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HATA YDA VAZİYET GİTTİ~<ÇE İYİLEŞİYOR 

Hatay Ermenilerinden bir 
heyet, Ankaraya geliyor 

Resmi vazifeler, yavaş yavaş Türklere tevdi 
ediliyor. Reyhaniye vak'asından başka iki 

gündenberi hiçbir hadise olmadı 
Antakya, 14 (Hususi mubabiri

lbi~den) - Resmi vazifelere tedrici 
~rette Tlirkler tayin edilmektedir. 
lflikfımet dairelerindeki memurla
tııı yüzde doksan beşi Türktür. 

Askeri heyetimizin geldiğinden
beri başlıyan sevine tezahüratı, de
"anı etmektedir. 

Hatayın asayişi memnuniyet~ şa

Y&n bir haldedir. 
lleyhaniye hadisesinden başka 2 

tUııdenberi hiçbir hadise kaydedil
lllemiştir. 

Antakya, 14 · (Hususi muhabiri· 
llrıizden) - Suriyenin muhtelif ' yer-

lerinden getirilen tahrikitçılar, söi 
l'aziyetten sonra Hatayda işleri kal-
1'&clığını anlamışlar ve her gün or- A • • • 

t.dıuı kaybolmağa başlamıtlardır. Dilt1 tıkıam lske1uüınma hm~ket eden aske'l'ı lr.eyetnmz 1st.asyonda 
Antakya, 14 (Hususi nıuhabiri- tur. Müzakerelerin bir kaç gün için- daki Ermeniler, Türklere karşı olan 

1-lıden) - Türk askeri heyeti reiSI de 80na ereceği söyleniyol'. bağlılıklarını hükumetimize arzet
Gta-eneral Asım Gündfiz, buğtin de Hatayda. artık herkes işile meş- mek için Ankaraya bir heyet gön
.tl'anıız askeri kumandanı aeneral gul olmağa başlamıştır. mişlerdir. Ermeni heyeti yakında hü 
1-kıneerle uzun müddet konuşmu.- İstanbul. 14 (Hususi) - Hatay- kamet merkezimize gelt>cektir. 

Suriye Başvekili 
Suikastla uğradı 

lngilt eretle ma
lleoralar olacak 
l.oıadra, 14 (A.A.~ - DeyU Tel:-r razetesinin bildirdiğine gare şar 

..__t~ıtere sahillerindeki müdafaa 
"7""'8lal'l Ve anavatan flosu Temmuz 
'l'l larfında büyQk manevralar yapa

::. \'e Fort Of Fotr ile Taymis nehri 
ında cereyan edecek olan manev

~a donanmanın btttOn deniz tay
~leri de iştirak eyliyeeeklerdir. 
1'e cuın eden filo ile hava kuvvetleri
.. \terilen vazife sahile ihraç yapma-

*'tebboıtflr. 

AVAM KAMARASINDA 

beyanatta bulundu 
• 

11 Nisandanberi yirmi lngiliz va-
puru taarruza uğramış ve bun

lardan on biri batırılmışhr 
I.ondra, 14 (Radyo) - Başvekil Voddur. 

B. Nevil Çemberlayn, bugün nazır-j İngiltere kabinesi yarın toplana-
ların bir kısmını kabul etmiş ve u- caktır. 
zun müddet konuşmuştur. En çok 1 Başvekil B. Ncvil Çemberlayn, 
görüştüğü nazırlar, Sir Samuel Ho.- öğleden sonra Avam Kamarasına 
arla Hava kuvvetleri Nazırı Kinzley 1 -D~varnı 6 ıncı aalıijede-

anbulda sabun 
kazanına ablan 

bekçi 

Amelelerden biri, 
yağ tenekelerini 

çalmak için bu ci-

U zi!_k şarkta 
Bendler yıkılınca bü
yük harp te aksadı 
Hankovda taarruz hazırlıklan •• 

nayeti işledi Japon amiral gemi-
ıstanbuı, 14 (Husu i) - Bir ::;ahun d 

imalat.a1!esi bekçisinin geçen sabah si kurtarıl ı 
yağ kazanında ölü bulunduğunu, 

müddeiumumilik hadiseyi şüpheli gö
rerek tahkikata başladığım bildır

miştim. 

Bekçinin bir cinayete kurban git
titi bugün tespit edilmiş ve katil ya

Ecnebi ganbotlar 
çekilmiyor mu? 

kalanmıştır. Katil, Mak~ud isminde Pekin, 14 (A.A.) - Japon me
bir ameledir. tmalataneden yağ tene- nabiinden gelen haberlere göre, Ja
kelerini çalmak maksadiyJe cineyeti pon ordusunun Sanfsov iizerine ile
işlerniştir. ri yürüyüşii sarı nehir bendlerinin 

'Maksud, katil olduğunu belli etme- Çinliler tarafından yıkılma~ı ve bu 
mek için maktulün cesedinin kazan- yüzden dehşetli f eyezanlar olmnsı 

dan çıkarılması işinde de amele ola- yüzünden durmuştur. Japonlar ci
nık ~lfDllŞ, :fakat neticede yakayı var halkın yardımı ile bendleri tami-
ele vermiştir. re çalışıyorlar. 

Bir gazeteye göre 
orta Avrupa yok! 

Bugün 
Bir İspanya kay

gısı vardır! 

Fran~a Bcışvekili M. Daladiya 
Paris, 14 (A.A.) - Lom Libr ga-

Pekin-Sangsov civarında bir rnüd 
dettir devam eden şiddetli muhare
beler feyezanlar dolayı!':ile dur
muştur. 

Şanghay, 14 (A.A.) - Çin sula- .Tapouya Hm·biye Nazırı general 
rında bulunmakta olan ve cumartesi Azaki 
giinü Vusung açıkhırmda karaya o- Bu geminin halihazırda Hanko-
turmuş buhmnn tzumo adındaki Ja- va karşı yapılacak bir taarruzu ida
pon amiral gemisi yüzdürülmüş ve re etmek ü7.ere Nankine yaklaşma)[. 

Yangceye götCirülmüştlir. Sonu 3 Sayfada 

Hamidiye lskenderiyede 
..... -,sırlılar, motörlerle gelerek bayrak 

ve denizcilerimizi alkışladılar 
İskenderiye, 14 (A.A.) - Anaclo- bu elrul'l inde olunmustur. 

lu Ajansının husuQI muhabiri bildi-
Liman m"dhulindc halk motörler-

riyor: 1 H 'd · · k 1 k ·· 
H 'd" kte . . t ı·· t c mnı ı~ cyı nrşı I\'flra · gU\·erte-
amı ıye me p gemısı saa < or - · 

te lskenderiyeye vasıl olmuştur. Ha- de toplanan kahramanlarımız ile şan-
midiye limana girerken topla selam- lı bayrağımızı nlkışlamıı:; ve yaşasıır 
lamış ve sahil pataryaları tarafınd~n Atatürk diye bağırmıştır. 

Beyrut limanı 
Dün merasimle açı !dı. Lübnan 
Cumhurreisl bir· söylev verdi 



l 1 1 ti 
-.,,,,,.--..,,,,...,~~ ;m rm 

A~AUOl \ 

iki ta ebe tipi veya idare 
eden ve edilenler 

,..., ~

1 
Yugoslavya kralı 

1 Şehir. D,ahili I-Iaber ler i Belgrad beyne~~i~el 
'===:;.;;;:==:iiiiiiii::=;i;;;;ı====~ı=:;;;;.._iiiiiiii::~~~=====~~==~----r==ı:::liiiii--===== 1 tayyare ser gı sını 

mu~ or z?. 

Ayvalık kulüpleri 
kapatıldı 

Parti genel sekreterliği,spor işlerinde çir
kin hadiselere müsamaha etmiyecektir 
Aurallk, 14 (Husu 'i) - Geçen spor iglc1'incle çirkin hadlseleı c asla 

lıaff.a Boltkesir ·böl( i l "k maçlannıtı müsamaha 
ilk Juu şılaımıasında Ayvalık idman koymuştu,. 
11urdıt ile Akın.cı-por oyurıcuiarı ara.
•uıda ka ga. çılı."mtf <ıı~ m.aç yanıta 

ka.lr11ıştı. Spotculardan oylll ciıi"ra da 
intikal ede ı k gc:, ade !ı bir çarpış
nıa lıali ıi alımş, .. ab ta miidahele et
miş ı e bıiy 1: Du· 1 td ·se1 in cin~nt• 

il flUkle geç rlm • '·. 
Bölge po1 başkaıllığı, iıtidiseyi.. pa~· 

tiye bı1<lırmif1, parti geııel sekreterli-

ği 'mesele ıle yak111da11 alukada1· ol
ıı~Uftıtı. Ayvalıkta Akınspor ile id
maı yw dıt mımla.1"l altında. toplanan 
ıpor kuıtiplerini11,· pa1·tinin spor işle

ri ıde giittiiğü yuksek ımıdelere aykı
rı olduğu kanaatine varan parti sek
reterliği, her iki kulübün de kapattl
ttıasun telgra.,f'üı böl.geyc bildirmi6 ve 
bu l·arm· derhal tatbik olunmugtur. 

'4rli genel ıuıkreterl 'ğ', bu sm·etle 

edilern ·yeceğiı i oıfa'Jla 

Taymis 
1919 hataları tamir 

edilmelidir, diyor 
Londra, 14 (Radyo) - Tay· 

mis gazeteıi, Südet Almanla-

rının metalibab etrafında yaz· 

dıtı bir makalede, 1919 tari· 

binde galip· erin yaptıkları ha· 

talaran tamiri lizımgeldiğini ve 

Çekoslovakyadaki azlıklar için 

bir pleb:s;t yapılmaktan başka 

çare mevcut olmadığını kaydet
m ekted·r. 

Otobüs kazası 
İki ki fi, §Of örü 

dövmii-?·· 
Turgudlu be ed"yeıindc 

yıtlı 44 numarah otobüs şoförü 
Mustafa, ıdareıindek otobüsü 
T pecik caddes ndc Ali oğ u 
!orah me çarptırmış, sol aya
ğının km\maaına sebebiyet 
vermiştir: Vak'a mahalline ıe· 
len lzzet ve kardeşı Hasan, 
suçlu şbförü döverek başından 
demirle yaralamışlardır. Suç· 
lular tutulmuş, edliyeye verilmiş 
ve yaralı haftaneyc kadırıl· 
mıştır. 

Su şirketi 
Satın alınıyor 

lzmir su şirketi tesisatmıa 

hü"ümetçe atan ahnmaıına ka· 
rar verildili malumdur. Hüku· 
metin bu kararı, şirket müdür
lü~ü tarafından Belçikad~lci 
idare meclisi reisliğine bildiril· 
mitti. Haber aldığımıza göre 

tirket mecl ai idareıi, ıirketio 
tekltfterini lıtanbuta gönderd k· 
leri bir mümesaille lımirdeo 
lıtanbula ,iİden su şirketi mü· 
dürü B. Burgeye bildirmişlerdir. 
Şehrimize dönen ı"rket müdürü 
önümüzdeki hafta içinde An
kaı aya gidecek ve şirketin sa· 

tin alınması için Nafia 

Vekaletile müzakereye girişe· 

cektir. 

••••• 
Romanya 
başpehlivanı 

Romqftyada bir ttJrlii 
bulıınamamıı 

Romanya baıpeblivaoı Titi 

tarahndan Tekirdıtla Hüıeyine, 
Turkiyenin iıten len yerinde 
göreşmek içın tekl fte bulundu
ğı.anu yaz.m şt k. Tek rdatlı. bu 
teklifi lcab..ıl etmiş ve bir tel• 
graf.a lstaabulda göreşmek 
i.ııere Romanya başpehlivanını 
davet ey em şt. fakat haber 
aid ğımaza göre Romanya tel~ 
gr.tf memurları, Tıti aJındakı 
başpehlivanlarını bulamaınış 
ol ıcBklar.. Çuokü telgraf geri 

~e m şt r. 
' "' ~ ~ .t_ \·... .. ~/· .. .i . . ~ . .. ~ 

Telefon 
··aT5i .. Tayyare sineması 

Bu hafta yine 2 y~ni ve mnkemmel film takdiın ediyor 

AYRICA 

KU~ük 
Şarkıcı 

Amerikanıo en nıeşbur ,arkıcı.sı 

AL COL SON 
Ve 200 kız 50 Re, n artisti ile bir
likte temsil ettikleri çok muhte~em 

çok zengin opret 

Sın ma perdesinin en genç iki san~tkdrı ı 
Sımo,.. Sımon o~ Jean P. Aomont 

tarafından temsil edilmiı gençlik, neş'• ve kahkaha Filmi 

KADINLAR GÖLÜ 
Bu film de eamimt 

neler gGrtllecektir. 
bir k hik:!l • Çok neiıs manzaralar ...• muhteşem sah-•• .. yeıı ••• 

B. h t . . l 1 yo . gezdi .• 
Ir as ane IÇlll Çô. IŞI l r Belgrad, 14 (Rııdyo) - Kral 

Verem mücadele cemi
vetinin Yamanlar kampı 
Bir Temmuzda açılacaktır. Çadırlar 

şimdiden tedarik edildi 
\·nem ftıcadelı- Ct nıiyl'tinin her J\.ump, bir temmuzd ı açılacaktır. 

.} ıl y, manlaı· <iagmda açtığı kamp, Kampın lıı·ı· tiidii ilıı iya<;ları için bir 
lıu.} ıl ela acılaı.:aktır. 7.iı·aat Vckale- mtitc>ahhidle anlaşma rapılmı~lır. 
ti. kımıpııı aç·ılma:mı:ı miis acle et- C'c•ıniyetiıı, hmir civarında IJir 

mistiı-. \'L1rem ha~tancsi inşıt~t ic;iıı mühim 
llcr ~·ıl kızılayın, kamp icin ver- l..ıir t" cbl.ıu ü \'arcit. Vali ]fay .F'azh 

diği elli çadır, Lu sene de istenmls- c• 11·ı .. ç l;tı 
11

' •· • JI.-.. dtıı m' ı' 
. • .., • 1t•\ zu uzerıntı.- ' ,1 ~-

tı. Fakat kızılay kurumunun clepo- üıd 
1 
•• 

sundaki çadırlar. Kırsehir ve hava- ,. , 
ı ·,.,, 1• zeJ ı f ı 1 t •1 1 · t · Lır F ranı;ız tarafıııdan hastane .., ze e e a ((' zec e erıne evzı 

edildiğinden bu yıl kamp kurmak itt.il~a7. edilmek üz.ere. Türkiye hazi
için çadır , erilemiyeceği bildirilmis- ne ıne .t.e~en·u. ed~lmıs olan Born~-
l . B .. . t i ı·w· \ada bilyuk hır bınanın verem mu-
ır. unun uzerıne cemıye ı·e s ıgı . . . . 

1 · d d t d .k. t bbü cadele cemıyetıne verılmesı hususun 
zımr en ça ır e arı ıne eşe s .. . . . . . 

ve Vali Bay Fazlı Gülecin delaletile da teşebb~slere gırıJilmı~tır. Ayrıca 
kamping · t.emmde 30 cadır teda- Buca nahıye merkezinde de hasta
rik etmi tir. Bu çadırlarda ıkişer ne ittihazına elverişli büyük bir bi-
lrnryola bulunacaktır. tıa buluıımu~tur. 

Gene vilayetin yardımı sayesinde Cemiyetin tekrar reisliğini deruh-
kıımptaki yatak miktarı yüze çıkarı- te eden Dr. Mitat Orel, kısa zaman
lacakur. Yamanlar yolu tamir etti-ı da muhtelif işleri düzene koymuş-
rilınektedir. tur. 

Pi yer, refakatinde general Yan· 
kov.ç o1dutu hatde bugün 
beynelmilel hava sergiıı.ini ziya· 
ret etmiş ve Yugoslavya pa vi• 
yonu ile diğer baza paviyonlara 
gezmişt:r. 

Sergi komitesi rcısı ile 
alakadarlar, yeni tip Yuıoslav 
tayyareleri hakkında krala ııa• 

hat vermişlerdir. 

Metaksas 
Seyahatini yeni 
Yunanistana da 
tefmil etti 

Atina, 14 (Radyo) - Yunan 

Başvekilı general Metaksas, 
seyahatini yeni Yunanistana da 

teımil ettikte.:ı ıoora bu rece 
tekrar Patrasa dönmüştür. 

Norman Davis 
Londraya vardı 

Londra, 15 (Radyo)- Ame

rika Cuaahurreiıi Ru.ıveltin mü• 

şaviri Norman Davis, bap• 
buraya gelmiıtir. 

Yabancı 

okullarda 
İncirler Norman Daviı, lıııiltere Ma• 

liye NaZU'I Sir Coa s:moD il• 
Nasıl dezenfekte koaqtuktan aonra. Amerika 

Bayrak çekme 
mesel~•i 

triemleketimizdeki yabancı 
okullarmda kendi matem gün· 
lerin de çekilen ~cnebi bayrak· 
ları yarıya kadar indirilirken 
bazı yerlerde ecnebi bayrağı 
ile birlikte çekilmesi m Jtad 
o'.an Türk bayratuun da yarıya 
kadar indirildi · pülm.üıtiir. 

Kül.ür Bakınl ğındao dün şeh· 
rimiz Kü,tür direktörlüğüne ge· 
len bir tamimde yabancı okul· 
la da kendi matem günlerinde 
yarıya kadar çektildeıi bayrak· 
larının yanıbaıında Türk bay· 
rağ nm yarıya kadar indlr.lme· 
den çekılmesi lizımgeldığİ bil· 
dirilmiştir. 

Çocuk okuma oia•ı 
Halkevi neşriyat ve yayın 

komıtesınin açtığı Mumcu cad • 
des ndeki çocuk okuma odasına 
geçen ay zarfında ilk ve orta 
okullar talebes ndeo 656 çocuk 
~elmış, muhtelıf eserler oku· 
muştur. 

Çocuk kampları 
J 1'emmuzda ik.i yerde 

açılacak 

Yoksul ve zayıf talebelt'.r için 
biri Bozdat yıylaııoda, diteri 
Menemenin Aliağa plajında iki 
kamp kurulacatını yazmııtak. 
Dağ h~vaıana ihtiyaca ola11 ço-

cuklar Bozdat köyüne, d :nia: 
bavaıına ihtiyacı olanlar da Ali
a§'a plajına görıderilecek ve 
kamplarda bir buçuk ay kala· 
caklardır. Hor iki kampta elli
şerden yüz çocuk bakılacaktır. 
Kamp malıemeıi tamamen ha· 
zır olduğundaa 1 Temmuzda 
kamplar açıl.ıcıktır. Çocuklar 
bu günden itibaren ııhhat ve 
içtimai muavenet müdürlütüade 
kaydedilmete başlanacak ve 

lo ctor m11ayo nesinden ıeçirile· 
ceklerdir. 

Hayvan hastahklan 
Ziraat Vekaletinden dün Bay· 

tar m:idürHifüne gelen bir ta· 
m1mde her ay hayvan basta· 
lı\cları hakkındı murıtanman 

etli lecelı ıefirilo ba.ıa ziyaretlerde bulur 
muıtur. 

Ziraat Vekiletindeo vilayet lı1•••••••ı•••••'I 
Ziraat müdürlüğüne gelen bir BOrsa 
yazıda ihraç olı.anacık incir 
mahıulünün bu ıene devlet te
ıııatile dezenfekte edilmuioe 
ımkaa oldladıtı ve bu işin, g~· 
çen yıllarda ol dutu gibi ihra· 
catçılar tarafından yapılmasa ve 
incirlerin Burnava mücadele is
taayoaa marifeti.la kontrol edil• 
me ı bi.dirilmiştir. ...... 

Çqmede yaogm 
Çeımede Sakarya mahalle· 

ıin-ie rencber Hasan Babaca· 
om ev.nde yaaıın ç.kmış ise de 
yet ş lere . .: söndürı.ilmüştür. Ya· 
pılan tabk katta Haaanıo karısı 
Bo. Ayşenin çamaşır y.kıdığı 
ve paroar çalalaranın dikkatsız

Jikle ateş almasıaa, yaLJi n çak· 
masına .sebebiyet verd i anlı· 
ş lmıı, hakkında tabkikata baı
•a ı m ıtır. 

1llir da\a 

Karş yakada B. Mllstafa lrfa· 
nın 190 lirasını zorla almakla 
mauun Karflyakalı Mebmedia 
ağarceza mahkemesınde mu· 
hakemeıi ıona ermiftir. Dünkü 
celıede maznpnun vekili müda· 
fa111aı yapmıı, bu paraDın sa· 
tılmak istenen bir ev için alıo
dığmı, yağma vo gasb edilme· 
dıtini •Öylemiştir. Karar, buıün 
tefhim olunacaktır. 

Bir kôpeğin marifeti 
Güzelyahda marul bahçesi 

10katında oyoıyan Bekir otlu 
12 , ... ada Tarık DerİDIOJU, 
babçevaa Alinin köpeti ayatın· 
daa 111rmııtır. Köpek miiııbede 
albna alınauı, çocuk, K&aduz 
tedavi yurdunda tedaviye aevk· 
edil mittir. 

TAKViM 
Rumi • 13S4 I Arabi • 1357 

Bairuı 2 RMW.bir 15 

HAZiRAN 

15 
Çarşamba 

1 
9 
3 
8 

14.-6-938 
VziJm satışları 

ç. Alıcı K. s. K. s. 
126 Albayrak 15 SO 17 1 
15 D .. Arditi 17 375 17 37 
6 K. Taner 17 7S 17 7 

25 Alyoti bi. 13 ı.7 
137 Bugünkü yekan 

79551,5 Dünkü yokun 
79723,S Umam yekun 

Zalıire utqllll'ı 
Ç. Cinıi K. S. 

120 Ton .Bııtday S SO 
19 .. 5 so 
40 Arpa 
SS Susam 

182 8. Pamuk 31 

K. s. 
6 12 

6 312 
3 625 

16 so 
43 

Halkevi köşesi 
hav .. ya 

kartt korunmaları huıuaund• 

bila-i odiamelerı için 11-6·938 
cumarteıı günü deralere bar 
lanmıştır. 

Bu deraler her haf ta cuınar• 

te1i günleri ıaat 18 de devarıı 
edilt:cektir. 

2 - Halkev oın Soı17al yardııf 

kolunun teıebbüıü ıle açıtacaJ-ı 

evelce bildirilen lcı mıes z ka • 
dıolır tarafın dan yapılacak Tür~ 
el emekleri satış m 'lğazası pek 

yakında açılacadır. BJ maj.ı· 

uda el itlerini aatmık iıtiyeıı· 
ler 'lS Hazirana kadıtr her aıin 
... t' 17 deo 19 zı kadar li•lk• 
evi aeJueterlitine m\,ir.acaatlı 
şlerini • mak )JZ muiıtabıliad• 
teslim .tmelidirler. 

3 _., Ev;miz aalonunda bet 
hafta Perşembe gü:ılcri sa.ıt 
21 de Karagöz oyunları göıt•" 
riJecelctir. Bütün yurttaşlar da• 
.etlidir. 

4 - Evimiz ıa'onunda bet 
hafta Cumarteıi zünleri .sa.S 
19 da çocuklara KaraiÖZ oyu11• 
oynatılacaktır. Bütün lcüçlii 
yurddaılar davetlidirler. 

5 -l.S.6·938 Ç-arpmba güA&i 

Seanslar: Kadınlar g6lll, 2,35 ve 5, 30 da Koçnk arkıc~ : 4~ 10 
ve 7,40 ta Cumartesi, Pazar saat l Koçnk .arkıcı ı)c hat1lar. 

