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ıTepebaşında bir ev yıkıldı 
1 
1 lstanbuJ, 14 (Husmi) - Tepebq:nda Cu-

1 İ bani sokağmda harap bir eT yJkıldı. Bir kiti ya-

1 ı ralanda. 

Hatayd af kararı ilan edildi 
• • • 

FAKAT HALK T AZYIK iÇiNDE 
Kırıkhandaki- Türk mallarının Ziraat banka

sınca haraç mezad satıldığı bildi~iliyor 
........................................ ·~~~~ ....... -

. Şuursıizluk 
kabarırken 
Şuuru hakim ·kılmak 
istiyenlerin . vazifesi 

• 

Fransa: 

Şam hükümetine 
Hatay mukavele
sini tasdik etmesi 
lüzumunu tekrar 
ihtar e_tmiş .. 

Bir Fransız askeri heyeti, Hatayın . ··, .. •••b•••
1
•••

1
•
4
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1
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S 
• • k • · · stnn u , r ususı - ran .. a • 

\'e urıyenın topra emnıyetını mu- . .. . . w 
J l h d 

,.. . t ı.Surıye munasebatı gıtgıdc ııogumakla· 
ıa aza ususun a «zamın - garan » 1 . . . 

m k"" d l ·k· d d 1 t " dıı. Sunyedekı Fransız memurlarının hı· 
ev ıın e o an ı ı ost ev e ın as- . d C . . h . . . · h k .. lb" rw .. h 1 k . . ınaycsm e ezırenın mu tarıyetı ıçın a-
erı el kır ~gı~ı az1ır anık~ ıCçın yarın nrlıklar yapılmaktadır. Suriyeyi parc;a-

mcm e etımıze ge ece ·tır. enevre- . w d · l k l "b. lıımak ısteyen cereyanların arttıgı l lalcp· 
Iskendcnmdan biT nıanzarı: 

H
e ımza ~n?knl" mı· ~ nHve e mucı ıknlce ten bildiriliyor. SONU S. OÇTE 
atayın ıstı a mı, atay topra a- ------------------------·--~-----------------

Delbos Pragda 
Belgrad 
çok iyi 

görüşmeleri 
neticelendi 

.......... Şimdi ........ : 
•••••••••••• • 

Seyahatin nihayet s 
saf hası gelmiştir · 
Delbos bu sonuncu 
görüşmeden sonra 
Parise dönecektir 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgrad, 14 (A.A) - Avala ajansi 

tebliğ ediyor: 
. Gazeteler Delbosun Belgraddaki ika
meti hakkında hararetli yazılar neııet· 

mcktedirler. Gazeteler B. Delbosun Bel· J 
gradda istikbali ıııraınnda tezahür etmio l 
olan hissiyatı sözle ifade etmenin hemen 
- SONU DöRDONCO SAHlf'EDE - Çeko.!lovak hariciye nazın Bav K1'ofta 

tının taarruzdan masuniyetini ·ve 
Suriye hudutlarının emniyetini ko
rumayı Fransa ile birlikte c:teke ffül » 
etmiş bulunuyoruz. Bu karşılıklı te
ahhüd, muayyen bir maksada mün
hasır olmakla beraber, dünyanın bu 
Parçası üzerinde, askeri bir ittifaka 
muadildir. Ve hiç şüphe edilemez ki 
Şarki Akdenizin emniyetinde büyük 
rol oynıyabilecek kıymet taşımak

sos 
ehrinıiz 

b·r vere 

Otobüs münakaşası 

Emrazı sariye hastanesine lstanbul basınında kos-
. r a yo i ,. ve ed.lecek .......... ~~.~.~ .... ~.~dise oldu 

tadır. 
ŞchTimiz emrazı siıriye he.,t<ınui ya· •1 •••110000•••••••-• •n ••• 06••••••••n•• • 

Türkiye umumi efkarı, Hatayda tak adedinin nz olması 'e bılhassa '\e· EC k h .: 
entrikalı faaliyetlere devam edi1diği 1rcmli hastalara hususi Lir daire nynla· : , OCU QSfaneSlE 

d F h k"k" h . 1 •• k··ı· . l d M ••••••.•••••••••••••••••• sıra a, ransanın « a ·1 .ı» çe resı- maması mu~ u atı mucıp o uyor u. cm· 
ni tanımak istiyor. Siyasetlerimizin ~nuniyctle öğrendiğimize göre sıhhat ve· Bu işe hemen haş
ana hatlarında, menfaatlerimizde o kaleti, vilôyetin bu husustaki c;alışmala- /anacak Hastane 
kadar çok yakınlık noktalan mev- '.tını takdir ederek emrazı sariye hnstane-
cut olduğu halde, Frarisanın milli sine bir (Veremliler pavyonu) eklenme· 940 yılında famam
ferefini ilgilendiren bir mukaveleyi 1 eini muvafık bulmuştur. Hazırlanan plan 
ayaklar altına alarak, müşterek te-J da tasdik edilerek vilayet makamına :ia- [anacaktır. Kimse-
6hhütlerimizi yalnızca yapmağa bi- de edilmiştir. siz cocukların hima-
zj mecbur edeceğini zannetmek is- Veremliler pavyonu 40, SO yataklı , 
teıniyoruz. olacak ve 25000 liraya çıkacaktır. Pav- yesi için t·edbirler 
Şuna kaniirki, Fransız manda yonun inşa!!ına yakında başlanacaktır. 

trıernurlarının dar bir müstemle· ÇOCUK HAST ANF.SJ alınacaktır 
kcei zihniyeti ile tatbikine alıştıkları Çocuk hastanesinin vilayet ve beledi- ........................................ . 

riyakar metodlar, kuvvetli bir dost
luğu zehirliyecek kadar müteaffin 
bir hava ile doludur. Halbuki dün
l'anın gidişi, hiç durmadan yükselen 
§Uursuzluk dalgası, hiç olmazsa şu
ura değer veren milletler arasında 
olsun, dürüstlükten ayrılmıyan bir 
aiyasete yer vermeyi zaruri kılmıştır. 
Sarsılmaz «bir sulh cephesi~ hayal 
kırıkları üzerinde kurulamaz. On~ 
kurmak, ve bütün tehditlere rağmen 
Ya~tmak için büyük dostluklara vü
cut veren siy~şetin tek yüzlü, açık, 
dürüst olması, her şeyden evvel hak 
''e adalet mefhumları önünde çıl
Rınca kaprislere yer vermemesi la
~1mdır. Türkiye daima bu ruhtan 
ılham almıştır. Kendileriyle normal 
llıünasebet1erde bulundugw u bütün 

'e jt d nnden nyrılan tnhsisat!a ya

pılmnsı muvafık görülmuştür. Her iki 
meclis bu yıl onar bin lira tahsisat kn· 
bul etmişti. Bu ) ıl oynlncalc ikinci onar 
biner lirnlık tahsisatla bu işe başlanma· 
ı;ı ve 940 yılında tamamlanması muhte· 
meldir. 

Sıhhat vekaletinden sıhhat müdürlü-
i!üne gelen bir tnhriratta, çocuk hnstn
ncsinde bulunması icnp eden daireler ve 
tesisat hnkkında bazı mnlurnat verilmiş· 
tir. Projesi, bu esasa göre hazırlnnacak· 

tır. 

SAi JIPSJZ ÇOCUKLAR 
Belediyenin çocuk yuvası, yatak ade
- SONU 1KINCt SAHiFEDE -

Amerikan harp gemileri 

~:;~~~et~~;:s=~~~~ s~~:~~:; t~~ .Amerı·ka a" yanı toplandı taktcri haline koymuştur. 'Bizi an-
lamamakta ısrar edenler hala varsa 
llıuhakkak ki bunlar, riyasız, dü-

~:~~i~~::~~:;:lar~~::~:~~~: Japonya aleyhinde müthiş hücum-
h'd~tmnnın yeri olamaz. Fransa bu 1 ı d ı •• k 1 1 <l~lcıkati her kesten evvel 8:nlamal!: ar a o u muna aşa ar o muştur 
( Ve bu anlayış artık sarıh, kat ı 

0 ~alıdır. cFransız dostlarımızın> V . 14 (ÖR) _ cPaney> •••••••n 00 ••••••• 00•••••••••••••••••••: 

ll'tustemlekelerde tatbikine alıştıkla- A n!kmgton, k · : Jnponlar tarafın c h D : 
tı si 1 1 b"l l"d" merı an topçe erının - o n eveıv . 
1 Yaset ne o ursa o sun ı me ı ır- d h d b b d n edilmesi do J er k• H b" F .. I , an ava an om ar ıma • 
1 ı atay ır ·ransız mustem e- 1 . 1 • ı· · d hararetli mü " Am~rı·kalı FJa.zof ltcsj d ~ "ld" F . "k I d ı r:yısıy e ayan mec ısın e - , •-
. egı ır. ransa ıntı a evr~ k 1 1 J y kar"ı §İd 

at~tıde bazı vazifeler deruhte etmiş- 1 rdın l~şııh ar ,o muş vef apon~I n Janrla 'ı·t·ıdal~ 
lt B . . w et ı areıcet tara tnn o an 
b · unları yerme getırmege mec- . ı d A d 

llrd T "" k" . . .. ] b" l lt'Tcıh cdcnlcı karşılaşmış ar ır. yan an 
) ~ ur. ur ıye ıle hır asken e ır- 1 R d 11 1 ·1ı · A "k vasıtasiy 
tgitıin esaslarını hazırlamağa me-1 :m e ngı ~renın mken 

8 

1 
. k

rtlur d"l F h . H d k. , le nteşten kendı hesabına estane en çe • 
t~ı e ı en ransız eyetı atay a ı . w 1 v •• 1 · · ı ·ı '<U"Jtik.. "k l d l k tırmeite çn ıştıgını ııoy emıştır. ngı tere· 
L atın, entrı a arın ost u ru- · ç· d ·· ·1 ı ·ı· ı· ı k 
'llıtın k d k d"" .. w .. .. b r.ın ın e uç mı yar ngı ız ıra ı men· 
r. •• ne a ar ay ırı uştugunu, u f · d L d h""k"" · U k 

• 

de Jngilterenin Çin meselesi için Ameri· 
ka ile iş birliğini reddettiğini hatırlatmış 
ve Çindc Amerikan askerleri ve gemi· 
lcri bulundukça bu gibi hadiselerin te· 
kcrıür edeceğini eöylemi~tir. Ayandan 
J ohnson Çin de Amerikanın bir har ha 
sürüklenmemesi için reisicümhurun her 
~yi yapmasını istemi:ltİr. 

Vaşington, 14 (A.A) - Fransa maa· 
lahatgüzarı Jules Henry uzak prk me· 
ıelcai hakkında hariciye müsteşnrı Rugh 
Vileon ile görilşmüıtür. 

~. Ahmet Emin 

Bir iddiaya " ifti
ra ve tezvir" baş
lıklı yazısile ce-

• vap verıyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbul. 14 (Hususi) - Oto bil! ruh· 
aatiyeleri meselesinde bazı hususi men· 
f eatlerin bulunduğu hakkında Tan gaze· 
tcıinde B. Ahmet F..rnin Yalmanın yau· 
]arından çıkan ve lıtanbul \•alisi B. Mu
hiddin "Ostündağın cevabı üzerine büs-
bütün alevlenen münnkaşalnr meraklı bir 
- SONU DôRDVNCV SAHlFFEDE - Jstanbul valisi bay Muhittin Ostündal, 

/ngiliz kabinesi 
Fevkalide bir toplan

vaziyeti görüştü tıda 

ııtotu l d :ıntı var ır ve on ra u umetı za 
li~İnj:a;t ~~ eva~ et~ikce c~~k bt Ş.:ırk hadiseleri dolayısiyle ergeç Ameri-

Dünya milletleri 
kendiliğinden Ja
pon mallarına kar
şı umumi boykotaj 
yapmalıdırlar, di Vaıington, 14 (A.A) - Ayan Aza. Jngiliz kralı Sa Majeste Jorj VI 

a;> asız o acagını en ıyı 2.n ı- knnın Japonyaya karşı müdahale mecbu-

- SONU iKJNCl SAHiFEDE - ıiyetinde kalacağını ummaktadrr. Diğer 
ŞEVKET BiLGiN ıarahan ayandan Akhard 1932 .ennin-

ıından Littman demlıtir kiı Londra, 14 (Huıuıi) - lngilizl vellit vaziyeti tetkik etmiıtir. Ja' 
yor - Paney hldiscai oc~kuta· k•blnai fevkalide bir toplantıda ponyaya kartı ittihaz edilecek va• 

... , .. , 111111111 ..... 11 .. 1111,.,,,, .. .,.t~ "7 SONU ALTINCI - ı:--U.Ak Svk WO.lerindm müte- - SONU CJÇONCO SAHlFEDE -
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SORUYORUZ: Şuursuzluk 
kabarırken 

Kadınla erkek arasında 
Telefon Spor heyeti toplandı Şuuru hakim kılmak 

istiyenlerin vazifesi 
-. ·--·-·. -

Tem iz ve menfaatsiz bir 
Doğansporlu 2 oyuncuya 
altışar ay boykot verildi 

-Arkadaşlık kabil mi? Heyeti umumiyesinde 
Belediyeyi B. Faik 

temsil edecek 

• 
- BAŞTARAFI 1 INCI sAHtFEDE-' 
yacak mevkidedirler. Bunun içindit 
ki Ankarada vuku bulacak temasla .. 
rın vaziyeti aydınlatacağına kaniiz. 
Biz her §eyden evvel Türkiye cüırı• 
huriyetinin hayati menfaatlerile ala· 
kadar olan mevzular üzerinde teah· 
hüdlere sadakatı, karşılıklı haklara 
saygı gösterilmesini isteriz. Karşı· 
mızdakilerin samimiyetlerini, dost· 
luklarımızın kıymetini bu suretle öl
çeriz. Bir tarafta entrikalar, dolaplar 
çevrilirken diğer tarafta elbirliğinin 
kıymetini ve manasını anlayamayı.Z· 
Dost Fransanın Türkiyeye karşı bir 
vüzü olmalıdır. Şuuru siyasetinin 
hakim vasfı yapan bir Fransa yanın• 
da karanlıklar içinde, kuruntulaı 
dünyasında her şeyin rengini, çehre: 
sini değiştirmeğe çalışan bir ikincı 
Fransa ile karşılaşmak istemeyiz. 
Yarın memleketimize gelecek olan 
Fransız askeri heyeti, Türk umuırı1 
efkarının ve onun en kıymetli isti-, 
nadgahlarından biri olan askeri mah 
fillerimizin bugünkü vaziyetten 
duydukları hayret ve teessürü xnenı· 
leketlerine iyi aksettirecek olurlarsa. 
bundan sonra olsun Türk-· Franstl 
dostluğunun bulutlanmaktan kur• 
tulacağını ümid ederiz. 

: ...... B. Kemal ...... . 
~ Dirim diyor ki: 
• • . 
: "Kadınla . . erkek 

mahdut : arasında . . 
E menFaatlibirarka-
daşlık düfdnülebi
lir. Fakat büsbütün 
menfaatsiz bir ar .. 
kadaşlık irifilmez 
bir hayaldir.,, 

---0--

Tele fon şirketi heyeti umum iyesi pa
urtesi günü toplanarak şirket tesisatının 
hükümetimizce satın alınması hakkında 
kararını verecek ve imza salahiyetini ha
iz iki murahhas seçecektir. 

lzmir belediyesinin yüzde elli nisbetin· 

Pazar günü 
takımları 

Üçok Doğanspor ve 
son maçı yapıyor 

de hissedar bulunduğu telefon şirketi Mıntaka spor heyeti dün gece Parti 1 kınıları on dörder puvanla ilk devre 
umumi heyetinde belediyeyi, daimi en-

1 
evinde yaptığı bir toplantıda, pazar ma- şampiyonu olacaklardır. 

c.ümen azasından eczacı B. Faik temsil I çında cereyan eden müessif bir hadise- TEK DEVRE MESELESI 
edecektir. Toplantıda hükümet komiseri yi müzakere etmiştir. Hakeme karşı 

de bulunacaktır. 1 ~ygunsuz hareket. ettiği anlaşıl~n Do-
--=-- gnnsporlu BB. Selı.m ve Halit hakkında 

altışar ay müddetle boykot cezası ve
rilmiştir. 

