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Başmuharrir ve umum! neşriyat mildUri.i: 

HAKKI OCAKOGLU 
•---A__..B___,0 NE ŞER A 1 T-1-

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı avlık • . . • . • .• •• • . . •. 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

~--------· FtATI ( 5 ) KURUŞTUR 
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il 

1 
Atatürk 

Ankaraya döndü 
ADANA, 24 (HUSUSi) - Meninden 

bmaya gelen ŞEF ATA TORK halkın CO§
lnm tezahürleri arasında ve aaat 17 ,30 da 
Ankaraya hareket buyurdular. _I 

YENi ASIR Matbaaımda baallmıtbr 

Haziranda lstanbulu şereflendirecek
ler ve Y alovada istirahat edecekler 
Hazırlanan 1 

Hatay Halkı Namına Bir Heyet 
Mersinde Büyük Şefimiz Atatürke 

Suikast.. arzı tazimat arzusunu izhar ettiler 
Ha tayda mandater devletin ı 

aulh ve adalet mefkôreıine kartı -t 

bir auikast teklinde hel~en • te· 
tebbüslerini artık gizlemege ım· 
kan yoktur. . . . 

Fransızlar da bılırler kı, San-
cakta tescil hürriyetine hürmet 
edilecek olaa hallniı yüzde dok-
6anı Türk listesine yazılacak, ya
ni iatiklal rejimine taraftar ol~
caktır. Hatta Hatayda küçük hır 
akalliyet tetkil eden arap unsurlu 
bile ezici bir idarenin zulmü altm
da sefil, peritan yafamaktansa 
müstakil Hataym hürriyet ve ada
let havası içinde yaşamayı terc!h 
edeceklerdir. Mandater devletın 
mümeaailleri bunu katiyetle bil
dikleri için müstemle~~ler~~ tat
bikine alıttıkları gayrı msanı me
todları bu güzel Türk yurdunda 
tatbik etmek suretiyle Cenevrede 
büyük gayretler ve hatta fedakar
lıklar pahasına elde edilen neti
celeri hükümııüz bırakmağa çahşı-
yorlar. • 

Biz bu sömürgeci zihniyetin na-
ııl faaliyette bulunduğunu emel
lerine müsait bir muhit hazır
lamak için neler yaptığını biliriz. 
lakendenında, Kınkbanda, Reyha
niyede, Antakyada Fransız istih
Larat zabitleri silahlı çeteleri 
bizzat idare ediyorlar. Tedhit ha
reketinin batında bulunuyorlar. 
Böylece Hatay seçiminden haki
kate uygun bir netice alınmaıma 
mani olmak istiyorlar. Maksadları 
f eaat yolu ile ıeçimi altüst ederek 
Halayda kahir bir TORK ekseri
yetinin bulunmadığını iddia et
mektir. cHatay istiklaline kavu
,uraa Araplarla Ermeniler tehli
keye dü,erlerıt gibi artık kimsen!n 
metelik vermiyeceği gülünç b1r 
yalanı körükliyerek güzel TORK 
yurdunda Fransız mandasını 
mümkün olduğu kadar uzatmak
tır. Bu kabil bayağı politika oyun
larına saltanat devrinde alışmış
tık. Sömürgeciler bir müdahale 
vesilesi yaratmak istediler mi «Hı
riıtiyanlara zulmediliyor» ferya
'dını basarlardı. Çok tükür tarihin 
o karanlık ve bedbaht günlerini 
bir daha dönmemek üzere geride 
bıraktılc 

l•tanbul, 24 ( Ha•a•i ) -
Meuinde bulunmakta olan 
Reiıiciimhar Atatürkiin, ha
,;iranın ilk halta•ında l•tan
balu ferellendireceği Anka
radan bildiriliyor. Büyiilı Şe
limiz bir müddet Y alovada 
iıtirahat edeceklerdir. 

Mersin, 23 ( A.A) - Şehri
mi:Un mi:ı mi•aliri Büyük 
Şelimis Aıatiirll Jiin Je alt
fanta kadar köf/ll~Je meJ· 
gul olmu,ıar, akf'l"I iUtü •aat 
11 /30 da maiyetlerindeki ze
vatla birlikte motörle bir de
ni% ge%inti.i yapmı,larda. 
Diğer bir motörde vali ve 

belediye rei.i v• tüm komu
tanı bulunuyordu. Hava gii
:ul Jeni% çok •akindi. 
S~hillnJe bilhaHa Jehir 

plajında toplanan tJe tep'İlle
nnı •abir•ulıkla belıliyen 
binince halk tara/ ından ha
raretle allııflanan Ula lJn
derimiz kendilerini •elamla
mak suretiyle iltilatta ba
lanmuflarJır. 

Ba ge:ıinti •aat 20 / 30 a ka
dar devam etmİftİr. 

Akfam yemeğini kö,lerinde 
yemifler, vali ile belediye re
İ•ini ve tüm komutanını sof
ralarında alıkoymuılardır 

• 
Çin gazetelerinin bu 
haberi . doğru ise bu 
zafer Çlnlller için bU

yUk bf r muvaffa
kıyettlr 

ANKARA, 23 ( A.A ) _ Pari•, 24 (iJ.R) - Çin kay-
Ataıürhün aıhhati hahlıında nahlarından gelen bazı ha-
çıkarJan men/ur ifaalaTdan berlere göre general Çang-
mütee .. ir olan Hat ay halkı Kay - Şek kuvvetleri Suçeu 
namına bir heyet Halk Parti- fehrini İ•tirdat etmİffer ve 
•İ başkanı Abdulgani Aganın Japonları kaçmağa mecbur 
riyaseti altında Mer•ine gide- elmİflCTdir. Çin gazeteleri 
relı Büyük Şelimize hislerini man et halinde bu mühim 
ve tazimlerini arzetmek ar- haberi vererelı hararetli tef-
:zanınu izhar etmi,Ierdir. tirler nefJ"ediyorlar... Fakat 
Hiikü~ı intihabatın deıJam hiç bir tal•iliıt verilmemesi 
ettiği bu ••nada vazileleri haberin ihtiyat kaydiyle kar· 
bafınJan ayrılmamalcaı Ja- filanmtUını liizumlu kılmak- } 
- SONU 4 NCO SAHl;:F,:E::D=E_-~;:;;';:;;ad~-rr:::::;. ;;;;;;;;;;;;;::;;;;--;,;;;=:::;. _ 

Istanbulda 45 
kişi zehirlendi 

lstanbul, 24 (Hususi) - htan- ıhastanede kalmıf, diğerleri, teda
bulun koca bir semtini heyecana vileri yapılarak evlerine dönmüş-
dütüren ve sütten 45 ki,inin ze- lerdir. · 
birlenmesi ile neticelenen bir ha- Zehirli sütün küçük parzarda 
dise olmuttur. toptancı Petrodan alındığı ve Ce-

Zehirlenenler Langadan küçük mil adında hir sütçii tarafmdan 
Ayasofyaya kadar uzanan semtte mahaJlelere dağıtıldığı anlasiJ-
oturanlardır. Zehirlenenler oto- mıttır. ' 
mobillerle haatanelere kaldırıla- Petro ve Cemil sorgu altanda-
rak tedavi altına ahnmıtlardır. dır. Süt tahlil olunmaktadır. Tah-

ölen yoktur. Yalnız bir kiti lrikat devam ediyor. 

Tazyik durmuş · değildir 

General Mariç 
Dün lzmirde muhtelif 
müesseseleri_ gezdi. Ak
şam bir ziyafet verildi 

Sayın misafirimiz gece hususi trenle 
lzmirden Bandırmaya hareket etti 
Klymettar misafirimiz, Yugoslav ziyafette bulunduktan sonra hususi 

ordusunun mümessili Orgeneral Ma- trenle lzmirden aynlmqlardır. Miaa
riç dün lzmir ve civanndaki bazı as- firimiz aabahleyin Bandırmada bu
keri müessesatı ziyaret ettikten ve lunan Kocatepe destroyerine binerek 
gece Kültürpark gazinosunda ~ehir Mudanyaya hareket edecektir. 
namına Dr. Behçet Uz'un verdiği - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

Elektrik şirketi 
Satına ima 
Ankara da 

mukavelesi 
imzalandı 
ANKARA 23 (A.A) - Bugün 

öğleden aonra Nafıa vekaleti aa· 
lonunda nafıa vekili Ali Çetinka· 
ya ile lstanbul elektrik tirketi mu
rahhaaı bay Hanri Spesyal ara· 
aında satın alma mukavelenamesl 
meraaimle imza edilmit bulunu• 
yor. 

Bu imzadan itibaren temmuz 
iptidasma kadar devrolunmalc 
üzere latanhul elektriği hükümel 
idaresine geçmİf demektir. 

Çetinkaya ile tirket murahhaıi 
arasında imza salonunda dostane 
hitabeler yapılmıt ve fotoğraflar 

1 ahnmıttır. 
Hatayda mandater devlet hal

kın emniyetinden, asayitin muha
fazasından mesul olduğu halde 
Ermenileri, Suriyeden gelen ipaiz 
sapaız çapulcuları silahlandıran 
odur. 

lstanhul elektriğinin imtiyazlı 
tirket vaziyetine ıaihayet verile
rek hükümete intikal etınit olma-

Fransız askeri kamyonları T aşnak Nalıa uelrili B. ÇetinlUJya -SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

çetelerini Hataya taşıyorlar Hodza • Haynlayn TORK köylerinde dolatırken: 
dntihabı size kayhettireceğiz. 
Sonra kanınızı emeceğiz. » diyen 
aynı otoritenin adamlarıdır. Bu 
kaba oyun beter haklarının guya 
tampiyonu geçinen bir milletin 
mümessilleri tarafından oynam
yor. Buna taşmamahdır. Zira 
Fransanm Kontinan sınırları ha
ricinde hüviyeti değişir. Kontinan 
dıfmda müstemlekeci Fransa 
hürriyet, adalet ve insanlık 
namına bir şey tanımaz.. . Ha
tayda gördüklerimiz hu sıyase
tin tec~lliyatından ba,ka birşe! 
değildir. Mandater devletin tescıl 
hüriyetini ve halkın emniyetini 
dütünebilmesi için bugüne kadar 
- SONU 2 tNCt SAYFADA -

ŞEVKET BiLGiN 

Kızılay konseri 
Kızılay kurumu tarafından hu 

•ktam Tayyare sinemasında ve
rilmesi mukarrer bulunan konse
rin daha parlak olması için önü
ınüzdeki çartamba &k9amına te· 
Lir edildiği öirenilmittir. 

Kudüste ~· Görüşmesi 
başladı ---•·---

Yine IJombalar, 
silahlar patlamağa 

haşladı 
• 

Kudüs, 24 ( A.A) - Bu •a
bah Kudüste ateşli .ilahlar, 
bombalar ve taşlarla yapılan 
sekiz arbede esna•ında bir 
kişi ölmüş 18 kişi yaralan
mıştır. lJlen yahudidir. Yara
lılardan on kifi Arap beıi ya
hudi, biri de bir Ru• rahibeıi
dir. 
Şam kapuına yarım mil me

salede ve valinin dairui ya
kınında vakaa gelmiı olan 
bu hiidi•eler bir kaç ha/ta
dan bni Kudii• dahilinde vıı
lıua gelen llk Mdi..lad~:..__ 

Prag, 24 (ö.R) - Batvekil B. 
Hodza bay Haynlayni kabul ede
rek iki saat 45 dakika süren bir 
mülakatta bulunmuştur. Bu d~re
ce uzun bir mülakat yapılmıf ol
ması siyasi mahafilde bir derece 
hayretle karşılanmıfttr. Muhavere 
milletler statüsü üzerinde cere-

.. yan etmittir. iki Südet Alman me-
Güzel l•henderundcın bir görünüş busu da görü9melere i9tirak et-

tST ANBUL, 24 (Hususi) - olduğu üzere Halayda yapılan mitlerdir. ~üdet Alman p.artisi ~~ 
Halayda tazyik devam ediyor. menfi prop.,Bndalar ve tazyikler muhavere üzerine kısa hır tebhg 
Vaziyet biç değişmit değildir. 50 neticesi olarak büyük bir mikdar netrederek vaziyeti aydınlatmak 
kitilik bir T atnak çetesi iki as- Türk diğer cemaatler namı altın- için BB. Hodza ve Haynlayn ara
keri kamyonla Suriyeden Hataya da mevcut ola~ ve Türk, Alevi, aında müzakerelerin batladığını 
aevkedilmitlerdir. Arap, Ermeni, Rum, Ortodoka, bilclirmittir. 

ANKARA 23 (A.A) - Malfim - SONU 4 VNCtJ SAHiFEDE - - SONU 4 VNCV SAHiFEDE. - Bir Çek tipi 
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Dallardan sesler : ŞEHiR HABERLERi Hazırlanan 
Suikast .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Edep yahu! 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Son haftanın futbol haberleri arasında birbirinden daha çir- Alsancak iş arayan amele 1 Bil' umum 
kin daha elim iki bi.diıeye muttali olduk. --0-- tenzilatlı tren -o--

:eaıatuaraJ• m (zmirde ve bilmukabele cAlıancak) ın Is- d y d k S b J 
tanbulda cördükleri aill' hakaretin baakbiı çirkin akiıleri yü- lstanbuldan dön Ü tarifesi e e u ay ar 
zünden bili dimağunızı ıancıdan, kalbimizi ıızıdan kurtarama· B ı .T h •' • t • • kJ y dık. • r a l nın eczıyeıı Nafıa yekiJetinden selen bir yo ama 3 

MeT'ZUUbalu olan Türk aporculuğu, Türk futbolculuiudur. Is- istendi tamimde deniliyor ki : " ) 
tanbullu, lzmirli, yerli, yabancı yoktur ne lzmirlinin latanbullu- . . «it bulmak ve yahut it yerlerin· çagırı ıyor 
ya el yerine ayak Yermeğe, ne de bundan müteeuir olan utan- lstanbulcla iki maç ya~ At. den dönmek üzere en az bq kiti- JZMIR ASKERLiK ŞUBESi 
bullanun lzmirliye (Yuha!) çegmeie balda yoktur. aancak takımı oy1mc11lan d"!' ~- lilc gruplar halinde aeyahat eden REISLICINDEN : 

d b. b. flıkl fADl Bandırma yoluyle fdırimıze ameleye devlet demıry" otlarında 1 ş b · d ka tlı b•t Hadiaeyi memleket aynhğı yapma an tam ır ıtara a d- - 1 ı--..1--lan - u emız e yı ı mnum 
onmut er Ye ıporcu araa~ eua tarifelerden yüzde yetmlt d-'- b l k .. 

mütalea etmeie mecbmuz... tarafmdan kart•'•nmıtlarda ·ıA 1 akt d B .. ye e& su ay ar •e u en memm-
(Galatuaray) lzmirde ağır bir hakaret ıörmiifN bunun he- __ ._ kar i tenzı at yapım a il'. u mu- lann yoklamalarına 1 Hazirandan 

tabını alakadar mercilerden .orabilir, çok haklı olarak ta baka· b:=.caa dtalomına örül'' ıtan- him tenzilata, demiryollan bakı- bqlamak ve Haziran nihayetine 
reti yapanların ceza1armı iatiyebilirdi. Bu doğru yolu bırakıp ta le ız:;,.; r~f b. ~.u- mından batka, fakir balkın it sa· kadar devam etmek üzere bir ay 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
takip ettiği ıiyuette radik l bir 
deiitilcliio ihtiyaç vardır. BiT do 
iit iklik ki pulanmıt bir makina· 
nm modası çoktan geçmit olan 
usulleriyle hakikatin gizlenemiyo
ceğini takdir etsin. Mu•bedelerin, 
kartıhklı taahhütlerin beynelmilel 
münasebetlerde bir kanun hük· 
münü tafıyabilmeai için her,eyden 
eYVel teahhütlerin ruhuna samimi· 
yetle baib kalmak icap ettiğini 
anlaım. Fransa böyle sağlam, 
dürüst bir politikanın bütün mea
netlerini çoktanberi kaybetınİf gi· 
bidir. . 

