Tom Delanri adında hi· yanlarına geldim. iki kitiden biri- tine .bir ~!~a!om verdiği haberi ken~i ~emokratik P:e11'ip!eri dahil~n- !ar~ hare~etind~ endiaeye d_ü~n I az m.ul:.temeldir. Hadiseler .resmi. 
rini hatırlıyor muıunuz? ni yakalarken öbürü karaya ~.y~k tekzıp edılmıstır. c!e '"'tıhabı varımaga karar vermıt· ahaliyı teskine matuf bulundugunu ahhiıdlerden daha kuvvetli olabı 

- Tom Delanri mi? Tabii ta· basar basmaz bacaklarının butun Berlin 21 (ö.R) - Alman gaze- tir. intihap Prarda '!re ?.54 dii!er dai- bildirmektedir. Bir hamın nerede bıışladıitnı, ner 
myorum. Fakat o, pek o kadar kuvveti ile kaçtı k~~dıı. y kkala- teleri Çel;oslova!ı:yaya aon derece rede yann y.\pılacaktır. Malumdur biteceğini ve buna hangi devletleri 
aailam bir ayakkabı değil. Onun ılığım adam, otomo ı m ar asın- ,iddetli bir lisan kullanarak hücum ki Çek hükümeti Südet meaeleaini HElNLEtN DE BtR TEBUG rükleyeceğini kimse tayin edem 
hakkında ne öğrenmek istiyorsu· da ve sandalın ortıuında bana ateş etmektedir. Alman gazetelerinin bu hal ic;in bir ııkalliyetler atatüıü hazır- ÇIKARDI Bilhasaa Fransa ve lngiltenı gibi ço 
nuz? eden adamdı. . . . . meaeleye •İmdiye laıdar bu derece lamı•lır. Fransa ve lngilterenin teş- . . tan beri birbirlerile müttenık, m 

- Onun ilk tevkif edildiği za· ~u, Tom. Delan.rı ıdı. Polıs mer· geniş bir yer verdikleri ula görülme- vacile Çek hükümeti ilk ön~ düşü~- Prag 21 (ö.R) - Heinle~n uzun! faatleri birbirine bağlı ve her ikisi 
mandan itibaren hakkında bazı kezıne teslım ettım. Babaı.'nı ça· mİşti. B .. tün gazetelerin ı;Çek terö- düğiinden daha liberal tedbırler bıle bir tebliğle B. Hodzııya ve müzakere . ayni hiirriyet ve demokraai ide • 
malumat topladım. Fa~at asıl öğ. ğırttım. ~avallı ada':'°'. t.emız olan rü» tabd-i!e göaterdiklcri.Çekotlovalt- almıştır. Nihayet diu. başvekil Hodza teklifine kar,ı v~~V~~i, yeniden izmı· vakfı nefı ederek bunu müdafaa 
renmek istediğim bu ılk suç~na, ad~nın _kırlenmemesı ıçm gaze~e~ yadaki «tedhi~ıı vaziye'.İ hakkında bu statü hakkında B. Heinleini ken- etmektedir. Tebliğ hula.aten .s~dur: azmetmiş iki memleket için bu b 
ilk tevkifine aittir. O, ıöyledıkle- 1 lerın oglundan bahıetmem_elerını «Volk~e Beobahter» gaz~lesi •Pra- disile görüşmeğe davet etmişti. Yani Südet partisi büro ve teşkilatının hassa doğrudur. Eğer hadiseler, b 
rinc göre 6 Ağustosta bir eczane· ıç~k yalvardı. Tom Del!"nrı m~h- gın mesuliyetiıı altında şunları ne~re- Çekoslovakya intihabat için sakin memur ve azaları soğuk kanlılıkl:"'ı-ı ka bir cereyan alacak olursa hü 
:ıre silah~ tecavüz e~i,. .. k~m ol?u; Kroftcn hapıshanesıne diyor: bir hava hazırlamak ve ayni zamanda nı muha_f~ya ~erjik bir fe~l~e ·met milletler cemiyeti paktına uy 

- Dogrudur. Hatta o guı~ onu gonderıldı. « Çek hiikümeti vaziyeti tezkin Südet mesele.ini hal etmek maksa- davet edılirler. Dıg.er tııı:afdan hukü-ı olarak kendi iktiduında olan h 
bizzat ben tevkif ettim. Fakat si· -BITMEDl- edece!; tedbirleri almamıştır. Demek dile hısa bir zamanda büyiik bir gay- metin de nazarı dikkati •u ~oktayal kette bulunmak azmindedir.» 
zin ken.di i!_inizle bu ~ad'.se ara· - ki bu günkü gerkinlikden ve Süd~t ret aarfet!°işlerdir. Fak~t B. Heinlein ~ip edilir ki parti d~ektörl?gü, ~- Diplomatik mahfeller bu bel'. 
sında bır m'";1u_ebet g~rmıyorum. Yarın Almanlanrun bu günkü tahamımil bu da".etı kab?! etmeı.x.ıış, ancak~~ nkler. durduru~adıırı takd.ırde: Su-, tın tekrarını Alman~aya kar41 bır 

- Ben, hır ız takıp etmekte- edilmez vaziyetinden mesul olan garantiler verılirae muzakereye gırı· detlen meşru mudafaa vazıyetınden tar telakki etmektedır. Fakat Alm 
yim. Sizden ricam bu hadisenin odur. Şimdi ıükUneti iadeden ve ha- •eceğini bildirmi4tir. Halbuki müza- istifade etmekten men'e muktedir i gazetelerinin neşriyatı emniyet ve 
nasıl olduğunu hatırlıyarak bana sıırlan tamirden ~kabir şey liizım- kerelerin gayeıi de bu garantileri değildir.» mekten uzaktır. Londrada bun 
anlatmanızdır. General M a ric dır. Bu da akalliyetler tarafından ileri müzakere etmekti. Böylece Südet re- beraber şu hia vardır ki Almany 

- Tom Delanri temiz, namu=lu f • sürülen talepleri mümkün olduğu iai meselenin müzakere edilmeden INGlLTERENIN hareketi Çekoslovak intihaba 
bir aileye mensuptur· Babasını ta-

1 
/ Z ffl trin ffl İS Q tri kadar süratle kabul etmektir.» hal edilmiş olmasını istemekle fili bir TEŞEBBOSLERl neticesi üzerine müessir olmak 

nırım. Çok eyi bir adamdı. Zan- Lokal Anzeİger, Böraen Zeitung, red cevabı vermiı oluvor. bütün Almanları Heinleinin arkas 
nr/.ersem beş v~y~ altı ~ocu~u olacak Berliner Zeitun~ gih~ en mühim g~- L?ndra. ~1 (~:R) - ln~~t~~en~I da birleştirme için y~ılmıı bir ~ 
vardır. Bunların uçu erkektı.Tom, zeteler Çek tahrıklerı kar4ı.sında Siı- HADtSELER VE TAHRlKLER Berlın sefın bu gun Alman hukümelıl nevradır. Ancak tecriibe ,unu g • 
cocukları içinde haylaz ve çok ah· BAŞ TARAFI ı iNCi SAHiFEDE detlerin müdafaasız 1-.aldığını ve ar- nezdinde Südet meselesi için yeni bir terıniştir ki Almanyada girifilen 
lakaız c;ıktı. Babasma çok üzüııtü küplanna tahsi• edilen husu· tık B. Konrad Heinlein ile Prag hü- Diğer tarafdan Südetlerin Çeklere teşebbüs yapmıştır. Bu 24 ıaat İçin- 1 hareket buna ilk olarak tayin edil 
verdi. Okuduğu nıektepten tarde· kuplarına tahıri• edilen husu- kümeti arasında müzakerenin İm· ve naayonal • sosyaliat olnııyan Al- de yapılan ikinci müracaatti. Sir hedefte durmaz. Bu sebeple çok ı,-
dildi. Birçok karlflk iflerde :zan ri trenle gelmektedir. Kendi· kamız olduğunu yazmaktadırlar. manlara kar,ı tahrikleri devam et- Neville Henderson dün akşam Von ıirete lüzum hiaaedilmektedir. . 
ıtlbna düftii. 1919 da, biraz enel lf!fi bu aftfam Eslrifehirdeki Hatta cMittaaı> gazetesi büyilk harf- mektedir. Eğer polis kuvvetleri mü- Ribbentrop Berlinde olmadığından )iz bükümetinin Çek meselesine 
söylediğiniz Jibi bir eczaneye si· a6ke~ müeıusatı gezecektir. !erle «Adam avııı serlavhası altında ıamaha ile hareket emrini alm,. ol- hariciye müsteşarina bir nota vermiı- müdahalenin sebep olacağı tehlike 
lihla tecavüzde halmıdu. Grav ec- * Çekoalovakyadalri Almanların ~ün- masalardı bir aydan beri pek çok hi· ti. Bu gün öğleyin tekrar Vilhelms- Berline ihtar ettiği zan ediliyor. 
7&J1eai benim oturduğum evin ya· ANKARA 20 (A.A) - Ya- ~ve kılınç tehdidi altında inledikle- diaeler çıkacaktı. trasseye giderek Alman hariciye na- halde bu teşebbüı lngilterenin S .. 
k'.~da idi. O alcf&Jll .kapının ?" goJavya harbiye ve bahriye rini yazdıkdan sonra soruyor: • «Ni- Son giinlerde bazı hi~isel~r çık- zırı ile bir saat gÖrii•miiı ve ~kos- meseleaini ~· Çem~laynın nutıtu:'.: 
r.ınde oturuyordum. Bırden bır nazırı Orgeneral Mariç ve re- bayet Çekoalovakya hangi netıceye mıştır. Bunların en miihımmı gece lovak hududunda Alman asken ha· da ve 29 nısan lngiliz • Franııız tCI' 
ratlama aesi ~ittim. Bu acaba bir likaıı bu .abah ıaat 9/30 da V'amıak iatiyor?ıı Sted kasabumda Alman hududuna reketleri baklanda deveran eden ri- liğinde kaydedildiği gibi c Sulh ~ 
·ilô.h sesi mi idi, yok•a bir otomo· huıusi trenle Kırıkkale ve Lorıdra 21 (Ö.R) - Merkezi Av- 19 kilometre m~safede olmuştur. vayetlere nazırın nazan dikkatini cel· Adalet yolunda ) hal ettirmek i9J' 
hil mot-Orü mü? Bu tereddütte Kayıaiye gitmek iure feh- rupa vaziyeti Londrada çok endişeler Alman matbuatı ve radyoları bu hi- betmittir. faaliyet azmi göıteriyor. 
iken önden as:ık .bir Ford rimizden ayrılmışlardır. uyandırmaktadır. Sekiz giindenberi dise üzerine büyük velvele kopar- Londra 21 (ö.R) -Havil• Ajan- PRAG, 21 (ö.R.) - Çek h~~ 
otomobili bütün sür'atıyle geçti. General Mariçe Milli müda- dikkati bu sahadan çevirmek için 1111'1ardır· ımm muhabiri Südet meselesi hak- meti hadiseler kar,ıaında ıoğulı 
~ambaların ~i~aaı ile otomobilin faa vekili Kazım lJzalp ile müsait anda ca_nlan~ı olan ~... J.!~iae hakkında neşredilen resmi lrinda Ingilteredeki telakkileri 4'>yle- kanlılı~ını ve .. ı~n~tini mu?sf~'. 
on kısmında ıki ve arka kıamınd~ Büyük ErkanıhOTbiye ikinci panyol meselesıne ragmen end14e tebliğ §udur: 21 Mayıada sabahın ce gösteriyor: za etmif ve hukumebn askerı te<>, 
da bir ki,i görebildim. Otom?bıl rei•i orgeneral Asım Gündüz mütemadiyen artnı,.tır. ilk saatlerinde Godberg yolunda Şed Oksfordda bulunmakta olan Lord birlerini memnuniyetle ~~r~~ı-, 
ı:özden kaybolur olmaz evıme askeri fabrikalar umum mÜ· Çünkü gelen telgraflar Konrad mevkiinde müessif bir hadise olmu~ Halifaks acele Londraya dönmÜ§ mı,tır. Diğer taraftan reısıc~lı 
doğrn bir takım insanların KOfU~· dürü general Eyyiip ve mih- Heinlein tarafından idare edilen Sü- tur. iki p.hıs bir motosikletle geçi- ve heman Forayn ofise gitmiştir. bur B. Beneş bulunduğu küçv-; 
tuklarmı gördüm. mandarları refakat cylcmdı- d!!llerle nuyonal - soıyaliat liderine yordu. Bunlar iki Alman köylüsü idi. Hafta aonu olduğu için l.ondar ha- Tabor ,eıırinden radyo ile Çekof 