Askerlllı derF-lerl~e bü· Pazar günü, havanın muhalefetinden 
yUk aU~ka gösteriyor dolayı hakem karariyle tehir edilmiş 

Lik maçlarının Istanbulda ve Izmirde 
yalnız bir devrenin neticesiyle iktifa 
edilerek milli kümeye girecek takımla
rın bu neticeyle ölçUleccği hakkındn 

çıkan haberler hakkında futbol ajanı 

bay Suat Yu.rdkoru aşağıdaki cevabı 

Şchrimiz~e~:i kız ol::ul~arındıı.~ biri. ta-
1 
olan ~çok - ~oğanspor ~açı y~p~lacak- vermiştir : 

rafından J·ultur bakanlıgına gonderılen tır. Lık heyctı bu maçın idaresını bay - cBu hususta Izmir mıntakasına her 
bir raporda, kız talebenin askerliğe hıı.-l Esat .. (Yamanlar) n ver'.11işUr. Bu maç- hangi bir iş'ar yapılmamıştır. Milli kU
zırlık dersine büyüle bir alakn gösterdiği tan oncc Ateş ve Demırspor takımları me maçları şubatta başlıyacağına göre, 

,_ .. 
1 

.. 
1 

• 
1 

• • 'k !-1..! •• t t ve diğer derslerden daha çolc. çalıştığı 1 hususi mahiyette bir maç yapacaklardır. Izmirde lik maçları bu tarihten evvel 
ve HU ture sevıye enn gıtti ·çe ouu~ e - 1 1 1":: Ü k'' ta ~., k tak b't kt' B 't'b l 1 · d 1 • hil . b' _ _. __ d-·' ~ .. t bul zikredilmiştir. Kız talebenin askerlik der- ~er pazar g n ·u maç uço ı- ı ece ır. u ı ı ar a zmır e maç arın 
mea esu: ar nrKD apıgm vucu - 1 ı . . Is · k .. d'V• 1• k . mı galıp gelirse, A ancak ve Üçok ta- devamı için zaman vardır.» 
~~ m~~~~~~~~~~ne ~p~rı~artam~~ncye~~-~------------------------~---
mcnfaatsiz bir &rkadaılık olamaz. 1 ş~yan bir netice olc:.rnk kaydedilmekte-

Çünkü en tabii dostluklar bile men- dır . 
faale dayanır. Bu menfaat, cemiyetin 
hoı göremİyeceği bir mahiyet alm.anıak 
}81'tİyle nisbi olabilir • 

Bil& kaydü prt menfaatsiz ve baesiz 
bir arkadaılığm teessüsü, wnumiyetle İn· 

--=--
Altıdan fazla ço

cuklu aileler 
sanların, ahlakm timsali olaru lanmmıı Umumi hıfzıssıhha kanunu mucibince 
filozoflar mertebesine erifmelcrine müte:- altı ~e daha fazla çocuklu ailelere, sıhhat 
veldcaftır. 1 vekaletince ikramiye verilmektedir. tk-

Meafaabiz arkadaJlık, gcçeDlerde sa- ramiye almak üzere müracaat eden ai
ym gazetenizde İnlİfAI' eden «Erkeksiz 

1 
lelerin ekserisi köyliidür. lzmir vilaye

ve Kadumz mubayyd dünyaıt alemine 1 tinde on dört çocuğu sağ olan aileler de 

İstanbul Mühendis Mektebi 

Basket, V o ley ve Futbol 
Ekipleri lzmirde 

Mühendis sporcular 
sporcularile üç temas 

Erkek Lisesi 
yapacaklardır 

ŞEVKET BILGlN 

Türkkuşu 
Kulübünde derslere 

başlanıyor 
-o--

benzer. Bütün ihtiraalar ıöner. Derin ve il vardır. 
sinsi bir durgunluk fıi.kim olur. Ancak ikramiyeye istihkak kesbetmiş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: Bu L t _n___ ukand olmak için, çocukların 9 30 yılından son-
mennıa mıcuauıuunun, y • ı 

lzmir Türkkuııunun üçüncü sen' 
derslerine ikinci knnunda başlanacaktır• 
Kayıt muamelesi hararetle devam et• 
mektedir. lkinci kanun haftasına Eski• 
şehirden tayyare heyeti sıhhiyesi lzınire 
gelerek Türkkuııuna yazılan gençleri ınu• 
ayene edecektir. 

Asnnuzda menfaatsiz ve hilesiz bir çizilen hududu • apnaması için cirifilen ra altıya bcıliğ olmıı.sı şarttır. Bu gibilere 

arkadqlık tasavvur etmek, Lütün insan- mücadeleler «Kadıiıla erkek arasında le- elli lira ikramiye verilmektedir. 

lamı huzur ve ıükU:n içinde yapm&la- miz ve fakat mahdut menfaatli bir ar-
nnı teminen milliyet ve din farkı göze- kadaflıln vücuda getirir. 

lilmekaizin bir bayrak altında toplanma- Bergama lcra Memuru 

laruu dU,tinmek kadar imkiıwz bir fey- KEMAL DlRtM 

dir. 
fnaant ve abliki kaidelerin mütekamil 

bir fddlde cemiyete mal edilmesi ve ka-ı 
'dmlann da bayat ve memleket işlerinde 
erk~erle Llrlikte elele vermeleri, aosyal 

Ziraat muallimliği 

: ........... Yarın ............ : . . 
: Ke .. ıman Çahmızın : . . 
: cev3b1 : . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayvanat Standardı 
Ozüm, fındık ve palamut mahsullerin-

--=--
Elektrik· tarifesi 

Elektrik kilovat tarifesini tesbi~etmek 
üzere tarife komisyonu bu "ayın son haf· 
te.smda toplanacakbr. Elektrik kilovat 

ücretinde yirmi para tenzilat yapılmllSl 
muhtemel görülmektedir. Oda, tetkik
lere esas olacak bir geç.im endeği hazır
lamak tadır. 

--=--
Kazanç taksit eri 

Kazanç vcrcisinin ikinci taksiti birin· 
den sonra hububnt ve nnrenciye de kon· . _ .. . 

Bu yaz Anknra motörlü mektebinde!\ 
diploma alan gençlerin antıeman uçur 
lıırına da ba~lanacağı haber alınmıştır• 

Bu uçuıılar Ankaıadan gelecek motör13 
tayyare ve muallimlerle yapılacaktır. 

Ayni zamanda §İmdiye kadar paraşüt 
kulesinde muvaffakıyetli atlaylf yapan 
gençlere de tayyareden atlayış talimleri 
yaptırılacağı haber alınmıştır. 

Sosyal yardım işi Yeni t~il&.t kanunu mucibince vila
yet ziraat mcmurlannın unvanları ziraat 

muallimliğine tebdil edilmiştir. Bunların 
maa~an da artmıştır. 

1 _.ı·ı---"- · B __ L_ il . d cı kctnun onum\ kadar odenmı~ olacak· tro ıcuı =«:Ktır. u ruuru1u erın atan a-
. edil . d b- -ı. l dal b k ı ırr Bu ay sonuna kadar mezlciir vergi Jzmir Erkek Lisesi sporculan atletizm bayramında 
rızc mesın en uyuı<. ay or e - • • • • 1 
~enilmcktcdir •. Kon~rol işi genişledi~i için: tı:ıksıt.lerını mensup old~klnrı malıye ~u- lstanbul mühendis mektebi ~ol.~y~~l, 1 k~tbol jimnazında yapılması muhtemel-

-BAŞTARAFI1 INCISAH1FED:E--'° 

dinin altınış olmasına rağmen muhitin ih• 
tiyaçlarına cevap vermiye çalışmak.tadıt• 
Bazım yuvada rastlanan yer azbiıottl 

muhtelif sebeplerine i,aret edilmektedir• 
-=--

Ziraat müdürünün 
tetkikleri 

ılttısat vekilctı ycnıden on k.ontıolör ala- belerme ~a.tırmıynn mukellefl:rden ka: 1 futbol ve basket.bol takımları onumuz- dır. 
c:ak ve bunlar için Lir lcurs açılacaktır. znnç vergısı kanununun 77 ncı madde.en deki Kurban bayramında Izmire gele- Voleybolda Türkiyenin en kuvvetli 

Yilıi.yct ziraat müdürü Menemene gi
derek. mahsul vaziyetini tetkik etmiştir. 

Miyan kökü istihsalahm normal oartlar 
ııltında inkişaf ettirmek için bazı esaslı 
tedbirler alınmaktadır. 

--=--
Atletizm antrenörü 
Atletizm f cderasyonu antrenörü tch

rimize gelmi~tir. lzmirde atfeder için na
zari ve ameli kurslar açılacaktır. 

Antrenör lzmirde kalacağı müddetçe 
lzmirdeki atletleri muntazam bir ,ekil
de çall§tıracaktır. 

--o-- lıükmüne güre yüzde 1 O cezasiyle ve tah- rek Erkek. lisesine misafir olacaklardır. 
v .r sil emval kanunu mucibince haciz yoluy· Mühendis sporcular erkek lisesi volcy, n.onrerans 1 hsil d-ı '- · e ta e ı ecer.tır. basket ve futbol lakımlariyle Amikal 

K.arşıyab kulübünde gece saat 2 1 d.e - h ' ka ı klır ::: ı ı naza awsm«KSZI__. ma ıyelle üç rşı aşma yapaca . 
Türkofia müdiir muavin; B. Rahmi tara-

1 
Ü 

LJ /k k Yaı.ılacak üç müsabaka arasında b . -
fınden ulusal ekonomi ve arttırma mev-, na evi öşesi hassa basketbol ve voleybol müsabaka-
ZUU etrafında bir konferans verilmiş; bu 1 ları çok ehemmiyellidir. Izmir Erkek. li-
konferanırr güzide bir dinleyici kütlesi ~a:mm:Z2ZRiz:ı:!Z222%.JZ2Z'IZi!:Z.r.z.;;d 

1 

sesinde TUrkiyenin en seçkin basketbol-
takip etmiştir. l - 16/ 12/937 Perşembe günü sa- cuları vardır. Bilhassa Salt gibi, 

-o-- , nt 17,30 da lzmir Erlcek lisesi Tarih öğ-
Doktor Baki j retmeni Ziya Şölen tarafından Eti yazı- Mustafa gıbi, Kemal gibi güzide basket-

bol muallimlerinin idaresi allmda yeli-
Sıhhat ve içtimai muavenet müdür lnn hakkında bir konferans. 

muavinliğine tayin edilen Kütahya mer-1 2 - 17 /12/937 cuma günü lş ban• şen Lise basketbolculan mühendis mek
kez hülcümet tabibi dok.tor Baki Bilgili !:asa direktörü bay Haki tarafm.dan Ula- tebi karşısında çok iyi bir derece alma
şehrimize gelmiş ve vazi(esine başlamı~ 1 sal Eltonomi ve arttırma hakkında bir ğa müsteillir. Basketbol müsabakasının. 
tır. konferans verilecektir. köy muallim mektebindeki kapalı bas-

Sinemacılık sanatının eş sız zaferi 
ViLMİN MUCİZESİ PiERRE RİŞAR 

ÇA ·R IN.- YAVER 
RUS IHTtLALINE TAKADDOM EDEN V AKA Yfl CANLANDIRAN 

lhtiJ&m ve debdebe ve tantanasına doyum olmıyan aenenin en büyük filmi ile 

TtJRKÇE StJZLV VE ŞARKILI 

ŞEYH AHME ·T 
Fll.MlNDEN MOREKKEP MUITTEŞEM PROGRAM 

• 
ı 

TAYYARE SiNEMASINDA 
MUVAFF AKfYERE DEVAM EDiYOR. CANDAN ALK.IŞLANIYOR. 

Seana saatleri: Hergün 

ekibi olen mühendis ınektebinin galibi

yeti muhakkak gibidir. Futbolda iki ta-

rafın alacakları derece, merak edilebi
lir. 

Erkek lisesinde sporcular bu maçlara 

şimdiden hazırlanmağa başlam~lardır. 

Mevcut yuva talimatnamesine ~öre. 
altı yaşını ikmal eden bu gibi ~ 
çocukların kültür bakanlığı tarafın'd•" 
himaye edilmesi icap ettiği kayıtlıdll'· 
Kültür bakanlıiı, çocuklara himaye et• 
mek üzere her hangi bir tqkilatı of lilıa' 

<lığından bunların bakımlarını sıhhat "'" 
kiıletinden istemiştir. 

Halbuki lz~r çocuk yuvasında, ot1< 
on iki yaşına hasmış çocukların uyısı oıı 
h~ir. Bu gibi çocukların kimsesiz bO' 

UzUm ku~lasarruf lunmaları, belediyenin merhametini ccl9. 

haftası için bir me,her ederek. kadro harici yapdmıyordu. • l 
Ha~r aldığımıza göre sıhhat vekfJel 

açtl bu gibi kimsesiz çocukların dururn111rif• 

Tariş meşheri 

Ulusal Ekonomi ve arthrma le alakadar olm~ ve vilayetten bunla• 

haftası münasebetiyle cTarit• •rın sayılarını sormuştur. Kendileri hilil5
• 

Ozüm Kurumu, gümrük kartuın- 'ye edilecektir. 

dalıe:i iıletme hanında bir «incir -ı ---- •• 
Ozü~ ~e~heri» açara~ n~fia m~ Teşekkur 
5ullerımızı halkımızın ıstıfadeııne l r. -· p ı F' " d • · f tı -iiıı'I' 

..:o,ıım o ıg .. o onının ve a ••· d 
erzetmiştir. Perakende suretiyle sebetiyle bizzat ve yazı ile taziyetler 

11 

yapılan ıatışlar, her türlü kazanç bulunanlarla cenaze merasimine işUr•1' 
endi.fesinden uzak olup sırf yerli etmelc kadirşinaslığmda bulanan ~"~': 
mahsullerimize rağbeti temin ~ak ayrı ayn arzı §Ükran ve rninneuarı c1 e 

V• • k- .. d .. v.. d uhtereıt' 
d uf 

mcgt ım anııız gor ugum en ın 
ıa ına mat tur. . . b h .. 1 . . ibliğı hL"' M h bi h f gnzetenızın u te assus enmuı t• 

et er, r a ta devam ed~ sosunda tavassutta buJunmasuu hiittJle 

cek; taıarruf haf tasından sonra lerime terdifen rica ederim. 
kapanacaktır. JOZEFIN FıcuooO!'S 

Fransız Tiyatrosu 
~~~~~~~~~~-=--

1 S BiRiNCi KANUN ÇARŞAMBA AKŞAMI 

ELHAMRA 
SALONUNDA 

TEMSiLiNi VERECEKTiR 

Yerlerinizi timdiden kiralayabilirsiniz. 



~~~~:/Y/Jı SON HAB·E ,-R~ 
. .. . . ı: . . .. 

Vahim neticeler cıkabilir mi ? 
' 

Japonlar gösterilen asa
biyeti geçici addediyor 

Tokyo, 14 (Ö.R) - Nankinin zaptı do
layısiyle Jnponya bayram halindedir ... 
11ıponyanın her tarafından ve yabancı 
!neınleketlerden imparatora tebrik 1el
llaflnrı gelmektedir. Tokyoda on bin
~rce halk ellerinde küçük bayraklar 
" fenerlerle geçit yapmışlardır. Ingili:ı 
Ye Amerikan gemilerinin bombardıman 
edilmesinden çıkan hftdiseler karşısın
da umumi efkar sükUnetini muhafaza 
ttmektedir. Bununla beraber bir dere
ce endişe de !ezilmektedir. Umumi ola
tai izhar edilen kannate göre bu hadi
aeler bir kaç giine kadar ha11edilebile
cektir. Ingiltere ve Amerikada gösteri
len asabiyeti Japonlar eçici teUkki 
ediyorlar. Japon gazetelerine göre bu 
hadiselerden vahim neticeler çıkması ih
timali pek ar.dır. Zira devletlerin kü
'$Uk Mdiaelerden büyük ihtilaflar çıkar-
4'ık1erı zamanlıır !;Oktan gcçmi.~tir, (li
)'otlar. 

Londra, 1~ (ö.R) - Uzak Şark Mıdi-

selerinin inkişafı hakkında Avam K:ı

marasında yeni müzakereler olmuştur. 
Bu gibi ehemmiyetli vaziyetlerde mutat 

olduğu üzere muhalefet reisi ve ame
le partisi lideri hükümelten izahat iste
mi~ ve B. Eden vak'a1arı tasrih ettik
ten sonra Ingilterenin takip edeceği yol 
hakkında sarih malumat vermekten çe
kinmiştir. Amerikanın vaziyeti malum 
olmadan lngilterenin bir karar verme
ğe mütemayil olmadığı anlaşılmaktadır. 

Amerikaya gelince, Vaşingtondan bil
dirildiğine göre hadiseler dolayısiyle B. 
Roosevelt Mikadoya bir protesto tel
grafı çekmiştir. Böylece Amerikanın 

şerefi namına zevahir kurtarılmıştır .• 
Fakat mesele lam olarak baki kalmak
tadır. 

Vaşin~on bitaraflık siyasetinde JSrar 
mı edecek, yoksa müdahale yoluna mı 

girecektir. Henüz hangi temayülün ga
lebe çalacağını t;ıyin etmeğe imkan 
~·oktur. 

· · -Fransada otarşi sistemi 

Barbarlık zamanına ait 
olarak gösterilmektedir 
Paris, 14 (ö.R) - Ayan meclisinde 

Fransanın ticari vaziyeti hakkında bir 

tnkım istizahlar yapılmıştır. Gümrük 
'komisyonu reisi Fram;anın ticari mtiva-

tene açığının gittikçe arttığını, ve tu
rizm gibi görünmez ihracat tarikiyle bu-
nun kapatılması vasıtalarının da gittik
çe azaldığını · göstererek dcmi§tir ki : 

- Bu hal karşısında krıpalı ekonomi 

ve otarşi sistemine avdet düştinülenın. 

OtarJİ (Kendine yeterlik) barbarlık za .. 
nıanına yakışır bir siyasettir. Liberal 

ıiyasete de dönülemez. Zira ekonomik 
kanunların işlemesi bozulmll§tur. Her 
tarafta yapılan dampingler karşısıpda 

lierbest rekabet rolünü oynıyamamakla
dır. Şu hnlde devlet ticarete müdahale 

etmelidir. Fakat onu iyi yolda idare et
mek için. Yoksa hususi teşebbüsleri ez
mek için değil. Yani devlet ekonomi sa
hasında bir vasi olmalıdır. Bir müstebit 
değil. 

Hatip Fransada istihsalin ve endüstri 
faaliyetinin Amerika, Jngiltere ve Al
manyaya nisbetle yükselmesinden, fa
kat bir taraftan da Fransız maliyet fi
atlerinin sosyal kanunların acele tatbi

ki yü1.ünden yükselmesinden ileri gel
diğini kaydederek haftada kırk saat iş 
kanununun icabına giire tadilini, para
nın istikrarını, endüstrinin rasyonalize 
edilmesini ta\'siyc etmiştir. cBunlar, de
miştir, bugün yapılacak işlerdir. Bunu 
yarın ticaret nnlaşmalnrı takip etmeli
dir.> 

lngiliz kabinesi 
• ·BAŞT ARAFI BIRtNCt SAHiFEDE- bildirildiğine göre lngiliz nafıa ne
.tİyet hakkında fikir teati edildi- zareti hava hücumları halinde 
ii muhakkaktır. Siyasi mahfiller kral ve kraliçe ile kral ailesinin 
bugünkü vaziyeti büyük harba se- korunması iç.in bir sığınak yapıl
Lebiyet veren Sarayova cinayeti mak üzere tahsisat istemi,tir. Bu 
eünlerindeki vaziyet kadar vahim sığınak saraydan gizli bir pasaj 
addetmektedirler. vasıtasiyle geçilerek yer altı mah-

Romat 14 ( (ö.R) -Londradan zenlerinden terekküp edecektir. 

ltalyanın Cenevreden 
ayrılması tesir etmiyor 

Roma. 14 ( ö.R) - İtalyanın Milletler Cemiyetinden çekilmesi üzerinde 
tefsirler Avrupa gazetelerinde devam etme.ktedir. Rus ga:1:eteleri hadisenin 
ehemmiyetli olduğunu ve Milletler Cemiyetinin vaziyeti üurinde tesirsiz kala
mıyacağını kabul ediyorlar. Demir muhafıilnr grubuna mensup bazı Rumen 
gıızetcleri de Milletler Cemiyetinin alemşümul vaziyetini kaybettiğini ve yal
nız Sovyet Rusynnın bu müessesenin müteassıp taraftarı kaldığını yazıyorlar. 
Berlin gazeteleri ltalyanın jestine büyük ehemmiyet verrnektedirler. Bunlara 
l:Öre Cenevrede İngiltere, Fransa, Sovyet H.u~ya ve Çt'koılovakyanın yalnı1: 
lnlncnkları vakit uzak değildir. ltalynnın kararı lsviçreyi de mutlak bitaraflık 
Vaziyetine avdete ve dolayısiyle cemiyetten çekilmcğe mecbur edecektir. 