bq, on edepsizi elde ederek (Yuha!) cdıia kalkıf1BUı - futbo- ~kar ~ w7ua ır ur- balarına giderek kazanması ·ve devam edecektir. Bu müddet zar-
bm Türkiyede haliki ta:Jllan bir kulüb olmaaı itibariyle - en yu- e Galfl • .. ka B itaat mahallerinde amele buluna· fmda yoklamumı yaptırmıyan yeni Türkiye dostlugu-nda vo 

tab 1 lann !:.ol - d Kul- ı d ataaaray umu.mı ptanı • bilme.i gibi umumi sebeplere de ed k b k .. ı 
mıqak ve nazik ir e •J'IP &f&5uıgı il'. up er arasın a Vahinin Galatuarayın lzmirde dikk t ec1·1m· tir y e su ay Ye as erı memur ar fakardır, ıulbçudur, emrivakici 
müsabaka tertibinden maksat döritmek Te sö't'Üflllek ise ae>JUD- yapbğw maçlar hakkuıdaki beya- T~ili~ n;!betlnin yüksek ol- haklarında 107~ No.l~ kanuncakun politikalann aleyhtandır. Bununla 
mak değil kapmııak lizım. .. Ağızlarımıza birer küfür torbası, nab da lzmirde sporcular aruın- k d •. • l d'I 10 uncu maddesı tatbık oluna - beraber ıiyasetimizin bu karakte-
bellerimize de silahlık takarak meydaı?a çıkalım. Altta kalanın da büyük bir infial uyandırmıt- :a:::,.bbüder:t'::~~:ı:d:ba::: tır. y dek ba k .. ristik vasfı zaaf •e müsamaha de. 
cam çıbm.. Gala ka 1 · r 2 - e au y ye u erı me- n ·ıen · tanım 

k l •------•- b·ı kalb. · • br. tasaray ptanının zmır- g-inden bu tarifenin yalnız amele "' ak• iki. b b 1 ,eyı az. Hanııi maçtan kafamızı, o umuzu ııanua-a ı e ımızı, li seyircilere ve ıporculara kartı ldukl ik d l tbik. murlar afagıd ı vesa era e- Reyhaniye ve lıkendenında sÖ· 
haysiyetimizi kırmadan çıkabiliyoruz, ne yazık!..... k:ullandı;n iftira dolu cümleler kao b 1 aredı~lı t_evtir~. eyen lanere ~.ıı.1..!1:..1 rinde getireceklerdir. mürge utaklannın yaptıkları te-

A. MURAT ÇINAR o• u ı mıf • apı ~· A Nüf - d l' d ' -------------=--=----=-======;;::;;;;.,... __ mıntaka ıpor heyetinin nazan lerde, bu tarifeden iıtifade ettiri- -b .. tünuı ckuz ianı Yike e mt e cavüzlere rağmen fUDU temin ede-
- dikkatini celbebnit ve bu zabn 1 1 · b. ki l 1 mevcut u as er veaa Ye er- biliriz, Hatayın kurtulut giinleri 

Ed)•rne-lstanbul bı•sı•klet tecziyeıi umumi merkezden isten- en erın dU: ço kannb·ı''!1 ~e e .. o.- his kağwtlan ve6X6ebadında bqı uzak değildir. Fransızların hazır· • • mayıp te ıye a ı ıyeti muaaıt ık iki adet fotograf. . 
mıttir. tüccar Teya aan'atkir olduklara aç Ih . __ L•b• 1 ed k ladıklan suikast muhakkak suret-

d 
1--ılmı Bu • ·barı ·ı B - tiıu .anı 1 0 an Y e te su•a dü.-ektir Frama fUur ve 

d •• •• --=--· an""" fbr. ıti a ven o- b k i l ·h · J T- • 

an Onuş ı k ilmi d . • .. ·1m • ıu ay ve u er memur arı tiau insanlık ıesini duymamakta urar 

YarIŞID Nüfus iş eri c
1
; vead ar ••tına gosterı esı veaikalannı ederse vazifemizi •apmaktan bizi 
azım ır.• C R l 1 l l J lzmir nüfus dairesinde biriken - apoT u 0 an ar rapor an- kimse alıkoyamıyacaktır. 

itlerin bir in önce bitirilmeai için --=-- m. ŞEVKET BiLGiN 
icap eden tedbirler alınmıfbr. Nü- Sanayi işçileri D - Hüviyet cüzdanı olmıyan ------------
fua itleri haziranın ille gününden t l f Ye aoyadı almamıt ~lun!"11ann 
itibaren yeni kadro ile daha mun- • • o~ '!''! ısı . yoklam~dan enel bu ıtlen hazır. 
tazam bir tekilde yürütülecektir. Sana,.. ıtçılermm senelik top- lamaları. 

Seferihiaar Çefme ve Karabu- lantuı ticaret oduı ..tonunda ya- 3 - Ka:J1t Ye ıicil numarumı 
run k~daki nüfua katiple- ~ı~ıfbr. ltçil~ birliği bü~eaİDe, bilmiyen Yeya fiphesi ol~ e.lin
ri dahiliye vekiletinin tensibiyle ıtçı kadmlann ıt batma ~~erken de °!~cut ukert Yeaaikin bırer 
lzmir nüfuı müdürlüğü emrinde çocuklannı bıralrmalan ıçın açı- suretinı yanlannda bulandmulma
vazife göreceklerdir. Bu suretle lacak çocuk yuvuına kartıhk ola· ıı ilin olunur. 
genit bir kadro ile, 934 yılından- rak tahsisa~. kabul etmesi topl~n- l~ir~e olduğu anlatılan yedek 
beri itlenmiyen doğum, ölüm ve bda tetekkurle anılmışbr. Yıne tabıp yuzbatı (35848 kayıtlı) 
evlenme muameleleri kütüklerine İfçilerin efrat ve ailelerinin ıağ- Mehmet Hayri oğlu Ahmet Bed-
İf&J'et edilecektir. lak İflerini daha emin bir fekilde i rittinin acele tubeye müracaat et-

• yapmak üzere bütün i~iler birer mesi ilan olunur. 
lira aidat venneği toplanbda itti-

T o hum ihracat ve fakla kararla,hmu,Iardır. Polis müzesine 
mü.badele işleri -=- gönderilecek silahlar 

Ziraat -..ekaletinden gelen bir Bir tamim . Vilayetlerde arama veya ıuç 
tamimde, ecnebi memleketlerle V aridab on bin Ye daha yukarı mahıulü olarak müsadere edilen 

Edirne _ lstanbul büiklet yaTtfı yapan gençlerin döniifii yapılmakta olan nebat ve tohum olan belediye bütçeleriyle yapı· her nevi esliha arumda Ankara-
Edirne (Huauat muhabirimiz-ıcu gençler büyük bir memnuniyet m~ha~elesinin Ankara tohmn Ye lan ~tlerin dahilye vekil~e ıe- d~i poliı emtitüıü müzesine kon

den) _ Edirne mekteplerin ve sevinçle ,aynlmıtlardır. 20 Ma· ı~I~ ıs~ıy~~da. ~emerküz et· nenın ~yıı sonu ve ~fl"ID aonun· maga e1•erit.ll ol~. aynlm~
jimnastik bayramları ile beraber yı~ günü ~~umi ~üfetti~ general tirı~ec~gı ~ıldırı~ı!tır. d~ ~zım ?'ıınıt:~ h~ ~elle ıı ~e gon~~Iı:nes.I . ~alııliye veka-

...... vardiiii .. ····~ 
Listesi 

Kırşehir ve Yozgat hareketi 
arz felaketzedeleri için toplanan 
iane 1.iatesi 

Lira K. 

Kahramanlu okulu öğ- 11 20 
rencileri 
Balçova köyü balkı 51 30 
Amerikan kız koleji öi· 36 42 
retmen ve öğrencileri 
Necatibey okulu öğret- 14 
men ve öğrencileri 

Bugün toplanan 
Dihıkü yekUn 

122 92 
20284 95 

• 

emsalsiz bir ıpor günü J'AfAUllftır. Kizım Daik Merıç gazınosunda Turkıye ıle bu gıbı üretme ve ye- bıld~lmeıı ~ahılı~e .v~ki}~nden l~tinden bıldın1mıftir. Umumi r.ekmı 20397 87 
Türkiyenin müteaddit mıntakala· bütün sporcu gençlere bir ziyafet tiştirme vasıtalarını mübadele et- tamım ıurehyle bıldırılmittir. .. ....................................... . 

rına mensup 40 bt.iktetçi ı.ıanbul vermit ve hararetli bir an y&fat· meyi iıtiyenler doğrudan doiru1a --=- Canav'!r .düdü_kleri Motörin ve mazot 
Edirne gibi Türkiyede ilk defa mıfbr. General Kazım Dirik gencç- Ankaradaki istasyona müracaatte Soyadı Her beledıyenm, tehrin her ye-
yapılan büyük bir yarıfa ittirak liği çok heyecanlı karfılamıf ve bulunacaklardır. l l . . rinden isitilebilecek çapta birer ca- fiatlerinin arttırılması 
etmitlerdir. Bir gün evvel de lı- memleketimizin ~türel d~val~ı a mıyan ar IÇln navar düdüğü temin etmeleri mü- l . 
tanbol Galatasaray Lisesinin 16 ve gençlik kudretinın Ulu ooderı- Emlaki milliyenin Henüz soyadı almayanlara vila- nasip görülmiiftiir. Sabo alınacak sebep erı 
kitilik bir kafilesi celmit ve Edir- ~~~i .hummalı adımlarla t!"cip ~t- • • yetlerde valilerin, kazalarda kay- dü~ü.klerin .ena!• .d~liye veka- Dahiliye vekiletinden vilayet· 
ne lisesi ile iki futbol maçı •e bir tigını heyecanla balısetmitlerdır. ıdaresı makamların aoyadı vermeleri, ıo- letince tesbıt edılmiftir. lere gönderilen bir tamimde mo-
vole,.Lol maçı. ya~fbr. htanbul • = . . Emliki milliye iflerinin yeni yad.ı aldı~ hald~ n~ kü~leri· • :;= • • tarin Ye ma~t .fiatl~in ~-
Galatasaray lıseaı ılk futbol ma- Edırnede Beledıyenın bir formüle bağlanarak daha ıa· ~ "lenmıyenlenn nıhayet ba ay Mühendıslık ımtih.anı muı sebeplen izah edilmektedD' •• 
çmda iki iki berabere kalmıt V o- • • lim bir tekilde idaresi için Maliye 1Çm~~ bu ~~eleleı:m. ~li Nafıa fen memurlannın müben- Banda deniliyor ki : 
leybol maçında mağlup ol.mut ve faalıyeti vekaletince ·tetkikler yapılmakta- ~alııliye vekaletinden bıldınlmıt- diılik imtihanlan dün Yiliyet aa· cZirat 't'e 11nai istihsal aabala· 
ikinci maçta ela 0-4 galip gel.mit- ---o--- dır. Vekalet bir anket açarak bu tir. lonunda yapılmıfbr. imtihana bu- nnda ye bir kıaım motörlerin teJa. 
lerdir. Bu fark Edime ilıesinin ek- Edirne 24 (Hususi Muhabirimiz- hsuata alakadar vilayetlerin mü- • - gün de•aın edilecek Ye imtihan rikinde .kUllanılan 't'e ucuz bir 
sik b~ ~adro ile çıkmasından ileri den) _Şehrin bir p>1r mahalle ve tali.a11nı ıormu• ve ceTapları alın- /nciraltında bataklık evrakı veki.lete gönderilecektir. muhanik ku't'Vet vasıtası olan ma-
gelmiftir. aokaldarmda peyda olan, analarda DUftır. lzmir viliyeti de bu anke- k . [ • . = zet ve motorin gibi petrol mÜf" 

Edimede iki gün misafir~ yetifen Ye pis koku netir eden ve te cevap Vennİftir. urutma ış erı lmtıhanlar tekları fiatlerinin arttırıldığı hak· 
sporcular 21 Mayıs Cumartesı aa- her biri bir mikrop yıwası haline ge- Füzuli fağiller ellerinde mev· Sıhhat müdürü Dr. Cevdet Sa- Liselerde ve orta okullarda ders hında vaki tiki.yetler nazarı iti· 
bahı lıtanbula müteveccihen ha- len Balıhnuı tabir edilen otlarm daha cut emlaki milliyenin teıbiti ve racoğlu, refakatinde sıtma mÜca· keıimi cumartesi günüdür. Mek- bu 1 ak t tkikat b 1 
reket etmitlerdir. Bisikletçiler ha- ziyade büyümesine meydan bırakıl- tapuya henüz bağlanmıyan em- dele reisi Dr. Şevket bulunduğu teplerde kanaat notlan verilme- b aNat~d ke A · yap ·"ı ~ılt-
k 1 l be h 40 ki · t lh . ı~'-· l 1 · · ıl h ld d.. bah I . l . .., b I . k. r. e ıce e arı ve verıı eny e em ere ra er fi aaa a • mamak üzere Belediye bütün veaa- AH.m tapu muame e ennın yap • a e un sa ncıra tına gıt· ge q anmıtbr• Hazıranın se ı· b. rkt h"l . . d d 
da Edirne ATATORK heykelinin itile bun.lan aökiip kaldırmak için maaı için lzmir -riliyetinin rapo- mit •e bu mmtakada yapılacak zinde •on sınıf imtihanlarına bat- :...~ e f.a ~n. mo~~ı::u epld 8 

önünden hareket etmitler Ye ya• bu günden itawen faaliyete geçmif- runda bazı kayıtlar mevcuttur ... bataklık kunıtma İflerinİ gözden !anacaktır. ,,, ıyet ıa~ın Y • ı f ~ U· 

n.m saat IODl'a da Galatasaraylı- tir.Me.simdolayıSileaağbkbalmnrı- Vekaletin alacağı tedbirler bu- geçirmittir. Bataklık kurutma it- = ~Ye.bu mikd~ bıle ~Yl. ve 
lar büyük bir halk kütlesi tarafın- dançoklüznmluolanhubareketçoklgiin.lerde vilayetlere bildirilecek· lerini teıbit ettikten sonra faali- /zmir Alman zıraatm. ~. lmYVet ıatihsal 
dan uiurlanmtflardır. Bütün .r:por· yerindedir. tir. yete geçilecektir. maddeaı ıçm çok ıken buna baz1 

, konsolosunun vazife belediyeler tarafından yük.ek i1-

TAYYARE TELEFON: 
3151 

t ka tiblak re.mi konulmakta ve müs-
mın a sı hl'k • k d b. 

Şeb • • d-'-! a. , ___ k 1 te ı e geçmceye a ar men 
nmız au ftlDUUl onıo os- ald. f • - ·· 

l ... • ha Ad n ıye masra ı ve ıaıre yuzun• ugunun memunyet vzuı a- _ _ • . 
na, Afyon, Akaaray, Antalya, Ay- den tahammülun f~kmde bıı 
dın, Cebelibereket, Denizli, İçeli, hadde çıkmakta oldugu anlqıl-Rekor ve Zafer Haftası 

BUGÜN 2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 

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

tinuali JAN ARTHUR tarafından tenuil 
edilmif hakiki zafer abidesi aık, 
lıe yecan... kahramanlık... •ergüzqt 

A Y R 1 C A ı PIERRE RICHARD W1LM • SESUE HA-
Y AKA VA tarafmdan bi:rük bir kadretJe temsil edilmit•••• 

YOŞIVARA 
SeYeoJeria ve .evil•"1?ain romanL ••• Atkı ujnma nef•bıi feda

dan çekiomi1en bir zabitin heyecanlı macerua 

lzmir, Isparta, Konya, Kütahya, mıf~· . 
Manisa, Mersin, Muğla ve Niğde Zıraatt~ ve ~yıde kullan"' 
olarak teabit edilmittir. Memleke- lan ve mu.tehlıklerle ucuzca t& 
timizdeki diğer Alman konsoloe- mini lizım gelen bu maddelet 
luklannm memmiyet lıayzaian ·çin belediyderin ucari bir istih· 
da tesbit edilmittir. lik resmi almalara UYaf ık görül· 

-------
Teşekkür~ Halkevi köşesi 

t - lat.anbul Hukuk faldilteısi Son vazifeye ıelmek ve diier au-
idare hnlmku ordinuyüs profesö- ret1erle acılarımı paylqmak nezab
rü B. Sıddık S. Onar tarafmdan tini eöateren kıymetli ~e batJrıintd 
'Z1 - 5 • 938 cama aiinü uat 17 de doed.nma tefekkür ederim. 
evimiz aalommclacHalk Ye idare• Mabet Da• 
mevzulu bir konferans verilecek- Son nz.İfeyo zahmet burman 'ffe 

tir. Konferama her kes daye'tJi.. diier ıuret.lerle acalanımzı paJfat• 
dir. mak nezaketini rrösteraı loymetli ~ 

iLAVETEN : PARAMOUNT JOURNAL ..• SEANSLAR: Yoti•ariı ı 3.10 ye 7 de Saadet gecesi ı 5 VE 9 DA. ... 