Bunler Grav eczanesine bir ta- tedir. muhalif olan Çek ve Almanlar ara- bir poliı Dur! emrini verdi. Fakat ricinde bulunan başvekil de bıışve!&- lovak milletine uzun bir hitapı-
kım haydutların silahla taarruzda General Mariç Kırıhkulc- sındaki şiddetli husumeti" bir çok bunlar durmak şöyle dursun polis let ve hariciye nezartile telefonla da- bulunmuştur. Bqhca sözleri ,unlst' 
bulunduklannı ve ec~aneyi soy- deki askeri fabrikaları gez- hi.diaelere aebep olduğunu göster- memurunun üzerine motasikletl;~i- imi irtibat halinde kalacaktır. dır: . , . . .. . , tııt 
duklarını haber verdıler. Otomo- dilden sonra KayseriyJ? g".<;e- mektedir. Dün Alman - Çek hudu- ni sürdüler ve polis ezilmemek ıçm Diplomatik mahfeller Lord Hali- «Devletımız ıçın muhım. a!' 
bilim biraz ötede, yol lcenıırmda cek ve cradaki mücısuatı dımda Alman kuvvetlerinin hareket- kenara kaçmağa mecbur oldukdan fabin avdetini vaziyetteki kllrıırsız- geçirdiğimizi takdir etmelıyı:ı; 
duruyordu. Ko,tum, içine atla- tetkik eyliyecektir. !erine dair alınan haberlerde bu endi· eonra motosikleti durdurmak için lığa atfediyorlar. Çekoslovakya inli- Bunlar umumi harpten beri gı 
dım ve Fordun peşine atıldım. Yugoslavya lu:ırbiye ve b::ıh- ,eleri hafifletecek mahiyette değildi. tekerleği üzerine ateı etti. Bu nokta- habab etrafında hasıl olan vaziyet diğimiz en mühim anlardır. ~ 
P:~ az sonra !akip .~tti.~im oto- riye nazırının bu ~abah şehri· lngilterenin Berlin sefiri Neville da yol yokııJ olduğundan iki tabu emniyet vermekten uzaktır. lngilte- nun için b~ de icab~. göre .h~, 

ınobılrn arka ı,ıgını gordum. Yol, mizdtın hareketleri eıncuında Henderaon bu sebeple Alman hü· yaralanmıt ve hastanede ölmiiıler- re akalliyetler ihtilifının nizam ve ket edecegız. Kendımıı:e tayiJI , 
dümdiizdü. Ne ıağa ne de ıola sa· iıtasyonda cukeri mercui'ı kümeti nezdinde teıı;bbüse memur dir. Derhal tahkikat açılmıştır. Fa- sük\ınet içinde halline yardım için tiğimiz sarih hedeften ayrılın1,-
oacak bir yer yoktu. Aramızdaki yapılmt#ır. edilmit Vilhelmskasse bahıedilen_ha- kat bu~arm polis tarafından verilen _~!inden g~len her ıe..Ii yapmııtır. - SONU 6 iNCi SAHiFEDE "'.' 
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~ıivut Alemi e 
Yıldızlafın Sosyete hayatı 

Yirmi sene evvelki hayatla bugünkü hayat 
arasında göze çarpan farklar 

Holivuttaki yıldızlar, sanatkar
lar nasıl yatıyorlar? Bun]ar hak
bnda timdiye kadar pek ço~ yazı
lar yazıldı. Ciltler dolusu kıtaplar 
yazıldı. Fakat bunların tetkil et· 
tikleri kütlenin bir kül olarak ya· 
fayışını ele ahp tetkik etınek pek 
&2 kimsenin aklına geldi. 

Her çefİtten insanların kayn~f
bğı bu sinema tehrinde acaba ıç
timai bir varlık, bir sosyete hayatı 
Tar mı? · 

insanların toplu olarak bulun· 
dukları, yatadıkları muhitlerde 
bir takım &osyeteler vücut bul~. 
Holivutta da böyle tetekkül ebnış 

· ve hususiyet taf ıyan aosye~eler var 
mıdır? · 

Evet vardır. Ve Holivuttaki bu 
ıosyele hayatı, daha doğrusu sos· 

,y 
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Danyel Darriyö 
Bu grupta yine o zaman Mari 

Pikfordun kocaıı olan Duğlas Fa
yrbanks, Çar) Çaplin dahildi. Gru
ba Ani,tayn gibi alimler davet 
edilirdi. 

Fakat aradan geçen yirmi sene 
Loretta Y oung Holivudun sosyal hayatında deği-

7ete grupları, sinema payitahb et- ,iklikler yaptı. ilk sosyetenin eski 
rafında ve aleyhinde dönen fırıl- lakabı ortadan kalktı. 
'dakları çevirecek kadar temiz ve Para, servet bir takım maniala-
özlüdür. rı yıkmış, bir çok telakkileri orta-

Bu sosyete hayatı Holivutta ye· dan kaldırmı,tı. Artistler araaın
ni değildir. Yirmi sene evvelinden da içtimai seviy~ f~~kları a~a1?1ış! 
baslar. sanatkarların gorgu ve bılgılen 

' yükselmitti· . . . . . 
YiRMi SENE EVVEL Maamafih bug?n. yıne, yırm~ s~-

ne evvel olduğu gıbı Çarl Çaplının 

Y
. • l H ı· tta tek kendine mahsus bir sosyetesi var-
ırmı sene evve o ıvu . ı b 

bir grup mevcuttu. Tabii so3yete dır. Davetlilerı pe~ a~ o an u sos-

b B (M · Pik yetede mefhur tarıhçı ve romancı 
gru u. una o zaman arı · · d A 
lort partisi) adını verirlerdi. H.O. Wels, eıkı ost ynştayn, 

Mae Vestin ~iizel bir oozu 

Emil Ludving gibi sayılı 9öhretler ler veı·iyor. F. 1\.at bu partiler Duğ- 1 

ekıik olmamaktadır. Şarlonun evi (as varken olduğu gibi neteli geç-1 
ve misafirlerini ağırladığı salonu miyor. . l 
pe~. o .kadar göater!9li bir ıalon I Holivuttaki muharrir ve roman- , 
degıldır.~arl?, re~mı d.avetler yap- cıların elebatısı Mis Frans Marion '. 
mıyor, mısafırlerıne ıınema gös- verdiği ıuvareler davetlerde dai
termiyor. Bununla beraber kurdu- ma mükemmel 'bir müzik 'Var. 
ğu muhit çok sıcaktır. Dünyanın en eyi müziği onun ıa-

Methur rejisörlerden Lotmanın !onlarında duyulabilir. 
karısı Madam Lotmanın kurduğu Holivutta oturan Kontes Dö 
ı?syete ~?li~dun ba9 sosyetele- Fraaso kendine Nevyorktan gelen 
rınde~. bırı~ır. ~a.d~m Lotman, güzide misafirler 9erefine parti
çok guzel hır Çınlı dır. ler veriyor. O zaman, beğendiği 

Uzun. zam~n A~pada hulun- artistleri telefonla davet ediyor. 
mut·· Bırkaç lısan bılıyor. Çok ze- Onun davetleri adeta emir gibi 
ki .. Davetlileri ekseriya iki yüz. kat'i .. 
den fazla oluyor. Madam Lo~man Holivutta bir grup var ki parti-
davetlilerine ıırf kendi çay ve ye- lerini evlerinde değil, bü,Ük otel- 1 
mek takımlarını kullanan yegane lerde ve gazinolarda vermeği da- ı 
kadındır. Misafir çok olduğu za- ha tık buluyorlar. Bunlar bazı 1 
man kom•ulardan ödünç tabak ve l kimselerce nümayİfÇİ ! ... diye · 
bard~ almaktadır. j damgalanıyorlarsa da pek geni9 

Holıvutta sık sık davetler ve- olan hu grupta gösterişle alakası 

1 

Robert Mongom sosyalist kafa· 
lıdır. Fransiı Ledertt ve Eliaaa 

] Landi dünya ıulhiyle pek ~lika
l dardırlar. Dünyanın en uzak ka. 
telerinde cereyan eden harpler on
ları üzer, meraklandmr. Ronald 
Kolman gece yanlarına kadar otu-
rur ve okur. · 

Holivut muhakkak ki duydu· 
ğumuz kadar kötü bir yer değildir 
Bilikiı oruı birçok yerlerden da-
ha temiz bir muhittir. Fakat her 
yerde olduğu gibi orada da fena 
adamlar, yerinde durmıyan insan~ 
lar vardır. Bütün dünyanın gödl 
sinema 9ehrine dikili olduğu için 
ekalliyeti teşkil eden bu adamla
rın yaptıkları göze batıyor ve bil· 
tün Holivut onların hareketleriyle 
ölçülüyor. 

Holivudun ufak, fakat nezih bir 
grubu daha var. Sporcular. Bunla
rın batında tunlar geliyor: 

Madlen Karol Dolorea Del Rio, Madam Geri 
Jannet Makdonald, Virjina Kuper, Lupe Velez, Valt Disney, 

Bras, Ledi Kantor, Edmon Lu, Ri- Erol Flayn, Klark Gabi, Robert 
tar Arlen, Alconson, Loreta Yan.g. Taylör, Geri Kuper, Bing Krosby, 

Bu gruptan sonra gelen ikinci Coni Vaysmüller, V allas Bery, 



Burje bava limanında Japonlar ricat ediyor 
Hava münakalatını alakadar eden Bir Çin tebliğine göre 

mühim bir tecrübe yapıldı... tecavüzü 
7 - 8 bin metre irtifada 30 - 40 saat kalmak kabil mi? 

PARIS, 21 (ö.R) - P.uisia 
Burje haTIL limanında baTIL mm
kaıibm alikadar eden çok mii
~im bir tecrübe yapılmıf ve mu
':vaffakıyetle neticelemnİftir. Tec
tübenin eauı tudm : 

MalUındur ki bava aef«leri U. 
tikbalde bilhaaaa Stratosfer taba
kalarında, yalıut bunun atağı kı
~IUDlarmda yapılacaktır. Yani l tayyareler en az yedi sekiz bin 
,ınetre irtifadan uçacaklar dır. Bu
.-un faydası tudar : 

Bu yüksekliklerde havanın taz. 
pll:i çok azaldığından uçufa pek 
kz mukavemet gösterir ve dolayı
•iyle tayyarelerin ıür' atini timdi· 
lı:i huduttan çok ileriye geçirmek 

Bir bombardıman tayyaral 

de felaketle 
son Japo 
neticelendi 

ınümkün olar Yalnız bir mfuıi d kt l S - . J ponlar - - .• -dır Dalı • d - b• •. ri olarak» 48 saat kalmıtlıırdır. ki ne tiryan tazyiki Ü'1fte e, ne uçerı azerıne a m yıınryUJ11 
vJ:'ı,.1 • •• ~ ~'J:: ırd ~m Yani yedi bin metredeki hava ta:ı- nabz h.biiliğini kaybetmekte, ne Hankov, 21 (A.A) - Japon la- uçmağa muvaffak olduldan haberi asker ve siyasilerinden makul olııl 
0 ~ ~ .~~li b. uyhaor u. •. yikini kapalı bir hücrede tabak- de vücuttaki kanın terekkübü d&- taah kendileri için fe!iketli bir barb- doğru İle bundan anlatdalıilir ki Ma- tar mücadelenin sonunun geçen ae 

Y e az ,....;,.-. ır va ıçın- lruk ettirerek 48 saat bunun için- ğitmektedir. Bu müddet zarfın- dan sonra Lungai demiryoluodan repl Çan-Kay-Şek'°m bava lı:uvveti tahayyül ettikleri kadar yakın o 

bd~ uz~ ~~~det ~almağ·a· ~nm de yapmıtlardır. Maliim olduğu da doktorlar nonnal tekilde İflah- tekrar uzaklqmağa mecbur olmut- adablan bazı mbut sürprizlerle br- dağım anlamağa batlıu:mtlardır. 
uny~ı -~I edebılir mı?-. üzere deniz aeviyesinde hava taz. la gıda a1m19lar ve serbest kalan tur. filııtbrabilir.» 