1 kl ırm nerede ç khtmın ve ea\ı· (.üne' 8,48 4,28 'k~am 12 19,40 
ma.umat verilmes, yeni haıta- ıE•kal EzanVuat Evk..t Ea1111\aeaı 

l\...l• .. '"3 12 13 'ı atıı 2,02 21,43 

Hat 18 d~ So•ya yardım "
ıaat on yedıdc haık deruael.rt 

l . d d .. ,.- .. b"I- "."fi .,;ıı • 
rıoın ncıe e son u5 &ar1uo ı kindH,3316,lil im•• ... 6,21:l 2,01.ı j 

d ·ilmesı eaıro un111uştu~. , ____ _._. ______ _, 
ve ıkuralar ~ omıt,lerın n hah•" 
lık toplantıları vardır 
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Fransız müstem- Galatasaray 
. • · • lekelerinde 
ltalyanın, A denızde yenıden Müstakil silah, mühimmat 

Belgrad maçında 
matlüp alda 

harekete geçtiği söyleniyor fap~~~~~d~~r•F.~~~!~ı.k~~~~~!~ 
•• •• • •• -ıa lekelerde müstakil silah ve mühimmat fabrikalan te•ıli a.çan 

lıtınbul, 14 (Huıuıi) - Bel

ıradda bulunan Galataıaray 

takımı. iki•ci maçını Yugoı· 

lavya takamı ile yapmııbr. Ga· 
lataaaray, bu maçta da 40 
mağlGp olmuştur. 'ngiliz gazeteleri ita/yanın Leros adasında geniı bir plan hazırlamaktadır. Bu planla, har.p ~alinde bütü~ ıı ' Fran11z müıtemlelceleıi, kendi alihlan•• lcen· cblon l'."al edebı-

tahkimat yapmağa başladığını 11.aber ver- lecekler ve ana vatandan mühimmat beklemeden ıhtiy~larını 
Deferli bir öfretmen 

kaybettik 
mekte ve bundan dolayı endişe etmektedirler temin edeceklerdir. - d 

"Tı .... u." ... r ... k ..... ı ... y .. "e"".''"'""""'"""'""'"'"'A"'"ı"a""u"'y""a·············..................... Ş •I m a 1 •ı 1 tal ya a ı lstanbul, 14 (Hususi) - Bütün 
tıgiliz gazeteleri, ltalyanın Akde-

llizde yeniden harekete geçtiğini Romanıva Çekoslovakya v ~ğmurla beraber Jıiddetli bir ka· 

l•tanbal, 14 (Hususi) - Ma. 
arifimizde büyük hizmetleri gö
rülmüı olu maruf tabya mu· 
allimlerinden B. Sıracetti11 ve
fat etmiştir. \'e adalarda tahkimata başladığını ._, ,f w y 

~akladır. Ticaretmuahedeıi mü Ticaret mtızakereleri mua- sıTga kontu. Bazı köyler Al 
Gazeteler, bilhassa Leros adasın- / • b l bedcsi mnzakereleri tekrar ,., 

dalı:; son tahkimattan bahisle bu zakere erı aı ıyor. başhyor sular altındadır. 
'7aziyetten endi e etmektedirler. l!tanbul, 14 (Huıusi) - Ro· 1 d 1 L~ 

Acli edriJmlere fefe 
mil edilmeyecek 

lngiliz siyasi muharrirleri, ltaJ.. Prag, 14 (R.tdyo)-Almaoya ·Roma, 14 (Radyo) - Şimali talyada, şid etli 1•_ğmur •. ~. "' kild h k tın ki ma ıya ile hükumetimiz arasın· b 
1 1 

, ,,anın bu §e • e are et e e e ile Çekos!ovakya aras:nda baı· raber b r kaı·rga kopmuı ve muhtelif kın a arı • tuıt etmıı,.ır. 
on lngiliz-ltalyan anlaşmasım çiğ- aa yeni bir ticaret muahedeai lıyaa ve üç baftadAnberi inlu· H11ıl oları tellerden bazı kövler su"ar altında kaha11br. 

lstanbul, 14 ( Huıqi ) -
Cumhuriyetin oa be,inci yıl 
dönümü müoaaebetile ilin edi· 
lecek olan Af, idi cürümlere 
t~mil olunmıyacaktar. 

llediğini, bütün teminatlara rağmen imzalanacaktır. 
8'\ıiniıYetle hareket edildiğini teba- Bir Rumen Ticaret h ,yeti, taa uğram 1 olan ticaret mua· 
}Ü? ettirmekte ve ltalyanın Akde- yarın (bugün) Romanvadan şeb· hedeıi müzakereleri, bugünlerde 
llizde gidi emeller beslediği neti- rimize gelecektir. Heyet Aı· tekrar ba~l:yacaktır. Bir Çek 
ccsine vararak, fngilterenin müte- "d k h d . . heyeti, bu i• iç.n Berliae hare· ~akkız bulunması lüzumunu karaya gı ere • mua e e ıçın y 

ileri sürmektedirler. müzakerelere baş!ıyacaktır. ket etmiştir. ........... 
F rankistlerin, ( Kastellon Dela plana) yı 

işgal ettikleri söyleniyor 
ispanya cumhurreisi (Azana) halka bir beyan
name neşretmiş ve yekvücut bir halde düş

mana karşı koymasını tavsiye\ etmiştir. 
Pariı, 14 (Radyo) - Fran· 

lciıtlerin; (Sıgonda) yı bombar• 
dunaa ettiklerini vo atalan 
bombalardan, hir çok kimıele· 
tl11 öldürüldüğanii Havaı Ajan• 

haber veriyor. 
Fraakiıt tayy reler, pek al· 

-..ı....-__,__ı-. -• .. --'-1-

dt11 başka -halka karp mitral· 
Jöı de kullaDmıılırdlr. 

Frankiıtlorin Alikaateyi de 
bombarchman ettikleri •• bura• 
d• ,da mühim laaaarat ika eyi• 
dikleri söyleniyor. 

Son getea haberlere göre, 
F'rankjıtlerlo cumhuriyetçiler ara· 

uıda vukubulaa hava mubare
bcıine,baıvekil (Negrin) in oğlu 
(Romoloı Negrio) de tayyaresi le 
~tiralc etmiştir. 

Romolos Negrinin tayyaresi 
baaara uğradığından, kendi.i 
Paraşütle yere iameğc muv.aff ak 
olmuştur o 

Salamınga, 14 (Radyo) -

Frankiıtler, 1aat 19, 1S do Kaı· 
tellon dö Lıplana. ıebriai iıgal 
ylemiılerdir. 

Cumhuriyetçilerin, şehri mü· 
dıfaa için şiddetli surette barb 
ettikleri bildıriliyor. 

F rank.s. (erin, Alikantaya at
bkları bombalarla müteaddıt 

benzin depolarını ateşe verdik· 
leri ıöyleniyor. 

Paris, 14 (Radyo)· - lspan 
Ya Cumhurreiıi Azana, bugün 

halka hitaben bir beyanname 
lleşretmiş ve Frankistlerin, ya• 

bancılardan kuvvet tarak her 
taraftan hücum etmeğe başla· 
dıklarmı bild.rdiktcn soııra, Va· 
lansiyanın teh.ikede olduğunu 
kaydetmiş ve bütün cumburi· 
Yctç:lerin; düşmana karıı yek· 
vücut bir halde silaha sarılma· 

lspan'fıa salıillerindc Uıyyarelc rin att1ltlarz bombalarla yanan vaıwr 
mühim milıtdardara buığ olmı1k· 
tadır. Şehirde kalan halkın 
11,000 kişi olduğu tahmin edil· 
mektedir. Cephenin hatları alc• 
şana cumhuriyetçilerin icat er 
tikleri KasteUona alta kilometre 
mesafede kain Almazora önüne 
kadar gö.ürülmüştür. 

Paris, 14 (Radyo) - Hıvaa 
AjaaııDıa Teruel muhabiri bil• 
diriyor: 

Kaatellon Delıtplananm iı· 
galınden sonra da ileri harekata 
devam olunmuştur. 

General Arandanın kuman· 
dasındaki kuvvetler, sahılden 
Sagonda üzerıne yürümeğe 
başlamışlardır. 

Cumhuriyetçilerin; bütün ceb
he:erde şıddetli surette muka· 
vemete devam ettıkleri, son 
gelen haberlerden anlaşılmışt!r. 

Pariı, 14 (R:ıdyo) -Frankıst 
tayyareler; köyleri bombardı· 
man ctmeğe baş:amışla~dır. 
Bugün Nole köyüne atılan 
bombalardan sekiz kişi ölmüş, 
21 kişi yaralanmış ve altmış 
ev de yıkılmıştır. 

Pariı, 14 (Radyo) - Frao· 
kiıt tayyareler, bugün iki def' a 
Barselonu bombardıman etnelc 
teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
dafi topların açtığı ateşten 
korkarak kaçmışlar ve bomba· 
larmı şehir civarana atmışlardır. 
Hasarat kaydedilmem ştir. 

Par.ı, 14 ( Radyo ) - Fran· 
kist tayyareler, bugün iki defa 
Valansiyayı bombardıman et· 
mişier ve mühim hasarat yap
mış.ardır. --Parti grubu 

Don toplandı 
Ankara, 14 (A.A.) - C. H. 

Partiıi k:tmutay grubu bugün 
(14·6· 1938) Trabzon aaylav• Ha· 
san Sakanın b•şkanlığandı top· 
. a ı d . Hazın ece takı itle satılaı1 
gayri menkullerin borçlan bak· 
k nda tetkıkat ıcrası için teşkil 
edilen grup komisyonu raporu 
müzakere edilmiş ve rapor 
grup heyeti umumiyesince tasvib 
olunmuştur. 

General Ketel 
Bir tayyare ile Bud3peşteye gitti, 

Kral naibi amiral Horti ile konuştu 
Budlpf'şte, 14 (Radyo) - Alman o·dus~ umum kumandanı 

general Kete), refakatinde üç Alman generala old~tu halde ~u· 
gün Erman Kerin askeri tıyyaresile buraya ge.m~ ~~ havı ıı· 
tssyonundı, M car:stan Erki:ıı H ırbiyei U .num.y~ re~ıı general 
fiş"rle Hava N1tzırı Ağter ve daba bırçok ukerı rıcıl tarafıD· 
dan karşılanmıştır. 

General Ketel, ölle üzeri Kral naibi amiral Horti taraf ndın 
kabul edilmit ve yemeğe ahkonulmuş' ur. 

Uzak Şarkta 
Bendler yıl,..ılınca büyük 

harpte aksadı 
- Başı ı inci sahi! ede -

tn olduğu söylenmektedir. 

Tokyo, 14 (A.A.) - iyi mı· 
lumal almakta olan mehafile 
göre, ordu yakında ibdaı edi· 
lecek olan Çiıı işleri nezareti· 
nin Prens Konoyenin riyaseti 
altmda oJmaıım kabul etmiştir. 
Ancak ikinci reisliği general 
Ugaki derubde edecektir. 

Bilmukabele ordu Çindeki 
bıaşkumanda01n nefsı Çiııde ih· 
daı ed.tecck olan Çın ı şleri 
komitesine rıyaset elmeaim ka· 
bul ettirmeğe muvaffak olmuş-
tur. Bu komite ordu ve do
nanma mümessilleri ile Hari· 
ciye Nezareti mümessiJ:erinden 
mürekkep olacaktır. Komite 
Çin iıleri nezareti tarafından 
kendiıine niyabet verilmiş bir 
büro mahiyetinde olacaktır. 

Tokyo hükumeti Çınin Ja
ponlar tarafından işgal edilmiş 
o.an kısmında yeni rejimin ih· 

Haziranda Jngd z ,,. Amer;kan 
deniz makamıarmdan kendi· 
lerine ait kanbotların Yangtze 
tehlikeli mıntakasmdan geri 
çekilmesini ıstemişlerdir. 

Royter Ajans:zın muhabiri 
lngiıiz ve Amerikan deniz ma· 
kamlarının henüz jıtpoolara 

cevab vermediklerıni bildirmek· 
tedir. Mı.1hab .r J.ıponlar1n ta· 
lebi reddodileceğıni ve lngiliz 
ve Amerikan ganbotlarınm yer· 
lerinde kalacağıaı zannetmek· 
tedir. 

Honr Keng, 14 (A.A,)- Ja • 
pon konsoloau, J tpon tayyare
lerinin Somendeki imtiyazlı ec· 
nebi mıatakaian üzerinden uç· 
malarını protesto eden lnıiliz 
ve Fransız notalarına cevap ver• 
miştir. Bu cevabi notanıD met· 
ni ma um det ldir. Japoll ko11• 
ıoloıu LemgmaD üniverıitesinin 
bombardım•nıaı proteato eden 
Amerikan notaaına da cevap 

••••• 
Tekirdağında 

Yeni arpa mahsula 
Tekirdağ, 14 (A.A.) -Bugün 

bor•ıya bin kilo taze arpa 

mıhıulü gotirilmi~ ve törenle 

kilosu 1 S kuruşa satıhaııtır. 

Norvec kadınları • 
Erkekler gibi memu-
riyet alabilecekler 
Oıto. 14 (A.A.) - Parla· 

mento Norveç resmi dini me· 
muriy tler · de dahil olduğu 

ha de ıstinaaız bütün devlet 

memuri)'etleriae erkeklerle ayni 

ıerait altında kadınlann da 
tayin edilebilmeıi için hüku· 
mete salahiyet veren kanun 
projesini 48 reye karşı 60 
reyle tasvib etmiştir. 

Parlamento daha evel kilise 

mensublıranın prenıib itibarile 
muhalefeti sebebiyle kadınların 

nahiyelerde rektörlük ve viker· 

lik ribi dini memuriyetlere 

tayin olunraama11 hakkında bir 

tadil projesini 53 reye karşı 
SS reyle reddeylemiştir. 

Hitler, turizm ku .. 
lübünün temel 

taşını attı 
Berlin, 14 (Radyo) - Hitler, bu

gün Turizm kulilbünün temel tasını 
atmış ve m(\teakıben bir nutuk sor
liyerek, günün hadiselerini ve umu
mi vaziyeti tebarQz ettirmistir. 

Vilayetimizde 
d 11-d vermiıtir. - Başı 1inci sahifede -

das ve tesisi yüzün en tove u Mumaileyh bu notasında te- dilekte bulunulmnsım karar altım1 :ıl-
edecek askeri, siyasi ve iktı· lef olmuş olan alta müstahdo· mıştı. Vali B. Fazlı Güleç, bu karar 
saJi meselelerin hepsini bu ko- iizerine Kültür Bakanlığı nezdindP min ziyaı karıııındaki derin te· ·k t 
m'.te ·ııe 1"rtı"batta bulunmak ıu• J teşebbüslerde bulunmuş, tedki a ~·a-

esıürünü izhar etmiı ve ıpon ı 
h il d 1 ,_ . • . .. pılmasını istemiştir. A 

retiyle tetkik ve a e i ece11.· tayyarelerının bu g bı muease· Kültür Bakanı B. Saffet Aı-ıl,an 
tir. Sivil ve iktaaadi işlerin ida· ıelerin hüviyetini göıtermek için şehrimize gelince bu mesele ile yakın- ' 
re ve temılliyeti sivil kuvvete dalıa iyi görünecek i .. retler dan alakadar olması çok muhtemeı- u 
ancak Çinin bu kısmanda oor· konulması lüzumunu ileri ıür· dir. Talep kabul edildiği tclnl'rcle 
mal vaziyetin tekrtır teessüıün• müştür. teşrinlerde fakülte tedrisata bile bas- ~ 
den sonra rücu edecektir. Honglcong, 14 (A.A) - Bugün öğ- lıyacnktır. . 

Bundan başka B. ltagakinin leden sonra Japon deniz tayyareleri l'ı1liyct bi~csı:· . . . 
1 K ·ı - ·· t-°"Ü ea· lngı·liz hududundan 30 kilometı·e Viliiyet budcesmın Dahılıye 'cka-prens onoye ı e goruı U5 d ··+.,,,,,,.1.kiı k~J tl k · - · ·ı k ı iceri girerek Kvnntung araziı;inde Jetin e mu~ ve a c er onus-

nada vucude gebrı ece, 
0 ~n kain Lungkong ismindeki Çin kasa- yonunda tedkik edildiği ve Yekı lleı 

larını tavsiye eylem;ştir. 
Kastelloıı, 14 ( A. A. ) -
Frankistler Ka!teliona g:rdiği 

ıarnan şehirde 1200 cumhura· 
Yetçi kalmıştı. Bunların yarı· 
sındaa fazl sı mukavemet et
meden teslim olmuştur. Fran· 
kistler demiryolunu işgal et· 
llıeden evel bir düşman zırhlı 

ELHA fi. A 
iki fevkalade film biFden 

müıtakbel Japorı-Mançuııco -Çın bn. mı bombardıman etmi~ler ve mit- heyetinin tasdikine sevkolunchı'i-u ha-

l iktisadi blokundan Manç~koy~ ı·alyöz ateşine tutımı,.lurdır. Kasa- bcr alınmıştır. 
imtiyazlı bir vaziyet verılmesı bmun sokakları bombaların husule 
ve Çinin iptidai maddeler ver· getirdiği çukurlarla doludur. Kasa- yangın 
mek suretiyle sadece mütem· ba halkı iyi saklanabildiği içi~ bom- .. • v ~ 

treni Vala 1s"ya istikametinde kaç· 
arnağa muvaffak olmuştur. iğ· 
lırıam edılen silah ve cephane 

1 Meçhul kadın Lorel .. Hardl 
Jiraıısızca sö?Jü 1 Ve 
Baş rollerde J Jkizf erİ 

JOAN CRA VFORD 
FRANCHOT TONE H1'ü .. kçc sözlü büyük film 

.. Seanslar: Meçhul kadın 5, 151 9 lkızler 3,30 7, 15 başlaJ •• 

· b. l ası huıu bard1mnn kurbanlnrının adedı çok Dun, Karantında Ugur sokagın mım ır ro oynam - ' 1 . h"b" b 
· lduğu tah. azdır. da, B. brahım T ezcanın sa ı ı u 

1 su_nda ı~rar et~ış 0 Şanghay, 14 (Radyo) - Japon- lunduğu 1 O sayılı iki katlı evin mu 
mın edılmelctedu. lru· 15 glin içinde 14 defa Kantonu bahından ateş çıkmış ve itfaiyenir 
Şanghay, 13 (A.A.) - Han• bo~bardıman etmişlerdir. Bugün, 5 yetişmesile derhal söndürülmüstür 

kov ıstikametinde yapılacak Japon tayyaresinin attığı bombalar- Zarar, otuz lira kadardır. E, iı 
askeri hareketi nazarıdiklcate dan elektrik fabrikası hasara uğra- ve içindeki eşyanın sigortas•z oldu 
alan Japon deniz makamları 11 mıştır. ğu anlaşılmıştır . 
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iiiiiiiiiiii~~-. 1Romanya,Lehistandost-
luğu çok kuvvetlidir 

ağlık 
bahisler· 

"i avuz: ''ausl. di7e bağırdı.. suaL. Senden akıl Aralarındaki ittifak, tarafeynin bütün 
dersi ıstiyecek değilim..,, hududlarının emniyetine şamildir 

Olldll ..._ ıll.ı tn lH auuı ti 
Ut. ... !l•t&l J ..... , ••• 

SD.t cocukların' • 
- Namtıssuzfuiun esiri. Askerlik ı y.,ıe11: M. AYHAN ti: Jtumen basını patrik MJron Krist .ı Mmzm v@ bilhassa son zamanlardaki 

tere! ve haysiyetini korku ve nıenfa- - 201 - - Şu herifi temiıleyin.. '-'anın 1 d, y r .... m .11~ 1 bl ll w. • Ih m"V t . . ır akala .J geçen er e arşovayı Çi) en mı ı eme r amın - ıu ve ~ cu 
at bahasına satan vataıll4ızlıtın uıri. dım. ır yıgın cellat, Kurtbayı Y - ziy ı· .. bet"l P 1 h kk d . tl . . 1.:şaf b .k. d 

da haaım 
bozuklukları 

y d" i l d h c·· ı· b d 1 K rtb öl ı.· • 1 mıştı re ı rnunase ı e o onya a ın- me enıye erın ınıu ı - u ı ı ev· 
a\'uz ışler n n arasın an omur- u~~ ~n . u derece~i onu ölüme ka- ı ar. u ay, eceaı~ı ana · da yaptıjı tesahUrata elyevm devam letin ıiyut idarelerinin blrıbtrltrine 2 

undu dar surilklı\ebtlecektt. Netekim Ya- Başını e kl Halep valtıı Hayrbaya çt- et kted· akl .1 "h t b 1 . s·· -
...,. tb k .

