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Başmuhnrrir ve U!llum! neşriyat mUc!UrU: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEV Al\1: MODDETt Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... ..... 1400 . 2900 
Altı aylık .. ............ . 150 1650 

L TELEFON: 2697 

FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin tıe Ciim1ıurlyet eşerinin bek~, aabahlan çıkar aiya.st gazetedit 
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Fransaya 
Son ihtar 

Kamutayda, Hatay davaH etra
fında milletin büyük heyecanını 
aksettiren görütmeler oldu. Hatip· 
ler milletimizin haaaasiyetini tahrik 
eden sebepleri izah eden nutukla
rında, sömürgecilere tavizat ver
meğe asla niyetimiz olmadığını, 
hakkından ve kuvvetinden emin 
olan bir millet sıfatiyle, medeni 
insan haklarına kavutmak için 
çırpınan Hatay TORK'lüğünü is
tiklale mazhar kılmak azminden 
bir zerresini kaybetmediğimizi 
gösterdiler. 

Söylenen nutuklarda Türkiye
nin bugünkü kudretli ve satvetli 
varlığı içinde kendi davasını, yal
nız batına korumağa daima muk
tedir olduğunu tebarüz ettiren bir 

ki e y.ı anlamadı, 

en 
....................................................... ·········••···············•· . . 
Kamutayda, Hatay Milli dava .. ~ 

• 
hakkında hatiplerin ~. mız 

heyecan dolu sözleri 
. . . . . 
• . ...•..................................•...................•..............•...•..•... : 

•e~ad vardı.k ~~~·~~r1ımız .. ç~k İstanbul 28 (Hususi) - Büyük olsa zillet ifade eden sulhçuluğa ta-
7d~l n le "!e 5? aka f 

1 f8 
.. 
0~ aler ıoky e- Millet Meclisinde HATAY milli da- raf dar değiliz) cümleleri vardır. 

1 er. çı~ızı Y an acı ar ar- \'8Jllız etrafında hatiplerin h~yecanlı Paru 28 (ö.R) - Earidye nazırı 
tısında ıayammızın hudutsuz sözleri tatanbul g•• .... tel-m' de bu··y··k B Bo t d" ""I d T·· ki Jdu" ·zı d'I S b -.... ... u • nne un og e en sonra ur -

..... 
1 Abidesi önünde 
Bugün tören var 
lJdemiş, 28 (Husun maha- . 

birimizden) - Yarın ( Bu- ' 
giin ) yapılacak ilk kurıun 
töreni için Tire ve lJdemişte
ki hazırlıklcır tamamdu.. ilk 
kurşun abidesi önünde Vali 
B. Fazlı Güleçin huzurlariyle 
yapılacak törene Tire, iJde
miş ve Bayındır köylüleri 
ve münevoerler iştirak ede
cek, abide önünde nutuklar 
söylenecektir. 
Valimiz ak~am üzeri otomo

bille buraya geldi. Partide 
'kaymakamla konuştu. Vali 
geli inde Ödemiş - Çatal yo
lunu teltif etti. inşaatı bit-0 

'jnu _ 1'
1 elh~ jr". er A eıt- harflerle tebarüz ettirilmiştir. Gaze- ye sefiri B. Suad Davası ve lngiltere 

çe 8 ı~~ tel dut erkınh.ml ana- lelerin m8.J14etleri arasında «Son söz sefiri Sir Eric Phippai kabul etm~tir. _ __ __._ ________ _ 
mek iiz.eredir. 

OR 
Dünyanın en sağlam 

Motosikletleridir 
Müracaat yeri: Alyotl blraderlerl 

-----' YENi ASIR Matbaumda basılmqtır 

·lstanbul 28 (Huıuai) -Türkiye Memleketimizin uyanmasına mu4 

ile İngiltere arasında imzalanan mali hakkak ki hadim olacaktır. 
anlaşma tehrimiz mahafilinde derin Demiftir. 
memnuniyetle kaııılandı. Anlaşma- lngiltere - Türkiye mali anla.tmaai 
yı imzalayan Londra sefirimiz B. iki memleket arasındaki ticari müna
Fethi Okyar beyanabnda: sebatın da İnlrifafını temin edecek-

- Anlaşma çok bayırh bir iştir. - SONU 8 tNCt SAHiFEDE -

Oeniz~e Ceset 
Cinayet mi 
Kaza mı? 

Uç ok 
---·---

G. Saraya 

3-1 
unı sunstima e ere 1 e ve TORK ordusunundur>, (Türkiyenin On beş gün için Moskovaya gidecek 
fesat yoluna sapanların ken- ikinci bir Çanakkalesi lskenderun ve olan Sovy t R r· · B S · d illi~~ 
d. ki k ı l h d · e usya se ırı . unç e ı ya~a~ arı an 1• ev a an yme Antakyadır), ( Halayda tüyler ür- hariciye nazının ziyaret etmiştir. 

---·---
Mağlüp oldu 

~endı karlarına netıceler çıkarma- pertici bir tedhiş hüküm sürüyor. Türkiye büyük elçjıinin Fransız 
ıa çalıtmal~ın! n~!re~le .k8:rtı.la- Bütün dünyanın selameti için bile hariciye naz1rile görü,meıi Hatay 
mamak kabıl mıydı. lınfıalımıze . meselesine mütaallikti. 
en çok kuvvet veren fey kardetle- · = - - - - - - -

rimizin tahammüllerini .,an teca- -Kermes 
vüzler kartıaında bile mandater 
devletin insanlık vazifesini idri.k 
etmem it olmaııdır. T edhitçileri ! 
suçüstü gördüğümüz halde itidal
den ayrılınadığımıza hayret edil
memelidir. Zira tescif muamele
sinin neticesi Hatayı istiklalinden 
aıla uzaklattıramıyacağına emi
niz. 

Şimdiye kadar itlenen cinayet· 
lerin, bayağıca hareketlerin bütün 
ağırlığı ve mesuliyeti Fransa üze-

Bugün 
bitiyor 

-
Çandarlı. günü 
dün kutlandı 

HATAY DAVASI 
Mtll.ET MECUStNDE: 

Ankara 28 (A.A) - B. M. M<ı -
liai bu gün Abdülhalik Rendanm 
bqkanlığmda toplanarak 1938 mas
raf bütçelerinden geriye kalmış olan 
-SONU lJCONClJ SAHiFEDE-

f uar~a faaliyet 
rine dütüyor. Kemalist TORKI- ' 
YE, çelik ordusuna, günet kadar 
itikir olan hakkına, bizi anlıyan Çandarlı, 28 ( Hamri ) - inşaat 
dostlarımızın hakkımızda besle- Bergama kermeanin Çan-
dikleri genit aempatiye gü- dmlı günü COfkan bir nefe 

Ce•et denizden çıkarılırken 

Mısırlı caddesinde oturan Ahmet mematından malômat alınamadığı 
~lu Yusuf admda bir gencin dört dünkü aayumzda haber Yerilmitti. 
ıündenberi tagayyüp ettiği, hayat ve - SONU 8 iNCi SAHiFEDE -

1 

l•tanbal 28 (Hum•i) -Bu
gün lzmir fampiyona Oçok 

, takımı ile Galataaaray takı-
1 mı arcuındaki maç T aluim 

•tadyamunda, kalabalık bir 
•eyİrci kitle•i önünde yapıl
dı. 
Ba maçın neticen bilhcu•a 

Galataıaraylılar taralınJan 
çok alaka ile beklendiği için 
ıaha bu kulübün tara/tarları 
ile dolmaıta. 

Maç hakem Şazi T ezcanm 
idareıinde ba1ladı. Oçokla
lar her bakımdan temu bir 
oyun oynamakta idiler. Gala
tasaraylılar İ•e o ni•bette la
vullu oynıyorlardı. 
Maç, 1 • 3 Oçokan mağlubi

yeti ile neticelenmi,ıir. Oçolı 
yarın (Bapn) ıon maçmı 
Bepkttlfla yapacahtu. 

Yenerek bu davayı en iyi tarz- içinde geçti. • I ) 
lta, mukadder neticeye ulat- Bergama ve Dikili köylerin- 1 er eyor Al p . b. N t d. 
::·':!!~..!~ni~=i ~~~:.·.~:.; ~=::. ~~"'j~arlıya büyük bir -o- manya raga yenı ır o a ver 1 
kardetlerimizin muvakkat bir Bu güzel deniz lııyuuıda Belediye Reisi. dün 

'k ... , sahayı tef tif etti e zaman için dahi olaa zulme - SONU iKiNCi SAHtFEDE - ç ki k ft t d"b • 1 • 
~~i=:l~t~!~2~~:~ e er as erı ır erı 
tazyiki çiğnemek mevkiinde ilk t • V' • • b ·ıd • d • 
:ı::;.:~~~ü::

1

k1~:t~~:~~;·o!: gevşe mıyecegını ı ır ı 
Yatama kudretini, hayatiyetinin 
derecesini ölçmek istiyorlarsa Prag 28 (ö.R) _ Alman sefiri 
bunu açıkça görüyorlar. Görüyor- hariciye nezaretine gelerek Çekoalo-
lar ki Hatay Türklüğü, yirmi vak tayyarelerinin Alman hududunu 
ıenedenberi Ana vatandan uzak g~elerini •İkiyet maksadile mute· 
kaldığı halde ATA TORK güneti· dd lisanla kaleme alınmış bir nota 
nin lfığını kendi varlığında duy- venniştir. Çek hükümeti bildirilen 
ınaktadır. O da yüzde yüz Kema- hadiseler hakkında derin ve etrafü 
listtir. Yani şuurlu bir hürriyet, tahkikat yapılacağını temin ederek 
\'e istiklal atkı içinde beslenen, cevap vermiştir. Diğer tarafdan Çe-
atetli iymanını insanlık ve koslovakyanın Berlin sefiri de Al-
ınedeniyet atkiyle birleştirmeyi man tayyarelerinin Çek hududunu 
hilnıittir. Onun riyadan, gizli ka- geçmeleri hadiselerini protesto için 
Palch itlerden, haksızlıktan ve ge- hükümetinden talimat almııhr. 
r-ilikten büyük düşmanı yoktur. Bu Prag 28 (ö.R) - Ba.:tvekil mua-
lcabil hareketler nereden gelirse ' vini hükümetinin •İmdiye kadar al-
aelain her TORK'ü karsısında Fuardan bir görünüf dıiı iıtiınai askeri tedbirleri ilga el· 
diındik bulacaktır. Fra~sızlar- Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. Ziraat müzesi intaatı ilerlemi4tir. mek niyetinde olmadığını bildirmi•-
~an çok Suriye halkı kendi- Behçet Uz dün aabah inpatı kotrol Sun'i göldeki faaliyet de yerindedir. tir. Alman sefiri Çek tayyarelerinin 
•ıyle doat ve kardesçe münasebet- mühendisile birlikte fuar aahaaına Çocuk hastanesi ve garaj santral in- yeniden iki Alman mevkii üzerinde 
- SONU 2 JNCI SAYFADA - 1 gitmiı, fuar ve belediye infaatını pat yerinde de tetkikler JapWnlfbr. uçtuJdari iddiuile yeni bir teıebbüa 

SEVKET BiLGiN teftiş etmiıtir. - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - - SONU 8 JNCI SAHiFEDE - Hitler ve Göring bir hava maneurcuuula 



.JI"' a a ra. ... - ------- -== -
inhisarlar Umum Müdürü İzmire Geliyor 

inhisarlar bu seneki f aa
liyetini tanzim ediyor 

Tütün Limitedin yapacağı mübaya
at geçen senenin fevkinde olacaktır 

- ---- -

ŞEHiR HABERLERi 
937 mahsul yılı içinde 

Fransa ya 
Son ihtar 

lzmir limanından 

BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEnE 
ler -idame etmek istediğimiz bu 
küçük memleketin dirijanlan 
bu hakikati anlamalıdırlar. Surİ• 
yenin istiklalinden emin olabilme-

y apıı an l·hracat si, hür ve müstakil bir devlet var· 
- lığını kazanabilmesi için Kema· 

liat Türkiyeden almaia muhtaç ol· 

geçen Senenı•n altı mı•Jyon ~~!'1a 0h.mı·çeklbı"errto-.~~ Birzo~~ inhisarlar umum müdürlüğü, yeni bu buausta talimat verı1m~tir. ...... .!"....... ·-ou 
mabsUI senesinde iııbisular idaresi- inhisarlar idaresinin evvelce ~me yokh:r. Komtularımızla ayn 

nin aabn alacağı tütün, anıuon, ta- mmtakaaından temin ettiği anason- f ı • ı 53 •ı 641000 ı• d ayn refaha, terakkiye kavufma· 

:~:t::~bqt:~~!:ı!~~:!~~=e=~:~d~ az asıy e mı yon ıra ır ::ı:~~:~~~:ı;:!:~~g~im~:. 
Mübayaata plinh bir .mı veril- fiatlerin masrafa tekabül etmemesı- nnı temenni ederiz. Bu temennİ· 

mesi ve piyasa ihtiyaçları ve rekolte- dir. Bu yüzden anason yel:İftiriciler Ticaret odası istatistik servisi ta-ı ile mukayese edersek öndeki sene le- 37,3. 932 de 44,2. 931 de 50,6 mil- de tamamen samimiyiz. Yalnız fU 
ler nazarı itibara aLnarak piyasaya daha az mabsUJ yet:İ4tirmeğe hafla· rafından hazırlanan 937 yılında iz- hine arada 15,618,333 lira bir fark yon lira tutmuştur ki, bu rakamlar noktanın unutulmamasını isteriz 
mjidahale edibnesi mukarrerdir. in- ~!ardır. Bu sene Urlada da anason mir limanından yapılan ihracata ait görülür. 937 yılında yalnız İzmir limanından iri: TORK milleti milli da-.atarın
biaarlar umum müdürü B. Mitat Ye- ye~tirilecek ve ihtiyaç kartılanacak- istatistik, memnuniyet uyandım ra-I Yalnız üzüm ihracatımmn 936 ya yapılan ihracat yekünundan noksan- da kıskançtır. Müaamah•kar ola· 
nel bu İ4 İçin Yakında lzmire gelecek- tır. kamlan ibtin etmektedir. 1 nazaran 3 milyon küsur bin liralık dır. maz. Biz yasamak azmimizin en 
tir. Hurda incir. mübayaatında geçen 1937 ibracah 53 640 784 lira tut- bir noksanlığına rağmen bu büyük Belli başlı ibr11Ç maddelerimizin kuvvetli ifadesini bu COfkun kıs-

lnhiaarlar idaresi bu sene Mıaır, sene tatbik ed~ uıule. bu sene de- mu•tur ki geçııtq ;~ arasında ta fark neden geliyor? 937 ve 936 yıllannda bmir limanm- kançlıkta bulmaktayız. TORK 
Flistin, Suriye, Irak, Amerika "Ye in- vam edilecekti_r. öde?'" ve ~lç1:'1' 930 a kadar bu dereceye çıknut bir ihracat rakamlarını maddeler üze- dan yapılan ihracatına ait qaiıdaki yurdundan bir parça olan Hatay 
giltereye lüks hazır ıiğaralar ihraç depolarına tealun 4&11ile hurda ıncır- ih t kü t d·'f edilemez rinden tetkik edince görülüyor ki, rakamlar bize daha etraflı bir fikir sömürge olmıyacakhr. Hataylı 
edeceği için iyi mahsul mübayaatmı ler için bir barem tesbit edilecektir. Hralbacauk.ye 1 ?uindna ebös~ lu .. b' · tütün mahsulümüz 937 yılında bir verebilecektir. TORK köle olarak yafamıyacak-

--- --•~- M d b"-':L b0 

.. B hurda b" h k ba 1' yı ıç e, ye ıyı ır ne- 1 iki 'br k k H h kk d 1 · b-"-artıracauır. ıaır a uy.... ır mu- u sene m uayaa er en f- • ide edil v• • tahm' .. tü yı evve ı acata nazaran pe ço Ozüm mahsulü para yekiinu 936 tır. atay, a ın, a a etın, ur 

eaaeae ile hazır sİgaralarımız için bir lıyacaktır. tçı~~ küe" b~c~~kını .. te .ın · guoçlan. ihraç edilmiatir. da 9 721 484 lira 937 yılında 6 mil-1 riyetin, medeniyetin kendi lrurtu· 
t h. 1 'd lnh' 1 'd · · 1 · d Al un en uyu muş nmız 1 lıl ki • ._. d ' ' ' 1 • ... ·· h anla,ma yapılmıştır. n ıaar arı are- ısar ar ~- aresının zmır e'. -ı ' . . . .. ba zd Bu faza •tır , umumı yeKun a yon 269 bin 740 lira incir 936 yılın- tu,u lehınde oldugundan fUP e 

ıi bu sİgaralan takasla satacak ve sancak mevkimde, sigara fabrika~ı . ~lmanya1ile :carj m~~. ~ı a oldukça büyük bir rakam kabartma- da 3987 866 lira 9j7 yılında 3 mil-letmiyor. Hatay büyük Şefimizin 
mukabilinde men~li mal getirecek- yanındaki arsa üzerinde 600,000 lı-ı bır ~·~~ ık ~su e ~bre mışti. :an sı husule getirmiştir. yon 2s3 'bin 856 'lira Tütün 936 yı- kendisini kurtarmak için yaptığı 
tir. raya İnşa ettireceği modem tütün,kle".1~1 ışlemıyor, .ı acatta sı n!ı 937 yılının 12,756,539 liralık ih- . ' vaadin tehakkukunu görecektir. 

Tütün limited •irketinin önümüz- deposu İnııaatına pek yakında ~la· ç~liyordu. ~'."~ca ~.maddel~ı: racatına mukabil 937 yılında 29 mil- ~~6J~~:6r539 ~~a, ; 37 ~~t Hariciye vekilimizin Kamutay· 
deki mahsul menimindeki .çalışm~- nac~. Pr~jeleri lıazırdır. Fabrika-,mizden_ ~lan uzum, ıncınn ~evıımı yon 961 bin 707 liralık tütün ibra-

9
J6 d' 

1 86~38 a)'amu
93

;e lında daki beyanah hükümetimizin bu 
lan ve mübayaah geni,letilecektır. nın Cümhunyet bayramına kadar başladıpı zaman Almanya ıle olan cah yapılmıştır. 

1 906 
~ )' ' P ~ 

936 
~d büyük milli meseleyi eyi ve kat'i 

Tütün limited umum müdürl~ne ikmali icin harekete l!'ecilm~tir. ticari vaziyetimiz bu aksak durumda t,te 17 milyon küsur bin liralık ' ' . ıra, am a bir tekle İsal hususundaki azmini 
• - _ _ idi. Az olan üzüm, incir rek?lt~l~ri fark, üzüm ihracatındaki noksanlığı ~·671·ı_>38~ ~~7 yıhnda 3•200•432 ifade etmi~tir. Franıa aadece lafü. Zıraat bankası B. Husnü Turkekul üzerinde satışlar Alman klerıng~'!' kapattıkdanba,ka937yılılehine15 ~a,Mıyankokü936yılın~6,t~lgüzaftan ibaret kalan vaadlarla 

J · · · buğ iyileşerek vazifesine itlememesinden dolayı durgun gıdı- milyon küsur bin liralık bir fazlalık ~ 937 yılında 447,380 lira: Zeytin bizi avutamıyacaktır. Fransa. bu zmır pıyasasına • yor ihracat.;;.,. yürüyordu --:...:.. Ger • 937 yılında lL-- yagı 936 yılmda 263,991 lira, 937 k d k k b' •ı • • d b l dı • -..- · v~ ..... ~. çı, uu~ • a ar arı•ı ır a em ıçın e 
da y satacak . . a~ ~ .. Bundan dolayıdır ki, 937 yılı ticari edilen tütünler için~e 936 mahsulü yılın~a l,456,36l liradır. • • TORK demokrasisinin ne kadar 

Şehir li • de eril kara lzmır ticaret liaesı Turkçe ve mu- durumumuzun geçen yıllardan daha bulunuyorsa da netice gene 937 yılı Eier bu rakamlar tetkik edilecek büyük bir kuvvet te,kil ettiğini 
ib• ~ec ti:nb. en latani,::;:;- haberat öğretmeni bay Hüınü Tür- dun vaziyet arzedeceği endişesi, ti- lebbdedir. olursa tütün mabsUlünün Ege mmta- anlamıyorsa bunun zararını kendi· 

cıldın;e, ~~lzm'--' dı'°!' b .a kekul 2 aydanberi rahatsız bulundu- cari mahafilde kuvvetli idi. 937 yılı ihracabndaki bu fazlalık kasında mahsul kralı olark hüküm si çekecektir. Bugün Franaız po)j. 0 
ugu K"'ı ırue e pıyaaaya ug- • d 'f · 1 ekt 'di. · · ik dah iki ı11ar ibra tı il d " .ı:::<·· 1 k t 'I 1 1 

day satışı yapması temenni edilmiı- ıı2u7n anedvazınberi~~; g:O em~ ha e :m Sene niha!~tinde ~1cat ıat~tısbt - ka a ev-:e
1
_.! cakted'e e mu- sliraurulıkuıı ud"v~ mtem.e e :!:~tuz ":~!lıronl tikaskının b~•.ındad 0 an arb'~rb~~~a· 

• aen e ogre • e~ ya : leri tetkik edilince göru en netıce u- yeae tm1U111ını verme ır. ovız emın e •• .,.. an-ı • ya arfı ıtıma ımızın us utün 
ti. • • li • kAI • da bir çok talebe yetıştiren umumı nun içindir ki, hem memnuniyet, 936yılında bütün Ege mmtakasın- Zeytin yağı ibracatinda büyiik bir I sarsılmasına sebebiyet veren bir 

VıI_ayet kan~ le z~~ ve a et~e lıürmet ve sevgiyi kazanmağa mu- hem hayret uyandımı1$tır. dan yapılan ihracatın kıymeti 111,5. artma, üzüm ve incir kıymetlerinde politikanın ne Fransaya teref, ne 
ar~ed'.I~ bu .. dile~ v e~~el ~asdp vaffak olan bay Hüsnünün rahatsız- 937 yılı ihracatını 936 yılı ihracatı 935 de 39,5. 934 de 34,6. 933 de iae azalma vardır. de sulha kuvvet verecek mahiyet-
edılm!"tir. Dün z~t "'. etin en lığı kendisini tanıyanlar arasında de- te olmadılhnı anlamalıdırlar. 
beledıye~e gelen bır ~tta, alın~- rin bir teessür uyandırmı,h. Mem- Mahkemeler Arasında: Hatay Fransa ile beraber -.eya 
cak .te.dbıre eaaa olmak uzere lzmır nunİyetle haber aldıi{ımıza göre bay .......... "'""""'" "'"""""""'""""" F ransaaız istiklaline kavutacaktır. 
~n un ve ekmek sarfiyat ~!k- Hüsnü Türkekul iyileşmiş vazifesine E • . bı·r kıslcançlık yu·· zu·· nden o·· ıdu·· - Eğer Fransa Cenevrede birlikte tan sorulmuş ve ce-.abı derlıal gon- devama L--lam .. tır Sayın arkadaşı- şı nı ld - t - '-h"tl • k d

0 
• derilm' • ~ .., · · a ıgımız ean u erı ve en ıame 

iftir. mıza geçmiş olsım deriz. düten vazifeleri yapmazsa biz 

Bafu Dr. Rezo ren Mehmet Ali, cinayeti neden ~:n:;~::yıdt~~:alnızba,ımıza 
Dün alqam Kültürparkta bir pa- Maruf nebatat mütahassıslarından ŞEVKET BiLGiN 

tenli balo veribniı -.e eğlenceli bir Dr. Rezo pazartesi günü ıebrimize ve nasıl ·ı·şledı•gw J•nı• anlatıyor gece geçİrilmİ•tir. 4 Haziranda da gelecek ve mesleki tetkikatta bulu-
Kültiirparkta bir çocuk ve çiçek ba- nacaktır. Dr. Rezo beynelmilel bir Elektrik tesisatı 
loaı -.erilecektir. simadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
5 Bir iki Satırla ~ 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Ticaret odası reiai B. Hakkının 
bqkanlığmda Ankaraya giden heyet 
temaalanna batlamJ4tır. Dahili ko
misyoncuların ve tüccarların kazanç 
-.erııisine ait temennileri Maliye -.e 
tlı:tuad -.ekiletlerine arzedilecektir. 

