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Hatay· ile anavOtan 
arasındaki hudud . 

llluameleleri kaldırıldı 

~ost Mısır Hariciye 
, Nazırı bu akşam 
şehrimize geliyor 
inönti. yarın misafir Ifazırı 

Yalovada, kabul edecek 

Başvekilin teklifi üzerine kanun . 
Mecliste alkışlarla kabul edildi 

Doct Mısır hükfunetmin H.aricl,. Na 
zırı Abd111fettah Yahya Pata, bu akpm 
saat 1 7 de Hmanımıa gelıeceık olan 
Basa.ntl>Ja vapurile ~ muvasa
lat edecektir. 

s,atayin kurtuluş günü İzmirlileri / 
'tn0uzda Hatayda şenl!k}«:r yapı~aca~, Kahraman mu·ıeeSSl•r eden 

A'bdill!ettah Yahya Paşa, Galata rıh 
tımınd.a meruimle ka.qdanacak, p -
oeyi Perapalaı otelin<I. geç1recektir. 

Yann ııabah saat 8 de Tophane nhtı
mından kalkacak olan Akay İdaresinin 
thev vapuru misafir Hariciye Nazın
nı ve refakatindeki zevatı Yalovaya 
götü~ktir. Hariciye Vekilimiz dat 
nazın Yalova iskelesinden karştlıya -
caktır. 

rdunun Hataya gınşı tanzır edılecek 

·bir mesele daha 
Rei.!icümhur Millt Şef İsmet İnönü 

1 b l l . · J · ~ Abdülfettah Yahya Paşayı saat l 1 1 45 stan u va ısı zmır 1 uarına g- kabul -..J k -vı )il.; ...... -r- ~ece ve og e yeme5u..ı;; a-
göz mü koydu 7 lıkoyacaktır. 

- -· - Ülev vapuru saat· 16 da Yalova iske-
fzmir meclisi azasından [esinden :kalkacak, dost nanrla Hari - Abdülfettah y ah ya Paşcı 
bir zat valinin teşebbü- ciye Vekilimizi Pendiğe göti.iı$cektir. . .. 

•• .. • • Her iki devletin Hariciye Vekilleri Pen cıye Nazırı Ankaradan İstanbula do -
SUDU ısabetlı bulmuyor dikten saııt 18 i J o geçe hareket ederek necek, abideye çelenk koyacak, ertesi 
İzmir, 16 (Hususi) - İstanbul VaUsl hususi trenle Ankaraya hareket ede _ günü Boğazı, Adalan ve milzeleri.mizi 

Dr. IMfi Kırdann 940 yılında İstanbul oeklerdir. gezecektir. 
halkına bir sürpriz hazırlıyaca.ğı hakkın- Ayın 22 sinde dost memleket Hari- (Devamı 11 inci sayfada) 
~~~taj~v~&Mb~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-~vamı_ı_ı_ın_cı_sayfada_> ( Ya.lovada.n röportajlar J 
Yeni barem 

1 ~ra 16 lSkenderu7Uftnı f)t,. g6-rü1'if k Bükreş büyük elçimiz 
~~ ~~j.,;_. (liuSUsl) - Büyük Mil- namesinde ımiunarı ve oenub hudUdun an un u 
"-""oltiıi);~~dam~.,.:u:: da M~~:alrl= şi - Dün Mecliste akademik Tanrıöverl bir mülakat 
l Uzakşark hAdiseleri müzakereler oldu Romanyadan 100 bin ırkdaşımız daha anavatana 

h • ı :Ankara, 16 (Hususi) - Büyük Millet 
-agı t J k Meclisinde sivil barem projesinin bugün- geliyor, bu arada Roman yadaki Hıristiyan ere apony 8f 8 8fŞI kü mwzakeresi daha .ziyade akademik oı. T ki d .. 1 l . b h . 

f
.. " muştur. Encümenden gelen ikinci madde Ür erin e getırı me erı mevzuu a istır 

Ilı t db• ı ı k görüşülürken söz alan Refik Şevket İn- Yalova (Suret! mahsusada gönder -, ) e ır er a aca ce bu projenin teşkilit kanu~arile tca. diği~.z ~uha17ir~miz yazıyor) - Bük: 
D-ij ruz ettiği noktasında ısrar etmış ve: reş buyuk elçımız Hamdullah Sup~ 

Ja il londrada .. b • b d•ld• (Devamı 11 inci sayfri.da) Tnnnöver ile konuştum. Yıllardanben 
Ponf ar d 1. r.e~mı ır eyanname neşre ı ı, - -~ siyasetle uğraşan, fakat eski edib hü-

~ l.Jı;ılllira, 16 u-r a . ıençının ablukasını şiddetlendirdiler Bir Fransız viyetini muhafaza eden büyük elçi ınu-
b:! \'c bad~I~usı~. - Tien.çindeki va-ı tir. Bu beyannamede ezcümle deniyor ki: d • it 1• Si l~kat~ız. için,. tenha ve koyu gölgeli 

<la l'esrni b· :munasebetıle bugün c.Taponlar Ç'ındek:i İngiliz menfaatlerL 8DIZ3, l gem bır koşeyı seçtı. 
ır heyan=e .. ~eşr~d!1:11i~- _ _ _ _ _ ~D~~ 3 ihıcü sayfada) de Rindi cini Uzun zamanda? beri gilzel ~nuşma-

Ja pon --....--;;-- -;-- - . sularında battı *~!n~::r:;,kaıdıgun Hlaınduuah suphı 

h 
ya, ıngıltere ile Pans, 16 (Hususi> _ Fransanın uzak.. . - Türki~e ne ı:ıomanya a~asındak ' 

h arbedemez ' şark donanmasına mensııb cFeniks> adlı ~yaset vazıh, dedun. Dostlugwnuzı· 
\Jqlt • denizaltı gemisi, bugün Hindiçini suların. ~~emıniyet ve kuvve~ m:11fun. Onu .• 

bŞarkta partiyi kayb t . l J • • da Seygon açıklarında bir dalına tecrü. ıçın size bu sahaya daır bır sual sormı-
U harbe e ~1§ .sayı an aponya ıçın besi neticesinde batmıştır. yacağım. 

V karar vermek tntJhar demek olur Dald$ dakikadan itibaren otuz saat~ Memleketimizi Ç<>k alakadar eden bü 

azan : Emeklı· General H Emir E k·let · tenberi su sathına çıkmam~ olan de. yük m~se~eıerden biri müh.aoeret ve is •. r 1 nizaltısında 60~70 kişi bu1unuyordu. kana aıddır. Senelerdenben orada bu -
~ Frall6lz harb gemileri ~ tayyareler, nunla meşgulsünüz. Onun için Türki------.. denizaltısını arama.ğa başlamışlardır. ye ile Romanya arasındaki göç işleri 

Cümhurreisi Lebrön, yann Fas sulta:u hakkmda beyanatta bulunmanızı rica 
şerefine vereceği ziyafeti tehir etmiştir. edeceğim. (Devamı 11 inci sayfada) Suphi Tannöve,. 
-·········~····~~···~···················~~~······~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C::: Meseleler :::::ı 

Boşanma davaları 
kolaylaşllrllmah mı? 

Boşanma davalarile meşgul 
olanl=ır düşündüklerini 

anlatıyorlar 
AdHye Vekili Bay Fetiıi Okyar bir ga. 

zeteoi arkadaşa verdiği beyanatta, boşan. 
maların kolaylaştırılıp kolaylaştırılma.. 

ması ıhak.kında sorulan duale şu ceıvabı 

vermi~tir: 

c- Bu hu.suStaki mevzuatımız, bu gibi 
içtimai hfıdiselere karşı 90k hassas ve 

Bir Çin h .. f . . normal hükümleri muhtevidir. Boşanma. 
§e nn.ın ecı ve hazıtı mıınz.aruı •Yamaı i inci ~) . (Devaım 11 inci A)'facla) . 

Bugun başladık 

Fransız ressamı ile sevişen Padişah 
kardeşinin sergüzeştleri . .. 

Osmanh Saraymın en çok zevk ve safaya daldığı, kadm 

1 ve aşk entrikaları ile en çok sarsıldığı bir devrin romam 
YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Yedlncl aayfada on,unuz. 



Hergün 

Bugükü sulh 

~-- Yazan: Muhlttla Blrpn 
(f9\ ünya vaziyetinde bugün. herkes 

lbJI için geniş .bir nefes alma imkii

nını veren bir sükun var. Artık herkese, 
yavaş yavaş fU kanaat geliyor ki bu yaz, 
bu sonbahar ve binaenaleyh bu kış sulh 
içinde geçecektir. Bunun böyle olmasını 
icab ettiren sebeb, bundan dört ay evvel 
bu sütunlarda sbylemiş oldı.ığumuz gibi, 

yoııgunluktur. Bu yorgunluk, bir şeyler 
alımak · istiyenleri de. hi9b!r _ şe~ ve:rnek I 
fikrinde olmı-yanlan da, butun sıyası faa. l 
liyetlerinde sulh çeir'Çevesinin harioine 
çıkmamaya seıvkcdlyor. Bu çerçeve hari-

Resim il Makale: Zaman 'Ve tecrübe .. 

.. 

\. 

cine çıkmaksızın idare ettikleri politikayı 
istedikleri istikamete doğru götürmek 
imkanlarını gördükçe, hiç kimse harbe 
gitmiyecektir; çünkü haro gittikçe kor- - İmanı olgunlaŞtwan yaştır, deriz. Yaşadığımız nisbette 

görg-:imüz nrtm~. tecrü!bemiz çoğalmış, bilgimiz süzgeçten 
kunç bir şey oluyor ve gittikçe onun kar- geçmiştir. Bunu bir itaid'e olarak ka1:ml edeıbiliriz. fakat bir 
şısında bütün cesaretlerin kınldığını gö. &artla: 

nizin, bilhassa şansınızın ve zamanla ~alan ıecrühelerinizin 
derecesine güvemneyiniz. Bütün bunların hepsi ayrı ayn 
paha biçilmiyecek derece kıymetli eJleIINlnlardır, hele bir ye. 
re ıgeldikleri, bir kişi ü2'ıelinde toplandıkları zaman yenilmez 
bir kuvvet teşkil ederler, fakat ta(bsiliniz yoksa, umumi ma
lUmatınız eksikse bu kuvve!Jin derecesi de:dıal düşer, belki 
onda ıbire iner. Tahsilden mahrum olduğu hailde muvaffak 
ol.mu§ adam bulunabilir, :fa.kat onu misal diye almayınız. dü.. 
§Ününüz ki talhsili de olsaydı muvaffakiyeti d:ıdla çok olacak.. 

rüyoruz. Yağmur müm'bft tarlada !bir f.eyiz ve bereket kam.çtSıdır, 
Fakat, şurasını çok iyi bilmek ltızımdır tohumun 'Üzerine inince onu şahlandınr, çorak, to'humsuz 

ki, bugünkü sulh, pamuk ipliği ile bağ. tarlada ise boşuna akıp giden lbir seldir. 
lanmış olan bir sulhten başka bir şey de- Yaş ile tecrübe bu yağmur-a be~r. semere vermesi için 
ğildir; kimse, onun çe~evesi haricine çik. bilgi ile dolu bir kafanın üzerinden geçmesi lazımdır. 

tır, evvela esası yapınız, sonra tecrübeyi arayınız. mak için kendinde arzu hissetmiyor; fa. Zekanızın, gorü§Üllfizün, fırsattan istifnde etme kabiliyeti. 
kat kimse bugünkü sullıün devamlı bir ======================:::::========================== 

§i~§.~~~§~;~~~1 ;~;is 
Oıiden hamleleri doldurmaktan ve kuv. 
vetler aresında muvakkat müvazeneler 
vücude getirmekten b~ka bir şey değil.. 

dir. 

* 
Daha başka tarzda ifade edelim: Bu. 

günkü sulh. dndece bir kombinezon suL 
büdür. Öyle bir kombinezon su1hü ki, o. 

nun çerçeve.9 içinde yaşıyan milletlerin 
hiç biri kendi emniyetinden memnun de. 
ğildir. Mihverin sulbü istediği sulh değil
dir; o ibu sulih içinde şimdiye kadar ken. 

disine !Pek çok menfaager temin etmiş 

olmakla beraJ>er, bütün bu menfaatlerin 

devamı, ancak daha mühim meselelerin 
daha esaslı bir surette halledilmesine 
bağlı okluğunu .biliyor. HaLbuki, bugün 

menfaatler dahi Mihverin hayat ve istik. 
balini temine kMi değildir. Daha büyü~ 
dlfua esaslı şeyler elde etmek mecburiye. 