1 
• "d" ı d 

1 
· v rdf. me ır. Y aşmaıı e nı aye u ması ıcap ut çocuklarını beslemedeki hl 

- Aur a)", ço ı erı aı ıyorsun VU! il e ferini çıt'Jıtı: ı 1 2 H inn 1988 tarihll Onlvenw 141 rd 
vaziyet• ııauran Sultan Selim ya- - Vurun bovnunu küstahın t - itte bir eserin tJa '1a • dıye lın - ~z . . P 1 1° u. lar yilıUnden ~ocuklarda birçok ı 

• w 11 1 al gazetesı bu vesıle ıle «Rumen- o on Polonya ile Romanyanın sulhu tak ve h ts zı 1t """ ül ktedi 
v .. yavaf, h•rfeyi uııutarlık kıltnaıa Kurtbav ıvnı yijksek ~aretle ve gırdı - kopacak olan kanlı ke em · ·u·r k bafl t d ttltf b"r ' rap ra a ı ı .... r me r. 
başlamıttı. Pervuızlıtın, ceMreti~ kollarını lı~~şturııtruk de~am !ttl: vaktiyle kollanmın arasından .geçı·h ~a&~ı:a1• .. ıjı ~I ın ~ ~~ ı Yiye husuıunda takip etmeleri lktl&a e~tun. karın atrılarından, kann 
de bir haddl, hududu olmlk gerektı. - \ielıinler, vunvnlar.. leniln U. kırının 1röP.Ua koy nattıtıs:mı :.. Al· ueumle IÖY~ ~~ . tden .mUtte~k. yolu ilk evveli lılar_e-- kinUiinden çektltl elem ve tfflS 
Nihayet bir estrlıl kf!ttdlAinl afffttnJş f k pmakla M Wm&MOalcaın un. laih belanı venin alçakhı.r,n alçuğı' «Polonyanın yem büyilk elfllı kont şal Pılsudskı keşfetınltiir ve lnı lttı- ancak qlamalc. v• feryatlarla a.J 
•e htl'atle taltif .:.ıemf' bulunan bir k~~ Bo · ··ıt·mı · korkutmak r .. tı'- l<ut-tba'-' devaı~ edenıı>di. Raczinski itimadnamesillf dün krala !akta, l918 de Avru)ada mlllty!tçill- mlk iltemeai Dtı hal 1 inde ___ .ı 
" •,3 1 ı.. Pnt o ' e mı "' j .J t kd" . . P f vkall • . b ,.,,.ı,ııa ' ~-'!l 
hükümdar huzurunda. \trWyeidn ve yonun?. ll .. kaları var, behim mille· Herkel sı.ıamuıtu. a ı~ etmiftır. olotıyanm • - gın uyanma~ile beraber u .,_. ta- ne kadar bunaldiltnı ve ııkıntı iqlJI! 
uinıettinaslıtı• .,ukabil ••erini "giil· tlınden aetı! teınitltyecek boıfkalah Sert bir darbe !şltlldi " bir kara. d.• .ınüJl!tOllU bu ınUnaaebetle il'Ad •: hakkuk etmışt!r •. Pe~ tabllıllr iti bil olduğunu göstermektedir. n .. ~ 
termesi lazımdı. Halbuki o, Mısır sul- 1 var .. Tomanbay, elbette senden haap ıövdesinden koparak ortada ~·uvar- tıtı nutu~ta,. R\ltn~~·Polon doatlui~ doatl"'k• beynelmilel sıyuetie ~- ulauklannda pulilarm .atı. 
tanının adaınları &artısında im1f fi- soracaktır. landı. nun mahıyeti tedafüı olduiuhlıl ve rek tecrllbelerle geçen bu son yırtıli leri btl~llen lire tedbirler 
bl .konuf'1Yordu. Kurtbay sözünü bitiremedi: Kurtbay olmüştü. Herkes sustu ft metnle~et beynınde mevcut ıukt ~ost-. aent ıartı~~ derlnı.ıımlftlr. ~S~a, mak llllmclır. Jha tllri dıt 1ebep1' 
Yawı iM tını dırece1ine tahammGl Huzura vüz elli klşl birden tirdi: başını eldi .. Cellatlar, derhal cesedi luk mUnasebalının da, Avrupa dıpl~ V&l'fOva &JüyUk elçlmız TranUO\Tıçın, lı ,.ı.n blwrıı' kJuk1 ~ 

deeek tabiatte blr adam delildi. H•Pli dfİ dal kıh, ı ve kelleyi kaldırdılar. nıui Altminin ıulhçulult davasında cumhurrelai Moac:ikinin lıuzurunda "!,~-- *'1 arı 
e K\lrtMY bqmı ıilktl. YaV\&I enlara K~~ı ıfa1'9t et -DiVAM EDECEK- mühim bir rol oynadığını tebarUS et- lrad ettiii dUnkü nutkunda tprtt et- r:-t \fi alır en'!nlal" d• W 

.- Hayır, Yavuz Subn 8lllnl, hl· ' .. tlrıniştir. Kont kac:zinaki nutkunda tltt v~hlle Rumen-Polon doatltılıl- uai ltlıtrllnmll:J"t fOGUkla ~ 
"'· al4an.Yenuıa. ileti tltml10ftlrll· Halk dı·yor ki T e ek k ft r şöyle demiştir: nun hedefi her datm ŞU otmupır: ıoraıen haaım \a1d»ı pek • ~ •\l adUn ve 0 C•li Mlıllen mel'\ltı - Hiqblr kimSenin aleyhine mUtt- - !tomarın lle Polonya aruuıc:ta-- de tidclttll olmdtadır, <)ooôlar 
benim söyledifim4en de daha •ait- &velisi ı in aımir Memleket vec:oıh olmıyan bu aülide lWfalltah ki doltlutu IOltenn tarillt baflDU· 10 bir ıttırap fçhıde inlerler, ınJ 
dırlar. Çanuır4an yapılmışlardır, etı sı·msarlık hakkı hılllDtt:ncıh •ti• Z•lıranıD dıt tnaksat. iki memleketin emııi)'etini ları. ıtyut, iktıaacll ve Jcülttlftl inil- elittntllft, k~, lMu-am dere' 
pis çamurdan... geb J t ne y pılan ameliyatta ve onların menfaatlerini velhaaıl AV- ııuebetle~!e her ıun bir parga claha itti ,ukMU.t: burılat 9ocu1Un .uJil 

amuıauıhak. anı.arın ,.auııa ~el- Tu·· rku·· ndu·· r! rupanın bu kısmında sulh içln ın'1- takviye rerek mUdrik bulwıd.uiU· iUll• eritneaine ft •llmeıinl - ... 
mekten korkar. y&Utuk haukatlerlle aılemt ye• hirn bir faktör olmalı temin etmek- muz ananevt doatluiubl\llU. dtrlııl .... Qlw. Hatta çocuiun hayatını teh~ 
Alpkhıt w hayatılhlt, OnJarı gt. ,. •••••••. ,,....... aidea bayat b~hı:dlA sayan tir. Bu sözler, Romanya ile Polo111a tireceğiz. li bir bale ptll'mif olur. Çoe11tuıı il 
net mlb&ldtak ki utaıur" kaçar.! 8tr karlimiz Ltze .öyHiyott doktor B. Hasan Vutuf Bııkalll Mraınndakl lttlfakın ılyut ınahltttitti St;aai pllnd& tN cloeıtuk, meskilr ..... '* b&Jatl tlbül t4en ellm l 
.. taniarını düflD&nl&ra satanlara slı cBeıı etnlak atm1ariyım. Ve kQ91lk Ye •meliyata bizıat yapın kıy- pt:!k glltel lapat etmeltttdlr. iki mUletin milli isdkl&Uerinf ve ftıllli karftBında Jlzımplen tedbirlerin ı 

ne derslnl1.? ~iz, b12itn yetlnıtzde ıan'atlar kanunu, bu mevzu Uaerin· •etli "-elan laaıtılakları miit~ Rumen-Polon ittifakı, iki memleket topraklarını muhafaza etmek demek- aJl evel alınması şarttır. 
otuychnlı, oıl\ar hakkmda ne dUşn- de çalıtmak hakkını, ancak ban•, illarecilerinin ruhi durendlflikleri ne• tir. Romanya il@ Polonra. teea\tll ._ Bamdan batka, süt hazımları ıç 
nürdUnQı? 1 yani TUrk olan vatandata bırakıunış laaMıaımıı operatör B. Ali Rlaa tice$İ meydana gelmiştir. Ohlar, bu yahud ~mperyalist ıihnıyett ile faa- beplerdtn de tevellüd edebilirler. f) 

Bir memleketin namus ve hayıiye- tut. eenebUar l.lll ıan'atı işliyemez• ve aliıtan B. Cabi4t ve haıır ittifakı iki !l'emleketin bütün budu~ lyette bulunmamaktadır. Onlar, u- bili sebepler dolayısile sft çoou-1 
tini, wını, tahtını ut.anlara Hnioı ler. bulunaıı bayan ebelere, herlcıı~ ı~mmn emnivetine teımil etmek ıu· munıi aulhun ıtıatılmatııına ft l1DI rınd& JlrQlan buırn balUklvldatııı 
sö) lediklerim azdır bile.. 1 Halbı.ıki şehrimizd.e, Türk tabii· rettle sıkı ruht gtit'Uş birllklertnt 1'11- zam.anda da mitlt mal ve mBlltletlnin fazl eksodatif dlyates ve tıevreP 

lunlart yanmııda taşımayınaı ey yetinde olmıyan bir çok unsurlar kolaylıklar pıterea Katlhtioa pat etmektedirler. Bu iki nıilletln kay rayri kıLbili teeaviiz olduğun" temine ~n ~- taflran ~ ol' 
Rum hükümdatı!. vardır ki, bunlaı· ecnebiler taratın- memuru B. lımıll ve ırlcadıı~ gısı, aralarında. me\rctt.t tetıanO! ve rayret edeceklerdir. Ekaodatil diyatezde eazamalar, J 

Bunların vücudu, insanlara ~amet dan satışa çıkarılan bütün em tak 'c larınaı baıbemtire ve diğer bü• muk~wernetlerinı tezyıd !layeaınde Polonyanın Blkreşteki 'b"fük el- - .m.aif flbl olld tılllbüratı t 
ve felaket getirir... akarın simsarlığını rahat raha~ yatl- tün tlemtireJerı ve bilhassa alakRdar devlet~ere.' .milli -~~ki~~~et. ~isi Kont Rorer ltaC2fnaki, dUn krala zf;vade d~üiil Jribi, sık sık n' 

Rilhuaa fU Hayrblıy denilen mel'u- maktadırlar. Bu if, hatta Oyle !Jlr lel"ine ve arazılerının butunlugune itimadnamesini takdim ettiii esn&- olurlar. NflfW911it ~llklaıda tat; • 
aun kafasını kapart.. şekle sokulmuırtur ki, emlakini uta• he•lre bıyAI Eı•ıya_ göster• karşı icap eden sayııyı temin etmek• da 16)'ltdill nutukta bu buauu ita- ha Dk haftalarda b8I foJI ?ahatd 

Yavuz: 'cak adamları ı adeta emin bir vekil· dikleri yüksek a.i ca ve ınaaal Ur. ret ıtrnfttlr. rörGttır b k 1c.otk118 aibl 8" 
- sus - diye- bağırdı .. Sus! .. Sen• leri vardır ve bu vekil de, bütün iczi d.ayıulara lcırfı, üc; çoout&am Onlar, her turıu ıenı,ıeme flkltl4!6 tıte, ftumtn·Polon ittltakt bu haft laf -~- Vilcacl kMaJd 

etı akıl deni istiyeeek delilim.. ecnebi 11imsarlara nmıektedir. _ • rinderı iıade olarak ve diler devlet- lçerJıJnde Jnklf*f etmekteclJr. Sami- ftl'cl g 
H~yır, akıl vermiyorum .. Maa- Mes!a bir Eksenopulonun evi Ra· ve biitun aı.e efradım namına !erin hikimlyetlne ve lstiklllfne hUr· 1 .... _ el .._ .. ı.. ~ oldukça blf taYettGr ır:_ ... _.J 

l ile m Y•-n ve ururetten o•-· u\l iı;a- bunlarda ma mltaklp DUDP: 
nı fıh, akıl akıldan üstündür .. Evet, tılmıştır. Biz Dıana un bin lira)• müş- caadaa ve al:ni tükra•ı ve ebe• met ederek btlQm\lm llOll&f\& an fak. ne \ahri• w M '-- ........ Bahd 
bu ac amı öldürtUnlız ki onun pl ~ I teri bulduk ıh. bllUa •Otte('knize m maa aıyaa ~ l..,Wnde ,........ ..... '*""wktft • ~ 
h ı ıi c.1 'hetınflfne s!t kletırıesin .. vf'rilmcdı. ecnebi bir ~im arııı bul· . . . . . ' 1ıf\ e e f c akld htızfh@ fnf btt. e .B u . . vilcudları ~k a~ikir ___ ,,..,_,_ •..• _ 

)avuz lt-krtrlndı: juugu ııekiz lıirı liralık mu.teri)e sa- zeten"zle bıJd.rdı .eaını YDLVa· için teşriki meaaiyi anu etmtktec.Ur. ~..:~l~~!n~anWjı bl~ patrDt ltiDde kalir. Eilr ..-.,ar iM 
_ ~us rli~ onım ~ıına. sus ı.. Sen tıldl. nr.m. O iretmen Jer. MevcuditıUerl ıa1rl kabil nuktl yı ıf11,reü ....... :::\':z. =~= ve muvalak ı.mı.ı. bellemek &il. 

akikalf'n, pı-ıttivut:ıız, dangalak bir ı lddiamııı. bir çok delillerle it- ~el kel Yılmaz lıakl•raı. i tinad eden ve beynelmilel nlll ull doımma kartı llltılrdlll ;:,... cbr. Bu atı fOOUiuıı• hail..,...,,, 
n anmı"ş ın .. Sana hortyetini, saWl pHta hHırım. • •• • • muahedelerle teminat altına alınan ıllerdm dt anlafılaoalı ftlldle çak dtn baıek ic8p eclv .,..all\ad 1 
endi v1ını111da, tereflf bir mevki ver- Bu i , uiz Turk olanın hakkıdır. " V ., G. Avrupa devletlerinden herhantl biri• l"ınetll4Ur. ile berabet altı 1IYa Mkk lllfta 
e i".t.terılım. Seni, yanıma Rey o!a- Fakllt aıohlUıJUmüz va .. i>el, bizi h~v ı eş zreson,, hin hAkimlyetine kartı vuku bulaoak lu iki mlllttln, aralarında mevcıt vam etmek iller. '1~ ID.llt~ 

rak uhu ı tun Halüuk i sen, aiız do- B dersiniz? R f'ki • d& rcl. tecavUı tefebbüaü, yalnıı tleart Yt batlantıları Avrupaıruı tJddetle ih lan vermek 1111mdıt. ltrdt mQ.1111\ 
usıı korı ,,..nıu.ı:ı "ıti>lla<lın. Sözlerinde-' rett· duıdiyor. uıu1 ııt F 1 ·u e ı mız oa rt ya,,aa 1 ı ideal bakırnından detll, bu kabil ted· tlyact olan 'wnwn1 aWlae Wlm ~ belleı:ne ktııl ya)mi1I ta iYi lled 
ı IA \hatlllk "<e münn!olebehltliğln ne' ANAUOLl \'ali. Bu> 

1 
az 

1 
l· - Gatesoadı çdua (Yetil G re• hltlırin Avrupa ıulhunu katpplıta ıaltıarını Omicl ~.~ ı.t ~. • tıldbfrterln tJfİ 

• r ırı oldutt nu takdirden iciz.j 1edn bu nı vzu uZl'rındi ( urmasır ~ 1011) rdılcimiı on d6rt Jlfıaa s~vkederek. bftzat. kendi -~mnl~@rf• •. •, • ...._. aortUGt. D.a tea.11 lla8'f 
• Bu hUrrnet edecektin. Bunu\ rit a edeceğiz. Şikayet çok kuvve1lı I rm I ir. ııı de tehlıkeye düşürecegı endıtesile a6 ...aıt, ma.._ o&v, ..,_w .. 9' 

mu ki icabında na umat \'tl'f· dofl'udan dofruya aJltadar ~trnek- 1 ırııaear •ivaai - v• lıllD4ilild tvplttn11 olu, 
t ha amadın. Halbuki bflmeli•I- ve • R!f kim'zin, daha uzun anüd• tedir. " 111.A.N-

iz ul . tarın hu2urunn hilrmetsfz cektir. d d . . dl mehal.ı·z,· ___, . \ _. •- et evamı ıntıfarını i eriz. tıte yukanda d,a IOJltdilimil •et· Tl m _ 1 _ _ e1 
n bıean, hUrme'8iz çıkar. • • • • s hile ruhi dürendftlikten 1M7dana p. K 1 k 

k rth1ıı. ht ler tHerine de bir F.. ("'' ~ Kral Karol len Rumen-Polon ittifakı, ~ye- Çelıoıl,.111/ııt1a inti· o oael Be 
t r ili rku söetnmekten uzak ı· • .. v • - ' 1 

• , ti ve Avrupa diplomui faaliyeti.Ae la 6 f • ı • 
ı . a l t' tam ıtddına cevap v•- ı:.nı: ~r. ı~ T .. ııe teşriki mesaisi ile sulhun temini 'fe a a ının nefıc• • • Letonya Harıol,, 
~ek:F. • ,,. . '" ? Oiin ı ülıreı• J6nJ~ Avrupanm bu kısmında nizam ve in- rinden memnun N~•rlla 6onaıta 
n n 1 r o)!li or un?. Ben Raln ya. ' ı ·.. • Biikttf, 14 (R ıdyo) - Kral tizamın muhafa2ası hususunda haki- Sudap .. t•. 14 ( Rıdyo. ) _ 

" "ff" at ak Bev olaeatım öy- &.!> d • 1 ı ( • v ) - 1 v,.. Ka ol, Botazlarda bir uyıbat ki dinargSUBc btaf1:.hlpakl tVöiritoonıllacaktır.> Macariltu llyaai mellaftli, Tali• 14 (Radto) - Of 
rr ·1 ıı"h g~t rmeı!liıı, y&&elJ is11 ,.,,,. a, F ·•• , i ..... t .o. k b b 3 6 19 .-. ıazete1i l>uraya getea Poloo7a Haricıt Y ph tan ıonra, ugilrı urıyı :.Ruınen·Polon ittifakı daha bir adun Çek0tlavallya int laabltaDıD, Ma• 

icln Em1r A dul ıh ve lnrıttere 

1 
dönmiJş •e ıtasyonda, Bışv.. ileri •iditor> bathiı altında nettet- car az!ılclan için vercl ti •ttl• N•t1 Koloael Beis. buıüa IJ 

h \dl netl araı ada mtlııktr.. k.. M on Kr ıteı ile b6tGn na• ti&'i bir yazıda ezcümle töYl• ditor: et l1rdn to• ••reee •••auni- toD,a Harici,. Nuarı SelW 
dt- lere başla•,mıthr. tırlar tarafınJın ltartt ınm·şt r. Polonya ile olan tarihi bailantıJ&. yet Jôttfırmektedlr. uzun müddet lcoa8fllll.lfNr. f 

' :.......===:::.::.::;=-._;;;a~.;;.-.1.-•-=-=----=---~, kolay dejildir Sonra bu kıılar kü- indirdikten aeaır~, . Söyleyinia b.na Mö.yi O.kar, ~ B-. cibnl.ı.ri •Utealtip, ..ı' 

1 J Men dl• ı j t~tür. Henü~ kanu~un cevaz ver-j - Hayır, cleiı!~ır .muhter~m teia: ni avumuz haldunda ne clüıiinilyor- luavvetli bir alluı tufanı kapll' 
cliji yaşı& da Jırmemışlerdir. Elbette dolandıncılık degıldırl Dec;U. Arka- ıunuz) Herkea fimdiden bayram yapıf' 
anlara ltaçırırken kurıun da yiyec::e- daflanmı bu hu.utta ayıplamayı- Oakar güldü. Fakat b\l ıWGı du. 

, 11• •·-'"• 1'011"1, .,1ı • w,...,.aıı• tf2, bıca1t tR t Tekine d'e yiyeceiiz, nızl Ben bil«! büyük zenainlerden eantma nevinden çirkin bit atı· Reia teJÜıar .az aldı: 
Ya... irfan Haw · tokat tal l..Aldn polltle bo~ıurken 1 para sızdırmak için onlarla beraber IGftG. Enıiyerek cevap verdi: - ıca...-, dedi; vakit tarJ 

44 _ liain bize (Hidi.e) di)'e ChıUmüle ~hflyorum: .Bu bizlın ınealetf1tıit· -Avwnuz tok kayınltlkllt nuıh dar. içtim• tatil ediyorum. ~ 
--:' .urclütünüa teYl~r. ancak bize ald diri ~r ıwn ~il ve netip mGee- terem relal Fakat bu avı elde etlllek raptıiınıa ~ünakatalardan doif:1 

b~tJ üzerinde ı.redc:lüd pçıri• Kançof ':"~vln~ne c~ ver .. olan keylıyetlerdır. Bundan ıze n•} .-en&a böyle bır hareketi kendile- ~in polie hafi)'eai Kancefla w mua- birbirimize kırıltnamaklığımız 
fcita Yav-.ca Ka~ofa yaklafb: ~k ~re klı ki reWn ••bun.ana- Başthtta indirilmek üzere kal~n to rine liyık .~ör~ü~oraa •. tekrarlıyo- virıi Mirtonla miica<1ele etmek met- ıırndır. Bilhaı• yeni ealonumtl 
- Anlam.O rnl na oldu.f tel· • . , 0.1'. ı lc: payı. ya başını:ldan defederelnia, ya rum açık aoy~ey.ınız, bız hemen it buriyetinde kaldık. KansoE beni ka- çok be19aecelc:ainiz kard .. lerl \Jf 
g.u - ~ a ~e. ınız ~ızı.m r - ı..mm onun altında paraınııerça basından çekılirız. fe~ kııtırmlfh. tükü~ ki, Briyon mayınaa. lnı •lon 1ekia nu~ 
- f anıdın mı~ . ra .komıtem~n faalıyh!1n~tt'' \:t ettirireinial Biz •. ölmek ~temiy°: Bu sırada, azadan birisi ayala imdadıma yetişti. Billyorsurtm Bti- deh~ir. Bu defa 1eraltı t~ 
_ Kimı? ceaınız rnalu!ftatt bd i: halt NZ muhterem reıı I lsteraenız bu Işı kalktı ; on icra llcnnlt4irni2ln etı fail Ufts\l· nin ıimal iatuyonunclan degil, 1 
_Yemi ıelen adamı) liyoruı. Detrtın, ar edat rınıhM._: bizzat siz basarınızl Ben arkadaşla· - Sevıili reia, dedi: törUy;;. rwlur. Barıpt fiyap hadiMtei orta- nup istasyonundan dehlıze 
_ ~n • onu totmak lıtlyorum. Jı bir asabiyete se~k tn ::n i ed hmla hlrltkte hemen komiteden çe• nua ki iGr• komi&eei lcieıa biai iatih- ytı çalttıiı zaman kapıcı olarak tatc:ı· celiz. Her taraf tam bit 

taretleriniaden bir.,ey 11nlıyarna .. ler hak katen ~epımiz m tHH r ellUlitim... 1 faf ediyor. Halbuki onlar, mileue- ya yerleşmiıti. Onwı 9'1)' .. inde niyet içindedir. Korkulacak hı 
• cek deretededu. . . .. . R•ll kekeliynelt Oıkann IÖZünü semizin ücretle tutulmuı adamları- Kançofun elinden kurtuldum. şey yoktur. 

