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Başmuharrir ve u~ınnl neşriyat müdürü: 

s()?t,~j 
Enterbalkanik futbol 

macları 
HAKKI OCAKOGLU 

•---A~B O N E Ş E R A t T~I -- • 
DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Alta aylık .. . ... .. ..... .. 750 

Hariç !~in 

2900 
1650 

ANKARA, 10 (Hususi) - An.karada yapıla· 
cak olan Enterbalkanik Mllll takınılar futbol 
karşıla§maları son bahara talik edilmiştir. L T E L E F o N : 2697 ·-------' FIA T1 ( 5 ) KURUŞTUR CiimliURYetin ııa Ci<mhuTiyeı eserinin bt'isl, sabahlan çıl<ar ıtyas'i ıııızetedir YENi ASIR Matbaasında baaıJmııtır 

.ı 

Hatayda vaziyet düzeliyor 
Memuriyetlerin başına Türkler gelineğe ba,ladı 

Fransa, geniş ölçüde Türkiye ile çok sıkı bir 
dostluk .anlaşması yapmak isteğini söylemektedir 

Vergi 
T ahakkukatında 

içtihat değil 
Kanunun sarahati 
Hakim olmalfdır 

Evvelki günkü bir yazımızda va
tanda§lara vergilerin değil, bu vergi-

rin tahakkuk ve tahsillerinde ta
Jcip edilen usul ve sistemlerin üzün
tü ve ıstırap verdiğini tebarüz ettir· 
miştik. Bu mühim mesele üzerinde 
bugün de hadiselere dayanarak te
vakkuf edeceğiz. 

Vergi talıak.kukatında vuzuhsuz
luk olduğu maliye vekaleti tarafın· 
Öan sık sık yapılan tamimlerle de 
müeyyetıir. 

Ekser bu sütunlarda okursunuz .• 
Maliye vekaleti bu tamimlerine 

§Öyle ba§lar : 
Falan numaralı kanunun falan 

maddesinin bazı yerlerde yanlı§ an
laşılarak yanlış tatbik edildiğinin gÖ· 
rüldüğünü kaydeder ve sonra da 
doğrusunu izah eyler. 

Demek ki kanunlar neşredildiği 
:zaman vekalet vuzuhu temin ede
cek esbabı hazırlamaktadır. 

Hatta bazı defalar bu tamimlerde 
bizzat vekaletin tenakuza düştüğü 
görülmektedir. 

Elyevm meri olan kazanç kanu
nu ilk tatbik mevkiine girdiği gün 
ciro üzerine vergiye tabi bulunan ve 
iştigal ettikleri ticarethanelerin irad
ları iki bin liranın üstünde olan mü
essese ve ticarethaneleri blanço ver
meğe mecbur etmiş o yolla vergi 
mükellefiyetine t&bi tutmuştur. 

Bir yıl önce blanço itasına mec
bur olmıyan ticarethaneler bu vazİ· 
yet karşısında tl'reddüde düşmüşler 
maliye vekaleti yalnız o yıl için bu 
gibilere, iradı safiler mikdarı ne olur 
ise olsun, safi irad üzerinden vergi 
tahakkuk ettirilmesini bildirmiştir. 

Şüphe yok ki salahiyetli memur
lar da kanunen defter tutmağa mec
bur olmıyan bu müesseseleri bir se
ne evvelki gibi muameleye tabi tut
muşlar tahakkuk ettirdikleri vergi· 
leri de tahsil eylemi~lerdir. 

Aradan bir iki sene geçtikten son· 
ra kanunun sarahati karsısında ma· 
liye vekaletinin tamiminin muteber 
olaınıyacağı ileri sürülmüş, vergi ta
hakkuk ve tahsil edilmesine rağmen 
Yine verilen bir emirle vatandaşlar
dan blanço talep edilmişir. Defter 
gösterilemediğinden resen tarhiyata 
gidilmi~. bir çok kimselere cezalı 
Vergiler tahakkuk ettirilmiştir. Kimi
sinden tahsil edilmiş, kimisi devlet 
§Urasına baş vurmuş, kimisi hak ka
zanmış, kimisi muhtelif sebepler te· 
•İri altında davasını kaybetmiştir. 
Ayni mevzuda ayrı ayrı muameleler 
cereyan eylemiştir. 

Hatta beş on gün evvel yine ta

- SONU 2 tNCI SAYFADA -
HAKKIOCAKO~LU 

- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Hatayuı, Franauları çok teıhi,: 
Eeden ve :zengin ormanlarını, mey-: Kankh4n ikinci daiTe seçim heyeti X i§aretli 

Ha tayın 
Cemiyeti Akıı4m delegesi 

Türk valisi Evalı bahçelerini ainesinde toplıyanE 
Egiiul Belan ruhu, kalbi ve bütünE 
E'akinleri ile baştan başa bir Türk: 
:beldesidir. . : 

.. "~·~;:;:~·~;~:·;:.::;:~·::~ Beyanatında "Prensiplerimizden hiç 
*1hafili şu izahatı vermektedir: b f d k • ı k cFransız merkezi hükilmetinin ener- İf şey e a etme SJZİn ça JŞma 
jik tedbirleri sayesinde Sancakta silkU- •• b f k b ı d d • 
net avdet etm~o;tir. Fransız merkezi oto- uzere u vazi eyi a u ettim,, e 1 
rltelerinln d~stça ~vır ve hare'keti An· Antakya 10 (A.A.) - Anadolu ajan- bir şey feda etmeksizin bunların tatbi· 
karada mes ud akisler uyandırmıştır. sının hususi uh biri b"ldi · kat sahas d tah klrukun al·-·" ..... · .. ma ırıyor: ına a aç~u.-

Şimdi ge~ hır Turk • Fransız muza.ke- Vali Abdu··rrahman Ata ofu g--~--•. aksadil !il""" kah 1 ttiğinl b""-. · · ·1 · bul kt ,_ ,. "d Y """""" m e va ıgı u e > uw.ı· 

edildiresıne •. gırışı .. mış ~ma awr. umı ne beyanatında: cPrensipleri.ınlııden hiç dikten sonra akalliyet unsurlarını ekse< 
gme gore bu milzakereler Fransa . . . . 

il Tü. k. da il laşm akdil nyet unsurlarile silk(ln ve huzur içinde 
e r ıye arasın ç an a e 1 1 e e • e . . . 

İstanbul 10 (Hususi) - Hariciye ve- idari değişiklikler yapılmıştır. Memuri- neticelenecektir ki Tiirkiyenin Avrupa e nonu ve milsterih olarak kardeş~ hlsslle ya· 
kili Dr. Aras Ankarada bir giln ıkaldık- yetlere ylizde yetmiş beş ıı.iılbetinde kıta.sının en şark ucundaki coğrafi vazi· ~ıya davet etmekte ve silldln ve 8:88' 
tan SOlll'a tekrar buraya geldi ve Dolma Tilrkler tayin edilmiştir. B~.h~et yal- yelinin ehemmiyeti sebebile Fransız ma- ::=:= cezalandınlacakarını .!ÖY• 

bahçede Şef Atat\irke tazimlerini ar:ıet· nız Tiirıkler tarafından degil, diger un- halilinde bu anlaşmalara şimdiden en bil- · 
ti. Ve Hatay meseles1nln son safhası bak- surlarca da sevinçle karşılandı. yiik bir ehemmiyet verilmektedir. Valiyi vazifesi başında ziyaret edeıt 
kında izahat verdi. FRANSIZLAR NE otYORLAR _ c Fransa lıariciye nazın B. Bonnet Profesör Fiseoje kumandan Kole orada bulunan memur-

lara bir nutuk söyliyerek ezcilmle de· 
Hatayda sükQn devam ediyor. Milhim Faris 10 (ö.R) - Hatay meselesinin -SONU VCVNCV SAHiFEDE- konsültasyon yaptı miştir ki: 

Büyük M·ı·ııet Mecıı·sı· c Her yerde memleketi ekseriyet un• suru idare ediyor. Akalliyetler buna tA• 
bi olurlar. Ti!rk - Fransız dostluğunun 

her tilrli! halelden vikayesi için biltUn 

Ayın 18 inde yaz tatili yapacak ve 
Af kanununu son günü görüşecek 

lcraatı yapacağız. Biltün memurların bu 
zihniyetle hareketlerin! isterim. Aıkslne 

hareket edenler derhal cezala.ndınlacak· 
!ardır.> 

FRANSIZ F!LOSU BERUTI'A 
Ankara 10 (Hususi) - Bugün kamu· Berut 9 (A.A) _ Fransız Akd~-

tay dörtte toplandı. losuna mensup 7 'kruvazör, 6 torpido 
Bu günkü içtimada milhendis ve mi- muhribi ve 6 deniz tayyan!SI bir haftalık 

ınarlar hahlondaki kanun layıhası ile bir ziyaretle bulunmak ilzere buraya 
oyun iıletlerinden belediyelerce ve köy gelmiştir. Filo Fransız fevkalade komi· 
heyetlerince alınacak resim hakkındaki seri ve Lübnan hilkilmeti milmessillerl 
kanun layıhası görüşilldü. İstanbul 10 (Hususi) - General İsmet rnışlardır. Ankaradan şehrimize dönen tarafından limanda selamlanmıştır. Bu 

Bilyiik millet meclisi ayın on sekizinde !nönilnün rahatsızlığı iyileşmeğe yiiz f .. F" .. -~--il bey t da filo Lillman sahillerinin ne derece mli-. pro eser ısen3 ı gaL.Ç"~ ere ana .m 
yaz tatiline karar verecruc ve cümhunye· tutmuştur. Fransadan celbedilen profe- G al tn.. .. .. ihhatinde endi . essir bir tanda müdafaa edilebileceğini 
tin 15 inci yılı şerefine ilm edilecek si· sör Fisenji ile profesör Tevfik Sağlam ( ener onunun s şeyı tesbit etmek ilzere yapılacak milhtelif 
yas! af layıhası da meclisin son günkil ve operatör M. Kemal konsilltasyon yap- mucip bir nokta yoktur. Yapılan tedavi manevralara iştirak edecek "" yeni Be
toplantısıncla görüşillece'ktir. ınışlardır. Neticede hastanın günden gü- yerindedir. Generalin pek yakında tama- rut limanının kiişad resmin<!e buluna· 

Af kanunu derlıal meriyete girecektir: ne iyileşmekte olduğu kanaatine var- men iyil"§eceği muhakkaktır) demiştir. caktır. 
İngiltereden alınan 16 milyonluk kredi 

anlaşmasının tasdikine dair kanun !Ayı· 
' hası da bu günlerde meclise sevkedile- • ..,. ~ 

B. M. M. Reisi B. Abdülhalik Renda cektir. 

Şeritçiler çarşısında bir cinayet 

Sabıkalı Jozef, tatlıcıyı 
yaraladı 

..... 
agır 

Dün sabah şeritçiler çarşısında mücs·: Sabıkalı bir adam olan Jozef, bir mili;
sif bir hfidise olmuş ve Jozef isminde bir' teri ye tatlı satmaktan dolayı Sodya ile 
musevi, arkadaşı Sodyayı biçakla Uç ye· miinak"'ia etmiş; dün sabah saat sekizde 
rinden ağır surette yaralamış-tır. biçaği}e Sodyanın üzerine saldırınış ve 

Sodya ve Jozef şam tatlisı satmakla gırtlağına iki defa saplamıştır. 
geçinen iki rakiptir. !kisi de şeridçiler Yaralanan SodYQ kaçmağa teşebbils 
çarşısı istikametinde satış yapın.akta ve ederek o cadde üzerindeki Haydarm ÇO-

zorlukla geçinmektedirler. - SONU 2 iNCi SAYFADA - Milli vicdanı titreten hadise 

Ecnebi tayyareler Suçlu talebeler dün adilet 
ispanyada gittikçe artmakta ve b k Jd 1 

faaliyetlerini arttırmakta... uzuruna çı arı 1 ar .. 

' ~ ' ' ' 

Müdür B. Haydar yaşlı gözlerile 
davacı olmadığını onları 

vak' ayı anlattı. Talebesinden 
affettiğini söyldi 

Kültür lisesinde cereyan eden si- rine ayağa kalkmış, suçlulara gözle- yİm> demiş ve çıkardığı bir kağıt· 
!ahlı tehdit hadisesinin muhakeme ri takılınca yerinde sendelemiş ve tan şunları okumuştur : 
safhasına dün birinci Asliye ceza· ağlamağa başlamıştır. Bu mÜf''\.•; 1 - «Beni ölümle tehdit edenler 

Barselona, l O (A.A) - 938 martın· da başlanmıştır. Hadise halkımız ve sahne, salonda bulunan her kesi mü· haklarında teveccüh beslediğim ta-
dan mayısına kadar esir edilmiş olan . .,.. mektep talebeleri arasında büyük bir teessir ebniştir. lebemdir. Bunlardan Zekiyi ailem• 
düşman tayyarecilerinin adedi hakkında nefret ve teessür uyandırdığı için B. Haydar göz yaşlan arasında le bindiğim arabama almış, Ahmed! 
neşredilen yeni ve resmi bir notada 3 1 . mahkeme salonu tamamen dolmuş· konuşmağa, hadiseyi nakle çalışmış vakariyle temizliği ile beğenmiş, Sa-
lıalyan, 13 Alman ve iki lspanyol tay· U..~~~~~~~~~~:;..:ı~aıı tu. ve muvaffak olamayınca : bahatıini komşu bir aile çocuğu ol· 
yarecisinin esir edildikleri bildirilmekte· arruzu mart ayında baılamııtır. Nota.da Hakim bay Kemal, müddeiumu- - «Şu dakikada müfekkiremi sa· duğu için hatta bir akraba telakki 
dir. 938 klinunusaniııinden ıubatına ka· ıöyle deniyor ı mt B. Sabri Atamanerdi. ran ve sarsan müheyyiç hisleri tah- etmiştim. 
dar iki ltalyan bir Alman ve 4 lapanyol cGörülüyor ki bu deVTe eanasında ec· Davacı yerinde bulunan B. Hay- m!n ve takdir buyurursunuz. Müsa· 2 - Tehdit maksadiyle odama 
esir edilmieti. Düsmanın Araııondaki ta· -SONU VCIJNCV SAHiFEDE- dar Candanlar. haklrnin iııareti üze- adenizle bunları okuyarak arzede- - SONU 2 INCl SAYFADA -



SAYFA :2 
ıe::: J ... - ™-' 

Orman an a k.. 1 

oy- • 
1 

Vergi 
lü lehine ko ay a T ahakkukatında 

Muhtelit encümen hükümetin son 
etti teklifini ittifakla kabul 

On beş yılda 
lzmirde yükselen 

eserler 

Milli vicdanı titreten hadıse İçtihat değil 
Kanunun sarahati 
Hakim olmalıdır 

Muhtelit encümen. hükınetin köylü ve ti ormanlardaki kuru dal, kuru çalı çır- Vilfiyct makamı, Cümhuriyetin onbeş 
milli eltonomi lehine yaptırdığı yeni ilave pıların, ormanı tahrip etmiyecek tarzda yılında İzmirde yükselen cümhuriyet 
tekliflerini. büyük bir memnUJÜyetle kar- toplanıp onnandan dışan çıkanhnası için eserlerini toplu bir şekilde tesbit eden 
şılam11 ve müzakerelerinde bu tadillerin köylülere izin verilcbifu. mühim bir eser hazırlamağa başlamıştır. 
esas tutulmMIDJ ittifakla kanulapırmıı-l Madde S - 127 inci madde aşağı- Cümhuriyetin on beşinci yıl dönümü 

Suçlu talebeler dün ada
let huzuruna çıkarıldılar 

BASTARAFlllNCISAHIFEDE 
mimle bu mesele yenilenmiş, mükel. 
lefler günlerce heyecan ve korku 
içinde kalmışlardır. 
Vergilerde adalet ve müsavat esas· tır. Bu mevzu üzerinde helimıit olan bü· daki tekilde tadil edilmiştir. hakkında hazırlanacak eserde valinin ve BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE mesi yağı azalıp kendi kendine ya-

tün ihtiyaçlan kökünden halleden ve Orman saıçlanndan dolayı tutulan belediye reisinin birer makalesi, vilayet girdikleri zaman her üçünden de vaş yavaş sönen bir kandil gibi bit- tır · 
Türkiyenin en büyük davalarından biri ağaç. tomruk. kereste. maluubt ve sair istatistik müdürü B. Kazım Deminin tz- böyle bir hareket nasıl ümit edebilir- mesine elbette müraccahbr. 
olan ağaç mevzuu üzerinde devlet ve mahsulat ile nakil vuıtalan bekçi ve mirin tarih? eserleri hakkında bir etüdü elim. Müşkillerini anlatmağa ve ni- Bu sebeple Kültür Lisesini ideal Maliye, ticarethanelerin de&er· 
millet menfaatlerini çok güzel tdif eden hekçihaıılar ta.rafından zaptedilerdc mu- bulunac tır. &er bir çok fotoğraflarla hayet dertlerini dökmeğe gelmişler- bir memleket mektebi yapmak gaye- ferini her zaman tetkik etmek sala· 
yeni projenin tam metnini, Ziraat veki- hafaza edilmek üzere en yalon belediye- süslenecektir. dir sandım. T amaınen boş bulun- sine varmak için yine çalışıyorum... hiyetini haizdir. Blançonun hakika-
limiz: B.Kurdoğlunun muvaffakıyet vesi- ye veya köy muhtanna, veya lı;öy muhta- --=-- dum. Bildiğiniz ve ifademde <le bil- Ve çalışacağım. te uygun olup olmadığını araşhr· 
kalaımdan biri balinde, .ütunlarmuza alı- nnın vekiline., bu da bulunmazsa ihti- Sıhhat Meclisi dirdiğim şekil ve vaziyet bu suretle Her muallim ve mürebbinin kal- maktadır. Bu muamele de çok ye-
voroz: yar heyeti aza.andan birine mak- hasıl oldu. binde ve vicdanında mevcut şefkat, rindedir. Fakat maliye kadrolannın 

PROJENlN METNl boz mukabilinde teslim olunur. ... toplandı 3 - Odayı bırakıp çıktıktan za- feragat, uluvvücenap gibi duygular- darlığından bu vazife yıh içinde ya-
Madde ı _ (3 l 16 sayılı orman ka- Bunlardan çüriiyecelt veya bozulacak Vilayet sıhhat meclisi dün Sıhhat man bir an düşündüm. Bu feci işba- dan, ve bu asil hislerden örülmüş pılmaınakta, bir gün ansızın her 

nununun ek kanun Jayıhası:) olanlarla muhafazam her hangi yüz- müdürü Dr. Cevdet Sataçoğlunun na bir rüya gibi geldi. Yine, hayır meslek faziletinden bir nebze, benim hangi bir ticarethaneden beş senelik 
den mümkünsüz, veya müşkül veya mas-- başkanlı<Yında toplanarak şehrin bir bunlar yapmazlar, böyle bir ı::p.·y ola- de bu meslekte 28 yıldır çarpan gön- dehe.der talep olunmaktadır. Umu-

3 1 16 sayılı kanunun 18 inci madesi ~ :r A h" d- ·· ile 1--- ı~L · 1 
raflı olanlar, sulh hakimi izniyle en yakın aylık cı .... O.lık durumunu gözden geçir- maz diyordum. ilk anlarda heyecan- lümde vardır. Bu gençlerin manasız- mı ll' uşunce ~ aenel.UL bcar 

aşağıdui şekilde değiştirilmiştir: ---r. el 1 · h- __ L L l.--...: b" 
pazar mahalline götürülerek idarenin sa- miştir. T ophıntıda kara sinek müca- dan ziyade umulmaz bir kazanın 

1 
ca, hatta azgınca hareketlerini ç<r muam e erın eıavını ner ·~· ır 

Ormanların içinde veya orman l!llID1'la
rına köy ortasından ufki hattı müstakim 
üzerinde 1 O kilometre uzaklığa kadar 
bulunan köylülere r:ati ihtiyaçları için di~ 
kili ağaçlara ait tarife bedelinin onda 
birini ve aynca kesme ve taşıma mauaf • 
lannı ödemek şartiyle ormanların istif 
ed.itmit yerlerinden veya orman memu· 
runun göstereceği mahallerden keYeste
lik, bplık tomruk ve mahrukat verilir. 

Aynı mesafe dahilinde bulunup da g~ 
çimleri ötedenberi, kendi vasıtalariy!e 
pazarlara getirip aattrldan kereste, odun 
hplık ve lc6milie bağlı olan köylülere 
tam tarife bedeli alınaralt izin verilebilir. 

tlş komisyonu marifetiyle ve açık artırma delesinin sıklaştırılması kararlaştırıl- doğurabileceği derin bir hayret be- cukluklanna bağışlıyonım.. Şahsi hiç talep karŞısında verebilecek kaç tica-
ile satılır. Masraflar çıktıktan sonra geri mıştır. ni sarmışh. Fakat odamdan çıkar- bir düşmanca hiuim ve ceza talebim rethanemiz vardır bilemem. Burulan 
kalan para, emanet olarak bankaya ya- --=-- ken veya kaçarken gösterdikleri he-1 yoktur. OnJc:rı affettim. Sevgili başka beş sene içinde bir ticareha-
mılır. Yeni vapurlar yecan bahçede ve koridorda bulu- mesleğimde ve memleketimde Türk nenin geçireceği istihaleleri düşün· 

Suçlu lehine karar halinde, müsa· nan talebenin de gördükleri onlarda- gençliğini çirkin gösterecek böyle mek lazım gelir. 
deıe edilmiı mallar mevcutsa deYhaJ, ea- Almlzmir lim!~~~~a i~l~tilo:ıek ~el re ki bu fevkaladelik benim de heye.- bir hareketin bir daha tekerrür et- Bir mükellef yılı içinde hesabını 
tılmışsa bedeli iade olunur ve nakil mas~ an tezganıanna sıpar~ş eaı .en canımı uyandırdı. memesini bütün kalbimle dilerim. . ma1iyeye verirse bilerek bilmiyerek 
raflanndan başka hiç bir oey alınmaz. Sur ve .Ef~s .vapurlannm ınşaab ~k- Asabımı oynatb. Hademe Ramiz Bu büyük heyet huzurunda bu tari- işlediği hatanın ceza8mt çeker ve 
Karar suçlu aleyhine olduğu takdirde ise ma~ edıl~.ıştır. ~u vapurları lmure Zekinin bahçede bir ağacın alhnda hi dakikalar içinde onlann da vicda- onu~ tekerrür. etmemesi eabaplannı 
müsade.ıe edilmiş maddeler satılmamıt getırmek ~re hır.heyet yakında ... Al- saklı durduğunu, diğerlerinin yatak) mm saran bu feci hastalıktan ebe- temın eyler. Bır h~tanın ,bet eene d~ 
ise .atılarak. sa.tıltnlfSa bedeli. hazineye manyaya gıdecektir. Vapurlar halen haneye doğru koşarak gittiklerini! diyen kurtulmalannı temenni ede- ~amma Eı~t •• venlmemıı" olur. Bır 
irat kaydolunur. Bremende bulunmakta.dır. söyleyince hayabmm tehlikede o)- rim.> ıçtihat v~ dutun~ yanlıghgından do-

Ma.dde 6 - Ziraat v elcileti. lüzum -=- duğunu gördüm. Ve kendimi polise 1 ifadesinin muhtelif yerlerinde layı on bmlerce lira cezara ~mak-
göreceği ahval Ye mıntakalarda, icra Vtı- Kültür haberleri tevdi suretiyle kurtarmaktan başka hınçkıra hınçkıra ağlıyan B. Haydar tan kurtulur. Sonra vazilenm zam~-
killeri heyetince de bılldik ecliJecek esas- Ok 1 ·· J • • alı _ çare bulamadım. hazan duraklamak mecburiyetini his nında yapılmaması da yalnız mu-

Bu iznin ne hadler dahilinde ve ne u ve muessese enmıze na k il fi d ~ 'l h · · d. a1e h · 
lar clahiliacle. fabrika ..hi>i orman ima- cak Atatürk büstlerinin sınıf kıyme- Heyecanım uzun uzadıya hadise- emiş, hu sıracla sttçltu alebelerden ~~ eö n