2 - 25 • 5 - 938 ~ günü ı.t.Pnu doat ye meslelalaı~ 
saat 18 de Soqal fardun, Ye saat tefekküre muteber pntenft;in tr 
l 7 de Halk deraanel«i Ye kurslar YUAıbmu rica ederiz. 
komitelerinin haftalık toplanbları Geri Tabako Kumpani -. . " "" . . ... . . 

• . .. • t ) " . . . - : vardır. · Direktörlüğü 



Başvekil 
Cumartesi Meclis-

Halay, Atat~rkü şahsen te mühim bir nu-
- tuk verecek 

alaAkadar eden bir davadır _ı.tanbu1 .~>::-Büyük 
' mıllet meclıamde butçe muzakerele-

•

•••••••••••••• ••••••••••-••••- rinin cumartesiye kadar intaç edime-

k d • ıi ve bq vekil B. Celil bayarm ayni 

O Hatayı Urtaracagw ını va ettı gün devletin dahili ve harici ıiyueti 
hakkında bir nutuk söylemesi muh-

A; adan on sene gibi bir zaman geçti tem•f-il-0~·-uz 
Atatürk gibi, millet mevzuu bahsolunca, hiç bir tered- y I l . . . . ugos av su arını 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgradda çıkan --&-

Haber aldığımıza göre pek yakın-
hükümef gazetesi da bir deniz filomuzun Yugoslav-

Samuprava'nın mü-: ya ıulannı ziyareti tekarrür ebnİ4-

k·ı· D A tir. Fılomµz Dobrovnik limanını zi-

L~~'~'''~'~~ .. :~~~~~~~1 .Hariciye ve ı ı r. raS! ~ı.!i.:ı:.ıün Yugoslavya 

~!::·~>.dan~:=; .!Mecliste Hatay hakkın-i !{odre:nu'nun 
raft Hatay lwdudunclakı gerıın· b h k 
Uiimevzuubabiaederekdiyorki: da ı•za.hatta olunacak mu 8 eOlesİ 

Atatürk halkı teskin için üç ~ 24 ( ö.R) - Demir muha-
sünden beri mezldir mmtakada fızlar reisi Kodreanunun muhakeme-
buhmuyor. Aakeri lnt'atm bazı ANKARA, 24 (Telelonla) - Haber aldıiuna B()re hari- ıi devam etmittir. Müddei umumi 
hareketleri ve balkın ıiliblandı- cı"v• büt.,.e.i Mecli.in per-mbe veya cuma giinlıü toplantı-

T ,_ b b H ,,.... ~ T- ıuç eeulan.Dı teabit ederek Kodrea-
m bildiriliyor. üra mat ua a- •ında BÖrü-=•ecelı ve bu müna.ebetle luuicive vekili Dr. ekil 
•• bul d ,... " nunun ıiyaai hayatından ve ~v · 
tay Türklerinin maruz un u- Ar"'• harici .i-•etimiz ve bu GTada Hatay davamız hakkın-

k d kted. B ... ,,- Dukanın katlinden balıaetmiıtir. iu tazyikleri ay etme ır.. u ela ehemmiyetli beyanatta bulanacaktır. O gine kadar hü-
kl "ddA hAd' 1 mahıye- Kodreanu bunun İçin evvelce mu-tazyi er cı ı a ııe er kümetimizin Franıa hiikümeti nezdindeki terebbii•üne de 

tini almaktadır. Türk matbuatı bu ceuap gelmİf olaccıiı muhtemeldir. hakeme edi~iğini ve beraat ettiğini 
yüzden Franaaya tiddetli hücum ..................................................................................... hatırlatmıştır. 

eylemektedir. Her ne olurıa olıun Pariı, 24 (ö.R) - Fransız ma- çikalı B. Lagranj, ayrıca biri Hol- Müddei umumi - Fakat sonra
Hatay iti Atatürkü tahaen ala- haf ili Sancaktaki milletler cemi- landah, biri lngiliz, biri de Ro- dan bu cinayetin methiyesini yapa
kadar eden bir meıeledir. Çünkü yeti intihap komiıyonu reiı. v~ki- manyalı olmak üzere üç aza. B. rak ~tillere t~kili~ı~ız içinde . yük
bundan on aene evvel Türk anava· li laviçreli bay Sakreıanın ıstıfa· Lagranj ayni zamanda istinaf ko- sek bll' mevki verdınız. 
tanından ayrıldıklarından dolayı ıının Hatay hadiseleriyle alakası miteıi reiıi olarak bulunacaktır~. Kodreanu Dokanın doıtu olma
mateme büriinmüt olan kadınla- olmadığını ve lıviçreli albayın Bazı rivayetlere rağmen biç bir dığını ve öldürülmeıinden müteeuir 
ra Atatürk onları kurtaracağını memleketinde ukeri vazife batı· azanın iıtifa etmediğini Fran11z. olmak için bir sebep görmediğini 
"Vaadetmifti. O zamandan beri on na geçmek mecburiyetiyle 4ıtifa lar iddia ediyorlar. aöylemittir. Bundan sonra Demir 
.ene seçti. Atatiirk gibi millet ettiğini iddia ederek yerine Belçi· muhafızlann nereden para buldu-
JDeftUU bahıolunca hiç bir tered· kalı bay Lagranyın g~tiğini ve NOT - Franaızların Halayda- iundan bahsedilılıiştir. Memlekette 
düt tanımıyan bir adam için bu Romanyalı B. Kortelyo Ruleako- ki vaziyeti gizlemek ve hakikati toplanan ianeler bir kaç yüz bm ley 
~ok uzun l>ir devredir. naa da k"'6iıt. 6UW ölarU alın- pt.......ıı emelleri meyU. ves ı "ıti Habalô bu tefkilit 40 mil- h 

SamupraYa sazeteai Ataliirkiin dıfmı laildiri~or. Sancak komia- da oldaiu içtn nırdikleri haberle- Y9'l .ufetnıiftir. Bu para ner.ıuler 
Jarın da tereddüt edip etmiyec• 7onu timdi fU ~idedir : Reis re ne derece kıp.et atfedilebile- gelmiftir? Demir muhahzlar reİIİ hu 
iini soruyor. Norveçli B. Ray~iı Tekili Bel- ceği .sorulabilir. 

5 
suale 'ftzih bir ce::r vermem!ttir· _ 

- ispanya harbı Meksika isyanı 
Bütün cephelerde yeniden ölüm ve 
ateş salgını şiddetle başgösterdi 

Asi generale diğer generallerin de 
iltihak edeceğinden korkuluyor 

Par' 24 (ÖR)_ Bütün la- mevkie on kilometre mesafeye çı· Mekaiko 24 (ö.R) - Meluikodalİçin çok zamana ihtiyaç olacağı anla-
panyoi1~ephelerinde faaliyet ye- karak iıtihk~ı .bumıtl~, ~~~- ~ İlyan J;w"eketi. hakkında~ ft~aktadır. Mekıikoda endiıe bü 
niden artmıttır. Naıyonaliıtler vemet e~.ek ııtiyen zabıtle~ o.1· malu~t ve.nlmektedır: Sa~ L~~ kü~ ıünnekte ve diğer bazı general
Balagueri zapt için bir taarruza dürerek ıkı çaVUf ve 17 asken eıır devletı Mekaikonun en. zengın gu- lerın de Sedillio ile birleşmeainden 
airitmitlerdir. Buraıı ehemmi- almıtlar ve yine d~iz yo!uyle mÜf maden!erini ihtiva ettiğin~n korkulmaktadır. Bir habere göre ge
yetli bir köprü batı olup ıukutu b~nlarla beraber rerı gelmıtler- buray~ hikim olan taraf A ~ekaiko- neral Sedillionun elinde de tayyare 
Taraaon ve Baraelon ıtikametin- dır. .. nun fi?~' hayatın~ da hikin>; olu~. varını, ve bunların bazılan en aon 
de nasyonaliıt ileri hareketini ko- Barıelon, 24 (ö.R) - ~n ya- 17 lngılia ve Amerika petrol prketi- Alman modeller· . . • 
laylattırabilir. Bir çok kilometre pılan hava muharebelennde 18 nin iatimliki gününden beri Cümhur Bazı h L _ 1 

1 
ı~ı,. .1 1 · · d"" ·· ··ım·· cümhu · · Karele la ·· ad 1 k &Der ere gore ası er petro •enitliğinde bir cephede yapılan aıı tayyareıı UfUl'U Uf, • re111 nu muc e eye arar kumpa 1 11 • • ad . . 

nasyonaliıt hücumu cümhuriyet- riyetÇiler de üç tayyare kaybet· venni4 olan general Sevillio yeni bir İltemektnyeda ·arı ının mGa erınıln ıSedeaillioI?ı 
. l d" B 1 ik' . "mh . • •=--..1-ih b im S L . ır er. enera çilerin çok tiddetli mukavemeti- mıt er ır .. ~narı~ ~.•ı cu. ur!· lluuaug u uttur. an uıs par- Mekaikonun 320 kilometre kmda 

ne çarpmıfbr. Şark cephesinde de yet hatları ıçıne dutmutlerdır. Bır lamentosu Mekaikonun aon zaman- b 1 tar. 
hükümetçiler ayni ıekilde muka· pilot ölmüf, bir diğeri yaralanmıf'" larda takip ettiği ıiyuetin anayuaya n:,:n:;ıaktb.a~ır. Tara~~~l~ı. ~-

SON HABE.R 

•• 
Ulu Onderimiz 

Adanada topçularımı
zın da iştirak ettiği geçit 

seyrettiler • • 
resmını 

Adana, 24 (Huauai) - Büyük önder Atatürk, bugün ıaat on 
iki kırkta Merainden ayrıldılar. Tarauau tereflendirdiler. Şehri 
sezdiler. Portakal ve turunç ağaçları altında yarım ıaat kadar 
istirahat buyurdular. Halkın COfpn tezahüratı arasında Tarıuı· 
tan ayrıldılar ve on alhya on kala Adanaya geldiler. Adanada 
Büyük Şef gördüğü intizamdan memnun kaldılar. 

Burada yapılan geçit resmine topçu alayımız da ittirak etti ve 
Şefin takdirlerini kazandı. Atatürk Adanada aıkeri fırka merke
zine uğradılar ve burada bir kaç ıaat kaldılar. Adanalıların (Va
rol..) sesleri ve alkıtları araıında Ankaraya hareket ettiler. 

B. Millet Meclisinde 
()iinkü içtimada kabul edil~n hiitçeler 

ANKARA, 24 (Telefon) - Meclisin bugünkü toplaDtısında 
11ra ile Maliye vekaleti, düyunu umumiye ve kadastro pul müdür
lüiü ıümrük ve inhisarlar dahiliye vekaleti matbuat umum mü
dürlüğü, Eminey itleri umum müdürlüğü, jandarma genel komu· 
tanhjı, Sıhhat ve muavenet vekaleti ve adliye vekaleti bütçeleri 
ıörütülerek kabul edilmittir. Bu münasebetle bir çok hatipler 
söz almıt, Sıhhiye, Dahiliye, Adliye ve maliye vekilleri vekalet· 
lerini alakadar eden i,ler etrafında uzun boylu beyanatta bulun
muılardır. 

Vekaletler bütçeleri bütçecreki sıraları takip olunarak görüfül
müttür. Yalnız hariciye vekaleti bütçesi tehir edilmittir. 

Meclisin yarınki toplantııında bütçeden gayri itler görütüle
cek, fevkalade tahsisat liyibaıı ve müvazene vergisi kanunundi!t 
yapılan deiitiklik müzakere edilecektir. 

Benzin ucuzladı 
lktısat Vekaleti beş vilaye e fiat
lerin tenzil edildiğini bildirdi 
ANKARA, 23 (A.A) - lktı.at ~ekiletipden tebliğ edilmittir& 
21 mayu 938 tarihi.ıen mdteber olmak üzere benzinin pera

keacle azami aatıf fiati bet tehir için &fAiıda P.terildiği gib' 
tenzil edilmittir : 

Dökme litre çift büyük teneke : Ankara 18.680, lıtanbul 
15,5,580, lzmir 15,5,580, Samıun 580, Mersin (Belediye iıtihlilc 
resmi hariç) 575. 

Diier yerlerde azami aatıf fiatleri lıtanbul ve lzmirde çift bü· 
yük tenekenin depo fiati olan 521. 75 kuruta nakliye ve mahalli 
resimlerle liateıi vekalete mevdu yerlerde aahcı komisyonu ve 
bayi karı ilave edilerek tayin ve teıbit olunur. 

Ekmek isteriz!. 
Viya nada yapılan nümayişler 

1ARIS, 24 (ö.R) - Havas ajanıı bildiriyor : Viyanadan ge· 
len yolcuların bildirdiklerine göre Viyana sokaklarında bir alay 
«Ekmek isteriz» diye bağırarak dolafmağa tetebbüs ettiğinden 
aıker ve polis kuvvetleri müdahaleye mecbur kalmıtlardır. 500 
kifİ ıürgün kamplarına gönderilmittir. 

Uzak Şark harbi 
. 1 d" ' tır aykın olduğunu iddia ederek merke- ç ını geçmedıgı ıddıa edili-

"Yemet etmıt er ır. . . r yor. 
Naıyonaliıtlerin umumi karar- Parıa, ~ ( ~.R) .- N~ı~ona ı•.!- zi hükümete karıı taahbüdlerinden •• •• d 1 

ıihı Katalonyada hükümetçile- ler Teruelın tımalı tarkııınd~ hu- ııynldığını bildirmi4 ve San Lu~s.o~- Nevyork 24 (Ö.R) -Mekaikoda Japonyanın ısrarı onun e A manya 
rin tetebbüı ettikleri büyük taar· cuma geçerek S .tayyar~nın ve duıunun anayasaya uygun bırıcik Sen luia eyaleti parlamentosu mer- ç· k J d k • 
ruz esnasında defi tayyare ba- ağır bata~y~ların ~ımayesı akl!r· ordu olduğunu ~~erek ~and~- kezi hükümetin . . . ıne arşı o an yar ımını estı 
taryalarının 11 hükümet ta are- da tark ·~tı~~~eti~de 4 •. 5' ı. °= ımı general Sevillioya vermı• ve reı- aykırı .. ~ıyuetinı anaruaya 
• • d" ü d""kl •. b"Jd" YY metre derınlıgınde ılerledıklcrım ıi cümhur Kardenu aleyhindeki mü· . gosteren bır karar ıuretı kabul 

ıı~ı Uf r u ennı ı ırmekte- "dd" d'yorlar. d l . d d let '----lannd para elmİ4 ve San Luiı orduıunun mefl'U Paris, 24 (ö.R) - Bertin hükü- rum etmek için Almanyanın mtl-
dır ı ıa e ı ca e eam e ev IUlM an rd ld . . ç· d k" b"'t'" Al h' b l .. .. ld ... t-L · -•- . . . lih' t ·tir Bu o u o uğunu ilin etmi§lir. Parla· metinın ın e ı u un man aı- ım ıe ep er gormuf o ugu ..,. 