Valua 7 • 8 bın metreden daha ,.iki 760 milimetredir, yükseldik- vakitlerini de kitap okuyarak V&- Huvangkovdaki Çin kolu Japon- cTunen Bundan IOlll'll japooya- Haokov 21 (A.A) - SlllO 
yiiks lrte uçnnıf tayyareler vardır. çe azalır ve 7000 ınetrede 360 mi- ya iskambil oynıyar~ yahut ta lan tardettikteaı sonra ıüratle Yung- nm ela-ik PÇliilderini ima ede- garp mahaDelerinde sokak m~ 
Fabt tayyareciler bu irtifada bir limetıe)e diiter- Çünkü hava mik· radyo dintiyerek sakin bir tekil- ceu istikametinde ilerlemektedir. relı: pmlıın ilive ediyor: Ba güçlük- heleri yapıldığı itiraf edilmekle çı 
iki saatten fazla tazyikli bava ile dan azalmaktadır. Fransız dok- de geçinni,terdir. Yalnız uyumak 'Daha ötede harp mıntakas1nda !er IOll istııtiıd7Jdrre bir göz atılmea harbiye nezareti mümessili Royti 
temasla kalmamıflardır. Bazı torlan oksijen maskeleri takarak mümkün olmllmllbr, bu da tat•· 400 piyade ve 200 mvariden mü- bu.dini göııtai-or. Eğer harlı. ima a~sı muhabirine beyanatında vı 
'doktorlar bu yükseklikte oksijen içinde 760 milimetre )'erine 360 dıklan oksijen maskelerinin bu- rekkep bir Japon kuvveti h.ma- bir atide bitim.d. im\im olaaydı ja- ziyetin öyle zan edildiği kadar cidJ 
balonlariyle teneffüs temin edilse milimetre hava tazyiki olan, )'ani na mi.ni olmasmdan ve tabii ola- miyle ihata olunmıı9tur. ponlarm bu ekonomik vııziyeti daha oJmadıimı söylemiftir. 
bile vücuttaki kan tazyikinin aza- 7000 metre irtifa& tekabül eden rak sinirlerinin gergin bulunma- Çin karargihmdan bildirildiğine az karanlık &Öiiiuebilirdi. Fakat .mı- En 80D gelen haberlere göre küçü 
lacağım Ye dolayısiyle bünyenin bir hücreye kapanmıtlardır 'Ve 48 smdan ileri gelmi,tir. Fakat tec· göre bir Japon fırkası Ç°m askerleri- diden badmı IODU yakm olduğunu japon müfrezeleri Susova timali gaı 
30 • 40 saat gibi nzun bir zaman saat kaldıkları halde en hafif bir rübe pek ala ispat etmİftİr ki.da- nin elbiselerini giymif olarak ve ön- zannettirecek bir sebep yoldur. EH- bi ve cenubi garbisinden gelerek yJ 
bu muhitte kalmağa tahammül rahatsızlık bile lıUsetmemi!lerdir. imi olarak 7 - 8 bin metreden uça· ı terinde de Çin bayrakları olduğu hal- aen Suçeunım sukutunu kutlamak lapııqlardır. Japon topçusu şeb • 
edemiyeceğini iddia ediyorlardı. Bn iki gün zarfında bilginler kıy cak tayyareler yapdırsa bunları de Kiyangsunım timalinde Fegsiyen üzere Tokyoda bazır1aıumt olan mu· yirmi kilometre mesafesinde bul~ 
. 1!~ Fransız doktoru bunun ak- metli tecrübelec yapmı,lar ve üç harici havadan tecrit etmek lü- istikametinde ilerlemit ve fakat bu- •zzam nüına,.qlenlen vaz geçilmİ§ nan bölgelerin illiaıık noktasını dö1 
sım ıspata tqebbüa etmiflerdir.. uatten üç uate bu tecrübeleri zumu olmaksızın bunlarla seyahat nun farkına vanlarak diifman fırka- olması da ,unu hissettiriyor ki japorı mektedir. 
Bunlar 7000 metre irtifada «naza- tekrar etmitlerdir. Görm~lerdir etmek mümkün olacaktır. sı tardolımmuttıır. j 

Maamafilı bu oyunun farkına va- T t) d 19 M 
Avrupa karışıyor mu? =~= v~~= urgu ~ a ayıs 

lenfir. 
Hankov, 21 (A.A) - Japon ba

va lwvvdlıiri Suaovu tdaar ti<ldetle 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l:ıombardunanetm~.Yüzlmdars~ 

-BıılwıUı 4 ündi .. yfwla- olclajwıu aöyfiyerek ilave etnıit- yada Almaa ekalliyetinin vaziye- vil Ç°ınli ölmiif ve lıir çok bina yıkıl-
tir: tinin ciddi ihtilaflar çıkarabilecek ~. 

caiız. Gelecek cünl«den kodmn- cÇek milleti disiplin g&lttmİf- mahiyette oldu~u bildirmİftir. Haı:ıkov, 21 (A.A) - Çin kıtaab 
yacağız. Hiç bir te:Jden korlmnya- tir. K.arıtıklık sebepleri hariçte Prag, 21 (ö.R) --Almanyanın Sanwin gaıbmda Liaibe ~ taar
~ Ve ne oluna olsun her...,.., aranmalıdır. Geçen hafta hükii- ültimatom verdiği tdaip ediliyor. nrzda bulunduğu l1l1lda .lapmilaruı 
baz... olacağu:. cEğer son iki sene met bımu diğs devldlere bildir- Yalan haberlerle umumi efkin" zehirli gaz1ar lnıllannnı olduğu teey
nıilli hayabmızda dalıa güç ol- mİf ve yaptığı tavizlerin bir zaaf beyec•nlandırılmamuı için ted· j'Üt el;miftir. 
IDUfSll lıanDD sebepleri hariçtedir. teliklci edilmemesi liizumunıı an- biri« almnıı.ıır. Haynlaynın ba) Bu muharebe emumda ~ kıta
J\lmanyadaki ihtilil hareketidir, latmıfbr. Artık · memleketin nor- Hitlerin yanına gittiii haberi de atı 19 adet boğucu gaz ihtiva eden 
Avrupanm bazı kısımlarında bazı mal hayata dönmesi ve alıaliye ihtiyatla karfılanmahdır. demir fıçılar ele geçiımiflerdir. 
devletler arasındaki ihtiWlardır, sulh ve sükiinetle çalqmak imka- Londra 21 (ö.R) -- Japonların 
nihayet ...,1ns1m. Son iki sene mmn verilmesi zamanı gelmiftir.» Prag, 21 (ö.R) --Pragdan Ta·\Su-Çeu muvaffalayeti cTunes» ga-
zarfında harbi zaruri uyanlara bora hareket eden ciimlıurreiai B. zetesinde fU yki1de tehir ediliyor: 
brfı harpten sakınmak ihtimali LEHISTANIN TEBUô.1 Beaıqe milli müdafaa nazırı refa- Çin'liler japonlıı:rm si1ih ve talim 
oldnğunu söyledim. Harbin önii- Londra, 21 (Ö.R) - LebiStan kat etmektedir. üstiinbiğü '-'mnda mevzii olarak 
ne geçilebileceğini ümit etti~ sefareti ak-fam geç vakit f1l tebli- •zalmqlımlır, Fakat jıqJon1ar hulya 
söyledim Bugün de bu ümidi ifa- ği Jle!l'elmiftİr : Paria, 21 (ö.R) --Çek mesel&- lmnhıklan gibi bt'i bir zafer kazan-
de ederim-» Çekoslovakya hududımda Leb si dolayuiyle Pııria ve Londra da· ı· masma hiç de beım miyorlar. Bu 

B. Benq eblliyetler meselesi- ltuvvetleı'İnin tahtidine ve mar&- imi irtibat halindedir. muvaffakıyet zaferi yıddafbnmya-
nin hakiki vaziyetini İ2ah etmİf, '8i Ridz Smiglinin hudut mmta- .cakt:a- bile. Çinin adıımca tükenmez 
bükümetin uzlqma fibiyle nası] kasında bulunduğuna ve bunun Londra, 21 (ö.R) - Alman !hazineleri vardır. Aynı zanwrvla çin 
bir proje hazırladığını anlattıktan 1 da tahtidatla alibsı olduğıma rad.,oları Südet meselesinin Çe- milleti yeni bir birlik hiui kazarunıt
IODnl son haftalardaki badiaelecle dair çıkarılan baherleri sefaret ko.lovakya için bir dahili mesele tır. Batında da arızi muvaffakıyet
devlet otoritesine hürmetin ve tekzip eder ve bunların yanlıs ve değil, beynelmilel bir meaele ol- sizliklerle emniyeti asla sarsılmıyan 
memleketin emniyetinin tehlike- esassız haberler olduğunu bildirir. duğunu yaymaktadır. Bu iddialar bir ıef vardır. Çinin malzeme ve in· 
ye dÜfÜrÜldüğünü, nasyonalist te- Londra, 21 (ö.R) - lngiliz s&- Alman hükümetinin lngiJiz aefiri- san ihtiyatlan tükenecek halde de
"'kkütlerin tazyikler yapbklarını, firiyle göriifınesi esnasında Al- ne verdiği teminata muhalif oldu- ğildir. Eğer iki çİn tayyuesinin ja
bu hareketlerin hariçle alakadar man hariciye nazırı Çekoslovak- ğundan endi,e uyandırmıştır. ponyada Ozaka ve Sasabu üzerinde 

Halk masalları 
•••••••••• 1 .......................................... . 

Ağlayan Nar ile gülen Ayva 

- Usta niçin böyle telilt ile ye- hitaben: 
mek pifiriyonun, dedi. - Ne istersin sultanım dedi. 

Bımlar dahi: Kız dahi: 
- Ah oğul bu memlekete alb - Senden bir kılınç isterim ki 

senede bir gece bir dev gelir padi- bir deve vurduğum inda c.-tasın
talım ciierini yeyip bired«. Yarın dan ikiye biçmeli dedi. 
gece gelmesinin vaktidir. Anın~ Hayvan cevaben: 

- 2 - çin bugün tdit edalı: dedikte, - Al sultanım sana lalınç, bir 
böyle göriince doğru pedeı'İne gi- j Ta Jci batına bir İf gelirse kıllan kız dahi bunu ifitince parmağını vurduğun yere bir dahi vurma d&
dip habe rverdiler. O saat pqiııelçıkarıp birbirine aiirüftür. O saat wnp kalakald.L Nihayet o gece yip oradan sırra kadem oldn. Bu 
adam kOftD. Yolda eserini bile bu- ben im.dada yetitirim. dedi. im uyumayıp atçılar ile sabaha kız labncı alıp doğru Emirin oldu
lamadılar. Geri döndüler. Tekrar 1 Sultan hanım dalıi pek gii7.el kadar yemek pİfirdil«. Sahalı ol- ğu odaya geldi. Usul ile içeriye gİ· 
padipba haber verdiler. Padifah olur deyip hayvandan üç kıl alıp dukta oradan bu kız sarayın içine rip bir )'ere gizlendi. Gecenin ya-
ve cümle halk Şehzadenin yasını koynuna koydu. Oradan kız ayrı- girip doğru yukarı çıktı. Bir oda- ruı oldukta bir gürültü peyda olup 
çekiyorian:IL hp yola revan oldu. At dalıi sırra ya gelir. Bahr ki bir sultan otur- ortalık zifiri siyalı kesildi. Neden 

Biz gelelim Şehzadeye.. HaJT&n kadem oldu. Kız gide gide bir mllf bafmdan brnağa kadar ai- sonra küt küt edip odanın artasına 
bunu aldığı anda bir günde alh memlekete dalıil olup bir de bakar yalı elbiae içinde, oradan diğer bir lrocaman dev diifer clüf"lf.:"' ya 
aylık memlekete götürdü bırakh ki kocaman bir saray ve ittisalinde odaya gidip bakar ki anın gibi si- Allalı deyip elinde olan kihncı 
ve kıza hitaben: dahi güzel bir mutfak, vakit de yalılar içinde bir sultan var. Oda· devin bafma fÖyle bir vurdu ki 

-- Ey aultanım, itte aeni kurtar- akpm olmUf, hemen elbiaeleı'İni nm talnml•n dalıi aiyalı. Oradan devin bqını teninden ayırdı. Dev
dı.m. Artık buradan aen istediğin tebdil edip oradan sarayın mutfa- gidip bqb odaya bakar ki oda- den fÖyle bir avaz geldi ki: 
yere git, kendini ıakla, dedi. ğına girdi. Bir de bakar ki atçılar mn ortasında bir di>fek içinde bir - Ya yiğit er olduğunu bileyim 

Kız dahi hayvandan llf&ğı inip yemek pifirirler.. Doğru bunların saltan batından brnağuıa kadar ki bir dalıi vurasın. 
zar etmeğe bqladı ve hayvana hi- yanına gelip ustalar beni yanınıza al elbiae içinde, oradan padiphın Kız dalıi hayvanın söylediği na
taben: çırak alır mısınız dedikte, bunlar olduğu odaya ııelip bakar. Pad~ aihat hatırına ııelerek bqka vur-

-- Ey benim hu abm evel Al- dalıi tekdir ile, görmiyor musun taba ruh koldatmıflar, bir kötede madL Devin canı çıkıp cehenneme 
Lıh sonra sen timdi ben buradan bizim batımız teli.f içinde seni ne beyhn, pt.ar. Vakit te •kpm gitti. Kız oradan devin yanına ge
aideyim ama batıma bir felaket yapacağız dediler. olup devin gelmesi tekarriip etmİf lip bir kulağım kesip cebine koy
gelir iae ne çare edeyim ded.ilde Nihayet yalvarıp her nudaa gö- idi. Hemen Hemen bu kız koy- du. Evvelki minval ÜZ«e 8f&iıya 
hayvan dahi hitaben: nüllerini edip razı oldular. Bu kız nundan hayvanın v«diği kılları ,.ulamya hizmet ed« idi. Nihayet 

- Ey ıultanım sana üzerimden qağı yukarıya hizmet ederdi. N~ çıkarıp birbirine çakbkta o .caat sahalı oldukta Emir ayılıp ı 
üç kıl vereyim. Yanında sakla.. hayet birisine hitaben: mezkUr bavvan zuhur eyledi. Kıza -BiTMEDi-

·' 
• -

' 
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- Sizsiniz bayım. 
- Öyle olduğu halde qağıda ne 

diye mütemadiyen ve öküz gibi ba-
ğmyorsun .. 

- Hüviyet varakası mı? Yanımda rontken /ilmi var •• Olur mu? 
- Otomobilinizle bir belediye memurunu altınıza almıfıınız .• 
- Şikayetçi varsa tazmine hazırım bay hakim .• 

İçkiy~ tövbe 

- Biz ona Divijen diyoruz .. 
- Neden? 
- lJmrünii boyuna adam aramakla geçiriyor. 