1 
~~d. ~e~ ~ l ~ 

prtlarla verileceği. talimatname ile tes- latçılanna aşaiıdaki oartlann tamamı ve- ti itibariyle de yüksek değeri haiz yi yeniden canlandırmağa manidir .. Zeki ve dinleyicilerden de bazılan ır. Ye a ıse er .yonızh l . 1 
bit olunur. Ziraat VdcAleti,. bu iznini. bu ya bir kısmı mukabilinde tayin edeceği im · · b lan illA kar Müsaadenizle hen yalnız şunları ila- da ağlamıstır. B. Haydann bilhassa sene sonra aranan ticare ane erın 
vaziyetteki köylülerin refah ve kalkınma· bed-" ı ~--t.. 0 ası ıçın un n m 1 sanat - d 1 Onl A.ffed d yerlerinde yeller esmektedir Yine euer e. artmnasız ağaç. unnr~ ve larımıza yaptırılması muvafık görül- ve e eyim : c an iyorum> emesi, bir . . .. : . . . 
lannı istihdaf eder tarzda yapacağı plan- ormanda kereste imalinden kalmış ve .. tü.. B·· t t ... yaln y·· k Hayatımda ilk karsıJ .. cıtıgıv m bu · hocanın talebesine karın daima gö .. beş sene ıçınde odeme kabıliyetını 
1 ı al d L muş r. us sa ma ışını ız ur - ~ ı -s- k b d b' k "k il fi I k 
ara uyma an ve ar ann a oir veya mü- kalacak parçalan verebilir. h k 1 1 k H" la neviden bir tehlikenin ve tehdidin 1 terdiği müsamahayı tebarüz ettir- ay e en ır ço mu e e er e ar-

teaddit birlikler kurmaları ve işleme yer- a) imalatçı tarafından vekaletin te.abit Te_~kehtra' akn yapaca h:ttir·. ası tı talebem tarafından böyle bir zarnan· !ımesi bakımından dakikalarca alkış- şılaşılmaktadır. Yahut öclenemiye-
1 . • 1 -• v ur ava urumuna aı . k · ) 1 · k d .. 
ennı ve ça ışma taTZiannı göstel'ecegi ettiği imalat plinının tatbik ve takihinllı * da yapılmasına hala bir mana vere-ı lanmıştır. ce vergı ta ep erı arşı~ın a mu-
şekillerde 1slah etınderi ıartına bağlıya- tealıhüd edilmiş olmasa. H h- la dank miyorum. Bu çocuklann sınıf ger- ZEKi NE DiYQR) 1tellefler manevralar ~evuerek dev-
bilir. ava ucum nn orunma ve Y 1 t. . tı im.kan ızl klarl kar 

b) Maliyet ve işletme ,artlanmn ve- k lan · tirak ed .. ... t me vaziyetleri henüz belli bile de- Hakimin işareti üzerine ayag"" a e ın ıcraa nı 8 1 a şı-
M dd 2 A kan 36 gaz ura na ıs en ogre - 1 k d 1 H··•~-- b 'b" a e - ynı unun ıncı kaletçe kontrol edilmesinin kabul edil. nl M 'f. lan d gvildi. Belki de hepsi de muvaffak I kalkan suçlulardan Zeki gözlerini aştırma ta ır ar. uıasa u gı 1 

dd . ... d-•-' L'- ld mc er ve e.an memur nm a - hail d lar · · ·· ·· ·· d l t ma esı sonuna qagı wü ııua e en- miş olmaa. lan '-"'1 rul olacaklardı. Sözlüye kalma maluma-ı kurulıyarak şunları aöylemiştir · er vatan aş ıçın uzucu. • ev e 
. ti ve&a.1etçe so muştur. · · · lı lmaktadır 

Dll§ T. c) Vekiletçe tayin edilecek esas ve lileri sınıfta kalma değildir. Sözlüde - B. Haydann odasına girdik... ıçm ~~ 0 • • 

Orman idaresi nakliye tezkerelerine hadde uygun aatıt fİyabnm stok teaiai ve B. Hakkı Balcıoiilu rnuvaffakıyetaizliklerden sonra hile Bildiğiniz gibi üç arkadaştık. Vazi- Bu iki vakıayı mı~ olarak .:le 
müsteniden müruriye tezkeresi verir. Or- sevk plinınm kabul edilmit olması. T' t _ _ı__ •• B u::_ı_t.:_ Bal yine ikmal imtihanları vardır !yetimizi sorduk. Bilmediğini söyle- aldık. Mua.m.ele vergisinde ve dıger 

-'l d d . . . 'b • ı ıcare ooaaı reuıı JUUUa cı- . ' ·ı d d b he h lar 
man mıu an a e • cıns, nevı ıtı any e d) - Çalıplan ormanda mevcut veya oğlu dün T eofil Gotye vapuriy~e Bunlar benden sınıf geçtiklerine di. Yanından aynldık. . v~gı er e e.. una nz:r ya'!1 ş .. 
ibraz olunan nakliye veya müruriye tez~ tahıueül edecek enbz ve parçalann kıy. h' h uk d - .ı k b" A dair tasdikname istiyorlardı. lmti-1 Hakim - Hazırlık talıkikabnda :laima tekerrur etmektedır • Bır gun 
)ı; • yafuk .... d ah 1 ır uç ay evam eo.ecc ır v- b' .. h' lir lık b" . ka 

eresme te ettigı ve amg 0 
- metlendirme ve sevk tudanmn hbul ve nıpa seyahatine çıkmışbr. B.Hakkı hanlar bitmeyince hatta, kendileri- siz, bu hadisenin aranızda daha ev- on ın~ yuz m a ~ ır ~ergı. • 

duğu takdirde, beyeti umumiyeai üzerin- teahhüd edilmit olman. Balcıo""lu ltal Alınan ve Fran- nin de pek ala bilmeleri lazımdır ki velden tekarrür ettirildiğini söyle- çakçılıgı yakalandıgı aoylenıyo~. 
de hacmen yüzde 1 O Ye ve:znen yüzde ) B' ·· dd' b" •·•- ı_,, g Y8t ya k • k 'h l • · · · Aylarca bazan yıllarca bunun dedi-e ır veya mutea ıt ır~ teııw sanın muhctlif şehirlerini ziyaret e- as en amp nı ayet enmeyınce na- mıssımz. k-..ı .... 
f 5 e kadar zuhur edecek fazlalık. nalı;- oartoım kabul edilmesi.. d k . sıl sınıf geçme vaziyeti tesbit oluna-1 Zeki _ Hayır ben böyle bir şey ocıusu suruyor, sonra da ya devlet 
1• ·· • t k • _. ! ece tir. ' A ük· IJ f hak · ıye veya murunye ez eresmoe yazı 1 Madde 7 - Doğrudan doğruya dev- --=-- bilir? 24 saatte tasdikname is teni- , söylemedim. ifade polis komiattine, ~r~~n ın : e. e v_,erıyor vey.a 
.abş bedeli üzerinden onnan Fenni alı- let tarafından işletilecek ormanlarla, rnil- J b J yordu. Bu teklifleri mantıksız, ma- imza bana aittir. Tazyik altında bu- malıye vekaletı yanlışhgı kabul edı-
narak serbest bırakılır. li sermayeli Türk tirketleri veya milli zmir güneşi 0 nasız olduğu kadar imkansızdı da ... ' :nu okumadan imza ettim. Karakol- yor. 

Yukandaki hadleri aşan miktar, hü- bankalarla müştereken işletilece1' or· b• h• d• Ümitsizliğe, manasızlığa düşmüş da bizi farelerle dolu bjy odaya hap- Ve yahut çok nadir olarak bu gi-
tün fazlalığa oamil olmak üzere kaçak manlar ve devlet orman işletınesi müte,. 1 r şe l r 1 r olan bu talebeyi sükunete davet bel~ &ettiler. Ben o ifadeyi imza ederken bi hadiselerden dolayı da tahsilat 

addiyle müsadere olunur. Nakliye veya davil sermayesine ait muameleler mu- Avrupanın pek çok yerlerinde gü- ki mümkündü. Fakat ne yazık ki irademe sahip değildim. imkanı hasıl oluyor. 
müruriye tezkerelerine muvafık o!up ta hasebei umumiye, artırma, eksiltme ve neşe hasret çekilirken yazın lzmirde hadiseye gözleri kapalı atılıvermiş-! Hakim - Müdürünüze, size ders Lakin yanlış hadiselerin. yanlı§ ta-
d 1 ld ih l k J h k 1 b l ı 1 k d - - --~- hakkuklann alakalı mükelleflere ne amgasız o an emva en ceza.en ayrıca a e an1:10 an ü üm erine ta i oma- her dakika yakıcı ateşiyle etrafı sa- er, ön eme zaman ve im aıu bırak- veren, yetiıtiren mö ürunuze u.aı.en 
. ._. k t tı b d l' 1 t V kili · h · ı l d.ı ban k · · bü·.;:ı, maddi ve manev"ı .,,.....,. ... ver-ııu a sa ş e e ı a ınır. yıp cra e en eyetınce tanzim o u- ran güneşin gözler üzerinde tesiri mamış ar . ta ca çe tınız? Y UA ~ .... 

Orman sayı.lmıyan mahallerden na- nacak hrarnamelere göre ve luıausi ti- olmaktadır. Hilal eczanesi güneşin Sayın hakiınler. Zeki - Hayır, bu iftiradır. Bize diğini düşünürsek. vergi sistemimiz-
kill ihtiyar b eti · d hiç b" • lanna ·• ~•- ·r...~- dil" s· · k d f de vuzuhsuzluğu ortadan kaldırma· · er, ey erm en rr re- earet rcap gore yapıur. ültüraviyole ziyasını süzen Föyü- Hayatımın 28 senesini maarife 1 ırnra e. ~yor. ızı me tepten e nın ne kadar kat'i hır' ., ....... et oldu· 
sim n ücrete tabi tutulmalı:mzm verile.. Bıı işletmelere ait hesap denesi ilJı:. zal ve şemsiye gölgesi ve vapurdu- hasretmiş binlerce talebe yetiştirmiş etmek ıstiyordu. ~""4 
cek mazbatalarla yapılır. •- · b'd .:..d E lül ı.._ ..ı__ _ 1_ j LI"'L!__ Ned !L.!_ • D ğunu kestirmek kolay1--r. u:fTUl 1 aye...... en Y sonuna JUlonr manı reDileri üzerine çeşidi bol fen- bir muallimim. Geçen yıl açtıgım· JiaJUID - en ırura etsm. a- ~~ 

M dd 3 3 7 ine' dd y d-L! d d · h b' d k'k 1 · I · ff •w • • Şunu da ilave edelim ki lzmir def· a e - ı ma e apgı a5J evam e er. ni bir gözlük deposudur, her cins ve Kültür Lisesi için vanmı, yokumu a ır a ı a evve sız en a ettıgım 
şekilde tadil edilmiftir. Bilançolar, lllı:tqrin bidayetinden iti- çeşit her keseye elverişli son m<Xla feda ettim. Bu vaziyet gösteriyor ki söyliyen müdürünüz neden böyle terdarlığı bu gibi hadiseleri asgar1 

Ormandan çılı:an hasılatın bedel tari- haren dört ay 1·çı'nde Dıv' anı m-·'----hata 1 ki d l h d b' k" ··kt··k O · .. f'k bir hadde indirmek için azami gay-unaac göz Ü er üzerine mevsim o ayısiy~ ayatımı a vermek ihtimalleri var. ' ır uçu u yapsın. sıze muş ı 
feleri mmtakalar itibariyle ve piyasa j. tevdi ol nur. Divanı muha••ba~ bu b'.•aAn- l ak .ı l Ol b' baba ·b· I tt' • · hald retle çalışmaktadır. Bilhassa 19 38 - ... " e toptan ve per enae muame eye anca samimiyetle derhal bildi- I .ır . . gı ı muame. e e ıgı e 

l ·· ··d- }" ... ~ 1 b d hi d b h d kadrolarının tanziminde bu noktala-cap anna gore orman umwn mu ur ugu ço an, u i aıenin mevzuatına ve ticari başlamışbr. Eczacı Kemal Aktaş di- reyim ki ben de elimdeki bilgi yuva· ısız ı .. ra .an a .se. ıyor·s· unuz..... .. 
tarafı d t · dil k Ziraat Veı_,. 1 · l t · · ı . ._,._ M dd d - 1 ra büyük bir ehemmı'yet ven"ldigvı• n an anzım e ere llUI- lf e menın ıcap anna göre teı:a.a ve mu· yor ki: Gözünüzün sıhhatini ve kıy- sını kurabilmek. uğruna bunu da u emmurnının goster ıgı u-
letince tasdik olunUY. hakeme eder. · · l ak . . b' ) h l h A zum u''zenn' e h~'-~- ~ z k' a1· 1örülüyor. metinı an am ıçın ır a za göz e- atta seve seve sevine sevine ver- aıum e ıye şu su ı 

Madde 4 - 39 uncu madde sonuna Madd 8 B '- · rih' k ' ' d Bizce dava mevzii degıw 'ldir. Hasta-e - u .ıtanun nqn ta ın· rinizi apayınız, gözümüz benliği- meğe amadeyim. sor u : 
ll,,,.nıd-'-' t_k 1- 1 • ti' d '""ih he ..ı,_ M d k" b d tazyik lılc umumidir. Maliye vekaleti mev-
,.._. a5l n ra eıuenmış r: en ıu uen mute ruir. mizin en mukaddes bir uzvudur, o- Yarıyı bulmuş ve kim bilir belki - ' a em ı za ıta a · gör-

Aynr şartla ve keza bir bedel tesvi- Madde 9 - Bu kanunun tath"'-'- e t~- l yık ld k d d....... ·• ·· 'dd. ed' s· · zuun ehemmiyeti ile mütenasip has-
lllilll ...... na a o uğu itinada usuru- e yarıyı geçmiş bir Ömrüm, pek şe-- ugunuzu 1 ıa ıyorsunuz. lZl 

yesine tabi tutulmak.sızın Ziraat VeHie- m vekilleri heyeti memurdur.> muz olmamalıdır. refli bir hizmet yolunda nihayetlen- adliyeye teslim ettikleri zaman ne- sasiyet göstermek kanunların taki· 

, • den bahsetmediniz. Tazyik gördü- batına ait çok sarih ve kat'i talimat· 
ğünüzü söylemediniz? lan en küçük bir tereddüde mahal 

Suçlu_............ vermiyecek şekilde hazırlamak, kad~ 

TAYYARE SiNEMASI 
Sayın müdavimlerine bu hafta 2 takdim yeni film • 

yıne ediyor 
•• . " 

KUÇUK ŞARKICI 
Amerikanın en meşhur şarkıcısı 

AL COL SON 
Ve 200 lnz 

çok 
50 revü artisti ile birlikte 
muhteşem ve çok zengin 

temsil ettikleri 
operet 

AYRICA 
Sinema perdesinin en genç iki sanatkarı 

Simona Simon ve Jean P. Aumont 
Tarafından nefis bir surette temsil edilmiş gençlik 

Neş'e ve zerafet filmi 
••• 

KADINLı\R Göl •• u 
Seanslar : KadınJar Gölü 2.35 ve 5.30 da Küçük Şarkıcı 4.10 ve 7.40 ta Cumartesi, pazar aaat 1 de KüçükŞarkıcı ile batlar .......•• 

l . ' 'ı• . J- • ' • • • • ... • - - .' • :..... • • • • • '.n ~ ~· /. .,: ... . • "' • ' : .• ·.J,/ 

Suçlulardan Ahmet te tazyik gör- ro ve teskil.atını ihtiyaca cevap vere· 
düklerini, müdürü tehdit etmedik- cek şekilde genişletmek ve takviye 

ı )erini tekrarlamış ve iftira karşısında eylemek mevkiindedir. 
bulunduklarını aözlerinde tebarüz HAKKI OCAKOGLU 
ettinneğe çalışmışbr. 

Hakim, suçlulardan Ahmede -
Sizler neden şehirde müsellehan do
laşıyorsunuz, sualini sormuştur. 

- Tenha yerlerde dolaşıyorduk •.. 
Onun için tabanca bulunduruyor
du. 

Hakim - Oğlum bu iftira keli
mesi üzerinde neden duruyorsunuz. 
Müdürünüz size iftira edeceğine sı
fır numara atar ve mektepten ko
vardı. Bı,ına neden lüzum görsün ... 
l ftira edecek tinette olsaydı, 8İzleri 
affetmezdi. 

Suçlulardan Ahmet te ayni şeyle
ri söylemiş ve dinlenen yedi şahit 
hadise hakkında bildiklerini ifade 
etmişlerdir. Billıassa mektep hade
meleri!lden biri, suçluların hadise-
den az evvel yatakhaneden tabanca
larını aldıklarını söylemiştir. 

Mahkeme, suçluların nüfus tez
kerelerini ibraz etmeleri İçin talik 
edilmistir. 

Şeritçiler çarşı
sında bir cinayet 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
rapçı dükkanına girmiştir. Fa.kat bu sı· 
rada yeti§en Jozef biçağı bir defa daha 
Sodyanın beline saplamıştır. 

Biçak güçlükle Jozefin elinden alın· 
mıştır. 

Fazlaca kan zayi eden Sodya derhal 
memleket hastanesine nakle~ ve 
kendisine ameliyat yapılmıştır. Hayatı 

tehlikededir. Suçlu Jozef biçağile ya.ka
!anm.ı.ştır. Müddei umumi muavini B. 
Rüştü Mokent hadiseye el koymuştur 

--0---

Bir tayin 
Muamele ve istihl8.k: vergileri maliye 

~ubesi tahsil şefliğine maliye vekaleti 
memurlarından B. Fevzi tayin edilmiş
tir. 



Ha tayda ~ON H:ABER 

Hatay rahata kavuşuyor 
Vaziyet düzeliyor 

BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE. 
Türkiyeye bir dostluk muahedesi, bir 
Türk - Fransız - Suriye üç taraflı anlaş
ması, bir de Türkiye ve Fransa genel 
kurmayları arasında bir anlaşma akdi 
için tekliflerde bulunmak teşebbüsünü 
üzerine almıştır. Bu teklifler Ankarada 
müsait bir şekilde karşılanmıştır. 

Başvekil B. C. Bayar 
Istanbula hareket etti 

Arap gazeteleri 
çeteciler hudut 

kapatıldı. Ermeni 
haricine atıldılar 

c Fransız - Türk münasebetleri böyle
ce bir emniyet ve faaliyet safhasına gir
mektedir ki bu da Fransız umumi efkarı 
tarafından çoktan beri temenni edilmek
te idi. lki memleket arasında çok tabii 
ve cananavi> olan dostluk lüzumu ha
linde sulhun muhafazası için büyük bir 
imdad olacaktır.• 

Ankara, - Başvekil 19,50 trenino bağlanan hususi va 
gonla lstanbula hareket etmiştir. 

Başvekil istasyonda meclis reisi, vekiller, mebuslar generaller milli 
bankalar direktörleri ve daha bir çok zevat tarafından teşyi edilmiştir 

Fransız yüksek komist>riain 
(Türk Dostluğu Feda 

azledileceği söyleniyor. Şa•nda 
.-dilmez) diye bağırdılar 

le 

Mısırın Montrö 
kında Bonne 

hak· anlaşması 
izahat verdi 

İstanbul 10 (Telefonla) - Adanadan ğı gerginliğin her an daha bariz bir şekil- ettiği bir itimad ve faaliyet safhasına gir-
bildirildiğine göre Halayda tam sükunet de azaldığını kaydeylemektedir. miş olacaktır. !ki memleket arasında ta-
'Vardır. Kont de Martelin istifa ettiği Pöti Parizyen şöyle yazıyor: bil ve ananavi olan dostluk icabında ırul-
liiylenjyor. Yerine Hatay delegesi ku- Halayda vaziyet, Fransız hükümetinin hun muhafazası emrinde büyük bir mü
ınandan Kolenin tayin edileceği de i!Ave aldığı şiddetli tedbirler sayesinde yeni- zahir olabilir. 
edHmektedir. den normal bir şekle girmiştir. Zimam- Popul~r gazetesi de diyor ki: 

Ecnebi tay yareler 
IJASTARAFI 1 iNCI SAHtr:EDL 
nebi tayyarecilcrin mikdan mühim &u· 
rette artmıştır. Jtalyan tayyarecilerinin 

mikdarı 9 36 ve 9 3 7 ye nazaran faiktir. 
Bu senelerde e~ir edilmİ§ ltalyan tayya· 
recilerinin mikdan 28 di. Neşredilmiş 

Unsurları birbirine katan Arap gaze- darlarımızın Türkiyeye karşı aldıkları Türk - Fransız dostluk muahedesi ya
teleri kapatılmış, çapulculuk eden mil- dostane vaziyet Ankarada çok iyi tesir- kında imza edilecektir. Fransız • Türk-

k olan erkama nazaran ltalyanın müdaha-
ııella!ı çeteler tecziye ve hudut haricine !er yapmıştır. Şimdi geniş bir Fransız - Suriye Uçüzlil muahede de eza imza 1 . b·ıh 938 d h. d'I . . 
•-b'.d ) . . b ) b l .. ki . h ·cı · ti esı ı aasa e ısse ı rruştır. Bu "' ı edi l1ll§, Şamda sokaklarda yapılan Türk rnüzakerelen aş amış u unuyor. olunacaktır. Tür yerun arı sıyase 1 f d 

36 1 1 
• . . 

· . . . . . . Ih k l 'sene zar ın a ta yan tayyareeısı esır 
nUmayışlerde, hükilmet siyasetini değiş- Öyle ürmd edilıyor ki bu milzakereler şimdiye kadar Avrupa su unun ve o - d·ı . . 

938 
. d l I 

tirmelidir, Türk dostluğu feda edilmez üç anlaşmaya müncer olacaktır. Eğer l lektif emniyetin esaslı amillerinden hirl e 
1 m·Jfı b~. . d sed~eskm ·ıe .'~anMyo taily-

.a:... b ,.._ 1 Tü. ki nin A b d . 1 1 V 1920 d beri Fransanın yarecı ennın a e ı e sı rruştır. art e -ye a,...~ış ar... r ye vrupanın cenu un a ışga 

1 

o muştur. e en . . . . 
ttlği killd 1 · d-'-' kil" d.. ·· . til d duşm·· üştür 1mzaJ mayıs devreııınde ıkı lspanyol tayyarecı· e mese esm .,... mev uşu- sıyase e e uygun · a- . . d.l . . H lbul<" k' · 

Paris 10 (A.A) - Bu sabahki Fransız nülecek olursa bu anlaşmaların ehemmi- nacağı haber verilen dostluk muahedesi aı eJJır e ı ml§tır. 8 1 ~~un~sanı ve · ·· ı · b. ı;-· · iki" ml ıubatta 4 lspanyol tayyarecm eaır edil-ıazetelerinden bir ~ğu Hatay meselesi yeti derhal goze çarpar. Bu suretle Fran- bu zihniyet ve gaye ır gını me e- . . 
llakkında Fransa ile Türkiye arasında sız • Tilrk milnasebeti Fransız efkhı keti'l ve Avrupanın nefine olarak tak- ~tı. 
&lrişilen müzakerelerin neticesinde aldı- umumiyesinin uzun zamandan beri arzu 

1 v!y~ edecektir. Vatikan, 10 (A.A) - Ekseriyetle iyi 
maliimat almakta olan mahafilden öğ

Paris, 10 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. Bonnet Mısırda kapitüla•· 
yonlan ilga eden Montrö muahedesinin tasdiki hakkında Mebusaıı 
hariciye komisyonunca dinlenmiştir. Hariciye nazırı Fransanın Mısır· 
daki maddi ve manevi menfaatlerinin korunması hususunda Mısır 
hükümetinden ahdi teminat elde etmek maksadiyle hiç bir şeyi ihmal 
etmediğini söylemiştir. Komisyon 3 muhalif reye karşı 17 reyle mu"
hedenin tasdiki lehindeki raporu kabul etmiştir. Ekseriyet B. Bonnet· 
nin izahabndan ve bir gün evvel Mısır başvekili tarafından radyoda 
söylenen ve esas itibariyle Fransaya teminat verdiği gibi ton itibariy· 
le de dostane olan nutuktan müsait şekilde mütahassis olmuştur. 

Fransada ihtiyar işçilere verilecek 
tekaütlük parası meselesi 

Londra ne vaziyet alacak? 
renildiğine göre Papalık makamı Fransa 
hükümetini sivil ahalinin tekrar hava 

bombardımanlarına uğramasına manı 

olması için mezkür hükümet nezdinde 
müdahalede bulunacağı söylenmektedir. 
Papalık makamı bir müddetten berı 

Paris, l O ( ö.R) - Mebusan meclisinde ihtiyar işçilere tekaüdiye 
bağlanması hakkındaki müzakere başlamışbr. Başvekil hükümetin bu 
müzakereye müdahale etmiyeceğini ve parlamentoyu münasip göre
ceği prensip kararlannda serbest bırakacağını söylemiştir. Fakat şu
nu da kaydetmİ•tir ki Devlet maliyesine milli parayı tehlikeye koya
cak derecede yükler ilave etmek hatıra gelemez. Eğer parlamento 

ihtiyar işçilere tekaüdiye, memur maaşlarının ıslahı, aile tahsisatının 
çiftçi ailelerine de teşmili ve zirai afetlere karşı bir yardım sandığı te
sisi gibi bütceye sekiz milyar 300 milyon franklık yeni masraf geçir
meğe taraftar ise bunun karşılığı olacak varidatı bulmak lazımgelir. 

Pario, 1 O ( ö.R) - Valanoiyadan bil
Clirildiiine söre aai tayyareleri Candia 
lekelcıi üzerine yeni bir hücum yaparak 
evvel yakılmıt olan cBrizmian> Fransız 
~apunmu büabütün batınnışlardır. Bu 
lı:onanlık l:.areketlerinin Jngiliz lıiiküm.,. 
tini .. mikyllRa faaliyet• ııevkedeceii 
OOl'Ufturuluyor. lıııriltereden bir hareket 
'beklenmesinin sebebi 9udur ki bu ha'la 
koroanlıltlanndan en çok müteeuir olan 
ln&ilizlerdir. 

Şimdiye kadar bombardıman edilen 
lngiliz vapurlarının oayısı elliye yakın
.. ır. Hatta cBrizman> Fransız vapuru 
içinde de iki lngiliz bombaların albnda 
~n vermişlerdir. Bu cinayeti daha ziya· 
ile aiırl~ran bir aebep te bu iki lngi
lizden birinin kanşmazlık komitesince 
tayin edilmit bir müp.hit olması ve va
tife batında öldürülmesidir. 