- Bu geJ,.n adam. Saht~ doktor Mılıer •. henuz • k•ti• . . ~~·Ne lale~ ~n~ )'apatlar. M-.. Al.lan im iki tatl..& aıbdan I*- - Muht.tern reiı, güıel Ja 
Ka ıçof biraz .. durdu. çUnkti ~- kemlesıne otutmaclan reıae cevap .,,... Siu ~~n ernınım uizim yo Oakarın şım~.1 bıze de!s vermfye ğırdılar: nende mevkuf tur~ 
1 adamın yuzu K.ançoEa don verd" O.kari dedi Lakin. ar~larınıa-ıka)kması ve mue~esemıze dolayı- - Sevgili tei9, sakın •hu hariku- - Buna Möayö Oıkara aor 
i tü. - Hattgi hA.!ı~let' dan bazılannın yalnız bızden para ıile hakaret &tme•ı çok .cıcbr. Han• liıcle av, banserin kııı güzel Jasınln Mosyö O.kar bu husuıta ta 
Kanço aldırış etmeden eözüoe - 9u son h&diselet? . alrnadıklarıru Ye kızlarını elde ettf.lgi hanginU&e emir Vetet~? ' olm&llft) vertbiUr misiniz} 
van1 etti: - Rlca ederim mtlht~rem re~I ı llmlt •damlardan t!~ · tehdld tur.. Caka~, yahtkl aalıte doktor Mili- Reia 4kaürdü ve aurutla. - Metnnu1ıfyetle rnuhtettn'l 

Bu ,.m, bızim me•hur doktor Atqle oynıyan insanlar e.rgeç bır tile • mühim mlltdarda Stara ııldır- 1 er el~ ei .lfy .~ ._%aya i1le bir balo.. - Evet ••t.lhat dedi: '•- il 1 Cü11I .Jumln el' an est 
ili rdarl Hani <fül rolü yaparak taraflarını yakacaklardır. Bız de yıl- dıklannı duy")'oNa. u bh nevi il& t ;t ki yuzilftd.!n atqler fı~lurı· min yarından :JD1a koJlarımımn Onun •in pnın•U ptirilmdl 

ı rn 11 kurtulan sahte doktor Mf.ılardaftbHl atejle oynıyoruı. Na- • naaaJ eöy~~i!". bilrMm • cJol .. n yo~ elilalen aelşe ıhtfy:.ın boğnı:.~ araaınd..lll'. P • .isin \Ju en nefis n d.kikalak iftir. Bu huıuata 
r mu?.. mualu kmlatn kollarından tutup çı· dıncal&k degı~ r,nWır) . . ı isriyo!d\I. .. 'i h cana catı katan glizellhi tertibat ahmnıştır. Herkes 

Ev t Oatftdtrnl Lakin bu neınlçıplalt kucaklarınıza atmak I o.kar,, ~ıttıkçe aaabıletıyordu. Reaa, ~~dahale7e meçbur kaklı: yarındah sonra çıplak tarmek illa- Jasmini clehizde imiş gıbi te 
dar t beddiil! meselem, zarınettitiniz bdar tkemleyı bırkaç defa kaldınp yereı - Vetıtıt artık mUııalta,at o.ti. cletlne ltaw,aeatı2. .-• elUllrf (Sonu v 

_, cı 



Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. Umurluda 60 çocuk sünnet ettirildi 

Aydında yeni hapishanenin temel 
atma merasimi yapıldı 

Man.isa valisi Ankaraya gitti 

Kocasını boğan kadı_~ıt:·•r.· 
idama mahkllm edild 
Nafıa Vekilinin emri üzerine Manisa 

İzmir telef onu gündüzleri de 
muhave~·~ye açıldı 
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Holivudda: 1 

Yıldızları yeniden ya
ratan adam 

.,. ...... HıKAY~ .......... mll! ......... ._..._ ------K an 
--·Yazan: Tuğrul Deliorman 

-2-
uzaklarda bulunan bir kadın kadar ı:ıevincin hızı ile köye geldiği zaman, 
hayal idi. dünyanııı en büyük acısı yüreğine 

Ağaç kasıkların takırtısı, pence·- rekleniyordu. O, eve girdiği an sevin 
rede inliyen yağmur sesine karışı- cinden çılgına dönmüş bir kadın 
yordu. Ve ara sıra, parmaklıkh ka- ararken, iki kat çökmüş anası ile kaJ1 
pıdan süngülü jandarmanın başı şılaştı. 

uzanarak onlara birşeyler söylüyor - Hani Sultan nerede, ana .. 
ve tekrar geri çekiliyordu. Ve anası, ağlamaktan kısılmış seai 

Meşhur yıldızlan Çıraklık devir }e- Yemek bitti kaşıklar yerlerine ile ona her~eYi anlattı. 
kondu. Sultan kaçmıştı! Sultan, Poyr 

n•nde nasıl yola geti•rmı•ş?. Bir Amel-ikcınnıahkemesi faaliyette Duvarlarda bükülüp eğrilen, uza- oğlu l\ılamo ile kaçmıştı!.. Sultanı M 

hk mp kısalan gölgeler birer köşeye mo kaçırmış; fakat, Sultanı zorJa ka 
G C P · ·tm· ı· hat1erimin ve izamlarımın sayesinde c ,.rmu•• meşhud ma e çekildikten bir hayli zaman sonra, çırmamış Mamo .. Kendi gönlü ile gi 

eogre annons ~rıs~ _gı d ış ır. yükselmiş bulunmaktadır. U • ocağın üsttinde parmak kahnlığııı- miş Sultan, dinledi. Hanefi, bu ked 
Okurlarımızdan. onun ısmını u~mıd- Ben yıldızları bir yıldız olarak de- da biz iz bırakarak yanmakta olan sözü, bu kısılmış sesli kadının bıçkı 
yanlar bulunabılir. Fakat Holıvu ' . . . 1 1 l • • ~ ı • t • "k" d d k dı Ve odaya ı a· ili bil · til d c ' d b" ·1~h ğil adeta tedavı edılecek ınsan ar o a- ın aa zrve l çıraya l ı u a uzan . , rıklı sözlerini nası il ye mış dünyavsı? a . annons un. a ı ır 1 

a Irak ele aldım. Halkın onlara bahşet- m e erı n 'J kapkara, zifiri karanlık doluverdi. Ve nasıl sabretmişti! .. Buna, hala mertebesındedır. Onu tan~ıyan, o- •w• .. r halesi benim kafamın içinde Hanefi :-:oyunmadan yatağına şıyordu. 
nu sevmiyen, ona medyunu şükran ol- tıgı şıı B l b 't bir in5\an Gecelerı· orada kı·mıer go··ru··ıür, ka- uzanmıı:.tı. Çıra söndürülünce yor- Onun havsalasının almadığı §eY :m"ı an hi bir yıldız yok gibidir. yaşamaz. en on arı agı ~ · 
~anno:S br patron değildir, Holivu şeklinde görürüm: bir doktoru~ has- gam omuz1al'lna çekti. Ve Kasım gı- Sultanın, seve seve gtmesi idi. Bun 

d f to ... af d Fakat al,,.lade tasına aid duygusu neyse, benım de rarlar nasıl verilir? deliberi kendisini bu kö13eye mıhla- imkanı yoktu!.. Kendisine o kad 
f u~ ... 

0 

f ~ rsı ~r.ğ'lt , ~ yıldızlara dair duygum odur. mış olan ve kah coşkun ve berrak, bağlı olan Sultanın kendi gönlü 0 

0 gra ~~rb .~n e .. 
1

zelin hakiki ma- Sally Eilers ile ilk defa karşılaştı- Bir Fransız muharriri, Amerika- kah da bulanık bir su halinde yu- Mamoya gitmesi imkamnzdı !.. 
• esk ::n•bfı~assa meşhur bir ğım vakit, onu cok nefis buldum. da bir tetkik röportajını neşrederek varlanan düşünce seline kendisini, Köye ilk indiği akşam aldığı b.ı 

nasını ~bV:ıy "den eserler ibda eden Fakat nasılsa önümde gülüverdi. diyor ki: tekrar kaptırdı. . ra leke, Hanefiye ölümden daha 
resam gı ı yem B T' be · ·1 den çıkardı · Polis, dövüşmekte olan iki siya- Henüz çocuk denecek bir yaşta gelmişti. Artık, köylünün yüzüne n 
kuvvetli bir san'atkardır. u gu uş, ~ı çı e · . hı·,,·1 ka~h yumuşaklıkla, kah sertlikle iken evlenmist· Dügwün ·ç· avu" d v y ı ~ Jta 

B t bir sinema mecmuasının Çünkü Eilers gulerken o kadar çır- -' ·• 1• ı ın _ :'<' o- sıl çıkacaktı. e.. anız, dt n 
u ~a.' b tta bulunmuş- kin 0 kadar ruhsuz bir nesne oluyor- a;ırmıştı. Nevyorkun Harlem dan- Iusu para sarf etmiş, başka köyler- yaşıyabilir mi idi! .. 

:ıuharırıne şu eyana du 'ki tarif edemem! 1-1inginde bu gibi dövüşmeler tabii den davulcu, saz çalan aşıklar ge- Anasının anlattığına göre, Sulta 
ur: • d h" bl yıld yok- Derhal faaliyete geçtim. hadiselerdendir. İki hasım, polisle- ti~retmiş velhasıl «Gökdağ» köyünü la Mamo, altı ay eve) anJaşmışl 
--c Holıvud a ıç r ız b ·ı A..., zını açarak dişlerini mlıayene ri görür görmez zaten sakinleşmiş- bır hafta hoplatmıştı. ~ütün pu cö- tarlada, çit boylarında konuşup 

tur ki, onun çıraklık zamanını ı me- . g Ö d" l maattessüf bozuk terdi. ~erdliği:.. gö~ gözlü «Sul~an» a .!a- rüşrneğe başlamışlar. Hatta, bu b 
mi§ bulun~yım. Hepsi de elimden geç- ettım. n ış er, Siyahilerin etrafını, bil"ibirlerine yık oldugu bır erkek oldugunu koy- ma saatlerinde köylünün g·ö:""ZUilGI! 

izahat veren bir kalabalık kütlesi lüye g~st~rmek_ için ya~tı. ~a~arda sakınmağa bil: lüzum görmezle 

Fotoğrafçı 
nın bazı yıl
dızlara ait 

sardı. Barın kapısının heı· açılışında ~~lenmıştı, yem evlendikl:rı bır ;:ıl Sultana. çok defa, bu işten v 
içeriden durmak bilmiyen bir müzik ıçınde karı-koca, ne oldugunu bıl- me.cıi icin dil dökülmüş. Fakat, eti 
sesi geliyordu. Müşteriler büyük bir medikleri bir hisle, her saat biribir- tememi:-ıler. Nihayet, rezalet a:. 
sermesti içinde dans ediyorlardı. rt lerin~ aradılar. En küçiik ayrıhkl~- çıkmış.· Ve bir akşam Mamo, Sal 

Polis iki kavgacıyı cürmü meş- .,. •. ra. bıle _dayanamıyorla~·~ı. . Hancf_ı, nı evine götürüvermiş. Hanefinin 
hud mahkemesine götürmeğe hazır- .1 fı l" tt daıma, ıç taraftan, bılınrnıyen bır bası muhtara nahive müdürüne 

intibaları 
landı. . Zenc1 er oof kıyeb.e 1 d kuvvetin, göğüs kemiklerini, bir çift ka~'~t etmiş. Fakat . zaten köyde 

b• k lar Bıraz sonra u a ır sa on a yu k "b" •tt•Y · • k • ' Göbekli bir kadın, genç ır ız, · .. .. . mru gı ı ı ıgmı ve ço zaman kah denilen şey bulunmadığı için, 
melon şapkalı bir adam bu vak'anın bulunduk. Kursunün . arkas~da lbu- tatlı birşeyin boğazından aşağı ka.v- k~h Sultnıı · 
şahidlerindendi. Polis, kabahatlılan lunan üç ~a.kim sankı uyu~,. y~r ar- dığını hisseder idi. a~ız Ren. •ke;H.li gönliinıle Marn 
Otomobı.le bı"ndı"rı"p götürünce, biz de dı. Dinleyıcı·l· er. pek 8.zdı. n.ikımler Turlada çıtlıQırkeıı hancere.~in iı1 

1 b k d d :l" vardım. Biz, Hanefi · ile nikaha bir taksiye atlayıp onları takip ettik. bir erkek mucrım e, ır a .ın ava- bütün kuvetiyle şarkı söylemek ih- . . 
Adalet konağına girdiğimiz za- cıyı muhakeme etmekte. idıJer. Da- tiyacını duyar ve ağzına gelen bir Şım~ı, Ma~o iJe nik~h _yap 

. k b ld vacı kadın gıcıklayıcı bır sesle: türküvü tuttururdu y . 1 d" dernıs. Tabu, bunun uzerıne, c man mücrımler ortadan ay o u- ' . . . . · · enı ev en ı- ·k~ .
1 

k . 
1 

mftlerdfr. Onbeş yıldanberi orada ~a· ı 
hşıyorum. 

Henüz toy bir halde Holivuda ge
len güzelleri, müessese direktörlüğü 
bana gönderir. Onları karşınıa alt· 
nm. Evvela baş'anna, yüzlerine, 
gözlerine, burunlarına, bilbasa ağız· 
!arına ve dudaklarına uzun uzun ba· 
karım. Ve ~ilirim ki, bu terkiklerden 
çıkara~ağım netice yıldızların Jehin~ 
dir; çünkü bir ka9 üzerinde, bir du· 
dak üzerinde, saçın yahud gözün her
hangi şekli üzerinde yapacağım tadi· 
lat, onları bir değil, bin misil daha 
güzelleştirecek kuvvettedir. Sağda Garı·le Lomba1·d solda Dolm·cs del Rif> 

' 'ı 
, .... 

Bunun için artistler daima bana biı• .dizi takip ediyorlar ve ağzı biçim- zavallı kızcağız birdenbire tabiiliğini 
hürmet ederler. San'atımı fazla sev- sizleştiriyorlardı. Verdiğim program- kaybediyor, kendisine manasız jest
diğimden ve onun üzerinde yıllarca la ve yaptığım mütemadi nasihatlerle ler, manasız tavırlar veriyordu. 
çalıştığımdan dolayı mevzularım Ü?.e- SaUy Eilers'i de bugünkü mevkiine D~rhal hakikati buldum. 
rinde muhakkak ki muvaffak olu- ulaştırdım. Meksikalı gi.17.el, kendi tabii hare-
rum. Nice çirkin kızları güzelleştir- Meşhur rejisör ve san'atkar Edvin ketlerini kaybetmiş, rejisörlerin ve 
diğimi, nice kalın dudaklıları melek Carev Meksikada Doolores Del Rioya şunun ve bunun tesiriyle bütün bütün 
yaptığımı siz de bilirsiniz l rastgeldi. Derhal onu Holivuda ge- bayağı ve yapmacık duruşların kah-

Mesela, tirdi. ramanı olmuştu!. 
Caro Lombard'ın ilk defa fotoğ- Lakin çekilen bütün filmlere, ve Uzun sürdü amma, onun hakiki 

ı·afını alacağım zaman çok şaşırdım. alınan fotoğraflara rağmen, Doolores güzelliliğini bulmağa ve onu meyda-
Çünkü bu ideal kadının b~rçok ~ok- çok tadsız ve beceriksiz göründü. na çıkarmağa nihayet muvaffak ol-
sanlıklan vardı. Bunları bırer, bırer . 
• . . .. 1 d. B'lh f tow ·af Nihayet Edvın Garev bana da baş- dum. Bayat ve soğuk olan Doolores kendısıne soy e ıın. ı assa o gı . . . ta . 

k ·k k ı"alarının pek gayri ta- vurdu. Dooloresı takdım ettı. Bu Mek bu çalışmamızdan sonra haya yenı-cı arıı: en a ~ 1 .. b" .. 1 "tü' d ı · "b" ld bil bir şekil aldığını kendisine izah sika güze mı ır gun atö yeme go r- en ge mış gı ı o u. A • • • 

t · düm. Onunla haşhaşa kaldık. Ne za- Ben yıldızlarımı evvela mak~ aJ-e tım. · 
Bugunkü Garole Lombard, nasi- maıı (Pose) meselNıı mevzubahsolsa. - 3piJf]'l/DS noun or nm~·'V-

- Bu adam benı tahkir etti; di- ğinde hemen her zam .. ·led'w. nı ahı» ı e, çaı·cabu evlenmış er. 
. 1 , an so~ ıgı H f" b" k .. d yordu. Peşimde tam bır saat <!_o aş- şu türkiiyii hatırJadı: .. ane ı, ı~· .a? gun ev en ç 

tı ve, arada sırada yanıma ya~!\şa- «Kız kalcan üı:;tünde yiğit t Koycle, kendısım se\•enler, ona, n 
r~ kolumu çimdikledi. · 0 u- sunu temizlemesini söylüyorlardı. 

En nihayet, bu m~'iç adamdan «Yaylanma kırılır b J" • krur,: Aradan bir ay geçmişti. Bir 
kurtulmak ijn, polise müracaat et- e ın a İ· ge pınar başından geçerken. Sul 
mek mecburiyetinde kaldım. Bilekten kırmızı kasm m :~ rastladı. Yalnızdı; su alıyordu. 

H~k· .. 1 · · ~ ı·· ' ~ yay, ge kuld O b 1 a ım, goz eı·ım açmaga uzum 
1
. nına so u. na, u namussuz 

görmeden, bu kadının söylediklerini Eskiden bövle tü'rkt"ıle. .. 
1
m.» ·· niçin yaptığını . sordu. Sultan, 

. . . . .. . • . ı f\oy eme- . "lk ~ dınledı. Sonra polı~e hıtaben: ge hiç heves etmezdi. yerde susuyordu. Hanefı, ı ;:,u 

- Bu adamı yakalamak için şa- Bunları hazan karısına kız kı bir daha tekrarlayınca o, g 
ara -

11 
.. 

hidiniz var mıydı? zara anlatırdı. «Sultan», bu sözlere oluk oluk, akan suda, e erını 
Dedi. . . A • karşılık vermez, yalnız, yiyecekmiş raçlara uzatar~.: . . • 

- Bay bakım, şıkayetçı kadı~ ba- gibi, üzerine atılacakmış gibi ihtiraslı - Yazımız boyle ımış Hanefi.. 
na yaklaştı ve b~ adamı tevkif et- bakışlarını kocasının gözlerine diker- du bir kere. . . 
memi söyledi. Adam bu sırada kadı- di. Dedi ve Y.firümek ıstedı. Alın 
nın yanında değildi. Az ötede bir Böy~ece kış geçti. Ve baharda Ha- tarı böyle imiş .. Bu alw~ YfJ:Zl~~ 
camekanın önünd~ i~i: Evvela _bana neff, büyük bir acı ile sarsıldı.' Bir ğiştjrmek mümkü~ d~ğil ınıA ~dı 1. 
refakat etmek içın ıtiraz ettı. B~ gün köye üç jand~rma geldi. Bunlar, bunu, onların sevgılen pek· ala 
sebeple cebir kullanmak mecburı- kapı kapı dolaşarak askerliği gelen tebilirdi: A~m ~azısı .. : .. 
yetinde kaldım. gençleri toplamağa başladılar. Aske- Hanefı, şımdı, hapıshane ko 

H~kim müttehime dönerek: re gidecekler arasında Hanefi de var- ele, yat1 ığı yerden, o manzarayı, 
- Bir diyeceğiniz var mı, dedi. d J d 

1 
.. evel cereyan etmiş kadar enet> 

CÜ .. ü il k b 1 d" 1 ı. an arma ar, o gun: 
1 1 

d rmun z a u e ıyor musunuz rak ıatır ıyor u. 
Müttehim: - Hazır]anın, yarın kaHabaya gi- H f" 8· it h.ddetle ,. d ~. lıa 1 D . 1 . ane ı. u ana ı ':l" 

- Böyle birşeyi kat'iyen kabul ecegız ·•• emış erdı: genç kadın da, artık geriye dö 
etmem, dedi. Esa. en ben ıbu kadını Ansızın gelen bu ernır, her ikisini nin imkansız olduğunu kat'i bir 
tanımam bile. Kendisi yanımdan ge- d~ vurl~l1:1t~~a ~öndürrnüştü. Bir gün la anlatmıştı. Ve münakaşa il 
çerken bana musallat oldu ve bir- bıle bırıbırle:ınden ayrılmadıkları ce, Hanefiye bir bıçak gibi 
likte birahaneye gitmemizi istedi. halde, on sekiz ay, hiç görüşmeden şu sözleri söyleyivermişti: 
Razı olmayınca da, polise müracaat nasıl yaşıyacaklardı f.. _ Hanefi, Hanefi, çekil 
etti. Ertesi saba&, jandarmalar kapıya dan !.. Mamonun altından a: 

Bu gibi hadiselere sık sık şahid ~eldikleri zaman, H~nefi, çamaşır]~ mak kolay mı sanıyon, sen.. 
olan hakim düşünceye daldı. ŞQp- ile ber~~r yol azıgını do~~ur~u~ Sultanın bu sözünden sonra, 
h . h . ta f d h d grw u söy- heybesını omuzladı. yaşlı gozlen ile nefi neler söylemişti ve kaması esız, angı ra ın a a o k d" · b k h" b" ·· .1 

en ısıne a an ve ıç ırşey soy.ae- . • · d. ı.:. 
le?iğin~ kesti.?°ek i~tiyorda. ,-ekrar memekten mütevellid bir şaşkınlıkla nasıJ geçnu,tj. Bunları, şun ı "'.'!f; 

müttehıme ~onerek . . • mütemadiyen ağlıyan karısını, ana- tılamıyordu. Yalnız, Sultanın, 
- Gecenın geç vaktınde, b~r dük- sına ve ihtiyar babasına emanet et. içinde yere yuvarlanışım, hay 

kan cameka~ı~ı seyretmekteki mak- tikten sonra, kapıya doğru döndO ve rını unutamıyordu. 
&'3dınız . ne ıdı? jandarmaların önlerine düşerek hlzlı Hanefi, Sultanı bıçaklayınca, 

Dedı h lı d mi l ·· ·· w baş}. eh 

1 
. ı ıkla- ız ~ ı ar a yurumege a . bini de öldürmek hırsı ile M _ Ben o semtte otururum, ş V ::-'- .... d .. k b ı k .. 

b" dükkA kAnını sey e gı.u~rce yuru u asa a ar, oy · e ko§!lluştu Fakat bu 
n yanan ır an eame a ler geçti. Nihayet on sekiz ayııiı geçi- evın M. • .. ~ b" 
retmekte ne zarar var? w. 

8 
.. d ld" karşılaşan amo, küçük ır 

b tt recegı ıır e ge ı. 
- Ya siz madmazel, u sem e 0 d "nl . . k batı kendisini kurtarmağa mu 

? ra a geçen gu ennı pe r-
niçin· geziniyorsunuz. evinden lanuyordu. Zaten, hatırlasa da ne oia- muştu. 

- Bazı akrabalarımın caktı ! .. Günleri, hep ayni dekor ve Ve işte, bu cinayet yüzünde 
dönüyordum. ayni hareketler iPinde geçmişti. Kalk- bir yıldır hapishanede yatıyord - Yapayalnız, değil mi? y 

_ Yalnız gezmek benim adetim- mak, talim yapmak, çorba ve yat bo- yılını, vilayet merkezinin b 
rusu.. Yat borusu ile yatağına uza- .pishanesinde geçirmiş, cezası 

clir. nır, gö~lerini kapar, köyünü, genç ka- mesine altı ay kalınca, onu, - Kaç yaşındasınız? 
rısmı düşünürdü. köyünün bağlı bulunduğu ıcaııı;aıı~ = ~:u~ş i~~~arsınız? Hanefi felaket acısını, en büyUk zarethanesine göndermişlerdi. 
"""\'ı"ııcı· t~ttım minlerde duydu. On Hanefi. hapishanede iken - Manikürcüyüm. "" .... .,,. 

_ Nerede iş yaparsınız? sekiz ayını bitirmiş, terhis tezkere- nııı ölüm haberini almıştı. A 
_ Evlere giderim. sini almıştı. Hele, o zamanki sevinci- evde, tek başına, yokluk içinde 
_ Müttehime karşı davanızda ıs- ıi nuntamıyordu. Göz bebeklerinde <lığını, arasıra duyuyordu. F 

rar edivor musunuz? nostralgie ateşi halinde kıvılcımla- yakın arkada~ı Kasım. Hanefi 
_ Evet, ediyorum. nan köyüne, birkaç güne kadar kavu- :-ıına. kendi anası gibi baktı 
_ Mademki ediyori'lunuz. kendi ~acaktı. Birkaç gün sonra, köyünde. hic mernklanmam!lsını söyl 
_ .4rkası ıo ımcu ::whif Pde - ~uıtanın yanında olacaktı. İsh•. bıı 



Amerikada Holivudda 
- Başı 9 uncu sahifede - B J 9 lı. 1. _. 

si hakkında kanuni tftkibatta bu- - aştara ı ııneu sa ı,eu--
lunncağız. :M:üttehim şimdilik ser- sız olarak mütalea eder<lim. Kendile
be~trr. rinin haberi olmadan müteaddid fo-

Adam sevinçle sıçrıyarak mah-' toğraflarını alırım. Sonra (Poser) 
keme .salonundaıı çılüp gittL Kadın etmek keyfiyeti gelir. 
hırsından elindeki çantayı tırmıklı- Maaıruıfih her artist fotoğraf çı-
7ordu. karmak için haz 'andığı zaman, mu-

Hilkim ı hakkak kı gayri ihtiyari oluyor. ha-
- Diğerleri gelsib. kiki güzelliğini kaybediyor. 
Diye emretti. Asıl muvaff akiyet, yıldııın tabii ve 
Şimdi muhtt eme edilmek sırası gizli gUZelliğini keŞfetmek cihetidir. 

barda Jrnvga eden siyahilere gel- Norma Shearer'in fotoirafını da 
mişti. İkisi de iç~rire girdiler. Yli?.· bir gün -b rnbcr konuşur1ceıı- gizlice 
!erinde ndaJet korku:mnun izleri o- a]dım. 
.kunuvoJ'du. Arkalarından ş:!l.11idler O artık benclen tı~'rıhyordu; 
gel eliler. - Ba)' Cannomı, dedi; size ne za-

Polis, fnüzıımı temin ettikten man fotoğr~r çektirmeğe geleceğim? 
sonra, zabıt varaknsını tıll.kime u- Bir gün tespit ediniz ki ona gore ha-
zattı ve: ıırJnnıp geleyim. 