Kücük an/asma askeri konferansı . ' 
Prag, 14 (ö.R) - Küçük anlaşma devletlerinin yeni aslı.eri konferansın

da hazır bulunmak üzere Romanya ve .Yugoslavya erkanı harbiye reisleri 
Praga gelmişlerdir. -

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARYETE 

1
_ Kıtlık ıalonlarında her gece büyük varyete numaralari, fev 

•alade müzik ve muhtelif eğlc:nceler, 
Matineler: Cumartesi ve pazar 17 - 20! · 
Suvareler: Her ak,am 21 - 4 
Varyete programı değitmittir: 

Hatay da 
Af kararı ilan 

edildi 
-0--

-BAŞT ARAFI BtRINCt SAHiFEDE--
AF iLANI 

1slanbul, 14 O lusuııi) - Antakyada 
u~becilerle hükümetçiler arasındald çar
pışmalarda dört ki§İnİn öldüiü. iki ki
§inin yardı olduğu. U:1:becilerden birço
i:unun tevkif ~dildiği anlaşıldı. S.ncek
t:ı umumi af kararı nihayd ilan edildi. 
Aftan İstifade rdect"klerin listesi hazır

lanıyor. 

Jstanbul, 14 (Hususi) - Cenevre an
larımasının Suriye parlamrntosunda taı
dik edilmemiş olması bazı tefsirlere yol 

açmı~tır. Bununla berabt'r Hataylılnr, bu 
aahada verilen karara Suriyenin uymak 

mecburiyetinde kalacağına kanidirll"r. 
Bir habere göre, Suıiye başvekili, f ran
ea ha~veltilini ziyaretinde B. Şötan Ce

nevre anla,maıının Suriye parlamento
sunda tasdikinden ıonra Suriye anlaşma
sının da Fran~ız parlamento.suna tevdi 

ulilect'jiini, baışka ıuretle hareketin ka
bil olmadığını bryıın rtmi~tir. 

KIRIKl lANDA 

J,tanbul, 14 (Telefonla) - Kırıkhan
daki Türk halkına ait olup bankalarca 

İpotek edilen emlakin satılığa çıkanldığı 
Antakyadan bildirilmektedir. Türk hrıl-

lcını maddeten tazyik etmi~ olmak için 
reva görülen bu hareket Hotayın her ye
rinde nefretle kar~ılanmıştır. 

lstanbul, 14 (Telefonlıı) - Kırıkhan. 

dan bildiriliyor: 

Kadın ile erkek 
arkadaşlığı 

YAZAN : Ec~;C'1 Kemal Aktll§ 

Yeni Asırda kadın He erkek arkadaş-
1ığı etrafında bir ankcl var .. Buraya ka
dınlı, erkekli her kes cevap veriyor, bu 
cavaplardan birisini geçenlerde ben 
vermiştim. Cevaplara dikkat ediyorum, 
kadınlar hep bir noktada toplanıyorlar. 
Evet erkek ile kadın :ıralarında hilesiz 
ve temiz bir arkadaşlık neden yapama
sınlar? Bu iş karakter işidir, kültUr i§i
dir diyorlar .. 

Erkeklere gelince onlar pek kadınlar 
gibi dti~ünmiyorlar .. Ve diyorlar kl : 

E\•et bu arkadaşlık yapılır .. Yapılır 
amma cin.c;iyet duygularının tabiatin bu 
büyük tılsımının daima 1f'sideri altın
da olacaklardır. Gel de çık i~in h;inden. 
Dikkat ~din anket bugüne kadar iki 
kuhıp ~trafında toplanıyor.. Kadınlat" 

başka türlü söyliyor.. Erkekler başka 

türlü ... Bu gösteriyor ki cinsiyet duy
guları, fikir, dü~üniiş itibariyle bile in
!'anları iki zümreye ayırıyor. Ben ıın

kt"ti çok enteresan buldum. Bakalım bu 
iki kutup dışında fikir beyan eclecek 
olacak mı? Olur da olur pek belli ol
maz ..• Hele bakalım .anket devamda . •• 

Şimeling 
Yine .salip geldi 
Nevyork, 10 (ö.R) -Alman boksör 

Smt'.ling 18. 000 seyirci önünde 8 ravnd
da Thoma~ı nokavt "'urrtiyle mağlup et
mi;tir. 

Filistinde yeni 
hadiseler 

Evvelki gün burada bir cinayet olmuş Kudüs, 14 ( ö.R) - Filistinde yeni 
ve Taşnak partisinin ileri gelenlerinden hadiseler çıkmıştır. l layfada bir lngiliz 

Baron Meıırop Hınc;aklnrdıın Bedro~ ağa-I polis, mem.unı. yaralanmıştır. _Ti~er-::a.~a 
nın oğlu Artin tarafından ıığır surette dn 'ı ahudı hır yardımcı pol" oldurul
yaralanmıştır. Yaralı hastanede ölmüş- rnli~tür. Askeri mahkeme faaliyete haş· 
tür. Cinayet, particilik ka,•galarından ile- lnmı~sa da bu hareket pek müessir ol-

ri gclmi tir. 

--=--

Borçlar 
Sov yetler parayı 

f 

vermıyormuş 
---0--

mamaktadır. 

Pamuk ta.limatnamesi 
T.icaret oda'1· idare hereti toplanarıık 

pamuk mah~ulii hakkında hazırlanan ta
limatnameyi kabul etmiştir. 

Talimatname, lzmirde ve Ege mınta
lrnsında pamuk alım ,.~ satımını nizam 
111tına almtkta ve bilumum ihtilafları or· 
tadan kal~hrmaktadır. 

--=--
Sağhk lşlerl Londra, 14 (A.A) - Avnm kamara

sında borçlar hakkında beyanatta bulu-
• . . Umumi hıfz.ıssıhha mecH~i bugün ay-

nan harıcıye nazırı bay Eden Sovyetler 
1 
lık toplantısını yapacak Ye ~t'hrin ~ağlık 

Birliğinin hükümct tahvilfitının vadesi i~lerini tetkik edecektir. 
gelen A faizlerini Jngiliz. tebaalarına te-

diyeden imtina eylediğini ve Ingiliz hii- Kız kacırma 
kümelinin keyfiyeti protesto için son ' 
1 . k 1934 b t 1 t bb"" Bayındırın Uladiye köyünden Veli km 

o aıa şu a ınc a C-?e u.s yapmış ı: . 
~ .. . . . .o;mayı l:açıran Seyfı yakalanmı~tır. 

oldugunu soylemış ve şımdiki halde bu 1 ı ı kk d t hk"k t 1 k n ın n n ı ·a yapı aca tır 

hususta müzakerelere girişmek imkanı · 
olmadığını ilfıve etmişti r. 

Hayfa 
yolunda bir otohiis 

taarruza uğradı 
-0-

Londra, 14 (Ö.R) - Kudüsten bıldi
riliyor : Hayfa - Nahala yolunda Yahu
di kolonileri ar:ısında ~idip gelmeyi te

min eden bir otobüs tethişçilcrın hü
cumuna uğramıştır. Otobüse karşı elli 
el kadar silah atılmış ve içindekilerden 
on üç kişi yaralanmıştır. Bunlardan al
tısı hastaneye kaldırılmış olup üçünün 
::ıldıkları yaralar vahimdir. 

Nablusta Arap bclrdiye reisinin evi
ne ateş edilmiştir. Bu belediye reisi mu
tedil Arap ~eflerinden biri idi. Atılan 
kurşunlardan dördü evin pençere.sinden 
g<'çmişler.se de kimse y:ıralanm::ıınıştır. 

Havanadazelzele 
Ha\·ana, (Küba) J.1 (Ö.R) - Hava

nadan yüz kilometre mesafede Santia
go de Küba cİ\'arında şiddetli bir yer 
deprenme.si duyulmuştur. Sar.sıntı beş 

saniye devam ederek bazı hasarata se
bep olmuşsa dJ nufusça zayiat yoktur. 

Altıncı cinayet 
Cesed ormanlar ara 

sında bulundu 
ParLc:, 14 (Ö.R) - Beş cinayeti bir

biri ardınca i~liyen Fredmanın bir al
tıncı kurbanının da cesedi bulunmuş
tur. Bu bir kadındır ve l'ani bunu Fon-

[ta.o:R s~~ 
ÜZÜM 

295 Inhısar idaresi 
217 M. j. Taranto 
165 Ü: Kurumu 
131 jiro ve şürekası 
96 Paterson 
79 S. Erkin 
44 j. Kohcn 
49 A. R. Üziimcü 
43 S. Saraç 
42 Vitel 
41 Y. I. Tali'ıt 
24 D. Arditi 
14 S. Gomcl 
11 Ş. Remzi 

6 A. Fesçi 
125i Yekun 

16i034 ~ 
168291 ~ 

JNCJR 
524 Alyoti bir:ı. 

25 Ş. Remzi 
54!1 Yeki'ın 

115564 
llGll:l 

r 

8. 13.50 
15. 17. 
13. 14.75 
15.50 16.25 
13.i5 15.25 
14.50 16.50 
12.50 13.75 
14.25 16.50 
12.50 14.50 
14.25 15.25 
15. 15.50 
14 50 15. 
10.50 11. 
19.00 19.00 
14.75 14.75 

3.375 4.625 
10. 12. 

14 12, 93i çckirdeksız iizüm orta 
fiatleri : 

No. 7 12.75 
No. 8 13,50 

No. 9 14.00 
No. lll 15.50 

No. ll 18.50 
No. 12 23.25 

ZAHJRE 
40 çuval buğday 
!10 çuval arpa 

3!l6 çuval Nohut 
4 çuval K. D. 

5.875 
3.875 

5 5.25 

NOT: Bu ayın on betinde üc kitilik bir trup muazzam varyete 
~Urnaraları için angaje edilmi,tir. Yılbatına büyük hazırlık var

ır. 1

' taonbleau ormanıntla &öınmüştü. Kadı
nın ce edi çıkarılarak Morga naklcdil

I miştir. Sol elinde haln nlynmı bulun-

-.. ................. ,.. ...... a111 ...... 111 .. 111111 .. 111ll!llll .. lllllllll!!!lllil!!~~1" makta idL 

245 ton Pamuk ı;ckirdcği 
164 balya Pamuk 
629 kental p:ıl:mrnl 
364 kilo B. Içi 'f. 

6.50 

2.40 
27 35. 

300 -400. 
93. 

Hatay komisyonunun raporu 

Rapor yakında hükü
metimize gönderilecek 

Cenevu, 14 (A.A) - Hatayda yapılacak intihabat eııaıılarını tanzim ve 

talbikini kontrol edecek olan lı:omiııyon Hataydan har~'lcetinden sonra bura
da içtimalar yaparak konsey reiııine verilecek olan raporu ikmal t"lmiştir. 

Bu rapor Türkiye ,.c Franııa hükiimt.tlerine konsey reisi tarafından yolln
nacaktır. 

Anlaşıldıiına göre kom.i.syon intihabat c,snaııında istihdam .edilecek ajan
ların adedini 20 olarak &Östermittir. 

Komisyon önümüzdeki lcinunuııaninin 14 ünde Hahıyn dönerek i ine ba~
lanıı.ş bulunacaktır. 

Sovyetler Birliğinde 
Son seçim tamamen serbes olmuş 

reyler hususi hücrelerde verildi ,.. 
Paris, 14 (ö.R) - Komüniıt .-Humanitc> gıızdesi Rıuıyadaki intihabat

lan bahaederelı: müntebiplerin yü;.ı.de 95 inin tam aerbeati dahilinde reye işti
r.le ettiklerini kaydetmekte ve 'unları yazmaktadır: C'Sovyetler birliğinde ya

pıfan İntihabat birliğin iftiracıları VI" koınüniz.min düşmanları tarafından is
tihza ile karşılanmıştır. Hakikatte Sovyr:t anayasası ıon deıecede demo\:ra
tiktir . .Namzetler fabrika. tezg'h amelt'lcriyJe köyler '""' koll.:hozlarda yapılan 
on binlerce İçtima neticesinde tayin edilmi~ıir. Parti namzeti olanlar da, ol
mıyanlar da liyakatli görününce en yükst"k konseye mümesııil namzedi olarak 
gösterilmi~lerdir. 

Sosyalist rejimi en demo'kratik bir ~elil almı tır. Millet namzetlerini do~
rudan doğruya tayin etmiştir. En emniyetli ıeçim taru ~izli n·y olduğuna gö
re Sovyet İntihabatı tam teminat arzeder. Zira müntehipler her temaııtan ken
diluini tecrit .. den hiicreler içine Ştirerek kimse görmeden "'e bilmeden i te
dikleri reyi vermeğe imkan hulmu~!ıırdır. 

B. Titüleskonun makalesi ve kabi
ne erkanının acık mektubu 

' 
Bükr~ ·, 14 ( ö.R) - Eski hariciy .. oıı:zın B. Titülesko tarafından demir 

muhafızlar grubu nleyhinde neşredilen bir maknle üı:erine kab!ne erkanı bir 
açık mektup neşrederek 1933 senesinde B. Titüleskonun da <lnhil bulunduğu 

nyni kabine tarafından demir muhafızların feshedildiğini ve bu hareketin ha
riciye nazın tarafından gösterilen sebeplere dayandığını bildirmekte ve B. 
Titüleskonun sol partilrr tarafından idı.re edilen bir hük\imele hoş görünmek 
için Löyle harcl.et ettiğini iddia etmektedirler. Bu mektup derin bir tesir yap

mışlar. 

ltalyanın milletler cemiyetinden çe
kilmesi etrafında yapılan tefsirler 

Oslo, 14 (A.A) - Hariciye nazırı Kont Arbeider Be1det gn:ıetesine bc
yanntında demiştir ki: = iıalyanın Cenevreden ayrılınır olmuı bizim üzerlmiılde hiçbir tc iı 
yapmıyacaktır. Eğer dünya iki ideoloji bloka aynlacak i11e Norveçin hangi 
blokda yer alacağı ıüphe ıötürmu. Fakat biz bu e ıısa dnyanan ayrılık iste
miyoruz. Norveç muhtelif hükiimet şfkilleri ile nlakadar olmaksızın milletler 
ara~ında sulhu adaleti hakim kılmak için Milletler Cemi) eti çerçevesi içinde 
çalı~acaktır. 

................................ ~ .. sm--...... ~ ..................... ._ .. _. 

Zekanıza 
Eminseniz ... 

••••••••••••••••••••••••••• 

Bu hikayeyi okuyu-
nuz ve neresı 
/ıştır, cevabını 

yan
bak-

.... _____ madan söyleyiniz. 
Ağustos ayında gü7.el bir pazar günü bayan ve bay, civardaki 

bir köyde oturan amcalarına gidiyorlar. 

Yol uzun ve tozludur, hava da çok sıcak. Amcalar;mn köşkü· 
ne gelir gelmez bay hemen kendisini ~ezlongun üzerine atıyor. 
Az sonra gerek bunaltıcı sıcak, gerek ihtiyar amcanın anlattığı 
eski av hikayelerinin tesiriyle, uyuyor. 

Uy}cusunda bir rüya görüyor: Kendisi bir tav~anmış ... Amca• 
sının köpekleri onu kovalamakta ... O kaçıyor, köpekler kovalı· 
yor. Köpekler yaklatmakta ... Be~ metre, üç metre: iki metre ka· 
lıyor ve nihayet yeti,iyorlar. Köpeklerden biri sıçrayıp di,Ierini 
«lav,anın» ensesine geçiriyor. 

Hakikatte karısı, kocasını uyandırmak ıçın ense ine bir tokat 
atmıştır. 

Bu korkulu rüya içinde ense11İne hakikaten bir tokat yiyen za· 
vallı adamcağız kalp sektesinden ölüyor. 

Bu hikayenin neresi yanlıt? 

iSTE CEVABI: 

Hikaye battan &fağı kadar yanlıf. Çünkü, mademki adam Öl· 
müttür övle bir rüva cördüiünü bize kim söyledi?!. 



!AYFA ı 4 

ve ORTA 

BJ • meyva 
.. Kii;ak··;~-~~tı;;;·· 

' Burada az bir himmetle en 
geniş tatbik sahası bulabilir
ler ve yalnız KASTAMONU 

değil bütün bir bölge . . 
ıcın , 
için değerli bir refah J olu 
yaratabilirler. 
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Kastamonu ormanları kereste sanayi-

Anadol da: 3 
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Kastamonidcıı bir goriınfı.ş 

HATAY MEKTUPLARI 
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Antakyayı ziyaret edecek 
........... ~ ....... ~~-.... ~~. e

1 

lerini dinleyecekmiş 
HATAYDA 

•• 

---·---
Halli Cuma günü 

tatbik edilen haf-
ta tatilini Pazara 
çcvirnıiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Antakya, 10 (Hususi muhabirimizden) 

me yarar her çeşit nğaçlarla doludur. 
Dünya piyasasında gayet eyi tanınmış 
olan tif tikleri veren Kastamonunun ~
siz ynylalannda oldukça bolca ye~tiri
lcbillr. Ve bu işe gün geçtikçe layık ol
duğu ehemmiyet verilmeğe başlaıunış-

ğer uzak vüuyetl re bile külliyetli mik-, ti~ret ve snnayi bnkımından inkişafı 
tarda gönd::?rılmektedir. Bu günkü sa- için, istih1iık pazarlarına ihracatını ad
n~y~. ~~~~ığt y~lmz Kastamonid... tab~i j tırab'lmesi için tren gibi seri vasıtalarla 
yuruyuş~~dedtr .. ~ız aln:ıamıştır. Ve yı- 1 ba~lnnması ve başlıca ihracat limanı olan 
ne denebı ır ki gun ,c-çtıkçc durgunlaş- 1 Ineboluda mahfuz, esaslı bir liman ya-
maktadır bile... • pılm:ısı başta gelir. 