tindedir. Bunlar ne gibi menfaatlerdir? 
Bunlar nasıl elde edilabilir? Fikrimizce 
şu dakikada onu bizzat Mihver de bilmi. 
yor. 

lsviçrede mür~bbiye 
Ve hastabakıcı 
Buhranı 

ı r-.......................... -... - .... --....,_ ı 

i Hergun bir hkra . . 
: • Kral ile diktatör 

Bir ~fktatörün \idaresindeki 'bir 
memleketin kralı bir gün bı,. ziyafet. 
te mendilini kaybetmi§ti. Kral men ... 
dilini kaybettiğine müteessirdi. Tesa. : 
düf c!iktatör mendili bulmu§tU. 

KTal.a verirken: 
- Mendilinizin kaybolmasına niçin 

bu kadar üzülmii§tünüz? 
Dtye sordu. 
Kral diktatöre baktı ve bir sıT tev. 

i. 
iti ediyormU§ gibi yav<ı§ ıesle cevab 
verdi: i - Burnumu soka'bildiğim 11egane 

: şey o kaldı da ... 
~ \,., _________ ,,/ 

Luvr müzesinden 
Çalınan 

Meşhur tablo 

Çehoslovakyada 
Gizli olarak 
Dağıtılan lıarlkatilr 

Diğer taraftan, İn.giltere etrafında top. 
lanan ve toplanmakta olan zümre d'e bi. 

liyur iki bugünkü dulh sadece bir kombi. ' 
nezon sulhüdür. Bunun devam etmesi İsviçre hastanelerinde, çocuk mürebbL 
· · · 1 bir t 1 b im k 

1
A yesi ve hastaba"'kıcı azlığı yüzünden re. 

ıçın, ona esas ı eme u a azım. : _ .. _ .. . 
dı K b

. -ı k d . si sımde gorduğünuz şekilde, çocuk araba. 
Pragda §U gördüğünüz karikatür, Çek

lere gizl1ce dağıtılmıştır. Reslm bir Al
man askerini .göstermektedir. Her iki ta.. 
rafında <la birer iba~ ıvardır. Remıc koy. 
duğumuz §ekilde .bakarsanız alttaki ibare: 

r. ısa ır mu are e en sonra, sıya 1 b'-'L..! . . . . ., __ k b" ektir') 
- d ı lbütfi "ddefü t k b 1 an ııvınne bıtiftırueu: ır ntn ç 1 _ 

muca e e n şı e e rar aşıya. mekte ~ bir mürebbiyenin nezareti aL 
caktır. Buna kar§ı tedbirler almak icab tında çocuklar sabah gezintilerini yç. 

eder. maktadırlar. 
Diğer taraftan, iki büyük mücadele or. 

dugMıı arasında bulunan irili ufaklı di

ğer bir takım milletler de, sırf sulhün 
muhafazası namına. kMı bir tarafa, kah 

öbür tarafa baş sallamaktan başka bir 
şey yapmıyorlar. Bunun içıin, bütün Av. 

rupa, daimi bir politika kombinezonu pe. 
şind'e ve bütün diplomaıilar hareket ve 
faaliyet içindedirler. 

* 
Şu halde, !bugünkü sulhün muvakkat 

bir sulh olduğuna hükmetmekte tereddü. 

de sebeb yuktur. Bugünkü sulh, bize de. 

vamlı bir dulh imkfınlanm veren bir sulh 
değil, ıbelki de yarın için milletler ara. 

smdaıki münasebetleri tanzim etme im. 
kanlarını veren bir mütareke devridir. 
Yani. .bu sulh, Avrupaya, istediği ve rnuh. 

taç olduğu sükfuı ve huzuru veren bir şey 

değildir; o, bize ancak, düşünmek, ara. 

mak ve iyi bir sulh temeli bulmak için 
vakit veriyor. Hatta, bu vaktin kısa ol. 

duğunu dahi bilmeğe mecburuz, eğer, ele 

geçmiş olan bu fırsattan istifade etmesi

ni bilıniyeoek olursak, haııb çok yakın bir 
zamanda mutlaka gelecektir. Avrupayı 

idare edenler, önümüzdeki yazı, sonba. 
harı ve ~ı boş geçirmemeğe mecburtlur. 

lar. Gelecek sene için hiç kimse şimdiden 
sulh için teminat veremez. ... 

vftuhit:ün c.J3i.cfjen 

Bir miras için lazım 
olan 3 resim 

- Nasıl geldiler (Tak P.risli) dir. 
Resmi ters çevirdiğiniz zaman da §U ya. 

zıyı °"'{uyor.sunuz: 
- Nasıl gi11liler (Tak Odesli). 
Çekler bu suretle Alman askerlerinin 

lokantalara, yiyecek satan mağazalara 

saldırdıklarını telmih etmek istem.işlerdir. 

fngiltere<le Liste.rşayr'de kasabalardnn 
'birinde 'bir köy'lüye binlerce arı hücum et 
miş, zavallı adam !eryad ede ede yere 
düşmüş ve ~ür Ölümün. ıanların 

Amerikalı bir kadın avukat, Amerika. ı 
dan kalkarak ve 2 bin lira sar!ederek 1 

Londraya gelmi,tir. L<>ndrada yalnız 3 re
sim almakla müıkelleftir. Bunun için de 
her türlü masraflarından maada, 800 lira 
Gcret alacakıtır. cBu ü.ç resmin ne değeri 
vardır.?.> diyeceksiniz. Amerikada alil bir 
zat, bu resimlerle balbasının aslen doğ • 
duğu yeri tesbit ettiği takdirde 2 milyon 
liralık bir mirasa konac~tır. 

Ajanslar, Pariste Luıvr müzesinden oolcmasından ileri geldi.iP .anlaşılmıştır. 
va:ktile çalınan Jokond tablosu hAdisesi- =============== 

Vindsor Dükü bir Alman 
sefirinin çayına gidiyor 

ni hatırlatan bir hırsız.lı.k vak'asını, ve 
meşhur bir tablonun çalındığını haber 
verdiler. Lemanm ismi (Lakayıd) dır. 

Değeri 16 bin ile 22 bin İngiliz lirası ara. 
Vindsor Dükü ile Düşesi, Almanya - sındadır .. Pek bilinen bir resimdir. Hırsı. 

nıın Fransa sefiri kont Fon Welzeck'in zın, bunu hiç kimseye satamıyacağı mu. 
22 Haziranda vereceği ziyafete iştirak hakkak görünmektedir. Sirkati ilk keşfe.. 
edeceklerini, sefire bildirmişlerdir. den Lu\7'da İngiliz seyyahlarını gezdi. 

ren bir tercüman olmuştur. Polisin kana. 
atince hırsız: 

1 - Ya, müzede çalışanlardan biri, 
2 - Veyahud da çalınmış müze eser. 

!erile, kend§ loolleksiyonunu zenginleştir. 
mek istiyen, müıvazenesiz bir antika me. 
raklısıdır. 

r·-------------------------------------------------------
1 STER 1 STER 1 NA N 1 

Millet Medisinde ibarem ıprojesi konu~lurkcn meb'usları... 
mızdan tbiri: 

- Çok çocuklu memur.Janmızın yardım görmelerini istedi. 
Bu, -Oyle .bir düşllncedir ki Avrupada öteden'beri az çok tat

bik ediliyordu, 1914 yılında umumileşti, batta iki ecnebi mü. 
essese vasıtasile serpintisi lbize kadar geldi, her çocuk başına 

INANMAI 
maaşa bir miktar zammetmek suretile oralarda elan devam 
etmektedir. 

Fazln çocuklu ailelere yardım etmek usulünün Avrupada 
umumüe.c;tiği günden bugüne kada!' geçen zaman tamam 25 
yıldır. Gar'hda bir çeyrek asırdanheri tnt'bik edilmekte olan 
bir usulün hizde henüz konuşulmaıya b~lamış olmasına: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

,.
Sözün 

c?on Po·starıırı 
TARİH MÜSAl?AKAçf 

KUPONU 



17 11aııiirall 

Hatay ~e anava a 
rasındald ~udud 

1 ('"-oUOooOoO-oooooo-ooOoooHHOOOooooooooouuooo"\ muameleleri kalktı 

Suriyede vaziyet ! İtalya, Torkiye ve 1 (B<qtrmıfı.f tncı""'1a&ıJ 
g•tt•k k or . Romanyadan sarih 1 mau şaııkisindeki m numaralı hudud 

• Bugünlerde bir itti/ aka 
afud olabiliriz 

Yazan: Selim Ragıp Emeç I 1 çe &rlŞI J ma40mat ı·steyeceLm·ış t ~:=a=:S:r~~~:~~a~:: la k 1 da lt il\ : ıd kanunun tercıhan muzaker~ını u -
Z ıye. mıntakasında b ulunan Su{iyeli memur ar Roma. 46 (AA.) _ D. N. B.: Boma i temiş "Ve bu teklif tasTib edilmiştir. S an eiinlerin siyasi ıhaaisel:erıle 

bırer birer ıvazif.elerinden uzaklaşbrı1dı1ar siyasi mahfe1leri Romanya _ Türkiye S Kanun, meb'usların alkışları arasm- uıi.i.ter.ahık .olarak gerek Avru. 

1 k . • müzakerelerini <dikkatle takib ediyor. ~ da kabul efülmi.ştir. .pada gerek Uzakşaıikta bir takım hare .. 
geı:nenderun (Hus:zsi). - .. Suriyederıjreleıind:kl Su~ye 1>ayraklan m~ın~ lar. 'Romany.adan..gelen haberlere gö. i Hataym .ku rtuluş gUnU ~~de edildiğini dün gene bu 
b· haberler, vazıyetin gun geçtikçe reit yerme Cezıre bayrakları çe~~ re, yalnız siya.at bir vesika olarak de. i . sütunda k~delltim. Vıu:kuatın inkişafı.. 
~ 'kat daha karıştığını lbildirmekte - ğine dair Şamda bulunan iH.~~ aga -ıle ğil, bilhassa as.kert 'O:>ir anlaşma ola. e Iskenderun_, (Hususi) - 5 Temmu~, buıgü.n, bu t~sin tamamen haklı ve ye.. 

i.a . despota açık telgrafJar :gelmiJtır. rak tellıkki edilmekte olan bir pa'ktın : ~~r~an .. Türk ordusunun ı:ata~ ~ rinde olduğunu .ıgösteriyor. İngiltere ile 
t •"b~ ri teşkile memur edilen Ata 'Haoo .ağa ile despdt gene açık olar~ akti yakındır. Buna binaen iki mem. a d.igı g'ündı:_r. Hataylılar, ~~~niii zın Fransa elyevm Sovyet Rusya ile demok.. 