* Fen memurlarının mühendislik 
imtihanlan neticelenmiştir. imtihan 
evrakı dün Nafıa velı:aletine gönde
ribni.ın. 

* Kültür bakanlığı umumi müfet-
~liğine tayin edilen B. Hikmet Türk 
tebrimize gelmittir. Mektepleri tef
~ edecektir. 

* Ziraat müdürü B. Refet Diker 
Burnavaya giderek ziraat fidanlığın
da tetkikat yapmıştır. , 

-=-
KERMES 

Bugün biti yor 
- BAŞT ARAf1 1 lNCl SAHlFEDE 

toplanan büyük kalabalJı çe
fitli uybek oyunları ile geç 
oalıite kadar eğlendiler. Bil
haaa deniz, Kalluın, kulda 
oyanları çok beğenildi. 
Ege mıntalıtuının marııl 

yirmi pehlioam arawıda ya
pılan giire,Ier heyecanlı ol
du. Köyün delikanlıları da 
kendi aralarında görefliler •• 
Burada bulunan tarihi eski 
eserler gezildi. 

Bugün, kermesin aon günü
dür. Bergama ve bütün nahi,. 
ye oe köyler lrerme. halttuı
nın kaz.ada uyandırdığı can
lılıktan memnun bulunuyor
Uır. 

Nafıa vekaleti mühendislerinden 
Eşraf.,..ada kayaklı pmar cadde- Bilalıara ben bir vazifeile Urlaya dar kalpsizce hareket etmiıti. mühendis B. Hüseyin ve makine mü. 

sinde eıi Bn. Fikriyeyi biçakla ağır gitmek mecburiyetinde kaldım. Bu Bekledim, karım Urlalı Salih ia- hendiai B. Adnan şehrimize gebnif. 
surette yarahyarak ölümüne sebep vazifeyi yapmamak mümkün değil- minde birinin yanından avdet etti. !erdir. iki mühendis elektrik .neti 
olmaktan ıuçhı ve mevkuf Mehmet di. Kendisinden adeta gözyaılarile Dekolte vaziyette idi, boiazında tır- tesisatını ve aantralmı tetkik edecek
Alinin muhakemesine dün ağır ceza ayrıldun. Karımı çok sevdiğim İçin mıklar vardı. Bunların neye delalet ler ve vekalete bir rapor verecekler-
aalonunda bqlanınıştır. Salon dinle- kendisine ~ozyakada eni,temin. ~~ ettiğini tahmin edersiniz. dir. 
yicilerlıe dolmltf batta koridorda bile yanında bır ev tuttum. Kendıaını Kendisine· Bu ne hal dedim Ce- •C?Jımt:zı::ız· =ırı:aııır111mlailz;ı:Em!! 
bir çok kimse~ bekleşerek safahatı ~i,temin mürakabesine emanet et- vabını bekl~yordum. suc1an b~ ae- 0 kurların 
takip etm~. tim. • _ bep gösterdi. Dinledim tabii... k 1 

Hüviyeti teabit edilen suçlu bu Benım Urlada bulundugum aırada HAd' • ••teakı k di .• iz me tup arı 
' kanının b' .. - - d a ıseyı mu p en ımı • 

::..L•- • yeti .n.yle anla._....... ır uzum magazaaına evam • d d' Mektu lan d ı 1ı .. a:ıımıı:zıı:ıac:ıı:z12121:ı:ır:lmzıczıı:r:ıl mu~ cına ..- ~~ • tt'". . ... dim H lbuki liri• • mıre gön er ım. p n a ao-ı • 
Ei Fikri Alman konsolos e ıırmı ogren • a ge mız - uk alakaaız •• .. .. ord T J f 

lıan-esu: ~iken kendiaiyl~ vardı ve çalqmasına maddi bir sebep g Uvlade aki 
1
!c;unduy d~: d" e e On 

kt B '"zd k nd' . kırıldun, r v em en on um. K kJ d larutllllf ~mit ve evlenmiıtik. yo u. u yu en e ıame T"tün . - lı - b !adım .. • 
Hakikatte kendisi güzel bir kızdı. Ba- kaldınp Urlaya getirdim -.e bir ev ~ .. e gitm~~· ~ ı~aga ~ · OŞ erin e 

. -•~'-- t ttum Bır gun kendıaını hapısane cıvarında b b k 
na çok kısa günlerde yakın bır aıaa11 u · . . .. d'" u 1 h Salibi be aberd' k Yalnız ronz eş uruş-
ile bağla""""h. Kendisiyle anlaıma- Hesap edınız, bu kadının benden gor umord. ry:a ~ttim. r 1

' o- luklarla konu,ulablllr 
·--. 'ki v d B' ~ 't nu§UY u anına gı • 

mız güç olmadı. En kısa bir zaman 1
, _ _çocugud k vd~ .ı.. ır. d bev~ - B kun dedim • Telefon kötklerinde muhabere 

içinde ıolugu" nikih dairesinde aldık. tıgım e en ısını evun e u a- - u ' • hakk d lcurlarım b' -:L~-
• . hulamı b' Tahammülü 1ı .. h ın a 0 ızın ır ~~ Evlendik ve iki sene gayet iyi geçin- dun. Evinde eşmı yan ır er- • . m aza yor, fup em yetini yazmıttık. lzmir telefonla. 

dik. lyi geçinmememize bir sebep te kek, böyle bir saygıs~~lığı mı.sıl. haz- k~lb_?nı ~ordu. Nihayet vak'.a rını tesellüm reisliği bu tiki.yetin 
yoktu. ikimizde birbirimizden 00.- medemezae ben de böyle bır ıayan gunu onu yıne evde bulamadım. Bı- ehemmiyetle nazan dikkate alın-
lanıyorduk. Bu arada çocuğumuz da im geçirdim. Cocuklamn uykuda lihara geldi. dığını ııösteren a,ağıdaki cevabı 
oldu. idi ve analan yalnız bırakacak ka- - Nerede idin Fikriye? göndermi,tir: 

- Sana ne 7 Yeni Aaır razeteai tahrir mü-' • · : .• , ~ •' . . ... ~ •• ' ~ .t ... ....J:~. • • • .tt"!!-... \• - .. ,. 

• Cenp mıwu.tt Şüphe içinde ya- dürlüiüne : 
'8ll1aktan ~tim, bildiğiniz akı- Umumi telefon kötklerindeki 
bet oldu ve öldü.ıt telefonların para atılma cibazları-TAYYARE SiNEMASI 2 FiLiM iLE 

Yine bu hafta muvaffakıyet zafer haftasını yaşatacaktır 

GECE YARISI YILDIZI 
Dana ve VALS kralı 

CINGER ROGERS 
Ve büyük AMERJKAN artiati 

VV l L l A M P O VV EL 
Tarafından temıil edilmit A,k ve Zarafet ibideai. •• 

Dana - Musiki - Afk ve ihtitam 

AYRICA: 
Dünyanın en büyük yıldızlan 

ALBERT PREJEAN - DANJEI ı E DARRIEUX - LUCIENNE BAROUX - AUCE TISOT .................... . 
Tarafından temsil edilmit •• •• YATAKLI VAGON KONTROLORU 

Bayılıncaya kadar rüldürecek derecede eğlenceli -.e ne,eli 
9.20 YATAKLI VAGON S VE 8 DE ...... 

4 

Komedi... SEANSLAR : GECE YARISI YILDIZI 3,1~.20 

Malıkeme Urlalı Salibin celbi için nın bronz S kuru,tuklara röre i-
talik edildi. mal olunnıut bulunması nazarı 

Milas ta 
Bir Türk anası 

Üç doğumunda tam 
yedi erkek dofarc·a 
Milimı Selimiye nahiyesine baih 

Kaldan kö,.ündea çolııın Hasan To

dikkate alınarak cihazın Bronz 
bef kurutlukla İfliyeceii kırmızı 
yazı ile yazılmak suretiyle birer 
izahname ihzar ve makinelerin 
yanına aaılmaia batlanmıfh. 

iki gün İçinde bu levbalann bü
tün kötklere taliki i•i ikmal edil
mit olacaktır. 

Bu levhalardan birini de bağla 
olarak sunuyorum. 

Sayırılarımla. •• 
lzmir •·lefonu tesellüm H.reiai 

7,30 vapuru 
lay bnR Bn. fmiae bir lıefmda iç Her sabah ICufıy•kadm 7,30 ... 
erkek çocuk cloiarmuttur. Çomldıı.. ferini yapan npur Alaancak iskele
rm bep.i de ulan p,idir. Silıha•L.ri ıine uiraınadıiınıda bu mmtehd. 
yaiaafedir. Kmlay kuruma bu bch- vuifelai olan, Maliye, Mulıudıei 
na yudım etm~tir. HuM»iye, Belediye, ve huaust ~ 

Bn. Emine bundan evvel iki defa· -ıer memurlan ya bu eeferden ı.ti
ayni batında ÜÔ4C1' erkek çocuk dün-' fade edfmiyor yahut ta konaia kadıır 
yaya ııetinn.İ§tir. Bu Mıretle Bn. Emi- 1 gitmeğe mecbur lıalıyorlat. Mllllhlf' 
ne Üç doğumda yedi çocuk dtiyaya 

1 
tar bu -.apunm Alamcağa tıftatılma· 

-efirmit oluyor. lll'll temıcınni ecmeldeditler-



Fransa Değişmemiştir 
Fransa, Yüze gülerken de, Diz çöküp yalvarır-
ken de .hep ayni oyalayıcı ve aldatıcı Fransadır 

Fransaya Soruyoruz: Muvazene 
Vergisini değiştiren 

kanun Hazıranda 
tatbik edili)'OT ·Adanaya tekrar mı gelmek istiyor? 

:Dünkü Adana, Antep, Maraş bura- -0--
Ankara, 28 (Telefonla) - Mü-

vazene vergisi kanununu değif· 

d d B• d b d G ı • ı ' tiren kanun ay batından evvel · a ır iZ e ura ayız. e Slll er .... re•~İ gaz~tede.~n~i~ar ~~ccek v~ 
• ha21ranın ılk gunu mer ıycte gı-

. recektir. 

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
. iktısat, ziraat ve hariciye bütçelerile 

varidat bütçesini müzakere ederek 
1938 bütçelerinin heyeti umumiyeai-

Bekliyoruz ..• Cümhur Reisli[ri , 
Yatı Hazıranda 

ni kabul etmiıtir. ı · 
. Celse açıhr açılmaz iktısat veki- ıunıı.kta olduklarını gördükten son- ~ evvelkinden 1u farkla temayüz ge l yor 

. letinin dünkü toplanbda bql~n~ıt ra: . . .. .. edıyor:. h • lıtanbul, 28 {Huıuıi) - Cüm-
büteesinin tetkikine devam edılmıt- Her zaman hır mıUet böyle çplugu Aynı zamanda ıgtı~lara a&.. h • 1. v .. . . t 1 . t 

d b.. v ih • · ·ı b' d 1-"!L.!! ift' d l ' --- urreıs •i1 ıcın ıa ın a ı.ıan ya 
tir. Muhtelif hatipler tarafın an ut: çocugu tiyan gencı ı e ır avaytt. ıriiıür ve ıra o u yaygaracılnra da-122 mayısta Hamburg limanından 
çe heyeti umuı:ıiyeıi üzeı?n~e ilerı tanhrsa behem~hal _m.uv~ak olur.. yanmak. . . r hareket etmiştir. 2 haziranda li-
.wiilmüş olan mütalaalara iktisat ve- Deye tahaasuslcrmı · ifade etmış Frar.ıanın Sunyedekı mümceaili mı'Yda bulunnıuf olacaktır 
irili tarafından cevap verilmi§tir. Bu bulunduğunu hatırlatarak Türk mil- hu marifeti de dört başı mamur ola- 'yS:ı :: 'ati 25 mildir Dahili te;: 
izahatı müteakıp bütçenin faaıllanna letinin bu gün de ayni suretle Hatay rak bqarmıt bulunuyor. Onların 1t"~ 1t~ r:~kaladedir. . 
geçilerek iktisat bütçesi kabul olun- davaaın.ı e}e almı, bulunduğunu kay-ı orada ~es~ı ettiği otorit~. dünyanın 1 

a 
muftur. deylemıftir. · · en sakin ınsanlan olan turk köylüle--1 • • · 

tktiıat vekaleti bütçesinden tonra Hatip ıözlerinj bitirirken hüküme- rini tedhiş etmekle mC§guldür. Ve Uçok 

Siyasi af var 
15 inci yıl şerefine 

150 likler, Istikl&l mahkemesi 
mahkümları, Heyeti Mahsusa 
kararlıları af edileceklerdir 

Ankara, 28 (Telefonla) - Cümhuriyetin 15 inci yılı münast 
betiyle ilan edilecek af hakkındaki kanun projesi meclise ıevkc 
dilmittir. Projenin, meclisin yaz tatilinden evvel kanuniyet kes 
betmesi bekleniyor. 

Af projeıine göre 150 likler, haklarında heyeti mahsusa ka· 
rarları olanları, istiklal mahkemesi mahkumları affa nail ola· 
caklardır. 

Yalnız yüz ellilikler on sene müddetle devlet memuriyetlerin 
de istihdam edilmiyeceklerdir. istiklal mahkemesi mahkUmları 
kayıtsız ve fartaız affedileceklerdir. Bugün yüz elliliklerden el 
lisi ölmüş bulunmaktadır. 

Avam Kamarasında 
lnğiltere .. Türkiye ekonomi an
laşması hakkında lngiliz Baş

vekili izahat verdı 

Londra, 28 (A.A) - Avam kamaraımda batvekil B. Chanı• 
berlain Türk ekonomi heyeti ile müzakerelerin bugün imza edv 
len üç anlaşmaya varmış olduğunu bildirmif ve bu üç ımlafma< 
nın aşağıdaki esasları ihtiva eylediğini ilave etmiştir : hariciye vekaletinin ~~tçeıi ~üz~; tin daha müessir tedbirler alması lü- orada Türküm diyenin ağzına yum- ı 

re olunmuıtur. Hancıye butçesmın zumunu ileri sürmü4tür. ruk savuran bir zümre var ki ne ka-
heyeti umumiyesi \izerinde açılan Fuat Gökbudak (Urfa) -Fransa dar çok insan yaralar, öldürür ve ne Galatasaray 
müzakere üç saatten fazla süren ve ve Suriye ile olan münaaebetleri izah kadar fazla izzeti nef ia rencide ederse 
yirmiden fazla hatip tarafından IÖZ ederek Suriye hUkümetini Suriyede- kanlı avuçlannın İç.İne fazla bah§İ§ I macı 

1 - ihracat kredileri dairesi Türkiyeye on milyon lngiliz liııı 
1 raıına kadar lngiltercde imal edilmif mal ihracata hakkında g8ı( 

ranti vermeyi kabul eylemi.tir. 
alındığı geni• ve çok heyecanlı o1mıt- ki araplan bu meaeleden alml! oldu- kıstınlıyor. ' • . • 
tur. iu vaziyetten dolayı takbih etmiştir. H ta d ki · ti" bö' 1 . l.dl\rr.ht,l, 28 (Huıu11) - Bırın· 

kün 1 y f' aya vazıye yeceıpret ı 'd , "Ik 1" Ok t 
Ok olaTrak. ··

1
_ ü(y:~g_e e)nH usdu Bu beyanat Uzerine Bqvekil Ce- edeıi liatip bu facianın milletler ce-J cBı evrlcokf'l ı.. glolud ço yapı. 

Kemal engu.tıeK ~P alay a l!!' Bavar ,•un1-- so""ylemi•t"ır· • ı.· •• •11 . . h d u go ço guze o u. 
d. L-A'lad .. be aı - y uu-ı -r • mıyeu mumessı ermın uzurun D I d v G l 

· "9eler oluyor ıye ~ ıgı yana- ŞüJ>he ok ki mebus arkad lan- .. . 
1 

evre &en anna ogru a ata· 
· bnda okuduklarımıza, duyduklarımı· k y l • • k . aş. . geçmekte oldugunu ve yıne bu ko- seray bir sayı çıkardı. Devre 1 • 1 

.. H t d k f .. bed' 1 mız anaal erını emalı serheah ıle misyonun ortaya atını• oldugv\t sun·· - b ·-· b b"tt" • u gore a av a ço ecı u 11e er .. 1 k l"h' •• h • d" l " l c.cı eıe ı ı. 
. • ,.,..... idedir T" k d 1 -.ı· soy eme a a ıyelinı aız ır er. ni Türk meselesinin bir gafle• eri Ik" . d d C l 1ı· 

111"".'t'9 ... e • ur eyen ere eza eoı- • • ...ı.· · ıncı evre c a atasa.ray a· 
livor, Halkevleri H • • . b"Jd•v• ~L'J eb deiilae muhakkak bir cinayet caeri IDmiveti ele alaı. Ağır 'bastı ve iki 
F .. emlek larm epımızm ı ıgı v~.ı e m us ld .. b h yırt .. . ransız muit e memur m !k • • o ugunu ve unun mef ur a gol dahıı yapaı ak maçı 3 - 1 bı-1 
bütün dünyaca malW:n olan tazyik ar adaşlar k'?.18;tlermı aerb_eat ~~ ve yut düsturunun tatbikinden b.-.-ı tirdi. 
aistemlerirti kaydebni4tir. · aç~ ~larak '°~;e~. ~e~nı ka bir fey olmadığım aöy~emi,tir. 1 Ikinc· d~vrenin otuz biY"İlJcİ da- , 

Hatip bundan tonra Suriye ile bir hTırler. ~~ed·v• ~. ı1' 'ey k k er Refit Tankut Halayda aeçimin cle-j kikaıında O~ok kaptanı aahadan 1 
komfllluk muahedeainin mevcut bu- :f ua~ '°~ 

1 
ıg~~ e~ i'ı: eh- vam ettiği yirmi gÜn içinde Türk hal-1 çıko.rı!dı. Bunu müt~a"ip lzmirli ı 

lunmaıma rağmen iki memleket hu- 1 meau yeti a t~.zl ~· . ab" m.:a- kına kartı yapılmlJ olan çirkin nıua· ı Necdet ile GalP.tasuayd!Ul iki ı 
clutlan arasında da daimi olarak bil- teredmdmebuakaun •ecbo e"!11ınt" dır n? - meleleri ayn ayn sayarak Franaanmı' oyuncu da yine sahadan ç.ıkanldı-
•2•- " · · l'k • ıın a urm m unve ın eyım. H d 1 k l·---'-L" l" 1 S d k"k 1 .d "k" t k IWlll ıuren emnıyebız ı ve uayıf- k k di d rl 8 . alay a yer eşme yo unoalll po ı- ar ... on a ı a ar a ı ·ı a mn. 
aizliği tebarüz ettirerek Irak. lran ile • Dadva -~..ı en a~ız ~~ ı- tikasına ait müşahedelerini anlatmıfl da böylece eksik kadrC\ ~~e oynr.• 
olan iyi komtuluk tezahürlerini zun(B av1UDUUI .a aralkıpl cep) .ıı yo ur. ve Atatürkün sıhhati hakkında Be- dı. 

• l k d . . ravo seı erı, a 'ar. nba d k im h 
nıemnunıyet e ay etmıştir. f .. R . Tanku T'" k' . rut me ın an çı an •• olan a- A 'k d . 

Yusuf Kemal Suriye ile münue- Prfo ealor .• edeıth • td urlhıyenlın berlerin daha önce bir kııım Fransız mert a a 1 
• . . . .. men aat ennı a a zıya e ıu yo u im v 

betlerımızde tipık olarak tezahur il k ak ıulhu muzaffer et- matbuatında yer bu u, oldugunu 1 T k ., d ·ı 1 
eden cihetin Türke eza olduğunu ve e k orlumha ~~ • t" . hat kaydttderek bu ıayia ile istihdaf edil- ev 1 e l en , 

• · me 0 an rıcı ııyaae mm ana - . k dd k" .. 1 .. w.. i 
bunun en zıyad~ Fr:m•ı.zmüıtemle~~ larmı izah ederek demiştir ki: ~e~ ıs~;~en m~ aa . a ~ ~ç ugu ve Almanlar ! 
memurlannın zıhniyetinde kendmı .. . "fakl ku d ... çırkinhgı tebaruz ettimutştir. N k 28 (AA) V ld · 

.. t rd.... • .. r k Yaptıgımız ıttı arın, r ugu- H . .. l .. bö l b" . . . evyor , . - or 
gosFe ıgınhı .~kü0.: ıye~ebe: • b'ld'... muz paktların ve aağlamlandırdığı· yatıpbsoz erındı Y e _ıtu~ışht!r1: Telgraf gazetesinin bildirdiğine 

ransa u meli nım ı ıgım d ti ki eye istinad ettigw i- anı aşımız a ve vazıyetı a ıt er göre aece h k t t . 
d beri T .. 1....! • 1 d mız os u ann n .1 . I l b' T" k o yarısı are e e mesı 

zaman an urKJyeyı an ama ı, . d" .... di Şimdi medeni ı e temınat atına a ınmış ır ur mukarrer 1 B . · d k" 
1 d l k . d" d nı unya ogren . ka d .. .. . b. "d o an remen ısmın e ı 

an ıyama ı, an ama ısteme ı, e- il b" 1. . bnıc: go'"nlu""nu·· ar mınta sın a somur,gecı ır ı are Alman v "k" b"t" ·ı • • em ıze e ını uza Y• :r- apurunun ı ı za ı ı ı e 
ınıstir.. .. . • .. mış bulunuyor. Medeni alem dedim. sinsi sinsi aleyhimizde tedbirler alı- mürettebatından iki kifi Ameri-

Hatip bu sırada Turkıyey.~ ve Turk Ne yazık ki bu alemin mümessili ol- yor. Alınan bu tedbirler ahde riayet- ka ınüddeiumumisi Lamar Lardy 
da~aamı anlamı$ bulunan uç ,ahsın duğunu sanan ve iddia eden bir dev- sizlik, sözde durmamazlıktan çok da- tarafından salıverilmemi~lerdir. 
Bn~and, Franklen Buyyon ve Her- let hala bu zümrenin dısında kalmak ha ileri istikbali tekdit edebilir bir Bunların bir casusluk ·meeelesi 
bertın hatınılannı anarak şarkta,«tek . .. . ı t hl'k h 1 F k t d'" 1 dola . 1 'f d l . 1 k ku . . . d B . ınadını gosterıyor. e ı e azır ıyor. a a uşman a • yısıy e ı a e erı a maca tır. 