Her ;;eye ro.ğmen itidalini muhafaza et
meğe knrar veren Hatay halkı, son 
günler(!~ nıahnlli idarenin reva gördü
ğii ınuamclclerc sükunetle mukabele 
ctmcktec1ir. Halkın ı;izliyemediği ve giz
lcmeğe lüzum gönnediği biricik his, 

Antakyadan bir manzara 
klinını nçmıyacakf.ır. mnsı mlinasebetiyle yüce komiserlik bir 

Bütün medeni alemin kabul ettiği ta- adliye tcşkiliıtı kararnamesi neşretmiş· 
li1 gününü kabul eden Hatay halkı, bu tir. Bu kararnameye göre Antakyada 
suretle, yeni rejime girdikten sonra ilk bir yliksek mahkeme ile bir bidayet tır. Bu gün Kastamoııid kücük SJn") i. Kııstamoni, istihlak p:ızarlanna ken

dir, t'fük, yumurta, kereste, elma, armut 
n p.r..ı1ç gıbi en mühim r,t-lir kaynağı 

0 1 1n m~hsullerini daha s~ri vasıtalarla 
v · h~tt!i dıc: pazarlara vaktinde sevk 

f'd •mez ve hu imkanları bulııınazsa şim
di olduğu gibi g lecl'kte de ikt saden 
di.i kıin bir \'aziyçllc kalacaktır. 

hamlesini yapmış bulunmaktadır. ınahkemesl, Iskenderunda bir bidayet 
YÜCE KOMISER mahkemesi ve ayrıca Antakya, lsken• 

Sancak'ın her yerinde rastlanan mü- derun ve Kırıkhanda birer sullı :malı· 
essif hadiselerin önünü almak ve ala-, kemesi teşkil olunmuştur. 

kad~r m~.murlarl~ t~m:s etrn~.k üzere Verilen haberlere bakılırsa Hataydtıı 
Surıye yuce. k.Qınıserı Kont ~o Mart.:1 ı y~ni ı:atay meclisinin kabul edeceği yCJ 
ayuı on bl'şıne rastlanan çaışamba gu- nı adlı kanun çıkıncaya kadar mnhke
nü Antakyaya gelecektir. Komiser Ha- melerde eski kanunlar tatbik edilecek· 

K stamonidc tr n düdi.ıkled Mdndic~i t d · · · t tb'k ki' · b" t ay d yeru reJıınııı a ı şe ını ızza tir. Sancak adliyesine yeniden tayin 
ve fırtınalı havalarda W:! kı~ günlerinde g·· d rt<> • k h Ik dil ki · · oz. en ı:.~çırece ve a m e erını edilen Fransız hakimleri, buahare Fran· 
ihracat malını alan ve ithalUt malını ve- kabul edecektir. sa hükümetinin iltimasiyle Sancak hU• 
r~ ... k olan v.ıpurl.ırın lneboluda barın- BAYRAK MESELESI d kümeli reisi tarafından beş sene mü ' 
m i!a basl:ı.dı ·,ı günden ıtibarcn l{asta- Suriye halkını en z.iyade alakadar ı. detle angaje cdilecekm~ .. 
monin.n toprak. ağaç V" hayvan g:!Iir- eden ve asabiyete sevkeden mesele, Ha- Sancak baş müddeiumumiliğine mB" 
ler nd" yeniden bir canlılık ve yükselme tayda artık Suriye bayrağının hüküm- • 

1 
ruf Fransız adliyecücrindcn B. Mangid 

ve dı.<:. paznrlnra sattıi'.!ı saR?yi malların- den düşmesidir. Filhakika resmi tatil d - 1 tayin e ilmiştir. 
da dn tabii hir artma ba.,lıyac:ıktır. B. Dö Martel günlerinde devlet dnirelcrine Suriye 

Cürnlıuriyct idaremizin kuvv t ve ı Hata~da ):eni ~darenin ilanından mü-ı b:ı:rağı yerine, mandater devletin hay- YENr GÜN ÇIKIYOR 
Inelıoludan bir. ,,;;..o:n•:ıı k d l' d 1 ki l b d .. l tcvellıt sevıncldır ''t Antakyada hemen ragı cekilmcktedir 

""'' ... ..ı.: u re ın en >c • cnı en u mesu gun l!- • • Suriye bayrağı hakkında yazdığı bit 

yazl vesile ittihaz edilerek Sancak mtl· 
hafızı tuaf;ndan sekiz gün müddctl• 

Kastamonu<la yuınurtacılığa ela ehem-• ölmemislir. Eakat tam manasile bir dıır-' rin pek yakın olduğuna tam bir iman 
1 
her gece ev top~uluk'·m yapılarak sa-1 Buraya gelen malumata göre Şaındn-

miyct verilmektedir. Köylerde 60-75 gunluk" devresi geçirmektedir. 1 vardır. bahlara kadar eglenilmektedir. ı ki !ürkiy~ .cümhuriyetinin mümessili, 
gram ağırlığındaki yumurta yapan ta- Kastamoninin gerek iktısaden gerek ı ABIDIN OKTAY HAFTA TATiLi Surıye harıcıye nazırı B. Sadullah Ca-
vtıklar fazla miktarda yetiştiriliyor ve ' Yeni idarenin ilanından sonra Antak- birixi ziyaret ederek kendisiyle Hatay- kapat*ın Yeni Gün gazetesi tekrar çık· 

mağa başlamıştır. Yeni Giln gazetesi 
bu müddeti ~oldurduktnn sonra çıkma• 
ğa başlayınca, nasıl bir sebeple kapatıl• 
dığını okuyucularına bjldirmiş ve vali .. 
det gazetesinin de ayni akibete kurban 
giderek bir hafta müddetle talil edildi" 

bu suretle Kastamonu mnhlm miktarda D ) b p d Üt b •• yanın münevver Türk halkı, şimdiye da cereyan eden son hadiseler etrafın-
yumurta ihraç ediyor. e OS ra 2' 3 0 US kadar cuma gi.lnü tatbik edilen hafta da görüşmüştür. Bu mülakatı müteakip 

Toprakların altında yatan Bakır, Krom - BAŞTARAFI 1 L~CI SAH!FEDE- •• k tatilini dc~işt'.:~eğe karar v~rrnişler v.e I Llı.zkiye 1!1uhafızı .ıh~an Cabiri Iskende-
Demir, Nikel, Cıva ve Kömür madenleri hemen imkansız olau~unu yazmaktadır- m u na asa Si pazarı tntıl gunu kabul otnuşlerdir. I..ı-, runa hareket etmışlır. Haber alındığına 
i)etilebilir ve bu madenler işletildiği Jar.Fransanm mümessili bu münasebetle,- BAŞTARAFI l INCC SAHtFEDE- :ed~ önümüzdeki ~>azar günü (Geçirdi-• göre son mülnkatta bilhassa Suriye bay-
takdirde Kastamonunun durgun çehresi Yugoslav milletinin do~t ve müttefik snfhaya girmi~tir. gım~.z pazar) tedr.~at yapılmıyacak .. ve ı' rağt meselesi görüşülmüştür. 
derhal değişir. Fınnsaya olan s:ırsılmnz sadakatini mİİ· I B. Muhiddin Ostündnğın cevabından 1° gun mektep tntıl bulunacaktır. Turk ADLİ TEŞKtLAT 

Daday ırmağı, Karasu, Karadere gu- şahedc edebilmiştir. V c binaenaleyh rıonr di, doktoru B. A;ni Bay r orta- halkından hiç kimse pazar günii dtik- Sancak rejiminin yürütülmeğc başlan-

} dil Frnnsız milleti nezdi ı~e bu hissiyatm ya çıkmış, B. Ahmet Emın Yalınana oto- ----- -----------------

ğini hildirmist.İr. 

iRFAN 

arının geçtiği va erde bolca elma, ar- B 
mut yetiştirilir. HeleKastamonideyeti- tercemam olabilecektir. ıbiis ruhsatiyesi almak için bin lira ko· ayranı nasıl uçurtulur? 

Samouprava gazetesi neşretmiş oldu- misyon verdiğini söylemiştir. B. Avni ay-
şen üryani eriği başka hiç bir yerde ye- ı 
tişcmez. Ve bir çok hususiyetler taşır. ğu uzun bir makaleyi B. Delbosun şah- ni zamand verdiği paranın iadesi için 
Bu eriğin çoğaltılmasına da yeniden ıiyetine ait mütalaalara tahsis etmiştir. B. Ahmet Emine noter vasıtnsiyle pro· 
ehemmiyet verilmeğe başlanmıştır. Bu gazete bilhassa B. Oelhosun Avru- lesto çekmistir. 

K
. k k, pada sulhtın baknsımı en foat bir suret-. Protestonnmenin bir .sureti valiye ve· 
ö ırma Karasu, Kara dere, Ersil 

ve alama çayları vadı1erinde yetiştirilen te çalı~nn devlet adamlarından biri ol- rilmiştir. B. Ahmet Emin de gazetesin· Burna va otobüslerinde halkın istira-
kendir mahsulü Jslah edilir ve çoğaltı- duğunu yazmaktadır. j de büyük harflerle (Tezvir ·ve iftira) 
lırsa Kastamoniye bu yüzden bilyük bir Paris, 14 (ö.R) - B. Delbosun Bel- ha~lığı altındaki cevabında Avni adın- h t• • d •• •• k ı d• •? 
servet girmesine sebep olur. grnd seyahati bugÜn nihayet bulmuş ve

1
da birisini tammndığını, kendisine tezvir a ını uşunme zamanı ge me 1 mı 

F ranınz hariciye nazın Prasa hareket et· 
1 
ve iftirada bulunan bu şa~mı hakkında • 

Kastnmoni topraklarının zafiyetinden • . o·· L 1 Al k d 1 hk .. d v. • •• ı·· Burnavada bayram uçurtulur. :.. ........... ••• •••• ................ ••••• Eğildı' .... ali b B bll mıştır. un .. ra c ·aan rın mezarı mn emeye muracaat e cc.egını soy u- • : ""v ı ayan... en onun 
rekolte vaziyetinin darlığından doğma .... d v•ı , . . . •V• \ 1 d d .. 1 • Bayram uçurtması nedir bilir misi- ==·Catlak bı·r zurna.=· eğil'"ine de içlendim. 
bo l l<l 

onun e egı meK ıçın gıttıgı J va a an o· } or. , . ? ~ 

·:r ner en . Delboıı yolda hararetle alkış- badelelerindc Yugoslavya lehine yüzde I . d • t : - ıçın a ını, ınev ııni i en ~ u arı doldurmağa zarureti ka....,- k B 1 1 nız · N' · h kk k" b l bit 
sında vilayet kasabalarına ve köulerine 

1 
. . . , zınır e oturup ta Bayram ucurtına- : • tand 'b' h · ı d' " ıınmış ve bır defMındn kısa bır hatahe 20 bir fark kabul edilmektedir ve bu 

1 
v • • • I • S • ·ı h lk : va aş gı ı seya at etmıyor ar, ıye .. 

kadar basit ve iptidai bir şekilde olsa bi- ·ı b .. .1 kk" . d • sının ne o dugunu bılmıyenler vardır : eSl l e Q ın eğ- • A'"'anc"kta, bu tıklım tıklım araba"• l ı e u goslcrı ere tcşe ur etmı~ ve e- fark ta kısmen F ransaya olan borçların lb nl . . 1: ı:ı .. 
1 

e bir çok sanayi yerleşmiştir. . ı· k' B 1 d 1 d h 1. b' ' c etle ... Ben bu yazımı o ar ıçın ya-, • / "hf • daha bir k .. ç yolcu almak ·ıçın' otobtiJ 
mı~ ır ı : « e gta c a a araret 1 ır tediy«:"sine tahsis ecÜlrcektir. ence ı ıyacının .. 

Ezcümle evde denebilecek derecede k 1 zıyorum d · abu! gördüm. Fakat burada köylülerin Roma, 14 (ö.R) _ B. Delbosa kar· · dur u. Arabanın dolu olduğunu gor-
dokuma sanayii ve Kastamoni merkez. h l • b • Pazar günü .Burnavaıla bayram uçurt- tafmı·n e :ı ·ıJ • 'J • Ü d 'kl · h ld b tf s teza ür erı eni bilhassa mütehassis edi- .ııı ~uikast yapacağı iddia edilen Koloman . - al 1 gı g n- iı erı a e inenler biletçinin lü un 
kaz.asile taş köprü köylerinden yedi se- k ması var dedılcı· h lm , .. , 

}Of, zira cndim de bir lıcöylü mebusu· adlı Macar hakkındaki takibat devam . ler c, oktan gec, miş- maz ar o uş gibi onun her emr .... 
k.iz köyde mevcut. adetleri M>O il urgan .>um.> etmektedir.Bazı tevkif kararları verilmiş! Hemen Burna vaya işliyen otomobil- - münkaddılar. 
tezgahlan, bakırcılığa, tayorluğa, kuşak- Bclgrad radyosunda dün ak{lam vel-1 sc de bunların taalluk ettiği Macarlar !erden birine atladım. Otobüs yükünü tir. Hareket yarat- Otobiiıı hareket edince biletçinin cııı· 
cılığa, debağat işleri bir mWil olarak d·w· k b' ı_• b d d B 0 Ih - • w • • almıştı. Oturacak tek yer yoktu. Artık rı· duyuldl.l' •• ıgı ı.sa ır mta c e e . e os goste- 1 ransada olmadıgından tatbılc edılem~· k ğl 
gösterilebilir. rilen iyi kabule teşekkür ederek Fransa' miştir. hiç bir ~erde durmadan gideceğini zan- ma lÇln e ence - Arkadaşlar c;ömelelim. Araz.İl' 

Kastamoni ve çevresinde kökleşmiş ve Yugoslavya a rastndaki dosdulı: ve i1 Prag, 14 (A.A) _Alman. Çele mat• nediyo~um. Yolda bir .. kaç .. kiş~i~ ~a- işini büyük bir iş iıyun bakalım. Askerlik yapmadın~ ııı' 
bir vaziyette görünen bu saydığım sana- birliğinden bahsetmiştir. Luat iti!Afı hilkuvve im7a edilmiıtir. iki ha otobuse allıyarak çomduklerını gor· f yahu... Alsancaktan geçiyoruz. ZabıtJ 
yi ile beraber daha bir çok ufak tefek B. Oelbos Yugoslavya ile yeni bir ti- 1 memleket dostane matbuat münasebet· düm. Parasiyle yolculuk eden bu yurd- O arak etüd etmek memurlan hep burada ... On lira cer> 
san.ayiler de \'ardır. Yukarıda saydıgv•ım t 1 • • . Bu ~ıkı' 1 . 'd d d~lar kendi :rizalarh,le birer ka,..ak,..ı /a"zımdır. V"'nnegwe "aktu' 11 yok .. carc an a ması ımza etnuştır. en ı ame e ecekler ve bund an sonra " :ı " " • 

sanaılann mamulAtının mühim bir kıs- memleket ııraaındaki ldearing mukavc· lıer türlii matbuat hücumlarından kaçı· vaziyetine giriyorlardı. Belediye zabıta Fazla mii§teri almanın on lira cctll-9' 
ın1 civar viliiyet ve kazalara ~\'e hatta di- l•sı· y·rı"ıı• oeç-e'·tı'r. jL1• m•mleket rnt'ı' _ ıı.~caklardır. 111en1urlnrının gözlerine ilişmesinler di- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• Jd v l l b1' 