~~bı ~e~, ibütün gayr.ellerine nğ - yani Suriye telgrafhanesi ıvasıtasile 1'eket Balkan Antantını bitaraflık dandan '!Ştga ve ~arett:? hurr~~~ ~- rat mamleketler OE1Plıesini tamamlamak 
Cilınb bu 1.~~ başaramadığından Bei.si - verdikleri ~abla.rda_, .k;y~ı:laııı. bu prensipinden ayrı.1.JlllŞ görüyorlar. ~şturan bu ~utlu ~un yıldönum~ - için müzakere halindedirler. Bu roüzake-
.sır da ura. ı~ızar beyan etmiştir ... Tam bu bare'ketlerinden dolayı tebrı~ etınişler Montreux anla§masına rağmen, tn. 1:'1 18?'1k ~ldugu 'Şclcilde trutlufamak 1 

- relerin müSbet lbir ne.t4oe vennesi :umumi 
g~te ~edeki .istiklal hareketi haf- Ye 'hemen Ceıirenin hıwısi ıdare teş. - .. giliz _ Türk _ Rumen mukav.eleleri se.. ~m şimdıden h~rlıklara ~aşla.ımşlar- bir Oruvvet müvazenesi husule getireceği 
:F'ı·a rdi .. Cezireyi Suriyeden ayuıp killtına -başlanılmasını bildirmişlerdır. i •bebile, bir Çanakkaleden .serbest ge.. dır: Her Halkevı~de ~1 eden hu- için karşı tarafı ciddi bir endişeye düşur 
it nsa hımayesinde hususi bir idareye Suriyıe -hükfuneti b aıvaziyet kar§ısında j .çiş yalnız bazı imtiyazlı devletlere : S'USı hazır11k 'komıtelen ~tımalar yap- me!ktedir. İştıe ıbu :vaziyette herhangi bir 

y::ıŞturmak istiyen~r yenibaştan kı- ancak Fı:ansız delegesine ~kayette bu E mün'hasır kalacaktır. Burada beyan ~ maktadır. . . • ~ırt.maca manevrası y.apmak için nıih. 
hük~ ederek ~uriyeli memurları tard 'Ve lunabfünek gibi bir harekette bulun - j edildiğine ~öre İtalyanın Bükreş ve E Ku:ıulama ~er.asımınm ~ par1ak v.er devletleri ile heımfıen.k ı0larnk Ja
nı Uine~ daır.elerine Cezire bayrakları muştur. ' E Ankaradan bu iki memleket politika. :: ı()1acagı v__e o gun Hatayın tanht anlar ponyanın Uzak-şarkta ehemmiyeUi bir 

B~krn:ış.l~rdir. Uı.kıye mınta1rnsındaki karışık1ık da ~ sının yeni v.eQhesi 4ıakkında sarih ma.. ~ ya~yacagı aı:laşılm~adır. · .. teşebbüse giri.şt.iği görülüyor. Şayro btı 
~vcu vazıyet tkar.şısında Şamda zaten Cezireden ger:i kalmamaktadır. Fran. - j ltımat istiye~ .zaman .uzak değildir. ~ .. Haber aldıgırna. gore,. S T~uz gu- manevr.a muvaffak olursa, Japonya, hiç 
tl'lJ d olan heyecan bi'r !kat daha art sızlar tarafından yerli a'haliden tayın \ • nu ~rapı1acak geçıd resı~nle .geçen ümid etmediği !bir .muvruUakiyetle Çin. 
t ştır. Cezire.deki infialcilerin Beyrui- edilen muhafız (vali) vekili ile yanın - '··~····--· ........... - .......................... _,/ yıl şanlı ordumuzun Hataya girişi tan- de.ki imtiyazlı .nuntıaklar meselesini halle.! 
li~ bulunan Haco ağa ve Süryani kat<>. da'ki Fran.~ız müşaviri Uzkıy;e mınta- t" 1 ı• 8 f zir edilecek ve bu ~Unasebetle . her dece1rtir. Filıvalki, imtiyazlı rwntakalarda. 
te ~P<>tu g~bi delegeleri. arkalarında bsmda btilun b'iitün :;urjy~li· me - nnt11Z • ovva taraf bayraklar vev:cı:re~~r1e tezyin °- kilbazıÇin anasırınınoereyanedenJSıPon 
· ~ lırnaga kadar müsell§.h .adam • rnurları vazifelerinden bırer bırer fJ. - Y f 1uınarak kurtuluş gun11nun mana ve harekatına kar.şı ehemmiyetli bir mania 
~arı ol~u6ru halde, Şama .gidip gehnek- z$lastınmşlaıdır. ' .. (, 1 ı kıymeti tebarüz ettirilecektir. ir.as ettikleri öreden'beri _görül~elen vu. 

ı:r~~~.~e hiikUnıet memUTlannın göz- Kıyamc.ıbaşı Süleyman Miirşid ha - muza A8f e er1 .. s~:rıildiğine . ~e 5 'il'eırunuz -r:ı - kuattanıdır. Fakat bu rnıntakalann vazı-
dtt1a unac. açıkça tahrikat yapmak'ia- ne k-OyJerde ılc.rayi bOkmetmekte ve -do~~u ~iikler.ını görmek ve sevmç- yeti !beynelmilel bir takım muahede ve 
ia r. Batta Cezirede Suriyeli memur- kövfülevc'!.en silah ve vergi toplamak- a.er.imıze :ştira'lr etmek üı.a-e ana vata- an1aşmalatla teyid ve ta.imin .edilmiş ol. 

tın ko, .... 4..1 v - ., Moskovada serı· halı.nde · k ba _,,.\.,.· ı · d Ha ıll.ı.uuguna ve hükumet dai - tadır. nın cıvar asa ve ~·ır e:rın en - duğu için Japonyanın bir taraflı olarıık 

G 
İçtimalar yapılacak taya birçok vatandaş gelecektir. Şen - bu esaSLarı bozup kendi işine gelen .idari' 

af k At• d likleri 'tesbit etrook üzere 1st:anbuldan ve siyasi formülleri tara!lar.a kerheo ka.. en 0 yann ına , an lLondr.a, 16 (Hususi~ - Moskovadan b.~r sit·~ema İnakineqinin de getirilec~ bul ettiıımıesi de pek ibeklenemez. İşte ih. 

lstanbula h.reket ediyor 
bildiriliyor: Harici~ komiserliğini de ifa soylenıyor. tiIMın esası buradadır. Bir taraf.ta A1rıu. 
etmekte olan başvekil Molotof, bugün de u k ,1. h d• 1 . pa siyaset sahnesinde dünyanın muamnm 
İngiliz :ve P1r4lDSlZ sef"ırlerile Vilyam za şar1\ A ıse erı bir davası görülünken buna müvazi ola. 
:Str.an:gı k:aı'bu1 -ederek, dün başlımnuş o. rak Umkşarkta cereyan eden hAdiseler, 

Gen l M lan anüza:kerelere dev.am etmiştir. (Bo.rtırratı 1 inci sayfada) tlüne bı.d.8.T Berlin _Roma mihverinin tek 
era etaksas ile Rumen Hariciye Nazırı Balkan "!as ajansına göre Llgiliz - han.sız -son ne karşı taıhik ettikleri siyasette devam başlı faıaliyetıine, TOkyo merkeı.inin de il. 

devletleri arasındaki birliği tebarüz e ttir.diler m~cnerek teklüleri tamamen tatmin edi- ettikleri takd~ İnıgiliz hükO.meti bu Wı:ıik ettiğini gösteriyor, esasen umum! 
ci mahiyette değildir. menfaatleri korumak üzere fült tedbirler ıvaıziyetin üade ettiği mana, demOkratlau 

-!tina, 16 (Hususi) - Dün akşam Ro. kanlar, ne bugün Alp dağlannı:ı :yamaç. İngiliz ve Fransız müm~eı·ile Mo.ı.o. a~ak meoburiyeHnde kalacaktır.. cephesinin ~anmasından evvel ve. 
B Ya Hariciye Nazın Gafenko eerefine larma .kadar uzanan Yugoslavya üzerin. 1.of ar.asında cereyan ed'en dün1tü müza.. Im'tiyazlı mıntaıkanın liiblul!:ası aaba yıa tmına.ınlamp ta 'tam bir -surette teşek.. 
Q a~kil General Metaksas tara1ından b~ de, n~ ahalisi Karpatların her iki yama. .kerelere, hariciye komiser ı muaıvini p 0 _ faz1a sıkı1aştırılınıştrr. Mıntakanın etra. kül etmesine vakit bı:ralcrnadan mih:ver 
y~~fv~lmi§tir. cmda Ya§ayan Romanya .üzerinde, ne ay. temkin de tercüman &ı.fatile ıi~irak et. fında VUıCİ .. ude getirilen barikadların d'ı. dev!let.O.erinin Toky-0 ve Madridi de ıçine 

har e ın sonunda iki na.ur arasında rı.ca Anadolu dağlarına malik bulunan miştir. şı~da, ngmzıer.e ka:riı §iddetli bir tahri. alan •geniş b~ anlaşmayı tahakkuk t?ttirip 
:S aretıi nutuklar teati edilmiştir. !Jıürkiye üzerinde, ne de ilfilıları elzelden. Bugünden itibaren ıSer.i balinde y€oi iç.. kat Y~~ılmnktadır. . bir emri vaki y:apa<:ağa benz.iyor.lar. B~ 

~: Cl.Şvekiı Metaksas nutkunda demiilir beri Olempst-e oturan Yunanistan üzer~ timalar yapılacağı haber verilmektedi.r. Bugun, mıntakaya yıyecek getirmekte günlerde A1-T1.tpada hissıılunan asabt ba.. 
de hi9hlr zaman :kati ıl'esir ıiora etmiş de.. İnıgfüz - ~ansız mahfelleri, .Swyet olan iki Çinli. Japonlar tarafından katle. varun bir~ de udur. iMoskova mu-

sı.k;' ~~1~~ ve ~u-goslav müttefiklerimizle ğüdir. Eğer Antantunm bir dağın hiına. mahfelleri gibi bu hususta tefsirlerde bu. dilmiştir. zalkereleıinio !!bitmeye y.ak:laşmasmd.an 
duttı:ıııQ Ull; 'halinde, altı senedenberi lbig yesin@ koymak icab et~eydi, bütün tepe- lunmaktan çekinmektedirler. Tok ycmnu Taziyeti dqğ!an bu. asabiyetin,~ tahminimde ya. 
den_ an, Baik.an Antantının 1.ecrıühe- ier :ar.asılıda ~ dtü~ ıbugün gölgesi Şimdiye kadar malılm olan bir şey var. TolQyodan alınan lhaber'leN! göre tııl. ru.lmı~ bugünlerde bir tarafta bir 
bıı ı:!~ S<!I'çev~ içinde, Awıupanm tında anmUJda buJıumnak zevkini ı:luy- sa o da müzakerelere devam edilec~ kfunet. ~nçin maıkamlanmn ittihaz et- infiWt yapması .bek.lenmek gerek:tir. U. 
raı!tıiı asmıUı, müşterek azmimizin fa- ıdıığmnu.z ıtıepeyj, küçüldüiüne r.ağmen keyfiyetidir. miş olduğu İngiliz ~ahar.keti u. zakşarktaki Japon - İngiliz müsademelerl 
datne .~et ve emniyet havasım i. üç bin senedenber.i bOtün ahikatar.ın Ü- ımamen :;t;asvib-etmektedlr. ıl1ıe btı infil!k izah ~z, -daha 'büyti.. 
~ aııı IÇın 1bütün lkomşularınuzla ıişbir2iği JZ&Dnden bakan Olempi &eÇerdik. Ada11ada esrarengiz Hariciye ruw.n Arit.a. bu hususu İngi. ğünii ıbeklemıek icab -ediyor. Şayed bö1w 
li aşma Y<>lun.da yürüyoruz. Ankar.ad!lki görüşmelerim, Antantııxuza • • ı .. 

11 
liz sefiıine aç~a bildirmlf :ve biran eıv- bir lıldislt ınlma"ZBa, suhln daha bir müd.. 

ı~nbuya liariciye Nazın Gafenko, Mc. vezıdWmiz ehemmiyetin kıymetini teba. ':Jnayetin !lal 8fİ vel TJ.e~ndeki makaml•la uzlaşmak det için ihlfil edilerniyeoeğine emniyetle 
le etırni n. ırıtrt.kuna §U sözlerle mukahe- riiz ettirmiştir.• ak 1 d ı taYsiyesinde lbultııımııftur. b~~ mümkündilr. 

- A!tt: Gafenko ]'artn Atinadan ~ynlacaktır. y a an J ar •V lngilterealn ıartlan 5 "11,,,,, &.cu;ı.p- e1neç 
tasında 0~tınuza. memleketlerimizin or. Mnzakereler Dıger taraftan Japon Domei ajansına - -

~ \'~na~ merkezt dağ silsilesinin Atma, ıe (A.A.) _ Ga.fenko bu .ubah Seyhan meb'usunun zevcini göre, Tiençin .albl11'bmmn b:lıfuilmta L p thi Ok 

E: d
-e nulunu;i~or:u.z.n F.y:akate&Jn. Meltaksas ile iki saat .görii§lllil§tür. öldürenleraniJkaİşılkdiışi o!duğu ~ fug~=-~"!"'.,,:.:;:,,., "':'::~;; & J'&r 

bl ık ~ üz.et'.e bir 1ngiliz _ J:apon müfte. Londraya gitti 
r nu U Dek kontrolünün tesisi. Dün Y:alovadan d'&ıen AdUy;e Veklllı 

"Zo b 1 k ----------- . n!~a,Şc~~eı=~ı~yager5:~:~ Y! ç!i;:=e=:12sı~tmekte olan ::;~~:ıe S:!ıı ~~~~~ 

bl. I . r I a 1 sergUzeştin e atılmak isteyenler ~":!:tı!~!"f.t~~ ıııev:~ c1:.::; ı:011""~:~=:!:~ a~ ':: ~!:!:"= :::;:1'mld-=: 
sın er ki bundan umumi harb r.ıkacaklff yerinde yalıuz katilin kunduraları bulun. metinde altının Japonyaya tef.kedilmeSi. ekspresile Londr.aya :ınütevecclhen hare-

p ~ H duğunu bildiqn~im. Adana .zabıtası fil- 4 _ Şimali Çinıi'e İngiliz _.Japon teş.. kete~. • . • • 
'Y afis, 16 (A.A.) _ Eski İngiliz baricL kı bir araştırma neticesi bazı izler bulmu§ rıiki mesaisinin kabul edilmesi. Adliye Vekilini Sirkeci istasyonunda ~ 

e nazırı Eden Ani>assad ti ı bul 'edemez. İngıTrz milletinin de bugiin ve bugün bu cinayeile alfi.kadar gfüdüğü Amerikada ne diifüniilüyor ? ~nlbul M~ddeiumumisi Hikmet Onat ile 
\gUnda enteı-nas;.Onal . e~:' .;at.no. derpiş -ettiği siyaset ~ bu siyaset değil Mehmed oğlu Sami adında birisini Cey. ~ k 

16 
(A.A.) :r . bjr.çok adliye erkim ve pbs1 dostları 

~~e:eri halkkınd'a .çıo~~alık ~ dir. Artık hiçbir kimse İngilterenin v~ handa yakalıyırrak buraya getirmiş ve evy~r : . • --:- Nevyt>rk 'l'ımes ğurlm:n.ış1ardır. 