Bununla beraber Londra mahafili 
•imdilik kararsız görünmektedir. Lond
rada bir çok hal tekilleri göz önüne ge
tiriliyor. Fakat bunlardan her biri va
lıim mahzurları ihtiva ediyor. Birinci tel
kin ıudUT : lngiliz hükümeti general 
Frankoya kafi bir ihtarda bulunarak bu 
taarruzların lngiltere tarafından derhal 

ınukabeleyi davet edeceğini bildirebilir. 
F°akat bay Çemberlayn böyle bir teııeb
hüsün general F ranko ile lngiltere ara .. 
tındaki münasebetleri tehlikeli bir .af. 
haya ıokmaaı~dan ve lngiliz ıilAhlanma 
Programına da cnge) olmasından 1ngiliz 

ltalyan an1a§masını yeniden iflisa ıü
riikliyebilir. 

Salamanka ve Burgos hükümetinin ln
tilteredeki avukatları ise lngiliz hükü
ınetini tehdit karşısında gerilemeğe lef"' 
'Vilc ediyorlar. Bunların fikrince lngiliz 
lıükümeli lspanyol kara oularında lngi
li% vapurlannın devletin himayesinden 

istifade edemiyeceklerini ilan etmelidir. 

Bazı lngiliz vapurları bombardıman edil
tneğe maruz ka1mak istemezlerse Jspan~ 

Yol limanlarına gitmekten sakınmalıdır
lar. 

Fakat böyle bir teklifin hükümet tara· 
fından kabul edilebileceği farzedilse bi· 
le llmumi efk.8.rın bunu müsamaha ile 

hrıılamıyacağı muhakkaktır. Hükümet. 
bu vesile iJe ispanyada iki taraftan birirJ 

diğerine feda etmekle, 2 - Tehdide bo

Yon eğmelJe, 3 - Jngiliz vapurcu]uğu 
için Jspanyo) limanlarına i~lemek gil>i 

ltıühim bir kazanç menbaını kurutmakla 
ltlıllin edilecektir. 

Bu iki teklif arasında orta bir fi. 
~ir olarak ta nasyonalist hükümeti nez~ 
dinde ıiddetli bir diplomatik protesto 
tavsiye ediliyor. Fakat bunun bir netice 
•ermiyeceği muhakkaktır. Bu aebeple 
l.a:tı mahafil Nyon konferansında tahtel
balıirlere karşı kararlaştınlan tedbirlerin 
~YJıarelere teşmilini tavoiye ediyorlar. 
"lalGın olduiu üzere bu tedbirler, ha-

berıizc~ bir vapuru to~illiyen ve için .. I riciyc. harbiye, .b~riy~, ha~a, ~ahri tİ• 
dek.ilerm kurtulmasına ımkin hırakmı- caret nez.-~etlennm mumessillerı arasın· 
yan her tahtelbahirin batmlmaoından /da çok faal görü~meler oluyor ve lngiliz 
ibarettir. Fakat bu tedbir kara oularında vapurlarına karp hava hücumlarına ni
tatbik edilmediii halde ticaret vapurla- hayet verdirecek tedbirler tetkik edili
nna karşı taamızlar bilüia lı.ara ıulann• yor. 

kümete kar§ı dost1uğa mugayir hiç bir 
mahiyeti o1m1yacağı izahtan müstağni

dir. 

Binicilerimiz şeref ine 
verilen ziyafet 

İstanbul 10 (Telefonla) - Bu akşam 
vali tarafından süvarilerimiz şerefine 

bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet çok •Rmi
ml bir hava içinde geçmi§tir. 

ihtiyar amele tekaüdiyesi için hükümet yakında bir kanun layihası 
takdım edecektir ve bu islahatın kanun emirnamesi suretiyle tahakku
ku lüzumuna kanidir. Bununla beraber bu projenin bu parlamento 
dev· 'Sİ kapanmadan neticelenmesi şüphelidir. 

/ngilterenin Amerika ya siparış 
edeceği yeni askeri tayyareler 

Londra, 10 (ö.R) - Amerikadan sür'atle lngiltereye teslim edi· 
lebilecek bazı askeri tayyareler satın almak imkanı hakkında tah· 
itikatta bulunmak için Amerikaya gönderilmiş olan lngiliz hava he· 
yetinin raporundaki neticeler hükümetçe kabul edilmiştir. Böyleca 
lngiliz hükümeti 200 keşif tayyaresi ve lngiliz mürettebatının tali· 
minde kullanılacak diğer 200 modern tayyare teslimi için iki Ameri• 
kan fabrikasına sipariş vermiştir. 

da yapılmaktadır. Diğer taraftan tayya• Bu görüşmelerde amirallığı kurm~y 

relerin bombalıyaeakları vapurlara önce batlı.an vekili amiral oir Vilyam Cemsi 
haber vermeleri ve içindekilerin kurta- temsil etmiştir. Kabine gelecek pazarte
rılmuını kolaylaıtırmalan hatıra sel~ oi günkü içtimaında bütün bu teklifleri 
mez. tetkik edecektir. Bqvek.ilin pazar günü Dünya futbol Fılistinde Patlayan Bombalar 

Böyle bir ıeye kara rverilıe vapur- Londraya dönmesi bekleniyor. Pantekot • / 
lara taanuz edecek her tayyareyi dii- yortusu istirahitini kıaa keserek hava hü· şampı yon uğu 
ıürınek neticesi hasıl olacaktır. lngiliz cumlarının artmasından ileri gelen vazi· Paris 10 (A.A) - Dünya futbol şam
hükümeti bunu emretmekte tereddüt 1ı yeti tetkik için Londraya dönmüı olan piyonluğu; 
gösteriyor. Lord Halifalcaa gelince iotirahat için İsviçre Almanyaya 4-2 galip gelmiştir. 

Nihayet bu meseleyi hal içiıı beynel-ı tekrar Y orkşayre hareket etmiştir. O da İsviçre ekipi pazar günü Macar milli ta-
milel bir konferansın içtimaa çağınlma· pazar aktamı avdet edecektir. I kınıı ile karşılaşacaktır. 
sı teklif ediliyor. Fakat tecrübe bu gibi 1 Havas ajansının istihbanna göre gele· Tuluzda Küba Romanyayı bire kartı 
konferanslardan bir netice çıkmadığını• cek hafta iptidasında yapJacak olan iki golle mağlup et.ıniştir. Küba pazar 
göstermittir. Zaten lngiltere böyle bir 1 Avam kamarası celsesinde muhalefet re- günü Antipde lsveç ekibile bir maç ya

konferansa ltalyayı da davet etmeğ~ isi bay Atlle0 nin bir sualine cevab~n baş- pacaktır. 

Kudüs, 10 (ö.R) - Filistinde tedhiş hareketleri devam etmekte
dir. Şimali Filistinde Halika müstamercsinde bir bomba zirai bir işlet• 
menin kapısında patlamış, bir kişiyi öldürerek iki kişiyi de ağır yara• 
lamıştır. Respla mevkinde de bir şah1s tüfenk ateşiyle öldürülmU.tiir. 
Müsellah bir çete hudut karakoluna hücum etmiştir. Diğer bir ·çeto 

Hayfa civarında Beth Lomo çiftliğine taarruz etmişse de muhafızl"r 
tarafından püskürtülmüştür. Nizam kuvvetlerini takviye için hükii· 
met yakında iki büyük askeri kamp inşasına karar vermiştir. Biri 
Aka, diğeri Yafa civarında yapılacak bu kampların inşa masrafı 250 
bin lngiliz lirasına çıkacaktır. 

mecburdur. Şu takdirde ltalya lngiliz vekilin kabine içtimaında verilen karar-'------------------------------------------------
teklifine muhalefet edeceğinden bu da lan bildirmesi beklenmektedir. Kabine- B e J . 

1 
d k 

lngiliz - ltalyan anlaımaaını tehlikeye nin bu içtimaı ya hafta sonunda, yahut ır apon amı a 1 ı·yor ı·.· 
düşürecektir. ta en geç pazartesi günü yapılacaktrr. Bu 

Fakat bütün bu mülahualar demek sebeple önümüzdeki hafta başında lngil· ı 

::ı.:~ .:~~::.·.:.::::;::.::.-:.~'.' ,:'. I :;:.~ ~:.~::!~· .:;:;,.'::z.:.··~·· Dev 1 etler ı· stedi g"" ı· kadar protesto et .. 
Yunan - Bulgar hududunda kanlı bi'• 

hadise oldu, hudut karakolları çarpıştılar sinler Bombardımana devam edeceğiz 
Sofya, l O (A.A) - Bulgaristan hududunda evvelisi gün kanlı bir 

hfıdise olmuştur. Bulgar • Yunan hudut karakollan arasında çarpışma T k o YO, 1 O ( ö.R) - Japon donan- tir. Ekonomi ve maarif nezaretleri de bu 
olmuş ve iki Yunan askeri ölmüştür. Bulgarlara göre hadise esnasın- 1 

ması namına söz söyliyen amiral Noda tıehirde yerleşecek, fakat hariciye müna-
da mezkur Yunan askeri Bulgar topraklannda bulunuuordu. ı ak 

J gazeteci ere yaptığı beyanatta ecnebi kalit nezaretleri Yonan - Fu ıehrine n ·~ 

Z22:IGl:Zl::t:ıı~ -------- devletlerin protesto]arı Kantonun bom- 1 ledilecektir. Vaziyetin yeni inkişafına 
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Meıodı.ans Orkestrası bardımanını durduramıyacağıru söyle- intizaren her daireden on yüksek me-

Şehir Gazinosunda 
Şehir Gazinosu bu mevıim için lzmirlilere zengin ve kudretli 

musiki,inaslardan mürekkep MELODtANS orkestrasını takdim 
etmiştir. 

Melodians orkestrası ne,e kaynağıdır. Yalnız klasik musiki ile 
·değil, herkesin. ho,una gidebilecek takrak şarkılariyle neşe ya
ratmaktadır. Bılhassa ,arkıcı V ılasiı çok alkı,lanmaktadır. 

~ Her kesin büyük takdir ve alkı,larına mazhar olan MELEDİ· 
f>ANS orkestrası gördüğü rağbete kartı büyük sürprizler hazırla· 
maktadır. 

Bunlardan birincisi önümüzdeki pertembe günü aktamı ola
cakhr. 

Balonlu dans 
Amerikan terdazı 

müsabakas1 
neş'e 

yaratacaktır çılğınlık ları 

ve 

Pertembe günü aktamı berkeı ŞEHiR gazinoıunda bulunacakbr 
HER PERŞEMBE YENi SURPRIZLER 
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miştir. Hariciye nezareti mümessili de mur Hankeuda kalacaktır. 
böyle beyanatta bulunmuştur. öyle an- Hankeu, 1 O (ö.R) - Lunghay cep
laşılıyor ki Japonya eğer ecnebi devlet- hesinden gel•n telgraflara göre Çin kuv
leri teskine muvaffak olamazsa askerı vetleri ean nehrin cenubundaki sedlt-ri 

1 
diplomatik mütalaalara tekaddüm etti- yıkmışlardır. Bu hareket Çen - Fengin 

'ı rec.ekti.r. şimalinde ve 8 kilometre imtidadında 
Amıral diğer taraftan Kantondaki olmu§tur. Bunun Japon kıt' aları için ne 

Fransız hastanesinin bombardımanı id- derecede tehlike teşkil edeceğini fimdi
diası hakkında tahkikatın devam ettiği- lik tayin etmek imkansızdır. Geniş bir 
ni söylemiş ve Amerikan üniversite!l'İdin sahanın sular altında Yalması kork.usıı
bombardıman1 hakkında da tahkikrtt nun mtvcut olamıyacağı zannediliyor .. 
yapı1d 1 ğını bildirdikten sonra Çinlilerin Zira tahrip hareketi ba$lamamışt1r. 

1 
bütün hava müdafaası bataryalarını, mit- Tokyo, 10 (AA) - Domei ajansı 

t ralyözle 'Ve sair askeri Aletleri ecnebi bildiriyor : Haifengte harekfıtta bulu· 
müesseseleri yakınından uzakla§tlrmağa nan Japon kıt'atı bu şehrin imalinde on 

1 

davet edilmelerini telkin etmiştir. kilometre k::ıdar iJerliyerek San nchıin 
cenubunda b...tlunan Li:ınkofu İ!)gal et· 

Londra, 10 (ö.R) _ Hankeudan mişlerdir. Japon kuvvetleri keza eski 

1 
Röyter ajansına bildiriliyor : Hankt>u Nankin .. Pek.in yolu üzerinde bir kaç 

1 muvakkaten Çin hükümet merkezi ol· noktayı işgal etmek suretiyle Sarı nehir 
maktan çıkacaktır. Mare,aJ Çan • Kay üzerinde Japon münakalatıru kolaylat
Şekin genel karargahını nerede te•İo ede- brrru~lardır. On bin Çin askeri Haifeng 
ceii henüz resmen malüm değildir. As· üzerine mukabil taarruzda bulunmuşlar 
kert dairelerin kom§u Honan vilM.yetine ise de ağır zayiatlc püskürtülmüşlerdir. 

I nakledileceği filen muhakkakbr. Kuo- Çinliler 2000 ölü bırakmışlardır. 
I mintag ve sivil daireler Hankeudan 4 70 Cenevre, 1 O (A.A) - Daimi Çin 
1 mil mesafede Con - Linıı:e nakledilecek- murahhası Hoe Milletler cemiyeli umu-

mi ki.tibi Avenola bir nota vt-rmistir-c 

Notada Japon seferberlik kanununun c.,. 
miyet mukavelenamesinin l-.,ila.fına o1a• 

rak manda altında bulunan Maranl ve 
KArolina adalarında da tatbik edildip 
bildirilmektedir. 

MAREŞAL ÇAN - KAY 
DiYOR Ki : 
Paris, 10 (ö.R) - Çinden bildirili. 

yor : Mareşal Çan - Kay - Şek gawtel6" 
re şu beyanatta b ılunmuştur : Çin şe

hirlerinin bombardmaniyle J pon tay• 
3;arderi Çin milletini yere rmek i-=:ti• 
yorlar. Halbuki bunun aksine olarak 
bu hareket nihai zaferden emin olan 450 
milyon Çinlinjn kin 'e nefr tırn yarı• 
dınnaktadır. 

Berlin, 1 O (ö.R) ,1 ı nı ı 

T ok,;ro sefiri bu ar <sonunda 1 okyo\ 1 

dcneceklir. Orrlinde BB. 1 !itler. Rih 
bentrop ve Japon ,.efiri"le görı.işm iş 
olan Alman sefiri uzak Şark vazıyetiri 
anlnttıktan başka Alınan ve Japonya 
arasında ınkı bir iş birliği ı~hindc fikiı 
venni~tir. Almanyanın Çindeki askeri 
mü vir1eri geri alma-"l ve Çine silah 
aevkiyatını kesmesi kıımen bu harekt:tin 
neticesidir. Almanya ve Japonya ara~ 
sında. Çine de şamil olmak Üzere, daha 
vasi ticari mübadeleler tc~isi imkin11z 

tl•iiildir. 

I 
t 



•••••••••••••••••••••••••••••••••• -v.z~~~~~,;,r-~~..:,z/"_j'.~;ı(J!~~~~77'f'?'""~~l 1 YAZAN: i 
• • 
İ R. L. Gc:'ldman ~ 
: ....................•....••...... : ~ 

BuA m 

Suçlu Değ· ! ~ 
Büyük Zabıta Romanı 

-40-

""rz/:/L/'LZZZfL/.Z////Z/77/./! 

··································= . . 
~ E NAKLEDEN : : . . 

• • . . 
~ E Nahide Orbay ~ 

• • 
iM;r-Q'Z'ZO-..L7-.Xa;ı:~/./:7JZZ7//.J'h... : ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir çalılık arkasına saklandım. inen aynk &esleri duydum. 
Barı tarassuda başladım. Otomobil ile gelenler şüphesiz 
Pençereler açıktı, ışıklar yanıyor- morfin veya Heroin almağa gelmiş-

du. lerdi. Pat ta bunun için mahzene ini-
Biraz sonra elekttikler yavaş ya· yordu. 

vas söndürüldü. Başmıdan aşağı soğuk bir au dö-
Pençereleri kapadılar. külmüş gibi oldu. 
(Yeşil güvercin) §imdi derin bir Kendi ayağımla kapana dü~müş-

sessizliğe bürünmüştü. Sadece arka tüm. 
tarafta, Klansinin odasında ışık var- Mahzenin elektriği, kapının dışın-
dı. dan çevrilen düğmesiyle yandı. 

Saklandığım yerden çıktım. Kendimi ancak içki kasalanndan 
Bara yaklaştım. birinin arkasına atmağa vakıt bula-
Y eni yapılmış Çiçek tarhını ve bildim. 

bodrum odasının pençeresini kolay- Kapı açıldı. 
lıkla buldum. Pat Klansi merdivenlerden indi. 

Pençerenin çerçevesi ahşaptı. Ge- Sağına soluna bakmadan ve bir 
nişliği bir adam sığacak kadar vardı. şeyden şüphelenmeden doğruca iki 

Şüpheyi çekmemek için demir kömür yığınından birinin üstüne çık-
parmakhk falan koymamışlardı. tı. 

Çömeldim. Destereyi çıkardım. Kürekle kömürleri biraz kazdı. 
Yavaş yava~ çerçevenin kenarını Ve burada, duvarda gizli bir delik 
kesmeğe başladım. meydana çıkardı. 

Bir çeyrek saat sonra pençere açıl- Saklandığım yerden onun bütün 
rnıştı. _ hareketlerini görüyordum. Demek 

Fakat ben de ter içinde kalmış- depo burada idi. 
tım. Taliim yaver olınu~. depolarının 

Cebimden elektrik fenerini çıkar- yerini bana bizzat Klansi göstermiş
dım. Pençereden içeri tuttum. Bod- ti. 
rumun zemini yüksek değildi. Pat, oradan alacağını aldı. Gizli 

Hemen atladım. ve yaylı kapıyı kapattı. Kömürleri 
Etrafıma bakındım. tekrar diizeltti. Merdivenlerden çı-
Bodrumda içki masaları, sandık- karak kapıyı kapatb. 

farı bir tarafa yığılmıştı. Elektriği söndürdü. 
Diğer taraf ta da iki küme halinde Mahzen şimdi yine karanlığa gö-

taş kömürü vardı. Her tarafı muayc- mülmüştü. 
ne ettim. Olduğum yerde kımıldanmadan 

Gizli bir kapak veya kapi arıyor- bir müddet daha kaldım. 
dum: Çünkü herifler uyuşturucu Otomobil hareket etti. 
maddeler deposunun hurac1a olduğu- Yine sessizlik hakim oldu. 
nu söylemişti. 

Mahzene dört be~ basamak mer
diven iniyordu. Bu merdiven bir ka
pıdan başlıyordu. Bu kapı, hiç şüp. 
hesiz buranın medhali idi. 

Riverton zabıtası buraya birkaç 
defa baskın yaptığı, araştırdığı hal
de hiç birşey bulamamıştı. Zabıta
nın bulamadığını ben bulabilecek 
idim. 

Bu tlrada bir otomobil motörünün 
sesini duydum. 

Otomobil Bann önünde durdu. 
Bir ses haykırdı. 

- Pat.. Pat .• 

Derhal yerimden fırladım. 
Artık burada kalmağa lüzum yok

tu. 
Öğreneceğimi öğrenmiştim. 
Miçel de Pat Klansi de avucumun 

içinde idi. 

Pençereden çıkarak otomobilimi 
bıraktığım yere geldim. 

-BiTMEDi-

----:---
Mektebe giren 

hırsızlar 
Cevap veren olmadı. Çeşmede Mehmet oğlu Taha Timoçin 
Ses tekrar duyuldu. ve arkadaşı Sunt Akın, Namık Kemal 
- Pnt .. Pat.. okuluna pençcreden girmek suretiyle 
Yukandan bir pençere açıldı. sergi od.asından bir yün ceket, bir boyun 

Kolulnbia üniversitesi rek örü 

a p tahrikçiliğinin 
tenlikeleri önüııde 

"Umumi efkarın karar saati için şimdiden 
hazırlıklı olması lazımdır;, diyor 

Amerika kon9resi ticaret komisyonıı bir toplantt halinde 

P:ıris 10 (ö.R} - Arneriknnın mec:hur ketin en ışıklı fikirleri tarafından ciddi 
Kolombiya 'O'niversitecıi B~kanı B. But- bir alaka takip edilmektedir. Bunların 
tler Parisc gelmiştir. Perşembe gUnU haricindekiler Avrupa meselelerini .kMi 
Brilksele giderek reisi olduğu beynelmi- de.recede bilmediklerinden hudutların 
lel Karneci sulh vakıfları ikonferansına şu veya burada olmasının manasını bil
riyaset edecektir. Yolda bu vak1flar sa- miyorlar. 
yesinde eski haline iadesi mümkün olan c Fakat hak bakımından duygular in
Reims katedralını ve Louvain kütüpha- kişaf etmiştir. Beynelmilel hukuka karşı 
nesini görmek üzere bu şehirlerde de yapılan tecavüzler önünde umumi efkAr 
duracnktır. alrtkasızlıktan sıyrılmakta ve kuvvete 

Amerikan umumi · efkarının hareket- karşı hakkı himaye lilzilumunu hisset
lcrini yakından takip eden B. Buttler mektedir. Hulasa Amerikan umumt ef
Avrupa meseleleri karşısında Amerika- karı manevi bir çalkantı halindedir ve bu 
lıların düşünüş vaziyeti hakkında mU- da çok mühim bir noktadır. Zira umumi 
hlm beyanatta bulunmuş ve şunları .söy- c!karımız bir defa manen sarsılınca ne-

le."lliştir : reye kadar silrliklenebileceğini ben pek 
c1919 Senesi ynzındanberl daima Ame- iyi biliyorum. Reisicümhur Ruzvelt ge

rika umumi efkarında bir !karışıklık çenleroe Şikago nutkunda harp tahrik-

vardır. ~~~a~ umum1 ~!kar - harbi 1~a- ç1lerinl karantina altına almağt teklif 
nun harıcı ılan eden Brıand-Kcllog p.anı ettiği zaman buna gi.iveniyordu. Sekiz 
gibi - bi.iyük fikirler karşısında ~evk ve gündenbcri de diğer iki mühim nutuk 
heyecana knpılmaktadır. Fakat hazan 

söylerun~r. Her iki nutukta en esaslı 
da Avrupa devletlerinin vaziyetini - me- sulh ve harp meselelerinde umumi efka· 
s:ı~ l9~1 Mançuri ~uhran~.a -~lduğu rın inkişaf derecesini ölçmeh hususunda 
gıbı - hiç a.nlamama.ıt.tadır. Çünk~ 0 z~- hükümetin kaygısını göstermektedir. Bu 
man Amcnka Birleşık devletten Cebır nutuklnnn ynlnız Ncvyork değil, bütün 
ve şiddete dayruıan bir vaziyeti tanımıya- meinleket gazetelerinde husule getirece
cağını bildirmekte yalnız kalmıştı. Bu ~· akis1 dikkaU taki dil ktedir 
hal · ı · (t ··t .. ) hissi. ta gı er e p e me . cızo asyonıst> ecerru çu ya H dı. ak d 1 k .,..ı.. i ti . ntı.cı y ın a ge ece son te~uu n -kuvvet vermış ve hnrp borçları hakkın- . . . . . 
d k. Un k ı b his te .. k.sek habatı ıçın daırelerıne gıdecek olan par-a ı m n a~a ara u en yu .. . . . 
derecesini bulmustur. İşte bunun üzeri- lamantcrler muntehiplerını bu meseleler 
nedir ki Kongre::.: nihayet manasız bita- ilzerinde dnha ziyade alakalı bulurlarsa 
raflık kanununu kabul etti. Fakat birkaç buna hiç hayret etmiyeceğim. Fakat 
aydan beri umum! efkar anlamağa baş- dünyada bu gün mevcut olan ahlakı ve 
lıyor ki bu kanun adalete aykırıdır. manev! bu meselelere gösterilecek ala
Aıneriknlılar her tarafta hak ve adaletin kanın pratik neticeleri hakkında hayale 
açıkça tecavi.ize uğradığını hayrelte gör- kapılmak doğru değildir. Zaten şimdilik 
mektedir. Habeşistandn, İ.-;panyada ve pratik bir neticenin ehemmiyeti yoktur. 
Çinde hnrp ilô.n bile edilmeksizin müt- Yeter iki karar saati için umumt efk!r 
hiş muhasamatın devanı ettiğini görü- şimdiden milsait şekilde hazırlanmış 

yorlaı-. Çekoslovak meselesi de memlc- olsun.> 
................................. m::I ......................... .. 

Homurtulu bir ses cevap verdi. atkısı, bir takım mecmua ve sınıf dos-
Fısıldaşmalar oldu. yasını çaldıkları için adliyeye verilmiş- Gangsterler tarafın. 

Biraz sonra da mahzene doğru lerdi 
Nasyonalist talebe 

yahudilerin Krakovi 
üniversitesine alınma

masını istediler 

---------~--r. dan kacırılan cocuğun 
Tayyare ile düşen lngiliz boksörleri cesedi, nasıl bulundu 

-o-
Miami, 1 O (A.A) - Küçük Jimmi 

Kasın cesedi Preşceton" den bir kilomet• 
re mesafede çalılnr arasında bulunmu~· 
tur. Halbuki bundan bir hafta evvel bu
raları büyük bir itina ile polis tarafından 
aranı::ıtı. 