.... .... .... t> ........ x; ~ .. n - ye çöınmü~lerdi. Şoförün, biletçinin be- o ugunu, usu süz hareketleriy e 
~~~A~·~~~~ ~~ye ~lima~ame~ne aykrrı har~ ~uya hak etiihlerini bil~~d~ B~· 

BIR TORK'O :ı H • • BiR KADIN ketlerine bir sebep bulabiliyorum. rağınen şoförün fütursmca hareketiıı' 

e r g U n -Haydi menfaat hırsı onları usulsüz, şaştım. Zira 24 kişilik orobüslin yolc\t" 

Yeni bahar çayır çimen üstüne Doktor_ Bu kadın belki ölmemiştir. nizamsız harekele sevkediyor diyelim .. ları kırkı geçmtc:ti. 
Ha.nce_r almı. sevdiciğim destine Ağzının bir ayna uz.atıp nefes alıp alma- Ya bu vatandaşlar ne diye bu rahatsız- Burada kendi kendime şunu diişütı• 

O 
"--ı d b k lıgva, bu ıstıraba katl""''yor1

--. Nı'çın· diiın : 
guu: ın bana bilmem maksadı ne ı~ına a tınız mı ~ ........ Mir 

• • ld!'ZOılM'JerPV'~I~/'~~>.W.21~.LZZ%V:.7.Z...a.l~ Polis - Tabii baktım, doktor. izzeti nefislerinden feda karlık yapıyor- - Otobüs yolcuları niçin bu ı.ahtıJt' 

Her •• bı·r k • k •• Doktor - Ne oldu} lar. Bunu anlıyamadun doğrusu... le katlanıyor, niçin bu adamların bsl· Bizi barıştıran diller öğünsün 

Benim )iir'm her biri ile oynamaz. 

Sevdasiyle coşup coşup kaynıunaz. 

O nazlım da bana küsmüş söylemez 

Bizi b=ınştıran diller {ıgi.insiln 

Istanbuldan aldırayım fesini 

Nerı:lerden işideyim sesini 

Ayın on dördün:? benzer resimi 

Bizi barıc;tırrm diller ögünsün 

BIR MANI 

Çimene b ın 

Kendinden yo ına yfmm 
Felek biıJ ayırdı 
Seliimı ke me l fınm. 

gu 0 af J a İU r Polis - Kadın derhal çantasındnn du- Basmaneden geçerken biletçi küstah· kın rahatına olarak alınmış tedbirle; 
dall Loyuını çıkarttı, tuvalet yapmağa ça şoföre seslendi : aykırı hareketlerine göz yumuyorlar ... 
başladı. - Biraz çabuk geç ..• Mikroplar var. Burada bir içtimai yaramıza dokunt11~ 

... . ' 

- Ne o ... Yalnıuın .• 
Evet ... Karımla kavga ettim de ondan ..• 
Neden kavga ettin? 
Beraber cılunak iıtiyordu. 

- --~ 

«MEVLANA« DAN BtR PA RÇA 

cBu acı sözler öyle gönül kırıcıdır ki.. 
insaf et, o ağıza bunlar yaraşır mı} N 

Yok yok .•. Onun tatlı dudağı hiç acı 
~öz söyler mn Bu tatsızlık ancak benim 
bahtımın kötülüğündendir.» 

BlR BiLMECE 

Yuları vurdum sıpaya 
Uçtu gitti tepeye .• 

(Cevabı yarın r 
Dünkü bilmecemiz: Ci~ ci• 

ELTafıına bakıyorum. Mikroplar da oluyoruz, diyeceksiniz. Hayır, yalnız t 

kim diye düşünüyorum. 1 kadar değil... Bu halk rahatça st'}'~9 
ı t.ı k · r F k b · 1.:· bir t1lt"' Şoför merakımı hissetmiş gibi gevrek c ne ıs ıyor. a at u ıın~ana • 

gevrek bir kahkaha ile belediye zabıta lü kavuşmuş değildir. Otobüslerin )cotı ... 
memurlarını gösterdi. Onun bu küstah- trolü noksandır. Kontiol hakkiyle y•P

1 

:aillns' lığına içlcnrnedim diyemem. Bu Bur- laeak olsa servisler noksandır. 1 
b . . . . 1 1 banl'uoter • 

nava otobüslerinde seyahat hakikaten u ışın ıyıcc c e n mması, ı,, ~· 
bir alemmiş .. te bizim haberimiz yok.. mÜnakalclt işlnin iyi bir hal şekJinC 1Ja 

Biletçi yer olmadığı için şoförün ya- lnnması lazımdır. ··tiJ 
nında oturan ve belediye zabıta memur- Bir aralık bir yolcunun tahaınırıtı 
larına görünmekten sakınan bir baya- kalmanuş ki bağırdığını duydunı :ıcuııs 
na seslendi : - Yahu ne bu insafsı.zlık ... J{ona JJııı"' 

- Bayan başınızı biraz daha cğilün hareket edeli bir saat oldu. Daha 

bakalım .• navaya varmadık. 

Bu Adeta bir kumanda idi. j - SONU BEStMCl SAHlffJ>f: ,,-
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: TARiHi TEFRiKA : 
• • . . 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PiÇ KURUSU 
72- Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

BIZANS SARAYININ IÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nihayet imparatoru kandırmışlardı 
Başvekilin damadı, Bardastn, imparatorun hayatına 
nasıl kasdetmek istediğini Vasil ve Teosyadan 

aldığı talimat dairesinde imparatora bülbül gibi anlattı 

HALK 

Evvel ·Zaman 
içinde 

6-

3 kız kardeş 

ZABITA ROMANI GiBi ZABITA VAKASI 

Fransayı heyecana veren 
korkunç katil Eidmon 

Nasıl yakalandı? 
Asrın en korkunç, en azılı ve 

en genç katili diye tavsif edilen 
bu haydut kimdi? Nasıl ve niçin 
öldürdü? Kaç hişi öldürdü? Ci
nayetlerini nasıl itiraf etti? 

Katil 
Bana birkaç saat müsaade 

dedi. Biraz uyuyayım. Sonra 
herşeyi anlatırım. Ve uyandık-' 
tan sonra da hiilbül gibi bii
tiin cinayt•tlerini birer birer 
anlatınağa koyuldu. 

POLiS 

- Oeıuım edecelı -
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BÜYÜK llE TARİHİ MACERA TEFRİKAMIZ 

a a 
Yazan : N. ERDAL 

Ann Bonney nihayet muradına erdi 
bir korsan 
kadınlığını 

suna tek bir aşık kafi 

Koca 
kadar 

gemisinin başına geçnıişti. Şimdiye 

saklamıştı. Çünkü o·nun haris arzu
geliyordu. Fakat bundan 

YAZAN : Vicki Batını NAKLEDE.ı~: Metin Orbat1 

Güzeldi. Hem de çok, pek çok güzeldi 
stüdyoların dışarıdan yaldızlı görünen hayatlarının iç Fakat 

paslarını bildiği için sakin bir yuvanın huzurunu 
hiç bir şöhrete değişmiyordu 

-3-

il .... ,-~ . 4 

-- ' 



SAYFA: 7 ~ 

Bir A1man - Çekoslovak 

arbı k rşısın a 
Fransa bütün askeri kuvvetleriyle 
Cekoslovakyanın ·imdadına koşacak ' ...........••.•..........••••••...•..... 

Müstakbel 
Kralice mi .. düses mi? • • 

Jngiltcrede Portland Dükünün torunu 
Ladi an Kavendiş, Vorksop kasabasının 
her sene açtığı fuarın bu seneki açılış 
törenini bizzat yapmıştır. Genç kızın 
fuarı açacağını haber alan bir çok halk 
toplanmıştı. Hatta bu haberi duyan bir 
çok gazeteciler ve fotoğrafçılar Vork
.oop'a gitmişler, onunla görüşmek için 
fırsat aramışlardı. Genç kızın kendisi ve 
ismi etrafında bu kadar fazla alaka u
yanmasının sebebi Belçika kralı üçüncü 
Leopold'le Kardeşi Brayan Dükünün 
Londrayı ziyareti ve Portland Dükünün 
evine, yani genç kızın büyük babasına 
ınisafir olmaları ile yakından alakadar
dır. Pazar günkü sayımızda yazdığonız 
gibi Belçika kralının Londrayı zlyareU 
bir çok şayiaların vticud bulmasına se
bep olmuştur. Onun, misafir olduğu 
Portland Dükünün torunu ile evleneceği 
!<iyi ndiği gibi Kralın kardeşi ile de 
evleneceği şııyiaları §iddetle söyleniyor
du,. Fuarın açılış resmini yapan genç 
kız izdivacı hak)<ında kendisine sorulan 
~u;JJcre cevap vermemiş, sadece tatlı 

lıir tebessümle mukabele etmiştir. 

Pari. ( llklcanun) - cAgence econo- : 

ŞU HALDE~ rnique et financiere• yazıyor: 
Birçok ecnebi devlet reisleri ve vekil

lerinin aon Paris ziyaretlerine cemilek8.r 
bir cevaptan ibaret kalsa dahi, M. Delbo
ıun Orta Avrupa seyahati beynelmilel 
teıevvüşlerle metbu zamanda muhak
kak ki Franaaya bazı menfaatler temin 

edecektir. 
Fakat bunlardan baıka, M.Delbosun 

ıeyahati Orta Avrupadaki bazı diplo
matik ve askeri mahiyetteki meçhulAtln 

aydınlatılmasına yardım edecektir. 
Bu meçhuli.t memleketimizin efki.rı 

umumiyeaini ciddiyetle i,gal edecek ma
hiyettedir. Mütekabilen girifilrnit olan 
teahhütler ve verilmiş olan tcminatlann 

mahiyetlerini örten sır perdesini arhk. 

hldırmak zamanı gelmiştir. 
FRANSIZ-ÇEK lTflFAKI 

Lille' de aktedilen Radikal - Sosyalist 
kongresinde, M. Delbos. Fransa ile Çe
koslovakya aras;nda imza:lanmı~ bir mu .. 
ahedeni.n m~vcÜt olduğunu ve işbu mua-

• hede ahkamının F rarua tarafından sa
aakatlo tatbik edileceğini beyan etmiş
ti. 
ÇEKOSLOVAKYA TAAARRUlA 

UöRARSA 

Bu demektir ki, Çekoslovakyanın ta
mamiyeti mülkiyesine veya ·. istik.\.lline 
karfl bir tecavüz vuk.uunda, F ranu. bu 
devletin tarafını iltizam edecek ve ken• 
diaine diplomatik olduğu kadar askeri 
yardımda da bulunacaktır. Mesela bütün 
Fransızlar için gayet ciddi bir ehemmi
yeti haizdir. Bahusus kl Çekoslonkya, 
gerek tamamiyeti mülkiyeyi ve gerek İ•· 
likl&li milliyeıl itibariyle Almanyanın 

açık tehditlerine devamlı bir şekilde he· 

• . 
Polonya-Romanya~ 
Yugoslavya ve ln
giltercııin , ·aziyeti 

: ne olacak? 
• • • 

~Fransız U .. efkarı 
----r-·---

Bu sualin cevabı
nı Aln1ak. istiyor. 

----0---.:. 

~Bay lvon Delbos 
Bu suole cevap bul 
mak icin V arsova-. . 
yı ve Bükreşi ziya 

· ret etti. Şimdi de 
ayni maksadla Bel 
grada uğramış bu- · 
lunuyor. Delbos a-

: radığı cevabı bula
E cak mıdır ? Bugü-
• 
: nün en nazik me-• 
i selesi budur. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMANYA • PLONY A MUAHEDSI 
Prağın 1nulıtelif nuınzarakı.rı 

KOCOK ANTANT MACARISTANA 
. KARŞIDIR 

Bu muahedenin mahiyetl nedir i Bu def olmalctadır. . 
Vaziyet bayl• olunca. bir teeavüz vu .. muahede bazı askeri ahkamı ihtiva edı

kuunda, Fransanın Çekoılovakyayı tek .>·or mu} 

Ç eko&lovak 

baıına mı veya l.irlc.aç d•vlet tarafından 
yudım cörerelc mi müdafaa ede-ceiinio 
hilinmeıi, F ranaızlar için büyük ehemmi· 
yeti haiz bir meseledir. 

Bu mes•leler hakkında Fransız •fkln 
urnumiyesi gayet yanlıt malUmata ca .. 
hiptir. Hatıl gördüm kL Orta Avropa
da \,ir IJtial vulcuunda, F ranoanın naU 
olabileeeii yardımlar hakkında çok teh
likeli hayaller beslenmektedir. 

ÇE.KOSLOV AKY A • POLONYA 

Çekoslovakya ve Polonya arasında 

hulu nan münuebatın her ikisi de F ran
oanın müttefiki olmakla ber.abcr katiyen 
dostane hir tekilde cereyan etmediii 
Fransızlar tarafından biliruniyen veya 
Yanlıt bilinen bir keyfiyettir. Uzun sene· 

lerdenberi. devam edegelen arazi ve 
ınenfaat münazaaları iki memleketi bir· 
birinden uzalıc.laıt1rmaktad1r. Fransa bir 

tipleri 

i 
1 

YA YUGOSLA VY ANIN VAZiYETi 

Küçük Antanbn brta Avrupanın :iç 
devleti tarafından, Macaristanın istih· 
kak taleplrrine, mütesanit bir şekilde 
karşı koymak için yarablmışhr. Bu, onun 
asli sebebi ve tahdit r:dilmi~ gayesidir. 

Küçük Antant h~r üç devleti ayn ayrı 

Fransa ile muahede imza etmitse de, 
rran,a ile küçük ;\ntant araıında aktc· 
dilmiş mütekabil bir yardırn muahedesi 

rnevcµt olmadığı gibi yine Küçük An
tantla diğer devletler meseli ~ovyet 
Rusya Ye Polonya arasında rnün 'akit .bir 
mualıede de mrvcut cleğiJdir. 

SOVYE.TLERLF. MONASE.BA T 

Yine hatırlamak ltızımdır ki Polonya
nın Çekoslovakya ile an1a~amadığı Jc:a ... 

dar, Romanya da Sovyet Rusya ile an· 
!aşmıyor. Halbuki, Sovyet Rusya Çe
koslovakyaya mukabil yardım paktiyle 
bağlıdır ki bu pakt. M. Lava! tarafından 

1 

imza edilen ve ~ ransız meclisinin tasdi
kine ile.tiran etmJf bulunan F ransız·Sov· 
yet paktının mü~abihi ve mütemmimi-

Buna mütabilı bir sual Y ugo~vya dir. 

hakkında dahi varittir. Bir Alman teea- INGILTERE.NIN FlKRJ NEDiR? 
vüzü vulcuunda, Yugoslavyanın F ran••· 

nın yardımına gelecei"i, Yugoslavya hü· 
kümetinin müteaddit beyanatiyle temin 

edUmittir. Falcat bir Alman - Çekoslo· 
v11k harbında bu devletin vaziyeti ne o
lacaktır} Bundan baıka Yugoslavya ahi
ren Bulgaristan ve İtalya ile muahedc

leı alı:tetmittir. O halde bu devletin bir 
Akdeniz ihtilafı vukuunda ne gibi bir hat-

tı hareket takip edeceği de suale ıayan· 
dır. 

f ranıız halkı zannediyor ki, bütün 
bu meıeleleri Fran11anın lehine hallettir· 

meye, Küçük AntantJn mevcudiyeti ki.
fidir. Bu gayet lahit bir hatadır. Çünkü 
bu problemler o kadar buit deiildir. 

Bu vaziyette Avrupada Çeko•lovakya
nın dahil oldu/iu bir ihtilafta, Romanya 
vo Yugoslavya hangi yolda yürüyecek
lerdir}. Ve bilha.ssa lngiltere ne tavır 

takınacaktır} 

lngilterenin, Ren hududu ve Akdeniz 
hoklcın.!a ne şekilde hareket edeceğini 

biliyoruz. Fakat, lnııilterenin. Orta Av
rupa ve bilhassa Çekoslovalcya hakkın
da fikri nedir? işte F rantanın sempatik 
murahhasını karşılıyac.ak olan samımı 

tezahürat araaında, birçok me.eleler ay· 
dınlatJlmıı ol~aktır. 

Bu seyahatin birbitine girift paktlarla 
sadcleştirilmiı olmaktan ziyade iğlak e
dilmiş olan bugünltü Avrupa vaziyetine 
getireceğine ka.niiz. 

Alman tecavüzü vukuunda, Polonyanın Bayındırda bir kavga Mühendisler arasında 
Franuya kar§ı girişmiş olduğu tcahhüt- Evvelki gece Bayındırın E.ge lokan- Ankara ıoaeler rwliii fen heyeti mü
leri ifa edeceğini çok eyi biliyor. Çünlcü taıında çıkan bir kavııada Yusuflu kö- hendislerinden B. Zihni Arısoy, vilô,yet 
19 36 Martında Lokarnonun yırtılma .. yünden kaaap Hüoeyinle Rasim birbir- nafıa müdürlüğü yollar mühendisliğine 
"Ve Ren h•vzasının tekrar aslterile~tiriJ ... lerine biç.ak teşhir etmişlerdir. Zabıtanın tcyin edilmiıtir. Vil&yet mühendislerin .. 
ltıeai hidiaelerinin ferdasında, Polonya müdahalesiyle bir hi.disc-nin önü alrnmıf- den B. Hamdi de maa§iyle Sinop vi· 
hülümetinin yaptığı beyanat gayet sa· tır. ILyeti mühendisliğine tayin edilmiştir. 
' ih tir. İİiı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""""""""'"""""""""""'""""""'""";.,,.""" 
eıR ALMAN-ÇEKosLovAK HARBı Türkiye Cümhuriyeti Zirac:ıt Ban-

oLuRSA 

Fakat bir Alman - Çekoslovak harbı 
kt\f§lstnda Polonya ne vaziyet takınacak· 
ltr} \'c Romanyanın hattı hareketi ne 
01acaL:.tır"i 

kası Izmir şubesinden: 
Abidin Zade Suphiden tefevvüz edilen Kemalpatanın Parsa 

köyünde lncirlipınar mevkiinde 7811,50 metre murabbaındaki 
bağın 32 hiasesinden 25 hissesi on bet gün müddetle açık arttır· 
ma ile satılığa konulmuttur. 

29 Ukkanun 1937 Çartamba günü saat IS de banka merkezin· 
de ihale edilecektir. 

Pey akçesi o/o 7,S ve muhammen kıymeti 450 liradır. Daha 
fazla malumat isteyenlerin banka 9ubesine müracaatleri. 

GANGESTER ÇOCUKLAR 

Fransada Peron civarında on fki mek
tepli çocuk bir çete toşkil ve bir sınıfı 
yağma etm işlerdi.Gazetelerde Gangester 
!~re aıt havadisleri okuyan ve en büyU
ğü on bir yaşını geçıniyen on mektepli, 
büyükleri gibi yapmayı düşünmüşler bir 
çete teşkil ctıni~ler, komitenin reisini, 
gözcülerini seçmi~lerdir. 

Gözcünün vazliesi d~<mlanın gelip gel
mediğini tarassut etmekmiş. Fakat iç
lerinden hiç birisi bu vazifeyi kabul et
mek islememiş. sebep? Yağmaya iştirak 
edememek, yağlı bir parça kapamamak 
dü~üncesi. .. Nihayet reis, diğer yağma
lardan gözcüye birer pay vermelerini 
tekil! ve bu suretle mesele halledilmiş-
lir. 

tat

TEVFIK PAŞA ARTIK EVLENMIYOR 1 ŞEMS!YEYt A VRUPAYA 
GE'l1REN KIM? 

G7 ya§ında olduğu halde 17 yaşında 
Viyanalı bir güzele gönlünü kaptıran es
ki :Mısır başvekili Tevfik Nesim pa.sanm 
~k macerasını işitmiyen, bilmiyen kal-
mamıştır . 

Tevfik paşa sevgilisi ile evlenmek için 
Londraya gitmişti.lhtimal ki birçok kim
selerin kendisini çılgın telekkl ettikleri