Ja ondan .• 

Amerikada 
Gange\llerlerl mUdalaa 

eden iki avukat öldUrUldll 
Şikago 17 Mayıs 

(1063) 



Bir kamyon şöfürünün hatıra def terinden 

GECE HIRSIZI 
Bir kaç ıene evvel uzunca bir yol- «Evlenmemizden iki sene sonra 

da kamyon sürüyordum. Ve ekseriya herif çıkagelmez mi? Kararlaşmış 
gece vakti yola çıkardım. işte bu ge- olarak mı, yoksa tesadüf mü, her ne 
celerden birinde idi ki, hayatımın en hal İle, karım ile ~· . ma~raper~t 
heyecanlı, en §afırtıcı hidileaiyle adam bulutuihrlar. ben~ a kıy~caBg!-
'- ı tun ruz, karım n ayet ı ter ettı. ır 
Kar,ı aş . ıd·-· 

Şoför muavini sıfatiyle yanımda ~n. eve :.e k!ı:_ım b 2;d~an, Bm~~~nı" 
seyahat eden delikanlı hastalannıı~b. uzer~~de dır agıt d~ ... ~: lu cagıd -
B _.__ L.. aidiyordum ta, dıger a amı sev ıgını soy eyor u. 

en ,cuuw. ..-,ıma e• la . . k 
'Ardi eden ece yarısında ayrıla- Nihayet onun gıtmıye arar ver-

y g • ın· . 
rak yola çıktım. Derken bır tıyar mı§. • 
d 1 ortu na gelerek beni «Bu, hayatta sık ıık rastlanan. fa-

171 w 

Di~leri içinden dı~ından temizliyen her kesin beğendiii ve 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve ıağlam .....• 

BRONZ 
D:, Fırçaııdır . .... . 

Her ec%ane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

Cİ~1inizl bozmayacak en . 
9uzeı tırcı ş bıç a 9·, _ • JyOPll--

- LIJXIJ5 

Ankara· Birası lzmir, 
Manisa, Aydın, Denizli, 
Muğla vili yeti eri acen
teliğinden: 

Bu kere Ankara Bira fabrikaıından 10, 11. 12, 
13, 23, 24, 25, 26, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54 litre
lik muhtelif hacimlerde bira fıçılan celbcdilıniştir. 
Esas bayilerimizin bu fıçılardan istifade etmeleri 
kendileri için menfaatli olacakhr. Bilhassa 10 lit
reden 13 litreliğe kadar olan ktıçük fıçdar aile ev 
eğlencelerinde kolayca sarfedilcbilir, ~u:.:do un 

1 
cia!artian biridir. Fakat beni de mıdı-

y ıcu'h. da hiç bir kimse- veden bir facia oldu; kendimi tuta-
. k 

0 alıneanaıınak hususunda ba- mayarak serseriliğe kapıldım. At ya-
yı amyona am . 1 bah' .. ki • 
na kat'i talimat verilmi~ olmasına nşlannda ıs mu§ter: ere gır-

.. ld kalnıı§ birini gördü- 1 dim. Kumara daldım. Guya, bqıma 
il.:':~!: d:ima y~rdım etmek is-1 geleni ve karımı böylece unutacak-

Biralar gayet taze ve çok ırüıeldir. Bilhassa 
. soğu~ hava depomuzda muhafaza tdilme$İ zevk 

ve neşe ile içilmesini temin edecektir. ... 
.. . terdim. 1 tım. . . · · · ı k «Fakat kumarın, bır . ansanı, her-

.Bu~·. kıyafet ıtıbarıy e pe bat çıkmazlara sevkettiğini biliyor- NV'IA llJXLJS BIÇAKl-ARI TIRAŞ 
ıliİfldbı göriinmeyordu.. . ? sunuz. Arkadaşların teşvikiyle, da- · ME'RAUllLARININ HEPSİNİ MEMNUN 

- Nereye kadar gıdıyonunuz. ha fazla para kazanmak heveiine de ETTi • BİR ~ERE M.ULLANINIZ ! .• 
diye .sordu. • . kapılarak, günün birinde bana emni- • nı p O SU J 

Gideceğim yeri ıöylec;fun. yet edilm~ olan banka paralarından il , Memeraltı Horokol kar~ısında 
- Ben de o tarafa gidiyorun, de- da bir miktar alıp kumara götürünce N<? 80 MAZHAR ÖNGÖR 

di. K~yona binebilir miyim? Pek it değİ§ti. Bu yüzden on sekiz ~Y ""::---:--~:-=~~""."', -------------' 
yorgunum.. hapis yedim. · Deposu : MAZHAR öNGöR.. lzmir Kemeralb Karakol 

- Hay hay, dedim. . cıct,te çocuğum, sana, hayabn bir «&c:tFnokartııında No. 80 
Büyük mü.ırulat ile yanrmda!rl faciası daha ... İnsan bir kere hapse !!!!lli!!!!l!!!!ll!!l!l!!!!!!IP11!!!!11m!-!llW!!!!!!!!!!!!!'!!!l!l--9'-!ll!llNSı 

yere çıktı. Ve ciğerlerinden mustarıp girdi mi, arkası çorap söküğü gibi 
olduiunu anlatan bir ökıü~le yer- geliyor. Halbuki, kendimi tutabil
fqti... . ıeydim, felaketin orasından dönebi-

Hambu:lıiuna göre, temız, yıldızlı lirdim. Dönememiıim. Bu a"-'am 
bir geceydi. Fakat pek soğuktu. ~n- yan sokaklardan birine girdiğim za
cak bir bakıma talihimiz v~ı. Z~, man kalbim tuttu, ya, oğlum. Bütün 
yol ıılak değildi. Bu itibarla ıstedıgı- bu felaketlere rağmen kalbimden de 
miz kadar hızlı gidebiliyorduk. hastayım. Şöyle bir kenara oturdum. 

Yanımdaki ihtiyar adam tahsili de Karş1dan iki polis belirmez mi? 
olduğunu gösteren bir ifade ile konu- uSon bir gayretle yerimden sıçra
§Uyordu. Şimdi merak ediyordum: dım bir otobüse atladım. O suretle 
«Acaba. onu bu hale dü,üren, §CY izın:i kaybettim. Fakat bu yüzden de 
neydi!? •• • son meteliğimi harcadım. Halta bi-

lhtiyar adam bir müddet sonra: }etimin gösterdiği yerden uzağa ka-
- Beni yanınıza aldığınıza pek dar gitmişim. Bu münasebetle kon-

müteıekkirfm, dedi. doktör, beni, polise teslim etmeğe 
- Bir teY değil, dedim. Size yar- kalkışmıştı. Zor kurtardım kemli

dun edebildiiimden memnunum. mi? ... Takip edilen bir av hayvanı 
Naeye ~ar gid~cekaini_z? . gibiyim ve böyle yaıamak o kadar 

- Doğrtiıunu ısteraenız, belli baş- yoruyor ki beni ... 
lı hiç bir yere gibneyormn. * 

- Sadece vakit geçiriyorsunuz, . . 
ö le ·7 Yanımdaki ihtıyar adam, hayatı-

ylh ~ adam ::.~:. · k· nı böylece anlattıktan sonra bir uy-
tiEyar ded. gS"l'd ..... geçakiırc;ret • • • kuya daldı. Sonra uykusunda derin-

- vet, L a ece v geçırı- d • h 1 .. b lad 
(8

. ..dd t d du ..... __ den erıne or amaga aı ı. yorum. ır mu e ur U&uuı son- d . . 1 . 
ra) Gidilecek bir yeri olmamak çok Horlayı!ı o ka ar zmcır eme _ gı-
f • · _...91.uz o'-anm diyordu ki, duruncaya kadar böyle ena fey; •ız, yeraız , .... .. un d d 

d ek ld ... h' d" .. dünüz saatlerce uyu usan ırn. 
ne. em o ugunu ıç uşun Ben menziliıne varmıştım. Tam 
mü?. . .. . . ba- kamyonumu durdurmak üzere idim 

- Hayır, ~ .. ~~·~n~edı~ ve ki bir otomobil içinde gelen üç po-
ıundan .ıeçmedıdgıbıç1? ~ı~~ruAl- li; neferi tarafından durdurulduk. , 

- Bılmese~ a. a ıyı ev !11· A Polislerden b.iri bana sordu; 
tab baıına benimkine benzer bır fel~- y dairi kimdir? 
k • • t Ş d.. tuhaf bır - anm 

et getirmesm · u unya 
1 

Ben nası4a birden yalan söyliye-
dünyadır. Birçok insanlar, bayat arı- k ' 

k ın re • 
nın ahengini bozmak~ızın . I?e _;_ Hiç dedim. Bir arkadaıım .• 
Yn§ayabilirler de, benım gibı, bazı- Polis ~emunı ş.üphelenerek: 
lan d .. hi b. -y yapamazınıf ' l , ogru ç ır :r B _ Bu adam senin arkadaşın o a-
gibi bir hale gelmit bulunurlar.. en, mıyacak kadar yaşlı, dedi. 
talihsiz bir adamım ... Fakat bır za- •w •1. lls kad 

l kendimi bahtiyar sayabili- Sonra dıger ı :ı po ar atma 
man ar, td· Y d" k· yordum. Bu, ıenelerce evve ı. a- onere · d b .. h li .. .. .. 

• l''" ·mde O zamanlar bir - Bu a am ana.şup e gorunu· 
nı, genç ıgı ... 
bankada çalışıyordum. Her kes, yor? • ak 
önümde parlak bir istikbal olduğunu Diğer iki polıa başlarını uzatar 

aöyleyordu. Hiç bir ıey~ ~etelik ver- baktılarA: dediler ta kendisi! ... 
dmn Her genç gibı baynb se· - man, ' 

~eyordor B'libare kanm olan kadı- Aradığımız adam. 
vıy um. ı kadar hatta Bunun üzerine yanımdaki ihtiyar 
na rutladığım zamana d - k "~·tıl F d b. ··ddet öyle kay· adamı uyan ınnaga a&n.1:1 ar. •-
ondan sonra a 

2
!' m~a nihayet kat muvaffak ola.mad~a~. Nihayet, 

rıaız yqadmı. ırlma tuk Fakat bi· polis memurlarından bın, onun nab-
iki eene mesut o Uf • • • • k1 dı. 

·•~'-tli d vranınah ımııım. zını yo a 
raz da~.duuuı a bir bat· _ Heyhat, dedi. Muhakeme edi-
Evlendiiim ~rnan,d = haberim lebilmesine im~ yok. ölmü,1 ... 
kutru seven1ıış e d ·ıru'n Sonra poliı memurlarından. bu 

lan S d•w• adam a serser 
yo Uf. ev ıgı • • 1 rd Çın' e ihtiyar adaminf bütiin ıehri korkut-
biri · • E '--~'"'ımız ııra ıı a ... 

IDllf. vıeııulB un··•--a- muJ olan bir gece hırsızı olduguna . . F kat karım onu .......... 
IÜIDlf· • öjrendim. - (lngilizceden) 
Jormuı. + 

1 
11tıİİl __________ _ 

c 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. 

Yeri Depozitosu 
T. L. 

. . .kl" l ınahalle1i tkiçefnıelik caddesi yeni 3.600.
A.. 396 lzmır ııb a L: 

33 
_ JS No. Makina daireai ve 

33 35 etlU • A · · - .. , . uıa levazımını havı arı sıne-
ve motor ve ııne 

ma ve dükkin
1
• . menkul pe,in para ile sablmak üze-

lzahab yukarıda yazı ı •ayrı 
r k 1 fla arttırmaya konulınuftur· 'h. .. d"f e apa ı zar •. d" 27 5 • 938 tarı ıne musa ı cu· 

1 - ihale birdir .ve katıı ır .ve t ·komisyonunda yapılacaktır. 
mo. günü saat on b!rde fUb~1mız tsla •taktır. Uhdesine ihale edilen 

2 B ··ık n para ı e sa ı ac . . k - u mu peşı k t f rrüğ muamelesını yaptıraca -
zat bedeli ihaleyi hemen verere e e 

.,_, •• d bir lira mukabilind alacakları 
3 - Alıcı olanlar Bankamız an ihal ··nüne tesadüf eden cuma 

ınufaı:;al tartnamemizi o~uy.~~ak h'f f kl"f zarflaruıı aut ona 
ıGnü prtnamede tarif edıldıg~ v~ 1 dnh: f~la tafsilat almak üti· 
kadar burada tubem · ze verıne.erı v:len 
)eııleria her sün p]>emize müraca• • (9G9) 

tt-17-~ -

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenCTler geceleri gündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yassı pille ıfık verir. 
, Çok dayanır, çok aağlam ve çok ucuzdur. 

Bilhassa mahalle arasında misafirlik dönüşünde çok iyidir. 
Tavsiye ederiz. 