.-.. Ben barın yakınlatındn nöbet orma Shearrer'e güldlım: 
bekliyordum, dedi. Barda kavga e~ - Fotoğrafınız ~ekiltniıjtir ma
mekte olan iki siyahiyi ayırmak için darn ! 
polis tarafmdan ça~rıJdım. Siyahi· Dedim. 
l@rin ikisi de yere yuvarlanmışlardı. - Ne ?:aman? 
Onları ayırmak için '}f)k güç ilik çek- - ....... ! 
tiın. Kav~anın baslntıgıcmı g rme. Jo 11 C avford'un d& gl-;zleri Uze-
dfnı. Bunun için üç ~ahld getirdim. rin çok alıştım, onun yOzil Uzetin

Zabıt kAtibi kabah~tlıların ve e '! lhakika fazla çalışılmıştır. Fa
ıahldlerin isimlerini te6 t ettikten ket dikkat edinlt ki Crav!ord tabit-
ıonra, hA1Utn belini dtığrultamk: liğini hiç kaybetmemiştir.> 

- Dinliyorum, dedl. Jan Bukan, Ceorge Cannons lngıliıdtr. Lôn-
ev•ell siz sGyMyini~. draya ridiyor. Beliti de orada epey 

- Bay hlkim, ben nipnhm ıenç bir müddet kalacaktır. Parla yıldız.. 
mla dans ediyordum. Ansuıın, bu tarı da böyle bir adama şiadetle ihti
adam karşıma çıkıp benim yerime yaç bisaetmektedirler. 
aiti etmek iıtedi. Kendl•l hakkiııda Di iti at etti. Ben üç, dört ita· 
•avacıyım ye r 

Hlklın• diler kahahathya dÔne- dehcik viı~i içmiftim. 
-.k. HAkim ona hıtaben: 

• ~ - Susunuz, dedi. Evveli hakkı· 
- Bu büıutta tiii dl7eceiinlz nızdaki tikiyetleri dinleyiniz. 

fal' 1;; ?dl Poliı ıOzüne devam etti: 
e • . _ Bu aarhot adamı, caddenin 

- Bay hlklm, .lan Bukan im'&· tt ında arkı ~ylerken yakalaı-
bft yumruıt vurup beni ygre I : 89 1 

1"1'farladi. Yaralandıjımı 1G111ncı ımMUt e11im htyretle: 
lln41mi mUdaf aa ettim. _ Ne\t ork'.,. tarkı söyleneme~ 

- Size nfçfn 7umnıkla vurdu? .1 
1 

mı 

- Bilmiyorum. Diye batırdı. 
- Bu •eııe lülJa dana etmek J.i.. Hikim müttehlml tekrar sustu-

t. ..... u~ • ·7 
~ız mı • rarak polise sordu : 

- Evet, lıltedım. _ Daha »aıka ıöyliyeceiiniz 
- Genç kız Jan Bukatıla mı at· var mı? 

~onlu? .. - Hayır. 
.-... ~arkında ae&ilim. Hikim kababatbya döneTek: 
H&Jnm, bu Hf er l'enç kıza: _ Sizin bir diyeceiiulz var mı 1 

- Siz kiminle danı ediyordunuz 'l _ Serbest bırakılınamı üterim. 
Diye BOJ'du. Çiinxtl ead4e4• prki 1101lemek bir 
- Jan BqkauJa danı ediyordum. cinayet sayılmaz. Zaten ben şarkı 
- İlarri, Juın Jei'tiıi almak ı .. söylemiyordum; gecenin stıkflnetini 

dl mi? liosmamak için ıslık çalıyordum. 
- ETıt. Hikim ne karar vereeetıni kes-

Oyun ariadqmı& onun 1\liU- tiremediği için başını kaşıdı. Sonra 
yumndt vurdu ıını 7 ipret ederek bir adam çatırclL Sar~ 
- Vurc111, Bay lilkim. hoşun ağzını keklıyan adam: 
Hikim: - Bu adam alkol içfi11i, dedi. 
.- Ali, dedJ. lk.i mücriın htet F~kat ııe miktar içtiii tahmin edJ.. 

lar nakdi ceza 'fereeekler ve _. lemez. 
ha kadar hai>Hdilecekler. Hikim kabahatlıya döndü: 

iki kabahatlı arap, ıecelmm - Peklli, dedi. Sizi iki şeyden 
ırmek için, kodesi boyladilar. birini seçmekte seı·best bırakiyo-

Jı.Mller de tekrar bara döndüler. rum: Ya aarho9luğunuzun dereceıi 
:. anlaşılsın diye adli doktora ~diniz. 

Bu davayı mtijealdp ıetirilen ya kababatlı olduiunuzu kabul td&-
ttehim, iri yan ve aarkık yanaklı rek verecdim nakclt cezaya razi O-' 

t'anındakl polidn sayıflılı onun lunuz. 
anlıfı karııaında pek tuhaf du- Doktora gidip kusturulm~kt4n 

orda. P-0lia söze bajlıyarak: korkan sarhoş adam iki dolar nakdi 
- Bay hikim, dedi. Bu aia:m ceza verip yakasını kurtarmağa razi 

k f-a&la sarhottur. oldu. 
JriQttehim, ainıl sinsi aUUl_msiye- İşte, Nevyorktaki cürm.U meşhud 
: mahkemeleri, her ırece,bunlar gibi 
- Buna da urbofluk mu denir? yUzlerce davayı g&ririelrledlr. 

lzmir Vakiflar Modorloğonden: 
•n•liii 

Lira Claii Mıwkii No. 
ıso Ev Teramaa 151/3 
30 1 Kahve ocıtı Saadıkc;ılu 155/1 t 

138 Ev ' · Abdullah ef. 35811 
48 • . Dükkia Hattabaae e. 100178 
36 Kahve Boz yaka 6V34 

193 Ev !Jrefpaıa 70/61J 
90 ı. . 721621 
41 [y Dibıkbqı 84/262 '° E. ,, 87/67 . 
10 ~kla KeattlU 113/95 
SO 116/SJ 
24 E.;• Yeld;tirıaea 337178 
96 Ev Balrçe aokak 339/18 
60 Dikkla Keatelli 327 /133 
J6 ,. Yeait çarp11 328/61 
60 Set.il clikkaa KııtelU 329/35 
60 Dikkia 333/137 • 
60 • • ,.3341131 
41 ,. Şerif Ali 349/1 
72 • Çiliaıirler 351 /29 

200 Matua B.riaei belediye 119/tS 
144 Diikkla • • 127/12·14 
Yukarda ıaGfredıtı yızıh akırıt 31·5-939 ıayesinı k•dır 
ya Vetllmek ilzeH acık arbrmaya çıkarıhtıtJhr. (balesi 22·6-
çarfamba iÜDi ıaat 10 dadır. Talipleri& Vak&flar idarııino 

acaatları.. ıs 18 21 2081 

ANADOIU 

Maliye Vekaletinden : 
Ankara, Iı:mir ve Burıa viliyetlerinde istihdam edilmek üzere 

imtihanla yedi hesap mütehassısı alınacaktır. imtihan 1 vo 2 
Temmuz 938 tarihlerinde btaobul ve Ankarada yapılacaktır. 

Jmtiban1 kazananlar muvaffakıyet derecelerine göre 150 ve 
200 lira ücretle tayin oluaıcakbr. 

1 _. imtihana ıirecelderi• ••••İ• kaa•naaun beıiaid .. c1-
cleli•d• yazılı pnlan ba'ı o)daitan maada devlet ve miietlfflb 
muhuebiJer'ade bankalarda ve miimaıili mGhiıa ıirket ve mali 
mGeaeı t m11ha1ebelerinde liakal tef veya tef muavini derecesin· 
de • az bet yıl muyaffıluyetle phtmıı " 7iikaek tahsilini ik· 
mal etmiş Jaalan JizımcLt. 

Ablak ve seciyeleri laakkıada yapılacak tahkikat 
neticesine röre taliplerin imtibı•• kabul edilip edilmiyeceti kat'i 
olarak velcilelçe tayia edilir • 

2 - lmtıhın programı: 
A,, Kazanç, muımele ve iatihlik vergilerinin tarb ve tahakkuk 

Ve tahsiline müteıUik kanuni hükümler, 
B. Tıcaret kanunıt hükümleri, 
C,, Ticaret usulü defteri, 
O,, Hesap. 

imtihana girmek iıtiyenlerin 20 Haziran 938 tarihine kadar 
evrakı müıbitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Ma• 
Iiye vekaleti Varidat Umum müdürlütline ve htanba da Defter 
darlığa miiracıat etmeleri. 1690/1926 7 11 15 

Müsgebi muhtarlığından: 
Bodrum ilçesine batla Müıgebi köyünde yapılacak köy ltonatı 

2032 lıra 2S kuruş lceııf bedelli ekıiltmeyc çıkarılmıştır. Ek· 
ııltme 15/6/ 938 tarıbine müsadif çarıamba ıü11ü öğleden 
ıonra köy ı btiyar beyıti taraf andan yaptlacalctır. EkıHtmeye 
ı rebilmek iç'n yüzde yedi buçuk teminat alcçeaa olarak 1S2 
lira 42 kuruıluk baaka makb111u veya mektub11 ibraz edecek· 
lrrdir. lıteldılerio bu ıibi iti yaptıklarına ve yapacaklarına 
dair Nafıa müdilrlütüı1dea almmış eblıyet ıöıtormeleri 
liz•mdır. 
Keıif. ve proje!er Bodrum köy biiroıuoda11 veya ait oldutu 

köyden temin edilir. 1 5 10 15 158611803 

Akçaalan muhtarlığından; 
Bodrum ilçesine batlı Akçaları k6yünde yap lacak köy 

konatı 2032 J ra 23 kuruı keşif bedeJJi eksiltmeye 15/6/938 
tarihine müsadif çart1mba tünü ötledeo ıonra köy ıbtiyar 
heyeti tarahndaa yapılacılc eicıiltmeye rirebilmek içia yüzde 
yeli buçuk teminit akçeıi olaraic 152 lira 42 kuruıluk banka 
makbuzu veya mektubune1 ibraz edeceklerdir. lıteklileria bu 

ı:bı it yaptıklarına ve yapacaklarını dait Nafıa mlidiirlüiün· 

den alınmtf ehliyet ıöıtermeleri lizımdır • 
Keşif ve projeler Bodrum köy büroıundın veya ait oldufu 

köyd•n temin edilir• 1 S 10 15 2585/1802 

lzmir levazım am:rl.ği ilanlar 
l.zmir fevazım imirliti satan alma komiıyonundın: 

1 - Ç!lna kale Müıtahlcem mevki için batlı liıtedı ıöı· 
terilen muhtelif ıarnizonlar ar• ııada -er, eşya ve mi· 
bimmat nald yata alta ay müddetle ve mukaveleye bat. 
lan mak üzere kapalı zarf uıulile ekıiltmeye koaulmuttar. 

2 - MezkQr nakliyatın tutarı 5000 liradar . 

3 - lbaleıi 16 Haziran 938 Perıembe günü Mat 16 da Ça· 
naklraJe müıtalakem mevki aatın a!ma komi17011aada 
yapılacaktır. · 

4 - lateldileria ihaleden bir aaat evel te _inat akftı.ti olan 

· 315 lita ve kaauaun 2 ve .3 üncü maddeleriadeld veaa• 
ilcle bır saat eve) komiıyona mürac4'at etmeleri. 

31, 5, 11, 15 (1847) 

lzmir Levazım imirliti sat. al. ko. rı. den: 
• 1 - Maniıada tümen merkez kıt' atile hariç r•raiıonlarclald 

kıt'atıo ıht"yacı bulunan (30000) kilo 1&deyat kapala zarf 
uı'1lilo eksiltmeye konulmuştur. 

2 - lbaleıi 23/6/938 perıembo ııüni ıaat 17 declir. 
3 - Tahmia bedeli 27000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
5 - Sadeyağ ıartnımesi her gün Mani1&da ti••• ..... .ı .. 

kom ıyonunda görülebilir. 
6 - istekliler ihale kanununun 2 •• 3 UacU macldeleıiade 

iıteoileo veeaiki haiz olmakla beraber teklif ••ktupe 
larıaı ıbale ıaatioden bir ıaat evel tim• •ta• alala 
komisyonuna vermeler;. 5 10 15 19 

lzmir emrazı sariye hutaneei ha, 
hekimliğinden: 

Haatanenio 938 mali Haeti ibtiyaa tda• aptada eaaıl Ulik

tarı •• tıhmial fıatlan ile muvakkat teminatları yazılı beş ka· 
lem erıak veuire 15 Haziraa 938 tarıhinden 30 Huaau 938 
taribiae kadar on beı ıUa mGddetle eksiltmeye konulauaıtur. 
Şartameleri haataaede bı1bekimlikt• her ,a. rö iilıbilir. Ek· 
ail.ae 30 Huiraa 938 Perıembe ıüaii aaat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye baataaeıinde teıekkül edea komiı1oa lıuıarunda 
yapılacaktır. M.avaklcat teminat olarak para veya pat• malai .. 
yetindeld ewak lcomiıvonca abamıyacıtandan iıteldıleria ilaale 
paüodea evel temiaatlaraaı iımir aalaaad•ttna yatıracaklardır . 

Muvakkat taminab Miktan Tuarı 
c;nıi 

Birinci .ım.k 
Süt 
Yotort 
Koyun eti 
Kok kcimüni • e semilcok"' 

ıs 19 

Kurut K.lo Lira 
9225 12000 1230 
$400 6000 720 
450() 4000 600 

20250 60)() 2700 
12600 70000 1080 

24 29 2095 

H z an · 15 

lzmir iskin müdürlüğünden: 
) - Çeııne kazHının Ovacık köyünde göçmenler iç n keres

t•si iıkiodaa verilmek ve diter bilumum ma zeme ve 
itÇilik müteahhide ait olmak üzere 6 adet kôy tipi 

karair evin inşası 15 gün müddetle açık eks.ltmeyc 
konulmuştur. Eksiltme 28 Hıziraa 938 günü saat onda 
lzmir iıkan müdürlütll dairesinde müteşekkıl komısyo11 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli keşif beher ev için 542 ltra 26 ku· 
ruştar. Cem'•n 32SJ lira 26 kuruştur. 

3 - lıteklilerira % 1.5 tan tutarı olan 244 lira ıki kuruş 
teminat akçesinin yatmldığma dair vesaikin eksiltmeden 
bir saat evel makbuz mukabili komisyon reisliğine tevdi 
edilmiş bulunmahd1r. 

4 - Plan, keşif, ıartoame ve sair evrak her gün i kaıı daire· 
ıiode görülebilir. 

5 - Jıtekliletin birinci maddede yazılı gün ve ıaatte iskan 
m6diirlüğü dairesindeki komisyona müracaatları ilan 
olunur. 12 15 1821 2047 

Mumcular Muhtarlığından: 
Bodrum lcız11ına batlı Mumcular köyünde yapılacak 2032 

lira 23 lcuruı keıif bedelli köy konatı inıaatı eksiltmeye çıka· 
rılmııbr. Ekıiitmo 15·6-938 güolemecine rastlayan Çar şımba 
güna öğleden ıonra Mumculır ibtıyar heyeti tarafından yapı· 
lıcıktır. Eksiltmeye girebilmek için yüzde yedi buçuk teminat 
akçe.si olarak 152 lira 42 kuru,Iuk banka mektubu veya mak· 
buzu ibraz edeceklerdir. lıteldılerio bu gibı iıleri yaptıklarına 
ve yapacaklar&aa dair Nafaa mildürlütünden alıomıı ehliyet 
aöıtermeleri lizımdır. 

Keıif ve projeler Bodrum kö7 büroıı.andan veya ait oldutu 
köyden temin edilir. 1 ~ 10 15 1587-1804 

Muğla belediye riyasetinden; 
1 - Belediye Elektrik fabrikaıı harici teaiıatında kulhın ılmak 

üzere şartnameıiado yazıla olduğu veçh Ozere iki bhı yedi 
yüz iki lira bedeli mubammeali oa bir kalem elektrik 
malzemesi 3/6/938 tarılaindea itibaıeD oa bet ıün müd· 
detle ekliltmeye koamuıtar. 

2 - ihale 2116/938 Salı pil belediye eacümıainde 'icra 
edilecektır. 

3 - Münakııaya lttirak etmek iltlyealerin lki yllı iki lira alt• 
mıı beı kur111Juk teminat mektubu Yeya makbuz ibraz 
etmeleri liaımdar. Hariçten vukubulacak tıklifler muayyen 
... ta kadar eacilmea riyaietiae ıelmiı bulunacaktır. Pos. 
ta ve Aire teebhüriindea belediye lıiçbir ıGaa itiru ve 
mes'uliyet kabul etmez. 

4 - Bu buıuıta malGmat almak iıtiyea!eria belediyemize mü 
racaatlan ilin olunur. 10 ıs 2012 

14.,ethiye kaza~ı Kaya nahiyesi Kaya 
: ks· m 

l ,.. Kaya nabiye .. rkezincle 7apalaoak ilk obl iqaab keti 
Meleli 11491 lira 79 brttar. . 

1 - E'lik•I)'• 9 Haziran 938 Per,.ambe rBaGnde konmu.
tilt. lbale 8 Temmuı 938 ,aalae rutlıyaa Guma rf111G 
saat OD d6r te Fetbiye Hıtui Mealauebe iclareıiadı k6y 
blroMacla yapdacıkbr. 

3 - latelciiW ekı.ltme tartaımeli proie fenm ıartnameyi 
laa1aat mubaaebede köy bU..0tu•daa ltteyıbilirler. 

4 - llrıUt .. 1• iftirak edecek taliplerin kanuai ıartları baiı 
olduktanaı •• bu iti yıpabilMeldtria• dair veailı:alarıaı• 
ibraıı llıamd.r. 

S - E.kliltmeye iltlrak edebilecek talipler 2490 11yıfa k••• 
mtae:ibiace % 7,S clepolito tutan ol•n 861 lira 81 kurlf 
yatırmaları veya baaka mektubu ibraz etmeleri ,.,.._ 
Bu % 7,S Uıaledea sonra yüzde 1 S • ibllt oluaıcalrta 

6 - Talipleri teklif mektuprla1111 ib ılede11 bir taat evvel ko
m ıyoaa ibraz etmiı olmaları llzımdır. 

Poatada •uku bulacak ıeçikmeler 11la lcabul edilmez. 
11 15 19 23 (2028) 

lzmir Defterdarhğından: 
1ar No: 

350 Salbaae vapur iskelesi 
351 Oımıniye caddeainde 15 taj No.h mağaza 4/6 

L ra 1(. 
36 00 

biıleli 30 00 
352 Seycliköy damlacık mevkiinde 30 zeytjo atacanı 

havi tarla 1 2 50 
353 St1d köy Atıf bey sokak 21 numaralı ev 7 20 
3S4 Dolıphkuyu M. Bayburtlu ıo. S No. lu ev 35 00 

Yukanda yazalı emvalin aenelik icarı 8/6/938 t.arihinden 
itibaren 15 ıuaa müddetle müzayedeye konulmu,tur. ihıleai 
23/61938 tarihinde aaat 15 dedır. Taliplerin MıLi emlak mu· 
cliirlütlae milracaatları. 1970 

lzmir Uefterdarlığındao: 
Muhammen keııi bedeHi 

Lira K. 
1 - lzmir Maliye dairNinde yapılacak olan 

taclilit. 1179 31 
2 - Kaymakam Nihatbey caddeainde tapu 

ye kadastro binası ıttıbu edilecek olan 
eski Z raat Bankası binasının tamiri iti 1571 72 

lımir Milli Emlak müdjrlütünde mevcad keşifnameıi muci· 
biaco yukarıda muhammen ket f bedelleri yazılı yapılacak olan 
tamiratta 11-6·938 tarıh ad ... itibaren 1 S gün müdetle ektilt· 
••1• koowmuıtur. lh•leai 25·6-938 tarihine milsadif cumartesi 
ıüaü ıabah aaat 10 da Mılıi Emlik müdür1ütünde yapılacaktır. 
Taliplerin % 7,S teminat yaptırmalan ve ve kefifoameyi iÖr· 
mek İıteyenlerin her ,ıün Milii Emlik müdürlüfüne müracaıt· 
ları. 11·6-93i Her ikiıi ayra, ayrı ihale edilebilir. 2045 



Sahife 1"1 

-DEUTSCHE LE~ 
' . .\NTE - LINIE 

G. m. b. iL 
HAMBURG 

S.S. •ANDROS,. vaptmı ha• 
len limanda olup ROTT!RDAM, 
HAMBURG ve BREMEN limaa· 
ları için alacaktar. 

S.S. '"HERAKLEA. vapuH 
23 Haairandı bekleniyor. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN Jimanlatı için yük 
ala cılctar. 

~ERVJCE MAAmMI 
RQUMAIN 

PUCAREST 

Fratelli Spereo 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

·vuLCANUS., vapuru 14·6· 
38 taribiıde limııu•ııa plip 
AMST!RDAM, ROTT!RDAM 
ve HAMBURG limaaları için 
yülc alacakbr. . 

"TRAJANUS., vapuru 23-6 
da beklenmekte olup BUROAS 
VARNA, ve KOSt~NB!. il• 
mınları için yük a'acılctır. 

SVENSKA ORIEEt 
UNıe.N 

•• AASNE,, •~t6rü » 6 da 
RôrTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DAN· 

ANADOLU 
Kl11tf"i .,. 6alcte,igoloji raporları haiz 

Yiizleree ıenetlenberi alalıate laytl111ı mfl. 
e•rrıb olan /amir. Urla Malgaca içmeleri 

lıp1ir • Çeıme ıoaetl Dzerinde güzel mınzarah oteli, gazino, 
lolcantı ve bakkaliyesinde mü§terilerınin hertürlü istirahat, iaşe 

ve ilatiyaçlan tellin ıclllmlıtir. 

~}'v-?Ç) 
~ ~~:;;;;---~ . 

~---."'~- ~ ~ ' 
1 ~~~ ~ 1 

y ~.Ail"" • 
\ti . . . . - . 
~ ı UQLA 
, lf/fDaç9 l~f?.(eP/' 

Fotogra ~ılara. 

Mıtııa•ızda bınıdan böyle .. AGEA,, , •FERRANIA .. 
•GEVAERT. , "KODAK,, , •MIMOSA., • "SCHLEUSS· 
NER. , •IHAGEE,, "RODESTOCK .. ve "ZElSS iKON, 
fıbrlkılarıntn her çeşit malzemeSi mevcuttu. Fiallf'r Is· 
tınbul flati gibidir. 

Eıaı No. Yeri No. 11 N v'i MukatJ. S.S. 11 PELES. vapuru balen 
limanımızda olup TRiPOLi, 
BEYRUTH, HAYFA, PORT• 
SAiD Jimınları için rü"' al .. 

MARK ve BALTIK Hmanlatı Oe>kter müderriı merhum Bay Raıit Tabıinin •UrlaMal· der ıymclı z o 
için yük alıp hare lcet edecektir. · llOI l91D1 ı.ayaa bakltındı: Kırliıpatıı Şıupıacbl Zalı ıtaydna 1'. L T. 

S. S. •D UROSTOR. •ıp11tu 
28 H11lrandı btlcleıı,oı, kOS. 
TENC&. GALATZ DANOP 
" GALATZ •"tataaıaa ltin 
,Wc alıaalctar. 