'-- bv;lebt 51~nkün~:»F eyen h"~küı~~na '?11;1- Arkadaşlar, Bu devlet Fransadır. datıcıdır, şaklabandır. Daima güler Müddeiumumi iddiasına göre 
KA ı u gu ransa u metının be 1 · · · h ·· ·· t · b' d d k" lh bu ik" b" b" · E ı.. h l....!ı_ • lam k . kt ki Uzun süren münase t erımızın e- yuz gos erır ız e ma em ı su çu· ı ı za ıtten ır tanesı storan 
ıuu aKIY-atı an ma ısteme e . b • d .. F b t h ··ıd d ı Sevis · d k l v I .. l • h" b" .. men hepsınde enım tan ıgım ran- yuz sa ır ve a ammu e evam ıe e mu ayyet o masına rag-
ı'ra~ '°r emıs, ıç hn zam: m~s- sa diplomasisi yüze gülerek de diz göstermek bize düşer mi diyeceğiz. men gemide siyasi bir vazife ile ün; e ~ 0 ~~ışFve 0 .;ya\ 0 ~ çöküp yalvarırken de daima aldatıcı Hayır arkadaşlar, bütün dünyanın 1 mükellef bulunmaktadır. ikinci 
.. a ayı ~enn fhe 

1 
ransa ı el 0 an go- ve oyalayıcı kaldı. Şimdi onun ikinci selameti için bile olsa zillet ifade 

1 
zabit İse vapurun radyo istasyo- 1 

ruşme erın aa a annı an atmı, ve . . . . B SONU VNCO SAHiFEDE nu · d · demiştir ki: bır tıpını de Hatayda tanıyoruz. u- 4 - nu t are ctmektedır. 

Bizde Fransa dostluğu denildiği 1 

iF.:~:i:~~;r.;~~~~i·!!:.t~ Yeni bir Fransız zırhlısı de-
ebniş olduğunu sormıyoruz. Hudut- . 

~:ı:.ı~ı:~::~-:ı.:ı;,.~~!: nı·ze ı·ndı·rı·ımek u··zere hazır 
nmız, efendılik duygulanmız o gun-
künden daha yüksektir. 

/usuf Kemal Tengirşek Hatay Parla 28 (ö.R) -Saint - Nazaire 
ıne&elesini"l Milletler Cemiyetinde Remi inşaat tezgahları tarafındap 
ıcU'llaıı sureti hallini işaret ettikden denize indirilecek olan «Strasburg» 

nra bu gijn Hatayda yapılan zu- zırhlısının indirilme merasimi reisi 
1 r: ~ıin Milletler Cemiyeti mümes- cümhurun huzurunda. yapılacaktır. 
•illeri gözü önünde geçmekte oldu- «Strazhurg» halen hızmett~ . olan 
ğunu söyliyerek Milletler Cemiyeti- Dunkerk zırhlLSının kardeşıdır. 26 
nin bir süs olup olmadığını sormuş· !>in 500 ton hacminde, 215 metre 
tur. uzunluğunda ve 31 metre genişli-

Hatip Hataydaki Türkleri muhab ~~nd-dir. Fra_n~ı~ filosunu .e'? müt
betle selimlıyarak f rank!en Buyyor ış harp gemısıdır. Bu gemmın zırhı 
lle akdedilmiş olan muahedenin mü .. ütiin tonajının yüzde kırluna, yani 
~ere safhalannı anlatmış ve Frank· 11 bin tona baliğ olmaktadır. Harp- .. 
len Buyyon ile lneboludan Ankara enberi yapılmış zırhlıların en kuv- Franıız.ların Dunkerk zuhluı 
Ya kadar olan yolculuğu esnasınd- ıetlisidir. Geminin 315 milimetrelik baıkadır. Zırhlının mancılıkla uçuru- gelenler İn'8 halinde olan 35 bin toıı
Franıız delegesinin geçtiği bütl\ J topu iki.turel içine yerleştirilmiş- lan 4 deniz tayyaresi de vardır. Ha· luk Jean Bart zırhlısı in.-aınm da ne 
~ollarda ihtiyar genç kadın erkek v ·r. Bunlar hakiki birer istihkam ha- reket sahası 7700 kilometre olacak- derece ilermem~ olduiunu görecek
~ ceoheye ıilih, cePhane ta- sindedir. Daha bir çok toplanndaq hı'. Bu meruimde hazır bulunmaia lerdir. 

2 - 1936 ticaret Vt'. klering anlatmasına teknik bir faS1I i1ô.V4 
olunmuştur. 

3 - Türkiyenin lngiltereye kredi ile harp gemisi ve diğer harp 
levazımı sipariş etmeıini mümkün kılan bir anlafma yapılmıttır •. 

Bu hususta lazım gelen ıtanun projeleri pek yakında parla. 
mentoya tevdi olunacaktır . 

Çekoslovakyada vazi
yet yine karışacak mı? 

Berlin, 28 (A.A) - Havas muhabiri bildiriyor : 

Çekoalovakyadaki Almanlar meselesi yeni bir safhaya girece
ğe benziyor. Alınan haberlere göre Haynlayn bir kaç güne ka· 
dar Südetlerin idare muhtariyetlerinin tatbiki suretine dair biı: 
program netredecektir. Diğer taraftan Beri inin Haynlayna iti• 
dal tavaiyeıinde bulunduğu söyleniyor. Bazı ciddi emmarelere 
göre vaktiyle Avusturya ile yapılmıf olmut 11 temmuz 1936 an• 
lafmasma benzer bir anlatmaya doğru gidilmektedir. 

Karışmazlık komitesi 
Salı günkü içtimaa hazırlanıyor 

Londra 28 (ö.R) - Karıtmazlık komitesi reisi Lord Plymo~ 
komitenin gelecek salı günü yapacağı içtima için hazırlıklara ... 
vam edecektir. Lord Plymout bpanyada iki taraf arasında esiııw.; 
lerin mübadelesi itini idare etmek maksadiyle beynelmilel bi~ 
komisyon gönderilmesinin mümkün olup olamıyacağım anl';;<o 
mak için de tahkikatına devam etmektedir. Bu hususta fikirleı·· 
de ayrılık olmakla beraber bir uzlatma hasıl olacağı ümit ediJ..ı 
mektedir. 

ROMA, 28 (ö.R) - Paristen bildirildiğine göre Sovyet ıefi· 
riyle bir mülakatında hariciye nazırı Bonnet karıfmazlık komi• 
tesinde kararlattırılan esasların tatbiki aleyhindeki mukaveme• 
ti Moakova hükümetinin terketmesini talep etmi!tir. « Temps ». 
gazetesi bu münasebetle tunu yazıyor : Eğer Sovyet hükümeti 
oyalama siyaıetini terketse kararlar derhal tatbik edilebilir. 

Yarı resmi Fransız gazetesinin bu mütalaasından anla9ıhyor, 
ki bpanyanm kara hudutlarında beynelmilel kontrolün iadesine 
Sovyet Rusya muhalefette devam edecek olursa, Fransa buna 
ehemmiyet vermiyerek Londra komitesinin kararlarım tatbik 
edecektir. 

ROMA 28 ( ö.R) - Pariste çıkan fafitıt temayüllü «Gringoure» 
sazetesi Fransanan ispanya işinde tam bir bitaraflık tatbik etme
si hususunda mücadelesine devam ediyor. Bu gazetenin fikrince 
cümhuriyetçilerin ümitsiz mukavemetlerini uzatmak, Fransız 
kanının akme.sına sebep olmaktır. Zira . şimdiye kadar lapanyu 
harbi Farnsız gönüHüleri arasında 14 bin kurban vermi~tir. 

Paris, 28 (ö.R) - «Figaro» unzetesinde B. Lucien Romier (a. 
panyadaki boğazla,maya bir nihayet verilmesini istiyor ve fUn 
ları yazıyor : 

«ispanya, ne olursa olsun, ne Ruı komünizmi, ne de diier ba
zı devletlerin totaliter sistemini kabul etmiyecektit. lıpanyanın 
kendine mahsus bir rejimi olmalıdır. iki ideolojinin lapanyadaki 
çarpıtması hiç bir netice vermiyecek, sadece bof yere lapanyayı 
tahrip ederek tam bir çöl halinde bırakacaktır. Artık buna niha· 
yet verilmeıi içib ıniitterek bir hareket aaati baımıfbr.» 
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C) J eden sulhçu!uğa asla taraf dar deği- •ki yenin her kese kartı muslihane 

li2. ılyaıetini anlatarak davanın hal- - J 9 r-

Büyük Zabıta Ronıaın 
-30-

"~Z:ıtY?I«/J!'N/J:Zr-LL/Z 1 T Tür' vl ( M • (' t Ü i l Ul s f ld 
N : ................................ ,: urrut ı:0g u anısa ) - vını zer ne a anın u · 0 • 

0 
•11• Bu gayri tuurf bir inlayd mi, yok- istecliil halde keHmelet ateı gibi boa 

• NAKLEDl!N • : Hatay davasında Fransanın ve bu gunu hatırlatmıf ve demlttır kı : b' db' . . d'' ., _1_ .___..... •• '-

~ E • : mınta!,adaki memurlannın Türk Ulu Şefin attığı hanıi adımda ıa ~te ~=ıy 1 
• ga.zını ~aıuyor, aunnuyor, soy1970-

: AT h "d O b : halkına kar,ı almıt olduklan vasiye· muvaffak olmadığı görülmemiflir. ~ baid ~u 0mu%l • •;:. • 1 rek tuhaflatarU• 
: ı~a l e r ay : tin mahiyetini anlatmış ve insanlık Art1k fU anlatılıyor ki it son had- md ~ cak .• kirli a ı ganp ~. .'. .. li ·. 

-~~ =••••11••••••••••••••••••••••••• .. : ı' adına mevcut haklara dayanan türk dine varmıftır. Artık Tiirk mkille- r 1o an~~ dmbk h leb, ah -::· d -. itte ebiiimizi soy yeceimı 
Klocl1a bu ıoace endife ile bak- Öyle aö1ledi. ·ııe·:-· &cond' lıi =~:...J • tinin tahammülü kalmamı•tır ta nu 1 e a at ann en ar edı. -

mı uaam ı Var l llff'D'le ayttl T ' •• lliiw• • eakı..n.k • • ---L No !iL .J._L ~•--'L b d w• 
tı. - Peki, telefon ba.ına bizzat hakir araclaitn b tecavil ed Berç T•ker (Afyon) _ Frank· ıua uu ıçın ne Y•.....- va 1111 lllW• .,.... u eglfeft 

- Bilirorıwım ki, dedi. Dok- Miçel neden ıelmedi. l ı . ~ t f -'d" kurJ: hakka b; len Buyyona alt bir hatırayı 1895 kabilse hepsini yapıyordu. Buna ral- Mit ta1lanllk1a 1-şıla& Ona det.. 
tor öğleden eTellerl kabinesine - Bir tahlil yap1yormu, .. Ta· Lerı -~~.arala ev ere .. ~ ·. ti' mı - le rarlık Rusyadan gönderilmlt men Vidal Novaya baktığı zaman, dikkatle haktı. Vidalin aizından nİ· 
h. l b" l d vem90a a cagmı soy,emış r. '.l' k k k ı.:::. d ha et cümle döküld .. 
ıç ge mez,. u aJTı amaz ı. R ih K l A T.. ve tefçi edilmit olan Ermeniler ta• onu er e ,1"Km an soyunmu4, çı- 'T fU uı 

- Bili}'Ol'Um.. Biliyorum ama - EveL. Bir tahlil )'apıyordd. k' a~ı ap an ( ntal!a) - .. ~.r- rafından Ist&hbulda vukua gelen nlçıplak halıle görüyordu. Evet ra· - Sizin dostunuz, benim de met• 
ne yapayım.. Elimde dejil. Bek. Fakat hastanede değil, hafka rer- kıreru~ 1~t" ~~~izde~ ~ut~~ ihtilll hareketini Te bu hareket ldbini daima çıPlak; göz~ relim noluu. .• 
liyemiyecejim, onu mutlaka.Mut· de ve hatka bir tahlil.. homşu arkı L~I n ıyı mbuudunasela t edrı~~ esnasında kendisinin memur bu- cak kadar çııJWı ı&mek itti~u. Bu dimi• genç lcadmi en ha-. 
lak .. 1' • A w k lktı una mu aoı cenup t nn a&ı M k' • t lb' · · · k _...... nd _1_1a .-:L· d' r-L a sorme ıyım. yaga a • h v . . ·~· lunduğu bankaya yapılan balkın· a ınıs e ısesımn mce umaşı ga- nwuası an Yıııı&m 1D1f 81Uıy ı. ~· 

Klodya ıöz ucu ile beni aü&dü.. Yumruklarını sıkarak ha1kırdı: k:ursuzlugf emnzetsızlıgı an:at- d• müf&hedelerini anlatım, Ye zeden, tülded mi yapalmiştı? Şeffaf reainin hatları llCI llCI prildi. 0m .... 
Benden çekindiii belli idi. Batım- - Yalan aöyliyorsunu:ı:. Sözle- h an ~ra ransa son aman ar- demiıtlr ki : mıydı, yahut ta ıöaleri «X• ••• lannı kaldırarak ettllp ftftll ~ 
la bir tasvip hareketi yaptım.Çün· rinizi duymak istemiyorum .. Cidi- ~ ne;redftndı mf4 daolanakve. "!'~~!~ma~_ı~1- Şi~di görüyonam ki Fransız kadar fevkalide bir nüfuz kudretine - Benim dostum yok.. 
kü -•-- . b' f' . · B d 'd' · ..,. tara an t r1%11Cr 11ave euı - · malikt' L!l-! ord Muh-1.1._1_ y! .. Lı bu cüml · LL .ı.:..ı_..n lllrMlll ıencm ır mor ın mup- nız. ura an ıı ınız.. . b 1 t,· ki aba • . hlllrilmeti Çarlık Ruıyanın ayni mı ı, uwuıy u. aJUWY\ .... eyı, ••.., wu,..., 
tel&u Oldujunu anlamıfbm. - Klodya.. Sakin ol.. Ortada nı .. ~ ~ank, ır t ••aret etmış siyasetini tutarak yine böyle bir ki onu derede nuıl ıönni4se öyle Neticeye nrmak iatiyo.-dd: 

Genç kadın bunun üzerine deli· yalan deiil hakikat var. Deliller ve ştit .. 1= •. • . ,, • • kaç Ermenivi kandırarak Hatay. görüyordu. - Artık dostum yok derseniz da~ 
kanlıya• var .. Miçel dün alc&am saat onda Fra ... sa hukumetmden aorabılir dak' E :1 • •wf I tm k . t' Biraz öncekolları dik göguw··aierine ha d...Oru olmaz mı? 

• r · • Tckrat Ada imek ı rmenuerı ıg a e e ısı· -• 
- O halde reliniz, sizi intizar ~8:stanede deiil, Karlton barında ?".flZ, .mı naya ge. .. ~or. Onlara hitap ediyorum ve sürünmeaile anaazm heyecanlanma· Bu ima gen~ kızın izzeti nefsiM 

odasına götüreyim, dedi. Beraber ıdı. Onu ben gözlerimle gördüm. l Htiyorlar!. '?ünka. Adana, dünkü diyorum ki : ' sı bir pflmılık mit yolma masumane bir darbe idi. Nova kendisinden, • 
çıktılar. Yumruklarını hala slkmıs va- Mara,, dünkü GaZlantep buradadır. N I k' C Ik R E bir oyun mu olduğunu bilmek isti- fiyet ve bekiretinden fiiphe edilme-
Yanıb .. mda oturduium .mua- ziyette yüzüme bakıyordu. ' Biz de buradayız. C.lsinl«.. .

1 
~t~w .. İ -l~~ 1 ah uıi:.sı ;::.,e- yot'du? Bu ok,onmadan memr.un sinetahamınületmediğinlgöstermelC 

nın üstünde Klodyanın yarı açık Devam ettim: Rasih Kaplan vaziyetin ciddiyeti- ~~ erı •L :.; 
1h m b v~/·1 . d n mu olmuttu? O da gizliden gizliye için haykırarak cevap verdi: 

el çantası duruyordu. - Saat dokuz buçukta bara r.e hükümetin dikkatini celp ve İ•İn k ıyoium m S ul •r • • Hz t e itiraf edilmiyen bir hınm, 4ehvani - Doıt... .Afk... Şunu İyi b~ 
Mendilin aruuıda küçük ve ıeldi. Ben gece yansı ayrıldığım kat'i bir ıureti halle hağlanmuı lü- T~"pkı 1m8:yınız. 1 

arı ınVız b'al a! bir duyı:uııun esiri miydi? Kenaisi ki benim biç birzaman bir doatum ot. 
h• ah .. d'" B A 1... . • ·ı · ·· _._ .. • - · · b't• ur erıne sarı mız. e ı mıt ~"Li ·• • · ld __:1 , • yassı ır an tar gor um. u a- zaman o ha a barda ıdı. zumunu ı erı surercm ·sozıerını ı ır·, 1 k' T'* k , KIU iltirap mı çe yoruu • mamıtbr. 

ah • __ L__ • b Ki d 1 k w · tak'be de '· al la o unuz 'yarın ur ordusu aelıp B .. 'd ed k l 1 , S . . - ld . n tar benim 7-.a1111U1emuı ana • o ya ıo u soluıa sordu: mış ve OllU ı n soz Dllf o nl . t t • d T" k' ed unu umı ere tat ı tat 1 aenn- onra bu itırafı yapDUf o uğun-
tarına da benziyordu. Onu hemen - Kiminle beraberdi? Ruseni Barkın (Samsun) Hataydaki emnıye E esıı .~ e_rse d u~ •Y e di. Çehresi haddinden fazla soluklat- nedamet ederek ıunu ilive etti: 
aldım ve yeleiimin cebine koy- - Dian Montrozla.. türle halkına k&J'lı yapılmakta olan yatlan rmenı erm ıaa e ne va· h. Gözlerini kapayarak yeni bir rii- - Zaten bundan size ne? 
dum. - Sarı,ın bir kız değil mi? muamelelerden yalnız or~.aki müs- rac e_ınız. . .. yaya daldı. Belki bir çok teyler ifade edebile. 

Biraz aonra Kloclya içeri airdi. - Evet .. Çok güzel bir kız .. Bir t~?1~~ke ~~urlannın deeıl F~ansa Senıha Hızal (Trabzon): T":r~ Kadm d<Sndü etrafında olup biten- cek olan gözlerini saklamak için La .. 
Endi,eli ıörünüyordu. danM>zmÜf.. ı hukümetımn <le mesul oldugunu, kadınının her davada olduıu ııbı terden habe?imfi sanki... Elindeki ~ını çevirdi. 
Yerine otururken: -BiTMEDi- Türk ~ata~n da~ Türk olarak b~ d~vada da vkend~.sine ~üten va- kemiii kemiriyor, küçiicek di§lerile Vidal hayrette idi. Bu CUUI kacM. 
- Gördünüz mü olan İfİ •• dedi. 1 halacagını ıoylemı~tır. %ıfeyı yapacagını aoylemıttlr. iyi pİfmemit et parçalarmı aymnağa Bu sergüzqtçİ kadın bakir olsun. .. 

Siz burada iken bu delikanlının f ~ f ı• Hamdi Yahnan (Ordu) - Fran· Sırrı lçöz (Yozsat) - Türki· çahııyordu. Şqilacak ,eydi. 
gelmesi foyamızı meydana koy- uar a aa ıyet sız müaternlekecilerinin iç yüzünü ye- ~ran~~ muahedesinin kabulil- Bilmek iatiyordu. Herıeii öğren- Bu ihtimal onu memnun etti. , 
cha. ve bunun Suriyedeki tezahürlerini ne aıt muzakereler eınaıı~da b~- mek istiyordu. Sabn!ım ,onuna gel- Belki de erkekçe bir kahramanhW 
Kahkahayı buhm. kavdevlemi~tir. l~nmut olan Hatay heyetine aıt mit bir insan gibi Novadan bazı ıey- duygusuna kapılarak bu ite aarıJmq .. 
- Ehemmiyeti yok, dedim. Ömer Aıım (Gaziantep) - Ha- bır hatırasını anlatmıf ve Hatay ler sormaia karar verdi. Acaba ce- tır 

Bunlar beni ula ali.kadar etmez. tay davasının fırsatlardan, vesileler- T~r~ündür ve Türk Hatayın de- vap alacak mıydı? ·Belki bir idealin hizmetkaridir. 
Omuzlarını silkti. 1 t den istifada edilerek ortaya atılmıt mıttır. Ne oluna olsun taliini tecrübe 8 • .. cebren kirlebn yt 

- Evet, dedi. Şimdi böyle'! söy- nşaa bir dava olmadığını ve bu davanın 18 lstemat özdamar (Eskitehir) • edecekti. d" .~razb.01.ncd~ oŞnimdu . b' L-~..: 
,...._ . . f k ' 1 .. F ·ı ı b .. At .. kü" T .. rk ·11 • . i iki" H ~~L ,__.ı ___ h"le L-- uıune ı ır ı. ı onun ır uaaını ...-tınız, a at ıonra. yı once ransa ı e yanum!ş ve ugu· atur n u mı etinı ıt a- atti KaU ~ ı ye ~TU· 1d .. .. .. . b --L-. 