~- ı ı • • :ıc=ı ,..,;,.--,:~~~~~---------· 
IZMIR SiCiLi TiCARET l\JEMULUöUNDAN: 
Tescil edilmi' olan (O amanlı bankası lzmir -fUbesi) :nin ödünç 

Para verme i,leriyle uğra~acağına mütedair beyannamesi 2279 
numaralı kanun hükümlerine göre sicilin 2287 num&ruına ka:pt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi miihrü ıve F. Tenik i.ınzası 
1 : Beynname: 
Öz: 2279 numaralı kanunun 2 nci madeıi mucibince tanzim 

edilen beyanname: 

lzmir Vilayeti Yüksek Katına 
A ......, Bankamız 18-6-1933 tarihinden itibaren ikrazatı için o/o 

12 ye kadar faiz ve komisyon İstifa edecektir. 
B-Bankamızın muamelib, 10 haziran 933 tarihli, 2292 numa· 

ralı kanuna tevfikan tasdik buyurulup 10-3-1934 tarihli, 2649 nu· 
maralı reımi gazetede netredilmit olan ıtatüail ile itbu statü dai
resinde tanzim kılınan ve Türkiyedeki merkez ve subelerimizce 
mabihittatbik ittihaz edilen talimabıamelerde ye ~atbu formül· 
lerimizde yazılı ahkam ve terait daire.inde cereyan etmekte ol
duğundan bunlan alelmüfredat tadat etmeie lüzum görmedik • 

Ancak ötedenberi hariçte ve memleket dahilindeki bilumum 
bankalarca tatbik edilmekte olan ve dnamı tatbikinde banka ve 
bankacılık nokta.andan hayati ~et bulunan bazı banka tea
mülleri mütterilerine ikr~t ~uanıelitiyle müterafik olarak ya
pılmakta olan bazı maddı hıde.ınatın tazammun ettiği masarif 
yine mütteriye ödemei'i amir bulunmaktadır ki ban~ .. amız bu ne· 
vi tı.yrı hizmet mukabili ücretleri JUkanda yazıla had ile mukay
yet olmaksızın taluilde dn-am etmektedir. 

Müesses teamüllere ve bankacılık icababna tedikan icra edi
len hidernat mukabili olarak. istifa edilen mebaliğ v~ ücuratın 
belli ba~lıları fUnlardır: 

1 - Mütteri heubına yaptlan h.akild ve b.ususi hizmet muka
bili masrafların, ezciimle siıor;ta, ardiye veya awhafa.za ve bek~i 
ücreti ve uire gibi ınura&nn mfitteriden aJ?ıca tahsil oluo-
ma11. 

2 - Hesabı cari fddin~e ..-~len ••anılana itlet.İf faizl«inin 
ticaret kanunu ahkimı daıreıınde her üç ayda bir retülmale Jkal .. 
he dil mai. 

3 - Banka muamelatında bu n:nıameleler ne kadar az imtidat 
ederse etsin bir liradan ataiı komisyan tahsil ve istifa ediline· 
meai. 

4 - Borç1alan fllhemi~ mütemekkin 0..lamdaiu •eh•lden 
batka yerde sakin bulunan ıenedatı ticariyenin İftira muamell· 
tında ihtiyar olsmacak muhabere muraflannıa almmeu. 

6 - ikraz mfiddeti 16 ,maden dun olsa bile, f.W. ye komil
yoa en &f&iı on bet sün içinde hesap •e istifa eclilecddir. 

Sa11ılarımızla 
OSMANLI BANKASI lZMIR ŞUBESi 

imza olnmamamıttır 

Posta Telgraf ve Telefon Umum 
müdürlüğünden : 

1- lzmir fdıir dahili posta nakliyat •e toföriüiiiıMLt kullanıl· 
mak üzere ,ehri albnlf lira ücretle orta Ye ya ilk tah.Alli bet fO
f ör alıııacakbr. 

2 - Taliplerin toförlük ebliyetnameleriyle mele~ diploma· 
l&nnı miiatuhiben niha1et bir laafta zarfuula lmair P. T-T. mii
diirlQüne miiracaatlan. 

22-24-45 .. J710 .C1066) 

s. 7 1-7 (1021) 

-,. 
KUia Meiısucat 

F ABRIK ASININ 
Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kum(lflarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaQtiniz iktizaıındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇO.AKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde te,hlr edilmektedir. Lütfen ziyaret 
ediniz, Satış toptan ve perakende 

; .:- ·~ •• ...... • • : ..... •• .: t.t :'~ ... _ ... • :.. ;.. ~ ... - - . t . ._; .. ,,_ ·. ·~,, .· • 
GRIPIN 

Kaşelerinin tesjrini öğrenenler baş, 
diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRJKLIK, ROMATJZMA, GRiP VE EMSALi HAS 
TALIKLARA. KARŞI BiLHASSA MOESSIRDlR 

Terkibi ve tesirindeki Mir'at itibariyle etmalsSz olan GRtPIN'in 
10 tanelik yeni aıub.li.jlaruu tercih ecli.niz. Geceleri tutacak 

olası ajr.ılara kartı ihtiyatlı bulWJl1lUf olunuııu, 
lt:abınJa günde (3) kaıe alınabilir 

Taklitlerinden ıakınınız ve her ')lale ur.arla Gripin uteyini% 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
~. 

l'cıner Tip 1. 90 ~ 832 

85 ;a 756 

Bo.ıkurt np e. 80 » 7%3 
75 .it 890 
70 • 657 

85 » 732 
80 • 701 Ket·•• .,.._ •. 75 • 670 
70 ,, 639 

ı - Yakandaki fi.a.tler, fabrika teıtim ve bedeli petİn öden
mesi aıep-ut 36 ,naetrelik bir top iç:in olup uıari 1 balyalık (Y•· 
ni 25 top) aatıtlara mahsustur. 

2 - Belaer balya ambalaj ;ve preıe masrafı olarak l 00 kunq 
mütteriye aittir. . 

3 - istasyona veya mağazaya naklini uteyeııterden beher bat.. 
ya i~in 30 kurut araba nakliyat ücreti almır. 

4 - 1 • 24 top almak isteyen mtifteriler ,.WCarıdaki fiatlere 
ytizde 2 zamla mal ale.biiirler. 

Yukanda gösterilen bez f:atleri -vekiletin tesbit ettiği fir.tlere 
uyrun ambalaj Ye nakliye maaraflanmn da muvafık olduiu tu. 
~ olunar,. 

TicaHt Odai rennf Mülıri 

- -- - - ------------- --



-~-· 
Emlak ve Eytam bandasından: 

Eaaa No. Yeri No. au 
Eski Yeni 

A. 473 Kartıyaka Alaybey Mah. Celil bey S. 66 72 

MotörDnDzD 
" Himaye Tabakası " Ue 
GENÇLE$TİRİNİZ 

Ada 41, parsel 11 
A. 563 Karfıyaka Oıman zade Retadiye C. 

Ada 109, Parsel 15. 
A. 732 Birinci Süleymaniye Refah ıokak 

Ada 596 parsel 7 
A. 866 Bumava Bozalan mevkii 

64/1 52/J 

8 

572 
3/8 Sebimi 

A. 911 Kar,ıyaka Osmanzade Ruten S. 8 6 
Ada 113 Parsel 46 

A. 920 ikinci Süleymaniye yüzbatı Haaan ağa 102 
ıokak. Ada 143, parsel 3. 

. ~ A.1091 Hacı Mehmet M. Kızbaaan ıokak 6/ 2/3 

MUNZAM •lt.OllSTllOLAIO • • • 
Ynl VEEOOL :rat>. °f. 2' Ilı.belinde 
da~ dayuıkb lulu motör 7ap!D". 
talaamaııuu" tortw l•t•kk•fi•• 
.. u.ka'ffmet .der Ye muaaaııa ldı..et .. 
rol.arla ful• bir rallCltmUı Yerir. 
DAHA iYi alll HlllAYa ••• 
Y eol V E E D O L bü7ük vitealerde, 
laınetli tupkltrde " 7ök.atk her•: 
retı. bile lılmayui o• 1 • d 1 r . Seri • 
!Url bu.bile aılırdu ..... 20 dero
eede bile •!Jl•Nadu ye • • • r • f 1 ' 
.;ım;ı .. ı.rdeo korıır . 
llDK•AN IDAll• ......... ~ . ... 
YENi VEEOOL, Hulnesinde •• 
-öriiıımda hem niyetm. he• d<ı 
ıaı.a aaa •Uddet hiı-ı eder. Utro 
t.pu clW u aurahaıı olacak. 
,dah. iyi bir raodımaa •encek •• 
uhe la a l • ldlomctro ya ......... 011.1 

VEEDOL'o kullaomakta p; lı.altu• 
J1DlS. 

YEEDOL 
Tlrtdp U••• o.,..ııer •• uı,. lhrfıat 
Amerikan Madeni Yağlar Evi 

V. KARAYANOPULOS 
Boltk Paur YaOcl aokak No. 10 

3 cO kat ISTANBUL 

Yerlimalı 
ÇAT AL, Btr.AK, KAŞIK 

Ada 116 parsel 26. 8/32 aebimi 
A.1092 Memduhiye Mah. Mumcu zade S. 

Ada 485 parıel 39 
A.1094 Çorakkapı Mab. Piliç ıokak 

Ada 1524, Parıel 34. 321/36864 biaaeai 
A.1095 Tuzcu Mah. üçüncü küçük Camgöz ıokak 

Ada 457, parsel 13. 3/4 biaaeai 
A. 1096 Göztepe Danit bey ıokak 

Ada 838, pvıel 11. · 
A.1098 Dolaplı kuyu M. Dolaplı kuyu Cad. 

Ada 477, parsel 10. 
A.1099 Dördüncü Sultaniye M. Zenci ıokak 

Ada 4, parsel 11. 
A.1100 Dördüncü Sultaniye Mah. Zenci ıokak 

Ada 2, parıel 1 
A.1101 ikinci Süleymaniye yeni ıokak 

Ada 151, parsel 20 3/8 blıaeıi 
A.1102 Tuzcu Mah. Toraman ıokak. 

Ada 427, parsel 7. 1/4 biaaeıi 
A.1103 Tuzcu Mah. Molla ıokaiı 

Ada 426, parsel 8 3/4 biıaeai 
A.1104 Tuzcu Mah. Küçük Cingöz ıokak 

Ada 455, parsel 31. 3/8 biaaeai 
A.1105 Tuzcu Mah. Oçüncü Canmöz ıokak 

Ada 461, parsel 10 3/8 biısesi 
A.1106 Memduhiye Mab. Dolaplıkuyu cad. 

Ada 450, parsel 6 1/2 biıaesi 
A.l 107 Orbaniye Mah. Kantarcı sokak 

Ada 91, parsel 10. 3/8 biaaesi 
A.1108 Tuzcu Mah. Orta Camgöz ıokak 

Ada 461, parsel 5. 3/8 hissesi 

88 

99 

10 

30 

214 

30 

51 

70 

20 

A.1109 Tuzcu Mah. Orta Camgöz sokak. 18/1 
Ada 461, parsel4. 3/8 bi11esi 

88/3 

45,56 

41 

113 

8 

12 

10 

26 

10 

5 

45 

59 

68 

17 

19 

A.1110 Hacı lbrahim Mah. lkiçetmelik 296,296/1 388, 390 
cad .. Ada 115, parsel 20. 2/8 biaaeıi 

A.1111 Buca eski Bucalı Yeni Tınaztepe S. 
AA.1113 Güzelyurd Mah. Türk pazarı Çarfısı 

Ada 203, parsel 6, 1/2 biaaeıi 
A.1114 Güzelyurd Mah. Türk pazarı çarfııı 

Ada 203, parsel 5. 1 /2 biaseıi 

71/2 

71/3 

18,20 
79 

79 

A.1115 Mecidiye Mab. Telgrafçı Sokak 41, 44,46,48,50 
Ada 550, parsel 26. 18/31 bisıesi 

A.1119 Kadiriye M. Sülüklügöl ıokağı 12 
1/2 biıaeai 

A.l 120 Ali reiı mah. Y apıcıoğlu sokak 71 
Ada 1559, parsel 21 

A.1123 Oçüncü Sultaniye mah. Hacı Ali ef. S. 367 529 
Ada 69, parsel 33 

A.1126 Dördüncü Sultaniye Mah. Hacı MeYliit S. 18 16 
Ada 16, parsel 12. 

A.11131 ikinci Süleymaniye M. Oıman Zatidede S. 17 25 

Nm Depozitosu 
M2 T.L 

Arsa 124 9.92 

Arsa 1913.&0 287.-

Ev 52.-

Bat. içinde 26 3676 
zeytin aiacı Yardır 

ıs.-

Tarla 507 

tajana 138.02 

Ar .. 42 

129 

taj 43 Ev 108.50 

133.50 

taj 41 bahçeli eY 

taj Araa 

Arsa 

EY 

taj. Ev 

taj Ev 

Ev 

EY 

Ev 

Ev 

taj Ev 

EY 
Arıa 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

taj 89 Arta 

Ev 

Arsa 

Ev 

25.50 

68 

50 

97 

29 

46 

57 

28 

56 

57 

35 

12 

78 
385 

21 

25 

48 

645 

62.50 

82.50 

66 

107 

20.20 

13.80 

3.08 

2.58 

1.74 

6.03 

150.-

4.-

3.-

5.-

24.-

15.-

60.-

20.50 

7.50 

-

6.-

7.50 

11.25 

7.50 

20.-
7.-

12.-

10.-

16.87 

6.45 

2.50 

50.00 

2.-

30.-

ŞARL PRIMUS 
Anupadan aYdet etti ... Her sün ilerliyen Avrupa boyacılık 

An'atınııı yep 7eni terakkilerini tetkik etmiftir .. 

Bayanlar! Baylar! 
MeYIİm gelmlttir. Elbioelerinizin kirlenmit Yeya lekdenmit olmuindan 

endite ebneyiniz 1 
En miitkülpeoent suıtolulan bile memnun eden yalnız 

ŞARL PRIMUS 
müeaaeainde bu ihtiyacınızı temin edebiliroiniz 1 

lzmir .... cİTan .. ,.. hallonm eöoterdiii büyük raibet dolayısiyle bu -
fiatler rekabet lıahul etmiyeedı derecede temil edilmiftir. 