Tahkikat bürosu şefi J Iover cesedin 
nasıl bulunduğuna dair izahat vermek 
istememiştir. 

Kamyon şoförü fidyei necat istiyen 
' mektubu kendisinin yazdığını ve bunun 

içinden on bin dolar aldığını itiraf et
mişse de çocuğun kaçırılmasına ve öl· 
dürülmesine i§tİrak etmediğini söylemiş· 

--0-
Varşova 10 (A.A} - Nasyonalist ta-

lebe Krakovi rektöründen üniversiteye 
yahudi talebe alınmamasını istemi,ier
dir. 

Cazetta Polska Polonyadakl yahudi 
aleyhtarlığının ırkcılıktan ileri gelmeyip 
yahudilerin mücadele ve rekabetlerinden 
doğduğunu yazmaktadır. 

Zobot müesseselerine yaftalar yapıştı
rılarak yahudilcrin girmesi yasak edil
miştir. 

tir. 
Verilen fidyei necatın t~mamı 

ceton mcyva bahçesindeki olduğu yer· 
Pren• ı de Lulunmu~tur. 

Profesör 
Meşhur prof csör 

Freud"un Viyana-
1 j yı terkederck F ran-

1 saya hicret ettiği

ni Ajans hnbcri 
ol::ırııl. yn7"mı~tık. 
F reud Pariste bir 
çok l:imeoc!cr ta

rnfındım karQılan· 

mı~tır. Profc:ıör 

bir kaç cün Yu
nan prenseslerin· 
den prenses Jorje 
mi~afir kalac .. ktır ... 

Kazaya uğnyan meşhuT lngiliz boksörleri Resimde Frcud'u 
Kcytnvn 10 (ö.R) - Tahlisiye kuv- iu..lle vanru5:lnrdır. Bunlar altı cesed bul- ve kansını görüyor· 

vctlerl ln iliz tayyarecilerindcn üç boK- muşlardır. üçü boksörlerin, biri antre- sunuz. 
sörU gütürüıl·en ewelki gün düşüp par- nörlerlnin, ikisi dr tayyare rnüretteba-
çalruım~ olan t<:ıl'l'arenin dilsttiğü ma- tınındır. 

Freud Pariste 

Hava Casusları 
Yazan : A. Maşar 
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Vida! Novanın arkasından çıkmış· Yağmur taneleri sirtlarini kızartmiı-. 

tı. Y aprak.lardan yaptıkları yatağa tı. ı r 
uzandılar. Yine yıldızsız, donuk bir Bir metre ilerisini görmek kabil 
gece başlamıştı. Dinlenmeğe ihtiyaç- olmadığından el yordamiyle Yunker
lan vardkı. Bacakları, kollan bitkin sin yerini tayin ettiler. Nihayet ara• 
bir halde idi. Belleri omuzları sancı· bayı hazırlamakta oldukları yeri bul .. 
yordu. Fakat hu yanyaya yatış kan- dular. 
larını kaynatmağa kafi geldi. Nova Vidal fU teklifi yaptı: 
artık lakayttı. - Dün bükmeğe muvaffak ol. 

Varlığında dün geceki aık duğumuz saç levhalarla ilk önce ara .. 
fırtınasının hudutsuz zevkini bul- banın üzerini örtelim. Yağmur d~ 
makta idi... Tamir kabul etmi- vam ederse burada geceleriz. 
yen şey' madam ki hakikat ol- iş oldukça ağırdı. Yalnız hava-

t hislerini dondurarak en nın serinlemcai kuvvet ve cesaretlo-muşu, 

mübrem bir ihtiyaçtan nefsini rini artırmıştı. Birer ok gibi mütema• 
mahrum etmeğe sebep görmiyordu. diyen ba~larını darbeliyen yağmur 
Kendisini çenberliyen erkek kollan- taneleri tedricen bir baş ağnsı, bir 
na kayıtsız teslim oldu. Sonra bu tes- baygınlık veriyordu. 
limiyetler hiç dinmek bilmiyen bir Nova elleriyle saçlarini düzeltir .. 
hırsla devam etti. Cinsi azgınlıkları, ken ilk şikayet sesini yükseltti:. 
kucakla~maları hiç te sükunet bula.. - Oh bittim .. Yoruldum .. 
cağa be~zemiyordu. Yorgun vücut- Vidal arabanın bir kısmını örtmüt 
lan aşk oyununda garip şevk ve neşe olduğundan Novaya içeride dinlen• 
toplamakta idi. Damarlarını yakıp mesini teklif etti. 
tutuşturan ateş söner sönmez alevler - İçeri giriniz ve uzaniniz, dedi. 
yeniden vücutlarını sarıyordu. T e- Kadın içeri girince erkek bu ağır 
neffüs ettikleri havada alkol gibi işte yalnız başına devam etti. Fakat 
baş döndüren, sarhoş eden, çıldırtan o da takatının son haddini sarfcdi· 
bir ba}kalık vardı. Aşk çı1gınhkları yordu. Bir aralık kollarında kuvvef 
vahşi görünüşiyle adeta bir çift pan- kalmadığını hissetti. Üzerine bir bay. 
terin boğuşmasını andırıyordu. Ka· gınlık çöktü. Yere devrilecek gibi ol• 
ranlıklar içinde yorgunluklarını du. Onun her hareketini dikkatle ta. 
meydana vuran iniltilerinde bir ih· kip eden Nova derhal erkeğin kolun· 
tizar mahiyeti vardı. dan tuttu. Onu kendisine doğru çek. 

ti. 
- Daha iki saatlık işimiz var

Nihayet yola çıkmağa hazır olaca• 
Sabah yağmur damlaları ile uyan- ğız. 

dılar. Kadının ısrarı üzerine Vidal bir. 
Daha ileride pek kuvvetli olan kaç dakika dinlenmeğe razı oldu. 

sağnak manzarayı değiştirmişti. Vi- Sonra yeniden işe koyuldular. 
dalle Nova yanan göğüslerini yağ- Nova Vidali yalnız bırakmak istemi .. 
mura çevirdiler. Gökten düşen se-- yordu. Fakat zahmete eskisi kadat 
rin damlalarla taze hayat bulmak mukavemetli olmadığı için bir çey.c 
için ağızlarını açtılar. Sağnağın çok rek ~aat çalışmayı müteakip yeni-c 
sürmiyeceğini, hazırladıkları araba- den dinlenmeğe mecbur oldu. 
nın kusurlarını tamire vakıt bula- Yemek yemeyi unutmuşlardi. Ka-
caklarını umuyorlardı. rinlarının acıkması gıda almak ihti· 

Saatler geçtiği halde yağmurun yacını duyurdu. Dün avladıklan üg 
şiddeti ~almıyordu. tav§andan bir tanesi duruyordu. 0n1( 

Sanki gök yüzü boşaniyordu. tırnnk.lariyJe parç1adılar ve yemeğe 
Hava karanlıkh. iki yoldaş, ağaç başladılar. Kasırgada tuz depolanni 

yapraklarının birer vantuz; gibi vü- kaybettiklerinden ~imdi eti tuzssuz 
cutlarına yapışını~ bulunmasına yemeğe mecbur oluyorlardı. Bun~ 
ehemmiyet vermiyorlardı. Aylardan mukabil temiz ve serin bir su bol .. 
heri yanan topraklann yarıkları yağ- luğuna kavuşmuşlardı. Saç levhala• 
muru emiyordu. Sağnağın devamı rın kenarlarını kaldırmak suretiyl• 
sayesinde boğucu aıcakların yerine Vidal temiz yağmur suları toplıyoc 
tatlı bir serinlik kaim oldu. du. Suyu hayvanlar gibi başlarıni 

Vidal rehavetten sıyrılarak karari- sokarak içiyorlardı. 
ni verdi: Bilhassa iki gündenbcri büsbütün 

- Bcklemeğe gelmez. Bu sağ- iptidai, vah~i bir hayat sürüyorlanJt 
nak günlerce sürebilir. Çalışmağa Nihayet arabanın mütebaki kusurJa. 
bakalım. rını tamamladılar. Yola çıkınca yarı-. 

Nova bu meşum diyardan uzak- yana arabayı çekmeğe karar verdi .. 
!aşmaktan başka birşey düşünmedi- ler . 
ği için teklifi hemen kabul etti. ip 
merdiveni çözerek yuvadan indiler. -BiTMEDi-

Dük dö Vindsor Antip sahillerinde 

Eski tngiliz kralı Dük dö Vindsor, refikası Dilşe.! dö Vindsorla birlikte Akde. 
nizde Antip sahillerinin cennet gibi köşesi olan Kroe şatosunda, en çok sevdiği 
köpekleri ile ezleniyorlar. 
it#C'Afz:z:?~twneıemzzzıttttt;;;e;waaa .. rzw?&?&2zzıp;za 

Çeşme Plajlarında 
• 

On beş Haziran 1938 Tarilıinden 
itibaren açılacaktır 

,, 
' 

] 

di. 
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Fransa sözün·· a a 
Kumandan Kole Garonun başladığı 

ficiayı sona erdirmek istiyor ... 
Katiller Veliahtın kapısı önünde .. Fakat bu kanlı 

Arap 
oyun daha fazla devam edemiyecektir. Şimdi 
gazeteleri Fronsaya hücum ediyorlar 

-- Bu ne yaman kız be Hiristidi.. insan onun uğu~u.na 
değil bir avuç insanı, bir orduyu bile kılınçtan geçırı~ 

Hataya sureta mahsusada gönderdiğimiz muhabirimizden ................................................................................................ 

Hıristidi, imparatorun huzurun- Ofelyoyu istiyeceksin, ben de sana j - Ziyaretinizi :rens ?azret.le~ı~e 
dan çıktığı zaman göreceği kanlı işin yardım ederim. Fakat bu iş yalnızjhaber ,;ereyim mı? dedı. Hırıstıdı.: 
ehemmiyetini daha ziyade anladı. olmaz. Bizim eski kapı yoldaşlannı .- Lüzumu . ?'ok Ofelyo .. dedı. 
Veliahdın hocalan öldürülecekti. da alalım, öyle yapalım. Anlaşılan Bız yolumuzu bılıyoruz .. Sen odana 

Ölüleri denize atılacaktı. imparator hazretleri kan dökülmesi- git ve dışan çıkma. 
Prens zındana konacaktı. ni istemedikleri için ipi satıra tercih Sebastiyano, Ofelyo adını işitin-
Ve bütün bu işler sessiz sadasız, ettiler. ce kıza dikkatle baktı. . . . 

gizlice yapılacaktı. Hıristidi bu sıra- - Yaman şey bu be Hmstıdı. c:l~ 
da Sebastiyanoyu çok arıyordu.Eğer * di. . ~ 
vakıt olsa idi ona haber gönderecek Bir saat sonra, başta Hıristidi ve Meryem ananın başın~ yemı~ e e-
ve saraya çağıracaktı.. Hocalann Sebastiyano olmak üzere e.ltı kişi rim ki bu yosma uğruna ınsan uç beş 
Prensin dairesinde toplu bulunduk- Prensin dairesine giriyorlardı. kişiyi değil, bir orduyu kılıçtan ~e-
ları saat yaklaşıyordu. Ofelyo koridorda Hıristidiyi gör- çirir. Haydi .. Çabuk olalım .. Benım 

Yakıt geçirmemek l&zımdı. dü. Vaziyetin ciddiyet ve vahameti- işim acele.. . w 

D" •· d'" .. k da 1 k o- ni anladı Veliahdın muallımlerle oturdugu 1 
da uşu~ed' uÇoşukned lumadn n ı ı Sararcİı. salonun kapısı önüne gelmişlerdi. 

sına gır ı. a gın ı. l k ed' d 
Ah S ha 

. Sebastı' Müthiş bir facia olacağını sezdi. içeriden ses er a s ıyor u. · 
- e stiyano.. yano. N d' ld l l · t'd' e Sebastiyano yapılacak 

Neredesin, diye yüksek ~le söylen- Fakan ım o ku. . d" ezd' G . . hakırıkıs ı dı v dal1a evvel planlannı d' t artı gerı onem ı. en ış ~ n a 
t. dönmek kendisini mahvetmek de- tesbit etmişlerdi. Muhafız kuvvetleri 
Odanın bir ucundan bir ses yük- mekti. kumandanı, belinden k.ılıncını aıyır~ Belan' da ve Hatayın muhtelif kasabalannda istiklal için b;Lyük tezahüratta lı ''unan Türk gençliği ..• Mim mini ya'Vru.-

ııeldi. Metanetini elinden bırakmaınağa dı ve salonun kapısını açtı. lanmız Türk bayraklan içinde ... 
- Buradayım. çalışarak: -BiTME.Di- İskenderun, 6 (Husust muh.abi.rimlz- line başl~ı d-~ ay~ karekteri taşıdı- korkuluk gibidir. . . 
Hıriatidi sıçradı. d iden) _Seçimin başladığı şu bır aydan- ~ma bir delıl degıl nudir? TUrk yurdun- Dost Fransayı se~, hayıoıyet ~ 
Sesin geldiği tarafa baktı. Manisa Polonya a ~eri, Fransızların çevirdikleri dolaplar da. TUrk.'e hak .~~~ek için hAlA israr şerefi için §imdiye kadar bütün kuvv~ 
Gözleri he~ :et ve sevinçle açıldı. Yahudi dU,manhfiı git· ıns. aniyetle kabili telif olmıyacak kadar ediyor. tlan. ettıgı orft .. idare ile memle-,timizle müdafaa etmlJtik.. Oda: bu mem-
Sebaatiyano, yanında içi dolu ko- Valisinin Turgutlu kin ket kı b beT alınmış k ro ıa. ~...ı.. riTle ca bir çuval, masanın başına geçmit tikçe genl•lem.-ktedlr çır : dir. . . sı ır çen ı~e . ' g~e- le etlerden artık o usuy F-etle tetkikleri V 10 (A.A) _ Nasyonalist ta- Yirmi senedenberi Hatay sahnesinde teler, mektuplar sıkı hır saruıöre t.Abıdir. çekilsin. ÇilnkU, haysiyet ve ,ereflni mu-

ta~ t~:.05!~· misin Sebastiyano. Turgutlu (Hususi) - Vali B. J.ebe a::~ovi rektöründen ünlversiteye oynan.an haileyi sadece miliıt.emleıke me- Bu ~~üdatın ~ulil ~fazla Türk- lıafaza etmek ihtiyacını duymadığını ls-

EJıki haydut, Hıristidinin bu §Bf- Lütfi Kırdar Turgutluyu ziyaretinde yahudi talebe alınmamasını istemişler- murlarına atfetmek hatadan başka blrşey ler fuıennde 0~~gunu soy=e ~ile bat ettf .. Zaifin haklan üzerinde pazarLk 
kınlıgıw ile alay etti: Turgutlu hükümet konağının inşası dir. ı olamaz. Fa.sen milstemleke memurları hacet yoktur. B~tun b~lara ara a- yapan bir devlet olduğunu meydana koy· 

· · 938 b" · t h · t k ld G et p lska p 1 yadakl yahudi da Fransız değilmi dirler? Binaenaleyh rarlarının tatbık §eklini de eklersek d 
N 1 ded

• 1 te ıçın utçesıne a sısa onu u- .,az o o on , u. 
- e var, ne o uyor.. ı. Ş .. b"ld' . t' V 1• k ak al hta 1 ğ k 1 ktan ileri gelme- •bu nam altında bir varlı:ıt göstermek su- Fransa nın ~kil değişikliğinden başka oö .. Be . H ftalık gunu ı ırmı~ ır. a ı ayın am- ey r ı ının ır çı ı 1 • •• • • • Fransa hariciye nezareti erkAnı ve 

o ruyorsun ya. nım.. a şa- 1 ktaki .. .. ed p ti' ve . ah d'l . ticadele V"' rokabetin- retıyle, gunahlan omuzlarından atacak- bır ~ye yaramıyan vaidlerınln hakikt 
:ra l • . . ·ı ı goru~m en sonra ar yıp y u ı enn m - Fransa'nın bir asır müddetle mesai sar· 
d'~ ne~a em1ıd'ımpa~adtorkun edmn ı C: Halkevi binasına gitmi~ ve parti baş- den doğduğunu yazmaktadır. larını sananlar kendi kendilerini aldata- mahiyeti anlaşılmıştır. J' __ 1 ___ ,_ 'kti tti·-· b" "k ,,L_ __ _ 

uzmege ge ım, gı er en e senı ka K al O .. d l Zo il ,_ . -rtal rak gülünç mevkie dilşmekten başka ı~.n.= ı sap e gı uyu nuruzu mu4 

b' .. . d' w d nı em stuner en yapı an ça- c pob m es.ı;eseıen yın ar yap~tı- h-r __ .J __ A 1 lik .. l · .. 1 eli E """ 
ır goreyım 1ye ugra ım. lı l fı d 'zah im d' rak ah d'l . b la . 1 . bir şey yapamazlar!.. Dr. ABDURRAHMAN U. VALt wazawın iiC z gos ennı~er r. v'"" 
F'lhak'k Seba · Ad 'd şma ar etra n a ı at a ış, 1- ra y u ı erın ura ra gırme en ya-

1 ı a stıyano aya gı e- k . f1 . . A d k ed"I . f Hatayın her bucağında yapılan siste- yüz senelik mesaiyi M. Bone bir lahzad.t 
lidenberi Vaailin emri ile her hafta rHe ~ e~ 5v~nmştır. f ~ za::ıan a saB 1~ m9ış (ıAr. A) D N B A' matik tethisin akislerini sağır sultan bile ve bir kalem darbesiyle mahvetti. 
sar _ 1• saray mahzeninden is a evı ınema ve ıya o onu- er ın . - . . . 3ansının "' ind 
ted~~abd=· i ra alarak Ada ~ nun dekor işleri hakkında bazı not- bir teblii:line göre Alınan demir yollan du~du .. Nenle kaldı ki ~.in iç' e olan Son olarak, yapılan~~ mu~bin: Ne mutlu size ey mezarlarında uyu. 

.. ~ -n1- f §C şa P Y lar almıştır ve vali burada Turgutlu idatesince trenlerde yahudiler için ayrı Metrepol Fransızm haberı olmasın!.. ce Sancak Umumt Valiligme salahiyeti yan Fransızlar! Çünk.U bu komediye siı 
goturu u. " I . l k ha k l . Bu sebepten değil midir ki burada.ki tamme ile doktor Abdurrahman Meleğ'in şahit 1 __ .ı·-·- H ufukta ,_, ,_ 

B •· d · b · · 1m· munevver erıy e asa nın orta o u kompartımanlar konuldu"una dair Dey- O.l.l..LW~. er ı.:w.u parıao ugun e yıne unun ıçın ge ış 15 la k k d -· ., __ ,_ izti tirilm ı k 1 t .1-·~t Bir iki .. 
ve ·• .... · • • ihtiyacı hakkında görüşmüştür. Bu U Telgraf gaetesiznin verdiği haber esas- memur rıru sı 51 egışurlllC:A. ra- ge es arar aşır~ ı. gun yan Fransa bugün yoktur .. O isim kay· 
u" soyledıgı gıbı eakı kapı yoldafına hususta ilçebay Adil Özleçinin ve sızdır. nnda kalıyor? Demek ki hlldiselerin ya- içinde vaziyet gene değ~ti .. Ricat ve te- boldu, 0 ışık söndU .. Yazıklar olsun!.. 
gr~ış~.. Orta okulu kurma cemiyeti ha _ -=- hancısı değildir. Ayni zamanda şunu da vil gene başladı. Umum1 valilik dahiliye 
HınSeatid~:Allah .. d d' SeL- . kanı Nuri Gürellinin verdiği izah!- Bir yangın ilflve edelim ki değişiklik şahıslarda de- mlidürlüğüne çevrildi. İnzibat kuvvetle- FRANSAYI TAHRİK 
- nı gon er ı oasti- b d' 1 · b · · başarılması h _ ğil, prensiplerde olmalıdır. Hüsnü niyet rinin Berut merkezine bağlı olması lil-

Yano, dedi. Görülecek mühim iş var. ~ e~.1:.~ u ı~ın e leri elb· ~~ .. ~ Bornova nahiyesinin Palamut kö- ozaman anlaşılır. Halbuki Hatayın ya- zım geldiği ileri sürüldü. Bunun1a Dr. 
Bu işi ancak seninle yapabiliriz. sund 8 u un ~t':1nevv r ır ıgı- yü civarında, atılan bir sigaradan kın tarihine göz atacak olursak, bu göz Abdurrahman Fransızların emri a1tında 

ne avet etmı• ır Fransa yirmi sene evvel Kilikya'da va-
B y • k 400 l'k b' bo b dd"U · bo 1 w ··ru h" rd b k bi 1 d "'·ı:- en artık saray hizmetinde de- Belediye parkında kasabada isti- yangın çı mış, metre t ır sa- . yayıcı te e u erın ş ugunu go - ~r h ~;nu '.111. aş._.:fın ~1 şe~ o a~a~ ı. zifcsini ifada bUylik bir fAciayı temsil et-

~ nn. Başkalannı bul f Sandal bek- rahatten sonra Manisaya avdet eden hadaki yaş ve kuru çınar ve meşe a- ri.Lz : a c seçımın su e e ı Aresı ım- mişti. Bugiln Sancakta da o rolleri tekrar 
lıyor. Sandalın beklediği birşey de- al' . T - l 1 · ta fı d ğaçları yandıktan sonra söndürül- Eski delege Düryö'nün halefi Garo'- kansız oluyor. Haklı olan bu talep de 
ği), Adada yavuklum da bekliyor. v .. ımlaız urgut u genç erı ra n an muşur. nun kahramanlıkları (!?) meydandadır. her oyun oynandıktan sonra yaptlacaktı. e~ek.~e .bulunuyo.:. ~ zam:m~ar Tilrk-
B • • . . ... . ugur nmışır. Es 1 · · k :k 1 - kar ınd d lcrın onlinde kıç ustü gelmiştı. Fransa-en şımdı eskı Sebastıyano degılim. cıcmva &!!JU!Y.a2"ZZT"~ZZL2'Jm:J'"' 1 er erırun or unç U!,111 şıs a u-
ICadın yok mu Hıristidi, insanı valla- Habeş·ıstanda s 

1 
k Nlyulan nefret kin halini aldı. Bu adam- AM1K OVASINDAKI FACiALAR nın ceherut ve kuvveti meğer bir davu-

hi hem berbat ediyor hem de ihyn atı ı X. daki yüz iki değil sayısızdır. Utanmak lun şişkinliğine benzermiş .. İçi boş, fa· 
ediyor. Ya~manın tadını şimdi anlı- Mayıs ayında llalyan !nedir bilmediği gibi insani hislerden de kat uzaklara kadar sesi giden bir celve-
Yorum. Aklın varsa sen de benim zayiatı tamamen mahrumdur. Ankaradan gelir- Aınik ovasının altını üstilne getirdiler .. fi vavb imiş. 
gibi yap. Bul bir kadın_ Evlen.. Roma 10 (ö.R) - Resmen bildirildi- Az kullanılmıt fakat yeni iken kanın~ Türk kanı olduğunu söyle- Halık yalınayak başı kabalı: kaçarak mu- San.cak meselesi ortaya çıktığı vakitı 
h Bu sözler Hıristidiye Ofelyoyu ğine göre 3 subay ve as subay .ile 4asker haline getirilmit BlR TRAK- . mek su.re~e bizi aldatmıya çalışmıştı. hacir oldu .. Ekinler toprağa karıştı; sil- bizden başkaları Fransa hakkında sut 
atırlattı. ve 5 kara gömlekli mayıs ayı içinde Ha- TöR, B 1 R BAT Öz el- jH~lbuki bız ozanıan endişeye düşmüştük. rUler, eşyalar, Suriye pazarlarında satıl- zanna dUşUyorlardı. Ve derlerdi kJ 

Sebastiyanonun yanına oturdu. be.şistanda polis harekAtı esnasında mak- S I ıZır_a asil ve necib Türk kanına da iftira dı ... Halle ekmeğe muhtaç oldu!.. Reyha- «Fransa Kilikya'daki rolUnil burada da 
O rf verit i tartlar ve tediyatta ko- edi rd 

.. na vaziyeti olduğu gibi anlattı. tul düşmüşlerdir. Ayni müddet za ın- · yo u.. niye'de, Aınik da, Antakya'da, Hatayın muhakkak yapacaktır.> Fakat bizler 
C "I ı laylık göaterilerek satılmak· 1 G tti eli b ı ı ,_.ı ak ı k . oru ecek kanlı i§ hakkında yardım da diğer bir karagömlekli de yara arı ne- I aro gı .. Yerine kumandan Kole 'ğer öge eri..uue ıtı an anlar henüz F , h"' .. 1 d 1 özl 1 ba 
tst-..ı· afd 6 t d M 1 M AR K EM A geldi Bu d izah b'l d - G ğ d ransa ya usnu zan a o u g ere --=ut. ticesinde ölmüştür. Diğer tar an s.u.-, a ır.. • • . a amı a ı e egmez. aro- so uma ı. 1•- dk B tedb' 1 rln f 1 tl . 