SERViCE MARITlME eziler cihet rüçbandır.. buyurduldırı b11 ıu; müzmin miclı 396 lımir lıtik'i\ maballeıi lkiçeımelik cad· 18,00J 
ROUMAIN ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak ba1tıhklarıad ı mili· dHi yeni l3 • 3S, eıkı 33 • 3S No. oıa· 

•ALSA JUl.JA. vapuru 2·7·38 min Hfra kesesi ve safra ;tolları Htihıplarındı, safra, kum kine dairesi motor ve sinema levazımını 
de belc1eıunıktı olup MALTA, ve taşlarında, müzınio inkıbuda, ıiımanlık, nakrlı ve ıeker havi Aui ıinemı ve dUkkin. 
MARSILYA ve CENOVA li· h11talıklarında, batırsak, tirit, ıllluoan, meıue yolları ilila.. izahata yu.karda yazıla gayri menkt1l ıekiz veya o, ~ 

MIOELHAVS LINE. 
NOR~KI 

•Mlara itiD pk M rolota al.. gibi bünyevi hatablclarda Hfi Ve tlfabbabt old.aiu teorÜM ta1'ıitlı ve fal11iz olarak Htılmak Üzere kapalı zarlla Qr ırn 1 
caktar. ile sabittir. koaulıa&aıtur. 

l.S. "SAN ANDRU. •· 
purta 21 Hulrand• bıklııl,or, 

tlladalci laareltet tarlhlerlle v• V•sait Basmahane kartt11eda 811lvarda Urla ve Çeııaı 1 - lbalı blrdır \'e kat'icllr ve 17/6/ 1938 tarahine oıu ... dl 
ııv)unlardaki detifildikltrdei otobüılerinin hepsi içmeltt'ı utramakta olduklarından beraa • cuma günü ıaat on birde ıubemiz satış komisyonunda 

DllPPI •• NORVEÇ •••• 
11 ... ıan ıoıı yQlc ılloaktai. 

vesait mevcuttur. 1 ı......~ ıeeıtt mıwUyet kabul etmez. yapı ıoaıımr. 
Daha ..... taflilit için 2 ncl Izmir Vakıflar MadarlO"'llnden: 2 - lıtekli olanlar bankamızdan bir lira aaukabiliAde ala· 

JOHNSTON YARIN LIN& 
LTD. LIVIRPOOL 

kordonda FRA TEIJJ SP&RCO e oaldarı mllfaıııl ıırtaamıaaiıi olcuyarılc ibıle günü 
c:u9 Bedeli tutaamede tarif edilditi veçhile teklıf sarflarını saat 

S.S. •AVJIMORI. ~•JH•tu 
J T•• .. 4ı Mkltt.ı1or. BUR. 

.. ,. aeentılatıba miila mulaı•••nl ona kadar ıubemize vermeleri, daha fazla tafıilit almak 
edl•eli tlea ohuaar. Lira Cinsi Mevkii No. iıtiyealerin her ıün şubemize müracaatlan ve artırma 
Ttlıfoe: 411 l/4t•?l2'6l/4221 100 Arpa Mlrall Dere aokak 4 tünü yanlarında birer fotoğrafla aiifua tu:k•eleriai ıe. GAZ, VARNA. KOSTENCI, 

SUUNA. GALAT1 w BRA
ILLE u ... 1an ltla ,111 aJa. ...,. 

Xfie..ıer .. e , 500 Arsa ve ahır Allnl• Taala ç91me 4 tirmelerl. 4 8 15 1845 
U uy ı ,, Yıkar da m&fredab yazılı gayri ••kuller 11tılmak üzere acak p J b l h ) d 

Şiir kls arbr••ya 91kanlmıştır. lbaleai 15-6-938 perşembe günü aaat ınar 1 e en mu tar ığın an: 
iTi ROYALI HONGROISE 

DANUll MARITIMI 
e 1 10 claclar. Taliplerin Vak,Uar idareıiaı müracaatları ilin olwuar. Bodruaa kazuına bağlı Pınarlabelem k6Jiade Japdaoak 2032 

L•W (1870) 28 4 11 15 lira 23 kuruı bedeli keıifli köy koaata iafMll ebUt..,ı ~· 

M.I. •SZIGID. vapuy t.a. 
lla 11 ... t1a ... PORT·SAID 
w lllCINDIRYI ı .... 11n .. 
itill ,ak alauktlr. 

v.,,.., Aeentaa lzmir Vakıflar mtıdarlOg" Onden nımııtır. ll&.&..a:lı:ordoa Re. a.:-..i Ekailtme 1.5·6-938 güalemecine raatla1aa ç.,.... flal ll--· __, Bedeli No. Ciali Mevkii ııat 15 de Pınarlabelen köJi odıNcla llatlıu M,111 111af1..ı 
Tel. 244! Mubammeai dan yapılacakbr. 

TH!Plt.!RMAN UNU LTD. ..... Ekltltmeye flrebil-.k igitl " 7.J .. lllut .q.11 .a.. ua 
lS. •TISZA. vapun Hale• 

li ... cla ... DANUP -· 
'iMi GENFaAL STIAM NAVI 200 62/t Dlkkla Haataoe C. 11ra 41 kanıl•lr .,._._ •••a.. ..,_ _..._ - Mllej 

GATION Co. LTD. 200 62/2 • • • cektfr. . 
Ji .... lan ipa yük alaoalmr. 

lllaclaki llllekıt tarihlerilt 
....._dakl cletitlkllld.;ad• ..... ...,.uw ..... 

•ALBATROS., vapuru 20 Yukarıda müfredatı yazıla dükklolır 11tahta çıkarılmııtır. lba· ı.teldilerin bu gibi iıleri ,.ptaldln .. dair Nafaa iclnlct&rllt 
"-'alla LONDRA icia yük lesi 27·6-9:i8 perıembe günü ııat ondadır. ğünden ılın_mış ehliyetname ıöstermeleri liııadır. Kllif ewüa 
alıeakbr. T.aipleriı Valciflar ldarealae mlraoaadaıı. ve projeler Bodram· aza11 kay. blr01ndaa .,.,. kö,imilr; 

1.ESBIAN .. npurm 17 M~ ı-:;::::1:0::1:5::2:1:2:6~ ... -;~~~~19~9~S~~~==·==ub:t:al:~~n=•=m~ilr~aca~at~~~n=rö=r~ü~~b!l!~!!!15!!!!10!!!!1S!!!1!S8&~ı~7~05~1 IWa fHJa taflill ·•·-" ... 
llrlaclbrdo.da W. F. HINR"t 
.WAN DIR Z!E il Co. ~ ~~ 

,.ata LIV!l&OOI: " SW Ait- l I ~ 
SEADAN ıeJip JGk cıkaraca._ 

,.,_ ••*• .... ıcut ,.He .......... . 
Telefoa No. 2007/200I 

DEUTSCHE LEVANTE· UNI& 
•ACHAJA., vapuru li .... 

aasda olıp ylk etkarmıktaclır. 

Balçııoa Afamemnan kaplıcaları 
l • Hazida • tJI tarilal... itibare11 a.&çna ApmemaaG 

kaplı.._ ••llllr• •~ 1111&W. TaWMaa t.la.-atı 
IMa lifa '9fd••• .... u.. Wk bir • Mllla T•ki1Hia bit 
Wt tu•c&a ........ ı•a••• Allrlarcl.-Mri lleı .. a. Wz• 
meti MN •oldorlan•az tarafadu tllldir olla••af Slpt&Ir. 
Romatilma. Slbrek laaatalaldln•claa •utarlp l.••ılınaı b11 
tlfa ,..._ tavalye etmltlercllr. IClaya.-ı-ı.ıı tarafımdaa 
taWll ol•• iMi ••aallla ..,.. raporlu& •..._bel ...... , • ..... ••lducls. . 

Enafaal dair fala 1816 uld slrir. Mlllaterem miiftetileri
mia tqlilerlal lMld.- otobbler wtaamıı llferler yapacatı-
• •laterem e!pt.Sleri .. tebtir •zt•ri& D. 15 

Akhiıar Belediyeıinden: 
1 - J750 llra ••laamm•• t.eclelll Al&hi• elıkll'lk fabrika

.... bir 711hk 250 ton Zonpldak tipi kömir ihtiyaca için ka· 
pah_, ..&I ile ebilba.,. t1lwll1D&tkea lateldl tak•amaıın· 

; ... 2J.6eiSI ,..embe ,..ı ... 16 11 kadir bir 17 aldclet 

..... ··- .. ı.,uc laacl ., .. •kllf •cleoek laı.ldiy• ,...,.. 
lak •etil• verilecektir. 

2 - Ba it• ait lbale " ı.aı prblaae Aklailar beledqe
.s.dte lateaeblllr. 

S - Eklilt•• puarbk __.. JIP&lacakbr. 
4 - lat.ldiDia feDai .. rtume daireaiacle vereceji kömiiriia 

•ii•- tlplMe .. tinelldlr. 
5 - Pazarlak içim tatil ıünleriadea ... da bir ay müddet 

içinde her gün Aldat.ar helecfty .. iaı müracaat olunabilir. 1832 

Y ahkavak muhtarlığından: 
Bodrum llçeline bağla Yalıkavak köyünde yapılacak köy 

koaatı 2032 lira 2S kurut kttif bedelli •kliltaae'e tS.6-938 
paüne mündif çarpmbı günG öğleden tonra köy ihtiyar 
laeyeti tarafaoda11 yapılacaktır. Ekıiltmeye girebilmek iti• 
yüzde yedi baçuk temi•at akçeıi olarak 152 lira 42 lnnılak 
banka makbuzu veya mektubunu ibraz edeceklerdir. lıteklilerin 
bu ıibi iti yaptıklarına ve yapacaklarına dair Naha müdürll-
tiacleo ahnaıı ehliyet ıöıtermeleri lizamdır. 

Keıif veya projeler Bodrum köy bürosundan veya ait oldutu 
köyden temia edilir. ' 1 5 10 15 158411801 

DIŞ DOKTORU 

Ceoad Dallı 
lkiacibeyler aokak No. 48 

Miicellit 
AH Rıza 

'.' . En temiz ve en zaıtf lfleıl 
aiiratle yapar. 

çarşısı No. 34 



Pü 1en ahap 'İ'eeirini tabii olarak 
yapan en iyi ma~bildir Eksir Şahap Basur memelerini giderır. 

Kuvveti.. iştihavı arttınr. 

Elb"ae ve Manto 

mer•klılanaa •ljde 

2a6it.11 B••r w 

Taze Temiz Ucuz Uiç 
HertürlD tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bayak Salepeio~lo Hanı Ka1"ısında 

Tem iz, zarif Cl)'a, clbiae ibti-
pcından evci pjir. Herkes keo

d ı lı aline ıörc temiz 
bir eve, miaafirleriai 
kabul edecek bir • t· 
lon a r ı. hat yqıyacak 
etJaya mubtaçbr. iyi 
bir mobilya ~nde 
kendioizi ne ailenizi 
m ubitc daha iyi tamt 
abilirsiniz. Evinizia 
t.IJUI u yMI Z&D eti · 
keti olduiuau •ut
ID&JIDIL 

M emUTlara 1 O talı. 
aitte oeruiy• maa. 

nN ieai yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins lıoıttJmtük yeni çeıit lıamaılar 

Yıız mevsiminin yaklıflDu münaaebetile ,.ni ptirditi 
·ooRMôY. FAYN · vuLEN. ft ·FIŞER. koıtümlük ku· 
pon !arı kostümlük keteliler, parduiilüid~r ve her t ür,ü YERLİ 
n AVRUPA kumaı aeortia aalan rekabet kabul etmiyecek 
derecede ııtılmaktadır. . 

Elbi1e ihtiyacınızı te•in etmeden i nce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticaretbaıeaiai •utlaka ziyaret ediaiz. 

En ı tlam, en 11k ve ea ucuz kumatlara yabuı l:Ma ••ta
•dan alabilirainiz. 

Peıtem:ılcılar E'nal oe Ah:ıli Bank 1•ı 
ivarıncla eski Suraslıi mafazasınaiı N. TO 

ELEFON 2; 9 _, -

Septolin 
DIŞ 

luılluınız 

Foto Köroğlu 

z 
Era .. ,bur fabrikaiaraa &ototrof ma,ıacaer ., tiü-, ca-, klltt. 
kart ve bila•um fototrafçahkta müata..ı ee1.a.r, ..... .ait 

_. ve edevatı, fOllt •• selapabw. 

F otofralçılıfa m'IJteallilı laer neoi ......... 
Zewki oktıyamk resim ve apandiı••'•· •••.. • ...ıs 

iltinaaha.. w kopyaa.n lmmıM dikkath ,.. 'r. 
AMATÔR iŞLERi 

IZMIR: Emirlenacle ça11111 No. 21. 4. S. 6, ı, 1, t 
Telpaf: Rlltı• a.. 

Sou moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnı• 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilirliniz 
ADRE~ . 

Atah1rk Catlde•l No. 186 

• 
1 TAKSİ 

Telefon 40 40 

1938 1938 
OldsmObil ve Şevrole 

tomobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

T. iŞ BAMKISI 
1938 

KOçül\ Ccari Heaaplar 

lkrarni'i& pl&nı-
4 adet 1000 L 4000 L 
8 " soo " 4000 .. 

16 " 250 .. 4000 .. 
76 .. 100 " 7600 " 
80 " 50 .. 400{) •• 

200 .. 25 .. 5000 • - --S84 " 28600., 
K.ralar lmart, lllaziru 
1 ey: eı. l birillcikln• 
t•ihlerinde çekilecektir 
Ea aı .SO lira •evduab 
Waaan lleoıı.aplar kara-
llra dalail edile•ktir. 

Doktor 
A. Kemal Tona 

... Wel .. - w. .... ,,.,, ...,.,..,.,. .... 
(V.,..... ve •iNi 

......... Çorakkapı caddeai poliı karakola J••ada 
251 MJlb ev " •ua,..elaueaiade 11balıııtM aktaaa 

kadar lautalanmı kabwl eder. 
Telel rton: 411J 

Dr. Demir Ali 
K .... ell• 

Cll w T••DI batalıll-
._." elektrik leclaviel .......... ...,.. ....... 
''hıam Sinema• llkuallcla 

T...,_ : S479 

Gö H = . z e~mı 

Mitlll Om/ 
Ad.- ..,... N-t• .. 

kata No. 2J 
Kabal •ıtlmt: ~d- ... 

mt 10.12~-
15,JO • 17 T-. MM 

Kırçiçeği Kolonyası 
Adı De Şifa Eczanesi · 

Eu iıim allında Temi:ılil~ Tuvalet. Maua} 
oe tuoalet •aha 1larına rok eloeriıli 
Y Okıek dereceli, lillif kokulu 
Yeni bir kolonya yapmıftır 

Litresi (150) IC11111§tar 
ŞiF A Ecaanai KIRÇiÇE(;/ Kolon,•• 

Bu fiata ıatmakla boyftk bir 
fedakarlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Umonçiçeği, Menekte, Şipr, H. eli 

Kolonyalan 200 K o r u ş 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük " " 40 Kw ""11' 

Tavsiye ederiz 



--- Sahife 5 ANADOLU ' . 
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Bedbahtçocuklar ( Doğu İllerimizden Röplarortaı· 1 
ve aile '----------------' 

- 11-

fki kardeş kumlar Umran sahasında büyük bir terakki ve 
Ya-aı : Ali Em·er 

- 180 Yazan: Aleksandr DOMA altında öldüler! inkişaf arzeden Maraşda iktısadi 
Kardinal, lngiltereden gelecek havadisi sabırsızlıkla durum çok sönüktür 
6eklı"yordu. Fakat gelen havadis can sıkıcı, korkunc, tu Maraşta yaphğun incelemeler. c ta durmuş ve sarfiyat mobilyeci-

Lo d ilk intiba ve kanaatlf'rimdc yanıl- lerl marangozlara inhisar etmis. :r <lö Vinter sözline de\•um etti: L ı ıge"mi \e Ro Hiler hıllii te Hm ol- ld .. 1 · 
.. mamış o uğumu iabat eyledi. Ma- ı'1arn ta Ankara ve stanbula kadar 

- Ben burada bulunmadığım za- ZABİT mnmı tı. Elcg çen on ca u un elinde raşa bundan dört ~ne f"vvel bir yol sevkedilen gayet ıık, muntazam 
illan buranm kumandanı olan zabiti Bu esnadu Kurdimıl sabırsızlıkla bir mektuı> \'ardı. Bu mektupta Bu- dah J • • O ·· l b 
r a ge mı tım. gun e ugün ara- ceviz sandalye takımları yapılır. 
ordunliz ve t:anıyoli unuz; nldığı bir 1ugiltcrcden g lecek hınadisi bekli- kiııghama •hıin muka\•emet edemi- sındaki fark ölcülemiyecck kadar Bu havalide kullanılan oda takımla-

tıtıri llasıl ita ettiğini anladığınıza yordu, fakat gelen h'm1dis pek can )'ccck bir lmle geldiği yazılıyor, fakat çok ve geni tir. Beliki, her gelen va- rı hep Maraş mamulatıdır. 
l'rtıinim; çünkü, Port~muttan buı·aya sıkıcı ve pek koı·kuııçtu. ceğcr <111 b~ giuıe kadar imdada re- li ve belediye reisi büyük bir alaka Mara Türkiyede birinci derecede 
ltllnce9·e kadar onu soyletmeğe çalış- Ln Roşel muha··ura edilmiş olmak- ti':ı'miyecek olur anız teslim olncağız> ile _çalışmış. mühim bir çeltik mıntakasıdır. lstih-
?ttı~ ola~ığınızn şüphem yok. Onu na- la bcrnlıer, birkaç muvaffakıyet gös- denC'ceği yerde «eğer on beş güne ka- işin iç yüzüne- vakıf olunca duy- sal rekoltesi senede beş bin tondan 
ıJ buldunuz? Mermerden bir heykel terebilmeleri kabil ise de, alman ted- dut· imdada yetişemez. eniz, bizi nçlık- duğum takcir ve tebrık hisleri bir aşağı düşmez. iyi müşteri de bulur. 

f)ndan daha ka~·ıtsız ve daha dilsiz birler ve hususile limanda inşa edil- tun ölmliş bulacak lHllZ» deniyordu. kat daha arttı. Dar ve müsaadesiz Ne yazık ki teşkilatsızlık dolayısile 
olabilir mi? İğfal kuvvetinizi çok kim nıiş olan .;et sa~cshıdı• muhasara al- Anluşılan RoRellileı'İn bütün ümid- bir büd-:-eye rağm~n ne isler görü!- hiçbir inkişaf arzedememiştir. Sü· 
~lere karşı kullanmış ve esef olunur tında bulunan şehre hiçbir gemi ~·ıı- l ri Bukingham~t IJ:ığlı:rdı; Buking- memiş, ne işler? Üc yıl e' el beledı- merbankın fabrikası da olmasa bir 
1\ 

1 
muvaffak ?11?1~§ ta bulunuyorsdu- naşamadıgı için nıuha~rayı dııh:ı ham onların mesihleri~ di. Bir gün Bu ye reisliğine nasbedilen doktor B. çeltik diyan olan Marasta çeltikçili· 

uz; o kuv\'ctımzı bu n<lama karşı a uzuıı milddct de\'am cttırm~k imkiluı · ki · · ı t,'A Hasan Sükuti Tükel benim bırak- ğin mevcudiyeti hi sedilmiyecek. 
kullanmanızı isterim; kimbilir, eğer v~rdı,. bu ise kr.alın kuv\ellerine kar- kinghamu gilvc>kııemlıyelce erut~ı 'drnl ~ \ 
Otı • olnrnk alili\ .ıc.ı o uı· arsa. ınıı erı tığım gibi bir narabezar halinde Maraş dağları her cins madenle 
"ft~ karşı d~ ~u~·affa.k. olursanız sıze şı can sıkıcı bi~ ey olduğu gibi 13 cı'.i ile bernber ·cesaretlerinin de km1aca- bulduğu r:ı hri sayısız denecek kada- dolu birer hazinedir. Maden kömü· 
~ f('ytan ıs~ını ve.rı~.1~: .. . . Lui ile k~nl.iç.eı~ın .u~·nsını bozmak hu- - na u he ·oktu. ra çok yeniliklere, yeni asara ka- ni ve petrol damarları 0 derece zen· 
Kapıya dogru yilrudu Ye ofke ıle su undakı l ını bıtiı·mi \•c al'tık M. gı .,. p ~ . VUfturmuş, harp sonu bir toprak gindir ki, bazı köylüler gaz ihtiyaç· 

lapı,·ı açtı d"' B · ·ı D"'k D 1 · Bunun için Kardrna1 sabır:sızlık!a M 
ı · o a sompıyo ı e u angu emın ... . . 1 yığını manzara ı ar2eden ara a larını ham akınt1lardan temin eder· 

- M. Fe\ton gelsin dedi. ara mı bulmağa çalışmaktan başka B_ukinghamm gelemiyece~~e daı~ n- modern ve medeni bir çehre ver- lermiş. Ahın ve diğer mcadinin de 
- Biraz bekleyiniz onu size t.ak- bir i8i kalmamış olan Kardinal için gıltereden gelecek havndısı beklıyor- · t" b · l'k ld w •• 1 • 

d' ' · d 'IJll,~ır. u zengın ı te o ugu soy enıyor. 
ırn edeceiim. . . de büyük bir can sıkıntısma sebep u. . .. , .. .. Üç yıl içinde görülen iş ve başa· Bir maden tcdkik heyetinin Mara· 
Her ikisi de sükut etmışıe;·dı, bu oluyordu. Şehrın. ~ucumla zaptı hakkı.~da Zavallı baba d1ışup bayıldıktan ıonra rılan davalar hakikaten büyük şa gönderimesi herhalde çok hayır-

eıınnda nğır ve muntazam bır ayak Muhasarayn başlamış olan \"eliaht kral meclısrnde ortaya konulan muza- Parisli doktor Sirnkovun bun- ehemmiyettedir. Fikrimize iştirak lı neticeler doğuracaktır. Sayın lk· 
llf@nin yaklaştıtı işitildi.: . biraz. s~n- ise bunun ikmalini Knı·dinala bırak- kere daima reddedilmişti. :Evvel~, La d.an bir buçuk a! .evel biri 18, diğe- edebilmeniz için yapılmış olanlar- tısad Vekilinin bu milli servetle çok 
ta !toridorun karanlıJı ıçınde bır m- • mıştı. Roşel znptı rnilmkün olmıyan bır şe- rı 6 yaşlarında ıkı çocuğun kaybol- dan belli Laslılarmı verelim: yakından alakadar olacakları süp-
~.n şekli görüldü ve ~anıdığım~z. genç j Belediye reisinin almış olduğu ina- hir ~örülüyordu; sonra, ne denirse duğunu ve bu ~uldarm bütün Maraş, bir tarihte hastalık ve hesizdir. 
~·uzbaşı barondan emır u\mak ıçın ka nılmıyncak tedbirlere rağmen şehirde densın, Fı~ansızların Fra~sızlarla ar~ftırmalara ragı:rıen bulun__ama- mikrop yuvası o~n pi dere suların- Maraş iktısadiyatı devlet himaye· 
~da durdu. . f teslim olmak için ihtilal başgöst.ermit kartı yapac gı bu harpte dokülecek dıgını yazmııtık. Bı~ kum a:c8g~nda dan artık tamamıle kurtulmustur. sine ve kooperatifler tesisine şiddet-