!!Yıci önünde lronferans ,.,,,.,.,,..,;...+-:..... ~~anın k~arlarmClan şüphe edemez. Adana adliyesine teslim etmiştir. Sami gy=esı Tıençm vazıyeti hakkında §Öyle Fe:fhi Olcyar. haııeke:t:inden evvel ke 

k.i ~en, 1ngnteren;n ~kl ve~~~- ~ _zmhnizı ihm81 edenler feci bir ha. tevkif edilmi1üt'. yor: . dba1e Sitıkecl garında ~ bir mu 
ll!bn~asma Wrditi garantileri ~atır. ~a dujlmÜıf ~~lar. 7.oobalık serg'üze§- Sami Ceyhan 'belediy~ T:abıtası amiri Şurası aşıkardır ıki Almanyannı A:vnı.. harrlıiınize tıeyabatine dair fUDları eöyle.. 
~ rakamlar !'.ikrederek İngilterenin d .atılmak ıstqenler C>ilsin1er ki bun.. İzzetin kardeşidir. pada yaptığı miicade:eyi Japonya Uzak. mi_ş.iir: 
~azziln silihlamna faali . ı.ıı umumt halt> çıkacakt.H-. .Eğer taar. Tahkikat neti<:esi elde edilen malıimata ş~kta yapıyor. Bu ınucadcle diker ıbütiln c- SeyalıaUmin on bef. yirmi gün ka.. 

lnİ§tir. Y6ttni göfter.. ruzun bundan böyle b"i bir sı olmadığı göre Sami cinayeti yalnız işlememiştir. ~u~uzları .~.rtara~ .ed:re~ bu 'kıt'alar ü. dar devam edeceğini tahmin ediyorum. 
' 'Saen &Öılerüii şöyle bttirmiştiP· ~ıra, 4fte o uman <Je.vamlı bir sulh Bir cürüm orta~ vardır ve cürüm ortağı ~mn~e bu tun tıakimıyetı tek .bir deyle. Esasen ıbı1in<liği gibi, Londradaki Saint 

- !k0ıtoı...--a A-- · · .Jv.ı.una SirmİJ olunu:. Sulbe d-->;.-. h lt' Hicri adında birisidir. Cinayet gününden. iın elınde bulundurmayı istthdal ediyor. Andreus "Gniversiteı9inde -pılaca'k ola at At:t--::-"Q' ~an ıkadruya mümea. kt te-'l.ı..ı --&... a ı- H k k v-
ke~ bir st)ra.tJ Wçbh- bti.Ytlk millet .ma ... a.; Y.olu fUdur: HU.e.ı:nlik, uzla§- beri Adanadan yok olan 'Hicri nihayet A- a em omiıyoau merasimde bulunacağım. Avtlette !ıi · 

""1l1 Su.kıita maWtt\m etm&ksfzln ıka. Bilıb1~~-~ ııiJ.aının kurulması, aana :za1.>ıtasının teksir edip gönderdiği Londra, 16 {A.A.~ - cliıne8. gazetesi yere uğnyacak de~ 

t - Mir~ tenzil ve t ahdidi :resim1er sayesinde Adana mıntakası ha. in@ltere hük:Qmet.ini.n '.nençiı:ı m6elesi- -------
Spangat/a 17'. ricinde yakalanmıştır. ni bir ihakem komisyonmıa hav.aıe etme:ıc lngiliz futbolculan şerefin 

2 ı 7QmtJag, tünel Zabıta taQıkikatın i§kal edilmemesi iç:in hususundaki karamnian henfu: var.geç.. Ankara 16 - Üç '.tayyare He şehri 25 kiıigi 1 r Hkrinin yaklandığı yeri gizli tutmakta. mediğini yazmaktadır. mize gelen İngiliz futbok:ülerl O::şaı:d 
~ 'Ve elektrik dır. Resmi makamlara gelen malfun~ Frannzlara g6re :saat l i.30 da 19 V..ayıs stadında böl v l Jı:, J - ~re Hicrinin verdiği ifade Urendisin.in cü. Paris, 16 (A.A.) - Petit Pıırisien, Tien. ha.:.<>kanlığı tarafından verilen ça u.uren Gaam Aııibra 16 - Bugün Mee1iste !stan- ırum ortığı olduğu kanaatini tey:id et. çin h&ıiselerini me'Y"LUUba1ıs ederek di.. hazır bu1unmuşlardır. 
1\6.......,_ • - bul ıeldd;Na. ıı.~-... ay tün 1 mekıtedir .. Hicri ıu • .--;nlerde ......ı....ı-:~e •e "-'· b -~ K (A.A.~ ,__ a.._"l.1.----L ~ ;w.uuı." e tejkilAt . . . . """6.. • •••.uu..ı.uu. ~ - YGT ~. ~.nçinin .ah1ıikası hakkında m5ta 

an; ____ • - ""'""1~ ve~ fstmıbttı Beıiecll-ine dev fü'.üecektir. Cinayetin şebebf lıei-üz .anla- Çinde o1an hadiseler Alınan dip'lomasi.. d tm ktedirler 
..ti~~ b~ ve bnsı teVll:lf dM ıMd ., ~ rılaIDamıf bu oolktada peni • b.L ser e e · 

Bu ıadmı dlbiıH hali> Ame y!hasma ve Tiltkfyıe dırıl -esrar eSJ sinin ieş(füb~lerinin Japonyaya kadar ta. Gazeteler,, bunun çember içine a1n 
s 2S ıklİli1i ~ ~·- rlka !ticaret :aıılQfmaSının rotki _ amanuıtır. aliyetle teşmil etmiş olduğunu isbat eder. siyasetine kar§1 totaliter d-ev!etler tll 
~..f~'ftir. ıtird ~ iadei mfic:rimin mua'hede- rının ikincı ımüzakerelerl ya.pılnu.s ve Romaya t&re ôndan yapılan bir mubbele olduiwı 

' bısdiklerine 81 baun llyibala - kabul edilmiştir. Roma, 16 (A.A.) - Bü.tün gazeteler, beyan hususunda müttefiktirler. 
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Mısırla ticari münasebabmızı sıkla!.bra~ak ~~z! ~:r 
delerimizin ihracının arbnlması mumkun goruluy 

Oç kiıilik bir tesellüm heyeti teşkil ve belediye feri 
işleri müıaviri umum müdijr vekilliğine tayin edildi 

Dün sabah Yalovadan İstanbula dönen 
Veli w Belediye Rei.!i L'Otfi Kırdar Metro 
hanına eftmiş, Eelek:trik, Tramvay ve Tü
nel iflerlni tetıkik etmiştir. 

Vali, Belediye İlrlısad İ4(eri Mü.dürü 
Sattet, MUhase'be Müdürü Muhtar ve 
MUhakemat Müdüründen mürekıkeb bir 
tesellüm heyeti tıefkil etmiş ve heyet dün
den itibaren tesellüm muamelesine baş.. 

lmnıştır. 

Belediye Fen İ§leri Müdürlüğü Fen Mü. 
pviri Mustafa Hul~ Elektrik, Tramvay 
w Tünel İşletmeleri Umum Müdür Ve
tilliğtne tayin edilmiştir. 

Teselilüm muamelesinde hazır bulun
malk üzere eski Umum Müdür Kadri 1s.. 
tanbula gelmiştir. Umwn Müdürlüğe ge
tirilecekler arasında eski Balıkesir moo'u
m mühendis Enverin lısm.i de meıvzuu. 

baM olmaktadır. 
Veli ve Belıedıye Reisi LQtfi Kırdar bu 

lrususta bir mtdıarririmim tunları söyle
mfftir: 

- :peartrlk, Tramvay ve Tilnel kadro. 
Jarında flmdllik bir tebeddül mevzuu_ 
l»atıı değildir. Kadroyu aynen ipka ede. 

eelh.• 
İdarenin devir muameleef nin ay !onu. 

na kadar tıamamlanmasına Q&lı§llacak ve 

Şehir tı teri : 

Tramvıey, Tünel, Elektrik işletmeleri 

Temrm.rz;u.n birinden itibaren Belediyenin 
malı olara6t çalışmaia başlıyacaktır. 

Bir Temmwxian sonra Belediye rnüte. 
hassJıSlen işletmenin JSlahat projesini ha
zır lamala baflıyecaktır. Şehircilik bakı

mından evvelce İstanbul Belediyesi tara. 
fından Nafıa Veklletine verilmek üzere 
bir ıslah~ projesi tanzim edilmiiti. Mü. 
telhassı.slar bu projeden istifade edecek.. 
tir. 

Tramvay işletmesinin yüz doksan ka
dar tramvay Mabası mevcuddur. Beledi
ye ara'ba sayısını çıoğaltmak niyetinde 
değildir. Ya!lnız rnevcud arabalar ııkı bir 
surette kontrol edilecek ve esaslı wkilde 
tamirden geçirilece!ktir. 

Karaköy köprüsünün mukavemeti ve 
yollann vazi~ hatlarda da.Ra fazla 
tramvay arabası tahrikine imkAn verme. 
mektıedir. 

Tramvay rayları kimilen değiştirilecek, 
tramvay geçen caddeler Elektrik. Tram. 
vay ve Tünel İfletınem Umum Müdürlü. 
ğü varidatı ile ufalta çevrilecektir. 

Umum Müdilrlütfin kan borçlara ve. 
rilece'k, 13lahata ha.rcanacaBc imar itlerine 
sarfolunacakt1r. Yeni Umum Müdürlük, 
varidatın tezyidine çalışaca.ktu. 

Mateferrlk: 

Şehir dahili ve şehir harici 
otobüs servislerine iki 

milyon lira .sarfedilek 
Belecilye tarafından Avrupadan satın 

almacakı fElhir otobüsleri kırk kişilik ola
cak, karoserileri de ayni fabrikadan ge. 
tirtileoektir. Otobüslerde oturulacak yer
lerden başka ayakta duracaklara mahsus 
ta yer lbırakılacaıktır. Belediye, halkı seri 
bir ~kilde nakletmek için durak yerle
rinde lbekletmektense, otobüslerde ay~ 
ta dıurmalanna izin va'ecektir. 

Otobüsler mazotla müteharrik ve Dizel 
matörlü olacaktır. ı 

Ecnebi firmaları ilk partide alt~ oto. 
büs verebileceklerini bildirmişlerdir. Be. 
lediye fe}ıir dahili ve §Elhir harici otobüs 
servislerine Jki milyon lira harcayabile
ceğini ecnebi firmalara bildirmiştir. Bu 
auretle İstaıibulun otdbü.sleri en kısa 21a

manda hiç faiz vermeden peşin para ile 
tedarik edilmiş olacaktır. 

Denizbank memurları 
açıkta bırakı lmıyacak 
1 Temmuzdan itibaren faaliyete ge -

~ek olan Denizyollan ve Limanlar 
Umum müdürlükleri kadrolan oogün
Jbrde Münakalat Vekaletinden alaka
darlara tebliğ olunacaktır. Yeni deniz 
mües.5e5elerinin. kadroları hazırlanır -
ken, Denizbank memurlarının açıkta 

Ticaret mıntakaeının imar Otc 1, han ve bakir odalarında bırakılmaması keyfiyeti ehemmiyetle 
plln1 hazırlanı1or tahrir yapılacak gözönünde tlitulmuş ve Denizbank me-

Şehircilik mütehassısı Prost; Emin- Haziranın 30 uncu günü memleket murlan servislerine göre Denizyollan 
&ıtl ile Haliçteki HAJ binasının arasın- dahilindeki bütün oter, han ve bekAr ve Limanlar Umum Müdürlüklıerine 
da:ki kısmın imar plAnile uğraşmakta- taksim olunmuşlardır. 