Valanı, 24 (Ö.R) - Sabah 1&· s • d çekmeaı ıç~ ... •a ıycin ;;b~ kon- mento reiai cümbur Kardenaaa brfı keri mütavirlere kıaa bir telgraf min edilebilir. Bazı mabfellerbC 
~t 4.30 ve 6.30 araıında ~asyona- tırya a ~;:ınento dıger ~I iane dii 0 

dev- sefere ~mek üzere general Sedil- göndererek vazifelerini terket- fikrince Avrupadaki son gergO.. 
lıst tayyareler Yalanı laman ve r~yo?una 1 0 

• ~r lioya aelihi . . San LuİI mek ve Avrupaya dönmek emrini likten istifade ederek Japon,. 
fehrini iki defa bombardıman et- Bü ük L )etlen de ııyana davet etmıştır. valili 90 b"yet venn.::., da para verdiği teyit edilmektedir. Aca- Berlin hükümetini tazyik etmi, •• 
mitlerd"r. Birinci defaıında hava Y ,-eyezan Nevyork 24 (ö.R) - Tekaaa~ ile k ın ~ . m .. ba Alman muallimlerinin idaresi üç taraflı pakta daha uygun bic 
~üdafaa batarjaları tayyarel~- . GR~, 24 ~A.~) - . Karl~ın ~evyork T8:ymia gazeteaine bildin- nü •='~i~;alı çarşamba gu- altında Çin kuvvetler kafi bir de- ıiyuet takip et~eıi~i iıtemitti! .. 
rın fehir üzerinde uçmasına ma· bırden ~ıre ~rım~ı ve ~ll'ka~ aun· li!~: .Me~ik~~ gelen .yolcuların · recede harp ıan'atı öğrenmif ve Şu halde bu tedbır Çın - Japon ibe 
ni olmualardı~. Bunları~ at~ık~.a- den be~ı y~gan tı~detlı yagm~- bild~ gore Amerika konao- .. Ronıa 24 ( ö.R) _ Meksiko hü- artık Alman mütavirler~ ih.t~yaç- tilafı kadrosunu pek ziyade Ate 
rı bombalar lımana dutmu~tür. lar netıceıınde Stırya ve Korenti- loau Mekaikoda seyahatte bulunan kümef · • h~•...!- ld ... ları kalmamıt mı telikkı edılıyor. maktadır. 
Ik· 1 d b.. ··k f 1 1 tu Am ik tu · ti · · 1 k t° t rk ının vazıyete a&IDJ 0 ugu __ _ 
.. ın~i defasında tehrin varoş a.rı YŞ~ ad' uyku d eyeltza:~ •. ~ odmt Hr.. tme~ adan ı"'tm~.1 mBe~tü~ etrı eler hakkında neırettiği tebliğlere rağ- Bu imkansız değildir. Fakat bay --~* 
uzerınde uçabilen aai tayyarelerm ım ıye a ar a ı 0 u var ır. a- e ege ve e ıttır. u n en · . . Hitlerin neden bu tedbire lüzum Jt 1 d 
attıklan bombalarla bazı evler aar çok mühimdir. Bütün Mur va- asker refakatinde gidip ge1mektedir. men ~Yan!n ~,? Luıs federal devleti- gördüg"' ü bir merak uyandırmakta- a ya 3 
h d . · 1 d d V b" k "'-·1 · t--LL:· 1 · ı.-- k __ ı, ne mucavır dıger federal devletlere arap oJmu•tur. ölülerin sayısı ııı su a bn a ır. e ır ço yer- ~• enn ~erme w~ı OyıPAA _ı_ • .... • dır. Çin harbinin iptidasından be- B.. ük harbın 

d T 1 d d • l •• k l•t ta •• • 1-- ta•-• edilm" tir ~ lırayet ettıga an1-·ılmaktadır uy az ır. 15 yaralı vardır. er e. emıryo u muna a a ı : uzere.gam~~ ~yıye . ı~. • -='::___ . ri Alman - ltalyan • Japon paktı- .. .. 
Barıelon, 24 (ö.R) - Geçen ~a~ıyle .du.~m~.'tur. M~r ne~n Mekaıkoda buyuk bır faalıyet goze F na rağmen Almanya Çine askeri yı/d6numu 

ıece Andoluzi cepheıindeki hü- uzerındekı koprulerden bı~ !;OIJU çarpıyor. ransız nazırı Lon- yardımına devam etmitti. Çünkü Roma 24 ( ö.R ) - ltalya b\l 
lrümet kuvvetleri cüretli bir bas· da yıkılmıttır. ~eza .. Graz ıle ti· «Nevyork Taymin muhabirinin Jrada p • d6 JJ:. Çinde Almanyanın büyük menfa- gün Avrupa harbine gİrifinin 23 ün
kın yapmıtlardır Almira yolun- mal. a.ra~ındakı m.~n~aleler d~ San Luiat~~ bildirdiğine göre bu eya- . n arıse nuu atleri vardır ve Çinlilerin minnet- CÜ yıl dönümünü kutlamlfbr. Ancak 
da bazı cümhuriyetçi esirlerin keıılmıttı~. ~uma ru~un~~~ berı lette arazının mühim bir kısmı fecle- • ~ar11 24 ( ö.R) - Londrada in- tarlıiını kazanmak ta iıtikbal için Alman ya ile teaİI edilen ııkı bir doat
tahkim itlerinde kullanıldığını Mur nehn bınlerce aıaç olu hay- ral kuvvetlerin kontrolü altmdMhr. giliz nazvlarile mühim temalarda çok mühim bir faydadır. Çünkü luk aebebile bu merasim ilk mahiye
laaber alan cümhmiyetçiler bun· van ve bi~a enk~.• tatımaktadır .. Demir yolu da tamamile federallerin bulunmut olan adliye nazm B. Paul Çin tükenmez kaynakları olan tini kaybetm~. Şimdi 24 Mayıa 
~ lrurtarmaia karar vermitler· Lorenz~ ıle K1nıttelfeld arasın- elindedir. Asiler Amerilmnm bakir Re:rnaucl Parile döanrilt 'H '-tTekil bir memlekettir. Şimdi maref&l 1915 tarihi lta)yanm imparatorluk 
clır. Otuz •önüllü deniz yoluy!e da de~ll' y~u h~~~ ~~ve hat armanlanm an~ bir mmtakada B. Daı.m. ile Priifenık bu tem-1- Çanı· Kay - Şeki bird.en bire Al- temine doiru hqlanş0ç olank g&-
t.a tahkim itlerini• yapıldı~ tat Yltrınlariyle örtülnJ-..\iir. .laulumluldarmdua 11nm .. .....,.k lar ........... ...._ Termiltir. man ulcert ınii1&T1rlerinden mah- ıerilmeldedir. 
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'' ........ " ........ -: d I_ d ) ··-· Anahtar nieTede? Oıtu nere· ı ne tayyare vardı, ne de olmumi 
B- •. k z b t Roınanı N: NAKLEDEN: : rağmen seçim e Kazanama 1 ar den buldunuz? ümit ettirecek bir alamet.. 

uyu 8 1 8 : - : Suç ortaklarını söyliyeceğini Vidalin bu sahraya konduğu 
26 N E N h "d Q b y E - zannediyordu Genç kız sadece gündenberi üç hafta geçmİftİ. Ar· - - : a l e r a : BAŞT ARAF! 1 NCI SAHiFEDE zakerenin neticesi iki tarafın göstere- _ Ceb" . d. ld d d" tık ar .... brma ümitleri tamamen 

• P 24 (ÖR) Ç k t -· b"' .. . L-!:.h b 1 ---'-ta ınız en a ım e ı. ~ ·----~~-~-----~~~ :.•••••••••••••••~n••••••••••••••• rag, • - e gaze C- cegı USDU nıyete U-X U Ulllllll2' - y • ld ? kaybolnıUf addedilebilirdi. 0~ 
_ Mari dedim. Sana, otomo- etti. Para taleplerinın arkası ke- leri intihahahn kat'i neticesini B. dır. Gerginliğin azaldığı hissi Lon- - Ham ça dınız · ld G e haftadanberi hiç bir netice almı· 

' 1 'ld" Ambe t Fakat l · · h" h · · d dan d . ed"lm kted' B - ayır aa ece a ım.. ec b"lle teklif ettiğim bu dolatm& sı ı. rson usanm_ış ı. Hayn ayn ıçın ır ezımet suretın- ra a teyıt ı e ır. u sa- . k ld M k'' teh- yan arayıcılar elbette kendi akı .. hı tbata ve rahat tehlikesiz görü- bir kerre yakasını herıfler~ kap- de tefsir etmitlerdir. Südetlerin balı ve öğleden sonra lngiliz diplo- ls'mk luyurl deni a un.ld ·.. ev dı~ .. ne- belinden ümidi keamitlerdi. Rad· 
a • b 1 d Şanla) daha · · b " d İk hf ll · be lm'J 1 • ı e er e O U O U&UDU UfU fe bilmemiz içindir. Yürüyen hır tırmıt u unuyor u. . reısı er vasıtaya muracaat e e- mat • ma e en yne ı e va:zıye- k ·ı·h k im k "stemedim yo ile gönderdiği «S.0.S» imdat 

b k d edecektı Fa- k ··th· b" • ö"h · dah .. · b. .-1..!LI- inki--' re aı a sız a a ı · otomobil içinde bizi bizden &f a uzun zaman evam · ı·e mu ıt ır m ap propagan- . tın a musaıt ır ~ .-. c r b · bir sürprizine maruz itaretlerinin alınmadığını anlıyor-
kimıe duymaz ve aana ne .zaman kat tesadüf Ambersonu has!anede dası yapmıt ve Alman ekseriyetli ı ettiğini kaydetmekte idi Heinlein - b e~I ın ınd .., lur muydu? du. Hadiselerin sevkiyle yalnızlık' 
mühim bir-y aöyliyecek oluraam Cain ile kartılaftırdı. Caın ona nahiyelerde kendi siyaseti lehin- Hodza mülakab Südet meselesini ye- Bır d mamk ogrk~ tıog_ ınız zaman- arkadatı haline gelen kadına ye\--

T- M" ı· turu maddelerle a· d · "fak k b' k • et id b" .. k ah • en en ço uza at 
bu vasıtaya batvuracaiım. ıçe ın uyuş cu . e ıtti a ya ın ır e serıy n en ır muza ere s asına geçır- ı d b d ln kalan bir ka.- sini izhar etmiyordu. Nova eY İf-

Bob Beni korkutuyonun.. lakası olduğunu haber verdı. Bu, toplıyacağmı ilan etmitti. Halbu- mit ve AYnJpa payıtahtlan arasında dar a kurad·a· y~ ı~d faa edecek ferini maharetle aörmekte idi iki 
- ... · A b r d mükemmel k. ı · k - d · · · b . la fikir' til · ınm en ısını mu a • - Korkutmak deiil. daha ihti· m ersonun e ın e . ı rey erın anca yuz e yebnıtını 48 saatten erı yapı n taa en . tt 1 1" değil miy- arkadat kulübelerini ıulann hUcu· 

yatlı davranm-Sa sevketmektir. bir silahtı. Bilmukabel~ 0 da Mı- toplıyabilmiftir. Çek demokrat de teskin edici bir tesir yapmı~tır. ~~;ıye e 0 muı azım mandan koruyacak tdülde çatı-
çok tehlikeli bir oyun oynıyo- çelin kabinesinde, Mıçelle olan Almanlar bu nahiyelerde Hayn- Çekoslovak - Alman hudutlarmda l s' • .. t h . b. ~ Lenk vere- la.mı,ıardı .. Zira fırtına mevsimi 

.. ak Klodya Valey an- 1 k h 1 k 1 h' .. ,_.._ __ .. h~~•-·· .. ..1:::::.:: • esıne mua e zı ır a.u ruz Dütmanlarımız müthit ıuret- mun atasını .. ayna ar~ı cep e a ara a ey ın- su~ uaum auruugu memnum- k T' tti. yakındı. y ajmurlar baflayınca 
te ietkilitlanmıt mükemmel bir latmıttı ya .. itte bu munakata bo de rey vermekten çekinmemitler- yetle kaydedilmektedir. re ı azvet e b.u n kadar fai- buradaki mevkileri bir kat daha 

· 1 ·· ·· d n çıkmıştı Klod- . p d len b' '-f bütü - a en nun e • . • 
çete .. Onlardan her,ey beklenebı- meae e .. yuz~n e . ·. dır. rag an g~. A ır te~H n deli olduğunu bizzat gördünüz, nezaket peyda edecekti. Şımdı her 
lir. Şimdi ben bir müddet müca- ya 

0 ıru1'!_~ı~khç d~fa Caı~n bdı- Hükümet bir tebliğ netrederek memlekette aukUnet ~lduğwıu! !~ Ben sili.hsız olaaydun haliniz ne feyden evvel kulübeyi fİddetli fır· 
deleden vazgeçmit gibi bir vazi- nın ıeçtıgım atır ~yor: m er- intihabat esnasında ahalinin ge- ~ nasy?~ - aoayalist part~~ olurdu? tınalara mukavemet edebilecek 
yet alacağım. Ta ki ıon darbeyi İn· so~ ~ayret ve asabıyetı arasında rek Pr~da, gerek vilayetlerde ali.metle~ı ta.şıya~ bazı ~~~ Vidal muhavereyi kısa kesti: hale koymağa çalıfıyorlardı. . 
direbilecek hale geleyim. Binaen· Camı ele v ... e.rmekle yalnız hu za. gösterdiği sükuneti takdir etmİf ı~u~ları ile çe~ ah~lı ~sında '?içuk _ Olan olm"'bır. Şimdi valut NoYa tabancasını muhafaza et• 
aleyh gerek Nat ve gerek Jim.le v~l~ı~ın de~ıl .. a~?ı zamanda ken- ve bu sa.yede uayifin hiç bir za- ~·~ old~ ~~edir-_ B. kaybetmiyelim. Bu iki hayvan ce- mekle beraber aıli kuJlanmıyar: 
olacak görütmelerimde beni ümıt- dısının de olumune sebep olmut- man tehlikeye maruz kalmadığını Hemleın partısınm merkezıne don- d' b ın bütün vahtı.. du bir pn nriihimmat stoklanaı 

ld · .. .. s··d t · . ·ıe B. Hod se ı uraya orman , . ıizlik içinde görecek olursan a •· tur.... . ~ . . . memnuniyetle kaydetmiftir. muftür ... u e rem ı za ~- haJvanlarmı celbedebilir. Onlan mua1eneden geçirdiler. Ve büyilk 
rıt etme. Eger lf pazarlıga kalsa ıdı ~iki sın.da muza.kereler devam edecektir. buradan uzakla brilıak için bana ihtiyatlı hareket etmeğe karar ver· 

_ Sakın bu ümitsizlik hakiki uyufulacaktı. Fakat _babanız Mıçe- Pariı 24 (ö.R) - Çekoalovakya Berlin 24 ( ö.R ) - Sansöl~e yardım ediniz. t diler. Vidal yaman bir aTcı icll. 
olmasın? lin hayatını öğrendıkten sonra <>- hidiseleri Anupa payıtahtlarmın Hitlerin bu aabah Berlinde mÜ'8VU'- Atai• indiler. NoTa Vidali ta- Tek mermiıi bile bota citmiys· 

_ Hayır Mari.. Bahuaus bugün nu oğlunun namus pahasına-~· ?l- dikkatini üzerinde tutmaja devam lerini konferans halinde topladJiı ha- kip etti. Panterin ve maymunun du. Böylece trüncfelik sıdalarmi 
Genıporda bu esrarın ucunu keff- sa gizleme~, ih~ar etmemegı vıc· ediyor. 48 aaattenberi bq gÖlteren beri tekzip edilmektedir. Hali Bert- koakoca ceaetlerine birer ip bailı- bir kurtunla temin edehiliyorlar .. 
ettikte? sonra:. . . . danına yedıremıyord~ ... Amberso- sa~ intibaı gittik~. ~etlenmek· teagadende bu~~ olan '8lllÖI- yarak onl&n Çok uzaklara çekti- dı. M~ ~ri dı~m~ la~ .ikisi 
Marıye eskı beledıye rem O- nun son haftalarda ~o~l~n .. Ye se- tedir. Bunun esuı iki hidıseye daya- ye halk otomobilleri fabrikumm te- ler. ikisi de silihlı idi. de nkitlenm istedikleri aıbı ~ 

ven ile olan görü.melerimi anlat- 'la~bi an~a~ılamıyan uzuntü.•u, .asa- myor. Bir laıafdan avam kam~- mel atma meruiminde bu~ iki leti çoll uzaklara ıürükle- çirmelrte idiler. Vidal Novayı jeef .. 
tım. bıyetlen ıtte hep bundan ılerı ge- ımda B. Çemberlaynm memnunıyd üzere oradan Magdeburga gidecek- mek için hayli zorluk çekmitlerdi. )erinde serbest bırakmlfb. Bu cen .. 