S ha 1 lis ' f" · k ,1n~} da l A b b 1 h b ıl JUlr ı . u ır e ve ena n ye erın e stiyano: bay ve 5 as subay ile 11 asker ve 2 mı ı LE T T l N CADDE SIN- nun acıa ar a~ arın n o up ayni ru- ca a un arın esa ını Fransa nas 6 1 . 1 1 d d'k. Çil kil Fr 
- Eğer, dedi. Bunun ucunda se- hastalıktan veya harp kazaların<ian öl-ı hu taşıyor. Şimdiye kadar vücude gelen vereoektir? Hala bizi aldatacağını, uyu- s z cny .e a ay e. er 

1 
• n ' ansa-

t\in ki .. . DE No. 3S BAY F R AN- hAdisel · "d ed . dam - da luıysıyet ve cıvanmertlik var zann&-. Yavu unun parmagı olmasa müşlerdir. 1 Son k~nun 1937 den 31 ma-
1 

a en ı are en bır a dır. De- tacagını mı sanıyor? . _ , 
'~.i bu adam boğma işine elimi bile yıs 1938 tarihine kadar şarkt Afrikada Ç O I S G U 1 D 1 C 1 Y E mü· legelik makamına geçer geçmez ilk icra- Hayır .. İpliğini pazara çoktan çıkaran dcı·clik. Mege~ Fransa ~ı tanıyanlar an· 
&ıırnıezdim. Fakat madam ki bu iş ı Italyan zayiatının yekfuıu 4397 nefere . racaat edilmesi rica olunur. at olarak, asayişi temin için Çerkez jan- müstemlekeci Frnruıaya in.anmiyoruz ar- la:n'ış... Cahıl ve gafil olanlar bizler-
olursa mükafat olarak imparatordan baliğ olmaktadır. r:T,L7.ZZZ"LZ/.Z7..Z.ZZZZ:r.n::r;/,J'!!Lj darmalarından mürekkep kıtalar teşki- tık. .. Bu itimadsızlığı bizde yaralan gene mişiz..» 
~ kendi hareketleridir. 

dana attılar· 
1 
den bire yerde~ bir avuç toprak ala- Emperyalizmin iğrenç taraflarında şn- ELLlV A 'YA GÖRE ANLAŞMANIN 

Cefa: 1 rak kudurmu! gibi gelen atın üs- hescrler doğuran Fransa dostluk politi- ESASLARI Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-Artık burada durmağa gelmez.' üne serper. At o anda birdenbire kasında başka bir şey yapmamıştır. Biz 
Buradan kaçalım, memleketimize miskin, uyuz bir hayvan haline ge- davamızda, her şeye rağmen, zaferi ka-
gidelim. 1 lir. zanacağımıza eminiz. Çün.kü faziletin, Elliva bu mukaddimeyi yazdıktan son-

Dedi. Kızın da esasen canına min- j Hintli hoca hanım bunun üzerine habaseti yeneceğine inanıyoruz. Dün'de, ra Türkiye ile yapılan anlaşma için şun-Safa ile Cefa 
net, hemen yükte hafif bahada ağır yine sihirli bir Ceyik gönderir. bugün de Türkün alnı açıktır. Dürüstlü- lan yazıyor: 
ne varsa aldılar, gizlice hayvanları-ı' Safa onun d .. . t ak t ğümüzü, mer1liğimizi dünya bilir. Hatta cTcscil neticesinde akalifyette (!) ol-

. . ld l . a uzerme opr a a- .. 
na bınıp yola revan o u ar. Bırkaç rak onu da bir m· k' h kl' Fransa da ıtıraf eder. dukları tebarüz ettiği ha1de mecliste -5 .. Saf ·ı y ıs ın ayvan şe ı-
gun sonra yolda a ı e emen pa- ne sokar.. Tilrklere 22 sandalya bahşedilmesi ve 

b· Dedi. Bu söz Cefanın kafasında' Diye münacatta bulundular. dişahının kızına rastladılar. 1 Hoca h b f d I ELLtVANIN YAZISI ekseriyette ('H) okluğu sabit olan gayri 
ır Plan dogw urdu. ikisi de can ve yürekten emin idi- B 1 1 1 · b' b' 1 anım u se er e on arın ... Ara aş arına ge .en erı ırw ır an at-1 üzerine sihirli bir ejderha sevkeder. , Türklere de 18 sandalya bırakılması ka-

S dan üç gün geçmişti. ler. tılar. Ve Efganıstana dogru yolları-, Öyle ki w Fransnnın hareketlerindeki korkunç- rarlaştınlm~cıtır. Ayni zrunanda Sancağın 
v arayın has bahçesinde beraberce Tabii böyle dua ile insan cinsini na devam ettiler. ' agzından burnundan a- luğu kendi adamları da anlamıştır. Ken- . .. ~ . . . . 
~ envaı çeşit güller çiçekler arasın- değiştirmez a .. Fakat Cefa bu plan- B' 1 )' H' d" t H' d 1 teşler saçarak yıldınm misali geli- eli fiki ğanl lan Ell' OOşına bır Türk hakimı getırılmesi ka-

dolaşıyorlardı. dan baska çıkar yol bulamamıştı. ızd geb~ ımd hınk ıslanaki.: m sal' - yor. r or arı o Arapça c ıva> rarlaştırılmıştır. Bu yUksek mevki de Ce .. rayın a ır e a ar ar ne ge ın gazetesinin son bir makalesini yazıyo-
fa, Hind padişahının kızına: Duadan sonra sultana sordu: var ne de güveğinin hemşiresi. Bir 1 Safa onu da toprak serperek he- ruın. Bunu yazan adam Fransızların en doktor Abdurrahmana teklif edilmiştir. 

b - Ey sultanım, dedi. Gel seninle - Sizde bir değişiklik var mı~ feryattır kopa:· Derhal sarayın ho-1 Ink eder. N~hayet Efganistana vasıl sevdikleri ve Hatayda, bütiln vak'aları O da: «~ve irtibatı Türkiye'den al-
k Ukada Allaha dua edelim. Bizi er- K.ıi: kendini yokladı. Müteessir: ca hanımını çagırtarak remlattırırlar. 1 olurlar. ~~dışaha: tersine yazmakta bir maharet sahibi olan ınak şaıiiyle> bunu knbul edeceğini ileri 
b~. Yapsın diye yalvaralım. Elbet - Hayır, dedi. Bende birşey Hoca hanım: 1 . - Mu1deler olsun .. Şahzade ge- Edvarnun adındaki Araplık taslıyan sürmüştür.> 
Bırn~den birinin dileği yerine gelir. yok.. - Bize gelin diye gelen kız değil, , liyor. . . Rum ortodok.s bir yazıcıdır. Birbirlerinin Bundan sonra ortodoks muharrir A-

h u teklifi Hint padişahının kızının Cefa da kendini yoklar gibi yaptı. erkekmiş .. Sultan hanımı almış ka-I Dedı~lerınde topla atılır. Bayram iç yüzünü anlamıya yaraması yönünden raplara hitap ederek, artık Fraruızlara 
l'lloşuna gitti. Esasen o Cefaya vurul- Yapma bir sevinçle: . çınnış .. Şimdi yolda gidiyorlar der ve . ve şen!ık yapılır. Vezir vüzera kar- hususl bir kıym~ti haiz olan bu yazının aldarunamalarını sabır ve sük\l~tlerini 
da uştu. Fakat ikisi de kız oldukların- - Dur bakalım bende bırşeyler derhal bir at sihirleyip üzerlerine sal- şılamaga çıkarlar. tercümesi şudur: daima muhafaza etmelerini, söyliyerek 
clutt~llerinden birşey gelmezdi. Eğer olmağa başlıyor galiba dedi. Veni- dırır. .. .. f .Safa Y~men padi~hının, Cefa da cBiz :rans~'dan her şeyi beklerdik., yazısını bitiriyor. 
o} a rı kabul edilir de kendisi erkek hayet: Hayvan dort nalla bunların uzer- Hınd padışahının kızı ile nikahlanır. boyun egmeyı, sadakayı ... Fa.kat, son su- Bu yazıdan meşhur palavracı muh~ 
~ llrsa ne yapar, yapar kardeşinin - Erkek oldum ben.. !erine gelirken derviş peyda olur: ı Kırk gün kırk gece çifte düğün yapa- reti halle kabul etmiş olduğu şey, ne bek- ririn nihayet baklayı ağzından çıkardığı. 

[)~•nı kaçmrdı. Diye sultanın boynuna sarıldı. - Ey Safa .. der. yerden bir avuç rak ikisi de aynı gece gerdeğe girer- lenilen ve ne de hesaba katılan bir şey- Fransıı.ların emellerine hizmet için ne 
~ çöküp Allaha yalvardılar. Artık sultandaki sevinci görmeli. toprak al da gelen sihirli atın üzerine ler ve murat alıp murat verirler ve dir!" kıratta adamlar kullandıkları pek güzel 

~il~b~irimizden birini erkek yap . Hemen oracıkta Şeftalilerin ol- at.. ı' baki ömürlerini Safa ile geçirirler. Fransa, bununla Arap aleminde nüfu- anlaşılmaktadır_, 
1•• muşlarını toplavıp olacaklarını mey- Safa dervişin dediğini yapar, bir- - BlTMEDl - zunun enkazını da kaybetmiş oldu Suri

" '"9 Lübnan'da onun mevcudiYetl bir llAYRt ALP 
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Hatay işi etrafında 
Fransa hükümetile görüşmelerimizin 

uyandırdığı akisler büyüktür 
hakikati tahrif Fransız gazeteleri hala 

n~şriyatta bulunu yarlar. Tutulan 
ederek yalan yanlış 

yol Türkiye - Fransa 
hizmet yolu değildir arasında temini arzu edilen dostluğa 

Paris (M.H) - cSancak anlaşması
nın tatbikatı> serlevhası altında bir ma
kale neşreden cEre Nouve1lo diyor ki: 

c1skenderun Sancağı meselesinin Ce· 
ncvrede halledilmiş olması şükre ~ayan
dır. Kalan, yalnız, aktedilmiş olan anlat
manın tatbikinden ibaret idi. En luymet• 
Ji () f) memurlarımızdan biri olan Car
reau Kahircdeki vazifesinden kaldırıla· 
rak Sancak ihtilihnın taafiycaine mahal
linde nezaret etmiye memur edildi. 

Her zaman ve bilhassa muhtelif un= 
surların meskGn bulunduktan yerlerde 

rinde tescil ameliyesinin talik edildiği bil= 
dirilmektedir. Bu hal her halde, hırslann 
galeyanını ve belki de Türklerin bazı 

protestolannı itibar nazanna almayı ifa· 
de eden bir delildir. Fransa Hariciye Na
zın dün Türkiye Büyük elçiai ile olan 
bir mülakatı esnasında noktai nazarlan= 
nı izah etmek fırsatına mazhar olmuıtur. 
Türkiye Büyük elçisi, Ermenilerle vaki 
olan bir kavga esnasında mil1ettaşlann
dan ikisinin öldürülmüş olmasına dikkat 
nazarını celbe gelmişti. 

intihabat zamanlarında az çok ciddi ha- HATAYI ÇEKOSLOV AKY AYA BEN-
diııeler zuhuruna mani olmak imkan.sız· ZETtYOLAR 
dır. Zaten Sancakta yapılacak olan intİ· Maamafih ıunu da untmamak lhım-
habat bu havalide yapılan ilk intihabat· dır ki, Orta Avrupa meselesinde olduğu 
br. Araplar Suriye Araplannın himaye· gibi hu meselede de milliyet prenaip]eri· 
ıine mazhar olmakta; Türkler ise hudu- nin mübalagalı bir ıurette tahrik edilmiş 
dun diğer tarahndaki Türklerle tcaanüt olması fevkalhad ciddi bir vaziyet hadis 
halinde bulunmaktadırlar. Carreau İn· olmasına ıebep te,kiJ etmektedir. Kemal 
tihabat canaamda Sancak laayişinin ho· Atatürk, bpkı Hitlerin Almanlığı uyandır 
zulmaması ve intihababn serbest olmuı l ması gibi Türk naayonalistlerini tehyiç et= 
için elinden geleni yaptı ve icap eden l ti. Bizim lskendenın Sancağı ve Türklerin 
tedbirlere teveeeUJ etti iti, bunu Türk d'e Hatay diye te11niye ettikleri kıt'a, 

pzeteleri de itiraf etmektedirler. aynı Çekoslovakya gibi, yalnız muhtelif 
NOT -Türk gazeteleri Caronun ted- ırklann değil, aynı ırka menaup muhtelif 

lliften, cinayete llet olmaktan başka bir tezadlann birbirleriyle karşıla§tılr.Jan bir 
teY yapmadığını biliyorlar. kıt'adır. Südet Almanlarının Alman de-

Alınan tedbirler fimdiye kadar San
cak ahaliai üzerine en eyi tesirlerde bu
lunmutlardır. 

(Y.A) - Yalanın bu derecesi pşıJa
cak ıeydir. 

mokrat ve aoııya1iııtleriyle çarpışmalan ve 
Slovakların muhtariyetçi ve aktivist grup 
lanna inkıııam etmiş olmaları gibi An
kara zimamdarlannın maruz kaldılr.Jan 

sukutu hayali an1arız ( 1) Biiim kabul e
demiycceğimiz şey bu sukutu hayal do· 
Jayısiyle, Türklerin istedikleri intihabat 
rejimini kabul eden ve intihabat teşki

latının Mil1etler Cemiyeti tarafından me· 
mur edilen bir komisyonun mürakabesi 
albnda icrasına müsaade eyliyen Fransa· 

Hatay ahalisinin bu talebine istinaden 
latanbul matbuatı ~iddetli neşriyatta bu
lunmıya başladı; bunu, hatırlarda olduğu 
gibi, Türklerin hudutlarımızda asker tah
şid etmeleri ve Kemal Atatürkün Suriye 
hudutlannda bir teftiş ıeyahati takip et· 
ti.> 

SANCAK JNTlHABATI 
Makalede bundan sonra Sancak İnli· 

habatı haklanda izahat veri1iyor ve de
niliyor ki: 

Her halde biz bütün zuhura gelmekte 
olan hadiaelerden, dal~ timdiden, şu 

neticeyi çıkuabiliriz ve hatta çıkarmalı• 
yız ki, Franııa artık aculane bir ıurette 
hazırlanmış ve aktedilmiş olan bir mua· 
hede yüzünden Halayda gayet cılız cko· 
nomik menfaatler eahibidir; eğer Fransa 
bu havalide bir ordu buludurmanm icnp 
ettirdiği masraflara cömertçe katlanmayı 
kabul edceek olursa, icabı halinde ha~ 
kemliğine hürmet olonmaaıru, hatt&. lü
zumunda kuvvetle temin ettirmek hak v~ 
vazifcaini haizdir.> 

PRA VDA MUHABlRlNlN MEKTUBU 
Bclgrat (M.H) - Hatay intihababnı 

murakabeye memur olan Milletler Cemi
yeti komisyonunun, ıon Hatay hadiseleri 
dolay111iylo intihabat tescil muamelesini 
tehir ettiği hakkında bir telgraf haberini 
ve ( cObzor> - 7.agreb, 2. 6. 19 .38) Tür
k iyen in, Hatayda kendisine bir nüfuz 
mıntaka!ı tanımasını talep :zımnında 

Fransaya ültimatom mahiyetincle bir no· 
ta veridiğinden bahis bir Londra telgrafı 
, ki hu haber cDai)y T elgraph> elan nak
len verilmektedir - neşretmektedirler. 

Belgrat (M.H) - Pravda Paris husu-

Hariciye velcili Tevfik Rüıtü Araa 
dahi geçen gün Ankara parlamen• 
toeunda hunlan takdir etti. Tevfik 
RUttü Araa bunu, Fransız hükü
metinin bitaraflığını ve dürüstlüğünü 
tevkir i1e yadetmek ıuretiy)e yaptı. 

(Y.A) - Harkiye vekilimizin tiöz· 
lerinde böyle bir ıey yoktur.) 

Sancakta olduğu gibi Türk gazetele· 

ya gücenilmiı olmaıı1dır. Biz, geniı bir si muhabirinin Hatay meselcainin ıon 

eurette 11Zlatmayı ifade eden bir hal ça- safhası hakkında izahatı muhtevi bir 
resine erişmek hususundaki emellerimizi ı mektubunu nqretmektedir. Bu mektu· 
ve Sancak ahalisinin arzuJanna earfed.iJ- ba göre: 

rinden bazılannda ba1ırösteren heyecan mcııindeki arzularımızı kafi derecede İs· 
yüzünden bulutlar haaıl olmak tehlikeııi pat ebnit bulunuyoruz. DAV AS - BONE GöROŞMELERl 
bamösterrniıti. Daha geçen Pazartesi gü. Fransa Hariciye Nazın Türkiye Bü· 
nü Antakyarun Dortayah mıntakasında DAJMA AYNI YIPRANMIŞ SöZLER yük elçisi B. Suad Davası hbul etmiıt .. 
Arap ve Türk müntebipleri arasında .;. lngilizlerin, Türklere itidal tavsiye et· tir. Fransa Hariciye Nazın Türkiyenin 
Jah ah§lan teati olundu. Polis bunlan mek üzere Ankarada gayretler earfettik- samimi bir dostudur. Ve bu dostluğunu 
eüratle birbirinden ayırdı. Para ve An· }erini iptiyoruz. Ealci ve sayısız hahralarla Ankarayı ziyaret etmelde ispat edecek· 
bra bir in olsun ıoğukkanlılıklannı ter· ve bir çok müııterek menfaatlerle birbi· tir. B. Suadın bu ziyareti, Hatayda VU• 

ketmediler ve bir çahşma vesilesi olmak rine bağlı bulunan bir Türkiye ve bir kua gelip lngillz matbuatında pek bed
lstidadını gösteren bu Sancak mcacleııi Fransa araaında böyle bir tavaıısuta lü- binane intıba1ar bırakan hadiseler ile 
Türk.iye ve Fransa münasebetlerinde hiç zum hissedilmemeli idi.> alikadardır. Malüm olduğu üzere Tür-
bir fena iz bırakmıyacaktır. Bazı kimse= SAINT • BRtCE kiyeye, Hatayda 22 mabusa malik olma· 
ler bir gerginlik husul bulmasını ve bun· sı hususundaki arzusunun tatmin oluna= 
da; kendilerine faydalar temini ümit et· ETLE TIRNAK ARA.Si cağı vaad edilmi§tİr. Türkiyenin Hatayda 
tiler ve ümitleriyle kaldılar. cTribüne des Nationn gazetesi cEtle 22 mebus elde edebilmesi için intihabat4 

Şimdi Sancakta ıükunet hükümferma- tırnak arasında> serlevhalı ve Lucien ta verilecek reylerin nısfını kazanması la· 
dır. () f) Hiç bir kıyam hareketi vukua Lorin imzası altında neırettiği bir maka· zımdır. Şimdiye kadar yapılan tcerübe· 
gelmiş değildir. Sancak ahaliai arasında lede Hatay meselesinin tarihçesini yap- ler bu neticeyi vermemişlerdir. Bunun 
ne ırki ve ne de dini biç bir çatıtına vu- tıktan aonra diyor ili: için Fransa hükümeti intihabatın mühle· 
kua gelmiş değildir. Uzlaoma ve itidal bu cHatayda vukua gelmekte olan kanlı tini temdit etti vo bu ıuretle Türkiyenin 
gibi halleri alt edecektir. hadiseler, maalesef, bu havalide, Fran· arzularının yerine getirilmesi huauaunda 

Biıinci derecede bir ehemmiyet izafe 18 • Suriye muahedesinin tatbikat eaha- eyi niyet gösterdi. Sancak ve Suriye aha· 
edilmiıı olan Sancak meselesindeki sakin· ısına vazolunmasından ve bunun Halayda lisi Türklerden mürekkep olduğur&dan 
leşmeden en ziyade İstifade edecek olan yaııyan ekalliyetler Üzerinde yaptığı te· bu bavalidc vukubulan hadiseler zuhuru 
Türkiye - Suriye münasebetleridir. 1 airden dolayı aylardan ve hatta seneler· daima imkan dahiHndedir. Çünkü bura-

D T f'k R·· t•• A dah' b d b · h 1 1 k l k l larda Arap yoktur. Hataydaki diğer ana· r. ev ı uş u rasın ı eyan I en en usu e ge me te o an avga ann 
ettiği veçhile Türkiye • Fransa münaııe· devamından bafka birşcy değildir .. Kü- sır Türlderden çok olabilirler ise de Ha· 
betleri bu hadiseden daha ziyade kuv· I çük Aayanın huzur ve sükuneti bakımın= taydaki Türkler keyfiyeti itibariyle diğer 
vctlenmiş olarak c;ıkacaklardır.> dan en büyük tehlike olan ve hali hazır· anasırdan c;ok dahn mühimdirler. 

LOUIS BRESSE da kendine mahsus şeklini almakta bulu- Fransa Türkiye ile en eyi münasebet· 
nan mesele, yani l8kenderun meselesi lerde bulunmak ve· Türkiyenin bütün 

BiR HABERiN TEFSJRl bundan birkaç ay evvel meydana çık- arzularını yerine getirmek istemektedir. 
cJournab gazetesinde Hatay meselem mııtır. Arapların yakın Şarkta ve bilhassa filis-

hakkında bir makale neıreden Saint- f ranaa Suriye ve Lübnan üzerinde ha- tinde ihdu ettikleri zorluklar büyük gai
.Brice diyor ki: 

1 

iz bulunduğu mandayı icrada berdevam leler ihdas ettiklerinden Fransa ve Jn= 
cGeçen Pazar günü Sancak meselesi· oldukça Türkiye, İskenderun Sancağı giltere hükümetleri bir taraftan Türle.le= 

nin zehirnak bir hal almamasına azami halckında hiç bir mülahaza ecrdetmemiş-. rin ve diğer taraftan da diğer ahalinin 
ıurette gayret edilmesi lizımgeldiğini 1 ti. Çünkü Sancağı Suriyeye bağlıyan tah= hoşnutsuzluğunu mucip olacak ahvalden 
ıöylemiştik. Daha dün İngiliz kaynak.1 didi hudut mukavelesi 192 1 senesinde kaçınmalc lazımgcldiği kanaatindedirler. 
!arından gelen bir haberde Türkiyenin ! imza edilen Ankara anlaşmasının akı- DEYLl TELGRAFJN HABERi 
Franııaya ültimatom verdiği ve askeri I betlerinden bulunuyordu. Türklerin Ha- Bugün Hatayda mevcut vaziyet dola= 
~re~at~. ~aşlamak tehdidinde bulundu= 

1 
t~y ~edikleri kıt'a a~alisi nazarınd.a ~u- siyle bazı mehafil, Türkiyenin Fransaya 

su bıldırilıyordu. nyclıler tarafından ıdare edilmenın ıse ültimatom verdiği hakkındaki haberleri 
GEÇ INF1LAK EDEN BiR fJŞEK j bambaşka bir manası vardır.Bunlar Fran doğru olarak telakki etmişlerdir. Lond· 

Bu haber şüphesiz, geç infi1ak eden sadan talep etmedikleri muhtariyeti, rada çıkan cDaily Telgraph~ Türkiye
bir fişektir. Almanyanın Avusturyaya kendileriyl<' iş birliğinde bulunmaktan nin, bütün Hatay havalisinin nezareti 
karşı takip ettiği hareket tarzının taklidi 

1 
ziyade onları esir edeceği kanaatinde bu- kendine verilmediği takdirde bu havaliyi 

fikri, filhakika Ankara Büyük Millet lunduklan Suriyelilere kar§ı şiddetle ta= işgale karar vermiş olduğunu iddin etmiş· 
Medisindeki müzakereler csnasıncla or- 'lep etmeye başlamışlardır. Tabii kimse- ti. Diğer bazı kimseler Türkiyenin bu 
taya atılmış idi. Bu müzakereler esnasın·' nin esareti altına girmek istemiyen bir mevzu etrafında Fransara ültimatom 
da Hariciye vekili, Sancak İntihabatıni 1 

kimse başkalarını kendine tabi kılmak 1 verdiğini beyan etmişlerdir. Salahiyet· 
aabote etti diye Fransaya kaT§ı vaki olan 

1 
ister. Bunun için Hatay ahalisi memle- tar Paris mehafiJinde beyan olunduğuna 

ithamları tebarüz ettirdi. Maamafih T ev- 1 ketlerinin doğrudan doğruya Türkiye göre bir sebep yok tur. Çünkü F ransanın 
fik Rüştii Aras, her şeyden evvel, 15 i Cümhuriyetine ilhak olunmasını istiyor· Sancakta Türkiyenin istediği 22 mebusu 
Temmuzda yapılacak olan intihabat ne- lardı. Bu basit hal çaresi ise, bu defa, ve serbestiyi temin için o havalide askeri 
ticelerine intizar lazımgeldiğini mutedil hududun öte tarafında yeni bir ekalliyet kuvvetleri mevcuttur. 
bir ifade ile beyan etti. 1 kütlesi vücuda getirmeyi icap ettirirdi. BAŞLICA KONUŞMA MEVZUU 

1 
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Rozamond dünya 
Aşıkı 

dar 
olan 
sokak 

"Şeytan,, 
köşesine 

GüzeUeştiğini gördü ve bu sevinçle Aşıkının yanına tekrar 
döndü. Faıkat şeytan, sevgilisinin barikullde güzel olmasını 
ist.ed.i ve Rozamondun yüzüne esrarlı ve sihirli bir su serpti. 