odaları tahrir edilecektir. Böylece 
dlr. Prost, ticarl bakımdan bu mınta - Diin Denizbankta, Denizyollan U -• memleketteki otel, han ve be!k:Ar odala-
bya ehemmiyet atfetmektedir. mum müdürü İbrahim Kemal Baybora 

Adalarda araba Ocretlerl nnın sayısı, için<ie oturanların mlktan ve Limanlar umum müdürü Raufi Man 
ucuzlatılacak meydana Çl'k:ın~ olacaktıT. yas, servis şeflerile bir toplantı yapa-

Belediye iktı~ işleri müdürü· Saf- Dahiliye MDste,.rı ve Beden rak muhtelif işler etrafında gör.ü.şınüş-
k, Adalan teftiş etmifı araba w bi - Terbiyesi Umum MOdDra lerdir. 
Dek merkebleriJe meşgul olmuftur. A- Valiyi zlraret ettiler Denizyollan Umum Müdür muavin -
dada "40 araba vardlr. Her IE!D9 yaz Dahmye VekAleti müsteşarı ile Be- llğine tayin olunan Denizbank İzmir §'U-
~larında arabaların •Y181 ~tıldı- . . . besi müdürü Haşmet Belge birkaç güne 
• halde bu !ene buna hin 'Y~ - den Terbiyesi Uml.Dl'l müdürü dün İstan kadar şehrimire gelecektir Denizbank 
-, tarifelerde yüzde k?rk nJsbetinde bul Vatt ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır - İzmir fllbesi de 1 Temmuzda liğvolu -
tmstıAt yaptınlacaktır. dan ziyaret etmiştir. nacak ve İzmirde, Denizyollan v~ Li -

Milll Şef "istanbul avcılar birliği,, ni 
him&yelerl altına aldılar 

manlar umum müdürlüklerinin birer 
şubesi faaliyete geçerektir. İzmir kör -
rez vapurlarile acentalık ve kı1avuzl-Wt 
servisleri birleştirilerek Denizyolll.an 
Umum Müdürlüğü emrine verilecek, 
talunil, tahliye, ambarlama, rıhtım, yol 
cu salonu servisleri de İzmir limanlar 
müdürlüğü emrinde faaliyete geçecek-
tir. 

Deniz bayramı programı 
bugün kat'i şeklini alacak 

1 Temmuz denizciler bayramı prog -
ram.mı hazırlamakta olan komisyon bu
gün mıntaka liman reisliğindeki ikinci 
toplantısını yapacaktır. Vali ve Beledi 
ye Reisi L<Hfi K:trdarın riyasetinde ya
pJl.aaık olan bu toplanikda Donanma 
Komutam Amiral Şükrü Okan da hazır 
bununacaktır. 

Bayram programı bugün kat'! şekli
ni alacak w Barbaros ihtifallnin deniz 
be.yraım gününde yapılıp yapılmaması 
husustmda bir karara verilecektir. 

Arnavudluk Kralının karde•I geldi 

:A.110Skr cl4Mfl toplatıtıl4nnda Eski Arnawdluk Kralı Ahmed Zo -
gıtt'nun kardeşi Prens Celfil dün sabah 

lleynelmilel IM:lllk lllmtnln tectvtrt, JJti ~ al'tma &lımt olduklan teb- ı..-ı-t ım~ .. t· Pr ns CelAle 28 
kmhlr teıniıı.I ..c ..... -tn-ı-u fOıu.ı.uuze ge ~ ır. e 

Mzva ..alan arumda 1'8 trM .........._.... kifilik aile!i erklnı ve dostları refakat 
,. av hayvanlannın bfma:yelİ !;in be7- Yurd ~ beynelınJlel btr tefkL etmektedir Arnavudluk rnücahidlerin-
..amıeı tedblr1ılr lt'tlıazı maksadlar.De lAtta en b&yQklert tarafından temalı edil- den Murad Galaşi, Muhtar Galaşi ve 
JD .-nete Parla M deırietln iftira- ~ b..ıwımwndaa bQyü.k bir gurur ve Ramazan da, dün sabah gelenlerin a -
lıDe ve C devlet raillnln hima•eal altında iftilwo duyu İlltarıbu1 wcılan kalhden b 1 kt d 

~ • -"..._ ı..a..ı- rasında u unma a ır. fmrulmut olan cBeyııelmJ1el AV'Cllar Bir- gelen mmnet ve ~an uı.ım::rlni MilU 
111• Bin reisi Mabiın 001cro, bundan bir Şefe ll7Atmlfler w bu yüksek himaye. 
-.. .,,,. 1 __ ,_,.~......_ ı-J... nin kendilerlnde:n de eC?venmemesini 1&. MEVLÜD 

Dost Mısır hük1imeti hariciye nazın
nıın m~eketimize yı:apmakta olduğu 
seyahatin her iki memleket arasında
ki iktısadi münasebetlerin inkişafında 
amil olacağı şüphesiz görülüyor. Ser -
best dövizle ticaret yaptığımız bu mem 
leketie beş senedenberi ticari muame
leıniz muhtelif tahavvüller göstermiş, 
ithalatımız 662, 68 7 bin ve bir milyon 

333 bin, iki milyon 450 bin ve niha -
yet bir milyon 35 bin lira miktarında 
bir temevvüç gösterdiği gibi ihracatı-
ımz da 2 milyon 32 bin, 1 milyon 942 
bin, 1 milyon 49 bin1 1 milyon 449 bin, 
1 milyon 261 bin gibi devamlı bir te -
nezzül arzetmiştir. 

Geçen sene zarfında bu memleke:e 
yapllan bellibaşlı ihracatımız. 64~ bın 
liralık yaprak tütün, 108 bın lıral~ 

canlı hayvan, 136 bin lirahk inci:, ~ -
zfun ve muhtelif meyvalar, 101 bın li -

rahle kereste ile 61 bin liralık palamut-
tan ibaret kalmıştır. ' 

, 

Buna mukabil Mısırdan 366 bin lira
lık pamuk ipliği, 403 bin liralık ağır sı 
ğır derileri, 5 1 bin liralık ağır maden! 
yağ, 39 bin liralık kına, 35 bin lirallk 
şeker ithal edilmiştir. 

Dış ticaret müvazenemiz geçen se -
ne 84 bin liralık bir farkla aktif olarak 
kapanmıştır. 

Mısırla ticari münasebatunızı sıklaş
tırarak bilhassa bu memlekete canlı 
hayvan. tütün, kereste ve meyva ihra
catını artırmak ve bir müddettenberi 
baZ1 sebebler tahtı tesirinde durmuş ve 
azalmış olan beyaz peynir, zeytinyağı 
ihracatunızı yeniıdie1' caııiandınnak 
mümkündür. 

Ayni umıanda Mısırdan memleketi -
mize ithal edilen ve yerli ayakkabı sa-
nıayiinin şiddetle muhtaç bulunduğu 

ağır sığır d€rileri ithalatım çoğaltmak 
kabildir. 

Yeni mahsul arpa ihrac1na 
başlandı 

Şehrimizdeki alAkadarlara gelen ma 
lfunata göre, Almanyaya mühim mik -
tarda arpa ihracı için birkaç vapur Mer 
sinde beklemektedir. 

Şehrimiz borsasında hergün 100 -
300 ton arasında buğday muamele gör
mektedir. Almanyanın fiatlan yükselt 
mesi, İstanbul piyasasında tesirini gös
termiş ve 20 gün evvel 3,75 kul"Wl olan 
arpa fiatlan 4,25 kuruşa yükselmiştir. 
Almanlar yakın zamanda yüklenecek o 
lan malların tonuna cü Hamburg 52 
lira vermekte ve bir ay sonraki malla -
ra da 50 lira teklif etmektedirler. 

Piyasada geçen yıldan arpa stoku 
kalmamıştır. Mersin havalisinde yeni 

Deniz tı lerl: 
Oalata kBprD•O iki gOndDr açılamıyor 

Eminönü ile Karaköy arasındaki Ga
lata köprüsünün Haliç cihetinde du -
ba!1r altında buhmınakta olan elektrik· 
kabtolannın tamiri işi bitirilmek üze -
redir. Bu tamir yüzünden Galata köp -
rüsü 2 gündür açılamamakta ve bu yüz 
den büyük vapurlar Haliçe girip çı -
kamamaktadırlar. Galata köprüsü ya
rın aabah aÇllacaktır. 

Aılıerlllı tılerl: 

TOtOn lkramlyeel alanlar çaGr1lıyor 

Beyoğlu yerli askerltk şubesinden: 
Beyoğlu yerli askerlik §Ubesindıen tü 

tün ikramiyesi almakta olan bütün te
hid yetimlerile harb malfilü omn aübay 
ve eratın ikayıdlarmdaki noıksan1.ar ta-

~ 111 e m~ ge..,... ve ım eıtmJtl dJ. 
Ankaraya giderek beynelmilel bfrlJle bL ~ :U Şel ı:an.bul avcılarının bu istir. 

...,.ı.rm1 ba'hfetmelerinl MilH lef t.met hamlarını l1ltfen kabul buyunnu!fo}ar ve 
beniınden dilemlfti. cİstanbul A-..cılar ve Atıcılar Birliği> nl 
Abireıı Beynelmilel ~ar Birlifm. hhna~lıeri altına almlflardır. 

._, t.tnbul Aıvcıllr Bır1tlb:ıe plen btr A'V'Cllar Birlilfnde dlin bu münaıebetle 

Ziraat VekMeti Te~ Heyeti ReiBi Be. mamlanmak için hüviyet o<lzdımlan, 

ktr Şasemrı w eti Mib.rlban'ın ruhuna 19 senedi resmileri ve ellerinde mevcud 
Haziran Pazariiedd günü öğleden IOll?1l diğer wsaikle birli:kt.e ve en &eÇ 24 
saat 13.80 da Kmltoprakta Zühtü Paşa Hazinın 1939 zevaline kadar fU.bemi -
oam!inde mev'1tid dkunacak.tır. Arzu e.. ze müracaat etmelert llzund:ır. Müra-

m6tubda, Millt leftD, Blyııelı:ı:dlel BU. bir toplantı Japılmıftır. 
diD!ıeıin bul~a}annı rica ederiz. caat etmiyenlere bu yıl ikrami.Y.e veril 

Evlidlan miyeceği ilAn olunur. 

mahsul yetişmiş olduğundan, b~ 
takada satışlara başlanmıştır· 1" 
bandırma, İzmir mallarının idrakille tJ1 
piyasaya gelmesine 1 buçuk ayblt 
zaman vardır. larl 
Yapak, deri ve tiftik satış • 

Piyasada yapak ve tiftik sa~ış~ 
daki hararet devam etmektedir· 
ve havalisi yapaklarından 1 000 ~ 
hk bir parti kilosu 60 kuruştan 

yaya satılmıştır. Yerli fabrikalar da 
losu 65 kuruştan 100 balya TrakY8 
lı yapak mubayaa etmişlerdir. 

Eskişehir, Çerkes, Bolvadinı. . 1 
sar mallarından 200 bin kilo tiftik " -110,5 kuruş arasında Alınanyaya __ ..fd 

tılmıştır. Yerli fabrikalar 60 ktll"'J9---., 
risi .. 5000 kilo tuzlu kuru koyun de 4' 

tın almışlardır. Çeko - Slov~a~~..tdl 
Denizli mallarından çifti 145 !l<U1"9....-

10 bin aded oğlak derisi satışı yapı~ 
tır. Keçi derilerinin çifti piyasada 
kiıruşa aranmaktadır. 

Sömikok fiatları 
. h . ·zdekl r Ikhsad Vekaletinden şe nmı sÖıni"~ 

Iakadarlara gelen bir tamimde ., ~ 
kömürü fiatında tenzilat yapıldı~ 
dirilmiştir. Evvelce Zonguldak.ta 1 • şartile tonu 17,25 lira üzerinden satı .. 
makta olan sömikok, evvelki gündell ~ 
tibaren Zonguldakta vagonda vef9tıl • 
purda teslim şartile 15 liradan sa 
maktadır. 

Ankara borsası 
-···--- -Aeıllf - K.apanq fiatıan 16 · 6 • 

ÇEKLER 

art ova 
Budapeftt 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moakova 

1 

Açılıt 
6.93 

126.6776 
8.S660 
6.6626 

28.637S 
67 .247S 
60.8026 
21.621' 
ı.0825 
1.66 

14.086 
28.8726 
u.s.2s 

ll.905 
2.8926 
84.6ı 

80.6:15 
23.8925 
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SON POSTA . 

Antalyada bu yıl 
mahsul çok az 

Sayfa 1 
? 

Japonya, İngiltere ile harbedemez ! 