E • 1 H ·~ d ·ı 1 k d t tb"k _.Jilm. • l b' ı· k d w 'b' . s· __ ..... _ o uııunu oırenmce u T...,ı ormmn .. - mın o.. em manhKı ü- ne a ar a ı eo emış o an ır ıne avuştur uıu •' ı yıne Ü· ra~. da h t · brap aldat lan D• 
flaelim.. Bu zavallılar bir kerre l er eyo r muahedeye istinad ettiaini hatırlat- yük Şefin ve onun hükümetinin - Ne güzel eayfiye dedi.· d ~~11 

b' y ti 
1 .:r qlda 

bu zehire ahtmıtlar, Miçel olmaz- tıklan •~nra Hatayda yapı:'m-kta alacaiı kararlar ve tedbirlerle bu Kadm bunu qilmemif gtiriinclG. eL: tmekten.::.. san: .~ . onlu. 
sa bir ba,kaıını bulacaklar, dok- ---o-- olan 8eçtm e11nıı.srnda ika edılen ve davayı da halledeceğinden kat'iy- Yemeğine devam ediyordu. Ve b İmc:I* ku~ ~ ed' 
tor Miçel madam ki her türlü teh· Be/edive Reisi dün ve edilmekte bulunan tazyikleri an- yen emin bulunduğunu ve bu iti- Vidal tekra etti: orlu unu f 1 

le 

likeyi göze alarak b11 i•i yapıyor, h f . . le.tmışt~r: . . barla müsterih bulunduiunu söy- - Ne ~ Ayfİye dedim duy- Y • • , _ 
vanın yapıın .. Kendi bUeceii feY· aa ayı te ili} ettı Ib:a11~~ D_ıplan (Kocaelı) - lemiftir. maduıız mı? Vahı~ hayvanların -:sı aqamm 
Simdi bunları bırakalım Klodya .. BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 1 Alev! Turklerın ~~ruz kaldıkları lbrahim Mete ( Seyhan ) - Bu defa cevap Termeie razİ oldu. y~ştıgını haber v«di. • 
Seninle ne zaman bafbaf& bir ge- Faann en eaub yollan dftha ~im- tedhıt ha~eketlerını anlatara~; Fransızlarla Tiirkler araımda are- - Fada fikiyet etmiyelim. Yiye- Vidal Yukarı ~danayı teklif etti. 
:z:ihti yapacağız. diden ikmal edilmektedir. Bu suretle 1 F~kat b~ oz !ürk ola~ kar~e,lerı- çen kar,ılafmaların hatıralarını cek, içecek buluyoruz. - Dnam Edecek -

- Bilmem ki.. Temmuz ve Ağustos aylannda yal_lnıı~ ıeçı.mlerı batladı~ı .. ı_ünden· ta,ıyan generallerin gelecek Fran· Bu pehahhk devrinde bulunmaz = 
- Bu aktam olmaz mı 1 Kot- mz tezyinat, dekoraayo11 ve elektrik 1 berı b~tün har~~e~lerı, butün ~r· ıız nesline bu hatıraları naklede- bir nimet deii1 mi? 

ton kulübe gider, hol bol dansede-- t.leri üzerinde çalışılmış olacaktır. zuları de, her turlü mu~eleleny· cek kitaplar yazmuını tavsiye ey- Erlrei• fitart '-'"tlvla bakı1ordu. 
riz. Fuar komitelinden Mltün ticaret le ta•ıdıklaı:' kanın ~ııl e~latları Iemittir. . Vidal anua MLitlarmdan ıu mi-

- Ben Kotton lmlflbl ...... odalarına gönderilen bir taminıde ol~~~larını ıspat etmı,lerdır, de· Halil Mentqe (lzmir) - Tilr- uayı çıkardu Veliahtın nifalllan-
}'Ol'Um. fuarın bu yıl ~en eenenin feftinde l mı~ ır.M h ,..~ kiyenin Hatay istiklalini Fran- - Ne oluyor? Bu baval bnut- J l .

1 
b ı. 

· - O~ carua nereyi ietiyor bir muvaffakıyet kuanmaia mfbtait T·· kr: ~. ahr ~~~ ( hAy~ı!' )· sızlarla beraber tekeffül etmit mİya aelaei> ne? Şimdip kadar bana masr aO ayıar e il.)'Üli 
iM. nereyı ae'riJOl'lan oraya fide- Olduiu her balmndan teki.mili g" - ur ıye cum urıyetmın ancı si- b 1 d h 1 ak H kat'! bir ibtiy.ıç olpyıchkça hitap et- • 
riz. terecei'i biJdirilmit odalann iştir°:k yasetinin umumi hatlarını anlat- d u hnlkuiunu • atı ~t~kl r ~::· mlyen adam timdi benimle necim ko- aeuınç var 

- Bu •kpm detiL. S.fiıa bir tefebbüıleri Te teşhir edecekl . tıktan sonra Hatay meselesi üze· a a ın emnıyet e ıstı a ~ı 1- nıqmak iltiyorduf 
gün.. maddeler IOl'Ulmu t erı rinde Türkiye ile Fransa arasında !anmasına mlnl olan ana.sırın bu· Nova sözlerinin dikkatle hattl Tahran, Z8 (ö.R) - Majest• 

_ Neden? Madam ki actık Mi~ 4 ur. Ye Milletler cemiyetinde geçen lunması. d~larısiyle bu istiklali bota ıiderek dinlendiiinl hiuetti· Şehintahın Ml'&Jl 't'eliaht He Mmr, 
çelle beraber çıkmıyorsunuz? OSMANAöA SULARI: görüımeler ve alınan karar!al'ın Fransa ıle bırlıkte tahh temin~ al- iinden devam etti: laalının hemtireai pnnMa Fevzi .. 

_ Miçel ıerbeat kaldığı aktam· k11a bir hüllsasını yapmı• Ye bu malı~z, Franıa. n; orad~ bir ıda- _ Pek fazla bir eksiiimiz de ok. yenin nitanlandıiını resmen U.. 
lar beraberiz. Şimdi o doktor Ma- Belediye reisi Vezir ve Oımanağa daTanı?v. mu~lak olarak Türkiln re teııı. erte:nelıyız, demıt Ye ill- Yaıwak için ne im1onak bul~o- ber vermi,tir. 
lon ile beraber ak,amları Mulvi ıuları menbaında yapılan inşaatı be~.lec:hgı ~ekılde . tahakkuk ede· ve e.~ıttir, · • naz. Gazeteler h.u mesut bicliMJ~ 
hastanesinin JiboratuYannd& bul t ıazden geçirmiş ve sular mühendi- ceg~nc: daır olan ınanını kaydey· : Bır ı~etı ne_fıs meaelesl olan bu Muhavereyi uzatmak Utiyen Vi· makaleler tahsıı eds-!' lran.. Vt' 
tıbbi tetkikler yaptığı için çok .aine bazı talimat vumiftir. Seneler- lemı,tır. ıtten donmemıze lmkln yoktur.. dal oaun IOD cümlesinden istif.de MıAI' arasındaki tarihi baıa.ri 
mefgul. 1 denberi açıkta bul~ ana menba Yusuf Ziya özer (Eskitebir) - Her ne o~ıa olıun bu meaeleyi etmeyi dütiindüı kaydetmekte Ye nİfU haberinlD 

- Demek receleri de çabtıJ ııhhi bir tekilde &tülmüıtür. Etraf Hatayda bu~ün emniyeti tahıiye halletmelıyiz. _Hiç eksiğimiz Jok mu? iki millet nezdinde uyandll'dıii 
'YO't? 1 dı•arlan kirıir, üst\i de betondur. namına hiç bir ~ey !<almadığım Çok he7ecanlı bir hava içinde Kadın batile ha,... İprelİ yaptİ. Bu aevince terceman obnaktadll'. 

- EYet .. Haftad~ iki, bazan üç Su haznesine ıidcn mecra nihayetin- ve Türklerin her dakika ~~~ike ı~e~ bu beyana~~dan • ıonra auale pek te a)ikaL ıörünmek iate- Milli tenlikler timdiden b .. la .. 
ıece.. f de kırk santim kutrunda bir font bo- alhnda bulunduklarını ıoylıye- kürsüye ıelen harıcıye vekili Dr. rniyordu. mıfbr. 

Cüldüm.. . ' ru vuıtaaile hazne ile hirlettin1mit- rek bu .telı!ike!.e. k8!f! Hata~n~ Aras hatiplere cevap vermittir. Erkek devam ettiı Tahran 28 (A.A) - Veliaht ile 
· - Tuhaf ~y .. dıye mınldan- tir. Yaz mevainıinde suların azaldığı tamamıyetı mulkıyesının zamanı Hariciye vekilinin sürekli al- - Dütününüz bekalim Jyl cfütü- M111r kralı Fanılmn kıs kardetf 

dun.. giinlerde hu boruların ıu verme ka- ııfatiyl~ b1! işe.müd~a!e edel~m kıtlar ve tasvip sealeriyle kartıla· nünüz. Ekaiiimiz yok mu? Prenıes Feniyenin nitanlamnala~ 
- Neye tuhaf olaun.. biliyeti mahdut olduğu için mecra· v_e emnıyeta teııs eylıyehm, demıt- nan nutkundan aonra heyeti umu- Onun cevap vermediiini cörün- rı clolayısiyle bütün memleket 

. - Bu aece •etCUliyetıainin 1 mn nihayetine ayni laaturcla ikinci tir. miyesi üzerindeki müzakere kafi ce: içinde halk ,enlikleri ba,lamttbr• 
bir bahane oldujunu diifüadüm bir boru daha il&ve edilecektir. Bu Hikmet Bayur (M:tniıa) -Ha· görülerek hariciye bütçesinin fa. - O halde ekaik olani ben aöyli· Cazeteler bafmakalelerini ba meoı 
~e... awetJe su hazneaine 1'91en ...,.. ilci tay meıelesinin safhalannı ve sıllarına geçilmit ve kabul edU. yeyim. aut hlcliseye tahaia etmekte ye 

Klodya sinirlendi: ..U.liniP. çıbnnak miiıllkün olacak- franaanın bu i•te takip ettiii ıi· mi•tir. Garip feY··· Dili tutulaJwdu. tçi- lran ile Mııır arumdald tarihi 
-. ~ni dinleyin doktor Juoa. tll'. ın.ut ew itibarile bitmit, men- yueti anlatınıt 9!e buıün H~tat: Hariciye batçeeini ziraat büt- ni kmnftn Wr helrihti ortaya atmak naerbutiy9ti kaydeylemektedir. 

•ledı. Maçel bana kartı ~ Korekt 

1 

buı temizlenmeline ............. da bulunan Mı il etler Cemıyetı çesi takip etmif ve bütçe üzerin· _ 
1 !'3eket ediyor. Siz iıe onunla be- Mevcut mecranın iptali.le yeniden be- komitesi ve izalannın mensup bu· de kıaa süren bir müzakere ceç- :aı1111111111111111111111111111111111111111nRlllUIUllllllHlllUlmı111111111ut;I 
mm aramı açmak istiyorsunuz bu- ton M'me bir mecra meydana ıeliri- lunduldan dost milletlerin bu me- mittir. ! a 
nu tnli1oram. Fakat bOfUna 2ab- lecektir. Bu ~ ısooo liraya çaka- murlannı idareden çekmelerini == E Ku•• LTUR•• PARKTA i 
Met ediyonunuz. caldır. ve Franıanın hatırı için meıuliye- y 1 5 :;a 

. -~:tdanı!msunuz Klo~ya .. Be~ Malderesi Jiiımı bitm~ ve denize ti ~zerimize al~ahyıs, deme- ugos av 5 1 
hıç boyle bır maksat takıp etmı- bağlanm14tır. Bahribaba p3J'kı önün- len li.Zım seleceıı miltalluında 5 31 
yorum. Sadece Mn& acıyorum, o 1 deki kahvebamnin altından liğım bulunmuttur. 5 ! 
kadar •. Allaha ıs~arl&clık. geçirilerek deniae aladılmuı temin Hatip, Hatay intibabatının bu· Radikal birliJrri mü- = 28 Mayı• 1938 Cumarteai gününden i 

- Bana ne dıye acıyoraunuz? edilm~tir. Bu auretle, bu kısımda günkü vaziyetine müdahale edil· 5 :i • •b :ı.. 9 J J ı_ J ~ 
- ~e ~au~yetlerine, has- aeylip tehlikesine bqa pranti te- meıini istemift Lozan muabecleıi· dürler /ıomİte•İnİn § ıtı aren ner gün saat uan 24 ue RGaar !i 

tane hıkayesıne ınanı:roraun da min edilmi4tir. nin hükümlerinin Franıa hakkın- : := 
onun için.. - -= da iskat edilmeaini ileri ıürmüt- toplantısı 5 PATiNAJ • MUZJK • DANS 1 

- Hakikat olduğu için inanı- j l d tür. Beland 28 (A.A) _ Yupalav S ii 
yorum, daha dün a~am hastane- r Q n Q Besim Atalay ( Kütahya ) - ndibl birliiinin müc:tinn komitesi S Büyük uf alt turu üzerinde Bisiklet ve motosiklet i 
ye te1ef~n ederek Mıçeli sordum. Parlamentosu Arap milletinin Franaızlarla be- fefi Stoyadinoviçin riyuetinde dün S ! 

- Dun ak11am mı? Saat kaçta? .E h J"[d• lraber olmuına imkln bulunmadı- bGtiinaiinatirenbiriçtimaalale«mi,- : En neteli GECELERiNiZ orada seçecektir. Büfe :ı 
- On vardL TeB e ı ı ğmı, Cezayirde, Tunusta hir ura tir. 5 f'atl 1 t d 1 
Haya:etle aordam: . Dublin 28 (A.A) - lrlanda par- yakm. bir zamandan beri Arap Stoyacfmoyjç bu münasebetle da· § .. ... . . . 1 

er gaye .ucuz ur fi 
- Saat onda telefonla Miçelle lunento.u dGn ıece netredilen bir kavmıne kartı yapılau zulümlerinlbib 't'e huid aiy&Mtin umnmi 't'Uİ· : En mütekimil Bıııklet ve motosikletler Gui BulYannda 17J 

konutMi~ ~emek 7 lrilldimet beyannamesi ile fethedil- unutulamıyacajmı tebariia ettire· yeti t.k•nm miat .... " ka § No da K A U K 1 ticarethanesiade 
- sel liborabaYarda ....... mit Ye yeni aeçim tarilai 17 huinn rek Fraua ale1hiade k4rar ..... ialat kmııilıt .....,... illifüla = 

mut. Doktor Ma1oa1a konaabua. olarak t..wt edilmiftir. 1 maıını istemiıtir. ~-==wa =aa1111111111111u11111wua11111111111111ıuı11Nıu•m1111111111111ımı 

Tahranda 
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Çin ·ıerin yeni bir zaferi 
Çetin 

Çin 
ve şiddetli bir harpten sonra 
kuvvetleri Langpeni aldılar 

Va,ingt<~n, 28 (ö.R) - Çin or
dusu dün öğleden sonra 2.30 da 
Suçeofunun şimali .şarkisi istika· 
metinde ilerliyerek Langpeni İf· 
gal etmiştir. 

Çinliler general Donyavanın 
humandası altında bulunan ve 
timdi a lelacele ric'at eden Japon 
ordusunu şiddetle tazyik ederek 
takip ediyorlar. 

Londra, 28 ( ö.R) - Hankeu
dan Röyter ajansına bildiriliyor: 
Son derece ~iddetli muharebeler· 
den sonra Çin kuvvetleri Suçeu
nun 150 mil cenubu sarkiıinde So
Ofengi zaptetmi,Ierdir. 

Roma, 28 (ö.R) - Tokyodan 
bildirildiğine göre Japon ordusu 
Cin hükümetinin yerlefmİf b~~un
duğu Hankeuya ka.r~ı cok •idde~
li bir hücum hazırlamaktadır. Ja
pon tayyareleri Cin hava üslerini 
fasılasız bombardıman ediyorlar .. 
Albnıf Japon tayyaresi yeni taar
ruzun ilk hedefini te,kil eden 
nievkiler üierinde uçarak hunları 
tiddetli bir surette bombardıman 
etmeğe batlamıtlardır. 

~4!~~,~~~~ ~I-~-.....-
~~-GM!.)~10rm· . 

~i\ .- ~~ ~ 

~ ~~~.h'W_, ~. ,~ ·~~~ ·; ~IWıl•r:f 1ı1:~""· ~3~<;;.(, v ~ . . . 
:... • J~ ~'!il'·:,,. . > .. ,.~ - ~ 

Hankeadan bir manzara 
Bu nota · Çin · hükümetinin de Şanghay, 18 (ö.R) - Şehirde 

Alman mütavirlerini? hizm~ti!1· 18 kolera. v~k'~sı kaydedilınittir. 
den vaz geçmesini ıatemektedır. Yaz mevıımı gırerken ıalgınm J'İ
Bu tetehbüı Çin or.dusunu mütkül ne kendini göıtermeıi endi,eli b!r 
mevkide' bırakmaktadır. Zira Al- _yaziyet çıkarmıttır. Bahuauı ki 
man aalieri mütavirleri milli mü- jmtiyazlı mıntaka mültecilerle do
dafaayı alakadar eden vesi.kala- ludur. Sıhhi otoriteler ıakınma 
rı ell~rinde hulundurmutlar ve tedbirleri almıtlardır. Şimdiye · 
Çinin askeri esrarına vakıf olmut- kadar 100 hin Çinliye kolera &fl·ı' 
)ardır. ıı tatbik edilmittir. 

. Va,ington, 28 (ö.R) · - Siyasi . Hong Kong, 28 .(ö.R) - 11 Ja- . 
nıahfeller Japonyada Konoenin pon tayyareıi Kantonun lıtaıyon : Pariı, 28 (A.A) - Jurnal ya. 
riyasetinde tetekkül eden ikinci mahallesini bombardıman ederek zıyor : 
kabineyi bir harp kabinesi ıay- 100 h"omba atm19lardır: Mühim Ugaıi Japonyayı içinde hul~d~. 
maktadırlar. Yeni hariciye nazırı hasarlar kaydedilmittir. Saat 13. ğu · mütkül vaziyetten kur~rabi
aakeri parti liberal minoritesinin 15 te Japon tayyareleri tekrar gö- lecek midir.· Korada tatbik ettiği 
ıİıümesailidir. Yeni hükümet Çine ründüklerinden ahali 11ğınaklara metotlan kullanmasına müsaade 
~artı en müthit bir harbe · karar çekilmittir. edildiği takdirde muvaffak . ola
yermi,tir. . Japonların dün sabah itgal et- cağından Tokyoda kimse tüphe 

Hankeu, 28 (ö.R) - Almanya tikleri No - Şieng tchri Lo!lghay etmemektedir. Mumaileyhin ıev
ıefiri Çindeki Alman aakeri mü- timendiferi üzerinde Suçeunun mediği garp devletlerinin zararı
favirlerinin geri daveti hakkın- 240 kilometre garbinde ve Çang- na olarak Çinlilerle Japonları bir. 
da hariciye nezaretine bir nota Şengin 126 kilometre cenubunda lcttirmeğe muvaffak olmaaı ihti. 
Yermittir. mühim bir ıevkülceyf merkezidir. mali vardır. 

Amerikadaki isyanlar 

akim 
Meksikada ve Brezilyadaki 
1.raldırmalar tamamen 

baş 
kaJdr 
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Dük ve Düşesi şerefine Şen Vindsor sütun 
h~k~~~~rylh~~~~~~~~S~u~r~aa~2tzazl~aD~~,z~zlw~~~ 

Paria 28 (ö.R) - lngiliz sefiri 
Dük ve Düşes Vindsor terefine 40 
ki§ilik bir ziyafet vermiştir. Sabik 
Kraldan ve zevceıinden b~ka davet
liler arasında Fransa sömürgeler na
zın B. Mandel, ekonomi nazın B. 
Patenotre ve bahriye nazın B. Cam
pinchi de vardı. 

---*·---
Konan DoviHn 
oğlu evlendi 

1 
j - Demek bu delikanLyı çok ıevi-
1 yoraun .. 

- Elbet •• Hele piyankonun birin
ci ilaamiyeai ona çıktıkdan 
onun İçin çıldmyonmı ideta.. 

iştah 
Doktor haıtaıına ıordu : 
- lttihanız var mı? 
- Belli olmıyor doktor. 
- Nasıl belli olmaz? 
- Hazan ittiham var ae 'l-

rum, fakat yemek yeyince itti .• ..tm 
1 derhal kesiliyor. . . 

r .' • ~ 1 Fener ~:.i -Eyvah. Bu alqanı 
~~ j~e yapacağız. Feneri nasıl yakaca-

. ~,_~_z_?_ .. ~~~~~~~~~~-
Konser 

1 Konser aalonunda, methur ar
I tiıtin taganni ettiği parçayı, din
' leyicilerden biri, mırıldanarak 

~ ' tekrar ediyordu. Yanındaki adam 
~· -·- -....___ İ nihayet dayanamıyarak söylendi: 

;::: j - Sersem! Ne tahammül edil-
mez 'ey!. 

Beriki, hem suçlu hem güçlü, 
sordu : 

Lastik gibi 
oynatan adam 

Allred Hayland adını 14fıyan ba 
iıdam biT lngiliwir. Gla.koo •er
aiıinde bütün dikkati üzerine 

çekmektedir 

, - Ya öylemi Fifi .. Haydi bakaliı:n 
ınadçı kim •İmdi görürüz.. • 

- Bana mı ıöylüyoraunuz? 
- Hayır ıize değil, sahnedeki 

artiste! Söylediklerinizi İfİlmemi
ze mani oluyor. 