Rozamond, yer yüzilnün en güzel .kadını olduğu vakıt, 
Aşıkına nrtik nasıl teşekkür edeceğini bilemez oldu! 
Aşık şeytan, güzel Rozamondu koluna taktı; evin yakının

da dar sokak köşesine kadar götürdü. 
Burada çok güzel, çok genç ve kuvvetli ve eğerleri hep 

gü:rnüs veya al1ın kakmalı olan bir at kendilerini b~yordu. 
At, ~ Rozamondun yanındaki şövalyeyi görünce hemen ta

nıdı ve kişnemeğe, tırnaklariyle yeri kazmağa ~aş~adı! Genç 
adam, çok alışkın ve usta bir sıç.rayişle atın e~~ atladı, 
Rozamondu d.'\ yanına çekti ~ oturttu, At ta bır ruzgfu- ça
bukluğu ile meçhul bir isti.kamete doğru Adeta uçmağa baş
ladı. 

&~cİ·,·ı;~·ğ~;·~;·ko~kunç b'aıu atın üzerinde ve sev
gilisi şövalyepin :koTiarı arasında, böylece epeyce bir zaman 
Tulondan uzaılcJaştı. . 

Bu atın ayakları sanki yere değmiyordu! Kanatlanmış 
sihirli bir mahluk gibi, hiç sarsmadan, hiç durmadan koşup 
dunJyordu. . 

At ne kadar zaman böylece koştu, durdu; Rozamood bıl
m.iyor<lu. Nihayet bUyük, harikulSde haşmetli bir sarayın 
geniş \'e çok süslü avlusunda durdu. . 

Saray iç ve dıştan bin bir mum ve avıze ile aydm.la:nmıştı. 

••••••••••••••••••••••• 

2üzeli .. oln1uştu 
koluna taktı 

götürdü 
onu 
kadar 

Geniş pençeerlerden, yer yüzünde duyulm.aınış derecede 
güzel nağmeler ve müzik sesleri dökülüyordu. . 

Saraydakiler attan indiği zaman, diın buhnuş oldu. Ve önlerinden ge- zel bir delikanlı Rozamondun C)nün
Rozamondun ~ıkına, krallara yapı- çen çok pşah ve güzel bir çift için, de bel kırdı ve kendisini danea davet 

lan saygı ve karşılama merasimini nedime: . . . etti. 
yaptılar. Genç ve güzel şövalye, ko- - Bu genç kadın kımdır} dıye Bu kibar ve güzel genç dans ara-

lunda Rozamond olduğu halde, sa- sordu. sında: 
ğa ve sola selamlar vererek saray Bu kadın o k:ıdar ~zel.di ki, Ro- - Bayan Rozamond, siz bmay• 
halkının ve davetlilerin arasından zamondun kalbıne hıssedılecek ka- nasıl geldiniz ve bir sürü hortlak arr 
geçti, içeri girdi. Rozamond, ne ol- dar kuvvetli bir kıskançlık sokma- sında ne cesaretle dansecliyoraun\1%1, 
duğunu bilmiyor ve şaşkın bir halde ğa muvaffak olmuştu. Yoksa, sizde mi hayata göZ yumdU"" 
idi; ne diyeceğini, nerede olduğunu - T anıyamadı~ı~ . mı} Beronun nuz? diye sordu : 
bile şaşırmışh. Jülyettasıdır. Sevgılısı Beronu bek- du: 

Hayatında bu kadar lüks, bu ka- lerken kendisini öldürmüştür. Bu Nostradamüsün karısı bu tözler• 
dar güzel, bu kadar harik.ulad~ bir genç delikanlı da . &şıkı ve .. sevgilisi den çok kuşkula~dı ~e: . • . . 

h"t ·· memi•ti. Bu sarayda her Romeodur! Bu delıkanlı, asıl ve zen- - Fakat .. dedı. Sız kunsınız} Sı• 
mu ı gor -x 1 ·ı . . .. ·d· ı . h .. k fi d h şey güzeldi; saray iç ve dışındaki in- gin .bir ta1yan aı camın çocugu ı ı zı enuz tanıma şere n en ma • 

nla da güzellig"' i akıllara hayret dedı. rum bulunuyorum 1 
sa rın d k Be . .. l ha } Be 
verecek derecede yüksekti. Roza- . Bu çift, ~al.abalık. aras~? .~ a.y: - .. n mı, 8l;'zc yan n, 
mond, bu muhitte kendisini aciz, çir- bolurken, muzık yemden surukleyıcı Kont do Provensm ... 

kin, biçimsiz ve nlunak buluyordu t ı bir hava çalmağa başladı. Ve ka~-
F akat, aynı zamanda da bu Aşıkı ile balık arasından çıkıp gelen, çok gu- -BiTMEDl-

çok daha evvel münasebet tutmadı.l _ d •) . k. J k ) 
ğına da pişman oluyordu! Muzaye e ı e ı ı amay asi eri 

Biraz sonra müzik çok güzel bir • • •• •• k Şeker kamı,ı tarlalarını 
raks havası çalmağa, misafirlerden! aıleye aıt huyu yakıyorlar 
ve aarayı.lardan bir çok çiftler bu Londra 10 (ö.R) - Jamayk adasın· 
güzel .. ahenge ayak uydurarak raks- satış dan Royter ajansına bildiriliyor: Asiler 
etınege başlac:Mar. 100 dönümlük şeker kamışı tarlasını 

Bu, bir çok renkli ve bin bir mum- 12 Haziran pazar günü sabahle- yakmışlardır. Polis sek.iz elebaşıyı tev'" 
lu avizelerin alhnda, bu çok süslü yin saat 10 da Birinci kordon Ga· kif e~ir. Bir çok yerlerde yağmekel"' 
saray salonundaki bu raks alemi ne zi kadınlar sokağında (1553 üncü likler olmuştur. Jamayk şeker fabrika· 
kadar güzel, ne kadar bedii idi} sokak) ta 7 No.lu evde bay Ruegg lan kumpanyasının işçileri yalnız bUrO 

Rozamond, aşıkının oturduğu al- ve telefon tirketi sabık müdürü memurları müstesna olmak üzere gre~ 
tın kakmalı tahtında ve yanında idi. Y_n.rre Ra~p'~ ait mobilyaları ay- yapmışlardır. Gündeliklerine zam isti'" 

Salonun harikaları, Rozamondu nı evde bılmuzayede satılacaktır. yorlar. Kumpanyanın tramvayları işle-
mes ve gaşyetmişti. Sablacak mobilyalar meyanın- meğe devam etmektedir. 

Aşıkı, Rozamonda dans edenlerin da Zenit f abrikuı mamiilib 8 
isimlerini bildirdi: parça yeni bir halde kübik kadife rım salon gramofonu 71 pli.ki• 

-. işte şu zabi~ elbisesi ::e yaldız-,k~.plı kanape takımı, iyi.bir halde beraber, 2 kitilik kesme nikel kar .. 
lı h1r maske geymış olan Duk Glavs- Böamdorfrr markalı pıyano, ce- yola maa somya, Amerikan dıvar 
toftur. Bu Dük, sağ iken yengesini• vizden mamOI büfe, kare açılır ye- saati, radyo muası, ,ezlong, iki 
kendisine karı olarak almak içinken- mek muuı1 6 adet maruke1? san- deri koltuk, vantili.tor, etejer, yağ
di kardeşini öldürmüştü. dalyeai yem bir halde Kelvınatör l lı boya tablolar, çocuk arabuı ve 

Rozamond, merak ve tecessüs ile: buz dolabı, tek kanatlı aynalı do- çocuk bisikleti, abajor ve gece 
- Beraber dans eden kadın kim- laplar, aynalı tuvalet, lauman ve li.mbası, çocuk banyosu emaye. 

dir} diye sordu. komodinosu, lngiliz mamulatın- aynalı servant, aynalı temsi yelik, 
- Ellerini kanla boyamış olan dan iki adet birer buçuk kitilik köte kitaplık ve girgırlı dosya do-

Lcydi Makbettir. r r kesme iki direkli beyaz karyola tabı, istorlar, buz dolabı, divan. 
Nostradamüsün günahkar karısı, maa somya ve üzerinin yatakları, tek kanapeler, porselen tabaklar, 

çok güzel Rozamond hayret ve kor- poker muaları, büyük dökme so- hah, kilim ve seccadeler vesai"' 
ku içinde kaldı . ba maa bonılan, Avrupa mamul&- bir çok lüzumlu eualar bilmüza 

Asıkı: h hazeran sandalyeler, salon için yede satılacaktır. 
- Ro:zamond, ne oldun ~yle_} 

1 
ıiyah hazeran kanape takımı, gü- Fırsatı kaçırmayınız. 

Neşen birden kaçh, melankohk hır 1 zeı bir yazıhane, Avrupa mamiili- Fırsat artırma 
tavır takmdın ~ Yoksa .. Burada kafi I b iki ki,ilik iki direkli beyaz som- Telefon: 2056 salonu 
derecede neşe ve zevk bulamıyor ı yalı cibinlikli karyola, yeni bir hal- A.zi.z Şınılı 
musun} de huır takımı, sahibinin sesi ya- S. 6 1-3 (2151) 

«Haydi, senink dansedeliml» d~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
di. 

Raks bu arahk cehennemi bir sü
rat ve zevk almıştı. 

Meçhul ve garip fÖvalye, Roza
mondu elinden çekerek bu dans ka
sırgasına kattı, bu çif te baş döndü
rücü dans girdabına kapıldı! 

Artık düşünme:y iniz ! 
Yazlılı elbise kumatlaımw nereden alabileceiinizi biliyor musunuz? .... 

Saray salonundakilerin hepsi def 
bu yeni çifti hayret ve takdirle seyre ı ı 
başladılar. 

Müzik ve raks sona erdiği vakıt 
saray sahibi takdim mera~imini yap-1 
mağa koyuldu. Bu aralık genç ve I 
güzel bir delikanlıcık=Nostradamüsü 
Katerin dö Midiçi tarafından diri, di
ri yakılmaktan kurtarmış olan deli
kanlıcığın ta kendisi - Rozamondun 
yanına geldi. Güzel bir reverans ve 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cin• ve en ıon modaya muvalık kumaılarıle .izi 
müıkülden lmrtarmtflır 

hafif bir sesle: 
- Ben sizin nediminiz olacağım 

ve her zaman yanınızdan ayrılmıya
cağım, emirlerinize tabi bulunaca
ğım! dedi. 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mış fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardesülükler v 
her türlü yerli ve Avrupa kumatlannın bütün çefitleri rekabe 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Pe,temalcdar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul·ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 

Bundan başka, lskenderundan gelen Çünkü bugünkü Hatay topraklarında ya- Türkiye büyük elçi!!inin Fransa hari· 
bir telgraf haberinde, zuhur eden kanlı şıyan ahalinin yüzde elli üçü bu kıt'anın ciye nazırını ziyareti esnasında başlıca 
kargaşalıklar yüzünden intihabat listele- Suriyeye ilhakını isterler.. (} 1) 1 konuşma mevzuu bundan ibarettir. 

Bu suretle, Rozamond kendisine 
yaklaşan saraylılar ve davetlilerin 
kim olduklarını kolavc soracak ne-

ticarethanesini bir kere ziyaret 
etmeden kumaş almayınız 

., d 
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YAV ULAR G 1 DA Tahsin Piya'anın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• -

o sanlığına karşı Denizli 
Foto Hasan Sönmez 

ava 
lngiliz A fk "' ı • ı • J müessesesi umumı e arı ngı iZ gemi e- Memleketinmükemmelresimlerinihıı-

zırlıyan foto Hasandır. 
ZELZELE 

Meşhur Kırım zelzelesi zamanın-, kaybetti. Çünkü dün geceki sarhoş
da Yalta kapısında Snopkov ismin- luğu da henüz daha adamakıllı geç-

• • 
rının 

• • d f • t kt d • Fotoğrafa ait her i§i kabul eder. DUğllıı, mu a aasını ıs eme e ır Balovegruplaragidilir.Eskifakatkz7. 
metli fotoğrafları tabii olarak istenilea de birisi vardı. memişti 1. 

Snopkov ayakkabıcı idi. Daha Snopkov bir iki defa gerindi ve 
doğrusu eskicilik yapardı. Y altada j ayağa kalktı.. Sokaklar tamamile 
küçük bir dükkanı vardı. Hatta doğ- başkalaşmıştı. Snopkov bulanık göz
ruıunu isteraeniz buna dükkan bile lerle etrafına bakıyor, fakat hiç bir 

1 

Gazeteler yaln~z 
diyorlar. ' 

protesto ile 
Bir Fransız 

demek caiz değil.. Bu, küçücük taş şey tanımıyordu. Sokaklar insanlarla Londra 10 (A.A) - Bazı politik'!cılar, 
bir kulübe idi. doluydu. Çünkü zelzeleden ürken hükümetin lspanyada bulunan İngiliz 

Sponkov yalnız değildi. Bir arka- insanlar tamamen kendilerini soka- ticaret gemilerinin müdafaasında gö.ster
daşı ile ortak.lamasına çalışıyordu. ğa atmıştılar. Sonra işin daha tuhafı, diği betaattan dolayı memnuniyetsizlik 
Bunların her ikisi de Y altarun yaban· bütün insanların yarı çıplak bir hal· göstermektedir. 
cısı idiler. Muvakkaten gelip oraya de oluşları idi: Lord Halifaks ~imdi Hampshire'de bu
Yerlctmişlerdi. Snopkov hem sallana sallana yü- Junan ve büyük bir ihtimalle hafta ser 

Bu iki arkadaşın Yaltadaki hayat- rüyor hem de düşünüyordu. nunda Londraya dönecek olan Çember. 
lan pek te fena geçmiyordu. Vakıa - Peki ben neredeyim? Bu in- !ayn ile avam kamarasında yapacağı be
lı:ı~m biraz sefalet ve açlık çekiyor- sanlar ne diye böyle soyunmuşlar? yanatı hazırlama.le için temas halinde bu
lardı, fakat yaz gelince vaziyetleri Yoksa sabah sabah herkes denize Junmaktaclır. 

iktifa etmenin zamanı 
vapuru da bombalandı 

-·-""""" 

geçti, 
boyda büyütür... Her türlil yazı ifleı1 

kopya yapılır. 
Amatör işleri kabul edilir. Her türUI 

çerçive ve cam işlerinizi foto Hasanda 
yaptırınız. 

Atelyemizde bütün tanınmıt fabrika• 
!arın fotoğraf malzemesi ve makineleri 
topdan ve perakende olarak ehven fiatlt 
satılmaktadır. 

Fotoğrafçıların ve amatörlerin her türo 
IU ihtiyaçlan temin edecekleri yer foto 
Hasandır. 

Denizli: Foto Hasan Müessesesi 
D: 6 illl (2111) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: derhal düzeliyordu. Çünkü Yalta bir mi gidiyor? insanların çırçıplak gez- tyi haber alan mahfellcrde soylencli
aayfiye kasabası idi. Yazın buraya dikllerine bakılırsa burasının Afrika ğine göre başvekH Frankistleri he:ıi han-
latirahat etmeğe, denizden faydalan· olmak ihtimali de var.. gi bir şekilde mutazarrır edec!'k .olan bir Belediyemiz muhasebesinde 49 
mağa gelenler çok oluyordu. Snopkov neredeyse ağlıyacaktı. tedbir ittihaz edilmesine <lluarıı:ıJır. Bu lira maatlı mukayyitlik münhaldiı 

Velhasıl yazın bu iki arkadaş gül Caddeye çıktı. Yürüdü. Yürüdü.Ni- mahfeller !ngiliz siyasetinin Italya ile Laakal orta mektep mezunu ol• 
gibi geçiniyor, votka için, hatta ufak hayet bir taraftan yorgunluğunun dostluk ve Ingiliz - Italyan itilMırun tas- malı: ve daktilo bilmek fartile ta. 
tefek şeyler için bile para bulabili- diğer taraftan da alkolün tesiriyle diki esaslarına dayandığını ililve eyle- lip olanlatın 15 Haziran 938 çar. 
yorlardı. yere yıkıldı ve ölü gibi derhal uyu- mcktedirler. Bund:ın anlaşıld.ığıı;ıa göre ıamba günü yapılacak olan müıa• 

Meşhur Kırım zelzelesi galiba Cu- du.. İngiltere ispanyada bulunan ecnebi gö· lngiltere hııvacılan l'tfaje•te Altmcı ıor;u,. huzurunda baka imtihanına ittirak için nü• 
martesi günü olmuştu. işte bizim Ancak ortalık karardıktan sonra nüllülerin geri alınması için uğraşacak- . , . . ılın k fuı kağıdını v~ mektep, askerlik 
eskici lvan Yakovleviç Snopkov, geceleyin geç vakit gözlerini açabil- tır. , ~ ~8".;'11'.1 ~erı ~l asını da te - qeğişmiyeoeğl ümidini izhar etmektedir- vesikasını hamilen saat 10 da he. 
Cumartesini beklemeden, yani tam di. Başı ucunda yıldızlar parlıyordu. GAZETELERİN NEŞRİYATI 0 ar 1 er~ sürm er. !er. Bununla beraber bazı gazeteler aap itlen müdürlüğüne müracaat• 
zelzeleden bir gün evvel, Cuma gü- Ortahlc. bayağı s~indi. Halbuki mev- ŞtDDETL1D1R Bu son te~ bu ııı'ıa k~ Frankoya Nyon itil!lfını imza ecı.:n devi.etlerin to~ leri ilan olunur. 
nü bir buçuk şi§e kadar halis Rus sim henüz Eylüldü. Binaenaleyh he- taraftarlık etmiş olıııı. Deyi; Meyl gaze- lanmağa davet edilmesi ihtimalini derpiş 9 11 14 2003 (2139)' 

• ' tesi tarafından ileri sürülm,...... · kt0 di 1 votkası yuvarladı. nüz havaların soğumaması lazımdı. Londra 9 (A.A,) - Bütün gazeteler ...,.ur. etme e r er. . 
Öyleya, adamcağız işini bitirmİ§· Fakat gelgelelim Snopkov çırçıplak protestolar devrinin g~ oldµğunu D~yli. Ekspres gazetesi Nyon' itilMna· _ _!ngiliz efkln umuıniyesind.e ' gör!ilen 

ti. iki §İşe de yedek votkası bulunu• bir vaziyette idi. Üstünde bir iç do- ve Ispanyol limanlarındaki Ingiliz tica- mesll\e ıınzalarıru kol;'muş olan devletle- infial İngiliz - İtalyan itilafıpın tı>tbiki· 
Yordu. Cumartesini veya Pazan bek- nundan başka bir şey kalmamıştı. ret gemileri bayrağına hürmet ettirmek rin vaziyeti tetkik etmek üzere içtimaa pe mini olmağa matuf faşist dilşmanla
mekte ne mana vardı? Sonra belki Snopkovu eyice soymuşlardı. Gene için doğrudan doğruya tedbirler , alm- davet edileceklerini yazrv~~· rıfiln çevirdiği bir manevra, addedilmek
zelzelenin olacağını da biliyordu. ' düşünmeğe, olanı biteni hatırlamağa ma.sı muktezi bulundu~unu beyan huau- :Taynıi§ gazetesi !ngiltere hükümetj- tedir. Giornale D'İtalia diY;or İd: , 
Olur a, belki içine doğmuştu.. çalıştı: sunda müttefiktirler. 1 nin kabul edilecek en iyi usı,ıl.leri Ispan· İngiliz ve faşist aleyhtarları Avrupa 

IZMlR MEMLEKET HASTA· 
NESi DAHtU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkın Neyse .. Snopkov, bir buçuk şişe - Aman yarabbi ne oluyor, di- Sık sık ileri sUr!ilmekte olan teklif yadaki mümessillerinden alacağı rapor- sulbunu yeniden bozmak içiı;ı şeferber 
votkayı çektikten sonra sokağa çıktı. ye söyleru:li? Bu halim ne? Ben ne· deniz kontrolünil takviye edec<:>k bir ha- l'll'l tetkik ettikten sonra tesbit eyliye- ed.ilınişlerdir. · ' 
Şu duvar senin, bu duvaT benim bi- ye çıplağım?. va karakolu vUcuda getirmek şeklidir. ceğini yazıyor. 1 
raz yalpaladı. Bir rnikdar şarkı söy- Ayağa kalktı .. Çıplak ayaklariyle Gazeteler bu tayyarelerin ve Ispan:yol , ı .. FRANSIZ VAPURUNDA Muay~aneai: tkinci Beyler 
ledi. Ve gerisin geriye evine döndü. yerlere bas2rak üstünde yalnız iç do- imanlarında demirlemiş, olan biİaraf ge- ~TALYAN GAZETELERtNIN ÖLENLER VE YARAJ,ANANLAR ıokağmda Fırın kaqısında (25) 

Evine gelince, zelzeleyi bekleme- nu olduğu halde yürümeğe başladı. :nilerin mütaarrızlara ateş edı>bilmelerini 'I,'AHM1NLER! ı numaradadır. 
den hernen avlunun bir köşesine Bir hayli yol yürüdükten sonra teklif etmektedirler. . .. ' ... 1 '• • ı Valapsiya 10 (A.A) _ D•niaıı lililll- .ı TELEFON '. 3956 
lavnlaiak y~ttı;_. . ayaklarında bir yorgunluk hiszetti. Bazı gazeteler mukabeleı bılm\slller- Roma l,O (A.A) - Gazete\er In,ıiliz nında Birisban ismindeki Fransız. gemi- E'.VI Göztepe Tramvay caddesi 

Snopkov ıçtigı zamanlar daıma Yolun kenarındaki bir taşın üstüne de bulunulmasını Frankisi, g~erln ticaret geınilerininı İspanya.da uğradık~ 1 oi!.niı) bombardımanı n<:>ticesinde . altı kişi No. 1018 TELE.FON 2545 
avluda uyurdu. Sarh~ olarak ~- oturdu. Acı acı düşümneğe başladı. zaptedilmesiaj ve icabında BurıtQStakl !arı zararlar dolayısile İngiliz •iyaset;iı:ıiıl, Cil:tnU,,, ve altı kişi. de yaralanmıştır. . · ' ' 
~~ y;rlerde yatmasını sevmezdı. Bulunduğu yer ona pek yabancı ge- ÖDEMiŞ iCRA DAiRESiN • 
Çunku kapalı odanın havası hem liyorclu. Karnı da adamakıllı ac k- ou·· nya kupası M.ahkemeye intı.kal 7X27.D/Z/LV2/2LT~'llZ7"" DEN: 
başına vurur, hem de midesini bu- mıştı. 