Uzakşarkta partiyi kaybetmiş sayılan Japonya içir 

bu harbe karar vermek intihar demek olur 

görmemiş efrad serisine el uzatmak ica\ 
edecektir. 

l(arabucak ve Aynaz 
hataklıkları kurutuldu 

~ak· 
d _ıne ile geniş kanallar açılarak bataklık suyu 
tnız k .. l l .. ··ı e a ıtılıyor ve tank sistemi traktor er e suru en 

araziye ökaliptüs dikiliyor 
-------------~~--~_,..---~~~--~~,._,..~~~~---. 

Sebze ve. meyva bol olma
sına rağmen şehirde 

pahalıya satılmaktadır 
Antalya (Hususi) - Bu yıl mevsi -

minde yağmur yağmaması yüzünden 
sahil kısmındaki mezruat tamamen bo
zulmuştur. Yaylalarda ise gene yağ· -
mursuiluktan mdhsu1At bozuk ise de 
sahil arazileri kadar değildir. Son ya -
ğan yağmurlardan yayfalar bir dere -
ceye kadar istifade etmişlerdir. Sahil 
çiftçisi ise mahvolan mahsulünün ye -
rine susam ekmek sureti1e vaziyeti 
kurtarmağa çalı.şmaktadır. Bu hadise 
bir ihracat mevkii olan Antalyanın ik
tısadt bünyesi üzerinde çok fena bir 
tesir yapmış ticaret erbalbmı ve çiftçi -
yi mutazarrır etmiştir. Memlekette 
şimdiden hububat azlığı başgöstenniş -
tir. 

Japonlar Çin işini bir türlü bitiremiyor. 
lar. Çin ordusunu kat'i bir mağlUb\yete 
uğratarak Çin hükumetini sulhe iobar et
mek için, Japon tkuvvetlerinin Hankeu. 
dan sonra Chungking üzerine yür".imeleri 
lazımdı. Bunu yapmadılar, ve eğer yap. 
salardı Japon ibaşkumandanlığı Çin sefe. 
rinin en büyük ve en feci hatasını işlemiş 
olurdu. Çünkü Hankeudan sonra batıya 
doğru gittikçe sarp ve çetin olan Çin de. 
rinliklerinde ne demiryolu ve ne de iyi 
yollar yoktur. Menzil hatlan da en aşağı 
daha 800 Km. uzamak mecburiyetindedir. 
Çinde dağılan Japon askeri kµvvetleri ve 
tükenmek üzere bulunan Japon vasıta. 

ları pek güç olan lbir Chungking seferini 
muvafiakiyetle başarmaya kafi görünmü
yorlar. Bu şartlar altında yapılacak bir 
taarruzun ıbir mağlubiyetle neticelenmesi 
daima mümkündü ve bir Shungkin~ mağ
lubiyeti yalnız Çindeki Japon ordusu için 
değil, bütün Japonya için dahi, sonu ev. 
velden keşif ve hcsab olunamıyacak ka. 
dar büyük ibir felaket ofabilirdi. 
Eğer Japonlar, farzı mahal yenide!l 

kuvvetler toplıyarak ve Yangetse nehri 
boyun<:a ilerliyerek Çin ordusunu tekrar 
gerl atsalar ve Chungkingi de alsalar, ge
ne Şan,g Kay Çeki yani Çifıi rammede. 
mezler. Bunun için Çin ordusunun imhası 
lazımdır: bu da onu sadece geri itmekle 
değil. ancak · kafi kuvvetlerle sarmakla 
mümkün olur. Buna da, Çinde büyük sa. 
halar ve yüzlerce kilometrelik hatlar iş. 
gal ve muhafaza etmek yüzünden pek 

Gerçi talim görmemiş efradı harbde ta 
lim ederek !bunlarla orduları ikmal etmel 
nihayet bir zaman ve bir teknik mesele. 
sidir. Ancak anlaşılıyor ıki Japonya halen 
Çinde bulundurduğu bir ve kıisur milyon. 
luk orduyu daha fazla artıramıyor 

Çünkü ıbir ordu efradla ancak bir radde. 
ye kadar lbcslenebilir ve efrad membaı 
nın bolluğu sayesinde kıt'aların mevcudu 
kadroların müsaadesi niSbetinde dolg-.ın 
bulundurulabilir. Mesela bir piyade tabur 
600.800 nefer mevcudlu olur. fakat bu ta. 
buru 2000 kişi yapamayız. Bir orduyu art.. 
tmfuilmek için yeniden tümenler teşkil 
etmek icab eder. Bunlar ise efraddan 
başka zabit, kumandan, her türlü silah, 
malzeme, mühimmat ve teÇhizat ister. 
Ha1buki bunlar J aponyada .sona varmıp 
benziyor. 
Unutmamalı ki Japonya bir adadır v• 

bu sebeble onun başlıca askeri kuvvetj 
ordusu değil. donanın.asıydı. Bir devlet 
bahusus Japonya gibi esasen fakir olur. 
sa, ıh.em birinci sınıf bir donanma ve hem 
d'e büyük ibir ordu yapamazdı; üstel~ 
bir de büyük bir hava armadası edine. 
mezdi. 

'l' ltarabucak bataklıDı 

~ı~ t(H~susi) - !çelin en mühim arazi sürmüş ve bir hafta zarfında 
tı..tak_ı.._ eşkıl eden ve asırlardanberi 20.000 ökaliptüs fidanı dikmiştir. 
~ 'ut har d 

J'lerin· . ın e bulunan, Tarsus ve Nafia su işlerince, are-ziye geniş ka-
t.ıaJık~ sıvrisinek, sıtma ve ölüme nallar açılması ve. suyun denize akıtı:l-
~d~ }{~en, şehrin bir saat mesafe- ması ameliyatı yapılmakta ve ökalip -
,.. tltaıet'ın·arabucak bataklıgıv nda, Nafıa tüs teşkilatının ağaçlandırma işleri ile 
.. ı"h ın ı ı · . Lı~::endisı·w, . ıncı daire suı işleri baş- birlikte çalışılarak muntazam bir prog-
-~i; .... 1kgı ıle onrıan umum müdür- ram ta'kib edilmektedir. 
~ -

1 0 ali t" ı..:_ baltlklı w P US teşkilatı: elele vere- Mayıs ayı zarfında bataklık araziye 
~ı.ıı en rn" gın tnuhakkak kurutulması dikilmek üzere Tarsus ökaliptüs fidan
~~ ~tbik ~:~:Ve son tedbirleri almış lığında 200,000 ökaliptüs fidanı hazrr 
r. ege ba~lamı.ş bulunuyor - edil:di~ gibi Haziran ayı zarfında 30.P 

,}u İşleri, d . . . ' bin fidanın hazırlanmasına azami gay
"Illesi b t aıresının kanal aran ma - ret sarfedilmektedir. Bu sene zarfın -ha ' a akı • ~ Ök taklık ıga geniş kanallar açarak da asgari 10.000 dekar arazinin trak -

aliptu" suyunu denize akıtmaktadır. törle-sürülmesi ve asgari iki milyon fi-
tıı~· s teşkil" d d ki 1 · b "'h ~illin ltü .. atı da, ağaçlayacağı a - an i 'lmesi için su iş erı a.ş:mu en -
&~tirttiği hÇUk kanallarını Avrupadan disliği ile ökaliptüs teşkilatı sıkı teşriki 
aı-a~İJ'i Cndek makinesi ile açarak, mesaide bulunuyorlar. 
U.ı acıed.geniş kanallara' bağlamakta ve Karabucak bataklığının kurutulma -
~lŞlı ,,tank sistemi traktörle sazlı ve sını ve ağaçlandırılmasını miltea.kib her 
gı .. ra2· iki Vekaletin teşkilatı, Tarsusun Ay -
ted~l'a~iye .. ıyi .si.i~rne~te ve hazırladı - naz bataklığına geçerek müşterek me -

ır. öknlıptus fıdanlan dilanek - sailerini oralarda teksif edeceklerin -

b (ı~lip~.. den şimdiden memleket halkı her iki 
)'alıbert~ teşkilatı hafriyat ~ne baş dairenin semereli mesailerini alaka ile c:• ~;;k~:;~ek;~I=~ et~::r~e; . 

_____ __.,!___ ___ ) 

- ~ ·l 

~ -

Şimdiye kadar harice ihracat yapan 
Antalva bu sene hububat itha\ edece -
ği za~nolunmaktadır. Diğer tar~ftan 
sebre ve meyva bol olmasına ragmen 
ihracat dolayısile dahilde pahalıdır. 
Domatesin kilosu 1 S kuruş, hıyarın 
dört tanesi be.5 kuruş, kabağın tanesi 
bir kuruş, ayşekadın fasulyesinin ki -
losu 12,5 kuruş. patlıcanın tanesi5-7,S 
kuruş, kaysı 12.5 kuruş olup geçen se
nelere na1zaran 2-3 misli pahalıdır. Top 
tan satış yapılması yüzünden şehirde 
malın iyisi kalmamakta, hergün hariç 
memleketlere on beş yirmi kamyon 
sebze ve meyva sevkedilınektedir. 

--------· 
Ağrı seferberlik memurluğu 

dağılan Japon kuvvet ve vasıtaları kafi 
gelememektedir. Bu şartlar altında 

Ohungkingin zaptı Japonyaya ve Çinde
ki Japon başkumandanhğına siyasi ve 

Yukarıda gördük ki, Japonyanın Çin. 
Mançuri, Kore ve ihtiyat olarak memle.. 
kette bulundurduğu seferıber kuvvetlerin 
yekunu 2 milyondur; belki de fazladır 
Fakat Çin, her türlü Japon tahminlerine 
rağmen dayanmakta ve günden güne Ja.. 
ponlan Çin topraklarından ç:ıkarm.ak ü. 
midleri ve o nisbette de azim ve iradeleri 
artmaktadır. Şang Kay Şekin nüfuz ve 

Tokad (Husu -
si) - Senelerce 
vilayetin bir çok 
yerlerinde nahiye 
müdürlükleri yap 
mış ve en nihayet 
Erbaa kazasının 

K~rayaka nahiye

askeri bir fayda getirmek şöyle dursun, 
bu onların içinde bulundukları güçlükleri 
bir kat daha arttırır ve belki de Çindekf 
Japon ordusunun durumunu tehlikeye 

1 bile sokar. 

1 
Bu malumat ve tafsitat, Japonların as

keri harekatı icab ederse sonuna kadar 
devam ettireceğiz demelerine rağmen, 

, Chungklng harekatına teşebbüs etmeme. 

kumandası bu;gün yalnız Çin cephelerine 
değil, Japon işgali altındaki bütün Çinli. 
lere de tamamile şamil bulunmaktadır. 

Bu suretle Japonya şimdi son askeri kuv. 
vetlerini sarfederken Çin, .boyuna kuvvet 
ve enerji teraküm ettiriyor. Bundan başka 
halkın uçaklarla bombalanması gibi Ja. 
ponların müracaat ettikleri tedhiş ve kor. 
kutma usulleri de Çinlilerin intikam ve 
nihai zafer gayretlerini arttırmaktan ba~ 
ka ıbir şeye yaramıyw. 

si müdürlüğü sı -
ralarında kayma- .... 
kamlık ve bele -
diye reis vekalet - Salih Sabri Batur 
Jerinde başarılarla deruhıe ederek bi~ -
çok yenilikler göstermiş olan Sa~ 
Sabri Batur Ağrı vilayeti seferberlik 
memurluğuna terfian tayin olunmuş -

tur. 

Cizrede, yılan tarafından sokula~ 
bir adam batta ile bacağını kestı 

Mardin (Hususi) _ Cizrenin Zcvik kö. 
yünden Mmed adında bir kelekçi keleğe 
direk taşııüren utııta parçalan arasından 
fıı.lıyan büyük bir yılan ani olaralk üze. 
rine saldırmış ve kendlsini bacnğından 

ısırmıştır. 

Yılan tarafından sokulduğunu gören 
Ahmed ze..l:ıirin vücudüne yayılıp ölümü. 
ne sebebiyet vermemesi için elindeki ko
caman !balta ne bacağını dizfnden kesip 

atmıştır. 

Öbnemek için ıbir bacağını feda eden 
zavallı adamoağrzın kesilen yarasından 
fazla kan kay!bettiğinden biraz sonra öl. 
müştür. ------

!erinin sobeblerini kafi derecede izah e
der. O halde bundan sonra, iş neye vara. 
cak me5elesi gelir? 