- Şimdi artık, dedim. Nazari· fiyordu, ve nih8:yet. Amberson ne verici beyanatı, diğu tarafdan Çe- tir. Esasen B. Hitler Berline ~Ydet Artık ikisi de ailihh idi. Erkek ka· gelde onu zencirbend yapmaja te.. 
yat üzerinde değil, fiiliyat üzerin· olursa ols~n Mıçelı zab~taya ha- koalovak &,vekili B. Milan Hoc:ID. edince Sanaölyelik binasma 5~lme- dının elindeki ailihı almağa lü- tebbüaün ne kadar .. ,,..tz ve m. 
de yürüyorum. Esrarın düğümünü ber vermege karar Yerdı .. Paz~ ile Südet Almanlannın reisi 8. Kon- &i mutad olan hususi sancagı da çe- zum görmemisti. zumıuz olacağmı anlalDlfb. 
çözer ıibi oldum. sabahı anneni!!. beraber gıd~egı nd Heinlein araaındaki oldukça kilmemittir. ' * * 
Am~ersonun voğlunun ölü_:ııün~ Bosto~. ~yahatmden vazgeıçtı v.e uzun muha~ Bu göriİ.$me.Ç~o.s- Londra 2~ ~ö.R) - Çekoslovak Nihayet akfAm oldu. ~emi bir s~k vardı. .. 

ne tekılde olduıunu yalnız uç kı- ay~ı ~nun -:_kpmı saat onda Mı· loTakyadaki Alman akallıyelmın hududunda. iki ~ Y!ptJmıı olan Mehtapta bir gece tuavvur e- Vıdal baygın bır halde hant 
ti 'bil~yordu.: B~nlar da O~en, çelı evıne ça!1rdı. . . . yeni statüsüne aittir. . . . u~eri hareketi~"? dk once vko~l- din. Yıldızlar pek sön~. Ağaç yatağında ~ızanmlfb. Kendi..i ı~~ 
Klanaı ve ~ıçeldı. Bab~nı~ ogl~- Pençerelerın. !'erdelerını ~endı Bu mülikat u.zwı Te çetin bır m~- d~ ~dar mühım ohnadıgı ogre- etrafmda dol&f&ll büyük yarua- ~·~tan .hızar o~-~dm ..,.. 
nu çok aevıyordu. Zengındı.. Du- kapadı ve katılıne kapıyı bızzat zakerenin baıJangıcı olacaktır. ~ nı~. _ lar ancak f erkecliliyordu. lkisi de ındı. Dakikalar aeçtıcı t.aWe dön· 
tün bir kerre, zengin :Ye oğlunu a~tı. - d • ld • havai yuvalannda yanyana yatak- memitti.· Vidal onun ne yapbjma 
ıeven bir baba, bu oğlunun mazi- Daha evvel, kasasındaki evrakı Tazyı·k durmuş eg"' ı ır larına uzanmı9lardı. Birbirlerini merak etli. Yemek mi tıazu.ı., ... 
sine ait bir lekeyi kapatmak, mey.. kartf til nken benim aeneUeri gör- 87ice sönmiyor, sadece eolarJdarı du? 
dana çıkarmamak için ne feda- müttür. O zamana kadar unuttu· ile birlqiyorlardı. Letleri uzakla- Bu akfam yu~ayı ayclmlatmak 
kirlıklar yapmaz. ğu ve kıymet vermediği bu kağıt- ,,. ra götürdükleri dakikadanberi bir için yakacaklan ağaç. k•b
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- Anlıyorum .. Bir ;antaj.. "arı~ ne olur ne olmaz endişesiyle Fransız askeri kamyonları T aşnak kelime bile konu,mamıtlardı. K .... mı toplıyordu. 
- Tastamam. lfte Klansi ve bana iadeyi düşündü. Bunun için · lübeye dönütlerinde yemek yer- Vidal bu dü,üncclerle mez-akı'j 

Miçel ,antaj suretiyle d~ktor Am· de ıekizde beni telefonla çağıt'dı. cetelerini Hata wa fiıJ:ıyorlar lren bile ıükitu muhafaza etmit- nm bir!'-~~ arttıimı hiı~ede-
bersondan para çekme~e lcarar Ben Ambersondan ona çeyrek k;ı- , > "t' ferdi. Gece onları bu kadar yak- rek afagı ındı. Y alnızhktan •ımdl 
veriyorlar. Bu suretle kendilerini la aynldım. Miçel benden biraz • ·~· . • . . . • .. • . • lattırclığı halde :Jine koau,mıyor- titriyordu. 
de tehlikeye atıyorlar diyeceksin sonra gelmi7 olacak. Miçelin Am- BASTARAFI ı iNCi SAHlFEDE. miligmm mıaıJatiTI uzenne ıçt!· lardı. Kadm nerede? 
fakat hayır.. Cünkü bir kerre bersonu o gece öldürmek kararı Kürt cemaatleri haricinde kalan ma.a ~~v~t ol~nan k~n~ey . ~omı· Hiç mi konutmıyacaklardı? Hayatında bu kadına kuvvetle 
Klanai o zamanki suçun cezasını ile geldiğini zannetmiyorum. O küçük ekalliyetlerin bir araya t~sı Tu~kıyenı~ bu tıkaye1tınİ· tet· Buna imkan yokta. bağlandığını anlamakta idi. Nova. 
ödedi. bu cinayete babanızın kendisine toplanılarak t.ir mebus çıkarmağa ~k e~ıt .~e dıger .. ce~aat er ıste- Yine erkek • .,_i ıiikatu bOzdu. J'I yanmda görmese sanki etrafı 

Miçele gelince aksini ispat ede· ihbar edeceğini öğrendiği 2anıan çalıfmalarını istihdaf eden hususi sıne .m~l~an ~unk ~Ki al~ın· _ Niçin bunu yapbnız? zından lretiliyorda. 
cek bir delil elde bulunmadığı i- karar vermittir. Mendilim tesadü- I' teye kendilerini müalüm.an sün· daw~ı~ hır kı?1se~ın ay c ık~•: Kadın anlamamıt görünerek -BiTMEDl-
cin buıünkü mevkiinden emindir. fen b1raktığım yerde, masanın Üs· 

1~ d" kaydettirmiıler ve Hatay ~ı Ye hıtemn ancak uç sordu: = 
Bu itibarladır ki Miçel babanıza tünde bulunuyordu. Mi!rel, haha· nı ıye : b k ekallıyetlerden Çerke., Maroni, N pf 7 D ld 
og-lunun mazisinden bahsetti O- mzla gÖrü5ürken beraberinde ge- ana yasasına mahalıf olan u a- dürzi, Ismaili, Melkit, Muıevi ve - p. ~. ~. . atL--. . omuz d urmeğe 

· ., t fekli hiikiimetimizin protesto· ... • 1 • k" - anu::m'"m azenme _ .. _ ... na, eczane baskınında Hovardın tirdiği çantasından Eter fifesini l:nn. ... H d . ti Lati~ cemaat enne m~aup 1111• na niçin mini oldanaz? aitlerken bir 
da rolü olduğunu söyledi. Hat1r- çıkarmıf, mendilime bulamıt ve.. r~ atay. a cemı~e _ selen~ kayıtlanna m~a11r ~· Bir waizlik oldu. Kadm ~ere- o 
lar mısın, Amberıon söz arasında bildiiimiz şekilde birden hücum Aınam.mtihaba\:m~yonu tara lrm~uıu~a ~rar -..ermıt ~e keyfı· ceii cevaln mı arqbnyordu? kadını ııurJu 
bile oğlunun mazisinden hiç bah-I ederek Ambersonu öldürmÜftiir. fın~~ ıd~~ edı tti:. . Yc:t1. c~ıye~ı Ah-am kltı!>f a~ _ Hizmetinizi lacle ettim. la- lapir (Hmaai) _ llçm···in 
setmezdi. Şantaj batladı ve devam -BiTMEDi- Hükümetimız bunun uzenne ce- mııı delaletiyle Hataydald intiha- ~ • bö'-1- l_L.....I ed" • Ben· v-_ı_ L!!..::-...J .an. _._::::;.,_ı,.. 

· · Aln ·· t edft lr h k • tebl"i etti ı -lelllD 7.a ~ uuz... ı ar.Ol' ao7 -..ea 1.vtT uu.-u mıyetı amihla ... 1~'!~~ _,_ e .at omııyonuna 1 nn f'" ihanetimden sonra öldürebilirdi· Mu.tala oilu lhnhim Polit, ay· •• Dü k .. k .C ana yuanm a ecuımıf ouauın- tir. iz. öld"' edini itte kit ld k f ıe . . . elea ,..ı.m do-odemı•şte n u on,-erans dan •ikayette bulunmu, ve Tür!i· Mahalli idarenin teıirabna tibl D s· ur~-L-~ -t' • -~ _L~ :f n ~ ~-L ~-- • ,1 L.. . 

T f L~ 1 h" • • Y-wrlr d• - IZe IDCDJalllC lm!D lc:ueoml IDllU~n ·~ _.,. fti -! llU" lstanbul hukuk fakültesi idare lerin müalüman ıünni namı altın- 0 arak uvy ece ıç ır te ı· ~ ara,tın:lıııa mı? lanan dohı -na tiiuciai al· 
hukuku ordin•rviia profeM>rü bay da diğer cemaatler liıteaine kay· ier cemaatler liıte.ine kaydedil- Bili' b ~L! L-~ • • lra ?dk .!e _ llkk t -~- · 'h 'lmeain" • • Jr'" Jı: ı - JOIWıı, unan uu .aau.a IDlf '"nuım puı d!!!!!!!! .. _ urşun a ır;;ı Sıddık S. Onar, dün lzmir baro- ~edi1?14:1erine nı ayet ven 1 metıne ım an a mamı_ hu: iç lebebi n.r- Beni aai olarak yene ecleriıen tiifeak elinde Wır-

bayramı ıunda (idare kar,..ında ferdin .. ~·~· . A ,_ kA "b' !:" menfi .lro:~· ..... muhafaza ediyoraamı.z, pmkii irim den bire petla•'fbr. lçiDM .... 
1 h , __ ,_.. · ') d k' "-Cmıyeü l'UO'&m ati 1 umu- mamen a ugramıT"'.. oldn;;_ anlam.U menkmduı· naa f:--L kirli Ye--'"' ft.bı:m· ödemif 24 ( Hususi ) - Ulusa UKUKI vazıyetı mevzuun a ı __ ıırm-- ,_.... 

savaşımızın ilk hamlesini t~kil eden konferansını vermittir. Konfe- Bir adam çavırına Kızı kacırmak nız. Fakat bunu.. dan tüfengin demir 'We ~ ki· 
ve 335 senesinde düf111an istiluına ransta, ba,ta vali bay Fazlı Güleç, 'J • Dmdu.. Kelimeleri tane tane ve ıımiarmı tamamen puçala.sfbr .. 
b111 sililıi aan'an ödemitlilerin adliyecilerimiz, idarecilerimiz ve git"di diye bir iaterken ağır 1ertlilde IÖ)'li7onlaı lhrah.im Politm eli JUalaalPlf ye 
( H lkku ) 1 "nd h k ı - F abt hana ula öireneuai· çıkan kmtun. o uracla owacla lııu-acıilyas - ı r~un tepe erı e bir çok uku çu arımız hazır bu. . cocailla kıydı &arette yaralandı -lc.ainiz.. lanan &JDİ ~dea MevlMt kanti yaptıkları ilk müdafaanın 19 uncu lunnıuflardır. , 5 ı--
vıl dönümü bu sene 29 Mayıs 938 D w r f ·· b .... k b' Hmıa (Hususi) - Hmııın Ha- OLTU (HUSUSJ) - inçi ka- - Göıiirh .. Y~sörirde- 314 doiumlu Aytenia IOI •z•r 
Pazar günü kutlulanacaktır. ödemit kuf eıe~.'Ja'k0tleı?~ uy~ !r vu- lit çavu; nahiyesine bailı Alrplin yünden 20 J'&tlarında Ahmet oilu jil mi? aiDe u.bet ederek aiır -ettıe ,.. 
Halkevi tarafından yapılan proiram . ve . a e 

1 
arenı~ -:mme köyünde, bir hiç yüziluden sanllı Mehmet Aiırman aJDi köyden - Görülebileceii kadar aöril· ralanmasına s~bep olmut~r. 

dahilinde kutlulanacalc olan bu bay- hızmetlerınden ~tmlf, • ıdar_e bir yal'nJCUk öldüriilnriiftür. Maluiıut oi~u lamail ~ÜD !7 müftür .• ikinci sebep günün birin· • Suçla.. tahkikat.~~ ile bil'• 
ram için gen~ ölçüde bazırhklar ya- kU'fll~n~a f~dler~~ h~lmki ~·: Akgelin köyünde 65 :ratlarmda Jatlanndaki kw ~nduse C~ de bena adalete testi~ ~eyi u- lılcte adlıyeye verilmiftir. 
PWnlf ve halkın tören yerine gidip yetlerının tumullu bır tahMinı faki Mehmet adında bir adam, ko1mattur. Kazdan~ bulmadıaı m~onunaz. Memleke~~ın. ~d~- * 
gelmeleri için hususi trenler temin yapmıfbr. • çayınnda otlamakta olan kotun- anl~!~nk MeJua-:.t ~ftnnaıı ;:ı-- ~~~~~~1· .. !!1ay dV-ttlal ~~-1~ı~dınk.ız h . cıı.. ___ .. ) · ç· kö-
edildiii gibi bir tayyare filomuz da B. Sıddık S. Onar ikinci kon. farı Ye lroyunlann batında huhı· yet ıu.u aç~a,ı a asına OJ'• uuw. ,. •e ı ft ~raca • _ Pli' rnuua w - 'P'Ç~ ., 

törene iftirak edecektir. Her yıl ıit- feranamı cma &ünii 17 de Halke- nan çoculılan kovalamalı: için eli- mut Ye ona eore de terta1>at al- ~çüru:ü sebep.._ Beni :J&IWllzcla ~~ 336 .4L>ium!u ~ ~ 
tik,.e artan bir heyecanla gelecek ne- · -- • d kür' (Halk b' k·· k ı rak "tm"t- IDlfbr. hı11etmekten peJı: te ıayn mem· Nıyazı Tqçı ile &JDI koyden "' ~ .. vı MUOllUD a verece • ve ne ır ure a a çayıra wı ı F k .k. .• -r b. olma d ğiJı • · M k ld - larmda Celil -!:.I. . Ruim l)e-
sillere de maledilmekte olan but~ idare) mevzulu olan ve halk dili tir. Çayır sahibinin elinde kürekle . a ~t 1 ~ ı~u ır ymca, nan. e . ıIUI- aruz a _ ıgı:k ~ ..-
için devlet demir yoUarı idaresı de ·ı ·za1ı d·ı ek l b k f I kte ld - - .. ıt tenıne donmuf ve tam Mehmet tehlıkelen payfatmıt ıorm - IDIJ ve 12 .ıqJanada Meh.-1 
29 Mayısda lzmirden ödemişe bir 

1 

e 
1 

~. 1 
ec 

0 ~. u. ~ e- geme .. 
0

• ugunu goren uç ço- kızı kaçımıağa tetehbüs edeceii ten en bariz rahatlık duyuyorsu. oilu lbrahim Demir kö1leri ci•" 
t .. h t t' trn' f B .t:b J lransa muneYYerlerımız fımdıden cuktan iki&ı kaçmış, Fakı Mehmeı sırada ku: feryada batlamıttır nuz Nihayet ıizi yalnızlıktan kur- nnda hayvanlaruu otlatmaktalat 
benezzuki baer ıp e ıtır. ııl1lı ı ar~ büyük alika göstermektedirler. e!indeki küreği kaçamıyan Tahir Zaten 'vaziyetten evvelden h~rl tarıy. orum. Bu noktada tamamen iken, Niyazi yanında bulunan 551 u sene yramm ıeçen y ara na . . d k" b "k" dak. b •....I• 
zaran çok kalabahk olacağı tahmin = ıs~ın ek 1

.t> u on :_~!~at~n. ı0ço- fÜphelenen kızın habası lamail mutabık olduğumuzu tahmin ede- numaralı ufak kırma ta ancuı7:: 
edilmektedir. Elektrı· k • k c~ıun .. aıasına uıwrmıftır. e- ve kardeti Abdullah derhal yetit- bilirsiniz. Ben de bu. mqum yerde oynam~ğa bat!amıttır. ~ ıara...-ŞIF eti mır kurekle kafası yarılan .. çoc~~ mitler, Sündüaü ıözü kararan yalnız obnaktansa ıızinle berııber Celi.l oglu Raaün. Niya:.aıye 1tVd_: 

B " ••k tt f ' · BAST ARAF/ 1 iNCi SAHİFEDE yere yıkılmıt ve hayata goz.lerım itık delikanl~nın elinden kurtar- olmaktan memnu~ Bir gü~ sen~ fU tab~ncayı, _bir de ben a"' 
UYU "'(e lffllZ .. . . . .. .. yummuştur. mıtlarsa da, ıt bu kadarla kalma- ayrılmayı temennı etmekle bera- reyınu demış ve Nıyazı da ta._.. 

BASTARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE s~ Cumhurıyet ve M~~h b~~e- Vak'a haber &lınınca, cümhurİ· mıf, çıkan ka-ygada, kızın babası ber._. itte bay Vidal Panteri niçin cayı vermiJtir. Rasim tabancat' 
ha mavalılı olacağını ve zi- tın ·~.sıraya ırelen ır. m • · yet m~dde~umu~s! Cevdet ve Dr. ile kardeti Mehmedi lrann boflq. öldürdüğümü anladınız.... kurcalarken silah birden biı-e alı8f 
yaret arRılarına saik olan se- k_ıyetıdır. Nafıanın tedbır Te ha- lbrahım koye gıtm19ler ve mahal- iundan ağır surette lnçakla yara- Uzak}a~da~ gelen ':81-tf ~e&ler almıt ve ç~an ~~tun ~ar~ 
be bin Atatürkün yiice laam- sıretle hazırlayıp de»tane pazar- linde yapılan tahkikat neticesinde lamıtlardır. etrafa smırlerı bozan hır korku ıa- bulu~ N!yazının.., sac me111ef .. 
runa aruJilJiiini ue ba hi•· lıkla elde etmİf olduğu bu muvaf- hidiıenin bildirdiiim .-ıc1e ce- Mehmet ölnriiftür. byordu- ünnnden ıırerek aıır surette.,-
ayala büyük lJnderin rok fakıyeti Anadolu ajansı tebrik reyan etmit olclojwm tesMt et- Suçlular yakaLmaralr aclliJe19 IX ralanmuına aelaep olmup.r. 
miitahaai• olJullaTmı iten-- ederek bütün memlekete bildir· miflerdir. Katil Mehmet ,.Uta. 'ftrilmitferdir. Talılibt detam VE KADIM DmYACI Tahkilcat yapaLnaktaclll' .• S~ 
Jilmm~ teblii ettirmimr. nıekle Lahtiyardır. naralr Ceza e'rine s&lderllmittir. edilmeitedir. Daha on iki srün ıeçti ... Ufalta çocuk adli7eye ftl'ilmittir. 
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H;fJi::"Pianı tatbika git! 

lzmir hakemlerinden Esat Merter 
Galatasaray futbol kaptanı 

B. Vahinin haksız olduğunu gösteriyor 

Y 
hah has ahırın kapısı önünde Travelisi ........ ~ =~---· ........ :!!ı"":..ıa.nn .... P..ı....ı.ı.ı..-

arın 58 . 
1 

•• ., • 1 Galatallınyı.ı.n. ı:www;.a. ,......... iMi•• ofllO't o' nır içia t.1 -S. Vahi.in ~ enel a.ö1Ws1'· 

(dedigı"' ·m şekilde) ası mış gorecegım ı ıı. m .-p JaPcll•••- ........ .-. v ...... ~- .a.ı ........ ·~ ·~ ~".....ıa be1ana1ı aıum-
. d B tler ise iyordu ~ pm.n alwcl\-. etmes6 Yaiaclea ...,. ....,. mlurır clald tezadı sowunce m•eleeef ıpomuult· 

Zo. .ilrid de biiyiiklğil, hali alakadar ediyor u. . ~sa~ ıeç ·... '· " .e kn eski ıc...,.,..a iP°" lııir ~• lnpns m .. ....._ ~ lu bk Mkadat olmaclıiına kanaat retir-
T ekla Ye WÇ.O, Q _\._..~ un Kapıdan çıkarlarkea Sebastı- Gidenı yakalamak gelecegı he.n- Flltl>ol kllF • • C.. •- de cLsmaa W icli. FlllW • 9 elim. li':t. bndUıi '* b uda ~ra. 

bir IM'iDÇ içinde, ~.yanon lemekten daha kola ve daha tath lmliiLii manclwn Bay v.....- ·•- •r re- -..er u m 
,.Uzim& bndileriae dönebilec:eii· yaııo: . d di Tek buraya id·· 1 

riyet ,... Soa p_. pMld.-WU bir lilıde ..-sbt ....-.. (<lf.eıit "o etin- ohm demıeldiiimi chw ne bahBllD& •lur· 
• b"le ı.. _ -ı na etirmeden so- - Zoı~e.. ~- • ~ . rar 1 

1 
• • " " 1ailih Wibt Le,mb .,..... de .,....._ 1Mr o,._ ae -... llllida· • olsun mi kazaadarmm• diye bir &a-

m ı aaur an 1 do'"necelam değil mı?. Sakm ge • Hele gıden tatlı ve gelecek olan amu ı~ ._.._ • 'S. .:ıı_ i •.1.1.:a -•· -LL:b. ola-'- t 1 :!::_1_,_A .._.ı...=- t~ .. ---1U1UDUflardL • 1 bilhuaa plh • afikaw eden ~ - ı-e-- - - ., ... ıı a..ı -ecea - rt1a e~ı n ..... .....- e oıenm 
H.:1bUki eAQ kurdun ba iki ka· memı:ız~. etm~ bak 1 bakb ki acı 0 msa.. Vahib beıtilderi 'biriDci maç içinı Bii- bir vasiyet alabilir. Ba takairde oyunca ~ yanalchı.. 

dını ÇD'tlçıplak g&rmesi için yüzü- Zoıçe oy!e hır If a * tün yap~ ... .lantan ofsayt diye lw- Ofsayttır) der. Bunu anlamak için aJlame O..~ aıhe.da ol~~ aı"IN sporda dı 
nü arkasına dÖDIDfJSİDe hiç te W.. bu bakHı!m~ lur muyum.. Muhafız kumandanı rapoTunu tiğimi, ablan tekmelere aille ve tokatlara oınu-ya ihtiyaç J'Oktur. Ba,, Vıdüniw fat.. terefimı her ıeyden üstün tu~. E,,.. 

_,......_ - ıç gçamez o k . eni' T l' • d . ı_:_::_ 1uı1..1..::.-. H • ta· bol • ini bir defa oh1m hdrls sen IPOl'C8 dem.ek fel'9f sahibi ve lcarak· 
zum J'01Lu.. • • .. Mi ına geldiğini anlamama unpara.tora Y ı. rave ıaın e bamani,.le uıııg-- ....._....., afllll nuamnames . . " ili~ phsiy d k. S., 

Sebutiyano, gözlerinı ddört aça· . -~ • n:nın Sebaatiyano aptal ol- getirildiğini ve sarayın bodrumu- rafmdım ablan~ ıolün gol olduiu· etmesi k8ficlir. Bay V.hi ~ ~ ~ah~~· bunla ba :kildeme b:;. ial 
rak kartıaındaki büyük en am ay· ıçm '~A mgelirdi na kapatıldığını söyledi. nq ~ p .. veren Bülendin pası verdik· hir fatbokudaır. Bunan abini iddia etmi- --•~ ınaı ~ • Bil • sele. e~. 
na.ama dikmif, Tekla ile Zoiçeye ı:nası azı : imparator kumandanla kısa bir ten sonra ~ bir etle ofsa7l olaımya- yorum. Fakat b ~dir ki ayaculuk ~ arzu erım. 11 me esme gem-

bakıyordu. • . * görü.me ya~tıktan ve planı hak. cağmı, ~kü Biileaclin Et• pi uçucu bafb il.kemlik daha hatka ıeylerdir. ce:.Utı edir lzmird dan • h 
Teklanın vücudu, otuz . b~t?,ı Yarın saat sonra Prenses Tekla kında HıTiatidiye talimat verdik. bıir madde olmadığliu ve böyle bir o&ay- 4 _ 1zmirin ikinci golünün Sait tara- • '~ b[ :.~!:P ,._,itbrelsmt 

1 
u· 

1 gm... en yme gu- d h' ... • · · 'b' ı..:.-· • bir hak • • l 1 susı. yer ı ve ecne '"uo nı o emas-
&.fmıt o muına ra . .. k Zoiçenin odum a. ızme~ısınm ten sonra: dı ancak benim 11 ı uuauu: emuı fmdm kol ile atıldığı da tamamıy e ası • 1 d hakemlik tai h 1 
ı:eldi. Fakat Zoiçenı~ henu:ı '; yatağında yarının ne olacağım, - Haydi, dedi. Git ve bu pli- verebilec:ejini, bmirin attığı ikinci co- mdır. Orada Sait Galatasarayldann son ~· Eed yap bı:n: :.ıı •ee;_ 
körpe vücudu ve ~ıp end~ 1 e yarının kendisine nasıl felaketler mn ilk kısmını icraya hazırlan. tün Sait tanıfmdaa kol ile vurularak ya- dakı1ı:alardakl gevşeldi~nden istifade liyetn ~.:~:ı:~ '.u: Galata-
bie te mukayese edılemezdı.Ge haz:rrlıyacağını dütünürken Se- Yarın sabah Travelis has ahur pddığı ve bütiin bu hak.mı kararlarm ne- ederek Izmirin beraberlik golünü atm19- amesmı 

1
• kadv 1 • 

B Z . d bTyordu ne . d b b .... d (d d'"'. k'ld ) l . . ,.._ı_.__~- bammiil d saray maçına ıe meceye ar zmD'• 
un!1 otçe . e. 1 ı · k di ba.stiyaııo ve Zoıçe e ~· Aa.ta onun eve e ıgıın .şe. ı e ası .. - ticesincl~ ~:-:. ~ ••• e e- ta. • • aeı- hatü. milli küme talamlanmrı 

kız telat ye geyancı arasında ? vermitler, yarının hazırladıgı akı· mtf olmalı .• T eklaya aıt ceza pla. me:n> bir eaku gibi çoküvea-cliiiııi. ımıç- Bay VUi fm1ı ~-Saidia .,.._ ~ idare ettiiime. lıe:ııia feder 
vücudunu Prense• Telclan~ '";,c'r betleri diifünmeden, yarınla hiç nma gelince, onun da tatbikine tan aonra chı takan lı:aptanbın Bay Nec:- ğmı b1a Olualr ıöuulipe cöriit ı.tuı lre.di auıçları • • bmirclea ;; 
'du ile muka?eae fınatını a u • metgul olmadan bugünün, bu ge- harem dairesinde yarın bizzat ben detin gpomdakta iıdet olduğa ~eçhile•li- kendUindedir. Ben w pide -....... = t.w eclilcHli ıçm lteaiııe -.. 
da. .. Tki cenin ve bu saatin zevkine dalmıt- nezaret edeceğim. mi sıkmak utediği halde benıın ayaiım bir Mınbl ıönaredilim ... M ~ M- ..W. ........,.. bMA;:-- ,,.......le 

Sebutiyaaonun bu goz ze lardL ile anakabeled• bulancluğumu, ba ba- kemi de ı.öy1e ......,. ..... ·ıı••· -- ValıııWııa a.:.::.n 
çok aürmedi. Yann daha gelmemitti. -BiTMEDi- ftketimin maçı ne silmiyetle idare ettiii- S-Biitiin "-dard- _,. 8Q Va· BQ 

9 
...ı.. .ıiW ~ 

Acele hareketlerle Tekla Zo!çe. - • ıne bir delil olduianu, 'benim için~ binin lçlacU ple 1'ir ltahın Ld MVIP = :-ı:~ cJz ~ lalıP etti· 

nin ye Zoiçe de Teklanın elbıse- K t•ı K d tan nvel bul tzmirlileria chüsnü myet bababradarnetice.inde~ -~·. ~'LL f _..._.ll 
lerini geymıf er ı. .. sahibidir, -.- u.gıı. .. .-&1n • erma. çöldiYelıdiiini ıö1- ~ •-""'· ~ llir ............... "beni ta· . 1 d. a ı a ı n f-·--L b:l-=-:-1· dedikl • • ·-.-! _,_, _..:-.:., --- ı·· ~ ..,.. ... --· 

itlerinin bittiğini aynb~da gor.~n kendisinin de ~~ ~".11' et:-:,. bil· Hunun 'tasyiki kartmnd• role mini oJa.. ~ Wr Kazwakala olmua huebİJI• 
5ebutiyano, sanki hiç ırteY gor· Piz olduktan ;-~ •1 ~· madıldannz. aöYlemeie a1li 'VllftllJYOf'. aı... teeUW ederim. 
memiı gı"bi sordu: son derece tarafp olduıu_m. kanaati ki· 6 - Maçtan toma GalatuaraJ" o,_... IDDir lhakemlerinden 

- Tamam mı? Kocasını ve do·· rt çocu- milesini ~~iğ~i aöylemqtir. culımmn başta takını bptaa'-n Necdet F.SAT MERTER 
Z · · --L-·ak sesi cevap ver- Mailubiyeti hır apol'ca ruba ile kabul oldulu halde etrafam aannk tribiinlere m 
oıçenın ~ · efkAn • • aldıkı.n Sök --, di: • . edeme,ıpw ~ • um~eyı lual'fl tanEwmdan Wcsu: olarak ycndiril- e öğrenci eri 

- Evet Sebutiyano.. EmTını ..., •• ld •• •• t •• bakh maglôbıyetl~e ragmen pleyana mit p,i iest yapmalan" .ıa,.1ı bir tant- • • 
yerine getirdik. Yüzünü dön de gunu o urmuş u.. getirmek maksadıyle hakknnda ha .. da elimi ulmıak ·ve öpmekfttemeleri,,.. Nazıllıde 
bize bak.. IWde beyanat veren GaJa~yın bo-- banda__. etmeleri acaba 8aJ V.ı.inin ·" Söke (Hususi) - Geçen Cu· 

Prenaeain elbiselerini geymit ~ kaptanı fakat ~ ~umı kadar dedikleri gibi maçm. bitmetini mat.Jıip marteti günü Sökenin (Jaletepc) 

olan Zoiçe hakikaten ,ahane bir Asılarak ı·dama mahkuA m oldu lzmir Karfryaka ·~or ~ubu . oyoncoıu UIUlen yapılması icap eden merasim rni- okulu öğrencileri N zilli dokuma 
olmu,tu. bulunan bay Vahi ye bırer bırer ce'ftP 'dir? F.ieır lstan'ba da it.er mllÇta. bu adet· falxikuını siyaret etmitlerdir. 

te~ababa kadar bu pbane mah- M veriyonan: _1,1__ ae bilmem hıluit ben._ tekilde klfürler Bu ziyaret veaileaiyle Nazilli orta 
IUkla bqba kalacağını dütünen Viyana 19 ayıa ~ - Galatasarayın ilk ~~: ~- arasmda el .danak iatesne,i ilk defa oı. ~inal talebeleri bü,;ilr: ajaheğlik 
Sebutiyan.,..fıraat kaybebnemek Kadın mahkemesi görülürken yere tası~le Y•~::r ~· ~ itı~~ nk IPOlb .... Gel•tatanıyhlarclan ıra.-. a&tennitlerdir. Yalnız Söke halk 

K d. le 0 sayt 1 • eçen •ene • • • düm. Ve •,.kilde bir te,elddire icap et• L-L-eainin ziyaretinde müstecirin 
ıçın : düınnüş upuzun uzanmqb. en ı- çlannd ı tanbUDa bakemlerm daimı ~ 

H d• z • d d" ş· d" ... ~ ' d ,__.. 1 ma d.~ .. ski • h be • d _... tiii tanda mabbele ettim. &mir halkı bir iki misafir talebeye hakarette _ ay ı, oıçe.. e ı. ım t sini muayene eden OKı.or numara surette uıtü en ataya nım e ,~u- da fü b ok ki özleri inünde olan bul ö" tr6e ba H.. .. 
Prenses hazretlerini senin odana yapıyor deyince yerinden kalkarak: ! ,eceğimi ve iki üç metrelik ofsaytleri .___ ..:!. e ~:!::.d' g ıa ık o1..1-~. cevabı Kauaknmuı ıre .. t n . Y ~·~u 

" 00 Or d • ti" ah t a.-ın.• - '-- di b ykır • • ,. • • • Ba v L • Ull ,... .. m na aseye "J' uugu r ununu mu ee&alr etmJftJro 
lfolür. a a 11 ~ a . eu - Yalancı yaıııııCI ye a - eomuyecegunı zannettiler ıse y anı -.lli, ... _ edilmioen bu ..... :-...: ken- J 1 t -'--1 ö" tın ı . N 

l ı l . 
1 

d. TiılrU ""'"'u , _..,_.. a e epe OKU u pe en erı a-
Bu gecewW bu surete at ata un. mı•tı. ve onun oyunculan hata etmif er ır. dil • b lad·'-- ·ıı· ı.. led" . . . b 'kA 