1 
LJ lk , k · · ', 'Dosya 938-659 

!andırırdı. Onun için sarho~luğunda Ancak ortalık ışıdıktan sonra va- Af, [ h k eden bir yaralanma na eVl ÔSeSl Borçlu: ikametgahı meçhul oldu· 
yıldızları sayarak uyumasını çok se- ziyeti kavrıyabildi. o sırada oradan aç arının a em-: hadiS'esi ' ğıi alacaklı tarafından iddia edilen 
verdi. . bir yolcu ,.,..çiyordu.··Snopkovu bu /erı· kı.mferdı·r .? , Av;r ahk . . d b. 1 1 ~-"--·- ha ..___ 'evvelce ödemişte mukim Ankarall 

Sö. ·· kı 1930 . l E .,. ..-ceza m emesın e ır yara an· - .nauuııuzın va'ya ~·· korun- lak b·ı M . -
zun sası, senesı 1 y- halde görünce sordu: m'a lı~d· } . d ' b ., __ c kt d mal h d bilgi-~'~-"' . . U a ı e maruf çorapçı ehdıye : 

lül .. d h Kı iz I . . n·· k aç! b. . . t ısesının avasına a=a a ıt. an ususn a ew.um.,,en lçm öd . t tü cani A '---kili" Ali 
.un. e, mq ."! rım ze e eaını_n - Sen ne diye burada böyle çıp- unya upası m arının ırıncı , ııııı- Davacı yerinde Seniha isminde bir kız,' 6. 938 tarihli cumartesi günUnden ' itiba~ · emıı e c an ~ 

Sıfesınde ~kıcı lvan. Yak~vlevıç lak oturuyorsun? Mostralık mısın, nu idare etmek ilwre F. ı. F. A. ruı;ı ha· suçlu yerinde Kemal adında bir diğer ren her cumariesi günü saat 18 de hal- Haydar !anura !: C. Zırı~at banka· 
nopkov, hır buçuk şışe halıs Rus nesin~ kem komisyonu tarafından tesbit edil- gen~ va dı A . d . nl dır kun b' k ıla aktır D rs1 sı ödemtf §ubesmın 30/12/937 ta· v tka . k d akıl . • r r. ynı zaman a nışa ı - ıza ır urs aç c . . e er' ser- rib 109364 yılı akb 
0 sı ıçere ve a am lı sarhoş Snopkov fırsattan istifade ederek miş olan listeye göre, Pariste oynanan !ar. Kemal eli .. k ' dını b' kl ··• besttir ve sa m uzuna 

olarak evinin avlusundaki servi ağa- konu•mag-a başladı. Alman Is . rta L.T. m sun·· den ,alsev }~_. a çl d ıça · a gog- 2 ·Halk . al müstenit 199 lira 30 kurut asıl ve l , · ya - vıçre maçının o ,....,.e · yar amıuua su u ur. - evinin sosy yardım kolunun .; • 
cııu5n a kbna bl'.atmıı, ve sızmıştı. - Ne olduğumun ben de farkın- ! iğini Belçikalı Langenus, yan hakemlik- Davanin ruyetine başlanırken gerek i.eşebbüsile açılacağı evvelce bildirilen 1 a!1"1ca harç ~e masraf ve ~creti ~e-

nop ov ır taraftan tatlı tatlı d d • ·ı· L·· f d b 1 d _ . . ı d kalet vermege borçlu oldugunuz ıd-u u .. I .. l .. .. .. a egı un.. ut en nere e u un u lerıru de Hollandalı Marsel ile Fransız avacı Ve gerek suçlu, muhakemelerinin kimsesiz kadınlar tarafından yapılacak . . . • • • 
ky r v~ guze guze ruyalar gorur- ğumu bana söyleyebilir misiniz? Maresiko yapml§tır. gizli olmasını istemişlerse de bu istekleri türk el emekl;,ri satış mağazası pek ya- ~ıa. edilm_e!'1edır. ~u 1~ neın ta• 
rı':' dıger ~raftan da. meşhur Kı- Konuşmağa başladılar. Yolcu ona, Reyms'de oynanan Macaristan - Felı:- !<:abu! edilmemiştir. Her ikisinin birbl- ktnda açılacaktır. Bu mağazada el işle- rıhmden ıtibaren b~ ay ıç~de yWm• 
eal zelzeleeı vukua -~~~ıyordu. Evler olan,_ biten şey.ler hakkı~da izah~t nıenk Hindistaru maçında, orta hakemi ~e yakın olan ifadelerinden anlaşıldı- rini satmak !Stiyenler 25 hazirana kadar rıda yazılı borcu . ödemenız borcun 

!anıyor, damlar çokuyor, duvarlar verdı Zelzeleyı zelzelenın yaptıgı gına göre bu iki k d . . . it . h .. t 17 d 19 kadar ba , tamamına veya hır kısmına veyahut 
Yıkılıyor, toprak şerha şerha olu- tahribatı, zelzel:nin hala devam et- Fransız ~onri, yan hakemleri: Fr~nsız derek bu'. mikta ~ : ';i ın~ır a 1 ına ~'.- .er gun: ti .en .. a y Na- alacaldının takibat icrası hakkında 
Yor, cehennemi bir gürültü her ta- meke olduğunu anlattı. Laf arasın- Dellasal ıle Alman Bavmgartner. aralık Seniha elir o Y. di .. ı~~ _er, ır ~:r:.: t~= ~işi~<~:\ makbuz muka- bir itirazınız varsa yine bu bir ay 
rafı kaplıyor, Snopkov ise mışıl mışıl da: Pariste . oynanan Fransa Belçika ma- lışlıkla göğsüne :,e =~ gı ıçagı yan- . . me er. zarfında istida ile veya ıifahen bi.J.. 
Uyuyordu. _ Sen Yaltadan çok uzaklaşmış- çında orta hakemi Isviçreli Vütriş, yan Kemal Senih P b"" ~ ... b. 'b d 3 .-. E_:ımız_ salonunda her hafta cu- dlrmeniz ve bildirmediğiniz takdir· 

Halöuki Snopkovun arkadaşı, zel- sın, dedi. Buradan Yaltaya otuz ki- hakemleri Çekoslovak Krist ile Alman kıırtarın~ lmak a~ı. oy e .. " şaı e ı:' m~ günlen saat on sekizde çOCuklara de bu müddet içinde icra ve flas ka· 
zele başlar başlamaz, kendini şehrin lometre bir mesafe var Bir!cm. ğıru söyl~ ı_çk".' s:.~ :;:~e ~ . ı- karagoz oynatılacaktır. nununun yetmİf dördüncü madde-
b:thçesine dar atmıştı. Çünkü her da- Snopkov zelzelenin .hala devam Tulusda oynanan Küba-Romanya ma- Muhakeme gs lmive_ ı ı şb. ı li ell!IU§tir. 4 - 11/ ~/9~ cumartesi günü saat 17 sine göre mal beyanında bulurıma-
kık b b. t d' k d"" • e yen ır po s memuru- de Ar kom•tesı ve saat 15 de t ·ı k '°--d Be d b l a aşına ır aş, veya ıre uş·,etmekte olduğunu öğrenince çok ü- oında orta hakemi ltalyan Skarpi yan nun celbi için talile .dilm" f . . . . emsı O· nız UlZllll ır. yan a u unmazsa-
mek ihtimali vardı. züldü. Ye acele acele Yalta yolunu hakemleri Fransız Valpred ile yine ~tan· - e ı ş ır. mıtelerının haftalık toplantıları vardır. nız hapis ile tazyik olunacağuuz ve 

Snopkov, ancak sabahleyin, saat tuttu. sız Merk. 1 hakikate muhalif beyanda bulunıır-
al~ıya doğru gözlerini açtı. Eliyle 1 Anadan dog" ma bir vaziyette bü- Löhavrda oynanan Çeko 1 k -Hol· M •• hh • } sanız hapis ile cezalandınlacağınız 
ıtozl . . b" k d f • d F . s ovru ya Utea Jİ • t t f b .. d • • • ka erını ır aç e aoguş~ u. ~-tün Yaltanın içinden geçti .. Fakat landamaçındaortahakemiFransızLek- ere; IOŞaa yap ıran 3 ı orcuo emezv~y~ıtirazetmezsenız 
d t hayreti .. Altın~a yatıgı servı• zelzele dolayısiyle telaş içinde olan leı•k, yan hakemleri Fransız Olivo ile • • ha~~n~zda cebrı ıcraya ~~vam edi-
l en başka oıı:ı kendı avlusunu hatır· halk ona dikkat bile etmedi. Sedez. M U J D E lecegı ıcra tetkik mercıı kararma 
~~cak tek b'! şey yok_~· S_onra asıl Odasına ve dükkanına gelince za- Strasburgda oynana Brezilya - Polon- : uyu~ tebliğ makamına kalın ol-
. afı, çalıştıgı taş kulubenın de ye- rar ve ziyanlarını hesaplamağa baş- s ..., kd 1 d mak uzere ihtar olunur. 
rın~e yell~r ea~yordu. Orada, kulübe, !adı. ya maçında orta hakemi Eklin.d. yan ha- ogu emı•r şyur u 2024 (2161) 
Yerınde bır yıgın taştan başka bir•ey k~mleri Fraruıız Küşberger ile Paasar. 

• C ~ce sokakta sızdıg" ı zaman elbi- M il d t l l!Örülmiyordu. ars· ya a oynanan ta ya - Norveç 
sesini, cebindeki 90 rublesini, foti- d hak "'·- k mI · Snopkov bir müddet daha gözleri- maçın a em rı=ane , yan hake erı 
nini aşırmışlardı. Bakan olmadıg" ı F B t" il Tr h l rd ni oğus.turduktan sonra düşünmeg-e ransız u ur e e u o tnuşla ır. 

ba için odasındaki eşya da uçmuştu. 
şladı: B 1 un ar yetişmiyormuş gibi üstelik 
- Hay Allah belasını versin; dükkanı da yıkılmıştı. 

arna da içmişim hal Kendi evime ge- s k k KIRKA"AC KAZASI iDARE le nop ov artı içmemeğe karar .... 
cek yerde bir başkasının avlusuna verdi. Çünkü sarhoşların değil, ufak HEYETiNDEN: 

girmişim.. Bu girdiğim harap bahçe f k 1 · f k 1 1 · · de kim" ha B d b te e şey erı, a at ze ze e gıbı kas-
ın aca ? un an sonra u k • f J • b"I k d · kad f--L . . • . B Ik l ocaman a et erı ı e uy u a geçır-

ar ...,_... ıçmıyecegım.. u a o diki · · fi ·· d ·· denilen .. .. . erını ese e gor u. 
lnsand ~esneak.ıalmba dka kotu şedymfı~. Elde kalan pılısını pırtısını toplı-

a, ne ıra ıyor ne e ı- k k d" · · lk \d d · et-.kir. ' yara en ısını a o en te avı 

S k b" d h fı ha mek için Harkofa gitti. k nop ov ıraz a a etra na -
ındı. Gene söyleruneğe başladı: --------------

Y Hem eyi ki bahçede sızmışım. 
t sokakta uyusaydım .. Halim ne l'Aozaraki kitap evi 

0 acaktı? Ya üstümden bir otomobil 
~eçer, ya köpekler gelip beni parça- BITincl l!Ordonda Car.deli 

rdı. Bundan sonra ya az içeceğim, hanı altında 
Ya hepsini ır acağım. Kadın eihi>e modelleri, ayakkabı mo-

Snopkov bunları dü~ününce ada- dclleri, her dilde mecmualar ve gazete· 
tnak.ıl!ı cani sıkıldı. Kederini unut- !erle kitap eiparişlcri alınır ve derhal 
ın~k İçin cebinde dur;ın, arta knlmış r:öndcrilir. Fiatlcr diğer kitap evlerinden 
Yarım şi5c votkayı bir yudumda si· daha ucuzdur. 
!'eye çekti. Ye tekrar eyice kendini 1-} 

Emlak satıt bedelinden borçlu 
Halil Gördesteki muacceliyet kesp 
~den (17.000) lira hazine alaca
'iının temin istifası için evvelce 
1atılığa çıkarılıp satılamıyan Kır
'~a~aç ka•abasında kurulu Un, Pa· 
"?luk ve Zeytinyağı fabrikasının 
23-5938 gününden itibaren 21 gün 
m ·;ddetle ve tahsili emval kanunu 
'ıükümlerine tevfikan tekrar mü
"?ayedeye konulmu,tur. Taliplerin 
"l!uvakk t İh:\lenin muallak bulun
du~ 14-6-938 gününe müsadif 
Salı günü saat 16 da (1500) lira 
teminatı muvakkatalari ile birlik· 
~e Kırkağaç kazası idare Heyetine 
müracaatları ilan olunur. 
5-7-~11 .1937 (3006t 

- HASAN AK AY
1 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No.-21 
ZAYi 

Biliimum İn!aabn her nevi demir i§leri, boru, tel ve bilhassa pancur 
itleri, oluklu lamarina itleri ve tamirleri , 

Kırklareli Orta okulundan 1932· 
1933 ders yılı aldığım di:ılomayı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. Gayet temiz ve muntazam i§, ıür'at ve kolaylık •• MüeaseMmtiz 

her in emre amadedir 
Fiatler : Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur .• 

1 - 13 (2164) 

Bayanlar 

lzmir, Buca Zambak sokak 5 sa
yılı evde Yusuf Cemal oğ. Meh
met Celalettin Alp Ay. 

2029 (2160) 

Dikkat 
Kız evlatlarınızın tam bahar çağında sağlıklarını zehirleyici bir çok hastalıklarla uijra.maeı hep 
O. A ~~IK TEMiZLiKLERINDE kullandırdığınız iptidai şekil mikroplu bez ve pamuk taınponlann 

neticesıdır. 

S J Z L E R D E N R İ C A M J Z: Yavrularınızı, uzviyetleri tt?kamül 

devresine ıirerken daimaFEMİL ve BAGLARINAalıttırinız. Ve bu sıhhi, gayet kul

lan!ı!ı ve en ince elbiseler altında bile sezilmeyen idealle sağlıklarıruzı ve yuvanızın saadetini sigorta 
edınız. 

HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MA(;AZALARINDA BULUNUR ... 



Kooperatif n~uhasibi 
aranıyor 

74 sayılı Kuşadası Tarım Kredi 
kooperatifinden: 
Kooperatifimize albnış lira ma&§la bir muhasip alınacaktır. imti

handa muvaffak olan ve mesleki ehliyeti olan tercih edilir. imtihan 
18/6/938 de Kuıadası Ziraat bankasında yapılacaktır. Taliplerin 17 
6/938 gününe kadar EVTakı müsbiteleriyle müracaatleri ilan chınur. 

10 - 11 - 12 - 14 - 15 2008 (2158) 

Izmlr Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sa19laın Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Wl~(~(M SATIŞ YERLERi W/f./.ft~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Fethiye kazası Kaya nahiyesi 
Kaya muhtarlığından: 

Eksitlme ilanı 
1 - Kaya Nahiye merkezinde yapılacak ilk okul İnpab keıif be

deli 11491 lira 79 kıını§tur. 
2 - Eksiltmeye 9 haziran 938 pel'§embe gününde konmuıtur .• 

ihale 8 temmuz 938 gününe rastlıyan cuma günü saat on dörtte Fet
hiye hususi muhasebe idaresinde köy bürosunda yapılacaktır. 

3 - istekliler eJ.-.ailtme ıartnamesi proje fenni farlnameyi hususi 
muhasebede köy bürosundan istiyebilirler. 

4 - Eksiltmeye iftirak edecek taliplerin kanuni ıeraiti hiiz olduk
lannı ve bu iti yapabileceklerine dair vesikalarının ibrazı li.zımdır. 

5 - Eksiltmeye ittirak edecek talipler 2490 sayılı kanun mucibin
ce yüzde yedi buçuk depozito tutan olan 861 lira 81 kıırU§ yabrma
lan •eya Banka mektubu ibraz etmeleri f81'tlır. Bu yüzde 7.5 iha
leden sonra yüzde 15 e iblij olunacaktır. 

6 -Taliplerin teklif mektu~lannı ihaleden bir saat evvel komisyo
na ibraz elmİ§ olmalan lizımdır. 

Postada vuku bulacak !fecilaneler asla kabul edilmez. 
ıı - ıs - 19 - 23 2028 c2162) 

---· 
lzmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Beheri 565 lira 40 kurut muhammen keıif bedelli Bergama

nın Kınık nahiyesi merkezinde 20 ve Menemen kazası merkezinde 
14 tehir tipi göçmen eviyle beheri 542 lira 26 kurut muhammen ke
tifli Dikili merkezinde 31, Çandarlıda 118, Çetmenin Uzunkuyu na
hiye merkezinde 21, Alaçab nahiye merkezinde 10, Torbah Yeni 
köyünde 60, Kemalpaıa kazasının Yukan kızılca köyünde 10, Ku
fadası kazasının Davutlar köyünde 29 köy tipi kargir evlerin İn§aatı 
keresteleri iskandan verilmek ve diğer bi!Uınum malzemesiyle ifçiliği 
müteahhide ait olmak üzere her kısım ayn ayn kapah zarf usulü ile 
münakasaya çıkanlml§br. 

2 - Kınık, Menemen, Dikili ve Çandarlıdaki evlerin ihalesi 29/6/ 
938 günü, Uzunkuyu, Alaçatı ve Davutlar köyündekilerin 30/6/938 
günü ve Torbalı Yeniköyü ile KemalP&§a kazasının Yukan kızılca 
köyündeki evlerin ihalesi 1 /7 /938 günü saat onda lzmir iskan mü
dürlüğü dairesinde müteıekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - E)uiltmeye girebilmek için her mevkie ait evlerin mecmu ke
tif bedellerinin yüzde yedi buçuktan tutan olan muvakkat teminatın 
yatırıldığına dair vesaik, eksiltmeden bir saat evvel makbuz mukabi
linde komisyon reisliğine tevdi edilmit olmalıdır. 

4 - Bu itlere dair plan, ketif, tarf:name ve sair evrak lzmir iskan 
dairesinde her gün görülebilir. 

5 - Postada vukubulabilecek her hangi bir gecikmeden dolayı va
ki itirazat kabul edilmez. 

6 - isteklilerin yukarıda her mevkideki insaat için ayrı ayn göste
rilmit olan ı;in ve saatlerde lzmir iskan müdürlüiiü dairesine müra
caat eylemeleri. 11-14-16-18 2032 (2159) 

lzmir Defterdarlığından: 
icar No. 
350 Salhane vapur iskelesi 
351 Osmaniye caddesinde 15 taj numaralı mağaza 4/6 

Lira Kr. 
36 00 

hissesi 30 00 
A52 Seydiköy Damlacık mevkiinde 30 zeytin ağacm• ' ~vi 

tarla 12 50 
353 Seydiköy Atıf bey sokak 21 numaralı ev 7 20 
354 Dolaplıkuyu M. Bayburtlu ao. 5 numaralı ev 35 ()() 

Yukarıda yazılı emvalin senelik ican 8/6/938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihalesi 23/6/938 tari
hinde saat 15 tedir. Taliplerin Milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

11 - 17 1970 (2163) 

. . ~ . - " ~ - -" ._ ' . . . . ~ 

Doyçe Oriyantbank 
Dl~ESDNER RANK ŞL'HESI 

IZMiR 
.MEHI\l<:zJ · H J.l.S 

Almangada 17~ Şubesı Mevcuıiar 
8eı nııtye ve ılıtıyaı akçeai 

165,000,000 Rıtylı~mRrk 
Ttirk11ede 1$nbeleri' IS'J Al\RUL ve IZMIH 

J\fı~ırda ~olıelerı · KAHIHI<: ve ISKKI\DEHIYK 
HM tiirlii hnnkA nınRtoPl ' tn• ıfA .,,. knhııl Pdl'r 

..... - "' . . ' .;· : · . .~ ~ .. ·-

e ae v.ı •~ .. --·-

~Roaı:ı..-. ... aam._._._._._ ... ._._._._._, 

Motosiklet Almak Çok kolay 
F' ..A.::K:.A.. T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan • • 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETLERINIZIN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECECtNIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MESHUR .. 
VtC.1'0RlA· .,'.f~l'" 
lt 'soo tı:m t oıtr• ctııode il 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PlKTATOR 

• Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
satılmaktadır. 

, .. 1S P$ 

A1iotti Biraderler "VEM •• marka 
E. K. Ş. Kazım Dirık --------ı• 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende satılır. -

Maliye Vekaletinden: 
Ankara, lzmir ve Bursa vilayetlerinde istihdam edilmek 

üzere imtihanla yedi hesap mütehassısı alınacaktır. imtihan 1 
ve 2 Temmuz 938 tarihlerinde lstanbul ve Ankarada yapılacak· 
tır. 

imtihanı kazananlar muvaffakıyet derecelerine göre 150 ve 
200 lira ücretle tayin olunacaktır. 

1 - imtihana gireceklerin memurin kanununun betinci mad
desinde yazıh tartları haiz olduktan maada devlet ve müesseıatı 
muhasebelerinde Bankalarda 've mümasili mühim tirket ve mali 
müeasesat muhasebelerinde laakal tef veya tef muavini derece
sinde en az bet yıl muvaffakıyetle ça!ıtmıt ve yükaek tahailini ik
mal etmif olmaları lazımdır. 

Ahlak ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine 
göre taliplerin imt;hana kabul edilip edilmiyecekleri kat'i olarak 
Vekaletçe tayin edilir. 

2 - imtihan programı. 
- A «Kazanç, muamele ve istihlak vergilerinin tarh ve tahak-

kuk ve tahsiline müteallik kanuni hükümler. 
- B «Ticaret kanunu hükümleri 
- C «Ticari usul defteri 
- D «Hesap 
imtihana girmek istiyenlerin 20 haziran 938 tarihine kadar 

eVTakı müsbitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Ma
liye vekaleti varidat umum müdürlü~ne ve lstanbulda Defter· 
darlığa müracaat etmeleri . 1690.1926 

7 - 11 - 15 1926 (2118) 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 

, 

DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre me3afeyi gösterir. 
Yapılıt itibariyle Pil sarfiyatını derece il~ alır. Pillerin zun müd
det yanması ve bozulmaması bu fenerlerin töhretini arttırmıttır, 
Bekçilere, Polislere, baicılara, rençhere ve her keıe tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü lJ: lJJemiflİ .• 

lzmir rnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlası müdürlüğünce Tuzla sahilinde deniz üzerin

de yedi adet münferit hala yaptırılacaktır. 
Ketif bedeli 4,503,80 muvakkat teminatı 338 liradır. 
Ke~if, proje ve sartnameleri levazım •uhemizde görülebilir. 

Eksiltme 20-&-938 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
isteklilerin tayin olunan gün ve saatte bat müdürlüğümüz bi

nasında toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 
7-11 1928 (2112) 

lzmir Halkına müjde 
Bir hayli zamandan beri zeytinyağlarının naturel iıtihsalinde 

harikalar yapmak suretiyle Türkiyemizde töhret kazanan ve 
, anasıl Midilli mübadillerinden bulunma11 h&.ıebiyle yağ sıkma· 

sının bütün inceliklerinde vukuf sahibi bulunan Ayvalık fahri· 
katörlerinden SEZAi öMER MADRANIN ilk preseden ve yetil 
zeytinden istihsal ettiği ve Yunanlıların ağrolado tabir ettikleri 
bir buçuk uit zeytinyağlariyle nefis sabunlan piyasamıza gel
mittir. Satıt Yeri Gazi Bulvan 18 numaralı maiazadır. 

. 1-6 (213$) 

iITTiYA'TLI DAVRANINI~ 
SICAKLAR.. BAŞLIYOR 

c ~J;e, 
~ Sogut<: fta.ua Dofc,pfaPının YüRsrı4 
" t9 Değlmfe,.{ndcın l3irccneuuel t:ayd<41&.n nı 
~ r St:t.~M . Rrıfır:.tf t.k. .U.onom.i. 
~~ ~ 
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VE;RJ;'5iYa SATlŞ 
~iNiN SESi V&- ACENTELER.iNDE 

Izmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

A. ...... 
. .... " • ',.,... . • _,, y, 

,.. Fenni ~özlük için .. , 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe iiferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoıiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayen& aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

\ 

J 

-
...., 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen aaç• 

lanıı köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır .. 
Tabii renklerini bozmaz, li.tif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
1195 eluiri maruf ecvncJerlo l&ri.J&.t mqazalannda bulunur. 



G ~ P 1 N 
Kaşelerin in tesi rini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZl E, KIRJKLIK. ROMA TtZMA, GR1P VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESStRDtR 

Tedaöi ye tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GR1P1N'in 
10 tanelik yeni ambalajlanm tercih ediniz. Geceleri tutacak j 

olan ağnlara kartı ihtiyatlı bulunmuf olursunu . 
lcabuula günde (3) lı"fe alınabilir 1 

.. 'f,•a•kl-it•l.n-inıl-en-11190lı-ı•n•ın•u:..,v•e•h•er-y•er-d•e•ur-ar•l•aoııGm.,::..•·p.inSii!islliitnızeyı•~cı"•~-

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMAN.YE 
Sirkecide 

Bu h« iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün l!ge 
halkına kendisini sevdirmİ•tİr. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu. 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthi• ucuzdur. 
latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş sında 

Ağız bütün mikrob ara daima 
unutmayınız bir kapıdır. Ve 

Bakumızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, eııflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
k.öklerine mide humması, apandi
aıt, nevraıteni, ııtma ve romatiz. 
ına ya·-·ığı fennen anlatılmıthr .• 
'I' emiz ağız ve sağlam ditler umu
ıni vücut sağlığının en birinci tar· 
tı olmuftur. Binaenaleyh dialeri
nizi lıer gün kabil olduğu k~dar 
fazla (Radyolin) di.f macunu ile 
illrantj edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz.. Bu suretle mikropları imlıa 
ederek di,lerinizi konımut olur
ıunuz. 

açık 
ki: 

RADYOLIN 
ile · sam her vemekten ıonra fır<;alapnız. •• 

r - ' DEUTSCHE LEVAN! 
TE-LINIE 

Frat ili Sperco 
Vapur acentası 

G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 
DEUTSCHE LEVANTE. L1NIE KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. HERCULES vapuru 10/ 6/ 938 de 

S s. ANDROS hal tim 
beklenmekte olup Buraaıı Varna Ye 

. vapuru en an· .. . • 
da ol R ___ .:ı Hamb B Koste""" limanlarına hareket edec:&tir 

up o~am. ur~ Ye re- · 
1. ı · · -~"· 1 k STE.LLA vapuru 13/ 6/9311 de bek. men ıman an ıçın yu.a. a aca tır. 

lenmekte olup A....terdam. Rotterdam 
S. S. HERAKLIA vapuru 2 3 haziran· Hamh ı · 1 · · ··k al _ -'-ve urg ıman arı 1ÇlD yu aca.ıt· 

da bekleniyoT. Rotterdam, Hamburg ve 

Bremeo limanlan için yük alıocalctır. tır.TRAJANUS npunı 23/6/9311 d• 

SERViCE MARITlME ROUMAINE beklenmekte olup Burgas Vama ve Köo-
BUCAREST tence limanları için yük alacaktır. 

S. S. PELES vapuru halen limanımız· SVENSKA ORIENTE UNIEN 
da olup Tripoli. Be,.rouıh. Hayfa. Port VINGALAND motörü 15/6/938 ta-

Sait limanlan için yük alac.ııktır. rihinde beklenmekte olup Rotterdaın. 
S. S. DUROSTOR 26 haziranda bek· Hamburg, Cdynia. Dantzig, DanimaTk 

!eniyor. K~nce, Calatz, Danup ve ve Baltılı: limanlan için yük alacaktır. 
Calatz a1ttarmast için yük alacaktır. SERVtCE MARITIME ROUMAIN 

DEN NORSKE MtDDELHAVSLtNJE SUÇEAVA vapuru 9/ 6/ 938 de hek· 
OSLO lenmekte olup Malta Manilya ve Ceno-

5. S. SAN ANDRES Yllpuru 26 bazj. n limanlan için yük Ye J'Olcu alır. 
randa bekleniyor. Diyep ve Norveç ALBA JULIA ..apmu 2/7 /9311 de 
umum limanları için yük alacaktır. beklenmekte olup Malta. Manilya •• 

.JOHNSTON V ARREN LINES L TD Ceno.,.. limıuılan için yük ..e yolcu alır. 
UVERPOoL ' Dandaki hareket tarihleriyle navluıı-

lardaki değifiltliklen!en acenta mesuJi. 
S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek- yet LL .. • ~ O-'- '--' •-·ı· · · 

&.aDW e ...... ~ez. ana 111Zta ta~ı at ıçı• 
!eniyor. 811Jll85, Vama, Köstence. Suli- ikinci Kordonda FRATEUJ SPERCO 
na. Calaız ve Braile limanlan için yük ..-apur acentalıima müracuı edilmesi ..;. 
alacaktır. ca olunur. 