J aponyanın Çin işini bitirmek için ya 
Çin ordusunu bir meydan muharebesinde 
sarıp imha etmesi veyahud bütün Çini is. 
tila ve işgal ederek müdafaa imkfın ve 
vasıtalarından mahrum bırakması icab 
ettiği halde Japonların Çinde kullandık. 
ları ordu ve vasıtaların mecmuu, kemmi
yetçe buna kafi gelememektedir. Fakat 
bugün yalnız nefsi Japonyanın 71,2 mil. 
y<>n nüfusu vardır. Koreıdeki 29 ve Man. 
çukudaki takriba 32,5 milyQn nüfustan 
istifade ancak müstesna ve mahdud hal. 
lerde kaıbil ola bileceği için bunları hesa. 
bın dışında lbırakıyoruz. O halde 71,2 

milyon Japonyalının (18 yaş sınıfının) 
ha!'b<ie çıkarabileceği sağlam erkek un. 
suru, hep hayatta kalmış farzolundukla
n halde azami 8.9 milyondur. Bunlardan 
devlet hizmetinde bulunanlarla ölenler 
çıkarılırsa elde nihayet 7..8 milJQn kalır 
ki bunların askeri talim ve terbiye gör
müş yani Japon :başkumandanlığı için is. 
ifade olunabilir olanları ancak 3 milyon 
kadardır. 

Şüphesiz, Japonya askeri vaziyeti tul. 
mrut için iktısaden dahi mümkün olanı 

yapmaktadır. Fakat artık anlaşılıyor ki 
70 milyon fakir Japonun 500 milyon Çin
liyi altetmcsi mümkün olamıyacaktır. Bu 
hesabca Japonya, fevkalade bir hadise ve 
bir mucize vaki olmadıkça, Çinde ve bü. 
tün Uzak.doğuda şimdilik partiyi kaybet
miş sayılabilir. Bu durum Uzakdoğu ve 
batı Pas:sifikte yeni ve mühim tahavvüL 
ler doğurabilir. Nitekim İngiltere, artık 
2-3 sene evvelki İngiltere değildir. O ev
veıa kendi deniz ve hava kuvvetlerini 
fevkalade lbir hızla arttırabilmiş ve Fran. 
sa ve Amerika ile de Akdenizde ve Passi. 
fikte işbirliği temin edebilmiştir. Onun i.. 
çin büyük Britanya artık bu denizlerde 
ayni zamanda \.mkubulacak bir harbe 
temkinle .bakmaktadır. Bu hal, Çinde sap. 
lanan ve ne yapacağını bilemiyen Japon
ya için ayrıca tehlikeli bir durum vücude 
getironektedir. Bu şartlar altında Japo'l
yanın Passifikte İngiltere ile bir harb çı. 
karması intihara karar vermesi demek 
olur. H. E. Erkilet . ............................................................ , 

Amasyada bir kız kaçırma 
vak'ası 

~ r, (liU1>Us•) 
~ Oll bir ta 

1 
- Bursadan İzmire ge. Tünkku.şu filosu bugün Turgutlu, Salih. 

' lıalkı.n YYnreden ibaı:ı . Türkllruşu li, Alaşelıir, ÖdemiJ ve Tire üzerinde pro
~:tt.ı. itır. pa?.a~~n .. tcuı'huratıle karşı. paganda u.çuşlan yapmı., ve ve7.iceler at
~~n.ıtıda ~nu şehrinıizde, hava mıştır. Fotograflar, Türk.kuşu filosunun 

lzmirde yaz çalışma saatleri 
fzınir, (Hususi _ İzmirde yaz çalışma 

saatı'leri tebdil edilmiştir. Resmt daireler. 
de saıbahları 8~12 aresında, öğleden son.. 
raları 14.30.17.30 arasında yedi saat çalı. 
Ş111maia. başlanmıştır. 

Bu son yektlndan, bir milyondan faz_ 
lası hal! Çindeki Japon askeri kuvvetle. 
rini teşkil etmektedir. Mançuri ile Kore. 
de de <= 20~.000 + 300,000) 0,5 milyon. 
dan f azal asker lbulundurulmaktndır. 

Bunlardan başka memlekette kafi bir ih. 
tiyat bulunması da pek tabiidir. Çinde 
iki senedenberi olan zayiat, resmi kay. 
naklara göre, 1938 senesi sonunda 200,000 
idi. Altı aydanberi, bu yekıln Çin çetele. 
linin Japon i§gal kuvvetlerini aleddevam 
hırpalamaları yüzünden fazla artmıştır 

ve son zamanlarda Japon ordusunun Çin. 
de her ay verdiği zayiat ortalama 30,000 
tahmin <>lunmaktadır; çünkü Nisanın ilk 
15 ıgününe aid olan Japon zayiatı 22,000 
olarak tesbit olunmuştur. Eğer bu nisbc. 
tin sa:bit kalacağı farzolunursa, Çin harbi 
senede 300,000 den fazla Japon yutmakla 
talitn görmüş efradın tükenmek üzere ol. 
dukları anlaşılır. Halbuki Japon askeri 
kuvvetleri geniş Çin diyarlarını işgal için 
yayılıp dağıldıkları nisbette Çin çetele. 

Amasya (Hususi) - Vermiş köyün
den Mehmed Kahya kızı 14 yaşında 
Kayayı, ayni köyden Hasan oğlu Ke -
rim Büll>ül kaçırmış ve kızcağızı hır -
paladıktan sonril ailesine teslim etmiş -
tir. Suçlu yakalanmış ve adliyeye tes
lim edilmiştir. 

hav:n ·~nlerce halkın önünde İzmir mey-danında karşılanmasından in. 
göste.rileri yapılacaktır. trbalardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

1'~ li~n Be 
llıın. ~nkı ~ kadın ~rap_ 

erı dcgişiyormuş. 
... Şimdiden sonra.. .. . havai mavi renkte Q).an.. 

tar@yil~ r 
Hasan Bey - Havaya gidon 

paralan temsili surette can.. 
!landırımak. i.Qin bu_ ren;k s~çiL. 
mi§ olacak. 

rinln ıve Çin akın kollarının gerek miktar 
ve ıgerok faaliyetleri gittikçe artmakta ol. 
dukalrından lbu tükenme zannolundu. 
~dan daha erken vaki olacak ve talim 

........ -................................................... . 
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1 Karşııma I 
Aldığım mektub 

11 Haıziran tarihli gazetede çıkan ya - ] zıh olan_ dkuyucu:mun derdlerinin k:nAdi.. 
zı.mı hulasa ediyorum. 1 ne taallUk eden kısmını yukarıya hulasa 
Aş bir iple kuyuya sallan-dınlmıştı. İ§i ettim. Bir de işe taa:llf* eden kum.ı var ki 

kuyudan çı'lmrmaık lflzırndı. Diploma de. o da okuyucumun, yeri~ tayin edilen 
aerniş becerememişti. Diplomayla tecrü.. memur tıa'k'kırida söyledikleridir. 
be l:ıirlikte denemişler gene becerememiş.. i lk olarak: 
~ Nihayet !ka'bi~iyeti ve faaliyetı yar- - Bu adam~ be~ yaşındadır! 
dımlanna ç.ağınp dördü birden işin ipini D.iyor. Daha ba§ka bir şey deıpesine l\L 
~ıctilderi zaman iş hafifiemiş, kuyudatı zum ydk. Ramazan ~un hikayeSi 
çıkmıştı.> hesabı. 

'Bu yazımı okuyan bir kariin bana yaz_ Tupçu iftar vakti tQpu atmanuş: 
dığı mcl<tubu da hüliısa edeyim: - Neye atmadm? 

cMektebi Hıtkuactan yüksek derecede Diy~~r. d . 
fehadetnamem var. Senelerce müddeju. - mı so~ol'SUnu~, . e:.nış, se ~ 

--''-'k ptı N ., __ a...~ ts· . d heı'b pE'k çok; fakat bır tanesını soylernem 
mwıun ya m. e l\cu.ııuye ızım, ne e _ 
~ t eo_ H · k d - 11. bi kafi .. Barut yoktu. 
csı.ı oun azı:rana a ar ııcre ı r 

~ 
memuriyette çalışıyordum. Hnziranaa Okuyucumun me'ktu.bunu 'Saklıyorum. 
kadro münasebeüle yerime bir başkasını Kendisinin aşağı derecede bir vazifeye 
ı:y:in e~tiler ve beni. çok aşağı ~ere.cede nakledilmesi keyfiyetine :işin içinde olma-
bır vaz.ıfeye naklettıler" Bu yenı vazife. d v • • b" d.i F k t . . . . . . . ıgım ~tn ır şey yem€m.. a a ye -
~ §3hsım ı~ın ıbi~ ~e~k addettinı. is • .rine ,ge~-e:ı hakikaten yetmjş beş yaşında 
tifamı ver<lmı. Şımdı sıze soranın. Dip • ise. 0 zaman da gene bir şey diyemem .. 
bna, tecrübe, kabiliyet, :faaliyet neye Çün'kü ne diyeoeğir™ şaşırırım. 
yarıyor?> 

'.Melctufbunda mızası ve eski vaz.ifec:i ya. rJ.unet J.tulu..ri. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Amerikada bir sene içinde 

kazamJan para 

Rop modeileri Bir otobüs kazasınıll 
muhakemesi yapıldı 

Bir kişinin ölümü ve üç yolcunun yaralaıı_./J 
neticelenen kaza hakkında tahkika~ 

0
i}I 

tekemmül edemediğinden şoförün beraeti ıste , 
1'"' 

Topkapı haricinde vukua gelen ve 1500 lira mıras kalmış~ Bu~ 
bir yolcunun ölümü, üç yolcunun da na verin. Yoksa. ildnızı de , 
yaralanmalarile neticelenen bir kam - Diye tehdide başlamıştır· ~ İ 
yon kazasının muhakemesi ağırcezada Diranın dayısı hadiseden gt1' , 
hayli karışık bir safhaya girmiştir. bıtayı haberdar roerek &'UÇ~' 

Şoför Edibin ida.J1esindclti Çatalca - kalanmış, fakat karakolda 
İstanbul otobüsü Topkapıya doğru ge- kar etmiştir. ,, 1 
lirken, Davndpaşa ~lası civarın.da bir Maznun, dün geç vakit .. 
yokustan aşağı doğru indiği sırada bir- lim edilmiştir. d fi'. 
denbire şaft kırılarak, arka f~er tut- Bir karmanyolacı teYk ~ 
mamıştır. Son süratle yokuştan men o- Ah d ,... • . · de bj,ri, ~ _ . d de .1 me .cıımşır ısının - ,-At r 
tobus, bu vazıyet karşısın a vn e - S ~ta •. gın y~ .J/J 
ek 6 - 7 t.re <3 erde sürüklenm~- gece u. nseıım yan - üıııt f;J 

~~ 'F . ır; · · e ~nde bir yolcunun sa isminde bir flrmcının o:ıe t' 
_ıl:: -~cNıaed, . acı Hı~ı Tevfik isim rak. bıçakla tehdid sure ~ 
o umu. ııne, usrev ve be k . t "si" 
!erinde üç yolcunun da yaralarunalari- gas trne ıs emı .• ır. . ro0l"" .i 
le neticelenmistir. Musa mukavemet edınc~ lıll"' 

Bilah::ıre şofÖr :Edib kazanın mes'u - Ahmed üstüne hücum ~-
lü sıfatile adliyeye verilecek, hadi9e- yaralamış ve firnr etmıştır· r"'!ı 
nin muhakemesine ağırcezada başlan - Zabıtaca bir~aç. saat_ so:li~ ...J 
mıstır. ' nan Ahmed Şımşır, dun . ~· 

Birleşik Ameı·i _ 
la cümhuri~ti 

.J.ıalkının servet V'E! 

iradı hakkında nni 
him bir istatistik 

Kaza verinde keşif yapan ehlivükuf rilerek, 2 nci sorgu hakiıninitl 
istatistik me • Biçimin güzeli vücude uyandır. Onu in. fen Jll61;uru Yakub, <>tobüste ön fren tevkif edilmiştir. _.a·ı~ 

:raklılarından bin ceıtenğ uzatan. şu ıbu kusurunu cizlıyen- dahi bulunmamasının faciaya yegane Bir katil mahkOm ""' · -" 

Bir erkek elbisesindek; 
dikiş 'erin adedi 

bir erke'k elbisesi_ dir. Bu bassalar sade ~9mlerde daha sebeb olduğunu raporunda tasrih et - d• ~, 
n.in kaç dikişte di- kuvvetlidir. Karışık biçimler daima .ku - miştir. İzmir, (Hususi) - Eşre!P3~ ,ıu 'f' 
kile.bileceğini he _ sursuz vüoudlere ihtiyaç gösterir. Ufak B k f"" Edib mahkemede _ M~ayı öldüren Zirva1d Ali 

t 
.. b _1.~ ,_ ........ •• • • una arşı şo or , A edil-:..tir 

,_nılmıstır Bu is -..A..a k lk:ı enasu n~anUl!lml tuuaruz ettinr. ki d gıv r hano:s> mahkum nUj'~·.--
.1-r ~ · - ~IJ a pnış. .. sorırusu sıra..c:nn a: r-- _____. 