ni işitmiş olmalı ki, tıbbi bir muayene
den geçmiyc karar vermiş ve Londra
nın en büyük ınlitaha,,,.ıslarından üçüne 

Bunun ilk defa on dördüncü Liii zama
nında Fransaya getirildiği iddia olunur. 

Fakat bu iddia doğru değildir. Şem
siye, 17 inci yüz yılın ortasında şarktan 
gelen (Jonas Hanvay) tarafından getl• 
rilmiştir. 

Bu adam şemsiye ile Londra sokakla
rında dola1mıya ha§layınca deliliğina 

hükmedilmi~, az kalsın akıl hastanesine 
gönderiliyormuş. -------Ve bir gece, hazırladıkları planı 

bike karar vermişlerdir. :Mektebe 
m.üracaat etmi.,. lZMtR fKtNCt tCRA MEMUR, 

. ı..UcUNDAN: 
Bunlar p~yı sekiz gün hususi hır Rizanın Emlak ve Eytam Bımka. 

hli- -
cum ... 

On yumurcak mektebe giderek ders 
salon una ginni.~ler ve kltapları, defter
leri parçalamışlardır. 

Müdürün odasındaki e~-yaları tahrip 
etınişler, }'azı masasının bir gözünde bul
dukları 30 frangı almışlardır. 

Bu •ırada mektobin önünden geçen 
birisi içerideki gürültüyü işitince bekçi
ye haber vermi~, bekçi de polise. telefon 
elın~tir. 

Az sonra gelen polisler çocukları ya
kalamışlardır. Yaşları küçük olduğu i
çin hepsi velilerine teslim olunmuşlar
dır. Yumurcakların yaptıkları zar~r2000 

franktan fazladır. Tabii bu parayı velile
ri ödiyecektir. 

MAKYAJLI GARSONLAR 

Tokyoda lüks bir lokanta var. Bu lo
kantada iş gören garsonlar gayet güzel 
kızlardan seçilmiştir. Bu kızlara, miiJ~ 
terilerin önüne çıkarılmadan evvel rea
!urantın husus! bir tuvalet salonunda 
tıpkı sinema artistleri gibi makyaj ya· 
pılnıaktadır. 

Tokyo zenginleri arasında bu lokanta
ya devam edenlerin pek çok olduğunu 
söy\emeğe lüzum gönniyoruz. 

hastanede. nezaret altında bulundunnWJ- smdan ödünç iı.ldığı paraya muka· 
!ar ve dimağında, aklında hiçbir gayri bil Bankaya ipotek eylediği tzmir. 
tabiilik olmadığına dair rapor verıni§ler. de ikinci Süleyınaniye mahallesinin 

Fakat, bllinmez ne için, Tevfik pajll Mıaırlı caddesinde Çıkandere soka. 
birdenbire fikrini değiştirmiş, evlenmek- ğmda kain bili numaralı ve tapunun 
ten vazgeçmiştir. 25/5/930 tarih 5 mııamele, 17 cilt, 

Yine Mısıra gidecek, siyaı;l hayatına 19 pafta, 130 ada, S parsel Numa-
avdct edecektir. tada kayıtlı hanenin iki kapısı mev• 

ŞARLOYU KOV ALIY AN ADAM 

Ncvyorkta bir adam günlerdenber1 Şar
loyu araınakla meşgul. Bir türlü de bu
lamıyor. Çünkü Şarlo, ondan kaçıyor 
ve o artistlik maharetiyle türlü şekle gi· 
rerek gözden sırroluyor. 

Fakat, adam da inatçı: Mütemadiyel) 
arıyormuş. 

Aramakla hakkı var. Çünkü vazifesini 
yapacak. Kendisine rouhaklık Şarloyu 
bulmak vazifesi veri~. 

Bu adam bi.r mahkeme mübaşiridir. 
Bir tiyatro şirketi Şarloyu dava ewyor. 
Btinun için mübaşir komiğe bir celp 
götürüyor, fakat Amerikada adet! Celbi 
bizzat kime aitse ona imzalatmak lazım
dır. Şarlo da, mahkemeye gitmemek için 
celbi almak istemiyor. Bakalım ne za-
man ele geçecek! 

cut oltıp biri sokağa ve diğeri arka 
tarafa kartıdır. Arka taraftaki kapı
dan içeri girilince üstü örtülü bir 
yolluktan ileriye doğru bir mikdat 
avlu alt kısmındaki kapıdan haneye 
girilince bir sofa, sokağa nazır bir 
oda ve üst kısma çıkıldıkta iki odaai 
mevcut olan, avluda helası bulunan 
1000 lira laymetindeki bu evin ge
çen sene yapılan aab§ı 2280 aayıli 
kanuna göre geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksit borcu muayyen 
vadesinde ödenmediğinden bu hü
küm ortadan kalkarak evin yeni. 
den mülkiyeti açık arthrma suretiy. 
le ve 844 numaralı Emlik ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir el& 
faya mahsus olmak prtiyle arttır• 
ması 7 /2/938 pazartesi günü aaal 
onda icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılığa konul-
du. 

fZMfR iKiNCi iCRA MEMUR-Jödenmesi ~ihi 22~0 ~~?'ara!ı ka- Bu arttırma neticesinde satıt 
LUCUNDAN: nunun mer ıyete gırdıgı tarihten bedeli her ne olursa olsun borcun 

Ömer ve Hacı ömerin Emlak velsonraya müaadif olması hasebiyle ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
Eytam bankasından ödünç aldığı kıymetine bakılmayarak en çok nunun mer'iyete girdiii tarihten 
paraya mukabil bankaya İpotek ey- arttıranın üzerinde ihalesi yapıla- sonraya müsadif olması hasebiyle 
)ediği lzmirde Hamidiye mahallesi- caktır. Satıt 844 numaralı Emlak kıymetine bakılmıyarak en çok 
nin yeni ikinci Osmaniye, Ziverağa ve Eytam Bankası kanunu hüküm- arttıranın üzerinde ihalesi yapıla· 
sokağında 20 numaratajh talıtani bir !erine göre yapılacağından ikinci caktır. Satıf 844 numaralı Emlak 

~klor sol~~~ oda V,~ ~itit~de- arttırma yoktur. Satı, pefin para ve Eytam Bankası ka~unu h~k~m: 
kı ~pıdan gı~ılince küç~k bır sofa ile olup ;müfteriden yalnız yüzde !erine göre yapılacagında~ ıkmcı 
ve. ust katta bır sofa ve bır od~ olup iki buçuk dellaliye masrafı alınır. arttırma yoktur. Satıf pefın para 
evm arka tarafında avlu, heli ve 1 tek h"b" 1 kl 1 I d" ile olup müfteriden yalnız yüzde 
muthak olan 1200 lira kıymetindeki " poı·k dıa 1

1 1 
a ec~ t"ıfakar ah kı- iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 

1 . . ah ld 22 ger a a a ar ann ve ır ı a - ah" • l • 
ev e yme aynı m a e numara- k ah" I , . . kul •. ipotek s ıhı a acaklılarla dı-.1 • f h-· 1 kı ı • ıp erının gayrı men uze- • . 
taı ı aynı evaa ı aız, av u •mm- • d k" h ki h , I f . i[er alakadarların ve ırtıfak hak· 
da bir fazla oda.sa olan yine bin iki rın e 1 a ar!nı us';1sı:ıı: e aı.z kı sahiplerinin gayri menkul üze-
yüz lira kıymetindeki bu iki gayri ~eb m~l~rafa diha!r dola~ .ı~dıaları.nı rindeki ha.klarını hususiyle faiz 
menkulün geçen sene yapılan sa- 1

• u 1 an tar ın en ıtı aren yır- ve masrafa dair olan iddialarını 
t1Jları 2280 numaralı kanuna göre mi gÜ~ i~inde evra!'ı ~ü~bitel.e- iabu ilan tarihinden itibaren yir
geri bırakıldığı halde birinci sene riyle bırlıkte memurıyetımıze bıl- mi gün içinde evrakı müsbitele
takait borcu ödenmediğinden bu hü· dirmeleri icap eder. riyle birlikte memuriyetimize bil· 
küm ortadan kalkarak evlerin ye- Akıi halde hakları tapu sicilin- dirmeleri icap eder. 
niden mülkiyeti açık arttırma sure- ce malum olmadıkca ı:ıaylaamadan Aksi halde hakları taı:ıu sicilin· 
tiyle ve 844 numaralı Emlik ve Ey- hariç kalırlar. 23/1/938 tarihinden re malum nlmıulıkca navlaarnarl"n 
tam bankası kanunu mucibince bir itibaren tartname herkese açık- hariç kalırlar. 23/1/938 tarihinden 
defaya mahsus olmak prtiyle art- tır. Talip olanların yüzde yedi bu- itibaren tartname herkese acık· 
tırmaaı 7/2/938 pazartesi günü çuk teminat akcesi veya milli bir ıtır. Talip olanların yüzde yedi bu. 
saat 10.30 da İcra dairemiz içinde banka itibar mektubu ve 37 I 994 ruk teminat akcesi veya milli bir 
yapılmak üzere otuz gün müddetle dosya numarasiyle İzmir 2 nci ic-ı banka itibar mektubu ve 37/1152 
aatılıia konuldu. ra memurluğuna müracaatleri ilan dosya numaraaiyle lzmir 2 nci ic-

Romanya birkaç aydanberi kral Ka
rol, rcisicümhur 1'-1osc~k.i ve bunların ha
lİ(iye vekilleri arasında teati edilmit o
lan ~yaretler n~ttcesi aktedilen bir mua .. 
h.,.ı., ile Polonyaya bağlı -bulunmakta
dır. (2253) 

Bu arttırma neticesinde &atıf olunur. 125 jra memurlui[una müracaatleri ilan 
bedeli her ne olursa olsun borcun 4359 (2247) olunur. 241 
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Fakat araba Kardinalın düşiındüğü gı- de papaslıktan affedili.} orsunuz. 
lıı F:wstanın sarayına doğru değ:! Mont- j Farnez sustu, içme bir korku girdi. 
martcr kapısına yi.irüdü. Ve yaHı~ yavaş Bu esrarlı gorüşmcğe bir türlii mana 
manastır~ dogru çıkılmaga başl ... ndı. ?r- t \"eremiyordu. Röveni onu~ ~ollarından 
tahkta kımselcr yoktu. VukuatsıL, kım- ~ akalıyarak sarstı '\"<' dedı kı: 
ı;cy<' rastlanmadan manastırın buyuk k.ı-1 - Çabuk söyleyiniz~ Bir dakika ~onr:ı 
pısı ônünde duruldu. Farnezle Klot ar. - hcrşcy faydasız olacaktır. 

badnn inerek kapı.} .ı doğru yiirüdü'ier. F:ırnez titriyerck ce\'ap verdi : 
Bu sırada Fa,·stanın göndermiş olduğu - Bana vadolundu ki. ... 
adam: Bu sırada dışarıda bir inilti yükseldi, 

- Affedersiniz monsenyör dedL Ma- sonra ortalığı yine sessizlik kapladı. R ö
naslıra yalnız sizi gbtürmcğe memurum. veni mırıldandı: 
Y. nınızda kimse bulunmıyacaktır. - Pek geç .. 

K ardinal belli etmek istemedigi bir sc- - işittiniz mi? 
vınç içinde Kloda hitap etti: - Farnez, beni, şu eski dostunu dinle!· 

- İşitiyor musunuz Metr Klot? Tekrar hizmetine girerek Sikstten af t;ı-
- Peki sizi şu Meşenin altında bekle- lep eder mi.sin? .. 

rim. t Farnezin kulağına dışarıdan hınçkırık 
Farnez başını saHadı. Manastıra daldı. sesleri geliyordu. 

Arkasından kapı da kapandı. Manastırın 1 - Rönmi. dedi. Bak dışarıda h!risi 
içinde derin bir sessiz]ik \'ardı. :Farnez ağlıyor. Ve bağırıyor. 
rehberini t kip ediyordu. Bir takım bi- - Sen şimdi beni dinlel Yakında Sikst 
nalnrdan geçerek sebze bahçesine ve ni- i.ilecek. Vasiyetnamesinde kendi yerini 
hayet eski köşke girdiler. Kardinal köş- bana bırakacak. Onun mukaddes arzusu 
kü tanımıştı. Leonor ile görüstüğü yer yerine getirılecektir. :Farnez vakıt var
burası idi. Kapının önünde titredi. lçeri- ken ölmek iizerc olan papanın vekili ile 
de tanıdığı on beş kadar adam vardı. ar.mı uyuştur. 

Bunlar kırmızılar geyinmi~ kardinaller, - Bana ne teklif ediyorsunuz? 
JJ)()r elbiseli peskaposlardı. Hepsi gayet - Sana serv<'t, şeref, vadediyorum. 
ciddi tavırlar takınmışlard ı . Tıpkı Klot Fnvstnnın nna birşey veremiyeceğini 

ile beraber ölüme mah kum edildiği ge- sen hepimi7.dcn evvel anladın.Çünkü he-
cenin manzarası yaşanıyordu. Nısıf da
ire şeklinde diı.ilmiş koltuklara otur
muşlar heybetli bir celse vücuda getir
mişlerdi. Duvarların birine Haz.reti !sa
nın resmi asılmıştı. Farnez gözleriyle 
Fn\'stayı aradı, göremedi. üzerine cev
rilmiş olan bülun naz~rların altında ez.i
lıyorclu. Farnez biraz gülümsiyerek bun
lara dedi ki: 

p:nıizdcn evvel onu sen terkcttin. 
- F <wsta bana sevgi verecek, .saadet 

\'erecek ve beni insan yapacak, .sevdiği
mi bana iade edecek, beni mesut bir koca 
ve baba ~ apacak .. 

- Kızınızı da mı iade edecek ? 
- Şüphesiz, Favsta bana söz verdi. 
Rö\·enı kahakah, salıverdikten sonra 

mukabele etti: 
- Baylar, doğrusu daha baska tarz.da - Sen Favstanın sözüne inanıyorsun 

kabul olunacağıım zannediyor ve s;zden ha? öyle ise dinle! ..• 
daha az ciddi bir tavır bekliyordum. Bir çan sesi ağır matem ha·:asını te-

Bunlıırdan biri ayağa kalkarak cevap renniim ediyordu. Ortalığı derin bir hü· 
verdi: ziin kaphidı. F:ırnez kendind~n geçerek: 

Kardinal Farnez, ~ üzlerimizde gönlü- - Cenaze hm·ası '·- Acaba kimin için 
ğiinüz dddiyet teessürümüzün fazlalığı- çalınıyor? dedi. 
nın ifadesidir. içimizden, si.zin gibi en Röveni onu tekrar kollarından ,yaka; 
faal ve en muktedir bh- arkadaşı ebediy- lıyar:ık bağırdı: 

yen k.ıybettiğimlz için bu t eessürü duy- - Dinle! dinle .• 
mak gayet tabiidir. - Iç taraftaki kapının ~kasından 

Farncz geniş bir nefes ald1. O halde i matem tlahıleri başladı. Farnez bu derin 
gurdüf,rü ciddiyet teessürden doğuyor 1 teessür içinde kcnd.nd, n geçti. boğuk 
demekti. 1 bir ses çıkardı: 

Bıraz evvel söz soyliycn adam ilave 1 - ölum havası öliıme mahk(ım olan-
ctti: ~ lar için okunnn dua! ... Tanrıyı seversen 

- Biraz bekleyiniz monsenyör, bura- sö_slc ölen kim? 
.} a toplanmamızın sebebi sizin serbes- J Röveni miilhiş al::ylı bir tJvır 1akına-
1inizi kararlaştırmaktır. Bunun için de ıak cevap \'erdi: 
sayın Kardinal Rövcnin haı.ır bulunması - Famt>z! F;ıvsta şu kapının arkasın-
lfıı.ımdır. da seni bekliyor .. Git lından kızın ile scv-

Farnez eğildi, köşkte mevcudiyeti şiın- , diğ:n kadının ne oldu<1tınu f'Or! .. 
diye kadar F.ımczin gözüne çarpmamış :Famez inledi: 
olan Kardinal Röveni göründü. Rengi - Ah kızım dedı. 
uçuk ve çok heyecan içinde idi. Farnez 1 Iç taraftaki kapıya doğru atıldı. Ba
bu sarılığı da şimdi kendisine izah edilen c.ıkları hüktllüyor, kalbi şiddetle çarpı
scb"hc bağl.ıdı. Rövrni içeriye girer gir-: yor, iki tarafa sallanıyor, kosuyor dcğıl 
rncz heps: ayaga kalktılar. Sonr yüzle- fıdt ta sür.ıkh!niyordu. Büyuk zorlukla 
rini Isanın resmine dogru çevirerek diz 

1 kapıyı ardına kadar açtı. Gördüğü man
çoktüler.... Röveni bir dua okudu.1 zaradan tiıyleri ürperdi, reng: kiıl gibi 
Farnez ayaga kalkarken odadakilerin 

1 olmuştu. 
birer birer p,ıtmektc olduklarını gördü. f Beyn.n c:·ınş kler iniyor. kafası çat
Odada yalnır. Rüvf'n: k.ılmı~lı. 'Farnez lı:ı ordu. Asılan kimc:ey e dugru kollarını 
telfısla sordu: uzatarak hınçkırıklaı· içinde bağırdı: 

- Bu ne demek? !\fokadd s ıwrC'dc~ - Kızı".n! Kızım!... 

O beni.... Hakikaten asılmıc; olan Farnezin kızı 
- Onu simdi görürsunuı:. Sabırlı o- V.,s oletla idi. Mat m çanları kızı için 

lunuz size vadedilenler olacaktır. l <:nlıyordu. Vaktiyle se\•gilisi L"onor için 
- Ayin nicin tamamlanmadı? Niçin de Grev meydanında aynı çanLr çalın-

:ı .. lnız kaldık? 1 mışlı. Meydanda yarı harap bir halde 
- O da olaca'•. Y .ılnıı. kalısımızın se- duran mermer kan..,penin iiwrine Siksl 

hl'bi u :ı apltgınız har keti vıcdanınıza 1 K ntten ayrılmış olan Kardinal ve p<s
danışıp dan ımadıgınızı anlamak için- kapo. !ar dizılmislcrdi. Şu topluluğun 
dir. ortasında bey.ızlar geymiş Favsta siyah 

- Rbveııi ne d mek istiyorsunuL, be- kadifeyi andıran gözleriyle Fameze Vi-
ni uzun zumandanberi tanıyorsunuz. yoletlayı gösteriyordu. Bunun önünde 

- Evet sizı uzun zamandanberı tanı- yağmurla yo!iunlaşmış kocam .. n bir sa
dıgım ve diı<;Üncelerinizi bildıgim için bu lip Klodin tarafından yabani çiçeklcr!C' 
.sualı soruyorum. Farnez, kiliseyi bırak- süslenmiş bulunuyordu. Işte bu salibin 
nuık )stcdığ niz dogru mudur? üzı:rine bileklerinden ve ayaklarından 
- Buna kati,> en karar verdim. Mukad- bağlanmıs olan Viyolelta arkasına gey
deratımızı kendısine bağladığımız zat, dirılmiş be~ az elbise içinde, belki de içi
~ ze Italyada ifasını kabul cyledığin müş- I rilmis bir uyku ılucının tesiriyle melı11 
kül \'azifeler hakkında da izahnt ver- melül etrafına bakmakta idi... 
miştır. 

- Sızi ne kaclar sevdigimi bılirsiniz, 
takdır edrs.niı ki b r papazın kilisenin 
ı ıuısıyle kendisinden ayrılması imkan
ı-;ızdır. Favsla sizı \'erdiğıniz sözlerden 
kurtarmak ıcin şimd ~ e kadi.lr hiç bir pa