Aıi general Cedillo Mek•ika ciimhurreiıi bir meraıimde 
Va,ington, 28 (ö.R) - Mekai- · . . . •w• •• • h r k ak l h.. t · I d. 

kada federal ordunun tazyiki al-ı dan ~ıldmldıgıne .akored ııyan • a- sı•k.ar oı· una uc~m ike dmı,der ırü. 
t d ·ı !~L· reketı bütün Jamaı a aıına ııra- e ız po ıı ve aynım ar an • ın a ası er tamamen ınmzama . . ah il · · · ) · 
uinyarak teslim oluyorlar. Gene- yet etmıftı~. _lıpanyo~ mi ak esdın· maByıtçlı ydara ~nk?1~f~r.. . • 
ral Sevilyo taraftarları ile teslim de kanlı hadııeler .ço~~ ma ta ır. un. ar an ı 111 umıbız vazı· 
olmuttur. Mekaiko ile Laredo ara- J Yüzlerce kiti atetlı ıılahlarla po- yetted•ı·r·----------

~:d~:;~:e:a~!; ::ı~..::~:~itler-,• L"'ant·on . ı Fransız 
Mekıiko, 28 (A.A) - San Lu- n 

iı De Potoıideki federal havai 
kuvvetleri El Saltoda bulunan Ce-J IJombardınıanında llTQZlll 
dilliıt hava meydanında Zem- 500 , .. 90 l Harici.ye lYı 
2:omtleden geldikten ıonra gene- ö u o yara ı var 
ral Cedillonun içine binerek firar Londra 28 (ö.R) - Kantondan E y/u/ içinde 
ebnek tasavvurunda bulunduğu Royter ajansına bildiriliyor: Kanto- A k 
&eri bir tayyareyi ele geçirmitler- nun japon tayyareleri tarafından bu n ara ya 
dir. sabahki bombardımanının kurbanları J k · 

Pariı, 28 (ö.R) - Brezilyada- 500 ölü ve 900 yaralıdır. öğleden ge ece ffllŞ 
ki San Paolo isyan tefebbüıü ta- sonra 65 cesed enkaz albndan çıka- Pariı 28 (A.A) _ Fransız dip
~~iyle akim kalmıttır. Bir kaç karılmıştır. Can ~rtara~ kolları lomatik mahafilinde söylendiğine 
.runden beri yüzlerce Alman te- l yaralıları çıkarmaga ugratırken göre hariciye nazın B. Bonnet Eyliil 
h~~sı memleketi terketmektedir ·· ı öğlede1?' sonra te~ar s:elen japon ta!- ayı zarfında Ankarayı ziyaret ede
Dıger 2000 Alman ıefarethanele- yarelerı bunların uzerıne bomba mıt- cektir. 
ı-!n~en Almanyaya gönderilmele~ 1 ralyöz ate,i a~mıtlardır. ~. ~~- Paris 28 (A.A) - Ajanı Ekono
l"ını istemitlerdir. Alman aefaretı ran kuvvetlerınden 40 kit• oldurul- mike Finanıier bildiriyor: 
Alman tebaalarının böyle yığın müş, diğer 50 ki4i de yaralanmııtır. B. Bonnet önümüzdeki Eylulde 
halinde memlekete dönmek arzu- Y angşa mahallesi 4 defa bombardı- tayyare ile doğrudan doğruya Anka
la.nnı Almanyada ekonomik vazi-

1 

man edilmiştir. Burada 100 binayı- raya gideceğini bildirmiştir. 
Yetininiyile.ttiğile izaha çalışmakta- kılmış ve askeri binalardan çok uzak -- - - .w: L 

dır. olduğu halde hastane üzerine de iki hailesi öğleden sonra bombardıman 

Derhal, kolaylıkla ıuratını bir 
( Lon Şaney) ıekline .akabiliyor 

- Evleniyorum. Bil bakalım mÜ• 
Londra, 28 (ö.R) - Kingstovn- bomba dü4mü,tür. Tunıan itçi ma- edilmiştir. - Şu inıanlar ne tuhal ... Yarım kadar olan bir zırdtıya beı bey· takbel kocam ne yapıyor? 

gir Aııvveti diyorlar.. - Budalalık yapıyor. 



•••••••••••••••••••••••• 
16 ıncı 
Asrın 

Sihirbaz 
Doktoru 

••••••••••••••••••••••••• 
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Ne olur Yarabbim bir çocuğum olsa!. 

Kesik Elli 
ADAM 

---------
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Günün Notları 1 
rLZZ/ZZ7J7ZT./'L:TL7/TJYZL2.J'.ZTA 

K ral Boris 
Aile Cephesinde 

Artık düşünme:yiniz ! 
Yazlık elbüe kum.qlanaw nereden alabileceğinizi !l.iliyor ..-ıaa 7 .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cin• ve en •on modaya muvafık kıuna,larde •W 
miirkültlen kurtarm1ftır 

OORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanm
mıt fabrikalann kuma,lan kostümlük ketenler pardesülükler ve 
ber türlü yerli ve Avrupa kuma,lannın bütün çefitleri rekabe 
kabul etmiyen fiatlerle burada aahlmaktadır. 

Pettemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul ·ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 



Aşıklar müsterih olunuz 
s ... ı:.cı::z::ıllZ!l::Z:Z:z;;ı .. ım:z:EZZ;ı::ı::ZZ:ı:i';;..ıı:zıClllırQSll::lll!:Zl:22%JZVZ::Oltz~:ı:r.z:z:zzıl'ZZX/lllllZZ11W77'ZZ'JmlZZZZ:::::ıı:ZZ:ISil!ZlDti 

202 Yazan: Kemalettin Şükrü Busenin itibarı iade edilmiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bl ZAN S S~-~~.Y..!.fi.!.!:f. .... !.f. ..... "f...1:!.?...l! 
••••••••••••••••••••••••• 

•• 
Opüşmek ihtiyacını duymıyanlar mutlak hastadırlar 

lazımdır ... Meydan dayağı faslı başlamıştı Bu gibileri tedavi etmek 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ağlayan Nar ile gülen 

-8-

Ayva 

F. Garvey «Skandal korkıuuıt lü 
minde Karol Lombardla ÖpÜfÜyor 

bet ederlerdi. Kız bir ğün : 1 gece olduğunda bileziii alsın, ıon- doğruca ıaraya gider. içeriye gi- den ıonra dünya bana haram ol-
- Ey baba senden bir türbe is- ra lı:ız vefat eder demeıiyle, ora- rip kızın annesine bileziği verir. ıun diyerek batını yerlere vurur. 

terim ki tekmil fİmterek lafından dan annesi o gün bir cadı kadını Bu da ıevinerek alıp sandığında Kadının kocası gelip feryadını gö. 
ve içine altın bir sandık ve kapı- j bulup kıza gönderdi. ıaklar. Bunlar burada olıunlar, rünce : 
ları da saatte bir kendinden mu- ı Cadı kan sora sora doğruca kı- biz gelelim berilti kadına, ıabah - Ne oldun hanım, böyle niçin 
radına ermiyen dilber diye ses : zın olduğu ~ve geldi. Kapıyı vur- oldukta bu kadın kalkıp doğruca ağlıyorıını deyince hanım: 
çıkarsın ve iki tarafına açılıp böy- du. Açılınca, merdivenden yukan bu ihtiyar kadının yattığı odaya - Ah efendim, bizim kız bu 
lece kapılarından ıes gelmeli, de- ' çılı:aralı: kızın olduğu odaya girip gelir. Bir de bakar ki kadın yok .. gece ölmüf, kıyamete kadar hu-
di. otıırdu. Yakıt ta aktam olmut bu Acaba nereye gitti bu, diye dıta- retliğine yanarım, der. Kirvane1 

- Ah anneciğim vakıtaız gül da hiç beklemeden doğruca evine Karvancı: cadı : rıya çılı:ar ve feraceıine de bakar da bunu itilince, ah ederek g&z. 
geçiyor, alalım da Şahzadeye gö .. gelip içeri. girerek kızın olduğu _ Kızım senin istediğin türbe _ Ey hatun ben uzak yoldan ferace de yoktu. kadın taflrır ve !erinden yağmur tanesi gibi Yat 
terelim. itte bugün sağımda gül odaya geldı. ~~~-: .. . . . . olsun, Allahın izniyle ben yaptın· 

1 
gel?orum vakı~ ta geç, yolda git- oradan kızın odasına gelir. Bakar aktı. Nihayet bu kızı yılı:ayı~ na. 

açıldı diyelim, dedi. - Kı~ım gozunun ıkıaını de al- rım, dedi. Nihayet oradan kalkıp mege korkarım ancak buraya gel- ki kız uyuyor. Uyandırmağa Jcı. mazı kılındıktan ıonra kendı yap. 
Oradan bunlar kapiya ıeğirdip d!m dedıkte, kız kalkı:-r~. t~miz dağın batına gitti. itte kızın tarif 1 di~inıe bu gece' beni burada Tanrı yamaz ve oradan odasına döner. tığı türbey~ ~ömdüler. Bınılar Ja. 

ge) buraya dediler. Kirvancı da b~r abdest aldı. Allah ıçın ıkı ~": ettiği gibi timterek tatından ola· İ mıaafiri kabul edesiniz, dedikte, Nihayet ıaat dört bet raddelerine zın matemını çekiyorlardı. Bun
hemen sarayın kapısına gelerek ta:d namdz kıld~tan dıonra k e~n; rak bir türbe içine bir sandık ve 1 bu hatun: kadar gelir. Kız uykudan kalk- lar burada olsunlar, biz gelelim 
omuzundan zenbili yere koydu. ~ ırıp ua .~t: ~e~ ua.aı k u kapıları da kendiliğinden açılıp - Pek güzel olur anne itte &a• maz. Kadın kendi kendine dütü· sarayda olan lı:ızın annesine. Bu 
Kız: d~ sonra go~ ~rıı:ıı y~rın~ .. oy- muradına ermiyen dilber diye ba- ı na bir oda var ıafayi ha~la yaL nerek, bu kız her gün erken kal- kızın öldüğünü haber alınca dün-

- Bahçıvan kaç paraya veri· ta.? a~t goz er! adçı ıp ~nya- ğırırlardı. I dedi. kardı. Bugün neden böyle kaldL yalar bunun olur. Oh çok tükür 
b 1 d d 'kt b d k aını gordu. Evvelkın en zıyade K' '--- N d . d d Yuk fU '---d kurtulduk, d Yorsun u gü Ü e ı e, u a ı- Ali h "'k • arvancı KtZ&: 1 e en sonra bu cadı odaya gı- Hele fUDU kal ırayun er. an l<lZ an er. 

za: parlaktı. a a fU r~tt1'.. .. - itte senin istediğin türbeyi ; der yatar. Bu kızla bu hatun ken- çıkıp kızın yattığı odaya girer, Nihaye\ Şahzade bu kızın dıta· 
- Para ile değil, bir göze veri- itte bu kız orada guldukçe~ gul- yaptırdım. Ozülme, dedi. Bunlar di odalarına gidip uykuya varır· kıza: rıda öldüğünü itilince içinden ah 

Yorunı deyince kız dönüp anneıine ler, yıkandıkça batından atagı al- burada olıun, biz gelelim ıarayda lar. Tanıanı ıaat yedi sekiz rad- - Yahu. .. Yahu •• kızım öğle ederek ciğerleri paralanır ve on
dedi ki : tınlar dökülür idi. Velhasıl kız bu olan kıza, gülü aldığı gibi Şahza- ~ delerine geldiği zaman bu cadı okunuyor, kalksana, derse de asla dan sonra sarayda bu kızın ya,. 

- Şu kızın sandıkta olan göz- kirvancıyı baba bilip dört elle sa- deye verdiğinde bu da alıp kokla- ' odasından çıkar doiruca kızın kızdan cevap çıkmaz. Bir defa da· nında oturamaz olur. Bir gün canı 
lerini alıp ona verelim de gülü ala· rıldı. Bunlar da kızın yüzünden dığı ıırada (Gülün geldi kendin- ; kötküne gelir. ha çağırıp kalksana derse de yine sılı:ılıp lalaaiyle birliltte kıyafetlo
lım. öyle zengin oldular ki konaklar de gelirsin) deyince kız erteıi gü. ! Kız da derin bir uykuya dalmıt- ıeı çıkmaz. Kızın nefesine bakar rini değittirerek oradan kalkıp da-

Kız doğruca sandığın yanına yaptılar, çifte cariyeler, köleler nü annesine : i tı. Kıza yakl&f&l'ak kızın kolun- ki zerre kadar nefes çıkmıyordu. ğa, bu kızın aletiyle çıkıp gittiler. 
ırelip bu gözlerin ikisini de alarak aldılar ve kız da fevkalade olarak - Anne bu kız sağdır bu taraf- dan bileziği yavat ya vat çıkarıp Ayaklarına bakar ki buz gibi ıo- Bir zaman sonra büyük bir orma
ıretirdi. Bahçıvana verdi. Bu da ayrıca bir odaya sahip oldu. Her larda bir yerde olsa gerektir. Gel alır, Oradan atağı odaya gelerek ğuk. Bunu böyle görünce feryat na gelip gönlü açılmak için otur
gözleri alarak gülleri verdi ve ora- gün safayı hatırla oturup muhab- fU kıza bir cadı karı gönderelim Eeracesini geyer, evden çıkar ve edip a benim kızım, ölmüt, timdi- -BlTMEDl-



• 

ali anlaşma 
Türkiye ile lngiltere ara
sında yeni bir devir 
açılmasına yarayacak 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE ötedenberi endişe ile görüyordu.Bal
tir. Türkiye ile İngiltere arasında ye- kanlarda ve Tuna memleketlerinde 
ni vapur seferleri ihdas olunacaktır. bu Alman ekonomik yayılmasına 
lngiliz tezgahlarında hesabımıza yeni nihayet vermek kaygısiledir ki Türk 
harp gemileri İnşa olunacaktır. piyasasına mühim krediler açan ka-

Paris 28 (Radyo) - Londradan rarı vermi4tir. 
bildiriliyor: İngiliz bükümetince « Ticaret kredisi ve devlet kredisi 
Türkiyeye açılan 16 milyon lngiliz olarak 16 milyon lngiliz lirası tahsis 
liralık bir kredirıin 6 milyonu Tür- edilmiştir. Buna karşılık olarak kıı
kiyenin silahlanmasına tahsis edile- men Türkiye lngiltereden harp mal
cektir. tki hükümet mutabakatlannı zemesi satın alacaktır. Böylece in
bildirmişlerdir. Tediyat lOmilyon in- giltere Türkiyenin dostluğunu gİt
giliz lirasına kadar lngiliz mamuli- tikçe daha ziyade kazanmaktadır. in
tile yapılacak ve bu mamulit Türki- gilizler Almanlann Karadenize doğ
yeye ihraç edilecektir. Diğer kısım ru ekonomik yayılma siyasetine ni
da Türkiyenin lngiltereye harp gemi- hayet vermek İçin diğer devletlere 
leri ve diğer harp malzemesi siparİ§ ikrazlarda bulunarak yardım etmek 
etmesini mümkün kılacaktır. yolundaki ananevi siyaseti böylece 

Paria 28 (ö.R) - Fıgaro gazete- iade etmektedir. Bu uzağı gören si
ıinin Londra muhabiri B. Hector yaset sayesinde İngiliz diplomasisi 
Boutelot bildiriyor: Büyük Britanyanın etrahnda doat 

« lngiltere Alman ekonomisinin devletlerden mürekkep ehemmiyetli 
diğer Balkan memleketleri gibi Türk bir grup teşkiline muvaffak olmut
piyasasmı da tamamlamı4 olmasını tur.> 

Denizdeki Ceset 
Cinayet mi kaza mı? 

- -

- o -. •• -- .: - ,• •,' .. ,. " ' _-... - -~ · · ~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için (Helmoblö) kullanınız 

•• 
HELMOBLO 
Böbreklerin çalıtmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor

luklarını, eski, yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısı, 
sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
idrar temin eder. Sıhhat vekaletimizin ruhsatını haiz bulunan 
HELMOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö, idrarınızı temizliyerek mavilettirir 

Holistina 
Boyaları 

?il 

• 

Elbiselerinizin rengi kaçmasından ve kirlenmesinden korkma
yınız. Dünyaca tanınmıt yünlü ipekli elbise boyasıdır. Rengi kat
iyyen solmaz her eve lazımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavsiye ederiz. Deposu Suluhan civarı 
No. 28/9 HOSNO öZöDEMtŞLI ... 

lzmir vilayeti defterdarlık kalemin
den: 

Gayr~ mühadilerle tahsis edilen malların vergileri haJrkında 
kanun: 

Madde 1 - Gayri mübadillerin istihkakına kartılık tutulan 
g~yri menkulleırin satılarak tescil ve mütterilerine teslim ohm
dukları tarihe kadar tahakkuk etmit ve tahsil edilmemit olan ver
gileri ve belediyeye ati resimleri terkin olunur. 

Madde 2 - Birinci maddede gösterilen gayri menkullerin he
nüz satılmanııt olanlarından dahi satılıp mütterilerine teslimi ta· 
rihine kadar tahakkuk edecek olaıı bu vergi ve reıimler araıı· 
maz. 

Madde 3 - Gerek birinci ve gerek ikinci maddelerde gösteri
len gayri menkullerin tahsil edilmit olan vergi ve resimleri geri 
verilmez. 

Madde 4 - Bu kanun netri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 - Bu kanunun hüktimlerinin icrasına Dahiliye ve 

Maliye vekilleri memurdur. 
1814 (2037) 

iLAN 
S. H. 938/294 
Bergamanın Kınık Nahiyesinin 

Türkcedit mahalesinden Egnezli ' 
~_,, _ _ .ı~...:.:.:...~~;;;..;~~..., M~et.kızı Zühı:e ve küçük çocuk-1 ;;; 

. lan Fikriye ve Arife ve kasap Yqar ll }_;.: 
Denızden çıkarılan ceıet aralarında hissei şayıah Kınık çay ,' 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE denizde, dalgalar arasında kalan Yu- kıyısı mvkiinde malümülhudut bir 
sufun ölümü nezfi dimağidendir. ö- kıt'a bağın izalei tuyu zmınında sa

J{aybolan genç hadise gecesi arka- lüm boğulma ıuretile olmt14tur. Fil- blmasına dair Bergama Sulh Hukuk 

tqlarile sandalında rakı İçmiı, b~- hakika hadise gecesi Yusuf arkadq- Hakimliğinden sadır olan 25/3/938 1 

ara .u.y~ya yatmıştı. Sa~~l'.ın larile içtikden ıonra denize açılını§- tarih ve 294 No. lu ilimı mucibince 
endıımı arayanlar sandalın ıçerıaın- !ardır. Yuıuf, sarhoşluğu yüzünden icra ve iflas kanunu hükümlerine 

de bir tek ayakkabıdan maada bir4('y kür~Jderi idare edememiş, bunun tevfikan ve açık artırma ıuretile pe-
lıulamamışlardır. üzerine sandalda bulunan arkadll§ı şin para ile satılığa çıkarılmıştır ... 

lşde cinayet ve kaza kokusu bu- Salih kürekleri idare etmiştir. Birinci açık arttırma 21/6/938 
lunması zabıtayı harekete getirmi,, Cesedin üzerinde bazı berelerin SaL günü saat 15 de ve ikinci arttır
ılün bir cesed dolmada ~enizden çı- mevcudiyeti, Yusufun hadiseden ma 6/7 /938 Çarşamba günü saat 
karılmıştır. Ya!'ıla? ~~atta za~al- evvel kavga ettiği veya dü,erek ya- 15 de Bergama Mahkeme bafkatip
~ Yuıufu? validesınm muşahe_deııne ralandığını, alkolün tesiri veya diğer liğind'e icra edilcektir. 
ltfen ~emzd~n çıkanlan cesed~. Yu: bir tesirle olduğunu ve belki de öl- Müzayededen mütevellit masari
ıufa aı~ .oldugu anlaşı~~1~. ~e mudde~ dükden sonra denize düştüğünü zan fat v delliliye müttriye ait olup talip 
mıumılik makamı dun ogle vakti ettirmektedir. Bu his kuvvetli olmak- olanlann muhammen kıymetin ot 
O-'! 1 70 
•aaıseye e atmıştır. la beraber, işin içinde bir cinayet ko- 7 /5 nisbetinde pey akçalarile birlikte 

Müddei umumi muavini B. Nadir kusu da mevcuttur. Yusufun öldü- Bergama Mahkeme bqkitabetine 
Jün geç vakte kadar hadisenin tah- rüldükten sonra denize atılmış olma- müracaatlan ilin olunur. 
tikatiyle meşgul olmuştur. işin ren- 11 mümkündür. Bu suretle cinayette 1807 (2039) 
ri karanlık olduğu İçin cesede otopsi gizlenmiş oluyor demektir. 
•aptınhnıştır. Otopsinin verdiiii neti- Şahitlerin ifadeleri dün akşam UŞAK SULH HUKUK MAH-
ıe şudur: geç vahte kadar tesbit edilmiştir. itin KEMESINDEN: 

- Cesedi dört gün ve dört gece İç yüzü bu gÜn anlq~ır. Uşakın Sabah mahallesinde mu-

Almanya 
bir 

Praga Yeni 
nota verdi 

kim irfan Gökçay lzmirde Kartıya
ka Alaybey Gündoğdu sokağında 
No. 3 de Ali kızı Y qar aleyhine açı
lan nafaka kat'ı davasının görülmek
te olan mahkemesinde müddeialey
hin ikametgahı meçhul bulunmasın
dan ilinen tebliğat icrasına karar ~e-

Her .. Y• kızıyoruz , tNçbir ı•Y bizi 
~nun etmiyor, totıot en fenou r 
bOtOn etrohmııdo\iltr bu c;olı. lı.610 

tobıohmı2don doloyı bizden uzoUoııyorJor 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yetiıirl 
Onu bır kere ıecr\ıbtı edıniı; ondan t0nro 
dünyayı bir kol doho güzel g6recelısiniz 

VA l I O O L: domkl, ıoblet ve 
hop holinde her ecıonflfe bulunur. 

tzMJR MEMLEKET HASTA
NESt DAHIU HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesi : !kinci Beyler 

sokağında Fınn kartıamda (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

lzmir vılayeti muhasebei hususiye 
müdürliiğünden: 

ismi Sokağı No. Nevi kıymeti 
Şefik hemtireai Melek Mustafa Enver 4-25 Arsa 3600 
Yüzbatı Recep Olti Spor 3-1 « 350 
Kamil Şükrü Kaya 25 « 750 
Süreyya Şürkü Kaya 26 « 900 
Yukarıda sahiplerinin isimleri ile sokak ve numaraları yazılı 

arsalara arazi tahrir komisyonunca hizalarındaki kıymetleri tak
dir olunınut ve yapılan arattırmaya rağmen oturdukları yerleri 
teshit olunamamıt olması dolayısiyle ihbarnameleri tebliğ edile
memit olduğundan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

1809 (2030) 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 
ismi Sokağı 
Hulusi O. Mehmet Çakıroğlu 
Ali 

No. Nevi 
00 Bağ ve Zeytin 

kıymett 
900 

" " " Sıralı köy 00 Tarla 100 
« « « « 00 « 100 
« « Menemen yolu 00 Bağ ve zeytin 500 
« « Kamil Çakırolğu 00 « « « 900 
« « Sıralı köy 00 Tarla 100 
« " « « 00 « 100 
« « Menemen yolu 00 Yağ ve zeytin 500 

Hulusi kızı Zeliha « « 00 « « 500 
Durmut Metrutiyet 1-1 Arsa 200 
Ihsan anası Zübey. Şimendüfer Ca. 128-2 c 250 
Boyacı Hacı Mehmet Yeni yol 00 « 100 
Nigar lnkitaf 3-1 « 350 
Fitnat lnkitaf 3-1 c 350 
Gazozcu Ekrem Mimar Sinan 19 « 180 
izzet Hengam 45 « 750 
Mahiye Şehit Muhlis 26 « 150 
Ihsan Cihan 4 .tı 370 
Salih Cihan 4-1 « 500 
Yusef Cihan 2-2 « 370 
Polis Hayati Yeni milliyet 4 c , 300 · _ 
Y aıııcı Osman Şen 23 « 200 
Şaban usta baldızı Neyyire Şen 20 « 300 , 
Vilyam Hanri · Rağbet 7-1 « • · -315 
Melekzade Tahir Meydan 11 « 180 
Samiye Mimar Kasım 6 « 150 

Kartıyaka ıoğukkuyu alaybey, Osmanzade mahalleleri ile ör
nek köyünde kain olup yukarıda sahiplerinin isimleri ile ıokak 
ve numaraları ve cinsleri yazılı araziye tahrir komisyonunca }ti. 
zalarında gösterilen kıymetleri takdir olunmuftur. 