NOT ı 

MUesse•enln hiç bir 
tubesl yoktur. Yanht 
yere mUracaat olun-
masın... US-

Adree: BUyOk Kar- E 
dlçaıı hı n altında E 
42·8 Numarada. ~ 

.__.Şİııla.r.l_P_r.i.m_u_s_.E __ _.Te!:.fon No. 3449 

•• •• • 

ENGURU BOY /.EVi 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, ıair 

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki okfıyan MADENi efyalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır .. Cila verilir, bo
zulan kıaımlar tamir edilerek biç belirsiz bir bale getirilir. 

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

etmekle iftihar duyar .. 
FlATLERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri· 

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müesseselerinde çalıfmlf bir 

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

müdürlüğü kartısında ( 111) numaralı yerdir. 
H.3 1- 13 

Kuma.larınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyayınız. Tam renk 

verir, dalga yapmaz, ıolmaz. Ko-

lay boyarsınız. 

(ARTI) den b..,ka iaimli boya· 

lara kulak vermeyiiıiz. 

(ARTI) fennin ıon yenilikleri-

ni daima lafıyan biricik boyadır. 

(1054) 

Ada150parael25 GJPW~··ıuııı:P.:::mıll!llJl!IH~•a· ımıııaamb&!msıı1111 .. t.!.IS:1.12i!;3!:2:~mıı~~..,m 
Büyük fedakarlıklarla vücuda ge- A.1140 ikinci Süleymaniye Azizağa sokak. 96 Arıa 223.50 28.36 Manisa Vakıflar Müdürlüg"' ünden: 

tirilen fabrikamızda yerli malı ola· f.trefpafa ... Ada 135, parıel 14 
rak her model çatal, bıçak, kasık A.1153 Toraman mab. Çirkin ıokağı 21 Ev 42 28·80 Evvelce eksiltmeye konulan Manisada Halkevi civanndaki ve 
imal olunmaktadır. Avrupa mamul&- Ada 64, Parsel 4.. 9/28 hissesi lnönü bulvarı üzerindeki Vakıf arsalara yeniden yaptırılacak 
tı ayanna faik olan bu emsalsiz yerli izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pefin bedelle ıatıtlan 24 . 5 • 1938 ıalı günü ıaat on bir· ikiter katlı ve iki daireli iki kira evinin ke,if mikdarı çoğaltıla· 
malı fabrikasının mamulitını her de ihale edilmek kaydiyle arthrmıı.ya konulmuflur. . . rak intaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuttur. 
yerde aravın•z. istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya gırmelerı ve 1 _ Her iki evin ketif bedeli yirmi iki bin üç yüz elli yedi lira 

LOKANTA ve Gazinocuların .iy~a~n~la~r~ın--d~a~n~ü~fu~s~c~üz~d~a:n~i~yl~e~b:i~r~er~fo=t=o=ğr:a:f:g~e·t~ir~m~e=le~r=i·======8= -==2=2==1=5=2=2==(~9=48=) =' doban altı kuruftur. nazarı dikkatine : A 1 • ' 2 - Bu ite ait projeler, ketifname, Fenni tarthame ve teferrü· 
Fabrikamız BAŞKURT marka- Aşçıbaşı MakarnaJan 1 atı Vakıflar umum müdürlüğü intaat müdürlüğünde ve Manisa 

h YERLi mamulatımızı görme- · 1 Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. lstiyene 50 kuruf mukabilin· 
den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK de verilir. 
takımlarınızı almayınız. Bütün 3 _ Eksiltme 3 haziran 938 cuma günü saat on birde Maniıa 
mallarımız hem kalite itibariyle Vakıflar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon buzuruyle 
Avrupanınkinden daha yüksek ve yapılır. • 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 4 - Muvakkat teminat bin altı yüz yetınif altı lira seksen bet 
ucuzdur. kurut tur. 

Umumi Satıs Yeri: İstanbul Tah- 5 - Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına ait ticaret odaaı ve-
tallale caddesi No. 51 ., ıikaıını ve 938 yılına ait Nafıa vekaletinden alınını' ve yaptığı 

(Jak Dekalo ve Ssı. ) en büyük bina bedelinin on bin liradan atağı olmadığını bildiren 
" Paris fakülte ~i~den diplomalı ·• ve yapı müteahhitliği vesikasını göstermeleri lazımdır. Bundan 

batka eksiltmeye gireceklerin ya bizzat yüksek Mühendis veya 
Dili' tablplerl Mimar olmaları veya bunlardan biriyle müttereken teklif yapa· 

Memleket hastanesı tfış tabıbı BAô VE BAHÇELERiNiZi • PAMUK TARLALARINIZI rak mukaveleyi birlikte imza etmeleri tarttır. 
~·uza ff .-r Ero!!n J Sulamak için doğrudan doğruya kayıtsız, ayni kaide üzerinde 6 - Teklif mektupları 3 Haziran 938 tarihine raatlıyan cuma 

VF ' · SeUuıik aergisinin Birincilik DIESEL MOTöRONE akuple edilmit POMPALARDAN istifade günü ıaat ona kadar Manisa vakıflar müdürlüğünde komiıyo1' 
madalyasını kazanmıftır... r.diniz. ŞEHiR • ÇiFTLiK ve OTEL tenviratlan için ayni motÖr· reisliğine verilir. 

K.-mal Çetinda~ 
Hasta'annı her gün sabah 

· aat dokuzdan başlı yarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder'et. 

Telefon : 3921 __,_. 
IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Yedi bin beŞ yüz lira bedeli ıııu

hammenli satın ahnacak bir adet it
faiye tiµi komple Aratöz kapalı zıırf
la eksiltmeye konulmuştur. Fenni 

Göz He~imi 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Abenk matbaası yanm
dL Numara: 23 
M~yene saatleri : 10-12, 

15 - 17. Telefon : 3434 

ve mali ,artnamesi makine ve elek- DOKTOR 
trlk m,ühendisliğinden tedarik edilir. F . k İb h • Ü.. k 
Muvakkat teminat ıniktan beş yüz al ra lffi te 
altını, iki lira elli kuruştur. Kapalı ., 
zarfla ihalesi 116/938 salı günü •aat Opera tor 
16 da belediye encümenindl' yapıla· . 
caktır. ı,tirak edecekler 2490 sayılı Muayenehanemi lkincı Beyler so· 
kanunun tarifi dairesinde hazırlan· ı kağında Halk fırkası sırasında 65 
mı• teklif mektuplannı ihale tarihi numaralı evin birinci katma naklet· 
olan 7/6/938 salı günü azami saat tim. Fransız haataneıile al&kam yok-
15 e kadar encümen reisli~ine ver-

1 
tur. Sababdan ak,ama kadar müra-

melidirler. caat kabul olunur. 

lerin dinamoları da vardır. Mazotla itler, sarfiyatı gayet AZDIR 7 - Kapalı zarfların ibzarında, teklif mektubunun yazılma. 
sıııda ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde İı• 
teklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfi· 
yen riayet edecekleri ilan olunur. 

M. TEVFİK BAYKENT 
Elektrik. Radyo. Telefon .. Pettemalcılar 77/79 Tel. 3332 18- 22 - 26-31 1635 (1029) 
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TÖPANE Terazileri 
Tiirkiyenin Eıi~Biı-inci Term 
Fabrikasının. Mautulatıdtr 

TakliUefiodl'n Sakııunıı ' 
' ........ .J .,.., .,_ .. _"".._ 

.. .. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

YE 
' , . 

Sirkecide 
Bu her iki otelin milıteciri Türkiyenin en eıki otelcisi DA Y 

öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle biitiin Ese 
halkına kendisini aevdimıittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu· 
lurlar. - · • d 

Birçok huaualyetlerine il:aveten flatler 1116thıt ucuz ur. 
latanlnalcla hUtGa Ese ve bnıirliler. bu ot~llerde 1ıuluaurlar. 



Ağız bütün rnikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmavın1z 

açık .... ,-------------~-~, 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve batta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide huuımaıı, apandi· 
ait, nevrasteni, 11tma ve romatiz· 
ma yapbğı fenneo anlatllımfbr •• 
Temiz aiız ve ıağlam ditler umu
mi vücut aağbğmın en birinci !ar-

ki: 

tı olmuttur. Binaenaleyh w di91eri· 
nizi her gün kabil oldugu kad.ar 
fazla (Radyolin) dit macunu de 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle ınikroPları imha 
ederek ditlerinizi korumUf olur· ( 

RADYOLIN 
ıunuz. 

ll d• 1 .. •. bah ve -•,·am her yemekten ıonra fırçalayınız ...• e ıt erınızı aa ~ 

, 
TURAN rabrikalırı mamulAbdar. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, t raş sabunu ve kremi ile gllzellik krem· 

lerini l<ulJanmıı. Her yerde sabJmaktadır. Yalnız toptan sa

hılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numaradatumd~~ acen· 
H · U acaa e ınız. telik Nef'i Akyazılı ye J. C. emsıye m r 

Posta Kut. 224 Teefon 3495 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

B .. b k karacig~ er rahatsızlıkları-o re , .. 
na hazımsızlığa karşı en Jyı ve 

' d d t'' şifalı ma en suyu u · 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 

./ 

TÜRKİYE 
CUMHV RİYETI 

.BANKASl 
Dima sabit daima tabii 

ı· 
Juvantin saç boyaları 

INGtLIZ KANZUK eaaneıi laboratuarlaranda hazll'lanan Ju
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Ü7.erine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arııyınız. 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

ı Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbuJ hediyeniz ec-

1 zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi 
1 kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
j bir müessese olmuş, lrokuculuk 

alemini şaşırtınıı bulunmaktadır. 
1 Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 1ıömıeli.ainiz. 

DEUTSCHE LEVAN! Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. noYAL NEERLANDES 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE. LINIE DEUCALlON vapuru 16/5/936 ta· 
HAMBURG, A. G. rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

ANDROS vapuru 1 5 mayısta bekle· Amaterdam ve Hamburg limanlanna ha· 
niyor. Anver• ve Hamburg limanlann· I reket edecektir. 

dan yUk çıkaracaktır. VENUS vapuru 26/S/936 de lima• 
AKKA vapuru 24 mayısta be.klenl• rum1Zda beklenmekte· olup yükünü tabli· 

-,or. Rotterdam. Hambıırır ve Bremen yeden sonra Burgu, Varna ve Köstence 
için ynk alacakbr. limanlan içi.n yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT SVENSKA ORJEN UN1EN 
MARITZA vapuru haziran iptidala· BARDAl.!AND motörü Z0/5/938 ts. 

nnda bekleniyor. Rotterdam Hamburg rihinde beklenmekte olup Rotterdıım, 
ye Bremen limanlan için yUk alacaktır. H b Gd • O ~,.,, D · _.ı. am urg ynıa, an .... -&• anıman1 

SERViCE MARITIME ROUMAINE B ı~-'-·I. l · · _..:!L alacakhr BUCARF.ST ve a ~ ıman an ıçın ;yua. • 

DUROSTOR npuru 1 haziranda bekle- NORDLAND vapuru 6/6/936 tarl-
niyor. Köstence, Galatz ve Tuna ]imanla- hinde beklenmekte olup Rotterdam. 

n için yük alacaktır. Hamburg, Cdynia. Dantzig, Danimark 
DEN NORSK.E MlDDEUIA VSUNJE ve Baltık limanları i.çi.n yük alacakm. 

OSLO VJKfNCLAND motörü 16/6/936 ta· 
SAN ANDRF.S vapuru 26 haziranda rilı.inde beklenmekte olup Rotterdam, 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum Hamburg, Gdynia, Danbig, Danimark 
liman1anna yük alacaktır. B ltık ı· l · · yük' alacakbr ve a ıman an ıçın . 

JOHNSTON VARREN UNES LTD. SERViCE MARI11ME ROUMAIN 
UVERPOOL 

INCEMORE npuru 5 haziranda bek- SUÇEAVA vapuru 6/6/938 tarihin· 
leniyor. Burgaz, Varna, Köstence liman- de limanımıza gelip Malta, Marsi1ya V4 

1 -..:!t. 1 akbr Cenova limanları için yolcu ve yük alır. 
arına yua. a ac • 

STE ROYALE HONGROISE ALBA JULIA vapuru 2/7 /1936 de 
DANUBE MARJ11ME beklenmekte olup Malta, Marsilya ve 

BUDAPEST vapuru 23 mayuta bek· Cenova limanlan için yük alacakbr. Yol· 
leniyor. Tuna limanlan içi.n yük alacak- cu da kabul eder. 

br. ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
TISZA vapuru 21 mayısta bekleni- \ardaki değişikliklerden acenta mesuli

yor. Port Sait • ve lskenderlye için hare• yet kabul etmez. Daha faz:la tafsilat için 

ket edecektir. ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
lllndatd hareket tarihleriyle nav· .. .. . 

tunlardaki değlflldllderden acenta me- vapur acentalıgına muracaat edılmesl rl· 
sullyet kabul etmez. ca olunur. 

Daha fazla tahllAt almak için Birin- Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 Ltd. 
HELENIC LINES L TD. Ellerm~n Un es Ltd. 