STE ROYALE HONGROISE Telefoa ı 4tll / 4l42 / 2663/4221 
DANUBE MARrl1ME 

M. 5. SZECED vapuru b.len liman
da olup Port Seit Ye lakenderiye liman
lan için :riilt alacaktır. 

M. 5. TISZA Yapmu balen limanda 
olup Damıp umum limenlan için JGk 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. "mP'!•lllClmıı:mll_ıı:".m _______________ .ı...u.... 

Illndald hareket tarihler!yte nav- HELENIC LINES L TD. 

TU 
TURAN l'abrikaları mamu 1Atıdır. Aynı :ı:amanda Turan 

tuvalet sabunlarını, ıraş sabunu ve kremi ile gil:r.ellik krem

lerini kullanınız. Her yerde ~atılmaktadır. Yalm:r. toptan sa• 

tış!ar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 

telık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemııiye müracaat ediniz. 

Pcısta Kut. 224 Teefon 3465 

Is terseniz 
Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 

cildi traftan sonra pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
Traş bıcaklarını kullanınız 

. . CF.RMANY A _,. 9 • 10 t.au. 
lunlardakl değlf•klilderden acenta me- ı:anda bddenilmd<Jıo cı1ııp RoUenl 
auliyet kabul etmeıı. u_L- A- 1. , , ~ 

• -W: Ye MIKY'CIW •m n-au TU& 
Daha Caza tabilk almak lçhı Birin- çdcuw:.lmr. 

el Kordonda V. F. Hf!IUJ' Vm Der ı.ee HOIJ.ANOIA .._ ıs laazimııd.o 

ve Co. n. v. Vapur acentahj!ıııa mllra· bdtleni,.or. Rott.ezdma. H-L- ve 
caat edilmesi rica olunur. Aznren liman.lan iein yi& el·m'-tr, 

T& No. 2007 "' 2008. UNEA SUD AMEIUICANA. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL 2.(43 

HELVIG awtörü --" iptidaaı ... 
da beldenilnwhe olup N-yodı: için ,;il 
alacaktır. 

DANIA motörü aiwıf- iplidas~ 

beklenın-lcte olup N_,,.,ıtı: için yük" 
e.lacaltm. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D. 

KOTOR 
EUemıan L~ı Ltd. Balkaa ilfifalcıı tlct.et k-feran°""" 

LONDRA HA'M'I ~ ,.oıe."" yük ~ taiıı ettiği 
DESTRO vapura 7 haziranda hatta aemup Y"l11ool*" ba..Lmlı 

Lheıpool ve STim1eadan gelip L OV CEM 
yük çıkaracak. Lüb Tapuru pm:arteoi 20 lmzimn oaaı 

CA V ALI.O vapunı 7 haziranda 12 de lzmmle11 lııarefı:.d edecek PiTe, 
gelip Lmdra ve Hull için yük ala- Kotfu. Adriatik limanlan. V~ik. T rl· 
calmr. ~"'e Şi,alı:. limanlım içia yoku ve yük 

FLAMtNlAN vapura 22 bazi- alacalmr. 
randa Liverpool ve Svanseadan G..rek Yapur\aruı muvasalSt btlrhlerl, 
gelip yük cıkaracak. gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 

DRAGO vapuru 25 haziranda kında ııcenta bir taahhüt altına girmez. 
Londra, Hull ve Anversten gelip Daha fada tııhillt almak için Birinci 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda U6 numarada {UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umaml deniz aeentalığı. Ltd. müracaai 

Tarih ve navlunlardakl değişiklikle?'- edilmesi riea olunur. 
den acenta mesuliyet kabul etmez. TELEFON ! 31n - 4.072 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorslklet, Bisiklet ve s ... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX .. otorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emirler çarşısı karşısında No. 61 

lzmir ceza evi direktör1üğiinden: 
lzmir ceza evi Ekmek ilanı 

1 - Ceza evinin 27 Haziran 938 gününden Mayıs 939 sonuna 
kadar 338 günlük ihtiyacı olan beheri 960 gram itibarile tartna
mede yazılı tartlar dahilinde ikinci nevi ekmek 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf uıuliyle münakasaya çıkarılmıttır. 

2 - ihale 27 Haziran 938 gününe rastlıyan Pazartesi günü sa· 
at 15 te lzmir Ceza evi müdürlüğü odıuında toplanan komisyo
nunda yapılacakhr. 

3 - istekliler 14000 lira muhammen bedelin yüzde yedi buçu
ğu hesabiyle 1050 lira muvakkat teminat verecektir. Tahmin edi· 
len 338 günlük ekmek mikdara 175.000 kilodur. 

5 - Teklif mektupları 27 Haziran 938 Pazarteşi saat 14 e ka
dar sıra No. lı makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı yerde 
toplanan komisyon reisine vereceklerdir. 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak iıtiyenler me
sai saatlerinde Bahribaba civarındaki Ceza evi müdürlüğüne mü
racaatlan ilan olunur. 7-11-17-22 1930 (2119) 



SA \".·A : 10 l t HAZiRAN CUMARTESi 1938 
•• r 

Cekoslovakyada yine seçim var 
Nahiye intihabatının bu sonuncu kısmına büyük bir ehemmiyet verili yor 

Berlin Pragı itham ediyor 1 Teruel ft umu mı taarruzu 
Südetler Çek hükümetine yeni istek- F evkalide büyük bir şiddet kesbetti 
lerini bildiren bir muhtıra verdiler müthiş harp malzemesi harcanıyor 

Almanlann Çek hudutlarma yakıiı ıehirlerde kurdUkları muazzam tayyare karargihlanndan biri .• 

Barselon 10 (Ö.R) - Teruel ve Kas-,yon.alist ileri hareketi hükümetçilerin 
1 
gazetesinin diplomatik muharriri Fran-

tellon vilayetleri arasında asilerin yap- çok.,şi.ddetli mukavemetine rağmen de-ikist tayyarelerinin hareketlerine mAnl 
tık.ları umumi taarruz fevkalade bir şid- vam etmektedir. •Kızıllar> otomatik si-J olmak için Ingiltere ve Fransanın hava 
det ke.sbctmişlir. Kudretli malzemeyle l!hları bol bol kullnnarak ileri hareketini kuvvcllerile bir müdahalede bulunmala~ 
nasyonalistler tarafından sarfedilen bu du.rdurmağa çalışıyorlar. KızıJların za- rına filen imkan olmadığını müşahede 
muan.aın gayret .karşısında hükümetçiler yiatı çok yüksl'ktir. ve muharebe mey- ediyor. 

kahramanca bir şiddetlı: dayarunakta ve danlarında henüz sayılmamı~ olan ehem- Italyan gazeteleri B. Çemberlaynin bu 
bir çok yerlerde asilerin bütün teşebbüs- miyetli harp malzemeci d<> bırakmış- gibi telkinlere kapılmamakla mcsuHye1 
!erini trunrunile neticesiz bırakmakta- !ardır. 

dırlar. 

KARIŞMAZLIK KOMtTESt 
1ÇT1MAI GERt KALDI 

hisfilni bir defa daha ispat ettiğini mem
nuniyetle kaydediyorlar. Bununla be.ra-

her karışmazlık komitesinin yeni bir top
lantısından evvel İngilterenin hava bom-

Teruel ocphesinde asiler Temelin 28 
kilometre şarkında Sagonte yolunda Pu
ela de Valverdeyi geçmeğe çok çahşınış-

bardımanları meselesinde herhangi bir 
Jardır. Bir çok topçu ve tayyare kuv-
vetlerinin himayesi altında asilerin sar- Roma 10 (ö.R) - Londradan bildiri- tcşebbtiste bulun.muş olmak istiycceği 
(ettikleri ezici gayrete saatlerce mukave- Jiyor: Karışmazlık komitesinin bu gün tahmin ediliyor. 
metten sonra cümhuriyetçiler top ateşi- yapıla<:a.k olan içtimaı Lord Plymouth Fransaya gelinoc, Komünist partisi 

ne daha az m~ruz bir hatta çekilmişler- tarafından talik edilmiştir. Bu talik ge- dün bir karar sureti kabul ederek hükU
dir. Asile r dün Va1~nsiya vilayeti budu- çen celsede Ingiliz plfuıının tatbiki husu- meti Ispanyol nasyonalistlerine karşı 
dundan 15 kilometre mesafe&! bulunu- sunda Sovye11er tarafından çıkarılmış enerjik tedbirler almağa davet etmiştir. 

Prağ, 10 (ö.R) - Bu pazar gÜnÜ essi.slerinde~ olan bir millettir. Bu gaze- binden faz.la Çek, Rumen ve Yugoslav
Çekoslovakyada nahiye intihabahnm te Çekoılovakyanın bitaraf bir hale if- ya talebesi gelmiştir. Talebeler toplu 

yorlardı. Bir kaç kilometre d:fiıa şarkta olan güçlüklere atfedilmektedir. Hadise 
Valvona mmtakasında hüküme-tçiler Mo- Londrada hayret uyandınnamıştır. Çün
ra de Ruhyerosa aSilerin yaklaşmasına kil Fransız ve JngiJiz .sol cenahları da .!!on 

ALIKANTE 15 GONDE 32 DEFA 
BOMBARDIMAN EDlLDJ 

Gçüncü ve aonuncu kısmı yapılacakbr.. rağı nazariyesini müdafaa etmektedir. bir tekilde jimnastik hareketleri hazır. 
Bu en mühim intihabat günüdür. Zira B. HODZA lLE MOZAKERE DE- lıldarı talimleri yapacaklardır' Binden 
61 70 nahiye mümeaaillerini eec;ecekler- V AM EDiYOR fazla talebe tüfenkler, mitralyözler ve 
dir. Bu nahiyelerin 1660 i Alman ekse- Prag, 1 O ( ö.R) - Südet mebusların- tanklarla talimler yapacaklardır. . 

daima mA.nl olmaktadırlar. Moskerella bombardıman hadiseleri dolayısile Bar- Paris, 1 O ( ö.R) - Dün fırtına eebe
mıntaka.sında asileri uzun zaman yerle- selon lehinde büyük bir çalkantı yap- biyle Kaııtellon üzerine ileri hareketlerJ. 
rinde tuttuktan sonra Rfo Mijares cenu- maktadır1ar. Bu hadiseler Fransanın Pi- nin durmuş olduğunu bildirmiş olan nae-

bundaki mevkilerde yerleşmişlerdir. rene hududunda ehemmiyetli askeri ted- yonalistler bugün bütün hat üzerinde ile· 
Kastellon ve Teruel vilayetleri hududun- birler almasınn vesile olmustur. Şu ka- ri hareketinin yeniden başladığını bildi-

riyetlidir. Halbuki 22 mayısta ancak 250 dan Kunt, Peters ve Roşe dün aaat 11. ~uraya gelen 400 Südet Alman tale-
ve 29 mayıata da 2137 Alman nahiyesi 45 te başvekil B. Hodza tarafından ka- besi de bazı nümayişler yapacaklardır. 
reye iştirak etmİfti. intihabat bilhassa bul edilmişler ve saat 13.20 de ba§vekil- Prag, 1 O (AA) - Sol cenaha mey• 
Slovakyada ehemmiyetli olacak ve bu- lik dairesinden çıkmışlardır. Mebuslar B. yal müstakil Presburger Zeitongun biJ. 
rada 2776 nahiye filen muhtariyet le- Hodzaya Südet müddeiyatını izah eden dirdiğine göre Amerika Slovak heyeti 

da mücad~le çok büyük bir şiddet al-: ~ 

t 
dar var ki Fransız mebusan meclisinde riyorlar. Buna göre ileri kolları öğleye 

mış ır. 

sabahki beyanatında başvekil B. Dala- doğru Kastellona 1 5 kilometre mesafe· 

binde v-eya aleyhinde ıey verecektir. yeni bir muhtıra vermişlerdir. B. Hayn- ıeİ!i Helko, Cümhuriyetin dü~manları ile 
E.stramadore cephesinde hükümet kuv- _,, _ . . . b ye gelmi•lerdi. 
tl · · b 1 d kl ta _0 urer Fransız araz.ısını bom ardıman eden ., ve ennm geçen ay aş a ı. an arru:c.ı 

h _L..,.. d t ktedi D ~ıık tayyarelerin kime ait olduğu hakkında areA.o;a evam e me · r. ag mın-

takada Rio Guarika istikametinde ileri kuvvetli ihtiraz .kııyıtL'lrında bulunmuş
BERLJNIN lTHAMI layn bu taleplerin müzakerelere esas bir blok teıkil etmek suretiyle Pittsburg 

Beri in, 1 O ( ö.R) - Burada ıu mü- teşkil etmesini istemektedir. Gerek hü- itilafı için mücadele edilemiyeceğini Slo
tur. B . Daladier aynen şöyle söylemiştir: talaa yfirütülüyor : Prag hükümetinin kümet, gerekse Südt mahafili tarafından vak Populist partisine anlatmak için. hareketi devam etmektedir. Asilerin Rio 

manevrası müzakereleri aürüncemede hı- görüşmelerin mahiyeti hakkında en bü- Hlinka nezdinde t~ebbüste bulunacağı- Sedenada kaybettikleri mevkileri geri « Bir tahsisat müzakeresi sırasında 
rakarak sonra bunun meauliyetini Sü- yük gizlilik muhafaza edilmektedir. lyi ru Hodz.aya vadetmiştir. almak için yaptıkları liç hUcum neticesiz tabii Fransanın harici siyaseti hakkında 
detlere yüklemek ve bazı tavizler baha- haber alan mahfelJerin bildirdiğine göre Prag, 1 O (AA) - Hodza Südet mc- kalmıştır. HUkilmetçiler yeni mevzil ·- i - esaslı bf'yanata giriş~ek değilim. Bu me-

aına Slovaklarla anfa§maktadır. Berfin- gayri resmi olarak daha geçen cumarte- busJarından Kundt Peters ve Soche ile ni tahkim etmi§lerdir. sele başlı başına bir müzakerenin rnev-
deki fikre göre Slovaklar Südetler gibi si gününden beri bay Hodzaya tebliğ görüşmüştür. Zannedildiğine göre bu zuu olacaktır, ve hükümcl siyasetini 
bir ırk grubu teşkil etmektedir. Slovak- edilmiş olan yeni Südet muhhrası hükü- mülakat esnaııında geçen çarşaba günü NASYONAL1ST GAZE:l'ELERtN açıkça izah edecektir. Bu günlük bom-
lara verilecek her lmtiyazın otomatik met tarafından hukuk eksperlerinin tet- Kundt tarafından başvekile verilen muh- PROTESTOSU bardıman hakkında yalnız şunu söyJi-
olarak Çek olmıyan diğer ırk gruplarına kikine verilm~tir. Bunlar bir teknik ra· tıra hakkında görüşülmüştür. , yebiliriın ki bu saatte Fransız arazisine 
teşmili li.zun gelecektir. Bu sebepledir por hazırlıyacaklardır. Bu rapor esasına Salahiyettar hükümet ve Südet mah- bombalar atan tayyarelerin menşein.i ta-

Roma 10 (Ö.R) - Burgostan bildirili-ki Bratislavada yapılan Slovak muhtari- göre muhtıranın müzakere mevzuu ola- felleri cereyan etmekte olan müzakere· yin imkanını verecek henüz hiç bir un-
yor: Nasyonalist gazetelerde çıkan yarı . yet tezahürüne ehemmiyet verilmekte- rak kabul edilip edilmiyeceğine, yoksa ler hakkında büyük bir ketumiyet muha- ni b' t bl'• bA _,_ sur yoktur. 'Ozcrınde bazı yazılar olan 

ilir. tamamen veya kısmen milliyetler statü- faza etmektedirler. redalsı ~r c ıg cel~ulı Ispaıindıyaw.l. An- bomba parçaları tdrnisyenler tarafından 
D · F · ·• .. · · 'lh '- 1 1 Berlı'n, 1 O (A.A) - Almanyada a1s- uzye e nasyona ister iç e ısyan « anzıger orpoııten> gazetesıne go- su proıesıne ı a~ o unup o unamıyaca· hareketlerinden bahseden Fransız gaze- tetkik edibnektedir. Tuluz tersanesinde 

re Çekoılovakyanın mevcudiyeti mese· ğına karar verilecektir. kerlik hizmetinin muhtemel surette uza- b ksadla ' k b h · 
telerinin neşriyatını şiddetle protesto et- u ma naz.ı ve uzun sa ıra i tı-

lesini münakap mevzuu yapan Alman- Prag, 1 O (A.A) - Onuncu Sokol tılacağı hakkındaki şayialar salahiyettar mekted.ir. General Kiopo de Llanonun yaç gösteren bir iş yapıimn.ktadır. Fakat 
lardan önce Slovaklardır. Yani Çekoslo- kongresi münasebetiyle tertip edilen jim- mahafil tarafından tamamiyle menfi iuh In .

1 
al hi bu tahkikatın pek vahim neticelerı· ola 

gı tere ey 'nde şiddetli beyanatta bu- -vakyaya zorla ilhak edilmeyip onun mü- nastik ıenliklerine iıtirak etmek üzere 50 mahsulü addedilmektedir. b'li 

Hava taarruzlarına karşı 
lunarak bu memleketi tahkir ettiği de ı r.> 
tekzip edilmekte ve ~yol nasyona- Fakat diğer tarafdan Fransa ve Ingil
listlerinin realiteli görii§ten ayrılmadık- terede lc;panyol sivillerinin ve ticaret 
lan bildirilmektedir. Tekzip nasyonalist gemilerinin bombardımanı münasebeti

Ispanyanın her tarafında sükU.net oldu- le fikirleri heyecanlandırmağa çalışanlar 
ğunu iddia ebnektedir. pek çoktur. Çemberlayn kab~nesi cKml

Roma 10 (Ö.R) - Sen Jan de Ltizden 
bildiriliyor: Hava ve topçu kuvvetlerinin 
iştira.kile Teruelin cenubi şankisinde nas-

ların> doslları tarafından yeni hücumla
ra maruzdur. Bütün muhaJif gazeteler 
hükümeti acizle ilham ediyorlar. 

Buna cevap olarak cDeyli Telgraf> 

Bu ııabahki ileri hareketi vasati 
rak bütün cephe üzerinde on kilometre 
derinliğinde olmu~tur. 

Cümhuriyetçiler ise asilerin teruel 
Akdeniz cephesinde tazyiklerinin devam 
ettiğini, fakat Kaııtellon üzerine ileri ha· 

reketi te. ebbüsünün ciddi J;>ir muvaflll· 
kıyet kazanmadığını bildiriyorlar. HükU. 
metçiler tuttukları tepelere karşı llsile· 

rin mükerrer hücumlarını püskürtmü§ler· 
dir. Hükümetçiler Penaroya dağının nr· 
kuına çekilmek mecburiyetinde kaldık· . 
Jarı.,dan burada asiler Ka,tellona doğıu 
bir uç uza ta bilmişlerdir. Fakat Alboka· 

ser ve aahil mıntakasında hasmın ilerle· 
mesine kat' iyyen imkan verilmemiştir. 

Paris, 1 O ( ö.R) - Son dakikada 
Alikanteden bildiriliyor : Saat 11 bu· 

çukta beş Yunkers tayyaresi AJikanta 
fü:erine gelerek balıkçılar kahvesiyle 
plaj arasındaki aahaya bombalarını at· 

mışlardır. !kisi çocuk olmak üzere altı 

ölü ve 15 yaralı vardır. 

2 5 mayıstan beri Alikante 32 defa 
bombardıman edilmiş ve bundan beş 

yüz kişi ölmüş, 2000 kişi yaralanmıştır. 
Limanda Üç vapur batırılmış ve 1400 bi
na yıkılmıştır. 

Fransa Pirene dağlarına tayyarelere 
ateş edecek bataryalar yerleştirdi 
Paris.. l O (ö.R) - Pirene hududun

da Fransız toprakları üzerinde uçarak 
bombalar atmış olan tayyarelerin kimi'! 
ait olduğunu tayin için tahkikat devam 
etmektedir. Toplanan bomba parçalan 
mütahassıslar tarafından tetkik edilmek
tedir. Bu tahkikattan mühim neticeler c;ı· 
kabilir. 

Çocuk öldüren haydutlar 

Başvekil bay Daladiye demiştir ki: 
Hududun hava taarruzuna karşı mü
dafaası tedbirlerini kuvvetlendirmeğe 

lüzum gördüm. Verdiğim emirlere göre 
defi tayyare bataryaları hududu aşacak 
bütün şüpheli tayyareler Üzerine milii
}'eti ne olursa olsun ateş açabilecekler· 
dir. 

Başvekil hudut ahalisinin soğukkanlı· 
Lğından, cesaretinden takdirle bahset· 
miştir. 

Paris, 10 (ö.R) -Pirene dağlarınqa 
Püi Moren tepesine iki 75 lik toptan mÜ· 
rcklcep bir d efi tayyare bataryası yt'r• 
leştirilmiş ve bunu kııllanacak olan 15 O 
er de 19 1 5 metre yüksekliğindeki bu te· 
pe Üzerinde çndır kurmuşlardır. 30 avcı 
tayyaresi hudutta daimi devriyelik edi· 
yorlar. Sahil devriyeliği için de c: Ura· 
gan > torpidosu Por - Vandra gelmiştir. 

Londra, 1 O (ö.R) - Hava taarruz
larına karşı Nyon konferansına benzer 
bir beynelmilel konferans fikri terkedil
miştir. Fakat bu taarruzların önünü ala· 
cak çareyi bulmak için Londra ve Pariıı 
arasında ıııkı temas muhafaza edilmekte· 
dir. Bununla beraber tahtelbahir kor· 

Pirene eteklerinde Fransa - İıpanya hududu 
sanlığına karşı alınan tedbirlere benzer bildiriyor. : Almanyanın Salamanka ııe· 
bir hareketin tayyarelere karşı yapılmn- 1 firi bir çok Alman gemicilerinin ölümii
sı filen bir çok güçlüklere çarpmaktadır. t ne ııebebiyet vermiş olan c:Ooyçland> 
Hava devriye kollan tesisi imkansızdır. zırhlısı hadiııesinin yıldönümü münasebe
Mukabelei bilmisil tedbirleri de tehlike- tiyle gen.eral Franko hükümetinin Al
li görülmektedir. manyaya karşı gösterdiği sempati teza-

Parlamento mahafili yarınki cumarte· hürlerine teşekküre memur edilmiştir. 
si günü kabinenin fevkalade olarak top· Londra, 1 O (ö.R) - Valansiyanın 

!anmasına ihtimal veriyorlar. Nazırlar 60 kilometre cenubunda bir İngiliz 
parlamentonun tehirinden beri beynel- kumpanyasına ait olan Gandia limanı 
milel vaziyette hasıl olan değiııikliği gö- üç gün içinde ikinci defa olarak bombar· 
rü<ıeceklerdir. dıman edilmiş ve baılıca deposu kısmen 

Berlin, 1 O ( ö.R) - D. N. B. Ajansı harap plmııştu .. 

Amerikayı heyecana 
Küçük Jimi 

Miami 10 ( A.A ) - Küçük Jimmi 
Cashin cesedi Prencetondan bir iki kilo
metre mesafede çalılar arasında bulun
muştur. Halbuki bundan bir hafta evvel 
buraları büyük bir itina ile polis tara
fından aranmıştır. Tahkikat bürosu şefi 
Haver cesedin nasıl bulunduğuna dair 
izahat ve~k istememiştir. Kamyon şo-

förü fidyei necat istiyen me.ktubu ken
disinin yazdığını ve bunun için de on bin 
dolar aldığını itiraf etmiş ise de çocuğun 
kaçırılmasına ve öldiirülmcsine iştirak 
etmediğini söylemiştir. Verilen fidyei 
necatın tamamı Prencelonda meyve bah
çesinde.ki yerde olduğu gibi bulunmuş
tur. 

Kas hin 
sokmuşlardır 

katili bulundu 

Miami 9 (A.A). - Çütçiler tarafından 
kamyon şoförü olarak istihdam edilmek-
te olan Mak Kol adındaki adam tevkif Amerika baş miiddei umumisi Homer S tille çocuk öldiiren haydutlar hak-
edilmiştir. Mak Kol karısının da iştiraki kındaki tahkikatı ehemmiyetle ve yakından ta.kip ediyor 

ile Skiği kaçırmış olmakla ittiha.m edil- bulunmuşlardır. lem.iş tefessüh halindeydi. Doktor Luman 
mekte<lir. ölümün sebebini tayin etmenin imkun-
Karı koca iki .sene müddet çocuğun Miam.i 10 (A.A) - Küçük Skiği Kas- sız olduğunu söylemiştir. Ancak hiç bit 

babası olan Ceymis Kasın hizmetinde m c9edi bulunduğu zaman oldukça iler- cebir ve siddet eseri ııöriilmemiştir. 