Yapılan arathrnıaya rağmen adresleri tayin edilmemit olması 
dolayısiyle ihbarnameler tebliğ edilememit olduğundan keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. 1811 (2031 

lzmir dördüncü nııntaka tapu sicil 
muhafızlığından: 

Büyük çiğli köyünde Maltepe mevkiinde tarkan Ali dayı tarla
ıı garhan dağ fİmalen dağ cenuben genel yol ile çevrili 9190 met· 
re murabbaı bir tarla cinbisi Halilin kızı Eminenin malı iken 
1340 yılında ölmesile kendisinden önce ölen kız kardeti fatına· 
nın çocukları Murat, Sadık Muatafaya kaldığından bahisle tes· 
cil ve satıtı istenilmittir. Tapuca kaydı bulunmadığından 9-6-
938 Per'4'mbe günü mahallinde tahkikat yapılacaktır. Bu tarla
nın mülkiyetinde ıınırında her hangi bir aynı hakta ilgiıi olduğu
nu iddia eden var ise o gün mahallinde tahkikat memuruna veya 
but o güne kadar lzmir 4 üncü mıntaka tapu sicil muhafızlığına 
belgeleriyle birlikte müracaatları bildirlir. 1817 (2034) 

lzmir vilayetı muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

ismi Sokağı No.su Nevi Kıymeti 
Neciye Retit pata 8 - 7 Arıa 640 
Ahmet Kolonyacı 36 « 210 
Nasiha Kazım paşa 14 « 210 
Mustafa Gailip Retit pata 10 - 8 « 1000 
lsmail Ahmet ve •ürekası « 9 « 730 
Hasan Hüseyin » 8 « 640 
Osman Nurettin » 4 « 640 
Kohen Kolonyacı 57 « 190 
Kohen Retit pata 2 • 8 « 640 
Abdullah Hilmi Kolonyacı 58 « 210 
Yakup c 45 « 200 
Abdullah « 44 « 200 
Mümin Ergül 4 « 240 
Aizi ..-e Ahmet Kazımpata 19/21 « 1700 
Besim Kolonyacı 1 « 220 
Yukarıda sahiplerinin isimleriyle sokak ..-e numaralan yazılı ar

salara arazi tahrir komisyonunca hizalarındaki kıymetler takdir 
olunmut ve yapılan aratlırmaya rağmen oturdukları yerleri teabit 
olunamamıt olması dolayısiyle ihbarnameleri tebliğ edilememit ol-
duğundan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 1810 (2029) 1 A ..:TARAFI 1 NCI SAHiFEDE h dolan lrunn L--k laril rilerek mahkeme 15/6/938 Çarşam-

.,.. ava or ay uq an e ba .. .. t 9 talik edilm" ld -
•.ıpmıştır. '{ÖTÜ4J11Üştür. Genel lrunnay reisi ge- - gund u ~- za .. lf. 0 u ------------- ~--------!lll!ll!!!!!!!!!lı!ll!!l!!!!!!!!!!!!ll!!l!!m!!!!ml!2!!!!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!!m_,_!!!ll!_ 

Roma 28 (ÖR) - Daily Mail 1 V K 1 d ""lak tt b gun an o gun ve saatte muddeıaleyh J • 1 h• J b •• d •• } .. •• d 
"'gazetesinin Pra~ muhabiri B. Vard r.:.:'14::.~. asae e mu a a u- ialıkemede bazır bulunması ilan Aşçıbaşı Makarnaları zmır n ısar ar aşmu ur uğun en: 
Price gazetesine Çekoslovak -Alman ° unur. Çamalh tuzlasında idare malı fırın ve kahvehane ile dükkan-
hududundan gönderdiği bir telgraf- Vaşington 28 (ö.R) - Sovyet 1818 <2032) ların 938 mali yılı kiraları açık artırmaya konulmuttur. 
da hudutta vahim hadiseler olması Rusya sefiri gazetelere şu beyanatta Muhammen kira bedelleriyle muvakkat teminat paraları ata· 
ihtimalinin henüz zail olmadığını bil- bulunmuştur: Bizim muayyen pren· IZMIR BELEDiYESiNDEN: ğıda yazılıdır. 
dirmiştir. Bunun sebebi hudut mm- siplerimiz olduğu gibi bazı muahede- 2100 Lira bedeli muhammenli ve Şartnameleri levazım tbemizde görülebiliri. 
takasına bir çok asker tah,id edilmiş !erle de taahhüd altına girerek bağ- fenni şartnamesinde yazılı evsafı ha- isteklilerin 9-ô-938 günlü saat 15 te bat müdürlüğümüzdeki 
olmasıdır. Muharrir 150 milli!: hu- lanmı41zdır. Hem prensiplerimize, iz satın alınacak 112 inçelik §ase üze- komisyonumuza gelmeleri ilan olunur. 
dut mmtakasını ziyaret etmiş ve ma- hem bu taahhüdlere riayetkinz. Bir rinde kurulu yerli yapısı cenaze nak- Senelik 
halli ahalinin Çekoslovak askerleri- Alman taarruzu halinde Çekoslovak- !ine mahsus bir adet otomobil bat Teminatı Muhammen 
nin bu mıntakada toplanmasını pro- yaya yardıma hazınz. Keza Fransa- katiplikteki mali ve fenni şartnamesi Lira K. 
testo etiklerini görmüştür. Bahusus ya da, bir taarruz kurbanı olacak veçhile açık eksiltmeye konulmUf
ki bunların arasında bir çok silahlı olursa yardım edeceğiz. Bunun bari- tur. 
komünistler hadiseler çıkarmakta ve cinde belki diğer bazı büyük devlet- !balesi 14/6/938 Sah günü saat 
yerli Alman ahalinin gayzını artır- leri de müdafaaya sürüklenebiliriz. 16 dadır. lttirak etmek istiyenler 157 
maktadır. İngiliz gazetecisinin fik- Taarruz hareketleri karşısında azimli lira 50 kurutluk muvakkat teminat 
rince vaziyet hali kaygılara sebep olmak icap eder. Çekoslovak mese- makbuzu veya banka teminat mek
olacak kadar vahimdir. lesi bir fırsattır. Taarruz emellerinin tubu ile söylenen gÜn ve saatte en-

i cesaretini kırmak gerektir. Biz kendi cümene gelirler. 
Berlin 28 (ö.R) - Şansölye Hit- hesabımıza buna hizmete hazır bulu- 29--3-7-10 1820 (2033) 

ler Berline dönmüı ve kara, deniz. nuyoruz. 

Seltinik ıergisinin Birincilik 
madalyannı Jıazanmlflır .•• 

22 
18 
13 
13 
4 

31 
4 
4 

50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Kirası 
Lira K. 

300 - Kahvehane 
240 - Atçı dükkanı 
180 - Bakkal 
180 - )) 
60 - Berber 

420 - Fırın 
60 - Sütçü dükkanı 
60 - Kasap > 

29-3 1775 (2042) 



tZML.~ tetLt TICf..RET ME· 
MURLUOUNDAN: 

Tescil edilmiJ olan (A!cbiaar Tü
tüncüler Bankası lmıir SıWesi) nin 
ödünç para verme j !erile uğra ac:a· 
ima mütedair beyannamesi 2279 
numaralı kanun hülmıüne göre sici
lin 2296 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilin o11mur. 

İzmir Sicili Ticaret Memurluiu 
Reami Mühürü ve F. T enik imzası 

1 : BEYANNAME 
IZMtR tLBA YUöl YOKSEK 

MAKAMI 
Akhiıar Tütüncüler Bankası lzmir 

Şubesince 2279 numaralı ödünç p&.ra 
verme itleri kanununa tevfikan ten
zim ve lzmir Vilayeti Yüksek Ma
kanmıa tevdi olunan beyanname. 
ŞUBENiN UNVANI : Akhisar 

Tütüncüler Bankası 
KANUNi iKAMETGAHI: tzmir 
TICARJ iKAMETGAHI: hmir 
T ABllYETI: Türkiye Cümhuri-

yeti tabiiyetini haiz ve Türk kanun
larına tabidir. 

MUAMELENlN NEVi: Tütün 
vesair mahaulib arziye terbini mu
kabilinde ikrazat kefaleti müteslsile 
ile ikrazat, emtea depo1u mukabilin
de ikrazat e.bam tahvilit, mücevhe
rat, altm ile gümiif meakiikit terbini 
m1Wbilinde avamlar, kefalet muka
bili (teminatlı ve teminatsız) avans
lar, ticari iıkonto, çek Te poliçe mu· 
amelatı, finanunan komisyonları ve 
bil'umum banka muamelib, ticaret 
ve komilyon ifleri. 

ALINACAK FAtZ: KanWlun 9 
ve 15 inci maddeleri mucibince borç
hadan alınacak en yüksek faiz senevi 
Yibde (on iki) ctir. 
MOŞTERJYE TAHMiL EDtLE

CEK ŞARTI.AR: 
1 - Azami yüzde on iki faizden 

ba.tb icabı halinde yapılacak ıigorta, 
arziye, nakliye, muhamin, nezaret, 
muhafaza, poşta ve telgraf, muha
bere muraflan ile, muamele vergi
leri ve alacağın tahsili için yapılacak 
ı>foteato icra masrafları ve vekalet 
ücretleri müşteridn tahsil olunacak
tır. 

2 - Vadesine ödenrniyeıı matlfı
bat faizlerinde bir dğişiklik ve fula
Lk olmıyacakbr. 

3 - Vadeli poliçelerden alınacak 
izami yüzde on iki faiz nisbetinden 
bqka mevsime göre muhabir ve 
nakli nukut mesa.rifne mukabil mu
amele ba§ına asgri yarım lira olmak 
üzere bir aciyo alınacaktır. 

4 - Ticaret kanunu mucibince 
borçlu hesabı carilere ait faizler her 
üç ayda bir resülmale kalbolunacak
tll'. 

5 - Vadeli vadesiz ve ihbarh ti
cari ve tasarruf mevduahna kanu
nun tayin ettiği azami hadler f eY
kinde faiz ve komİlyon verilrneyece
ii aibi alel'umum müıterilerimizden 
alac:ainmz faizlerde yüzde (on iki) 
nisbetini tecavüz etmiyecek ve bina
enaleyh muhaıebei huıuıiyelcre tef
rik edilmif hisseler bulunmıyacaktır. 

lfbu beyanname mezkUr kanunun 
l üncü maddesi hükmüne tevfikan 
Oç nUıha olarak tanzim kılındı. 
AKHiSAR TOTONCOLER BAN

KAsl IZMJR ŞUBESi Resmi mührü 
imza okunamamı•tır. 

. 1800 (2041) 

IZM1R stCllJ TICARET Mf, 
MURLUöUNDAN: 

Tescil edilmiş olan (Doyçe Oryent 
bank Dresdner ban)( ıube.i lzmir) in 
Ödünç para verme işlerile uira§aca
iına mUtedair beyannamesi 2279 
numaralı kanun hükmüne göre sici
'lin 2294 numaruma kayt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 
- İzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
Resmi Mühürü ve F. Tenik imzası 

1 : BEYANNAME 
lZMtR lLBA YUCI YOKSEK 

Mükellefin ismi Mevkii Jkametıia 
Adreai 

Kazanç Buhran 
verıisiTerrfai 

t. Miıil 
zam 

Doldurulan Mali Tarhiyata eı •olan re-
lhbamame- sene ıon takdiri komiıyon k•• 

nin -~ ~ ~ rarının tarihi No. • 
f 

Cilt varak 
185 Ahmet oğlu Mustafa 
372 Hayri 

Hancı 
Müteahhit 
tlzüm ıimıarı 

Türk Eli aokak Ayni yerde 
2 inci Kordon 66Karantina T. C. 612 

Bora Arap fırını 

~ 34 90 13 36 
12 57 s 02 

3490 
12 57 
o 00 

4/lO 
4/13 
4/17 

937 ~ 937 /990 
834 .- -·~- 937 /974 

303 Ziya oğlu Kemal 6 00 1 20 934 Tetkikte bulunan fark .. 
üzerinden -

l 16 Ziya oğlu Kemal 
116 · Ziya oilu Kemal 

3 Antivan Valter 

Ozüm ıimaan 
Vzüm ıimsarı 
Avrupa Kom. 

Bona Arap fırını 3 61 o 72 
15 07 3 02 
30 00 12 00 

o 00 4/18 
4/18 
4/23 

935 • » » 
Bona Arap fırını 1 

• o 00 
30 00 

936 » » • 

321 
321 
285 

51 
272 

Albcr Duenyas 
Alber Duenyaı 
Hasmet 
Mahmut 
Vitali Abram 

Mimar Kemalettin Gtiı:tepe Abdülizcl pa-
sa S. 29 

Manifaturacı Kuzu ojlu 48 Karatat T. C. 
Manifaturacı Kuzu oğlu 48 Karataf 
Avukat Kardiçah han 61 Güzelyalı Cami S. 
Büyilk Leblebici hanı Alipata 71 Ayni yerde 
Avrupa kom. Yeni Kavaflar Keçeciler Musevi 

mektebi sokak 

197 96 
168 00 
76 80 
12 ()() 
31 02 

4 80 
12 40 

39 59 
33 60 
15 36 
12 00 
31 02 

4/36 
4/36 
4/37 
5/51 
5/57 

936 .... .._'!o 

933 
933 
932 
934 
934 

199 B. A. Sereno Mahdumu Avrupa Kom. Ali Salim hanKarataf Tetvikiye S.No.58 25 00 10 00 25 00 5/68 934 
199 B. A. Sereno Mahdumu « « « Karataf Tetvikiye S. No.58 72 00 28 80 72 00 5/68 934 
366 M. Rafit Asya vapuru 1 ci Kordon Kartıyaka Dilmaç ıo. 56 240 00 96 00 240 00 5/70 934 
366 M. Raşit Asya vapuru 1 ci Kordon Kartıyaka Dilmaç So. 56 96 00 38 40 96 00 5/70 934 
183 Kari Mente lntad müteahhidi Kardiçalı han 70 Alsancak 24 50 9 80 24 50 5/71 934 
381 Jozef Gönçi • » » Maltızlar Sisli sokak S Ayni yer 3 50 1 40 3 50 5/72 934 
246 Mordahay Baruh ve Ş. Kazmiz ve hazır elbiseci Kebapçılar t Karataf T. C. 96 19 19 20 115 20 6/ 2 934 
246 Mordahay Barub ve Ş. » » » 12-14 Karataf T. C. 156 54 79 31 156 54 6/ 3 934 

76 Ahmet Suat,Sami ve Haydar Ege Talk fab. Gözlemeciler 7 20 00 00 00 O 00 6/23 934 
302 Briyata Lanklova ve Romano Avrupa Kom. . Osrııaniyo 38/1 Burnava C. 20 13 13 5 25 13 13 6/26 934 

57 « « c « Avrupa Kom. Osmaniye 38/1 Burriava C. 20 12 40 4 96 12 40 6/27 935 
57 « « « « Avrupa Kom. Osmaniye 38/1 Burnava C. 20 47 94 19 18 47 94 G/28 935 

372 Hayri Müteahhit 2 ci Kordon Karantina T. C. 612 105 00 42 00 105 00 6/30 934 
414 Turan 9 Eyliıl Panayır gazinosu Panayır yerinde Karatq Halil Rifat Pı. C. No.9 ıs 38 6 15 15 38 6/38 934 
86 A. Malamo ve Ş.sı Ticaret 2 cin Kordon 25 00 ()() 00 O 00 6/46 934 
74 Nafız Hamdi Halefleri Kırt~iye Yol bedesteni Gündoidu 250 5 ()() 00 00 O 00 6/56 936 
54 Hüs~yin Nuri Kahve ve saatçi 1 ci kordon 80 51 32 20 80 51 6/57 935 
54 , Hüseyin Nuri Kahve ve ıaatçi 1 ci kordon 120 00 48 00 120 00 6/58 935 

415 Necip Harsa inşaat müteahhidi Kardiçalı han 35 00 14 00 35 00 6/66 934 
297 Barker Biraderler Ticaret ve Kom. Omıaniye 27 /30 20 23 8 09 20 23 6/85 934 
346 Eliyezer Hodara Afyon simsarı Borsa Abdullah ef. S. 12 22 37 8 94 22 37 7/& 934 
350 . Remzi Ozüm Simsarı Borsa 12 00 4 80 12 00 7 /9., 934 
323 Lutfullah Ferdi Üzüm Simsarı Borsa Ali reis 1 ci Dede sokak 22 7 88 3 15 7 88 7/10 934 
323 Lutfullah Ferdi Ozüm 'Simıarı Borıa Ali rei. 1eiDede10kak 22 15 18 6 07 15 18 7/10 934 
340 Moiz Şaul incir simsarı Borsa Karantina T. C. 630 37 20 14 88 37 20 7 /12 934 
366 . Haydar Faik Alk fabrika11 Gözlemeciler 7 48 00 19 20 48 ()() 7 /21 934 
185 M. C. Blom Avrupa komisyoncusu Kardiçalı han Burnava Ferah sokak 36 00 14 40 36 ()() 6/87 934 
253 Venson G. Gondron » • Rıhtım han Kar9ıyaka Muradiye 63 68 40 27 36 68 40 5/77 934 

51" Naim Vapur acenti 1 ci Kordon 5 00 O 00 O 00 5/78 934 
253 Venson G. Gondr~n Avrupa Kom. Rıhtım han Karfıyaka 63 28 45 11 38 28 4S 5/77 934 
51/1 Naim Vapurcu 1 ci Kordon 5 00 O O 5/79 934 
102 Nusret Müteahhit 2 ci Kordon 3 50 1 40 3 50 5/81 934 
232 Sabri Veli Komisyoncu Yol bedesteni 31/15 36 00 14 40 36 00 5/83 934 

43 Necip Kal'acı » Çiviciler 23 360 00 90 52 92 59 5/84 934 
130 Aydınlı Mevh'.it » Vali Kizım P. 9/8-7 50 03 20 10 50 03 7/25 935 
269 Aydınlı Mevliit » » » » » » » 64 68 25 87 64 68 7 /26 934 
244 Emin zade Netet » Rıhtım han 21 84 8 74 21 84 7 /32 934 
38 Eski Hava gazı ,irketi Birinci kordon 138 GOO 00 240 00 600 ()() 7 /33 934 

120 Antuvan Valter Komisyoncu Osmaniye 31 78 12 71 31 78 7/34 934 
225 Nafız Hamdi halefleri Kırtasiye Yol bedesteni 8 71 3 4-S 8 71 7 /41 934 
130 Sermct, Emin ve Ş. lzmir nakliyat Ş. 1 ci kordon 46 8 55 3 42 8 55 7 /42 934 

937/848 

938/107 
938/107 
937/375 
938/402 
938/644 

938/641 
938/641 
938/659 
938/659 
938/643 
938/642 
938/277 
938/276 
938/261 
937/ 32 
937/ 33 
937/ 34 
938/239 
938/414 
938/333 
938/312 
938/416 
938/415 
938/403 
938/472 
938/617 
938/604 
938/605 
938/605 
938/616 

938/490-491 
938/503 
938/838 
938/833 
938/838 
938/834 
938/847 
938/869 
938/864 
938/843 
938/842 
938/846 
938/840 
938/836 
938/841 
938/855 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından : 
. ":eni Maliye fuhesi mükelleflerinden yukarıda iıim1eri, İftİgal nevileri ve ticaret mahalleri yazılı 52 mükellef namına tarholunan ve her Lirinin isimleri hizasında 

g~ıt~rılen ~nzanç. buhran ve vergileri !le zamlarının bu mükelleflerin bildirdikleri adrealerinde bulu namamalanndan ve yeni ticaretgah ve ikametgah adreslerini de 
bıldırmemış olduklarından matruh vergi kendilerine tebliğine imlcan bulunamamıttır. ltbu ilin tarihinden itibaren 30 giln zarfında itiraz edilmediği takdirde verg·n·n 
lazımüttahsil bir hal alacağı 2395 aayılı kanunun 86 ıncı maddesi delaletiyle hukuk wulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibince teblia makamı kı •1 

lmak Ü 
·1~ bl... ı o na aım o zere ı anen te ıg o unur .. 

e:z=::s L::SX:ZS: ~· 
:w 

Mükellefin Ticarethanenin 
Şubesi Senesi ismi San'ah Mevkii .. No. 
AJsancak 934 Vilyam Grifit Halı Tüccan Şehitler C. 18 

.. " " 
,, ,, " 

" " 
Adnan Naim Gazinocu Birinci Kordenda BilA 

" 
,, " " 

,, 
" ,, Hilmi H " 374 ,, 

" " 
,, ,, 374 

" Basmahane " 
Mustafa Otelci Dellal Başı So. 7.5 

'' 
Ahmet Kahveci Tilkilik C. 191 

" 
Yeni ,, lbrahim Motörle toprak &ğutme vali Kazımpaşa C. 5 

" 
,, Mustafa Kamil Mobilye Fab. lsmetpaıa bulvarı 66 

.. ,. lsmaiJ Hakkı Hizmet gazetesi sahibi Tuhafiye· 
ciler 47-48 

Baş durak " 
Ekmekciler cemiyeti Hü~ümet C. 

.. ,. Bahkcılar cemiyetj ikinci Kordon 

ihbarnamenin 
Cilt Varak 
8 52 
8 53 

12 63 
12 66 
ıı 58 
12 59 
48 146-1 
2 73 
5 42 
5 47 
5 48 

4 1 
3 95 

Tarh No. 
20 
1120 
266 
266 
382 
12 

5.32 

419 
42 

418 

> 

Kuanç 
Lira K. 

1350 00 
562 50 

2707 50 
2207 50 

4 20 
48 00 

102 00 
30 00 

81 90 
11 20 

Buhran 
Lira K. 

270 00 
129 37 
441 50 
441 50 

19 20 
40 80 
12 00 

20 70 
s 16 

. =:::s o o 

Zammı 
Lira K· 

84 37 

53 
42 

48 00 
102 00 
30 00 

143 82 
16 92 

Komisyon masrafı 
Lira K. 
20 
20 

-· 
Muvazene 
Lira K. 