-içeriye &'e], azizim Con, içerı_ye I ve belediye ı'isi de ihtilalcileri as- kandan do~ny_ı hus~l~ gelecek heye- ~n. son yapılan ~afrıyat netıcesmde şehrin ortasından ve hemen her sem le muhtaçtır. 
tel de knP!Yl kapa diye Lord dö Yın- · nuştı. Bu idam keyfiyeti isyanı dur- canın kendı sıyasetını altmış sene ge- ıkı zavallı çoc:ugun cesedleri mey- tinden geçmekte olan bu dereler -,. 
ter .onu çatırdı. durmuş ve asiler ise idam kadar çn- rilcteceğini Kardinal bil_iyordu, .hal- dana çıkarılmıftır. binbir çeşid pisliğin toplanma ma- Lise, Maraıın başta gelen bir ih-

Genç zabit içeriye girdi. buk olmıyan ve kurtulmak ihtimali buki Kardinal o asrın bır terakkı ta- Bu çocukların, kum ocağında oy- halli idi. Sayın doktor ilk iş olarak tiyatıdır. Nüfusu otuz bini geçtiği 
Baron dedi ki: de bırakan nçlıktan olmeği idam olun raftuı adamıydı. namakta iken, ani bir yıkıntı ile yer bunu ele almış ve bütün derelerin, ve geni~ mülhakatı olduğu halde 
- Gel, ıu kadına bak, genç, güzel mağa tercih etmişlerdi. Filhakika 1628 senesinde La Ro- altında kaldıkları anlaıılmıştır. bu meyanda meşhur Kanlı derenin yalnız bir ortamcktep vardır. Hal 

" insanları b~tan çıka~_ak içi~ her j Muhasara edenlere gelince Roşel- ş:liıı zorla zaptı ve kendilerMıi bu Doktor Simkorc, e~ladlan~ı~ top üzeri~i örtmü.ş •. ~u esnada u~u~i bu ki Maraş lisesi yalnız öğre~men 
ıa....ya sahiptir. Ancak, oyle bır ca- lilerin Bukinghama gönderdikleri ugurda feda edecek olan Uç yahud rak altından çıkarıJdıgını gorunce, kanalızasyon ısını de halleylemışhr. klldrosuna muhtaçtır. Amerıkalı-
1lavardır ki, yirmi beş yaşında bu-

1 muhbiı'leri ve Bukinghamın Roşelli- dört bin protestnnm katli 1572 sene- tahammül edemiyerek bayılmıştır. Eski mikrop yuvalarının üzerinde lardan satın alınan kollej binaları 
'"-dutu halde, mahkemelerimizin Jere gönderdikleri casusları arasıra sinin Sen Bnrttelörmi katliamına ben şimdi bulvarlar açılmış, yonar yapıl- boş denecek vaziyettedir. Ortnmek-
bir senelik dosyasında oku:racaiımız ele geçiriyordu. Her ikisi için de Ja- zi~ecekt.i. Nihayet, herşeyin fevkinde Z :! bıta: mış olduğu gibi genel lağım tesisatı 1 ~P bu binaların ancak bir kısmıı:11 
~cinayetler iılemiştir. Sesini işi- zımgelen hüküm hemen icra ediliyor- olarak, yapılacak bu son tedbirden, da sona ermiştir. Otuz bes bin lira işgal edebilmektedir. Bu bina!nr. 
t..ııeri meftun eder, güzelliti kurban- 1 du. M. lö Kardinal yalnız bir tek söz iyi bir katolik olan kral, her zaman Bıçak ve tabanca ile tehdit sarfile vücuda aetirilen elektrik kalorifere varıncıya kadar her tiirli.i 
larına yem olur, hatta vadini vücudu 

1 
söylCiyordu. ldam ! .Asılacak adamı nefret ediyor ve şehri muhasara eden Kemerde zabıtaya müracaat f~brikaıı ~ehri bol ışığa .. a~rke"!1i~- teaiıat ve konförü camidir. ~1nra!;-

9' öder, bunu itira!A mecburum; sizi görmek için kral davet edilmişti. generallere karşı La Roşel kıtlıktan eden Salih oğlu Üzeyir, kendi- lir ... Elektrık, ~~ra~ta gor~_le~ ıçtı- lalar Vekalete yaptıkları resmi " 
~ iifal ve belki de öldürmete çalışa- Kral gururla e-elmi \'e ameliyatı jyi- başka lıir \'füııta jJe zaptolunamaz ö- minin Halid, Muharrem Çelik n:ıaı kalkın":a uzerınde, muhım r te-1 hususi müracaatlere mü~bet c~' .. P 
~. Sizi sefaletten ben kurt:ırdım, ce görebilecek ivi bir Yer set>nıı"şti Bu zOnü her zaman söylüyoı·du. N f t fi d l sır yapmış 'e gece ha; atını U) an- alamamışlardır. Maamafıh, kultur 

. . ,..... . v: ız ara arın an eve cc d t h d b" ··k '-'k'l · ın." sizi ben vnzba ı ya tlrdım; Kıırdinal deh tH ca ırmış ır. sa asın a uyu teı-aK ı er temın 
, bloere e • ~ . . . asara u11us a ı: teYh AcliJ adı verilen uki mezar- eden k,ymetl i M-rif Vekili B y 

"-1 ki, ne bu u ta oldugun~ ~ız bı:ı~- 1 kun·etl:nditmişti: fakat, ~al bindeki mıyordu, çUnkn o ka~ı~ln bazaıı nr~ ayı b·ça ve tabanca ·~~ k~ldmlara~ ya~ıb:aşmda hertür- Saffet Ankanın bu ihtiyac.~ g?zoııi.~-
t.batı; ben sizin yalnız hamınız degıl, usançlıgı tamamile giderrneğe ve hel' lan ve bazun yılnn gıbı olan ucnyıp tehdit edıldiğini şikayet etmiı, lu tesısntı camı yenı bır mezarlık ku- ne almıı bulunacaklarmı umıd cdı-
do.tunuzum da; yalnız velinimetiniz an Pari e dunmek husu undaki sözle- halleıini biliyordu. Acnb:ı kendisine ıuçlular tutulmuşlardır. rulm~ş, ~u~u~ ~rt~smn bir şehid- yoruz. 
~ı. babanızım da! Bu kadın İngil- rine niha~·et vermeğ kifi gelmemiş- ihanet mi etmişti? Yoksa olmüş mtiy- Silılh taşımak J~r abıdesı dıkılmı t!r. A~rıca kale~e Mara .Mar ha~ko.ten zeka ve çn-
~. tekrnr benim hayatıma kasdet-jti; bununla beraber. muhbirlerle ca- dU? O, kadının keneli leh \•e ale~ hine, Kemerde Fettah ve Ömerde b~: ,ka_h~aman~.ık tımsalı rekz~d_ıl: bıkan kimaelerdır. lş, ne.derece zor 
ı.._ için ~lmiştir; ben bu yılanı ııvu- suslımııda rırkası kesilecek olursa, do t ~·ahud dO maıı gibi, çahştığı sı- birer uıtura, Faucde bir bıçak dıgı gıbı en guzel caddelerden bmsı olurta olaun ufak bır t~ı;f onuı~ t.n· 
~un itoine aldım. Evet! Sizi çaiır- 'biltiin tasavvurlarına ı·ağmeıı. Kar- ıada her iki i kildede bu•·uk bil' mani ortasına ünlü kahraman Sütçü raflarından yapılması ıçm kafıdır . 
..... A r lto ' " bulunmuı. zabıtaca müsadere 1 . . b' k 1 Ok . . k tm t H ·· ... ktan maksadım, dostum Fe n, dinal da kendisini mUziç bir vaziyet- ile karşılaşmadıkça hareket.iz kaJmı- marn ıçın ır anıt onu muştur. uma .evgısa ~o ar_ lf ır. er 
otlum Con, bu kadına karıı hayatı- te bırakncnktı. y:ıcğıuı pek iyj biliyordu; fakat bu edılmıftir. Ana caddeler ve kaldırımlar tama- baba, yahud velı çocugunu oltut-
lllı ve hu uıile kendi hayatını sakın- Bununla beraber, birçok zanıan _ SONU VAR _ Serhoşluk mile parke dösenmiştir. Eskiden makta, fakat, liae olmayııı ~ençle-
laıanı aöylemektir; onu lı1yık olduğu Kemerde ıe. bo~ olarak nara mezbelelik olan bir yerde çocuk ri mütkil ve müteessir mevkıde bı-
bu ceza çinde muhafaza edeceğinize Ç j M D j K L E R atin kahveci Ahmed zabıtaca bahçesile aile parkı vücuda getiril- rakmaktadar. • 
'elirnetiniz namınu yemin ediniz. tutulmuştur. miş ve herikisi de emsaline tefev-1 . . . : • . 
<'on Felton, ben senin sözüne inanı- Otomobil kazası vuk eder mükemmeliyete sokulmuş Halkevı. ıçtımaı hareketlerm ba.!-
rırn ! Con Fdton, ı:ıeııin a<inlrntirden Kafaya dair.. Kemerde Kiğıtbane cadde- tur. Yerlı, memur her ailenin büyük l~maı~nda _ve canlanm~ında mu-
•uPhtın yoUur. bir serbesti içinde gelip oturduğu hım bır amıl olm~ıtur. B_ıllı~ss:ı top-

Genı· zabit.. kadına 1 arşı k:ıllwıde Aldıgıın bir mektubu, oldukça ata-, yen, tavnııı Lir karış, uz~ k bir par- ıinde ıoför Cemal idareıindeki park ve bahre karş11mda yeni bir lanblara. ehemmıyet verılmı tır. 
1ı ~ ı ı. ld 4S numarala taksi otomobilı, ~ T emeıl tedansa bal la t tanan iıi:Jlerini nıüht}'im ylızünt." top 1 ku ı uu uj"um için, uynen neşredi- 1 mak, ~ıcli, tnhta kafalaı-.. Bunlara on l otel ve gnzino inşa edilmiştir. Bü- . ·ı ~ n ve o .. r er· 
llhrMk cevap verdi: yorum: kuruş ı.legil, on snntim vermek bile brahim otlu se1<İz yaıında tün Mnra!';ın ihtiyacım karşılıyacak tıp edı mı • h~r ~evzucla yuzl~rce 

- .rtlüy!ort! HerŞ"~ in arzunuza gö Azizim Bay Çimdik; israfın w gUııahm en büyüğünü teş- Ahmed Yanık Ere çarptırmış vaziyette bir ekmek fabrikasile hal- konferans ~~rıl?1ı§,_ spor ~es~ıla~ı 
~ Yapılacağına yemin ederim. Sok.ıktu bul<.luğunuz ve biri erkek. kil '->der .. Fukut §U var ki, lıu gibi ka- yaralanmasına ıebebiyet ver- kın gösterdiği alakaya binaen ge- k~vv~tlendırılmıf, lıaan, bıçkı, dı-

Mnyledi, bu bakışı ınıltc,·ekkil bir digcri kız iki talebeye aid mektupları !ahır ne Jrndar aşaHı kl)'mette olur- miştır. Şoför tutulmuştur. nişleti1en zemini parke, direkleri be- kı~.' çıçek ve ~apka kursları açı~~ıs, 
~Urbana henzetmişti; güzel çe'hr si okumuştum. Bugüne kadar mektup- larsa olsunlar, onları ortadan kaldı- Yangın ton bir pazar yeri kurulmuş, örnek ~~ze ve aergı ku.rulm~§, .on koyde 
'ıteriııde bundan dah., rnüıık·ıt. yııhut ların sahibi çıkmamış olacak ki, fık- rana on kuruş değil, on lirrt bile ve- Dün ötle üzeri Karantina da ev ve şehidler çeşmesi inşa edilmiş, koy kanun~ tadbik edilmış, ole.uma 
~ha mUl,yim bir hrıl göı-el.iimek ıalarınızda bu hususta hiçbir sııtır rilir. Uıu ıolcakta B. lbrabime aid bir spor sahası vücuda getirilmis, odası ve kıt~psaray .açılmıs, çarşaf 
l)ılırnkün oeğil<li. Lorcl dci Vinter i e göıeıncdık. Kabahnt samur kürk te Keza bir takım kafalar vardıl' ki. 10 numarala evde bacad.tki ku- bakteriyolojihane açı1mıs, yangın ve şapka mucad~lcsınde muvaffak 
bit dakika evel üzertJıe suldmnağa ol::;n, hiçbir sırt onu kabul etmczmi~, ü tleriııdc bir halc•i şuhret taşırlar. nmla"n ateı almaaı yüıüadea söndürme ve temizleme ~akineleri olmuştur. .. 
lı.ıırıamtı diti kaplauı tammır:v.::ı!;: çok doğru!.. Onlar geçerken: le getirilmiş, bando tesis edilmis. fi- M h ah " 
bir halde bulmuştu. Onu müteakıp, biı· idnm mahkumu- - İşte fih\ııcı !. ya >gın çı mıı, yetişilerelc ıön· danlık acılmıştır. daraşMta adıt ~ne. bihtiyacı kdla 

ı... k k kafu~ını kop . k 1 11 ~d I>' h . . dürülmüştür. B l d; . d' d . . . l var ır. evcu yırmı es yata ı ı. - O bu odadan ıııç çı mıyuca ·, :m nuıı • aıaca o an ce a m, ıye erke uıl'ılJirine fısıldar. Fa- H e e ıye şım 1 e su ısını e e al- , b" d kt l M 1 k h 1 
&1)' • • kt k t n vazuc ·1 · n · · , k ay\•an huıuzlt&ı S la L- L · 'e ır o or u em e et nsta ıa-or muısun. Con; kımse ıle me up- ·ıı;as a ... çı mesı ,..zerıne sınır- ·nt rast~ele zeki bir hıışurı, isabetli e mıştır. u r memtNaarandan itiba- . h"t ltaf l kt d" 
latftııyacak siı<lerı larl•a kimse ile Jeııerek: bir taşla bu şohret halesini paı·çala- Cumaovası nahiyesinin Yeni ren üzerleri açık olarak aktıkları ci- ~tsı mubı.~ ık gJ meme İ ı~ 
~Utrnıya~ak Fğer 

0

kendisırıe söz - Yazıklar olsun, benim gibi biı- ymca, o kafanın sağa sola .sallandık köy mevkiınde tütün ziraata ya• hetle yolda ve şehirde diğer pis ve'd·er§Cy u c~ J~ ... a .~0 .. mese esk 
'litlernek 1Utf~

0

ııd: bulunur.mı! . fnkiıi on kuı·uştan mahrum eltiler. tnn soııı·a, içi kof bir kabak biÇllreJiğ~ paıı Mehmed otlu lbralaimı lağım aularma kanpnak.ta ve bu 1e- 1 ır,·t~İa ~.k ll~~muzu yazma 
- Yeter. Maylort ! Size yenıuı et- Dedigiııi tesbit eden fıkı·anızı da ile yuval'landıj-uıı göı ursüııüz. aid iki at ve bir tay çaLn..,tır. beble içilmesi tehlikeR bir şekle gir- vazı cıı e mu e e ız. 

"-ı. okuduın. O yuıınızuu, siz ıwıu ıtıôyle- Kafa vardır: Hayvan hırsızı aranıyor. mektedir. Belediye suları memba- Almanya 
- Aruk, madam, Allaha kendini mek iı1tiyoı~unuz Jıalil.ın: Kenurdu kalmıştır. Şöhı·et ve şata- Bir kau daha ından borular içinde getirecek ve 

'ffettirrnete çalıı, çünkü insanlar na- cCelladın ölçülerine bakınız, bir fata Jikayd k~lrnıştır. Onun karıısı- Şoför Yusuf Akyarıa idare- şehirde tevziatını yapecaktır. Ayrı- Avuatur yanın borç• 
~~nda mahkumsun! in!tan kafa ı koparıp on :kuruı alama na gelince, ellerimiz, şuur ve \icda- sindeki 325 numarala otomobil ca eski hmezarlık yerinde büyük bir /arını 6tlemiye. 
taa 4'.layJedi, bu sözü işitince zebun ol· dağından tcesaür duyuyor ve bir kafa nımızın üstüne varıyor \•e jğiJi)·oruz. Ş yü~e avuzu İn§O edilerek bura-
~ \lş tfbi bafllll önüne dilşUrdü. Lord yı 011 kurust:aıı daha değersiz gÖl'Ü· Bu kenarda kalan kafa, on kuruş de- ükrü Saraçoelu bulvarandan da ~ırlenen sular para ile mezruata celı mi? 
~ \'iııt.•r dışarı~ a çıkarken Feltona rüyor.> ğildiı-, on bin Jfra da değildir. Çunkü geçerken otomobilia arkasına verılecek ve elektrik te sudan iıtih- Berlia, 13 (A.A.) _ Royter 
~'t' ~ıu~t ~·apmış ve 0 da peşinden gi- Fıkraııızcl:rn çıkan mana budur. Fa o. bh· et, kemik, beyin, kan kUlçesi asılan 13 yaşında lsmail Dur· ~I olu~aktır. Bun~r t~savvur de- ajaDSI •uh•birinden: 
~ kMpıvı kapntmıştı. kat .zannediyorum ki, siz haksıtsmız, değil, l.Jutun iusnıılığımızm )egGne iUD yere düımüş, batındın gıJ, proeaı ta~~·~a verılmıı mukarre- Burada ôğrenilditine gö.e 

. 11 ır suniye onra bir bahriuc neferi cellad haklı .. DilşUııı..inüz, etrnfmızı kı)met \e cevheri vm·ı.hr. varalanmııtır. rathr. En mukül davaları kısa za- Al b ._ 
tlın · " k ' H manda ha- ba H 5 .. k .. t" man ÜKumetı tarefandan la -Ktr ıtyak se. leri işitiliyordu; bal· tetkik ediniz; ue üftılar vardır, ne lnsmılı,Kmıız kafamızı ynpmakla ınaz kadın arlUllyor .. ~r~n Y. asarı. ~ u 1 Lo d A 

ı belinde ve tUfcği omuzunda oln- kafalnı•'!, başlıyor. Fakat kimimizin imal ettiği Karantinada Araplaa1an Ara• Tu~ele bu •ı_ı .de netacel~n~ırmış na· ıı baya nşlus meıel~lerın-
1\)( ıtcıbe.t tutma1{a lıuşlamıştı. E\et, kafa vardn· ki, l>iı·çok kafa- kafu klıfellk biı· bayat ve pis nesne- lık aokatında Gireaoalu Halid zarı~e. bakabilır .~e .. kendısınden ~- den ibi, ~ir muhtıra iÖıde-
ı~tılıta~ledi, annhtnr deliğindeu gözet- lnr uçurduğu halde. butun sağ duran diı·, kimfnin de kendi :ıgırlıA"ınca bir rat/t~ daha buyuk faydalar be ı- rilmiştir. Tahmin edilditine gö· 
llt-tıeıc ihtimalini <hişunerek bir mtid- ~ıalaı· unun önUııde iğiliyoı·Jar ve kıymet .. Benim fikrim lıudm', sen de metresi Nazmiye Yurdagül, ye ı ırız. • re bu muhtıran:n bu meıelcle· 
l'İ( ,,buhmduğ'u vnziyette durdu; son- hcl' klifn. onu takdis edi.)or. kendi kiifauı utı şekilde bir tartıya Osman oğlu B. Halid Erçctinin .. • re ait müzakerelerin ilerleme-

.. h I F t vl · d Maraşın iktısadi vaziyetini ~ok · b · d d k k l-L ll\a ) nvaş lıaşmı kaldu ıp milt- G~ne ııe kafahu· vardır ki. bir göv- \•ur bakahm. ne ,.1ka .. ak •• • ve a 111 • manın e erın en k sıne ayı yar ımı o unaca 
"'4 b ~ '.'r ... • 32 ı· '-.. · ı 'k· sönük buldum. Bir vakitler ço ileri t .. \ ır teh hı.l \<' n lldnfaa i:l\'l'l takı- de uMtlıııdeki y ışa~ ışlruına ve duruş- Karlimhı, dediMni vapmak · ıra Kağıt para ı e ı ı altın ve Almanveoıo Avuslurya ıs· 

... rteJc ı 11
' " 

1 te- l b k sanayi şubelerinden olan dokmma ' ~ l\klllJl\ ıı ku uµ dinledi, peııcere- lal'Uıa bir tuı lu maun verilmez. ln- dim, olmadı. Kafam .i )'On etti. ira ve ir altın yiizü çalmış, cılık ve kerestecilik hemen hemen tikrazları f aız erinin tc:dıyc od ıl· 
htrı tı \t: tekrttt' koltuğuna llelıp sau bunları kaddırıp Lir kıt;)'ıt) a çarp- Ah, bu lmılasıca kafam!.. ortadan ka1bol•uıtur. Hır11z ölmüştür. Bugıin. ancak 40-50 do memesi baklcındakı noklaı na~ 

'1lJı.t duıunü)"ordu.... mak \'e parçalamak iıter. DilJüıımi- Çimdik aranıyor. kuma tezpbı kalmış Kereste .ihra zarlarını bild.rmiı olacaktır. 
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Lpanya harbine tavas- Tehlikeyi vaktinde se-
sut mümkün mü? •k• d J zen ı ı ev et 

Türk-Yunan munzam dostluk muahedesi etrafın
da Mancester - gardiyan gazetesini nmakalesi 

(Son Türk-Yunan paktı kime Keza Türkiye hükumeti ele işin in- Bugünkü Baş\'ekil l\fctnkgasın ga-
müteveccihtir?) başlığı altmda Man celiğini derhal anlamıştı. Çünkü; bo- ye. i, Yunanistnnın malik bulunduğu 
çester Gardiyan gazete~inin Atina ğazlan muvafakıyetle miidafaa ede- arnziyi muhnfaza etmek ve başkala
muhalıiri tarnfındaıı yazılan maka- bilmek için Teneclos, Kumkale v. · gi- rının top~·aklarına göz <likmemektir. 
leyi, ehemmiyetine binaen aynen alı bi Yunan adalarından istifade ede- Çünkü; Yunanistan bugün bütün ta
yoruz: rek Türk-Yunan denizine sokulmuş hayyül ettiği araziyikeııdi hudutları 

cRugün Yunaıınistanın ueynelmi- bulunan dü~man mevzilerini vurmak içerhıine almış bulunmakta ve bugün-
le! durumu çok naziktir. Yunaııis- lazımdır. k .. y ı·t·k vl J 

· 1 d ·u unan po ı ı ·a,,,ı rıng am e as ara 
tanın Alman ıdeallerile olan ilgileri, İşte tehlikeyi böylece zamanın a 
bugün Almanyanın kredi va~ıtasile 1 ke~feden bu iki devlet. yeni bir pakt dayanmaktadır. 
elde ;tme~e muvaffak olduğu Yu- im:.zalamakta gecikmediler. Bu ~uı.ı-1 Yn.ll~ıni::;hı_ıı ist~kl~li a~larında 
nan tıcaretı halindedir ki, bu, halen zam pakt, Balkan antantına yem bır f kendısıne bırer hamı sıfatıyle yar-

ispanya lım·binden bir güriinilş bir muhalefet mahiyetini haizdir. merkezi kuvvet bahşeylemektedir. Fa• dım eden Britanya, :F'ransa ve Ru. ya 

V ı d • Q ı vol mutaleaları üzerinde bırakmak- Bu hususta en bilyiik endişe İtalya kat, Türk-Yunan paktının manası devletleri bugün sahne haricinde kale Q ffilf ffiefSQil tır. Her iki tarafda bulunan müşa- tarafından izhar olunmaktacl!r. Jı";i- yalnız bundan ibaı-et değildir. Ru ye- mışlardır. Fransa ve İngiltere bugiin 
Fium·o ga::nfrsinde hitler bize ekseriya. buralarda ı:ıiya- ra Korfu adasmın bombardımanına ııi pakt. ltalyanların şarka Ye garba her ne kadar Yuııanistanın düşmanı 

İngilterenin İspanyada harp eden si kinin çok vahşi olduğunu fakat nid hatıralarla ltalyanlarrn Ana.do- olan vasıla:-;ız hulUI ve yayılmalnrının :-ayılamazlarsa clabüyük harpte ge-
·k· t f d b' t t b hiçolmazsn bunun askerler arasında lu hakkındaki ihtirasları burnda he- temnviilleriııdcn doğmuştur. Belki ele ııeral :\1etaksas bu iki devletin diiş-
1 ı ara arasın a ır avı:ıssut a u- ' 1 ~ .. . ·· 1 d -·ld" .k. <l • • ı ı . ·1 B 't'b ·l b ü . . bu derece olmac ıgını soyledılrr. ııuz Ullutu muş egı ır. On ı 'ı a u geçen vıl zarfında Tenedos adaı:1ı cı- manı >U unu~ or< u. u ı ı aı n ug n 
lunması, ve bu proJenın de muvaf- 1 . 1 .. T'. k • 1 l · . . A d'l · y ·~ta d · A 

• • • • • • 4 Buralarda • pnnyol muharıp ler, :nıgun ur · ve Yun an sularmua rn- varında hatınlan Sovvet gemılerı ha- ken ı erme unanı;" n a en samımı 
fnrkolunabılmesı ıhtımah cıddı suret- . k k d' 1A b. . . ı·· .. h. t' . · . . ..:ı t ı· b'I · k ı .. ki. . . . . . mütekabıl ofara en ı kahraman- a ııeı < u~man mevzıı ma ıye mı di:-e"i lıu veni paktın ımznlanmasın- bır uos o .ı ı mesı pe < e mum m 
te dkık edılebılır mı? . k . . • • •

4 
• _. • • 

. . 
1
• 

1
. b" lık;:.ırına kıymet vı>rmcktedır. Bel- arzetnıe tedır vu lnr harp \'Ukuunrin j da ba~lıra amıl olmu:.;tur. , degıldıı. 