panın yap:nağ.ı ces.ırC't edenıedı!'i birseyi 
~apıyor. 

- Çok garıp sözll.'r s(iyliyorsunuz. 
- Hiç garabet yok. Açık SÖ.} leyin iz. 

Na.sıl bir vazife ile ltalynya gidiyorsu
nuz? 

- Oraya baslıca arkadaşlarıınıı.ı Sikst
le çalışmaktan nlıkoyınaga gidiyorum. 
Onların du üncelerini bizım tarafa çekc
ct>ğım. 

- lt Jpda yflpaeağın11. iş b undan iba
ret mi? 

- B u kadar. 
- DemC'k bunun mukabili ohırak .siz 

Bütiin bu manzara Farnezi müthiş bir 
teessürle çıldırtmaga kafi idi. 

Fllhakıka onun köşkten çık ıp, kızım. 

diye b:ıgırdığı sırada .Favstanın oturdu· 
ğu taht gibi bir yerin :yanıbaşından bir 
k. dın mC>ydana çıkarak miHhiş bir sesle 
üzcrine atılm ıştı. Bı· karlın bir hamlede 
Kardinalın yanına fırladı. Vaktiyle No
teı·daında oldugu gibi iki clını Farnczin 
omuzuna indirdı. Bu kadın Lconor dıi 
Monteki idi. 

Kard.nal ölüm titremesi içınde boğuk 
s<>sler çıkarıyordu. Leonor kük remiş 

bir ar lnn gıbi gözlerini Farnezin gözleri
ne dikti. Sonra bu nazarlar kin, nefret, 
ümitsizlık \'e şüphe ile karışık bir halde 
J an Forkoya doğru döndu, kızcağız hay
ret ve dehşet içinde bulunduğu yerde 
biizüliip kalını~tı. 

-DEVAM EDF..CEK-

SATIŞ YERİ: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
• SAMAN iSKELESI (Büyük Kardiçalı Han) 

İLAN 
lı.mir Defterdarlığından: 

Hana Mehmet Zeki varislerinin veraıet vergisinden olan borç
larının temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval yaaaıına göre 
haczedilip 1525 lira üzerinden talibi uhde.ine ilk ihaleıi yapıl
mıt olan Karantina tramvay raddeıinde ki.in 510 ve 512 sayılı 
evlerdeki yarı hisseleri tarihi ilandan itibaren on gün sonra kat'i 
ihalesi yapılacağından müzayedeye iftirak etmek ve arthrmak 
isteyenlerin defterdarlık · tahsililt servisine gelmeleri. 

4404 (2251) 

iLAN 
lzmir nafıa müdürlüğünden: 
1229 lira 87 kuruş açın tutarlı Çe,me gümrük kurağında nok

ıan kalan kısımlarının yapılması 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin (2490) •ayılı yasa hükümleri
ne göre hazırlayacakları teminatları ile birlikte 27 linci ki.nun. 
937 pazartesi günü saat 15 te bayındırlık direktörlüğünde müte-
şekkil komisyona ha~vurmaları. 4334 (2244) 
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tZMIR BELEDiYESiNDEN: • 
Bütün ölçü sahiplerine ilan: 
Her türlü ölçü tartı ve aletleri

nin 938 senelik müvazene zamanı 
yaklaşmaktadır. Elinde 34,35.36 
damgalı veya hiç damgasız ölc<l-
ler bulunanlar ölçüler nizamname
sinin 17 nci maddesi mucibince ve 
ayar memurluğundan alacağı bir 
nümuneye göre hu ölçülerin cinsi
ni, miktarını boy ve çekerini gös
terir bir beyanname ile 1938 ikin
ci kanun ayının birinden sonuna 
kadar grup merkezi belediye ayar 

1 memurluğuna müracaat etmek 
mecburiyetindedir. . j 

ölcülerin muayeneleri için bu 
müddet İçinde müracaat ebniyen- ; 
ler muhakemeye verilerek ölçüler 
kanununun 24 üncü maddesine gö- I 
re 10 liradan 100 liraya kadar pa- j 

ra cezası ile cezalandırılacakları 1 

ilan olunur. 
4388 (2248} 

- Bnşkatiplikteki ,ar tnameain
de yazılı evsaf dairesinde cenaze 
ve hasta nakline mahsus Siebert I 
sistemi bir otomobil f3.lı'lacaktır-.ı 
BedeJi muhammeni iki bin lira-
dır. Açık eksiltme ile ihalesi 28/ 1 

12/937 Salı günü saat 16 dadır'' 
İşt irak İçin yüz elli li ralık muvak-
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. · 

15- 17- 21-24 4403 (2250) 

ece --+ 
1ZMIR SULH HUKUK MAH

KEMESiNDEN: 
Bayraklıda Menemen caddesin

de 105 numarada mukim Osma-
nın Akhisarda pamuk hanı kar,ı
sında doktor Mehmet Ali zimme-
tinde bir kıt'a senet ile alacağı 
o!an 150 liranın tahsili hakkında 
açtığı davadan dolayı doktor Meh
met Ali namına gönderilen dave
tiyesinde ikametgahının meçhu
liyetine binaen bili. tebliğ iade 
edilmesi ve davacının sehk eden 
talebi üzerine ilanen tebligat ic-
ı asına karar verilerek hu baptaki 
muhakemenin 14/1/938 tarihine 
müsadif cuma gününe tayin kılın
mıf olduğundan yevmi mezkur
de saat 10 da mahkemeye gelme
diği veya bir vekil göndermediği 
takdirde hakkında a-ıyap kararı 

verileceii davetiye makamına ka
im olmak üzere ilin olunur. 

4400 (2249) -

KAVAKLIK 
yaptıracaklara 

Manisanın Mütevelli çiftliğin

de 120.000 ağaçlı kavaklıktan kül
liyetli miktarda kavak fidanlar"ı 

satılacaktır. isteyenlerin Manisa
da Yağhane sokağı 23 numarada 
veya Mütevelli köyünde Nazmi 
T omaya müracaatleri .. 

1 - 5 

KALM1TtN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMITJN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMITtN : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilac ıdır. 

KALMlTtN : Nezle arızalari
m defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtı r. 

Her yerde 7 ~ kurutlur. 

Paris akültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 
Mrmlrket hasla11rsi diş labibı 

I\luzaffer ·Eroğul 
VE 

Kcınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

!aat dokuzdan ha,lıyarak 

Beyler - Numan ıade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

=vGOZ/./Hef f ôU~ 
MİTAT OREL 
. Adres - Beyler Numan zade 
aokaiı Ahenk matbaaıı yanın
da. Numara: 23 

Muayene autleri ı 10-12, 
15,30 -· 17. Telefon: 3434 

iCABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABILIR. 

markaya 

dikkat. . Taklitle-

almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, haf nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırımlı• 
ğa, ü•ütmekten mütevellid bütün 

"ıstıraplara karft bilhas•a 
müessirdir. 

GRIPIN 
. En ıiddetli bat ve dit ağrılarini 

"derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, ıinir, romatizma ajrılarinda 
hararetle tavıiye edilmektedir. 

~··············~;·~·~·~~····~~~i·~~~~~·············~ 

Norveçyanm halis Morina bahkyajıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hanı karıumda Bqdurak - tzmir 

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

1 • . il -

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markala bu fener&rin ayrı ayri meziyetleri vardir ... 

Bir adet küçük pille itler, altnut metre meıafeyi aydınlatır, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınlattmr, uz&klattırır, 'dağıtır -.e toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kriıtal, düz camii, Yuvarlak camlı, renkli 
ve beyaz pek çetidi vardır. Tavaiye ederiz. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yeril Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanm ayni tip 
mensucatına fa,ktir. ' 

Telefon No. 2211 ve 3097 
l't~lgrat adresi: Bayrak Jzınir 

• 
iLAN 

lzmir nafıa müdürlüğünden: 
1092 lira 50 kuru& açın tutarlı kız enstitüsü kurağı yaplslnda 

ve bahçe sulama i.l~rinde kullanılmak üzere yapılacak su tesi
satı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile· 
rin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminat
ları ile birlikte 27 birinci kanun 937 pazartesi günü ıaat 15 te 
bayındırlık direktörlüğünde mütef~kkil komisyona ha• vurma· 
ları.. 4335 (2242). 

iLAN 
lzmir nafıa müdürlüğünden: 
2694 lira 17 kurut açin tutarlı Bergama ilim evi ikmali intaatı 

15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 ıayılı yasa hükümlerin göre hazırlıyacakları teminatları. il~ 
birlikte 27 birinci kanun 937 pazartesi günü saat 11 de il daıın• 
encümenine ha, vurmaları. 4333 (2243) 

iLAN 
il daima encümeninden: 
1146 lira 58 kuruf açın tutarlı ödemit - Çatal yolunun 1 t 300 

1-+- 540 kilometreleri arasında iki tane üç metrelik menfez ya~ı· 
ıı 15 ıün. müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iateklile~ın 
2490 sayılı yaıa hükümlerine ıöre hazırlıyacakları teminatları ıl~ 
birlikte 27 biri~ci kanun 937 pazartesi ıünü saat 11 de il daiın1 

pcUmenine bat yurmaları. 4332 (2245) 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE -LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROY AL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEV ANTE • LINIE STELLA vapuru Elyevm limr: mız- 1 HAMBURG, A. G. rd da olup Rotterdam - Amste am ve 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. k 1 

BREMEN Hamburg lhnanları için yük alma tadır. 1 

IONIA: vapuru 21 birinci kanunda TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 
1 

oeklenlyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-
Bremen için yUk alacaktır. dam ve Hamburg limanlan için yUk 

AMERlCAN EXPORT LINFS alac&ktır. 1 

The Export Steamship Corporation HER.MES vapuru 20 / 12 / 937 de 
1 

EXMOUTH vapuru 11 birinci kanun- beklenmekte olup yükünU tahliyeden 
da bekleniyor Nevyork için yük alacak- sonra Burgas - Varna ve Köstcnceyc I 
tır. hareket edecekUr. 1 

EXIRIA vapuru 24 birinci kAnun- SVENSKA ORIENT LINIEN 
da bekleniyor. Nevyork için yilk ala- GOTLAND motörU 14 / 12 / 937 de 
caktır. b kl k 1 H b G.d . 1 e enmc ·te o up am urg - ynıa-

CARLTON vapuru 31 birinci kfuıun- . . . 1 

d b ki l N k . 1n il 1 ak Dantzıg - Danunark ve Baltık lırnanla-n e en yor. evyor ıç y a ac • 
t rı için yük alacaktır. 
ır. 

STE ROYALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 

TISZA motörU 13 birinci klnunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
bekleniyor. Port - Sait ve 1-ılcenderiye Umanları için yük alacaktır. 
limanlarına yUk alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN Ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

- :::ı:s 
YDHASIR 

M 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü. 
nef, tüpheıiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, fÜp

beıiz « R A D Y O L 1 N • dir. 

Siz ae ayni güzelliği elde idebi
lininiz. Fakat bunan için ıart 

günde üç dela 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten ıonra gÜnde 3 defa 

ditlerinizi fırçalaymız. 

nı::--ıl'lii~=3•••J:! 
BUCAREST !ardaki değişikliklerden accnt.a mesuli- ~ 

DUROSTOR vapuru 22 birinci kli- yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için B R ı s T o L ii 

nunda Köstence için hareket edecektir. I ikinci Kordonda Fratelli Sperco vapur ı 
JOHNSTON VARRENL=l'O~~· acenlal•ğına mümaat cdUmesi rica Beyoğlunda 

A VIEMORE vapuru Liverpool ve An- olunu;ın_,EFON : 4111/ 414212G63/ 4221 
vers li.ınanlanndan yük çıkaracak ve 26 

birinci kAnunda Burgas, Varna ve Kös- ----~~~~IE!:!llE!mıllLWll_ 
tence için hareket cdecckUr. ~ DOKTOR 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE OAHlUYE Mtrr AHASSISI 

BAGHDAD motörU 14 ikinci kAnun-1 c 1 A 1 y ~ 
=·~~'::.::.~•<veç umum e a arım 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kAnun 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğnı ) 
Hamburg ve Bremen için yük alacak
tır. 

TIAndakl hareket tarihleriyle nav· 
lunlardakl değişikliklerden acenta me
sullyet kabul etmez. 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Scririyab Şefi 
Pazardan maad:ı her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545. 

Daha fazla tafsilAt almak için Birin- -~----- ım----cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee !!!1111 ________ ._. __ _ 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra
caat edilmesi rlca olunur. Dr. Operatör 

OSMANiYE 
·Sirkecide 
wx 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyeni:ı en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Er 
halkına kendisini sevdirmi,tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati b 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar. . - ~ 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

TELEFON No. 2007/2008 

f al'L ı· Lra~ı ·m , ,. d Olivi Ve Şiire.. ~ U il .. 
LıMITET '~~ l .... ....__~ Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de aütçülük aleminde büyük töh
ret kazanmıt ve en verimli maki-

Vapur acentasl Avdetle hastalarım öğleden f l ·\ 
evvel Fransız hastanesinde öğ- .: 

BlRINCl KORDON REES leden sonra Birinci Beyler ao
kağmda dit tabibi B. Mehmet 

BiNASI TEL. 2443 Ali muayenehanesi altı katm-

ne olarak tanınmıotır. 
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

gelmittir. Lllerman Lines Ltd. da kabul eder. 
POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon- ı _ 13 (2206) AYNI FABRIKANIN: iz.mir umum ıaltf depoıu: 

ara, Hull ve Anversten gelip yUk çıka- ••----ı•-.::ı _____ MIELE BISIKLETL'ERI M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull IMIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 
için yük alacaktır. RI... K.AUKI • IZMIR) 

Kulak. Boğaz, Burun hastalık- E ELEKTRiK SOPORGE- T 1 f 3858 TRENTINO vapuru birinci Unun MIEL e e on 
lan nıütehaasısı LERI 

sonunda ve yahut ikinci klnun iptida- · · · 

· ~hı..o~~H~nAnn~m~~ DoktorÜperatör ----------~--------~~ 
yük çıkaracak ve ayni umanh Lond- E K } K "' 

. ra ve Hull için yük alacaktır. s 1 K 1 ~ ezacı • _ema a-
~ Liverpool ve Svanseadan gelip yük çı-LESBIAN vapuru 7 birinci kinunda amı u a ÇI mil Aktaşın 

karacak ve ayni zamanh Liverpool ve Bahar çı·çeg"' ı· 
Glasgov için yük alacaktır. 

Muayenehane: Birinci Beyler 
THE GENERAL STEAM NAVIGA-

TION c LTD No: 36 Telefon 2310 K ' ı 
PHILOMEL vapuı: 10 birinci U- Evi: Göztepe tramvay cadde- o on yası 

nunda gelip Londra için yük alacaktır. , ai 992. Telefon: 3668 Merkezi Kemeralb caddesi 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- 1-26 ( 481) Beyler Sokağı köteai 

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

--------~-""'-· .llP_ii5'P_ ... .&::ı_ .. ~.::.,:._ı::.-.."'i Büyük Hilal 
Pamuk Fabrikatörlerinin eczanesi Umum 
Nazarı dikkatine tzmirden götürüleceli 

en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. İzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüy~n 
bir müessese olmuf, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili iıindelc.i ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere aldanma
manız için ıiıeler üzerinde Kemal 
Kimil adını &örmeliainiz. 

Her işte kullanılan 
Fabrika11nın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer diki, makinalari kumpanyaıı kartııinda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~• ........... -. .......................... .-sa·• 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı k6m0r perakende ıuretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahiJinde ıatalmaktadtr. 

Adres ı Kestane pazan Bardakçalar ıokak numara 12 