105 93 
10 64 

. lzmir Vilayeti Defterdarlığından : . 
Battur.•~·. A~ı~nc~, ~asmahaııe~. Y e~i Maliye şubeleri mükell~fle~i~den yukanda isimleri, ittigal nevileri ve ticaret mahalleri yazılı 13 mükellef namina tarholunan 

ve her bınnın ısıınlerı .h~zasın~a .goster!len kazanç, buhran vergılerı _ıle zamlnrının bu mükelleflerin bilclirdikleri adreslerinde bulunamamalarından ve yeni ticaretgalı 
ve ikametgi.h ~d.reslerı~~ de hıldır~~mıt oldukl~r!ndan ~tru~.}'ergı ye zamlarının kendilerine tebliğine imkan bulunamamıtbr. 

ltbu ilin tarihanden ıtı.baren 30 gun zar!ın?a ıtıraz .edıl~e~ıgı tak~:rde verginin lazımüttabıil bir bal alacağı 2395 sayılı kanunun 86 ıncı maddesi delaletiyle hu
kuk usulü mubakemelen kanununun 141 ıncı maddesı mucıbınce teblıg makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

lzmir Vilayeti Defterdarlıg" ından: BERGAMA suLH HUKUK BERGAMA KAZASI MAHKE-
MAHKEIY.:EstNDEN: MEt ASUYE DAiRESiNDEN: 

1 · San'atı Me~kii Ye No. Sen · T h N Ve~= Uru Komisyoncu Haliın aia Ç&l'ftll 31 esı ar o. tzmirde Keçecilerde 158 No. da Beriamarun (Hoca) Sinan mo.• 
fAatrabı Buhran Misil zammı Y~n 34/ 934 Şapkacı Sabahetbı yaninda Bcrga- halleainden Ahmet oğlu Veli Ayaz. .. 

t Z M t R . Lira K. Kaı::ç K. Lira K. Lira K. Lira K. lbbc7ı:S::~ mah Cerkes Ahmet kızı Hafize ile lar tarafından ikametgahı meçhul 
2279 Sayıh ödünç para verme iı- 400 35 68 14 27 35 68 85 6l 6 44 Bergamanın Turabey mahallesinde Berıam•mn Ertuinıl maba~inden 

MAKAMINA 

leri kanununun 2 nci maddesine tev- Cerkes Ahmet oğlu Ethem kansı Mahmut lazı Kıymt aleyhinde ikame 
flkan, iıbu beyannameyi Uç nüsha ismi San'atı Mevki ve No. Senesi Tarh No. Şadiye ve Ahmet kansı Zeliha ve eylediii bopnma davasının icra lQ .. 
olarak veriyonn. . Hacı Ali Kahveci Yemİf çarfısı 51 934 203/934 Ahmet kızı Ay4e aralarında biatei hnan ed'~en:e.3~ ~nundd a:. Kan'!'" 

1938 Senesi içinde afAğıdalri •art- Matrah Kazanç Yüzde 10 zam Y elriln ihbarnamenin 4ayıalı Bergamanın Turabey mahal- n~ m enının . cı m desı mucı• 
lar dairesinde borç para vereceğimizi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Cilt Varak lesinde kiin 350 lira lrıymetinde ma- bınce tar~e!I'ın bop.nmalanna 31 /, 
bildır· ır· ız' •• 15 1 05 O 10 1 15 6 92 lüm .. lh d t b0 b h e ile Maltepe ~1938 tarihinde karar verilmiş oldu· u u u ır ap an gundan mezkUr bük.. &) hind 

1) 2279 Sayılı kanunun 9 uncu Bqturak maliye tubesi mükelleflerinden yukarıda iıimleri ittiıal nevileri ve ticaret mahalleri mevkiinde 175 lira loymetinde on müddei ale h. b' .. u~. ey e 
rnaddeai mucibince, borçlulardan, fa- yazılı iki mükellef namına tarholunan ve her birinin isimleri bizuında ıöıterilen kazanç buhran dönüm rnıkdarındaki bir kıt'a tarla- tarih T' d Y ~ ib ır g7s ıt~az~arsa 
iz ve komisyon dahil olmak üzere misil zamlarının bu mükelleflerin bildirdikleri adreste bulunamamalarından diğer ticaretgAh ve 'k": nın izalei ,uyuu zımnında satılına- d ·rı an an .il_ 1~aken g~n m· 
azami yüzde on iki faiz ahnacaktır. metıah adreslerinin de bildirmemit olduklarından matrub vergi ve zamların kendilerine tcbr ;ine sına dair Bergama Sulh Hukuk Ha- a .. ı an ıuredtıba.aril ... t~~!z ykdol~~a 

2) Açık kredi ve rehin üzerine imkan bulunamamıttır. ltbu ilan tarihinden itibaren otuz gün zarfında itiraz edilmediği takdirde kimliğinden aadir olan 13/4/938 ~~~t e ~ ece~ nxı>ı ta uue 
yapılacak ikraz muameleleri ile açı- verginin 18.zımütt.ahsil bir hal alacağı 2395 numaralı kanunun 86 ıncı maddesi delaletiyle hukuku tarih ve 607 No. lu ilam üzerine icra ~~kmü mezlrurun kıymet kesbedece
lacak her türlü borçlu hesabı cariler, ~ul mahk~~elerı kanununun 141 inci maddesi mucibince teblii makamına kaim olmak üzere iflas kanununun hükümlerine tevfi- !l'1 ~ukuk u~ul M: ~anunun~n 407, 
• 1 teblıg olunur (2045) ka ve açık .... ttırma -··e ı·le v . ıncı madclesı mucıbınce teblıg maka· bcart kanununun maddei mabsusası ı anen · n ltU •w. e pqın k · im • .. 'l" 1 

f · 1 • para ile •ahlıg"a "'.ıkarılmı•lll'. mına aım o aK uzere ı an o unur. mucibince her üç ayda bir nız erı " •· y 

he _.:ı·ıe ·1 :ı_ ı -- __ ,..... 1 z • kb ı-- n· . . 241" . 1so8 c2036) sap edilerek resülmale um c:uı • rueraen a ln.ac;&IUJf. ayı ma uz gund~n ve yenisini ~acağunda'! ınn~~ ~ttırma ~f938 . . . . 
cdrtir. Saygılarinmla . .. mezkur makbuzun hi; bır kıymeti Cuma gunu saat 15 de ve ikincı ut- talipler loymetı muhammınelerı ii:lc.. 

3) Müşteriler adına depolarımızda DOYOE ORIENTBANK lzmır lthalit Gümrtiğünde 13091 olmadığını ilin ederim. tırma 9/7 /938 Cumartesi günü saat rinden yüzde yedi buçuk nisbetinde 
ınal muhafazası muamelah ile iJtigal DRF.SDNER BANK ŞUBESi numara ve 12/5/934 tarihli beyan- lzmirde Sulu ban civarinda Şerit- 15 de Bergama Mahkeme B"4kita- pey e.kçalarile Bergama MahkemQ 
dilecek ve bu yüzden sigorta, ardiye, IZMIR name ile mn~mele ~~yeıini U:• ç~ler çar111inda 1 numarada Boya betinde yapılacaktır. bqkitipliğine mUrac.aatlan iJin o!u• 
ekıper ücretlerile bekçilik, hammali- imza Olnınamam11tır. ile memlkete ıthal ettıgım euaya ait tüccan MOIZ ARDtm Miizayededea müt...-ellit bilumum nur. 
>':!ı.P._Olta ücretleri de aynca müıte- 1813 (2040) 51542 numarah makbuz za~o~u- tS!ı (~5) muarifvedelWl.Jemtifl_!iyeaito!utJ_ 1806 (2038) 
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Yazın insan kendini daha 

.~1 
TÜRKİ)'E 

CUMHU RIYETi 

:BANKASI 
Ağız bütün mikroblara daima açık 

bir kapıdır. Ve unutmavınız ki: 

Bakımaızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide hummaaı, apandi· 
ait, nevraateni, aıtma ve romatiz
ma yaptığı fennen anlatılmıttır .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar· 
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her sün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
ııaranti edebilirsiniz ve etmeliai· 
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur- ( 

RADYOLIN 
sunuz. 

ile ditlerinizi ıabah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınız .... 

,- Fenni Q'Özlük için -, 

KEr· AL KAMiL AKTAŞ 
"' 

HI AL ECZA· NESi 
Dünyada mevcut biitün gözlük cins ve çe,itleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

O oy ç e O r i y ant bank 
J)l~ESl)NER HANK ŞlJRESJ 

IZMiB 
.\lEHKJ<;ZJ · Bhl<Llll 

Aimanyada /7/j Şubl!&I Meııcıı ıııı r 

lfoıııınve v~ ılıtiynı akçe"• 
165,000,000 Itaylı•ın ıırk 

Tliıl<116de ı-nlıelrrı: ISTA~BIJJ, ve IZMIH 
.MıaırJa . 'ulwl~rı : J\AHlHE rn . ISKEllDliRl\' Jı: 

Reı ı ii rlil hanka ınnuın rl "ıtnı ıfıı n k:thal 
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ı 
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kolaylıkla üşütür! 
• 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

.... _....,._~, ....... r.-............................. ..._ ...... .. 

TAZE TEMJZ 
U_C!:!Z JLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

•• •• • 

ENGURU BOY /.EVi 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBtJSLER, KAMYONLAR, sair 

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

BOYALAR, MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyaaıdır. 
BOYA EVIMJZ : Memleketin duyduj!u bir noksanlığı ikmal 

etınekle iftihar duyar .. 
FIATLERIMIZ : Rekabet için değil, nefaset için mütterileri

mizin gösterecekleri rağbete bağlıdır. 
USTAMIZ : Avrupanın en iyi müeueselerinde çalı,mıt bir 

T O R K gencidir. 
JZMIR : Cümhuriyet Caddesi : (ikinci Kordon) inhisarlar ba~ 

müdürlüğü kar,ısında (111) numaralı yerdir. 
H.3 1 - 13 (1054) 

N'ASl'R.il.ACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m 
ÖZAQ.. 

En eıki naaırları bile pek lıııa .bir ıamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır . 

Umumt depoıu: lnıiliı Kiınıuk ec11ne1i her eczanede bulunur. 

Ciddt ve müuıir . bir nutr i!Ş.cıclır, 

UMUM SANAYİ ERBABININ: 
Nazarı Dikkatine 

Memactııt malıinaillJ'ı ve tezgfilıları bilumum ıanayi malıino
ları, Tornalar, Malılıaplar, Frezeler veıaire .. 
cPLATTa markalı pamuk çıknklan Te yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her aiıtem kompreıörler. 
Dekovil ve maden ocaktan demiryolları intaat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve •• 
TIT ANIT aert maden takımlan. 
Bu ihtiyaçlarınızı aııağıdaki adreaten temin edebilirıiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar aokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - izmir 

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

Kumatlarınızı yalnız ( ARTI ) 

boyalariyle boyayınız. Tam renk 

verir, dalga yapmaz, solmaz. Ko-

lay boyarsınız. 

(ARTI) den batka iıimli boya-

!ara kulak vermeyiniz. 

(ARTI) fennin ıon yenilikleri

ni daima tatıyan biricik boyadır. 

D A l M O N Masa vantilatörleri 

1936 seneıinde en son icat edilen bu vantilltörler iiç adet p:J. 
le itler. Bir saatte bir kuruftan dalıa az aarflyat yapar. Bankala· 
ra ve yazıhanelere, evlere haatanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhaaıa saatte bir kurut gibi az ıarfiyat yapmatı 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sah' yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 

Muğla Vilayeti Fethiye Kazası 
Kestep köyü ihtiyar heyetinden: 

EKSiLTME iLANI 
1 - 11491 lira 79 kurut k~if bedelli Kestep köyünde müced· 

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

2 - Bu ite ait ketif, proje ve prtnameler köy odasında ve 
Fethiyede köy bürosundan temin edilir. 

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

ihale F ethiyede huıuai muhasebe dairesinde 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 yalıut bu iti yapabileceklerine dair bir kıt'a ehliyet ve
sikası ibraz etıneleri lazımdır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını 2490 numaralı kanun tari
fatı dairesinde ve ihale saatinden bir saat evveline kadar köy 
muhtarına makbuz mukabilinde teslim eylemeleri ilan olunur. 

25 - 29 - 4 1731 (1090) 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

Ll 

OSMAN • YE 1 
Sirkecide 

'/OZZ7. 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oteleiıi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idareaiyle bütün Ece 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Bircok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler miithlt ucuzdur. 
lltanbulda blitün Eıre ve bmirliler bu otellerde bulueurlar. 
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mevsimlik sağlam Yeni gelen 
UCUZ eri yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde · 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde ta,hlr edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
e:dlnlz, Satı' toptan ve perakende 

-*--%Zil ili --
lzmir Vilayeti Defterdarlığın
dan: 

Mütekaitlerle Dul ve yetim
lerin nazarı dikkat1ne 

Askeri zat maaşları hükümet 
.. airesinde Maliye veznesinden 
Mülki zat maaşları yeni Mali· 
ye binasında açılan vezneden 
tediye olunacaktır. 

1 - Askeri ve mülki zat maaş
ları erbabına 2 Haz;ran 938 den 
itibaren aşağıdaki fık a arda 
yazılı mahallerde tediyat yapı
lacaktır. 

A - Askeri mütekaitlerle as
keri dul ve yetimlere hükümet 
dairesi içindeki Maliye vezne
sinden. 

B - Mülki mütekaitlerle mülki dul ve yetimlere Saman iıke.
leainde yeni Maliye tubeainin bulunduğu binada açılan vezneden 
tediyat yapılacakbr. 

Alakadar zat ma&flan erbabının 2 haziran 938 pertem~e IÜ· 
nü meıai ıaatinden itibaren akf&lll ıaat 18 e kadar bu talımata 
göre kendilerine mahıus kitelere müracaat edilerek ııra numa
rası üzerinden iıtilıkaklannı almaları. 

2 - Aylıklarını Emlik ve Ey-
1 tam bankasından kırdıran As

keri ve Mülki mütekait dul 
yetimleri'• 

Maaf cüzdanlariyle birlikte muamelesi yapılmak üzere 27 ma
)'11 938 cuma gününden itibaren Defterdarlık muhasebesine mü
racaat etmeleri. . 
3 - Yoklama iln1ühaberlerinin 

alınmasına 15 Mayıs 938 tari
hi11de başlanacak ve 

27 mayıs 938 tarihine kadar devam edeceği sayın alakadar .. 
lara arzolunur. 

15 - 20 - 30 1618 (1013) 

' 

TURAN rabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş ıabunu ve kremi ile gDıelJik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için bmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 346& 

' • . ..ıı.. •. .. • -,~ .. • ~ · ,, . . . .' •. ,,....c:.·•.i'•'~ ;·. ::.~; .. ~ 'iJ. 'rV'\.: ·, \.-.':J.. ' .......... );,........ • '( 
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Türkiye 
1 l\ızıJay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudut 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczaneıi TELEFON 2067 

ıı 
4 

Motosiklet Meraklılarına 
ALMANYANIN EN MEŞHUR 

VICTORIA 
MARKA 

100 - 150 - 200 - 250 - 350 - 500 Santinıetre Küblik Suppaplı 
ve Suppapıız MOTOSIK.LETLERt Büyük fedaki.rhldarla 
ŞEHRiMiZE GETiRiLMiŞTiR 

V 1 C T O R 1 A marka MOTOSIKLEnERt 
GöRMEDEN KARARINIZI VERMEYiNiZ 

EGE MINT AKASI Umumi ve Reınıi Acentaaı 
İkinci Kordon Kazım Dirile Caddesi 
A L 1 O T T J B 1 R A D E R L E R Telefon : 2801 
ESHAMLI KOMANDiT ŞiRKETi : 3709 

TELGRAF : FRERALIOTI. ... 1 Z M J R 

-

as em SAYFA. 11 

- -DEUTSCHE LEVAN! Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. 1 ROYAL NEERLANDEs 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A G. KUMPANYASI 

BREMEN VENUS vapuru 29 mayısta bekle" 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE mekte olup yükünü tahliyeden ııon 

HAMBURG, A. G. B y K- · · ·· urgaa, ama ve ostence ıçın yu LARISSA vapuru 28 mayısta bekleni- l -- '·t a aCUK ır. 
yor. Anvera, Rotterdam, Hamburg ve l SATURNUS vapuru 30 mayısta bek 
Bremen limanların İçin yük alacaktır. l kt 1 Am t d R tt d enme e o up s er am, o er a 

SOFIA vapuru 31 mayısta bek.leni- H b · · yu"'- nla '-tır ve am urg ıçın .ıı: ca.ıı: . yor. Anvers, Bremen ve Hamburg Ji. SVENSKA ORIENT LINIEN 

manlanndan yük çıkaracaktır. NORDLAND motörü 6/6/ 938 de ge 
CHlOS vapuru 8 haziranda bek.leni- 1. R d H b Gd · D 

ıp otter am, am urg, ynıa, an .. yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen . D . '- B 1 _ı. ı· ı · · 
• • •·ı. al ak zıg, anımar.ıı: ve a tuı;. ıman arı ıçın açın yu"' ac tir. "k al k 

oa.ra.r..- yu aca tır. 

A~nc.ıYu:..ıu H. SC~Ul.DT VlNCALAND motörü 16/6/1938 
MARITZA vapuru 2 hazıranda bek- d b ki '- l R d H 
. e e enme.ıı:te o up otter am, atn· lenıyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- b Gd . D · k B 1 k ı· 

1. J "k 1 k urg, ynıa ve anımar ve a tı ı-men ıınan arına yu a aca tır. 

ınanları için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROUMAINE SERVtCE MARtTIME ROUMAIN 

BUCAREST 
DURO~OR 31 bu SUÇE.AVA vapuru 6/6/938 de bek· ., ı · vapuru mayısta eıue-

. K" t Cal tz Gal tz ak lenmckte olup Malta, Marailya ve Ce-~or. oa ence, a ve a -
ta T 1. 1 . · ,,L l - '-t nova limanlan İçin yolcu ve yük alır. rm.ası una ıman arı ıçm Ywt a acıuı: ır. AL d 
DEN NORSKE MIDDEUIAVSLINJE BA JULIA vapuru 2/7/~36 e 

beklenmekte olup Malta, Maraılya ve 
OSLO Ce ı · 1 • · .. ._ 1 1 SAN ANDRF.S 26 h . d nova ıman an ıçın yu&. ve yo cu a ır. vapuru azıran a 

b ki · o· N ilandaki hareket tarihleriyle navlun· e eruyor. ıeppe ve orveç umum 
liın 1 • .::k 1 ktır l lıırdaki değişikliklerden acenta mesuli-an anna ;ru a aca . 

JOHNSTON V ARREN UNF.S L TO. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
LIVERPOOL ikinci Kordonda FRA TEUJ SPERCO 

AVIEMORE 3 d bek vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· vapuru temmuz a • 
1 r ı ca o unur. 

!eniyor. Llverpool ve Anvera ıman arın- Tclefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 
dan yük çıkaracak ve Burgas, Yama, ---Köstence, Sulina, Kalas ve Braila liman· 

Olivi Ve Şiire. 
STE ROYALE HONGROISE LıMİTET 

lanna yük alacaktır. 

DANUBE MAR111ME v 
SZEGED vapuru 6 haziranda bekle- 3pUr acent&SJ 

nİyor. Port Sait ve Iskenderiye limanla- BlRJNCf KORDON REES 
nna yük alacakbr. BiNASI TEL. 2443 

TISZA vapuru 1 O haziranda bek.leni- EUerman Lines Ltd. 
yor. Tuna limanları için hareket ede- LONDRA HATTI 

cektir. . DESTRO vapuru 7 haziranda 
IlAndakJ hareket tanhleriyle nav- L" 1 S d li 

. ıverpoo ve vanaea an ge p lunlardakl değişlklıklerden acenta me- yük çıkaracak. 
suliyet kabul etmez. CA V ALLO vapuru 7 hazirand 

Daha Cazla tafsilAt almak için Birin- ı· L d H il • • ...::1. 1 8 
ge ıp on ra ve u ıçın .JUA a a· el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee akb 
c r. 

ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra- FLAMINtAN vapuru 22 hazi· 
caat edilmesi rica olunur. randa Liverpool ve Svanıeadan 

Tel. No. 2007 ve 2008. ı· "'k k k 
ge ıp yu çı araca . 

"U d J 4' DRAGO vapuru 25 haziranda 
m a '' Um Um l Londra, Hull ve Anveraten gelip 

d • l ı · .., • yük çıkaracak ve ayni zamanda eniz acen e Jgl Londra ve Hull için yük alacaktır 
Ltd Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-

• den acenta mesuliyet kabul etmez. 
BELCION vapuru Hamburg, Rotter-

dam ve Anversten gelip 3 f mayısta yük 
çı.bıracaktır. 

CERMANIA vapuru 9 - f O haziranda 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham
burg ve Anvera limanları için yük ala
caktır. 

- --~ 

Yerlimalı 

UNEA SUD AMERiKANA 
ELiN K. Motörü 1 S /20 haziranda 

1 beklenmekte olup Nevyork için yük 
alacaktır. 

UNITED STA TES AND LEV ANTE 
UNE LTD. 

BACDAD motörü f haziranda bek-

i lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. 
DANlO motörü Temmuz iptidaaında 

bcldenilmekte Nevyork için yük alacak-

ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

BALKANLAR ARASI HA TII Büyilk fedakarlıklarla vücuda ge-
ZETSKA PLOVIDBA A.D. tirilen fabrikamızda yerli mah ola-

KOTOR . rak her model çatal, bıçak, kqak 
BaJkan ittifakı lktısat konferansının imal olunmaktadır. Avrupa mamuli-

I seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği b ayarına faile olan bu emsalaiz yerll 
hatta mensup Yugoslav bandualı mab fabrikuanm mamulituu her 

L O V C E N yerde aravm1z. 
Lüka vapuru pazartesi 23 mayıs saat LOKANTA ve Gazinoculann 

12 de lzmirden hareket edecelc Pire, nazarı dikkatine : 
IKorfu, Adriatik limanlan, Venedik, Tri- Fabrikamız BAŞKURT marka-
• eate ve Susak limanlan için yolcu ve yük lı YERLi mamulihmızı görme
alacaktır. den, ÇATAL, KAŞIK Te BIÇAK 

Gerek vapurların muvasalılt tairhleri, takımlarınızı almayınız. Bütün 
gerek vapur lcıimleri ve navlunları hak- mallarımız hem kalite itibariyle 
kında acenta bir taahhilt altına girmez. Avrupanınkinden daha yüksek ve 
Daha Eazla tafsilAt almak için Birincl hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
Kordonda 165 numarada (UMDAL) ucuzdur. 
umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat Umwni Sab, yeri: lat.anbuJ Tah-
cdilmesf rica olunur. ta.kale caddeli No. 51 

TELEFON : 3111 - 4072 (Jak Dekalo ve Şn.) 
.~r::::::;•:us::;:=::::e::::::::::::::::s::::::::::•;;iiiiiiiiii~;:;;:~I 

- -· IJllOHz 171 

Ditleri içinden dıtından temizliyen h~er k~in beğendiği ve 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, aıhhı ve saglanı .....• 

BRONZ 
Dit F ırçasıdtr ... -.. 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

8":-mJ-~• R~~ 

lzmir Kızılay merkezinden: 
Kansa.z kalmıt hastalara kan vermek üzere K1Z1la7 Cemiyeti 

tarafından tesiı edilen muhtelif ıemtlerdeki iataayonlarda bu 
İfİ yapacak kan verici DONöR aranmaktadır. 