Samımı sovlemek azımge ırse ız . . b ı k · .. · • ______ .. _____ _ 
. · ki polıtıka adamları arasında bir un arın ıymetı ve mamı"ı pek lıu-

buna ım nmıyoruz. · kd" "kt·· A k d mütareke a ı o kadar zor olmnc:ıa ge- yu ur . 
. İngiliz de~'le~ a~amlarımn bu nok rektir. . Akvam cemiyetinin kat'i bir fak- vam amar asın a 

taı nazarı goz oııunde bulundurmuş t••. ı ·· 1 1 · 
l . . k . Fakat bu noktaya \'R. ıl olmak oı o amı.ması. bugun talya- ııı.rıl-

o maları ve ı:ıımdn·e kadar çok uı- . . t k t kt t• · ı · b" k kt 
b b 

. ~h. .h .1Af .. ıçın -gene e rar edelim- en birinci ere pa ı ıpım e yem ır ço pa 
an veren u mut ış ı tı a ın onu- rt .k. J· • 'd ı · · · ı • • . 1 • şa ı ı taraf da yabancı devlet as- aı ın me~ ana ge mesını mucıp o -

nke g~.çm:_k ı?!n çahşmab~ ılsteb1?~ hcrlı kerce, haı·p levazımı bakımınd~n du. Balkan Antantı bugün şu yeni 
<:o mumkundur Zaten oy e ıı a ·· ·· .. k b l · 

. . . . · k" F k t b müdahalesini ke mck ve İ:spanvol- goruşu ·a u etmıs bulunuyor. Ru-
~uretmı kım ıstemez ·ı.. a a ' u- • ·· b"'t" · 

. · 1 bükü t" ları kendi hnlleriııe bmıknrnk oln- gun u unmılletlerdcn mürekkep 
gun \ alansıya-Barse on rne ı- kt bir cemivetiıı mevdana gelmesı· 

· ·d d ı 1 ·ır t ·1 ca ır. nı ı are e en er e, mı ıye çı er ara- B · · mümkün değilse, bazı milletlerden 
ında herhangi bir yakınlaşmaya . u vazıyetı elde etmek ve yahut 

hıç olmazsa buna .Yakınlaşmak u.i!·. cemiyet tcşkiJ ederek İŞ beraber-
VarıJma ı tahakkuk edebilir bir şey . . ı -

ıçın her şe~.·i '.'apmak lazımdır. ıgı yapmak ve mütekabil menfaat-
değildir. Hatta bu yakınlaşmanın -' 1 
l<'vlid edeceği politik formül daha lşte akln gelen en nıaııtıkı tarz bu- ~~le _çalı~mak elbette mümkündür. 

· · ı k'ted· K k . dur. Bu da zaten İspanyol milli • e- .Nıtekım 1 ugoslavya, Romanya, Yu-
ena goru me ır. or arız kı nanist , T'· k". b ·· k" 

•• • 4 • ' refi ile telif edilebilir bir şeydir. · an \ e ur ı) e ugun ·u Bal-
butuıı bunlar sıya ı realıtelerdcn k ·u 'h d d · · · . . İşte bundan dolayı ki Lnndrn ko- an 1 1 a mı mey ana geürmışler-
d:ıha zı) ııcle havaya atılmıs fıkırler- · d" · B 'tt'h d h · · 
l' ~ mitesinden lazımgelen teşebhüı:ıleri 11 • u ı ı a arıcın de duran 
cır. . . . süratle yapmasını istirham etmek- Balkanlı bir devlet daha vardır ki, 

Acaba bundan ıkı ay evel vazıyet . o da Bul · t f F k 
daha mü a 't d ·1 . a· B ı ten gerı kalmworuz. Ve l.ıunuıı için- . ~aArıs an< ır. a at Bulga-

ııu. ku~ metç• ıt egı mıy 
11
!· lu e

1
sn

1
ac ~ dir ki Fransız \'e İngiliz hükumetle- rıstanda hılahare bn pakta dahil o-

ı spanyn o 1u. ne a acı . . .. . . . Jabilir 
ricto t r f d 'd 1 d rını muccrred tıınıssud fıkll'len ile- · 
\, b : a ın .an : n:e ~ uııuyor u. ri sürerek vakit krıybedecek yerde Ayın yirmi dokuzunda imzalanan 

e u zatın sı~ ası hı ·lcrı daha kuv- . ' 'eni Türk Y kt · ·· )" • • , • • • • . .. 1 karışmazlık komıtesi tarafrndan itti- " . . - unrmpa l, yem rejı-
vet ı ıdı \ e ıktiham edılmesı ınü~kul f kl k 1• 1 d'l 1A t tb'k d mm hır muvaffakıyetiol"rak • lAkk. . a a ııuu e ı en p anı a ı a n- .. "' a ı 

Nevil Çember/ayn be
yanatta bulundu 

- Başı 1 inci sa/ti/ede -
gidecek ve son bombardımanlar hak 

• 
kında beyanatta bulunacaktır. 

lerin iyi neticeler 

değiliz. 

vereceğine kani 

bonıbar-Saylavlardan birisi. f)ll 

dımanlardan İtalyanın mı, yok. n Lonclra, 14 (Radyo) - Avam Ka
marası, bugün öğleden sonra toplan- Franko hükfimethıin mi me~ul ol

mıştır. Bu toplrıntıda l~çi partisi li- duğunu ,gormuş ve BavşekiZ de şu 
deri .ı:iajor Etli, l~panynda vnkubu- cevabı vermiştir: 
lan son l.ıombardımanlaı· hakkında - Frankist ispanyada harp eden 
izahat iflt.emiştir. İtalyanların her harekı>tinden. doğ-

nnşvekil B. Nevi! Çemberlayn, bu rudan doğruya Burp:os hükumeti me 

hmmRtn cevap vermi~ ''e demi~tir ~uldür. İtalyanın bunda hiçbir nlii-
ki : kası yoktur . 

olmıyan bazı şartlar altında sılah- t d. edilemez Çünkü böyle bı·ı l 
1 • . . . ve e ıyoruz. · · an aşma 
an bırakmayı kabul edcbılırdı.J daha Venizelos zamanında t _ tırmaı:1ı muhtemel olan İspanya işine İngiliz ajanı Hodsonun İngiliz yol 

Hatta Pricto, hükı1metçi İspanyada J sav\•erdi. mu a müdahale etmek iRtemiyoruz. Son gemilerinin Fı·ankist tayyareler ta-

:;lkı ~ute,dil tebliğle:ı~, biraz alış Yugoslc V Ya • "af y Türkiye ile Yunani~tan arasında hadiselerden evel bize bir teklif ya- rafmdan bombardıman edilmesini 

Bizi, tehlikeJi ihtilaflara anş- onara, il (A.A.) - BurgQ u ki 

~ me ~ne ~ardım etmıştı. Bu esna- Bcıgrad, 14 (A.A) _ 4 imzalanan ilk puktın tarihi 30 hı·.· pılmış ve vapurlarımızın uğraması t t t . . . lf . . N zare 
bılme ıne vardım etmişti. Bu e mıda T 1924 d Y . . ı ın- pro es o e mesı ıcın arıcıye e 

hclk" .ht'l "·f . 1 k . . em muz' : go, vya cıteşrın 1930 dur. Bunu itmam eden için bitaraf bir liman tesis edilmesi tinden talimat aldığı llildirilmekte-
ı ı ı a a marn o ma ıçın şans- l 1 I d ı. 'k· · k d 

hır bulunabilirdi. ı e ta ya arasın a a'<dolunan ı ıncı pa t a 14 Eylül 1933 de imza- i~tenilmiştir. Bu teklif hakkında he- dir. 
Fakat Prı'cto ve onun fı'kı'ı·lerı'nı· fcı.et ve .seyrisefai ı m ıatıedo· lanmıştır. 1937 İtalyan seferi, bu nüz karar verilmiş değildir. İspan- Ö 

ğrenildiğine göre, Rurgos hU-
:. ayanlar, müfrit unsurlar tarafııı- sine zeyl olarak. .mu la nan pakta :ven.i bir mana ve yeni bir kn.•- ya sularında bulunan İngiliz ticaret 

t klımPti bir cok gemilerin ceza kor-
dan uzaklaştırıldı. Bunlar miicade- pro' o 'rn!un tasdıknamelerin. S·o· ~e ver~ış oldu .• Çünkü: ltıi!yan ha- gemileri için alınacak hiçbir tedbir 
leyi uzntmak ve her ne bahasına yadinoviç ile ltaiya elçisi teati ~ek~~lerınden telaşa düşen Türkiye, yoktur. Bunu, 28-2~l teşrini:::anide kusu olmaksızın silfih kaçakcıhğı 
olursa olsun devam etmek fikrini t . . d. ılk once boğazalrı tahkim etmek mü- yapmak için İngiliz bandıra:::ı cek-

e mış.er ır. 1 . . . t'h 1 b' ~ tekrar etmi~tim. Bu gibi gemilerin t"kl . . b . ı· müdafaa. ettiler. Bunlar, dahili • . :::nnc esırıı ıs ı sa ve ıluhnre Nion ı · crını ceva ıııı vermıR ır. 
harbin bir Avrupa harbine müncer Tıranda konferansının sukut etmek üzere bu- uğrıyacakları akıbetten l.ıiz mesul ilave eylemiştir: 

1. 

C koslovak 
' • 
ya vaziyetı . 

-Başı birinci sahifede-
haftalar içinde belli olacaktır. 

Prag, 13 ( A.A. ) - Ge~• 
i kteşrııı ayında vukua ge·•" 
o'an hadiselerle şöhret kaııır 

mış olan Tel,> ce S tnov da S::ı· 
detl ·r parlısı 20,535 reydeP 

13,902 rey kazanmı~lardır. 811 

parıi 1931 senesınde 906S reY 
elde etmiş idi. 

Alman sosyal demokrat!., 
3993 reye m.ıkabil 1408, ç .. k 
fırkaları 2143 e muıcabil 3161 
rey elde etmişlerdir. 

B atıslava, 13 (A.A.) - SIO' 
vakyanın merkez olan Bratir 

lava şehrınde yap.lan ıntıb,. 

batın neticelerinde bü}ük bi• 
t:hemmiyct veren ekseriyJ 
aır:yhtan fırkasının kızaodıt' 
24, 792 reye mukabil ekseriyet• 

çiler ancak 8129 rey alabil

mışlerdir. Muhtariyet aleybt,rt 

fırka bu ıuretle 21 beledi)" 
meclisi aza:ık kazanmış oluyol· 

Muhtariyetçilcr ise 6 azalık il• 
iktifa edecekJerd r. Gene Br•' 
tiııavada Macar muhtarıyetçilel 
10, 138 Henlayıniıtler 13,280. 
Komünistler 2856 ve Al•" 
Sosyal demokratları 5170 rt1 
almış'ardır. 

1955 senesinde yapılu ıotr' 

habatta Slovak muhtariyet t'" 

raftarları 5640, Henlayniatle' 
4907, Macar muhtariyet tarıİ 
tarlan 11,788, Komünistler S~ 
ve Alman Soıyal demokrad' 
2270 rey kazanmıılard&. 

Prag, 14 (Radyo) - Çeka' 

lovakya başvekili Milan Hodı' 
ile Südet Almanları ara11•dl 

müzıkerelere başlanmııbr. 
Gerek lngiltere ve gereld' 

ransa, Çekoslovakya .lMil;a;' 
tine müracaat etmiş.er n ~ 
det A.manlarıle bir aa e'1' 

uzlaşmasını bildirmişlerdir. 

Pıeg, 14 (Radyo) - Çekol' 
lovakya kab nesi, bugün ba,., 

kil Mi an Hodzaaın rıyaseti9~ 
toplanmış Ye azlılcJar baldd" 
dakı liyıbayı müzakere ettikt" 

ıo ra, Alman liıaaının, Çek~ 
S ovak lisanları gibi reami "'; 
relerde kullanılmasına kt' olacağını bile düşünmüşlerdi. Bu- • • . elan İzmir ve Çeşmeyi İllgiliz zırhlı- değiliz. Biz, yahıız ncık denizlerde - Gerçi, bazı mukabil tedbirler 

nun üzerine M. Prictoya i tifa etti- Elçımız ve re. f k ...,/ar .. !arına tarasud mahalli olmak üzere sefer eden İngiliz vapurlarını hima- almuğı düşündük: fakat bu tedbir- verılmiıtir. sal" 
rildi. . .. terketti. Akdeniz<le İtalyanlarla tngi- ye etmeği taahhüd etmiş buluııuyo- 'Prag, 14 (Radyo) -

BugfinkO vaziyette ispanya müf- nın kabul resım .erı lizler arasında hir haı1> zuhur ettiği ruz. Almanları lideri Dr. Heaa.f' 
ritlerin elinde bulunmaktadır. Bun Tiran, 14 (A.A.) - Türkiye takdirde engin limanlarmın ilk fır- Şayed. hiçbir sebep yok iken, Ur . .Behçet lJ,j bütün Südet Almanlanna la~ 
larla Frankocular arasında bir ara elçiıi ile Bayan Tugay dü a~· 1 sata muharip devletleı·deıı biri tara- sırf lngilizdir diye vapurlarımız ta- ben neşrettiği bir beyann•"'; 
bulmağı diısnmek ya hayalidir, ya- ıam e!çi!ikte p rlak bır r~smi fındaıı istila edileceği ve bu işin ttal- arruza uğrarsa, o zaman lfızımgelen Çocuk /ıaıtalıJılaıı p zar günkü ıeçimde göıterdi .,

1 hut saflıktır. k b yanlar~\ daha eve! yapılacag~ ı kendi- tedbirleri alacağız. l . k d dol• 
a ul yapmııla d r. - müteZ..-••w erı sü ü ıet vo ve ar an .. ı. Bununla beraber sivil harbin so- sine ani olarak bildirilen Yunanis- Nevil Çemberlayıı, iznhatına de- ""• ,.. 

k d - b" Resmi kabulde hu""kuAmet er• J 1 1 l.ı teşekkür etmekte ve Südet , nunu yaklastırınnk isteme ogru ır fani. nı \'aziyet karşısında Türkiye- vam a, u i'ene ni:-ıanın on birinden Hastaiannı l: ,30 daıı bire lca- 1 ... 
fikirdir. Bizim bu fikrimize · göre kinile, yüksek devlet memur· ııin kendisi için çok büyü!c bir önem beri yirmi İngiliz vapurunun taarru- cıar Beyier sokağında Aheıı4' malllarm •n, her zamaa bak ti' 
buna vasıl olabilmek irin uegane lan, ecnebi müme11 llcr ve di· ve kı.vmeti haiz bulundug-unu keı:ıfet- za ut;rndıg-ını ''e bunlardan on biri- · d b • nı almağ muktedir olJuklaJ :.- ~ .... matDa<:&sı yanın a ha .u. t:uer. 
vol, ihtilafı ad<>ce askeri ve İspan- 2°""r hirço zeva bıı 11., mııştw. mekte gecikmedi. nin batırıldığını ~öylemiş ve :-junları - kaydeylemek1edir. ~ 

- Ne dedin, ne dedin? seldikçe tüyleri kabarıyor, ruhu ke-j - Bu düşünce, kartal vurulduk- Halbuki kartal göklerindir .. ~ 
şaşırmışım: miklerini zorluyor ve gözlerimizin tan veyahud insanın kafasına bir yaradılışın, kendine mahsus bit pi' 
- Vurmıyacaktı dedim. göremediği en uzak maviliklerin yumruk atıldıktan sonra... ri, bir alemi, bir havası vardır· fll.' 
Güzide kahkahalarla kırılmakta içinde, insanın arzu edip de ancak Hüsnü ağabey bu tarifi bana yap- çiçek, kireçli toprak üstü_n?e.,1s ~ 

devam ediyordu: vasıtalarla yapabilcliii teYleri yap1- mıfb .. Fakat scıimi çıkaramadım. maz, bu muhakkak .. Sivrıeın ~ 

1 
- Hayır, başka birşey daha söy- yor, topraklardan, topraklann her 1 Sokakta bir gürültü koptu, çocuk- şüphesiz su birikintisi ve ba 1"' 

ledin .. Birşey daha!.. kötü ve bayağı nesnesinden uzakjl~r.' yaralı kartalı sürükliyerek ge- arayacaktır. Bir ince, gü~e~ tuıl• 
Ya~anf Saim& şaşırmıştım: yaşıyor .. Ona ok sallamak... 1 tırıyorlardı.. ayı canbazına veremezsınıZ·· ~ 

- Ne g.ih.i? . Güzide b!r kahk~a ~tb: Güzide kapıya ~o~ru koştu. Ben Bir kuş,birw~a ve~a kafeS ~.,ı1: 
- 72 - -.- Ne gıbı mı; «Hüsnü ağabey> - Bu, bır marazıyetın, merha- de havuz ba~ına gıttım .. Avuçlarını mesud edecegınıze ınana111 bit ~ 

- eunu da kullanıyor musunuz? dı. Buna inanıyordum. dedın a kızım,, «Hüsnü ağabey:... metin en gülünç şeklinin felsefesi- çenesinin içine almış, gözlerini fıs- Bir nehir, mutlaka akacak .. ··Jf11'1 
Diye sormuşum.. Ayaklarını açtı, sol kolunu ger- Evet, Güzide, o kelimeyi gayet' dir. kıyeden fışkıran beyaz, yuvarlak tak ister. Bunlar böyle düşuııu 
Yüzüme bakb: di ve ok, madeni bir ses çıkararak iyi yakalamı.!tı .. Hüsnü ağabey de Ve basını Hüsnü ağabeye çevir- tanelerin rasgele sıçrayıslarına kap- gerek .. :· .,P 
- Bir fevkaladelik mi var ki yaydan fırladı. Kartal, boş, uzak, şaşırmıştı. Sozlerım, onu zedelemis- di: tırmıştı. Güzıde kapıda çocuklarla 

Aferid~ hanım 1 parılt~sız ve donuk .. gök yüziinde, ti. Ona ba_kmamağa çalışıyordum." - Öyle değil mn Yüzüme bakmadan yavaş bir şıyor.?u· .. w ve#.. 
Dedı. şaşırdım.'.. Ka~tal u~akla~- e~vela ~endeler gıbı oldu •... ~onra Sakındıgım, hayır, müştereken Hüsnü ağabey, yayını kanapenin sesle; . Hus~~ a~abeye cevap i sB't'r 

mıştı. O da onu gozlerıle takıp edı· bırdenbıre taklalar ata ata butun hı- sakındığımız şey, başıma gelmişti. üstüne fırlattı. Canı sıkımış, şiddet- - Doğru söyledin Aferide -de· dım. Gozlerı kısılmış. çehres 
yordu. Biraz so~ra .~artal, ateş ~a~- zıyla sukuta başladı.. Kendimi toparlıyarak başımı hah-' le hırpalanmış gibi gözlerini yarı di- çok doğru!.. Bak zavalı mahlu- mıştı. 
tı.na ya~laşan hır dusm:m n:ferı gı- S~~s.arı ol,?luştum. çenin ilerisinde duran babama doğ-ı kapadı. ku şehrin haylaz ve haşari çocukla- - Sonu var .---
bı, genış kana~la:,ın• .. agır agır sallı- Guzıde çıglıklar atıyordu. ru çevirdim: . . . - Bilrr.em ki. rı sokaklarda sürükliyorlar. Gök- d , 
Y<:rak tek~ar ustumuze. tam tepe- -:- Vur~ldu, )Vuruldu! - Evet, ?~le dedım. Ne bıleyım, D~~ ve havuza doğru ilerledi.. yüzünün, hatta tayyarelerimi~ Mek .k . yanı e 
mıze geldı. Oıye bagırıyordu. Be~ sap~rı ke- öyle geldi dılıme.. Cuzıde onun arkasından seslen- çok mavi boşluklara yakışan karta- Si a ıs 

Hüsnü ağabey okunu yerleştir- silıniştim. Onun vur~cagına manan - Sonrası var} di: lı, sokaklara, çamurlara düşmeme- Vam ediyor. -11"' 

mişti. ben, o zavallı m~hl~kun vuruldu- - Ne gibi~. - _H~~ halde bu hasta çocuk gibi li, rezil olmamalıydı.. 
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Güzide; ğunu da istememıştım. - Enişten bir kartalı vurmuşsa [Ben! so~le~~k istiyor] düşüne- Ben onun canından evel, mahi- Meksika, (Radyo) - Ak\J~ef 
- Nafile - dedi - vurulur mu Gayri ihtiyari ayağa kalktım: ne çıkar).. mez~~n. 5u1!ku vuran. sensin... yetine, hürriyetine kıydım. Benim ral (Sevillo) ile hükumet) r cft 

hiç? - Vurmıyacaktınız Hüsnü - Ne mi çıkar, ne mi çıkar?. Oj Husnu agabey ellen cebinde geri- okum onun ruhunu deldi ve için- leri arasındaki müsade~e deı1'e(I~ 
Fakat benim içim öyle demiyor- ağabeyi ı~?rtalı, gökyüzünün nihayetsizli- ye dön~~ .:e c:~~p ve~d~: deki güneşli, bol. temiz göle hava- vam ediyor. Son bi~ m~~a kıt,dtf1 

du · Dedim. gınde, hür ve mesud kanadlarını j - Duşunebılırım Guzıde.. sını boşaltarak zavallıyı, toprağın asilerden gen ral Erıkesl 
Jilu adam, kartalı vuracak acl.=-:c:a- Güriclc b.i.ı- k. .. 1'~a R' h wlar~ d\jJünün bir kere.. Yük- - Nasıl olur) 1 :süfli kabuğuna indirdi. öldi.ırülınüştür. 

"Ah, bu gönül,, 