HEl.l..AS vapuru 13 / 15 mayıs ara· LONDRA HATI'I 
sında beklenilmektedir. Rotterclam. CARLO, vapuru iki nisanda Loniira 

Hamburg vo Anvers limanlan için yük ve Hull' den gelip yük ~ıkaracak ve ay· 

alacakbr. ni zamanda Londra ve Hull için yük 
GRlCORlOS C. il vapuru 23 • 24 ma· alacaktır. 

yu arasında beklenilmektedir. Rotter· POLO 29 · ela Londra ve 
A limanı . . vapuru nıaan 

dam. Hamburg ve nvers · an ıçm Hulld ı· ··k ıka --'-
yük alacakbr. en ge ıp yu ç ra~ . 

LINEA SUD AMERiKANA OPORTO vapuru 26 rusanda Uver 
RIO PARDO motörü 24/25 mayısta pool ve Svaneeadan gelip yük çıkaraca l 

beklenmekte olup Nevyork için yülı: ve ayni zamanda Llverpool ve Glosgo • 
alacaktır. için yük alacaktır. 

ELiN. K. motörü 15/20 haziranda LESBIAN vapuru 17 mayısta Llver-
Leklenmekte olup Nevyork için yi.ik: pool vo Svanaeadan gelip yük çıkaracak 

alacaktır. OPORTO vapuru 7 mayıs 1936 de 
UNtTED STA TF.S AND LEV ANT Llverpool için yük alacaktır. 

UNE LTD. THE GENERAL STEAM NA vtGA. 
BACHDAD motörü 1 haziranda bek· TION L TD. 

lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. ALBATROS 3 vapuru 20 mayısta 
DANIO motörll temmuzun iptidasm· Lo d · · ··'- 1 kb n ra ıçın yu~ a aca r. 

da beklenilmekte Nevyorlı: için yük ala· DEtrrsCH LEV ANTE • UNIE 

caktır. ACHAIA liman d l 
BALKANLAR ARASI HATii yük ~~;u uruz a ouıı 

ZETSKA PLOVIDBA A.D. T lh ıunı rd ki d ;;.;,,.kl·kl ar ve nav a a e6~• ı er-
KOTOR den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Balkan ittifakı lktısat konferansın in 
seyyah, yolcu ve yük için teaie 
hatta mensup Yugoslav bandırah 

LOVCEN 

ettiği 

Lüks vapuru pazartesi 23 mayıs saat 
12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
Korfu. Adriatik lirnanlan, Venedi.k, Tri· 
este ve Susak limanları için yolcu ve yük 

alacakbr. 
Gerek vapurların muvasalAt tairhleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 

WWW**EMM w ıww 

lZMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHtLl HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
kında acenta bir taahhüt altına girmez. Muayenehanesi : ikinci Beyler 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci sokağında Fırın karııamda (25) 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) numaradadır. 
umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat TELEFON : 3956 

. edilmesi rica olunur. EVi Göztepe Tramvay caddesi 
TELEFON : 3171 - 4072 No. 1Of8 TELEFON 2545 

"""EIW-"""' no;i+'9'(!!_,,-,.-p;,,. Ji"'!'MW?:lM\«!J#i4Jlir.;wa~klillW' fffi' 

Ayvalık mal müdürlüğünden: 
Mevkii Mahallesi 
Ayvalık Hayret· Sahilbo 
tin pafa mahallesi caddesi 

» » » 

Nevi Kapı No. Hududu 
Çetmeli Ce- 23 Cephesi: Sağı yol 
li.I zeytinyağ solu 21/1 depo ar· 

fabrikası kası münazaalı 
arsa 

Yağ deposu 21/1 Cephesi yol sa
ğı 23 ıayılı fabrika 
ıolu yol arkası mü· 
nazaah arsa. 

Müttemilab : 
Fabrika ve depo içindeki alat ve edevat makina kazan vesaire. 

· Borç mikdarı 13675 Lira .• 
1 - Yukarıda yazılı gayri menlçul emval 20. 5 • 938 tarihin

den itibaren yirmi gÜn müddetle temlik bedelinden olan borca 
mukabil tahsili emval kanununa tevfikan ve 2490 aayıb artbrma 
ve ekıiltme kanununa göre müzayedeye vazedilmittir. lhalei evı 
veliyesi 10 - 6 • 938 tarihinde cuma gijnü ıaat 15 te icra edile-
cektir. 

2 - Taliplerin kaza Milli Emlak idaresindeki _farlnameyi gö
rerek yüzde 7 .5 peyle tarihi ihalede hazır bulunmaları ilan olu-
nur. 18 - 22 - 26 - 31 1641 (1030) 
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Cekoslovakyada bugün • 
seçım va 

Cekoslovak Başvekili B. Hodza 
• -- - -- --- --· --

Ta h şi da t haberleri 
Prag Hükünıeti Almanyadan malu
mat istemişse de cevap alamamıştır 
Çeklerle Almanlar arasında vahim hadiseler olmuştur 
PRAG, 21 (ö.R) - Çekoalonkya- l 

da yannki pazar sünü takriben iki yÜ% . 

elli nahiye, nahiye meclisi izalarmı İn• 
tibap edeceklerdir. Diğer nahiyeler 29 
mayısta ve 12 lıaziranda ,..ylerini vere• 
ceklerdir. Bu intihapta kadm möntehip· 
!erin aa;ruı erkeklerden fuladD'.. Yarın 
450 bin kadma kartı ancak 418 bin er· 
kek rey yereceklerdlr. 

Möntehiplerin rey Termelerl mecbu
ridir. Bundan bçmiınlara brtı para ce• 
:asından b"fluı, alb aya kad. hapis ce
ıı:ıw tatbik edilir. Ancak lıaatalar, yet· 
mit yqmı -~ ihtiyarlar ,.. vuifele· 
rinin rey aandıiı batına silmek lmkinını 
bınkmadıimı ispat eden memuilar bun· 
..luı ınüatesnadD'. Hiç kimse ile temas et· 
..emeie dinen mecbur olan keıitler için 

.>ile rey vermelı: mecburidir. Bunlar . ta· 
mamiyle kapalı ııiyalı aralıalar içinde rey 
dairesine kadar ııötörülöp arabanın bir 
deliğinden rey pmlalanm mabrlar. 

PRAG, 21 (ö.R) - B.,vekil Bay 
Hodza basma mühim lıeyuıaH• bulun· 
mUftur. Bunun baflıc:a seçitleri tunlar· 
dD' : 

•Milletler atatüaü haklmıda bazı esas 
prensipler vazedilmİftİr. Bunlar leırii 
bir yolla kanun ,.,klini alacakbr. Diğer 
taraftan bu meselede mepıı bir alaka 
Te menfaati oluı bütün unsurlarla mü
wereler yapılacaktır. 

.Frımsa hariciye nazın bay Delbosun 
Praııı ıôyareti ımwnda dediğim ribi Çe
koslonkyanın Avrupada hususi bir va• 
ııifesi Tardır. Zira burada birbirinden 
batk• milletler, billıusa Alman millicili
ii Çek milliciliği ile kaııılatmakta v~ 
çarpıpnaktadır. Çekoslonkya I" iki ta
raflı muamma kaııumdada ı 

Ya iki unsuru ihtilif halinde bırak

mak, yalıut ta milletler meselesini mev· 
art möeoaeseler kadrosu içinde kendili
jinden daimi ve ıullıçu bir teaviy•ye İm· 
kin verecek ,.,kilde halletmek. Biz çok
tuı beri bu aulh ve hakkaniyet tes..ıye· 
ıini yapmak azmindeyiz. Bunun bak!ta
niyetli olmuD'll iatiyonn. Yani hiç bir 
noktada evvelden hazırluımıf yerlqmİf 
bir f;krinıiz yoktur. Teaviye bizim rle
mokraai ıİltemimlzden ileri gelen iki 
prensibe dayanacaktır: idarede muhtari
yet ve nisbİyeL Niabiyet diyen hakkani· 
yet der. 

Bu hakkaniyet te müeueaelenmizin 
otomatik faaliyeti ile mümkün olduğu 

mubafua11 albndadır. 
PRAG, 21 (A.A) - Resmen bildi

n1diğine göre dün ve evvelki rön ıima
ı; Bohemyada bazı ciddi hadiseler cere· 
yan etmİJ!İr. Evvelki ııün altmış Alman 
Bohemyanın timali r•rbiıinde kam So
mutovda Çek askerlerinden mürekkep 
bq kişilik bir gruba taarruz ebnqlerdir. 
Askerlerden biri ağır ıurette başından 
yaralanarak hastaneye kaldırılmı,br. Di
ğer askerler kasaturalannı çekmişler ve 
mütecavizler kaçmtflardır. Vak'a mahal· 
line polis takviye kuvvetleri gönderil
mİJtİr. 

Dön aabah yedi jandarma hicviye da
ğıttıldan esnada tevkif edaen üç Alma
nı kurtarmağa çallf'U' takn'ben 300 kişi-

den mürekkep bir kitleyi sopalarla da
ğıbruftır. Jandarmalardan birine hücum 
edilerek yere yabnlmıtbr. Diğer bir jan
darma da nümayifçiterden biri tarafın· 
dan atılan tahta bir kutu ile yaralanmq 
ve hastaneye kaldırılıtUfhr. Vaziyet va· 

hİın bir tekil alltllfbr. Juıdarmalardan 
biri ihtar mahiyetinde olmak üzere ta
bancıuiyle bir el atq etmiştir. Nümayİf· 
çilerden biri bir kaza neticesinde yara
lanıtUf, üç taneıi de tevkif edilmiflir. 

Hadise malıalline polis takviye kıt'a· 
lan rönderilmİJtir. Alqama doğru sükU-
net avdet ebnİftİr. 

Dön dökkBnlar bütün rön kapalı kal
mqbr. Fabrikalarda Südetler çalqmak
tan imtina etmİflerdir. 

PRAG, 21 (A.A) - Bmo ve diğ~.r 

mahallerde vukubulan hadiseler üzerine 

Hanynlayn nutkederken 
Haynlayn hökörnetle müzakereye ııirif· 

mekten imtina elmİftir. Mih:akereye ıi· 
filmek için Südetler tarafından lleri ıü
rülen başlıca prtlar ıurılardır. 

1 - Nizam ve isa~in yeniden te· 
sisi. 

2 - Fikir serbestliği. 
3 - Matbuat ııerbestliği. 
4 - Topluıma serbestliği. 

HA YNLA YN ALPLARDA 
PRAG, 20 (A.A) - Salahiyettar 

malıfellerde aöylendiğine göre Hanylayn 
Hodza mülakatı rdecek hafta zarfında 
yapılacakbr. Bununla beraber Südet 
partisi Hanynlaynm is\irahat etmek üze
re Alp dağlanna gittiğini haber vermek· 
tedir. 

Müstakil Alman matbuatı ekalliyetle
rin statüsüne ait müzakeratm Haynlayn 
tarafından idare edilmiyeceğini ve bu 
miizakerelerde Südet parfuine mensup 
mebuslar hazır bulunacağını yazmakta-
dır. 

kadarddeedilmeliclir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... 

.t938 tenesi Çekoılovakya için ku- L · d H ı · f k 
rulUfUDUD yirminci yıJdönörnÜ olan bir or a ı a s 
jöbile yılıdır. Bu yd bize yetine getirile
celı: vazifelerimiz olduğunu habrlatmak· 
tadır ve bunları aene sonundan evvel 
yapmq olmak İsteriz. Bu taabbÜHen U• 

ıa kaçınıruyacağu. 

cHükörnet dört ve 28 martta umumi 
efkinn taa..ıp ettiği diitönülmİİf beya· 
natla Yazİyetini taarih etmiftlr. Yani, 
icap ederse, iatildilimizi mödafu ede
cejiz. Fakat diğer taraftan ana yaaa
mısm ve vaziyetin lüzumlu söıterdiği iter 
f<!yİ baı.,., de bazınz. Millet devletin da· 
imi olacağına emin olmalıda. Her bal 

Lordlar Kamarasında 
bir nutuk daha söyledi 
"Harbın içtinabı nakabil olduğu yolunda 

söylenen sözler tehlikelidir,, 
,.., ihtimal içinde mukavemet edeceğiz.. Londra 21 (A.A) - Lordlar ka- tasvip ebnekte olduğu mi.nasını 
Bizim uıanemiz me..cudiyet prtlan i(in marasında dün bir nutuk söylemit tazammun etmemekte bulunduğu-
mücadele etmektir. Avrupanm bu kıs· olan Lord Halifaka demittir ki: nu söylemittir. 
mmda üzerimize diifen vazifeyi ifa et- Kimin tarafından olursa olsun Lord Halifaks sözlerine fÖyle 
meıini bileceğiz, yani devletimizi tqlül ltalyanın Habe,istanın fethinin devam etmittir: 
eden milletleri ve milliyetler ıırubunu tanınmamasını andırır tekilde İz· Harbın içtinabı kabil olduğu yo
orpnize edeceğiz. Çekoslovakyanm var. bar olunan hisai her ne kadar an· !unda ıöylenen sözler tehlikeli ve 
lığı elzemdir, çünkü biz Avrupanın umu· lamakta iıem de ideal bakımdan esasen doğru değildir. Nazarlarını 
mi menfaatini temsil etmekteyiz. Biz çar- doğru olan ile fiili noktai nazar- ilhamlar almak için büyük Britan
pık ideolojilerin tazyiki altında ezilm<!- dan mümkün olanı telif etmek la· yaya çevirmit olan küçük A VTUpa 
meli ve can vermemeliyiz.> zımdır. Harp ile sulhtan birini ter- devletlerinin ltalyan • lngiliz iti· 