'J • Allah ~ ad b k 2 iki fın tıkl lıatal en azar uar. zı ı ue ıyo reısının u fi ayete 
Yarın ne olacağını yalnız Marta Marek ım taşıyan u a- .-. ~ !._8!_

1
_et1an• h an ve 7 _ Maçt-.n e.vel Ba1 Vahi ve Nec- nuan dikkatini celbetmektedir-

hilir. Eier Teosya yarın saraya dm kÖI' ve kötürünı görünmeğe. ~- gayn nızamı sert u•TCK.' en er o.,.un- d il ..td .. riitmenmd ld ettilim l 
gelirse Premoa hazretleri hakkın- lışbğı halde ainirleri çok kuvvetlidıT. cmnm yanma kadar ıiderek tabnna ih- etçl-~.llm ;~ _ tı::~-:....n • ~--tt.ır... er. 
da ve imparator hazretleri nezdin- Ve biraz miyoptur. · tar ettim. Her iki takımda da birbirine ma aru. urus ""ili ...... ••un...-.. ~·- P•••••&a•E~.AZl'ilailllli 
de tefaatte bulunmasını kendisin· On sene evvel Emil Marek adın- ttı ı sille tokat vuran olmadı. Olsaydı mü- mı psetelmle okadaiana eaa~ kutup satılık 
den rica ederim • da bir mühendis bir ayağı kmlarak tecavizi d ba1 çakannl B bini ubdatlıiı zamanında da benim karak-

T ekla, Sebastiyanoya memnun öbnüştü. Hadise bir intihar m~iye- j iddia emı: doğru aöy;:.en:-:s~. terim1 çok eyi bildifial bmlr halknun, 
ve minnetle dolu bir balntla bak· tinde sayılarak dul kansına sıgorta j 1 tir. ~ taflanlllı: ,.apacağm~ koıtialdan 
tı. bedeli verilmi,~. Dört a! ~vvel ta- 3 - ikinci devrede Hatim tarafmdan ıçhı ba maçların lıı~. ~m de~ 
Kanında asalet a9ısı tafıyan bu yan hayret ~azı !f'aa~ bu. ıntihar zan- 1 ablan golden Bülent ofsayttı. ÇünkU dan idare ed~ ~ söyle-

aaray Premeai için maziai her kes- nedilen hadısenm bır cma~t old!1- ı pası verdikten IOftl'll Hatim kaleye tut dils. Bay Vahi ye~~._'*": 
çe malum olan bir eski haydudun junu meydana koym~ ve emaye~ 1 abnca topa doğra 91at yapmq ve im- tilmence• ~apanlan ~ eyı 
k ·rmİf olmak çok ağır faili olarak dul Marta Marek tevilli . badiklenm yalnız Galatuarayldarm. bal-

b~'b:k:re~ı tef kil edecekti. edihnişti. Bu kadın daha dört zehirle- ı vernıQtir: . . . . • la ua~ile,tirecek jestles:de Wmmuunala-
F akat Zoiçe, sarayın harem da- ıne vakasından mesul tutu1?1aktadır. . . - Ne pratik fikirlennız var. Ben rmı böyl~ oldaiu takdirde çOk.~t •e 

Az kullamlmıt fakat yeni 

haline ıetirilmit BiR TRAK· 
TöR, B 1 R B AT ö Z el-

veritli tartlar ve tediyatta ko
laylık gösterilerek satılmak· 

ir · k patılmıf, erkek yüzüne Babaları gibi hayatlarını sıgorta et- .., ı ıtırafta bulunacağım yerde siz müt- do.tça bU' maç yapabileceklem11, maçı 
ıı::;:: bua genç ve atetli kız için mit olan kız1anm ve oğullarmı zehir- - Kont~ı~n, ~. ~e ~- tebemleri Lulmak için kafanızı pat- elimden seldiği kadar eyi idare etmeie 1 DE No. 35 B A y F R A N-

. t h" te böyle değildi. lemiştir. lanmzm katili old~uzu ~f et!ı· labnız. çaiqac:aPm buluumta mmterih olma· l D 1C1 YE 
vazıyÔ ..:!ıeti her •eyden evvel Dün bu mütlıit da~nm. son ce1- niz. Hiç olmazsa vıcdanınız muaterih ~u inkarlara rağmen jüri heyeti ~ aöy(ecl~ Kencfui .~ ~~ t ~~tS e~i~eai rica olunu~.ü-

tadır.. M 1 M A R K E M A
L E T T 1 N C AD D E SIN-

atkta, k ihtira ında arıyordu. aesinde müddei ummru katil kadına olsun. ka~ıl kadını aalben idama mahkUm tzmirlilere soylememekliğimi nca ettiği 1 . 

Onu ~y..:ıonun muiıi de- fÖyle bitap etti: .. ,_Çani _ıu hayret verilecek cevabı etti. zaman bu endi,eainin bot oldaimm çiin-~~~~~~~~~~~~!8 - -· ı 1-· - za hitab~: • . ha~et }<ız süratle hayvanın yanına ğunuz tinıterek tafını getirdim 
4

1 

- S'!ltanım ı~n. hiç w eıef ebne 

Halk masa arı - Ne ısteraın sultanım, dedik- gelıp lfte aldım dedikte, hayvanı 'deyince, hemen padi,.h kızı ça- ben penler Eı_ninnın oglu olayım 
te: - Sultanım. arkandan beddua 1 ğırdu da onun çaresıne bakmıyayım, hl

- Kız dahi falan yerde devle- ettiler nıi, ta Yet etiller ise fenadır ı _ Kızım, dedi. itte bu yiiitten : zim hi.a h&hçenin ortaamda afla· 
rin bir •i'IDJCl'ek ta,ı vardır. Anı artı~ iflih olmazam deyince kız istediğin timterek lafını da getir .. 'yan Nar ile gülen Ayva vardır. 
isterim demeıiyle hayvan: dahı ceVllben: j di. Şimdi ne dilzen edeceksin de- Ağacın yanına her kim giderse eli· 

. - Pek güzel sultanım o~UT ~e- • -. Arkamdan f(>yle söylediler elikte kız dahi ce.-aben: ni uzahr uzatmaz hatlar Nar ağla· 

Ayva 

-4- dı. Kız hemen hayvanın men.ne ki, ilahi yiğit erkek isen kız ola-ı - Allah afkma bu gece icazet maia Ayva dalıi bunun ailadıimı 
bindi. Hayvan dahi bir atet olup sm, kız iaen erkek olaam dediler. ver de yann mutlaka esu cevap görünce hatlar o da ıülmeio bun· 

_ Pek güzel olur, dedi. Ora~ - Sultanım sen ana teessüf ey- tozu dumana katarak yola reva!' Bir de kız kendini yokla~p bakar veririm, dedi. lann yanına kimse varamaz. Ya· 
dan kız odasına çekildi. Bu yiğit l~e falan yerde devlez:de bir fİm- : ol~u. B~ mü~detten sonra bır ki ne göniin adeta erkek olmuf, - Pek giizel olur kızmı, dedi. nn ben pederim~~ ne kadar a~
dahi odadan çıktı bir yerde tren. ftrek taıı vardır. Anı kimse alına- a:zım daga gelıp orada durdu. Kız hayvan dahi kızın böyle olduğunu Nihayet bu kız aradan oduına keri yaraa Lekletınm. Sonra o yı. 
dini &eJTeyledi. Nihayet gece ol- ğa muktedir olama:z. Yarm bu yi-5 indikten sonra haJ'f'an : görünce ziyadesiyle memnun ve döndü. ğit relir ise onu orada helik ede
dulda mezkUr kızın olduğu odanın ğittea am İsle. Onu getiremez, yi-' - Ey .sultanım, sen fU yoldan mesnır oldu. Kız dahi hitaben, Şahzade dahi odadan dıf&rl rİ%. Y ann sen o yiğitten bu aiacı 
kapısına geldi. Anahtar dc:li~n- ne biz. b~ kal~ dedi. KD kapı-f do~ gidifl ileride de~lerin b?' ~~ndi kendine ancak benim istedi- çıkıp bir mahalde aaklandL Gece i•te. dedi. 
den gözetliyordu. Kız enelki mın- dan dinlıyordu. N~~,.et aab~ ~1: j m .. agarası .var~u. Mag.~rada ~ır g!m budur tükürler olsun me-r· oldukta kızın ohu"duju odanın ka- • ~ız memnun oldu. Nihayet bu 
val üzere odanın ortasına altm le-ldukta oradan bu yıgıt evvelki gı~ıthucrede f~tirek lafı gorecekaın. laya. Muradıma nail oldum, dedi. puma celip eTTelki minYal üzere yajit evvelki gibi bir kut olarak 
ieni koyup o saat pençereden gü- bir kut olup pençereden uçtu gıt· ııAnı ahp eglenmeden geleain, yok- HaYTan dahi hitaben! kapmın deliğinden s&zetledi. IC"a lpençereden uçbı Ye doiru aara7a 
vercin gelip altın )eğenin içine gir-İti. Hemen bu km odadan çıkıp ~ sa gittiğin giiD.dür ve hem de ar- - Şalızadem timdiden sonra altm leğeni odanın ortuma koy- gitti. Oradan ulc:eri ıiliblaJ'lp 
di.. Silkinip anlan gibi bir yiğit doğru Emirin huzuruna geldi. Ve~bndan her ne nçhile beddua et.. ne istersen hatırını kırmayıp ya- dalda o saat pençereden mezlrur mezkUr aiacın alttna gelip karar 
oldu. Derken bu kızm yatağına gi- baba: - &eler o aaat uiranuı. dedi. parım. Zir• erkek oldun, dedi. giiYerclıı çıktı ye hemen leğenin kıldılar. 
rip birbirine .. rm&f dolat olduk- - Falan ,eni de.terde bir Kız dahi mezkar hayvanın tarif Kız dahi oradan mezkür hay- içine girerek ,,bndı YO silkinip Biz gelelim bu kıza, ıabah ol· 
tan sonra im: hitaben: timfet'ek ~ "f11l'Cbr. Ba yiğit am eylediği yoldan gitti. Bir zaman- vanın Üzerine binip havan dahi ı.. ay .-ibi bir Jiiit olduktan aonra dulda oduından çıkarak doğruca 

- Ala benim gönlümün aürura . getirir iae ben ona 'ftl1ftlD, dedi. daa aoara devlerin lakin olduğu rail gibi yola revan olarak bir za. ,hemen oradan kızın koynuna gir. Em.irin huzmuna geldi! Emir, de
lrÖZünıiin nuru efendim senin tarif ı· O saat ba yiğidi Lm:aa maa daT~t- mağaraya «irip hücrede olan tim- man sonra sarayın önüne ~eldi. di. Birbirlerine sarmat dolat oldu- di. Falan yerde periler paditahı· 
0~iiin ayna.11 o miskin yiğit gi- le, ey o~lum falan yerde devlerm !~ ~ alıp d~ü, baJYllllln ~du. Şahzade hayvandan qajı lar. Neden tonra lnz hitaben ı nın bahçesinde ağlıyan Nar ile gfl
dıp devlerden alarak getirdi. Bu bir ~ lafl nrdll'. Bu kn ana i JIDUDa celirken hır de devler UJ'- mıp hayvan dahi oradan sırra ka- - Ah benim ciğerkötem, efen· ı len Ayva vardır, bu yiğit o ağaç· 
-:ece için dahi müsaade elde et·ıistiyor, alıp edi~ ~~te: • il~ uyanıp. kwn . .,etine düt- dem oldu. Şahzade dahi hemen diın, o miskin yiğit sizin tarif etti- f ları retirirse artık yok demeyip 
tiın •izlere danıtaJDD diyerek bu- - Ferman efendmuzın deyıp tüler: ~~a ~1~ arkaaın- sarayın içine girdi. Doğru padi•a- ğiniz timterek lat1nı da getirdi. ~ mutlaka bu yiğide varınm dedik .. 
na bir tedbir eylemek gerektir. saraydan dıf8J'ı çaldı. Hemen ba dan ıli.bi YIClt. ertcek ıaen kız ol, hın lıuzunma gelerek hitabenı Halimiz nasıl olacak dedikte bu ' te, Emir o saat bu yiğidi huzuruna 
de · • • · ' - kıtlan~ncaate-bceldi.Kı- kız İıen erkek oluın dediler. Ni- - Ey paditalum istemit oldu- riiit cen.ben: tda•et edio : 
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Macerası 

• ••••••••••••••••••••• 

Allah insanları artık unuttu 
Artık insanlara acımayan Allahın elinden kurtulmak için 
şeytanın merhametine sığınmaktan başka çare kalmadı 

-BiTMEDi-
---*·---

Turgutluda 
içtimai yardım ve 
Gençllk hareketleri 



KAPA 

~······~·~-·~··~··~·····~ 
. . 
•ı•••••••ııı•ıeıııeııııııı•ıııa•••••ıııı: 

ANKARA RADYOSU 
Öğle ne,riyatı : 

akıbeti Bir 
.,,,,, 

çocug lZMlR BtRlNCl iCRA MEMUR. 
WOUNDANı 

• Samstmda T ttlikiye nıahalleıin· 
de oturmakta iken halen ikametgi.hi 
m 1 Etziııcanb M li oğlu 
Ahıttet taralına. 

lzmirde 1ııtanköy hamami civann· 
da Seyit Ali kızı Dursumın a/ /935 
tarihli İpotek senedine müsteniden 
360 liranin teminJ tahıili ftmn nda 
aleyhinize açtığı icra takibi üzeri.ne. 
• b .,~ t~~"-' • d • ış u uanın arını neşnn en ıtibaren 
otuz gW1 zarfırtda borcu ödemeniz 
ve takip talebine karşı bir itir zınız 
varsa larilıi neşirden itibaren on gün 
zarfında hu itirazınızı i&tida ile vey 
ıifahen icra dairesine bildirmeniz J8. 
zııtıdır. 

Bu müddet za.rfmd itiru etmez· 
seniz veya o uz gün zarlında öde

zseniz merlıun evinizin u ulen 
paraya çevrileceği ödeme emri ma· 
kamına kaim olmak Üzere tarafınıza 
ilin ve ebliği keyfiyet ohuıur. 

(1093) 

şma· 

YmMbÜ'!Ra~ ı. tebliğ ma• 
otnıak - ·ere i ,,. nen teb. 

nlttnnw, 198 
1728 (1092) 
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GRIPIN 
. . - -~-· -

. Demirci ve Marangoz
ların dikkat nazarına 

Manisa Şeh~i Elektrik tesisatı birli
ğinden: 

Maniıa tehrinde elektrik ıantral binasının yapılacak demir 
pençe-re ve aht•P kapı itleri 27 mayıs 938 tarihine raıtlıyan ~u
ma günü ıaat 17 de Manisa Belediye binasında hususi daireıın
de toplanacak olan elektrik birlik encümenince pazarlıkla ayrı 
ayrı ihale olunacaktır. . 

Demir pençerelerin keşif bedeli 1243 lira muvakkat temınatı 
93 lira 23 kuruf. Ahfap kapıların ketif bedeli 258 lira muvakkat 
teminatı 19 lira 35 kuruştur. 

isteklilerin muvakkat teminatlariyle birlikte mezkur saatte 
toplanacak encümene bizzat gelmeleri lazımdır. 

24 - 25 1702 (1071) 

ödemiş C. müddeiumumiliğinden: 
ödemit Ceza evinin 938 mali yılı için bir ıenelik ekmek ihti· 

yacı kapalı zarf usulüyle 21 • 5 - 938 tarihinden itibaren on bet 
gün müddetle eksiltmeye konmuttur. 

Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 224 - 280 
adet ekmek verilecektir. 

istekliler her gün mesai saatlerinde tartnameyi müddeiumu· 
milik ve Ceza evi dairelerine müracaatle görebilirler. 

Muvakkat teminat mikdarı 700 lira olup tesbit edilen 960 
gramlık ekmeğin Rayici 9 kurut 12 santimdir. 

isteklilerin göıterilen mikdar üzerinden bir senelik ekmek ta
ahhüdünü ifa edebileceklerjne dair Ticaret 'odasından vesika ib
raz edeceklerdr. 

ihale tarihi 6 - 6 - 938 günü saat on bette olduğundan bir saat 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun •e
kilde teklif zarflarını o gün ödemif Müddeiumumilik dairesinde 
müte,ekkil komiıyon reisine vermeleri tarttır. ilan olunur. 