tatistiğe nazaran Yaptığı hesaba gö. Bu bakımdan sade robları sevmek her - Otnb- - - frenleri vard1. Yani 
1938 sene9 için • re bir erkek elbi _ kadının lehinedir. Süsfunmiş olmak için ed"ldi~~n ~? ~oe çılkanlm~ R illlOr işleri: I 
de ,7inketler, kum. ses.indeki dikişlerin savı~ 74,392 imiı:. muilakn fev!kalfıde modelleri yaptırmak ~~ld" ı ..,. ~kat,gı :1-

1
' rasında bunlar - - •• tırfl ~ 

.;-· "' . b trn K .... -ik bt be k d.. <Ue21 ı. ra ~aza sı e· c t f l5rlO.,... ~.,. 
r.ııtTıyalar .:.ı~ıı...'n oıd,,_;;.,· haı.J·- kazanılan Bunun 38,713 adedi el :ile yapılan di- ıca e ez. uçucu r yaz yn a, uz d k ıa B ı.:.d"sede benim birbir .. •r oçen pro ea . . ~ 
..-~ u.wu '1 ... 6 "' ~ · b. '"-- · nl d. bi ··1 b "t b" a ın ı. u JJ.d 

1 
' ".I T b F k··ıtesinill 

P
ara halk arasında taksim edilecek olur- kiş]erıek?n ve 35,679 adedi de mak;ne ile . ır awmaJı şe en ıren r Jı e, ası ır . . 1 k •ur ti yoktur Universite ı a u ; 

] ~!ı., 1 rob üstünden bngvlamp sarıkıtılıvermiş bır teclbırsız ı ve rnes ıye m · kı'\1Tl'l4'>rn.· donPntlerinden Dt···rl:.ııı 
r .. adam iL !ft..! bin rn::.-~ 1 ,_ _ -yapı an ""'uüş erden ibaretmiş ... !sterse _ Dem" r r··- r- ~ 
- -u3.§Ula lAı .ııı.u~ ıııas:ına y... . b k ] sr'hh . . eşarb çok defa insanın cşık> görünmesi L~ ır. Kazım Ismail Gürkan pro_ f~n ~ 

. . . nız ' u ra am ar~n atını t~si'k eyle _ . . k-fidi· Tl'".nrofi yapan fen memuru ise, fren1er c:if'llr 
km bir para isabet etmektedir. yiniz!.. ıçm a r. ,...,.,-1 fi etmiş ve Tıb Fakültesı 'S -oe°' ~ 

B rrt - 1- rob mod-ıa k" "b" kırıldıgıv takdirde bir eser bırakması tur ı-:ıM y 

*-
DDnyanm en obur adamları 
Dünyanın en o.. 

bu adamları A • 
vustraly-.1.a bu • 
lumm yerlilerdir. 
Al el ekser esmer -
dirler. 

* u se ur ru a - o e ı gı ı - - sörlüğüne tayin olunmuş ·uııir'~ I 
sivri bir yaka, bu yakaya benziye~ı bir gerektiği.ni, halbuki tetkikatı sırasın - bulunma~na rağmen beyn~e .. ~ 

ZehirJi baıtk rdba Oroymalk şıklığı tamamlıyahiür. da böyle bir emareye rasthyamadığını grelerde reislik1ere, rapörtörlU I 
Havay adası ci - Jalbo ile süslenecek bir roba bir'kaç söylemiştir. çilmek sureti1e yabancı ,~ 

varında bir balık • \ ı pli, dört köşe hir roba takmak kafidir. "Bunun üzerine mahkeme vaziyetin de de takdir gören genç ~~f <Je' 
nevine tesadüf e. tamamile tenevvür ii için ikinci bi~ tet- rik eder, muvaffakiyetıennırı 
dilmi~ir. Bu ba ~ Brode Örnekleri kikata ]Üzum görmüş, makine mü en - dileriz. --------
lığa ,zehirli balı~ disi profesör Bürhaneddin tarafından 
ismi verilmiştir. o yeni bir keşif yapılrmştır. Poll•l~ : 
İcab lıalinde bu Profesör ön frenler evvelce çıkarıl-

Bunlardan bir balık kuyruğu ta. mış olsa ~oförün suçlu olacağını, fakat 
bu noktanın tayin edilemediğini ve ~
för tarafından kaza sırasında icab eden 
tedbirlerin alırunış olduğunu rapo -

'"' Bir evde yanır ın çıkff, 
genç avcı günde rafında bulunan 
bir kaz, iki hindi ve soğukluk olarak ta bir nevi diken fırlatmaktadır. 

~ jkcr~nk<ıle yemektedir Kertenkele a3u dllcenlenie !bulunan zehirin bir ıkob- 1 

bizim ibildiğirniz cinsten değildir Hiç ol _ ra yılanının zehiri kadar tesirli olduğu 

mazsa 60 santimetre boyundadır. Bu ~er- anlnşılmıştır. Bu balığa rastgelc>n ba1ık. 

lilerden beşi bir oturuşta 150 kuğu kuşu çılar uzağa gltmaktedirler. Bereket ver. 
yumurtası yemektedirler. sin ki balık sahillere pek gelmemektedir. 

Her 11alılt gör ülen 
Şeglerden 
Bay .o. A .> bana: 

- Bir evlenme meselesinde uğradığı 
müfkü.Jfrtl anlaıtıyor. Müşkülat füyo • 
ruın, hakikatte megele b:ısittir. 

Bay cO. A.> teyzesinin kızım ken • 
disine münasib bir eş olarak görmüş, 

kıza fibini açmıı. Kı2dan ailesine m:.i.. 
raca&t etmesi daha doğru olacağı ce • 
Yaibm1 almış. aileye müracaat etmiş. 
kızın annesi bu iz.divaoa razıdır, fakat 
babası mütereddid görünmekte, bir iki 
aene daha belklemek lüzun.u üzerinde 
ısrar etmek'tedir. 

Bu aralık meseleye bir ba1n karışı -
Jir. Hala kızı kendi oğluna almak ar .· 
11JSundadır ve işi bozınıya çalışmakta. 
iır. Birinden aldığı sözü diğerine yan. 
hf nakletmek suretile. 

Bay cO. A.:t benden '90ruyor: . 
1 - !Ne yapmalıyım? 
2 - Akraba arasında ~vlenmenin ço. 

cak bakmımdan fena netıceler verece 
tini M>yiiyenler de vardır, do[,rru mu? 

3 - Şu veya bu mülahaıa altında bu 
bzdan vazgeçersem <>nu unutabilir mi. 
yirn, Bü· bafkasına vardığım göru'nce 
laazmede'bilir miyim'? 

* Bay .o. A.:t bugün kız~ ayni şehir. 

-------·······------

de değil, onunkine biraz uz.ak bir baş.. 
ka memlekettedir. İkisi arasında doğ. 
ru bir ittisal vasıtası, günlük bir kar -

şıl~ma ibtimaJ.i, da.imi hir .münasebet 
mevcud olmadığına göre kendisine bir 

müddet i~in9ıbu meseleyi kafasından 

çıkarmasını taV'S.iye ederim. Su bulan. 
mıştır, durulup berraklaşmasını bek • 

'!emelidir. Acele yapıla:c işte daima u. 
mitu1muş, mühim bi.ıikaç nokta kala • 
bilir. Bırakınız. aradan zaman geçsjn. 
Sonra sakin i>ir kafa ile di.işünebilirsi -
niz. 

- Bu, müddet .zar.fı.OOa kızı bir baş. 
kasına verirlerse? suali hatıra gelebi. 
lir. Fakat aranızda mutlak bi: aşk meıı 

cud değildir, eğer kız bir başkasına 

varmıya razı olursa siza sevmiyor.muş. 
demdktir. ortada bir mesle kalmaz 

.A&si halde eğer münasi> gö.. 
rürseniz mesleyi ~niden ele abnall 
mümkündür. 

Alkraba arasmda, hel~ yalon akraba 
arasında münasıebetıe gelince: 

Söylenen doğrudur. 90CUk bakımın. 
dan mırtla'k fena netice verir. Irln te. 
reddiye uğratır. Fakat lir'kaç nesil için 
de bir defa yapılmış bir izdivaçta bu 
tehlike azalır. Maamafi'b ben gene çe. 
kirmıeyi tavsiye _ede~ 

· TEYZE 

rnnda bildirmiştir. 
Bövl<>ce, hadise kat'i şekilde aydın -

lan~rnarnış, her iki ehlivükuf raporları 
arasında mübayenet bulunmuştur. 

Ş~för Edib suçlu mu, değil mi? 

B.l, b br d k od Dünkü celsede iddianamesini serde -
ıuyorsunuz, u yaz o e ço m a _ • . 

dır. Rob, rmınt.o, tayyör, bluz, her türlü den müddeiu.mumı Ubeyt. bUl!lU t~bıt 
lb. · t"" ı- tü .. ı·· · ı nd"ğ" · - ·· i"in ön frenler kazadan evvel otobus -e ıscrun uru r u lŞ e 1 ını goruyo - .. •. . a· r 

~uz. Bilhassa bluzlar, eğer dantel ve ver. te mevcud muydu.' değil ~~y ı, sua 1 ~ 
.. ,.,_, 1 le " le · uh k 11in aydınlanması ıcab ettigıne, halbukı vur gıuı şey er sus nımemı~, m a - .. .. d - • t 

kali< işlemelidir. Bunlara, kumaşına gö:-e bunun mümkun olama ıgına ı.şare -

ba?.an !bir renk. İri fistolar. hazan dolgu le: . .. 
~ekler ve -ince, ufak fistolar, hazan "oa - s~~lunun, tahkı~a~ ~~~ e -
ırenk renk yapraklar, çiça!der, saplar İŞ- demedı:q~den, beraetını ıstıyo · 
leni yor. Dem ı ştır. 

S~lda: Kırmızı kotondan fistolarla sils. Duruşma, müdafaaya kalmıştır. 
lü bir bluz görüym"Sunuz. Fıstoların a ~ 

rasında bluz sa1hibinin isminin h arfleri yu.. 
karıdnn aşağı sıra ile dizili .•• Bu harfler 
.ez.incir iğne> dir. 
Sağda: Göğüs gayri muntazam serpili 

çiçeklerk? bezeli şık bir b'kmı aid ... Çi _ 
çdlder dolgundur. Ve iblumn tekmil ke
narları fistoludur. 

Oayısııı te anasın1 tehdid 
eden bir 19nç adliyeye yerildi 
Gedikpaşada oturan Diran isminde 

bir genç, d ün anası Nine ile dayısı Vah 
ramın Üzerlerine hücum ederek, bıçağı
nı ç6ıniş ve: 

- Bana bakın. Bana ölen babamdan ................ ·-··-···---·····-··--........ --............ .-._. .... 
) Bacaksızın maskarallklan: 

kişi yaralandı 11 ' 

Fatihte Sultan mahallesinde ş, ';I, 
maralı evden yangın çık101 

, 

silı-ayetine mahal bırakı.lınad9ll 
dürülmüştür. ~ 

Bu esnada ayni evde otur~ . ~ 
kansı da korkudan kendiieriJll ~ 
attıklarından yaralanmışlar, .J 
ye kaldır:lınışlardır. ,.il ~. 
Bir adam yDn belyesinin ·~~ 

Dün saat 1,45 te KazlıÇCŞW-~' 
met tabakhanesinde çalış~~ ~ti',• 
Yusuf ile Ağa, 5 metre~~ 
deki pencereden sokağa yün~~ 
tarlarken balyalardan biri, ~t:j 
mekte olan 4) yaşlannda İb :d. ~~ 
nuş, ağır surette yaralanu.Ş~ 
imdadı s1hhi ile C'.err:ahpa~ 
ne kaldınlmiş, suçlu yakal _,,, I_ 
Bir baya fabrlkaaınd• J9 e4' f, 
Dün ~aat 11 ,55 t e, KazlıçeştfJ~ 

tiryadis fabrikasında boya~ 
kaynamakta olan mev.addı "':;~r, 
bird~nbire taşmış ve bu ? 
gm çıknrn:tır. Yangın, amele 
dan söndürülmüştür. ..... - ..... .._. ........ ~ 