F. PERPINYAN 

&UddUO:CWWWW 

aöııt yıkamak •rtık bir kOlfet deJlldlr, .... .. 
zira oırn kabHI kıyas olın PERLO· 
OENT dtf macunu bu kOlfetl ... ortadan 1 
lcaldırmıfdlf'. 

PERLOOENT çok-~ew\tM ofd~~· gibi. 
•otuaunuıu dı ıerlnleUr. 

.SAHtFE9 

TURAN Fabrikalan mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traı ıabunu ve kremi ile gOHllik krem· 
ferini kullanınıı. Her yerde sahlmaktad1r. Yalnız toptan sa· 
tıılar için lzmlrde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye mllracaat ediols. 

Posta Kut. a•• Telefon•••• 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tuıudur. fnkıbazı def eder. Mide, ba§'ınak, . 
karacigerd en n:fitevellit rabataııhldarı önler. Haımı kolaylaıtmr. 

ın2iliz Kanzuk ecı.anesi Beyoılu • lıtanbul 

• -w.r • 
Dünyanın en büyük ve en muhte,em vapuru olan mavi korde

lanın sahibi « N O R M A N D 1 • nin salonlarını 
aüsleyen OTOMATiK 

• 

GAR OD 
Radyolarinın 1938 modelleri aeldi. Radyo merakhlarınin 

tapındıkları tatlı Ye tabii sesi ile herke.in ıatyolduiu bn rMI· 
yolan ı&-meden b.,U marka radyo almayınıs. 

GAROD 
Markalı rad1olarıa belli batlı huıuıiyetlerindeu 

biri de bunların 

OTOMATiK 
olmalaridar. Diier matkalarıD beplindea iittün olutlarıni 

dünya tasdik etmittir. 
Sotlf yeriı Mimar Kemalettin ctuldeai Na. 35 NiHAT KAR 

1 • 10 (2195) 

• • 
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Dünya büyük tehlikeye maruzdur ı 
Amerikanın diplomatik tarihinde . eşsiz bir hidise 

Rllzvelt Japoiı imparatoru-! 
na protestoname gönderdi 

Tokyoda zafer şenliği 
ve nümayişler yapılıyor 

........................................................... 
Amerika Cüm4urreisi bütün salahi· Mareşal Çankayşek ise Çinin muka-

yetlerini kullanmak azmindedir vemeti çok devam edecektir, diyor : 
Japon tayyarelerinin bombaları ltalyan gazetecilerini öldürdü. Şanghaydan başlanan Japon ileri hareketi 300 kilometre derin- . 

liğindedir. Fakat Çi'1 kolay yutulan· bir lokma değildir Alman sefaret erkanını taşıyan vapura da taarruz edildi 

Amerika - Japon· harbinden korkulur 
Tok)o, 14 (ö.R) - Nankinin Japon orduau tarafından 

zaptı büyük bir sevinç uyandırmı~tır. imparator Uzak Şarkta 
sulhun esaslarını tcııbit edecek direktifleri tayin için hükü
met erkanı ile genel karargah mümessillerinin iştirak edecek
leri bir içtimaa riyaset edecektir. Sulh esasları böylece tes• 
bit edilince Çin hükiimetine dü~ünmek ve bunları hbul ey
lemek için münasip bir mühlet bırakılacakt ır. Bu müddet 
içinde Çin hükümeti bu esasları kabul etmiyecck olursa mev
cudiyeti nihayet bulmuş telakki edilecektir. 

Roma, 14 (ö .R) - Şanghaydan bil
dirildiğine göre blr J apon tayyare ge
misi cPaney> Amerikan ganbotunun ve 
petrol gc.milerlnln batırılması hadisesin
ile yaralananlara ve .karaya sığınanlara 
yarclım için ilAç ve malzeme ile birlik
te Yang - Çe nehriooe-n yukarı çıkmak
tadır. 

BlR ITALYAN GAZETECI DE 
öLD'O ••• 

Roma, 14 (ö.R) - Şanghaydan bil
dirildiğine göre Japonlar tarafından 

bombardıman edilen ve batırılan cPa
ney> Amerikan gambotunda bulunmak
ta iken bombardıman neticesinde yara
lanan Italynn gazetecisi Sandro Sand
rini aldığı yaraların tesiriyle ölmüştür. 

ITALYADA TEF.SSOR 

Roma, 14 (ö.R) - Dün Sandro Siln
drini ile Luigi Bartinl odlı iki Italyan 
gazetecisinin •Paney> bomardunan ha
disesinde yarnlandıklarını haber alan 
matbuat nazın B. Alfieri hemen Şang-

bay konsolosuna telgraf çekerek tafsi
Hit istemiştir. Sandrinln öldüğünü öğ

renince bugün nazır ailesine ve mensup 
olduğu gazeteye taziyetlerini ve tC'cssür
Jerini bildinni§Ur. San<lrini Piava mu-

harebesinde gümüş madalya kazanan 
eski bir muharip olup Habeş harbinde 
ve ispanya muharebelerinde de ilk hat
ta gazetesine haberler toplamış ve niha
yet, tehlikeyi çok sevdiği için, Çin har
bini ilk hattan takibe başlamışfı. Vazi
fe başında ölmesi Jtalyan gazeteciliğini 
çok müteessir etmiştir. 

Londra, 14 ( Ö. R) - Hong-Kongtan bildiriliyor: Çin 
miJli hükümeti ıeisi mare,al Çan-Kay-Şek Çin milletine hi
taben bir beyannnıne neşrederek Nankinden ıicatin Japon
lara kar;ı l!Onuna kadaı mukavemet azmini hiçbir suretle de
ğiştirmiş olmadığını bildirmi,tir. Bu beyannamede deniliyor 
ki: •Nnnkin siya!İ ehemmiyetini kaybetmişti. Şimdi de sev· 

1 külccyş ehemmiyetini kaybetmi~tir. Mücadele devam ede

cektit.> 
Romn, 14 ( Ö. R) - Nenkinden bildirildiğine göre fehir

den çekilen Çinliler bütün geçtıkleri yerleri tahrip etmekte· 

dirler. 

I 
Şnnghar. 14 (AA) - Japon ordusu namına söz söyle· 

meğe sdahiyettar bir zat Nankin civnrındaki Çin kıt'alarının 
r kaçmakta olduğunu beyan etmiştir. Bu kıt' nlar külliyetli 
miktarda nehrin mı;nsnbına doğru ilt>rlemektc, yollarının üs
tünde le adüf ettikleri her şeyi yakmakındırlnr. 

Tckvo, 14 ( O.R) - Japon gazeteleri Çind ki askeri ha· 

B. Roosctelt 
nın kcnd~:ne vexd g: sal.ıhlyctleri bü- EDENiN SÖZLER! 
tün otorıle"0ylc kullanmak azmindedir., . 
Biitün mesele bu hareket serhestisinden LondrnJ 14 (ö,R) - Hariciye mızın 

' ne dereceye kadar istifade edeceğini B. Eden inr:ıfındm Avam kamarasına 
bilmekten ibaret kalıyor. bildirildigine göre üç j]k kanun tarihın- 1

1 

TEHLlKE BOYüKTüR <le. bir Japon mümessili ~anghayda bey-
nelmilel jmtiyazlı mınt:ıkndaki Ingiliz 

1 
polis kumandanına bir tebliğ göndere

Esasen Amerikan umumi efkarı Uzak 
Şark meselesinin tehlikelerine karşı 

hassasiyet göstermcğc başlamıştır. 

rek Jnj>on zabıtasının beynelntiiel im-
tiyazlı mıntakada milslakil hareket et-J 
mek hakkını takındığını ve şu veya bu 
teşebbüsün neden dolayı zaruri say1ldı
ğını (inceden bildirmeğe lüzum görmi-: Tokyod<ı zafer §enliklcrine • 

yeccğini haber vermiştir. lngiliz ~enel rekatın Japon ordusu tarafından en ima müddet zarfında en - Nankinden ricat etmi~ olmamız Çinin mütecavize karta 
konsolosu J:ıpon otoritelerine verdiği geniş neticelere vardınldıgını kaydediyorlar. Japon ordusu- koymak azminde hiçbir değişiklik yapmış veya yapacak de .. 
cevapta böyle bir hareketin beynclmi- nun Şnnghaydan başlıyarak 300 kilometre derinliğinde ta· ğildir. Hükümet merkezi Cunkinga nakledildikten sonra 
lel imtiyaı.lı mıntakan ~ idareşi hakkın- hii arızalar, eski hisar ve istihkamlar ve modem teknikle Nankin siyHİ ve askeri bütün emniyetini esasen kaybet• 
daki anlaşma hükümlerine uygun oJma- vücuda getirilmiş istihkamlarla dolu bir sahayı ele geçirmesi mişti. 
dığını bildirmiştir. 'için 4 r.y kafi gelmiştir. Bu ileri hareketinin en büyük kısmı Vaşington, 14 (AA) - Birkaç nüfuzlu ayan azası Ja• 

ALMAN SEFARF.T ERKANINDAN ise, iyi havalardan istifade edilerek son on beş gün içinde pon tayyareleri tarafından batırılan Amerikan Paney top• 
DA YARALNANLAR VAR ba§nrılmıştır. Bu muvaffakıyetin sürati Japon askt'rİnİn me· çekeri hadiseleri hakkında mütalfuılarını bildirmişlerdir. Bo• 

1 
ziyetlerine bir delil olarak gösterilmektedir. rnh demiııtir ki: 

Lon<lra, 14 (ö.R) - Hankeuda bu- 1 Şanghay, 14 ( ö. R) - Çinlilerin rica tinden sonra da Nan- - Ben vaziyette §iddetli tedbirler alınmasını icap etti• 
lunmakta olan ve Almanya sefaretha- kinde yangın ı.·e duman sütunları haltı göklere yükseliyor. recek bir sebep görmiyorum. 
nesi memurlarından bazısiyle bazı mül- Nankinin zaptından sonra Japon harp gemileri Yang-Çe neh- Macaran şöyle demiştir: 
tecileri taşıyan bir Ingiliz vapuru cu- ri yoluyle Nankine gelmeğe ba§lamışlardır. Şehirden çeki- - Çok daha evvel Çin sularından ayrılmış "bulunmalı 
martesi akşamı Japon tayyarecileri ta- len Çin fırkaları Nankin cephesinde olduğu gibi Japon tay- idik. ' 
rafından bombardıman edilmiştir. Bu yarecilerinin, kara ve deniz toplarının ~leşi altında imha işçi Shipsaleh bütün Amerikan kuvvetlerinin Çinden geri 
vapurun önünde bir Ingiliz topçekeri edilmektedir alınmasını terviç ctmi:tir. 

Vaşingtondan bir ma1ızara bulunmakta idi Japonlar pazar günü j R 1,.· (ö R) ş h d b"ld" ·ıd·w• ·· N H · · · p· · d · · · oma, , . - ang ay an ı ırı ıgıne gore an- aricıye encümeni ıeısı ıttaman ıse ~unu emı§tır: ~ 

ROOSEVELT JAPONYAYA Bffi f Amerika bitaraflık kanunu lehinde de tayyare ile vapuru ikinci d.efa bom- kini İ§gal eden Japon kuvvetleri burada temizleme ameli- - Bu suik.astlerden mesul olan yüksek Japon aubayl•r1 
MUimRA VERDi rey vermiş olan bir çok mebus ve ayan bardımnn etmişlerdir. Kimse yaralan- ı yesine devam etmektedirler. cezalandırılmalıdır. Diğer devletlerin tebaalarını korkutaı•k 

. şimdi bu suretle hareket ettikleri za-ı· ınamıştır. Bu taarruz üzerine Alman 1 Şanghay, 14 (A.A) - Mareşal Çan-Kay-Şek Nankin- uzaklaştırmak için hııden bu had iseleri çıkarmakla bihakkıfl 
Vaşınglon, 14 (Ö.R) - Re.is.icümhur man akıllıca bir vaziyet mi almış olduk- sefarethanesi erkanı Ingiliz topçekeri· deki Çin kuvvetlerine geri çekilin emrini vermiştir. şüphe edilen Japonya ancak bu surette hüsnü niyetini gö•" 

B. R~sevclt Japonya sefirine bir muh- 1arını sonnağa ve düşünmeğe lüzum ne nakletmişlerdir. Ingiliz memurları Radyo ile yaptığı beyanatta Mareşal demiştir ki: termiş olur. 
tıra gondererek Amrikan gemilerinin hissediyorlar. Filhakika bu kanunun ka- Japon kumandanlığı nezdinde protesto
bombardımanından ve bir harp gemisi- bulii sırasında Kongre bilhassa Avru- da bulunmuşlardır. 
nin batırılmasından Amerikan umumi pa vaziyetini göz önünde bulundurmuş Berlin, 14 (Ö.R) - Içinde Almanya-

1 
müdahale etmeğe kat'jyyen niyetleri ol- lunduklaruıı söylemekte ve Japon :ıa-, Çin sularında müşterek bir deniz nU

efkürının .son derecede müteheyyiç ol- ve Amerjkanın Avrupa siyaseti çıkmaz- nın Nnnkin sclnrethanesine mensup üç madığını fakat Japonların da devletle- bitlerini şiddetle 1enkit etmektedir. mayişi yapılması keyfiyetinin mUzake
duğunu bildirmiştir. Bu muhtırada bay }arına nhlabi1mesinin önünü almak is- memurun bulunduğu Ingiliz vapurunun 

1 
rin hakkını çiğnemekten kaçınmaları, Bu gazete Londranın Vaşington hükü- re edilmiş olduğu söylenmektedir. 

Roosevelt Japonyanın derhal tam bir temişti. bombardımanı hadisesi dolayısiyle Al-
1 ]azım geldiğini söylemektedir. metinin bütün teşebbüslerine müzahe- Daily Mail Çinde yapılan harbin ec-

tarı.iye vermesini, yapılan zarar ve za- ROOSEVELT IMPARATORA DA mnn hükümcti Berlin Japon sefaretha- ! Temps bu hôdiselerin diplomasi 'tariki ret edeceğini ilfıvc eylemektedir. nebilerin ve bunlara ait maUarın tama .. 
yiat için tazminat vermesini ve bu gibi BiR PROTESTONAME GÖNDERDi nesi nezdinde protestoda bulunmuştur. j]c halledilmesi mümkün olacağını ümit Daily Telgraf gazetesi Japonya tnm miylc zarar ve ziyandan vikaye edilfll~ 
hfıdiselerin tekerrür clmiyeccğini kat'i Vapur Ingiliz bayrağını t:ışıyan Vong _ ı ettiğini Have etmiştir. tazminat verdiği takdirde Ingiltere ef- sini mUşk\ilfoştirmiş olduğunu yazınalt 
su~e~te temin e1?1~sini istemiştir. Japon Halbuki Uzak Şark meselesinde vazi-ı Pu vapuru olup içinde bulunan sefaret 1 lNG!LtZ GAZETELERINlN kfırı umumiycsini tntmin etmiş olacağı- tadır. . . . hadr 
sefırı hemen harıcıyc nezaretine giderek yet başkadır. Amerikada Japonlara kar- memurlarının isimleri henüz belli olma- NEŞRlYATI 'iını azmaktadır. Bu gazete Ingıltcrenın bu gıbı .. 
h .. k.. .: t . 1 h g y 1 . t k .. .. f:. • 1 k ıçiJl u umc.., namına arzıyc vermiş ve te- şı rlaima mevcut olıın usumet duygu- ml§tır. , . . ile sc erın e crrurune munı o ma 

Daıly Herald gazetesı Ingılterc J 1~ 1 b.. .. t dbirlC" 
cssiirlerini bildirmiştir. su Yang - Çe nehrinde bir Amerikan TANIN NEŞRiYATI Londra, 14 (Ö.R) - Gazeteler bil- . .. . nponyanın azım gc en utun e 

A .. "ER K C I h U k Ş k 1 1 Amcrıkanın Tokyoya muşterek hır no- . ld ~ .. h d ki iktiiıı et .. 
m 1 A HEYE ANDADIR harp gemisinin ve petrol gemilerinin Ja- assa za ar mese e eriyle meşgul . . . rı a ıgını muşa e e etme e 

ta vcrcceklerını haber vermektedır. k b . 1. d k-' '<ını j)a· 
pon tayyar<!leri tarafından bombalana- Paris, 14 (A.A) - Temps gazetesi olmakt:ı v hemen hepsi de şimdilik Va- me mec urıye ın e i.Umıyacag 

V · 1 1 Lo d k 1 Nevs Chronicle nazetcsi seri kararlar kt d aşıngton, 14 (ö.R) - Beyaz ev ge- rak batırılması üzerine bir kat daha başmakalesinde Yang - Çe nehrinde vu-
1 
şington i e n ranın sı ı temas ha in- 0 ve etme e ir. 

1 k b 1 d h d ittı"haz cdilme .. ini ve Japonyava silah J PON TAYYARELERI YARA Ll· ne se reteri tarafından bildirildiğine şiddet kesbctmiştir. Bu hissin tesiriyle- kua gelen hfıdiselerin ehemmiyetini te- de u un uğunu müşa e e etmektedir- .. " A I>-

•. 1 gijnderilmesine nihayet verilmesini is- LARI ALACAKMIŞ gore rcisicümhur Roos velt Uzak Şark dir ki Reis Roosevelt Japonya imp:ıra- barüz ettirmekte ve imparatorluk ma-ı ler. .. C"' 

1 1 ik temektedir. h ö R P > ,A.ıtı mcse esi hakkında milli meiıfaatin ]ü- toruna doğrudan doğruya bir protesto- kanılarının militarist partiyle kontrol Bazı gazete er Amer· a ile lngiltere- Şang ay, 14 ( . ) - c aney g· 
zum gösterdiği siy:ıscti t:ıkip edecek ve 1 name göndermek suretindeki cüretkura- cdemiyecek hale gelmesinden korkmak-, nin sadece mazeretlerle iktifa etrruyccck Dnily Ekspres gazetesi Ingiliz kabine- rikan ganbotunda yaralananları Şa::ri 
dahili siyaset müluhazalariyle hareke-! ne te~ebbüsü dikka,te şayan görülmek- tadır. ]erini zannetmekte ve Uzak Şark suln- sinin bugün müşterek bir lngiliz-Fran- haya naklcbnek için Japon tayya~ğet 
tini değişlirmeğc lüzum gormiyecektir. tedir. Bu gazete beynelmilel ihtilfıflarn rında bir deniz nümayişi yapılması ih- sız • Amerikan teşebbüsü yapılm~sı ih- gönderilmiştir. Fakat bunların 011 

Bu beyanattan anlasıldığına göre reis Böyle bir teşebbüsün Amerika diplo- meydan vermemek üzere böyle bir icb- 1 timalinden bahsetmektedir. . timalini tetkik edeceğini bildirmekte ve Ameııikan gemilerine nakli husUSU~ıı-
Roosevelt Uzak Şark meselesini karşı- matik tarihinde şimdiye kadar benzeri likeyi uzaklaştırmak Japon hükümetinin ı Tünes gazetesi JaponJarın ecnebi dev- Amerikanın en şiddetli tedbirleri alma- Amerikalılar ısrar edecek olurıars;lt. 
lamak icllı Birlesik de' letler anayasası- 1 ızörülmemistir. menfaati iktizasından olduiunu kaydet- letlere 0111 vahim tqkınlıklarda bu- ia hazır bulunduğunu kaydebnektedir. ponlar her kolaylığı gösterecekler 

' 