25-28- 1 -4 1729 (1084) 

Muğla Vilayeti Fethiye Kazası 
Kestep köyü ihtiyar heyetinden: 

EK.SiL TME ILANI 
1 - 11491 lira 79 kurut ke,if bedelli Kestep köyünde müced

deden yapılacak ilk okulu in,aatı kapalı zarf usulüyle eksiltme
ye konmuttur. 

2 - Bu İfe ait ketif, proje ve tartnameler köy odasında ve 
F ethiyede köy bürosundan temin edilir. 

3 - Eksiltme 20 - 6 - 938 tarihine tesadüf eden pazartesi gü
nü saat 14 tedir. 

ihale Fethiyede hususi muhaıebe daireıinde köy bürosunda 
köy ihtiyar heyeti tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 861 lira 88 kurut muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa vekaletinden 938 senesinde muteber 
vesika ve yahut bu i•i yapabileceklerine dair bir kıt'a ehliyet ve-
sikası ibraz etmeleri lazımdır. • 

5 - isteklilerin teklif mektupla! qı 2490 numaralı kanun tari
fatı dairesinde ve ihale saatinden bir ıaat evveline kadar köy 
muhtarına makbuz mukabilinde teılim eylemeleri ilin olunur. 

25 - 29 - 4 1731 (1090) 
~~-- --~ ...... a ........... _.1r.1m_.. ....................... . 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kansız kalma• hastalara kan vermek üzere Kızılay Cemiyeti 

tarafından tesis edilen muhtelif semtlerdeki istasyonlarda bu 
iti yapacak kan verici DONöR aranmaktadır. 

Bu gibilerin sıhhat vesikası almaları ve tescil olunmaları ve 
sıhhatleri kan vermeje müsaitse, elindeki veaaikiyle birlikte KI
ZILAY A müracaat etmeleri ve her kan veri.terinde kendilerine 
mühimce mikdarda nakdi mükafat verileceği ilan olunur. 

25 - 26- 27 -28 - 29- 31 1739 (1088) 

lzmir Defterdarlığından: 
icar No. Lira K. 
347 Osmaniye C. Kara Oıman oğlu Hanı üıt katında 

26/29 numaralı oda 37 50 
348 Karşıyaka Osman zade intikam S. 17 ve Retadi-

ye Sokağından 33 No. taj alan dükkan 24 00 
349 Tepecikte Yedi Kızlar mevkiinde bila No.lu 10 

dönüm bahçe 42 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle mü

zayedeye konulmuştur. ihalesi 9 • 6 • 938 tarihinde saat 15 tedir. 
Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

25 - 3 1746 (1085) 
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D A 1 M O f\T Masa vantilatörleri 

1936 seneşinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le i•ler. Bir saatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hasta.nelere ve her yerde lizım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatte bir lturu~ gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

- S~tıs yeri ve deposu : lzmirde Suluhan c: v..lrında No. 28/9 
- . ö D E M 1 Ş L f H O S E Y t N . H. O S N U. 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BlLHASSA MOESStRDlR 

Terkibi ve tesirindeki aür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karfı ihtiyatlı bulunmu• olurıunu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ue her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ,.. ' 
Kula Mensucat 

F ABRIKASININ 
Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik . sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KOROONllA 

ÇOLAKZADE 
Hah lıtd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde teşhir edilmektedir. Lütfen ziyare 
~diniz, Sahf toptan ve perakende 

Motosiklet 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

VICT.ORIA 
MARKA 

100 - 150 - 200 - 250. 350 - 500 Santimetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapaız MOTOSiKLETLERi Büyük fedakarlıklarla 
ŞEHRIMiZE GETiRiLMiŞTiR 

V t C T O R t A marka MOTOSiKLETLERi 
GÖRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINT AKASI Umumi ve Resmi Acentası 
ikinci Kordon Kazım Dirik Caddesi 
A L t O T T t B 1 R A D E R L E R Telefon : 2801 
ESHAMLI KOMANDiT ŞtRKET1 : 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI ... 1 Z M 1 R 
Silllil••·-. 

Cİidinizi bozmayacak en . ,., v. 
güzel tıraş bıçağı = • .. ,o ~llXIJS 

NVVA LUXU5 BIÇAi-{LARI T IRA~ 

MERAULJLARININ HEPSİNİ MEMNUN 

ETTi. BİR HERE ~ULLANINIZI •• 
()(f>()5lJ Memeroıtı Horokol kQrsısindc 

MAl HAR ÖNGÖR 

Depoıu : MAZHAR öNGöR •• lzmir Kemeraltı Karakol . 

. n 
,,.(~11,., 
O~p..~ 

,:\frı•ıwt{ v.ıı ıt;ı 

i 
/:. 1 

Terazileri 
Titrkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

( 

•• •• • 

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

her nevi Güzelliği arzu edilen ve zevki ok,ıyan MADENl efyalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır .. Cila verilir, bo
zulan kııımlar tamir edilerek hiç belirsiz bir hale getirilir. 

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

etmekle iftihar duyar .. 
FIA TLERIMIZ : Rekabet için değil, nef aıet için müfterileri· 

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

TOR K gencidir. 
lZMIR : Cümhuriyet Caddeıi : (ikinci Kordon) inhisarlar bat 

müdürlüğü kartısında (111) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054} 

Kumatlarınızı yalnız ( ARTI ) 

t boyalariyle boyayınız. Tam renk 

1 verir, dalga yapmaz, solmaz. Ko

lay boyan~mız. 

( ARTt) den hatka isimli boya-

: lara kulak vermeyiniz. 

(ARTI) fennin son yenilikleri-

ni daima tatıyan biricik boyadır. 

aı+S* 

BRlSTOL 
Beyoğlunda 

Ui UYA 

...,..,.. 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin müıt~iri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Eıe 
halkına kendiıini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Bircok hususiyetlerine ilaveten fiatler mütıii, ucuzdur. 
lstanbulda bütün Esre ve lzmirliler hu otellerde buluıurlar. 

Her türlü 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

On~~~~~ 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
la terseniz 

Dünyanın her tarafından aeve ıeve kullanılan ve 
cildi traftan ıonra pamuk ıihi yumutatan 

POKER 
Traş bıcaklarını kullanınız ~ karıııında No. 80 · . • . '- _ . . . _ . ,. . .. ... - - I .,. • 

- . 
. : .. ~ .. 



Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
tan, iltihap yapan di~ etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ait, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma yapbğı fennen anlatılmıtbr!. 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu
mi vücut aağhğmm en birinci ~r-
b olmu,tur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi k?nımuf olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 

açık 
ki: 

ile di,lerinizi sabah ve akpm her yemekten sonra f ırçalayınız .... 
if!KX' dW7EVC1a? ' 

,.,,.,. .. ,,~,., 
?F 

Kumbar~ bini 

ör· 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREM.EN 

DEUTSCHE LEV ANTE - LlNIE 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

VENUS vapuru 29 mayısta beklen 

HAMBURG, A. G. mekte olup yükünü tahliyeden aonn 

ANDROS vapuru 1 S mayısta bekle- · Burgas, Vama ve Köıtence için yük 
niyor. Anverı ve Hamburg limanlann· alacaktır. 
dan yük çıkaracaktır. 

AKKA 2 .. b-'-' . SATURNUS vapuru 30 mayısta bdt-vapuru " mayısta c::.ıueru-

yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen lenmekte olup Amsterdam, Rotterdam 
için yük alacaktır. ve Hambwg için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT SVENSKA ORIENT LINIEN 

MARITZA vapuru haziran İptidala- NORDLAND motörü 6/6/938 de ee· 
nnda bekleniyor. Rotterdam Hamburg 1. R d • H b Cd • D 

. • • .. ıp otter am, am urı. ynıa, an· 
ve Bremen lımanlan ıçın yuk alacaktır. 
SERViCE MARI11ME ROUMAINE zig, Danirnark ve Baltık limanları için 

BUCAREST yük alacaktır. 
DUROSTOR vapuru 1 haziranda bekle- VINCAlAND motörü 16/ 6/ 1938 
niyor. Köstence, Calatz ve Tuna limanla- de beklenmekte olup Rotterdam, Ham· 

n için yük alacaktır. burg, Cdynia ve Danimark ve Baltık Ji· 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLtNJE manian için >'ük alacakbr. 

OSLO 
SAN ANDRf..S vapuru 26 haziranda SERViCE MAIUTtME ROUMAIN 

bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 
limanlanna yük alacaktır. 

JOHNSTON V ARREN L1NES L TD. 

SUÇEAVA vapuru 6/ 6/ 938 de bek· 

lenmekte olup Malta, Marailya ve Ce
nova limanlan için yolcu ve yük alır. 

ALBA JULIA vapuru 2/7 / 938 de 
INCEMORE vapuru S haziranda bek-

• .. . beklenmekte olup Malta, Manilya n 

LIVERPOOL 

lenıyor. Burgaz, Varna, Kostence lıman- C 
1 "k l kt ~nova limanlan için yülc ve yolcu aJrr. anna yu a aca ır. 

STE ROY ALE HONGROISE ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
DANUBE MARrııME lardaki değivikliklerden acenta meaull-

TURK İYE BUDAPEST vapuru 23 mayısta bek- y et kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

CUN\HU RİYETI !eniyor. Tuna limanlan için yük alacak- ikinci Kordonda FRATEI.l..t SPERCO 

21RAAT. .. BANKASI f tır. vapur acentalığına müracaat edilme9İ rl-
TIS7..A vapuru 2 1 mayısta hekleni- l 

ca o unur. 
yor. Port Sait - ve lskenderiye için hare- T I f 

.--~--------------~-----~~ ·kt d kt' ee~:41ll/~G/~~~21 

TUlll 
TURAN rabrikalan mamullbdır. Aynı ıawanda Turan 

tuvalet ıabunlarını, fraş ı~unu ve knmi ile gOzellik krem
lerini Lullanınız. Her yerde ııatılmaktadır. Yalnız toptan sa· 

htlar için lzmfrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemıiye mfiracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Teefon 3495 

Posta Telgraf ve Telefon Umum 
müdürlüğünden : 

J- lzmir tehir dahili posta nakliyat ve tofö~lüğünd; ~Uanıl
mak üzere tehri altmıf lira ücretle orta ve ya ılk tahsıllı bet f~ 
för alınacaktır. . 

~._....--~ ....... -~-i5Ql ............ ~--------llllİlllml ....... .a ...... - -·- - __ ,,,...,....., 2 

MEYVA TUZU 

Eu hoı meyva tu:r.udur. fnkıba:r.ı def edor. Mide, bağırsak, 
1'aracigerden mütevelJit rabataızlıldan önler. Hazmı kolayJaıbnr. 

ln2iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - Iıtanbul 

2 - Taliplerin toförlük ehliyetnameleriyle mc~tep dıplom~-
Iarmı müatuhiben nihayet bir hafta zarfında lzmır P.T.T. mu· Eczacı .K_emal Ka" -
dürlüğüne müracaatları. 

·na- 22-
2
4-25 

1110 
(1

0662 *KiPW mil Aktaşııi 

UMUM SANAYİ ERBABININ' Bahar çiçeği 
Nazarı Dikkatine Kolonyası 

Mensucat makinaları ve tezgôlıları bilıimum •anayi makina
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ve.aire .. 
cPLATI• markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel'!ri. 
BABCOCK VE WfLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. . 
Dekovil ve maden ocakları demiryoll~ı İ!'fa&t malzem~lerı.: 
MARA THON markalı her cins torna, ımalat, kalaplık çelıklen, 
cıva çelikleri, her türlü halitala halitasız çelikler ve.. 
TIT ANIT sert maden takımları. . . . . . 
Bu ihtiyaçlarınızı apğıdaki adresten temın edebılınmız : 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon :2413 Posta Kutuau 234 
t-13 (841) 

Merkezi Kemeralb caddeai 
Beyler Sokaiı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal -Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde HiW eczaneei 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müeueee olmUf, kokuculuk 
alemini f&fll'bnıf bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini. cczaa Kemal 

KAmili İlindeki ciddiyeti, kolon
yalanıu İzmirlilere sorunuz. 
Y alma Ye benzer iaimlere aManme
manaı: İçin titeler üzerinde Kemal 
V~-!'I _ı__ •• Ji • • aauw .auw ıorme tınız. 

1 e e ect- ır. 

TIAndakl hareket tarihleriyle nav-
lunlardaki deği~lkllklerden acenta me
suliyet kabul etmtt. 

Daha (ula tafslllt almak için Birin-
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

TeJ. No. 2007 ve 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Olivi Ve Şüre. 
LıMtrET 

Vapur acentası 
BiRINC{ KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

THE ELLERMAN LtNES L TD. 
L td • DESTRO vapuru 7 haziranda 

HELENIC LINES L TD. Liverpool ve Svanaeadan gelip 
l-IELLAS vapuru 13/ 15 mayıa ara- yük çıkaracak. 

sındn b eklenilmektedir. Rotterd am, CA V ALLO vapunı 7 haziranda 
Hamburg ve A nvers limanları için yük 1' L d H 11 • • yük' l 
1 k ge ıp on ra ve u ıçm a a-

a aca tır. 

CRICORIOS C. il vapuru 23. 24 ma- cakbr. 
yıs arasında belclcnilmektedir. Rotter· FLAMfNfAN vapuru 22 hazl· 
dam, Hamburg ve Anverı lirnanlan için randa Liverpool ve Svanaeadan 
yülı:: alacaktır. gelip yük çıkaracak. 

LINEA SUD AMERiKANA 
RIO PARDO motörü 24/ 2S mayısta DRAGO vapuru 25 haziranda 

beklenmekte olup Nevyorlc için yülı:: Londra, Hull ve Anventen gelip 
alacaktır. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

ELiN. K. motörü 15 / 20 hazirandıı Lond H 11 · • --ı:L 1 caktır ra ve u ıçın ,-ua a a 
beklenmekte olup Nevyork için yülc 
alacaktır. Tarih ve navlunlardald değlşlklikler-

UNtTED STA TF.S AND LEY ANT den acenta mesullyet kabul etmez. 

LINE LTD. 

BACHDAD motörü 1 haziranda bek- ··------------· 
lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. 

DANIO motörü temmuzun İptidasın
da b eklenilmekte Nevyorlc için yük ala
caktır. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. 

KOTOR 
Balkan ittifakı lktıaat konferanaının 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği 

hatta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
Lüka vapuru pazartesi 2 3 mayu saat 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
Korfu, Adriatik limanları, Venedik, Tri
e9te ve Su.alc lirnanlan için yolcu ve yük 1 
alacakbr. 

Gerek vapurların muva.salAt tairhlerl, 
gerelı:: vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Daha fazla taf sllAt alınalı:: için Birinci 

1 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 1 
umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 

1 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

Paris hapları, nebatı maddelerden 
yapılın~ emniyetli mUshil U&cıdır 
1 tane9İ linet. 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver-
mez. 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku
ıtttlup, bunlardan mütevellit slnlr 
rahatsızlığına lyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 Iruruıtur. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslihab ameliyab ke
tif bedeli 1 .564.863 lira 86 kurut tur. 

2 - Eksiltme 8/6/938 tarihine raatlıyan ÇVf&IDba cünil ... t 
15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüiü su eksiltme komi .. 
yonu odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme, f&rlname, mukavele projesi, Bayındır· 
lık itleri genel fartnameai, fenni fafbıame ve projeyi 50 lira mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin 60.696 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık nafaa su itlerini Yeya 
buna muadil nafıa itlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdi
iine ve bu kabil nafıa itlerini bqarmakta fenni kabiliyeti oldu
iuna dair nafıa vekaletinden alınmıt miitealıhitlik Yesikuı ibraz 
etmesi isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı aa
atten bir saat evveline kadar sular umum müdirlüğüne makbuz 
mukabilinde Yenneleri l&zımdır. 

Poetada olan gecikmeler kabul edilmez. 1343 
10 - ı 7 - 25 - 2 1526/ 1343 (957) 
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SAl~·A: 10 

Pragda başlıyan yeni . görüşmeler 
Haynlayn, B. Hodza ile müzakereden evvel Hitlerden talimat mı aldı? 

f 

Gerginlik zail olmak üzere 

. ' 

Südetlerin Reisi Pragda 

Avam kamarasında Çekoslovakya meselesi üzerinde görüşmeler 
oldu. Alman gazeteleri intihabatı nasıl tefsir ediyor 

~ ·~ ~ j ~~ 

Dost ve mUtteflk Yuaoslavyanın harbl.ve ve bahriye nazırı ve lzmlrln sayın misafiri Orgeneral Marlc'ln sehrlmlzl zlyaretlerlnden iki intiba 