Bu gibilerin ııhhat vesikası almaları ve tescil olunmalan ve 
ııhlıatleri kan vermeğe müsaitse, elindeki vesaikiyle birlikte Kl
ZILA YA müracaat etmeleri Te her kan veritlerinde kendilerine 
mühimce mikdarda nakdi mükafat verileceii ilin olunur. 
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var 
• • geçecek? Bu haftaki geçen haf'taki seçimden secım • 

daha sakin mı 
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lngilterenin teşebbüsü Halikante bombardımanı 
Alman Matbuatında hala hararetli Asiler bu a·çık şehir halkına 300 
tenkitlere yol açmakta devam ediyor kurban verdirdiler 1000 yaralı var 

Çekolsovakya Reisicumhuru B. 
Benes Çek Erklnıharblyesl şefleri 
at-asında ve Pragdan btr görünüş 

Prag 28 (ö.R) - Yarınki ikin- müddet kalacak olan lngiliz dip
ci intihap pazarı daha sakin bir lomatı timdiye kadar hiç bir Çe
hava içinde gelmit olacaktır. Ge- koslovak tahsiyetile görü,memit
çen pazar Haynlayn Alman rey- tir. Fakat bugün için böyle muha
lerinin yüzde 82 sini toplamıf, vereler yapılması imkan harici 
Çekler de hükümetleri etrafında değildir. iyi haber alan daireler 
birle,mitlerdi. Yarın intihaba 274 B. Strandın Prag seyahatiyle h<!
nahiye ittirak edecektir. Bunlar lediye intihabatını takip etınek 
Bohemyada, Moravyada ve Kar- üzere Çekoslovakyaya lngiliz mü
pat yerlisi Rusyadaki nahiyeler- tahitleri gönderilmesi için ileri 
dir. intihabatın bu ikinci kısmı sürülen fikir arasında bir münase
daha iyi şartlarla bekleniyor. Ge- bet görmektedirler. Cek hükümet 
çen cumartesi günü her kes tetik- mahfelleri bu fikri fena kartıla
te idi. Bugün ise bilakis müzakere mamıtlardır. Böylece Çekoslovak 
vaziyeti vardır. Hükümet reiıi B. hükümetinin iyi niyetini ispat et
Hodza ve Südet tefi B. Konrad mek ve sulhun muhafazası ıçın 
Haynlayn görütlerini kartıl8fbr- imkanın son haddine kadar git
mıtlardır. Bunlar henüz birbirin- mek hususundaki istekliliğini de 
den çok uzaktır. delilleriyle göstermek fırsatını bu-

Huduttan hava kuvvetleri geri lacağı tahmin ediliyor. 
alınmıttır. Bununla beraber Al
man ve Çek gazeteleri arasında 
münakata devam etmekte ve iki 
hükümet mütekabilen hududa te
cavüzle birbirini itham etmekte
dir. 

Gerçi Berlinde genel kurmay 
hatkanları B. Hitlerin riyaseti al
tında toplanmıtlarsa da donanma 
kumandanının da bu içtimada ha
zır bulunması Çek meselesinin de
ğil, ispanya vaziyetinin müzake
re edildiği hiuini uyandırmakta
dır. 

Roma, 28 (ö.R) - Pragdan 
bildiriliyor : lngiliz orta Avrupa 
İfleri tefi B. Villiam Strand lngil
terertin Prag sefiriyle görüşmüt 
ve foraynofisin orta Avrupada ta
kip ettiği siyaset hakkında izahat 
vermiftir. 

Seyahatinin gayesi hakkında 
gazetecilerin sordukları suallere 
cevap olarak lngiliz diplomatı bu 
ziyaretin hiç bir siyasi mahiyeti 
olmadığını ve foraynofisin ajan
lariyle temastan ibaret dahili bir 
mesele olduğunu söylemittir. 

Paris 28 (ö.R) - 300 ölü ve bin 
yaralı yapan Halikante bombardıma
nını bu gün Valansiya ve Barselona 
karşı yapılan yeni bombardımanlar 
takip etmi~tir. Fakat saat 11 de Bar
selon üzeriııe gelen tayyareler •iddet
li defi tayyare ateşi karşısında tehir 
üzerine geçememişler ve bombalan
nı denize boşaltınağa mecbur kalmıı
lardır. 1 yaralı ve ehemmiyetsiz ha
sar vardır. 

Bu bombardımanlar münasebetile 
Barselon hükümeti İngiliz ve Fransız 
kabinelerine birer nota göndenniştir. 
Hariciye nazırı B. Del Vayo bunda 
29 Mayıs 1937 tarihinde açık şehir
lerin bombardımanına karşı millet
ler cemiyeti konseyi tarafından veri
len kararın bu gibi hareketlere mini 
olamıyacağı korkusunu ileri sÜnnÜ§ 
olduğunu hatırlatmakta ve •unlan 
ili ve etmektedir: 

«Halikante şehrine karşı son ya
pılan vahr ;ce bombardıman gibi, İn
giliz başvekilinin tabirile, bütün dünyasi mahfelleri Almanyanın Ro-

ma sefiri Von Makenzen ile ltal- yanın nefret ve istikrahını uyandıran 
hareketlerin devamı bu korkumuzun ya hariciye nazırı Kont Ciano ata· 

d k. ··ı·k t b""yük" b" h yerinde olduğunu göstermektedir.» 
sın a ı mu a a a u ır e em- . . b d 

• . 1 B .. be 1 lspanyol harıcıye nazın un an 
mıyet verıyor ar. u munase t e k h" 1 · bo bard 

' 

• 

' 

1 1 . • hf il . Ç k 1 sonra açı şe ır emı m ıınanı-ta ya sıyası ma e erı fi o• o- ih ·1m • • · 29 •-• 
k 1 · 1 ı· k d 1 k na n ayet verı esı ıçın son ,... · · bulurunaları isten-v1a1 mese esı~ e . a ah akkardo ara nunda Fransa ve İngiltere tarafından himayesinde mükerrer hücumlardan ıçın teşebbüste • • 

ta yanın vazıyetı a ın a fU B 1 B d" d sonra 1533 tepesini İ•gale muvaffak mektedir. Neva Chronıcle gazetesı 
k 1 "h d" ı arse on ve urgos nez ın e ya:n· • .. 

no ta arı tasrı e ıyor ar : 1 bb"" .. h la kt b im d ""mh • t ·ı "dd ti" şunları yazıyor: Bu hususta once ya-l 1 1 ç k 1 ak an teşe usu atır tma a ve u o u,sa a cu urıyeçıer •ı e ı . 
-. ta .yan!n e os ov . me- t ebbüsün neticesiz kalmasına tees- bir mukabil taarruzla burasını geri pılmış olan teşebbüslerin devamlı hır 

selesınde ,ımdıye kadar takıp et- ~f kted" B d c·· h . t lmı lard K t 1 F t k d teaı"n" olac•aı ümid edilmi•ti Böyle ol-
1•• h k A h su etme ır. u a um urıye a ş ır. as e or mm a asın a ...., • · 

t gı are et vrupa avasının h""kü" . . k hah 1• d ""ld" z· "dd ti" uh b 1 im ·ı madı lngiliz hükümetinin insanlıg" a 
1 "h ·ı·f lh h il" u metinın a a ı egı ır. ıra şı e ı m are e er o uş, ası er . 

açı ması ve ı tı a ın ıu an a ı- ık h. 1 . bo b d b" k . bab .1 • .1 kar•• işlenen bu cinayetin nihayet 
ne çare bulunması suretiyle hüla- ok açılıklşe 1" ekrınk ilmm ~- ıınk banılnınt .ır.çohafzaif yı~tJ•L asına ıfefnkmelmvzı e- bulmasını temin maksadile •iddetli 

d"I b T arş ı o ara es esını a u e • rını çe ıs ana muva a o u4- ~ 
ıa e ı e ı ır. tikden başka bir taraflı olarak cephe tardır. Diğer cephelerde bildirilecek tedbirler alacağını umuyoruz. 

2 - ltalyanın bu vaziyetinden gerisi hareketlerini tatil de etmiştir. bir 4ey yoktur. Amerikada da ayni protesto i4i-
dolayı ~oma - Berlin mi~verinin Halbuki bu ıuada nasyonalist tayya- tilmektedir. Nevyork Times ,unlan 
aarsı~dıgı hakkında ecn.ebı gaze- reler tarruzlarından vazgeçmemiş- Paris 28 (ö.R) - Teruelden ge- yaziyor: Barselon ve Valansiya 
telerınde yapılan tahmınler mut- !erdir. Cümhuriyet hükümeti memle- len bir telgrafa göre general Varella bombardımanları unutulmamıştır. 
lak surette yanlıftır. ltalyanın Çek k . · kalan kı h ıı - ·· h 1 b h" J d 

1 · d k b" 1 etın gen smını arp usu e- kuvvetlerinin Kastellon yolunda ta- Aakerı muta assıs ar u şe ır er e mese esın e sa ıngan ır tavır a • . · d ı· b"ki • t" 1 • d h"" 1 d hi b" 
k b ""d" z· b rının e ıce tat ı nın ne ıce erın en arruzlan devam etmektedir. Del Kas- yapılan hava ucum arın a ç ır 

ması pe ta ıı ır. ıra u mese- k • İ 1 ·ıı tini" • b . f ·· · 1 B h k J • 
1 1 1 d • d d • d d • orumaga ve spanyo mı e u telyo varo,unu i,gal etmışlerdir. ayda gormıyor ar. u are et erın 
e ta ya an zıya e ogru an og- . b d d"" t • 1 .. b" · "k · · d"" 

Al 1• k d k ıztıra a a uçar e memege ça ışıyor. V 1 Go a istikametinde terakki goze çarpan ırıcı tesın ıger mem-ruya manyayı a a a ar etme . H lb ki F I ·ı · · · a n 
d• a u ransa ve ngı terenın gırış- d tmekteditr leketler müşahidlerini tiksindinnek te ır. "ki . bb.. .. . • d h"I" evam e • 

tı erı leşe usun netıcesın en a a ve ispanyada teskini güç olacak bir 
3 - Her ne kadar Çek mesele- bir haber yoktur. Fakat bu harp usul- R 28 (ÖR)- Salamankadan kin yaratmaktır. Şu halde general 

sinde havanın aydınlatılması Al- lerillspand ybaol mkaille. tine lıkyük.led. iğıd" izb~- bildirilo"maı"yor·. Hükumetçilerin Bal•nu- Franko bu usulde neden israr edi-manyaya bırakılmıs İse de Alman- ..... 
yanın hiçbir tahrikte menfaati ol- rlakped"': anB 'L~nlsanB '1çın h~"kü~ er - Tremp cephesindeki hücumlan yor? Bu suale akla yakın hiç birce-

e ır. u se...,., e arse on u kend"I · • • • t • tmakt ·1 madığı takdir edildig" inden bu · b 1 ebb"" ı ennı agır zayıa a ugra an vap verı emez. 
metı geçen şu atta yapı an teş u- L--ka h • b · ti · f meselede de Roma • Berlin mih- .. f I . hakkı d lngil" bükü .,... ıç ır ne ce vennemış ır. 

veri tamamiyle vazifesini gör- ıun.n~ ıce erıdd" b" n.,: 
12 

beki - Muharebe meydanında bir çok yaralı Roma 28 (ö.R) -ltalyanın Lon· 
mektedir mE~tml-~lizm~ .. ~ ır . bya~~LL·· ~r. bırakmışlardır. dara sefiri Valansi limanında hatırı-

• g~r "ı'K' . u melitı ~ t.._,.,k d~s~ T eruel cephesinde nasyonalistler lan bir lngiliz vapurunda mütahid 
netice enmesı meıu yetme en ısını .. • l h . . · ·1 B 

INGILTEREYI TENKiT ba"lı ·· .. Halik t bo dü,manı dagıtmı.lardır. Kızıl ar arp ıken tevkif edılerek tayyare ı e ar-
ö g goruyorsa, son an e m- • d lSOOö"I"" ""h" h 1 1 ·· d ·1m· J it 1 HAYLA YN • HODZA MOLA.

KATI 
Prag, 28 (ö.R) - Südet Parti

si «Daily Mailııı gazetesinde bay 
Haynlayn ağzından netredilen 
beyanat ve mülakat hakkında hiç 
bir tebliğ netretmiyecektir. Sala
hiyetli Südet mahfellerinde bildi
rildiğine göre zaman çok vahim 
olduğundan yeni bir münakataya 
sebep olabilecek beyanatın sırası 
değildir. Südet partisinin vaziye
ti ve talepleri hakkında B. Kon
Jad Haynlayn tarafından Karlo 
Bivaride söylenmit olan nutka ila
ve edilecek bir tey yoktur. Südet 
dairelerinde ilW..e edildiğine göre 
«Daily Mail» gazetesinde çıkan 
mülakat hususi bir muhaverenin 
netrine müsaade edilmemit olan 
bir naklinden ibarettir. 

Berlin, 28 ( .R) - Alman ga- bard "b" · ti artık · yerın e uve mu ım arp ma - se ona gon en ış o an a yan me-
ımanı gı ı emaye ere nı- . ırakın 1 N · · 

PRAGDA KABiNE iÇTİMAi zetelerinde lngilterenin Çekoslo- h t d" k · · "b" tedb"ır zemesı b ış ardır. asyonalıst murunun oradan Fransada Perpıg-aye ver ırme ıçın ne gı ı -
Prag, 28 (ö.R) - Dün ha,ve- vak meselesinde aldığı vaziyete leri tatbik etmek niyetinde okluğunu hatlan vasati olarak S kilometre de- nan şehrine gönderilerek serbest bı

kil doktor Milan Hodzanın riya- kartı tiddetli tenkitler göze çarp- öğrenmekle lspanyol cümhuriyet hü- rinliğinde ilerletilmi,tir. Moskerella rakıdığını haber veriyor. 

ViL YAM STRANDIN BERLiN 
SEYAHATİ 
PRAG, 28 (ö.R) - lngiliz ha

riciye nezaretinin orta Avrupa 
servisi 'efi B. Villiam Strand Lon
dradan Praga gelmittir. lngiltere 
aefarethanesine inmi' olan B. Vil
liam Strand yanında lngiliz ata
temiliteri binba,ı Strong olduğu 
halde dün otomobille tehri terk 
etmit ve ak~am dönmüftür. iyi 
kaynaktan alınan malumata göre 
lngiliz diplomatları Südetler nez
dinde bir gezinti yapmı,lardır. ln
giliz mahfellerinde bay Villiam 
Strandın Pragdan hareketi sıra
sında Südetleri ziyaret etmek ta
savvurunu beslememekte olduğu 
tasrih edilmi,tir. Pragda kıaa 

seti altında kabine toplantuı ya- maktadır. Mesela «Frankfurter kümeti bahtiyar olacaktır. cephesinde de Nasyonalistler mühim 
pılmı' ve siyasi meseleler görüsü!- Çaytung» fUnları yazıyor : mevkiler İşgal etmişlerdir. Burgos, 28 (ö.R) - Kastelya 
müttür. Hükümet belediye intiha- «lngiltere Fransanın müttefiki Barıelon 28 (ö.R) _ Hükümet kuvvetleri Teruel cephesinde Ara• 
batından sonra, yani 15 haziran- olması sebebiyle orta Avrupa İf· kuvvetleri Balagu~r köprü ~ına Londra 28 (ö.R) - ispanyada fO dağını İfgal etmitler ve Teruel 
da parlamentoyu içtimaa davet !erinde mutavassıt rolünü oyna- doğru ileri mevzilerini dün öğleden Halikante şehri sivil ahalisinin bom- Sagonte yolunda ilerlemiflerdir. 
edecek ve Alman ekalliyetleriyle mağa salahiyetli değildir. Çünkü sonra islah etmi,ler ve Sere& mevki- bardımanı lngilterede nefret uyan- Bu _yol~n tarkın~a bazı ı_ıoktalar
diğer ekalliyetlerin vaziyetini hal bitaraf kalamaz. Çok iyi biliyo- inde 28 esir almıtlardır. Alkala de dırmıştır. Bitaraf devletlerin bu gibi da ılerı hareketı S • 6 kılometre. 
ve tayin edecek olan milletler ata- ruz ki An,lustan heri Alman kud- la Sevlada düşman topçu ve tayyare hareketlerin tekerrürüne mani olmak dir. 
tüsünü mecliıe verecektir. Bu ata- retinin artmasını lngiltere korku ---------------------
tü mühim mikyasta diller vaziye- ile görmektedir.» rinde tam bir değifiklik göze Milan Hodza ile bay Haynlayn göre bazı rivayetler hilafına ola• 
tine aittir. Muhtelif dillerin Çe- «Börsen Zeitung» ta« ltalyan çarpmaktadır. Şimdiye kadar Çek arasında bu aktam yeni bir müla- rak bay Strang Südet mıntakası
koslovakyadaki vaziyeti hakkın- dostluğunun yeni bir tezahürü» meıeleıinde bitaraf durur gibi gö- kahn yapılması beklenirken, bu na vaziyeti bizzat görmek için 
daki kanun, ana yasaya dahil de- ha,lığı altında Jtalyan gazetele- rünmü' olan Jtalyan gazeteleri sabah Südet partisinin parli.ınen· gitmit değildir. Bohemyaya bita• 
ğilse de ana yasa hükmündedir.. rinin netriyatını genit mikyasta timdi Alman tezini tamamiyle be- to grubuna riyaset eden mebus raf mü,ahitler gönderilmesi ta· 
Ve tadili için üçte iki ekseriyet naklederek onlarla birlikte fU ne- nimsemitlerdir. Kunt ile Peters batvekille görüf- savvurundan bahsediliyor. Çek 
lazımdır. ticeye varıyor : Eğer fimdiye ka- mütlerdir. iki tarafın İftİrakiyle mahfelleri bunu iyi kartılıyorlar, 

dar bir harp çıkmamıtsa hu ancak Paris, 28 ( ö.R) - Yarın Çe- fU tebliğ ne,redilmittir : çünkü böyle bir mütahededen 
Paris, 28 (ö.R) - «Journalıı 

Alman propaganda nazırı B. Gö
belsin nisbeten sulhçu telakki edi
lebilecek beyanatını naklediyor ... 
B. Göbels demittir ki : Almanya, 
dört senelik planına uygun olarak 
bir kalkınmaya kavu,mak için, 
daha uzun müddet sulha ihtiyacı 
vardır. Biz sulha hizmet edecek 
bir siyaset takibine hazırız. Fakat 
diğerleri bize kar'ı tahrikte bu
lunmıyarak vazifemizini kolay
laftırmalıdır. ı<Journahı Bay Gö
bels gibi mühim bir fahıiyetin bu 
beyanatının kayde değeri olduğu
nu ve memnuniyetle kartılanaca
ğını yazmaktadır. 

Almanyanın gösterdig"i sog"ukkan- koslovakyada yapılacak intihaba- kendileri için korkacak bir tef 
«Bu sabah Südet partisinin par- b b lılık sayesindedir.» tın geçen pazar gu··nü oldug"u gibi 1 yoktur. Bilakis Alman asını u 

Paris, 28 (Ö.R) - «Oeuvre» 
gazetesinde Bayan Genevieve Ta
bouis Almanyanın Roma sefiri 
baron Von Makenzen ile İtalyan 
hariciye nazırı kont Ciano arasın· 
daki görü,me hakkında fU iza
hatı vermektedir : 

«Elde edilen haberler doğru 
ise Almanya lspanyol ifİnde so
nuna kadar ilerlemeği vaadetmit 
ve buna mukabil Çekoslovakyaya 
karsı takip edilen Alman siyaseti
ne ltalyanın tamamiyle İftiraki
ni talep emİftİr. ltalyanın bunu 
kabul ettiği farzedilebilir, zira bir 

İT AL YANIN V AZIYETİ müddetten beri Çekoslovak me
Roma, 28 ( ö.R) - Berlin si- selesi hakkındaki ltalyan tefsirle-

lanmento grubu reisi bay Kunt i e I 
sükunetle geçeceği ümit ediliyor. mebus Peters batvekille müzake- tasavvura kar•• inansız ık ve em· 
Bu Ç k !ov k mı0

lletı
0

nı
0

n kaygı niyetsizlik gösteriyor. 
' e os a · relere devam etmislerdir. Normal !ardan azade olmamakla beraber . 

· · h B 1 bir vaziyet ihdası maksadiyle gü-reısıcüm ur eneşin 54 üncü yı · 
dönümünü daha ziyade hararetle nün meselesi olan i'leri tetkikten 
kutlulaması imkanını vermittir. sonra müzakerelere devam husu
B. Bene,in !ahsiyeti son hadise- sunda anla,ma hasıl olmu,tur.» 
!erden büyümü' olarak çıkmı,tır. 
Prag gazeteleri reisicümhur hak
kında takdirlerle dobdur. Küçük 
bir Alman tehri bile bir meydana 
Edvard Benet adını vererek bu 
takdire ittirak etmiftir. Rumen 
ve Yugoslavya gazeteleri de Çe
koslovak reisicümhuru hakkında 
takdirlerle doludur. 

Prag, 28 (Ö.R) - Başvekil B. 

Prag, 28 (ö.R) - Orta Avru· 
pada vaziyetin yatıttırılması İm· 

kanlarını lngiliz müme11illeriyle 
tetkik için Prag, Berlin ve Parise 
gönderilmit olan Foraynofis orta 
Avrupa servisi fefi bay Villiam 
Strang Pragdan Berline hareket 
etmittir. Oraya vasıl olduğu bil
dirilmektedir. 

Londradan haber V,.Tjldiiiine 

Prag, 28 (ö.R) - Çek- Alman 
ticaret müzakereleri bir tevakkuf 
devrine girmi,tir. Siyasi vaziyet 
sebebiyle bunda ,a,ılacak bir teY 
yoktur. Şu tebliğ ne,redilmiftir : 
Berlinden gelen Alman hükümet 
komisyonlar Çek delegasyonu 
arasında ba,lamıf olan ticari mü· 
zakereler kısa müddetle keıilmit· 
tir. Çek delegasyonu bundan isti· 
fade ederek müzakerelerin vazi· 
yeti hakkında hükümete mal'fı• 
mat verecek ve yeni müzakere· 
ler için lazım olan vesikaları ha· 
zırlıyacaktıT. 