TAHŞIDAT HABERLER! cih iktiza ettiği zaman sulhu ter- lafı kartııında •a•ırıp kalacakla-
PARIS, 21 {ö.R) - cFigaro• gaze- cih etmeği hemcinslerime kartı rını söyliyen B.Snele cevap veren 

lesine göre C<"koslovak hükörneti de bu- vazifem cümlesinden addeylerim. Lord Halifakı fÖy)e demittir: 
duttaki t~idat haberinin doiru olup Hariciye nazırının vazifesi mem· Ben CeneVTede Fransa hüküme
olmadığuıı Alman hökümetinden o. · leketinin aziz saydığı esaslı ide· ti mümessilleri ile ve küçük itilaf 
muı ise de Vilbelmstr ... e bu tqebbüs~ alleri bili.mel kabili tatbik olan ve Balkan itilafı mümessillerini 
cevap vermemqtir. hudutları aşacak surette ileri götü- hareketimize ve itili.fımızın akdin 

PRAG, 21 {A.A) - Ostrava Mo- rülemiyecek surette siyaseti idare den iatihraç edilecek mi.naya ta
ravskada halk Alman evini muhasara et- etmektir. raf tar buldum. Y egi.ne fÜphe iz
mİftİr. Polia halla dağıtmak için güç- Lord Halifaks lngiliz • ltalyan har eden devlet Sovyet Rusya idi. 
lük çekmİftir. Bronada polis bir alay ter- itilafını bir kerre daha muhik gös- O da itilafı eyi kartılamıttır. 
tip ederek milli DUU'flar söyliyen bet bin tern!eğe çalıştıktan sonra bunun Bu nutuktan ıonra Snel takriri 
Çeki dağıtmağa teıebbös ebnİftir. Al- lngilterenin ltalya tarafından ne reddedilmit ve Brocketin ta
ınan konsoloıhanesİyle Alman evi ve ispanyada yapılan müdahaleyi ve dil takriri reye konulmaksızın ka
Haynlayn oartisinin merkezi polislerin ne de Habe•İstandaki faaliyetini bul edilmi,tir. 

t aıaı nda trı· 

cok 
' 

mühim beyanatta bulundu 

Fransız nazırı Londrada 
Dün de temaslarına devam etti 
Paris gazetelerinin endişeleri ... 

•• 
Ov re Hitlerin tesiri altındadır Mossolini •• gore 

Londra 21 (ö.R) - Fransız adliye nazın Paul Rey
naud dün Forayn ofise giderek Lord Halifaka tarafın
dan kabul ed ihnittir. Nazır aynca sömürgeler nazın 
Malkohn Makdonald ile de görüşmü§tÜr. Alqam ye
meğinde lngiliz hükümetinin başhca diplomasi mü.-
viri olan Robert Sir Vansittarı!a m isafir olmuştur. Bu 
~!' öğleden ıonra Franaız adliye nazırı «Fransız. bir- . 
!iği» lngiliz sosyeteleri federasyo';lunun kongres.ı~ ı· 
hazır bulunmak üzere Leeds şehrine hareket etml§tir. 
Burada belediye teşkilib tarafından terefine bir kabul 
resmi yapıbnı,tır. Bu sırada söz alan Paul Reynaud 
lngiltere ve Fransa arasındaki antanb belki hiç bir za· 
man bu günkü derecede kuvvetli olmadığını ve esasen 
her zamandan ziyade bu gÜn bu antant ihtiyacının his 
edildiğini aöylem4tir. 

Londra 21 (ö.R) - lngiliz hükümeti ispanya me
selesi hakkında ıundaj ve iatitarelerine devam ediyor. 
Günün en mühim unsuru Lord Halifalala Fransız ad
liye nazın B. Reynaud arasında yapılan mülakattır • 
Bunu Fransız nıwnnın Sir Robert Vanaittard ve B • 
Malkohn Makdonald ile mülikatlan takip etmiıtir. ~; 
lngiliz ve Fransız nazırları Avrupa sullıunu alakadar 'i , · 
eden mühim meseleler hakkında bis ve görü§lerini , ~\ 
ıa....ılaştumak imkinını bulmuılardır. ispanya mesele- ı '•· ·· 
sindeki anlaşmazlık Roma ve Paria arasında anlaşma- ı, ·• .. 
ya ve hatti. gerginliğin azalmasına bile mini olmakta- ı ; 
dır. Lord Halifakı bu giiçlük hakkında Fransız kabine
sinin görü,lerinin bizzat bir Fransız nazın tarafından ,·! 
izahına muhatap olmakla pek memnun ohnUJlur. iki 
nazır fU neticeye vannı41ardır ki yalnız Fransız - ita!- • 
yan dostane münasebatının iadesi değil, ayni zamanda ;C' 
Akdeniz Avrupası havasının daha kuvvetli bir tekilde ~,ı 
11Çılmaaı da karıımazhk siyasetinin muhafazasına bağ- · .... 
bdır. Hitler ve Mussolini 

Paria 21 (ö.R) - «Oeuvre» gazetesinde Bn. Ge- hududlarmda kontrolün zaruri olduğunu, bunun ya
nevieve T abouis yazıyor: 8. Mussolini Führerin zi- landa tahakkuk edeceğini esasen gönüllülerin tedricen 
yare tinden sonra açıkça tesir altında kalmıştır. Şimdi geri çekilmesi için milletlerin prensip üzerinde anlq
ilii.h Hitlerin peygamberi derecesine düımüştür. Al- mış olduklarını yazıyor ve ili.ve ediyor. Tabii, eğer gö
man ltalyan entrikalarını Londradaki muhafazakar nüllülerin geri alınmaaı bir hakikat ohnazsa Fran&l'! 
« Timesıı gazetesinin bile ifta ve reci etmeııi dikkate de- hududundaki kontrolü ilga edebilecektir. 
ier. Bu gazeteye göre, Roma ve Berlin}spanya mese- PRENE HUDUTLARI VE INGILTERE: 
lesinde Londra ve Parisi birbirlerile ihtili.fa dii§ürmek Paris 21 ( ö.R) - « Populair » sosvalist gazetesi 
ve lngiltereyi kendi taraflanna çelanek istiyorlar. Bun· yazıyor: Fransa CeneVTede ispanya ve Ha~ mesele· 
lar aldanıyorlar. lngiltere bunu asli yapamaz! !erinde İngiltereyi cemileki.r bir tekilde takip etmit· 

DöRTLER ANLAŞMASINI TEMENNi lir. Cemilekirlık göstermiatir. Zira kendisinin bu işler-
ED~YORLAR: de hiç bir kazancı yoktu. Fakat ,imdi lngiliz hükümeti 
Pans 21 (ö.R) - Fatiat «Gourıı gazetesi dört bü· Prene hududunun kapablması için Fransayı tasfiveye 

yük A"!llpa devleti arasında bir anlaşma tahakkukunu kaııa.acak mıdır? Biz bunu hiç zannetmiyoruz. lmıi
temennı ederek B. Çemberlaynın müdahalesi sayesin· liz hükümetine böyle bir niyet atfetmek, onun centil
de Fransız - ltalyan müzakerelerinin yeniden iyi bir menliğinden tüpbe etmek olur. B. Çemberlavn Düçe· 
yola girdiğini ümid ediyor. nin ne kadar dostu olursa olsun, Fransanın böyle bir 

cEre Nouvelle» gazetesi de ispanyanın Karat:lf'nİz taviz yapmasını isteyemez. 

Asilerin taarruzu durdu 
Birçok Yunkers tayyareleri Kas
tellon şehrini bombardıman ettiler 

lapan yol 
KARJŞMAZUK KOMITESINDE 

Londra, 21 (ö.R) - Perıemlıe gü. 
nü toplanacak oluı karıf111Uiık komite-
ainin lapanyadan ecnebi rönüllülerin ge· 
ri alınması ve kontrolün takvİyeıi me
aelelerinde almağa davet edileceği ka
rarların ehemmiyeti aebebiyle lnriliz hü
lı:ümeti bqlıca alakadar devletlerin mü· 

PARIS 21 (ö.R) - ispanyada cüm
huriyetçiler asilerin taarruzuna durdur· 
mUf bulunuyorlar. Milli müdafaa neza· 
retİnİn tebliği ıöyledir ı Dön Şark cep
heainde kayde değer bir ıey olmamqbr. 
Katalonya cepheıinde tiddetli bir bü
c:um neticeainde diifman Pedrillo mm· 
takasında T oborolio dağını ifııale mu
vaffak olmupa da burası derhal istirdat 
edilmiıtir. Diifmanın bu mevkii tekrar 

zapt için yapbğı yeni tqebbüs k.imilen 
piiskürtülmiiftür. Penarroya dafmda da 
düıman zaptedİlmİJ ve piiskörtiilmüttür. 
Hükörnetçi kuvvetler mukabil taarruzla 

bu dağın prk tarafında 1940 tepesini 
de zaptetmiılerdir. Aıilerin diğer hü
cunılan lardedilmif ve muhacimler .. ha. 

da yüz ölü bırakrmJlardır. Moıkerella 

mıntakaaında düıman çok ağır uyİat ba
hasına bir tepeyi ifgale muvaffak olmuı· 
tur. Diğer cephelerde kayde değer bir 

meNilleriyle konUfmalanııa devam et· 
ıey yoktur. 

Cephenin harekat aahaımda tayyare• mektedir. Komitenin tuvı'bine arzedil~-
ler çok müessir hizmetler gÖrmÜflerdir. cek formül hakkında Fransız hükümPelti·. 

le anlatm• huıl olmuıtur. Lord Y 
Bir çok noktalarda asi cihazlarla mulın- tal mouth dön birbirini müteakip 1 ya ve 
rebeye gİrifmİfler, bir Domier tayyare~i- Sovyet Rusya maılilıatgiizarlariyle Al
ni dü,ürrnüşlerdir. Bizim bütün tayyare- man aefiri bay Bineni kabul etmiıtir. Bu 
lerimiz salimen üslerine döruniiflerdir.. göriiş:me üzerine vaziyet hafifçe açılmıt 
Traıone def tayyare bataryaları avcı rı'bidir. Londrada ümit edildiğine göre 
tayyareleri himayesinde olarak tehri 
bombardımana t"lebbiis edeu bir tayya· 
reyi dütürmüşlerdir. 

Kaçmağa kalkıfan pilot denize diıt· 

miiftür. Kaatellon dün bir çok Yunkers 
tayyareleriyle 9 avcı tayyaresinin bom· 
bardunanına uğramıfbr. Atılan bir çok 
bombalar altmq evi harap elmİftİr. Vi
Iayet hastanesi üzerine on bomba dilftö
ğünden bina yıkılmıfbr. A holi arasında 
kurbanlar vardır. 

bir taraftan ispanyada ecnebi müdaha
le tehlikelerini bertaraf etmek, diğer ta· 
raftan da Pariı ve Roma arasında mü
nasebetleri salim bir mecraya sokmak 
ribi çifte bir pyeye ermek için nihayet 
bir uzlqma mümkün olacaktır. Bu iki 
hedef bu aaatte İngiliz ıiyaaetinin esa11· 
m tqkil ediyor. Geçen son tqrinde es u
lan kabul edilmİJ olan gönüllülerin ge
ri alınmasına müteallik lngiliz planı böy
lece yeniden stiniln ,,_Jesi halini al· 

Cümhuriyetı;ileri 
lllJflır. Bu pianm eaaalan ıunlarda ı 

ispanyada iki taraf ntwline lıiunet. 

!erinde bulunan ecnebi rönüllüleri aay
mak üzere beynelmilel komisyonlar gön• 
derilecektir. Diğer taraftan lspanyol ... 
hillerinin kontrolü takviye edilecek ve 
Portekiz hududuyle Franaanın !'!rene 
hududunda kontrol iade edilecektir. 
Deniz kontrolünün takviyesi beynelmilel 
möphedelere yalnız vapurlan değil, ay• 
nİ zamanda İspanyol limanlannı da kon• 
trol etmek hakkD'U verecektir. Öyle ki 
temsil edilen devletlere ait vapurlar hu 
limanlara asla adam ve malzeme çıkara· 
mıyacaklardır. Ecnebi rönüllüler losım 

kısım, tenıik, ıubay, er ve saire halinde 
tasnif edaerek bu sayım bitince geri al· 
ma muamelesi bqlıyacak ve bu İf her 
sınıf eönüllüler için iki taraf arasında ay· 
nİ nisbet dahilinde yapılacaktır. Fakat 
eğer sayım bqladıktan 30 gün sonra 
gönüllülerin ııeri alınmasının tahakkuk 
edemiyeceği anlqılırsa Fransa tekrar 
Pirene hududunu açabilecektir. 

itte bu plan prenıip itibariyle devlet· 
!er tarafından kabul edİlmİJtir. General 
Frankonun veya Banelon hükümetinin 
bütün tatbikine mani olmak mesuliyeti· 
nİ yij)dene.cekUri sannedilmemektedir. 


