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Evlenme yaşları H AKK.1 OCAKOGLU 
--A- 8 ON E Ş E -RA _f_T .--

DEVAM MODDET1 Türkiye için 

Senelik. . .......... 1400 
Altı aylık . •. • • •• • .•• . • . . 150 

Hariç için 
2900 
1650 

ANKARA 14 (Hususi) - Evlenme yaşlarının 
erkekler için 17 ik.War için 15 e indiren kanun 
lnyıhası Büyük Millet Meclisinin ruznamesine 
alınmıştır. 
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PARISTE 
Ve 

AN KARADA 
~örüşmeler oluyor: . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENt ASIR Matbaasında buılımttır 

Hcıüıyda Halk partiai Azalan 

Y. y a Süriye - Fransa ve Türkiye - Fransa 
.Süriye dostluk misakları · için 

Aleviler 
Artık endişesizce 
Türk olduklarını 
beyan ediyorlar 

-0-
M~akerelerin önümüzdeki per~mbe 
günü neticelenmesi muhtemeldir. Aske
ri anla!lmanın imzasından kısa bir müd-

~ 

det sonra askerlerimizden milrekkep 

ra aya tekliflerimizi bildirdik 
lstanbul, t 4 (Hususi) - Paristen 

bildiriliyor : 
Kcdoraeycle F rn'nmı hariciye na21n 

bay Boqneyi zjyaret eden büyük elçi
miz hay Suat Davas Türkiye - Fransa 
arnsındn akdi beklenen dostluk misakı 
için yeni tekliflerimizi bildirmiştir. 

den) - Suriyeden eon zamanlarda Ha
tnya akın halinde gelen Ermeniler vazi
yetin değişmesi üzerine alelacele Suriye
ye dönmektedirler. Aleviler timdi açık
ça Türklüğe bnğlılıklarını izhar etmekte
dirler. 

Roma, 14 (ö.R) - Gazetelerin Şam
ANKARADAKI GöROŞMELER dan aldıkları malumata göre Suriyede 

Avrupada 
Sulh fikri galebe 
çalmış .. Faka~ ... 

--0-

l-ıpan ya hala ateş 
lskcndenı.na giden askeri heyetimiz 

inzibat kuvvetlerimiz Hatayn girecekler, 
Antakya, lskenderun, Kınkhan ve Bey
lan gibi büyük merkezlerde ·ve bütün 
Hatayda inzibat ve asayişi temin husu
sunda vazifeye başlıyacaklardır. 

Ankara, 14 (Hususi) - Fransa ile 
dostluk misakı akdi için burada Fransız 
büyiik c111isi bay Ponse" ile hariciye ve
kaleti genel sekreteri bny Numan Me
nemcncioğlu orasında görüşmeler olmak
tadır. Müstakbel Türk - Fransız misakı 

hükümet erkanı ve ayni zamanda Fran
sız yüksek komiseri Dö Martel aleyhin
de suikastlar meydana çıkan1mıştır. Son 
giinlerde F ransaya karşı muhalif gezete
lerin hücumlan §iddetlenmiştir. sacan bir cehennemdir -------'--------- lstanbul, 14 {Hususi) - Hatayda • 

Bir 
Yıldönümü 
iş kanununun birinci yıldönümü

nü bugün idrak ediyoruz. 
Şu geçirdiğimiz yıl, memleketin 

lı hayatında büyük bir inkılabın te
tnelini atmakla geçmiştir. Kanunun 
nk hedefi, ~ş verenler gibi işçiler için 
(Je adalet ve insanhk mefkuresine en 
yakın bir nizam kurmak suretiyle 
büyük bir inkişafa mazhar olun ik
tısadi hayabmızı sarsıntılarC:lan ko
rumak olduğuna göre bu çok ge
ni~ hedefin istihsalini temine matuf 
olan gayretlerde zorlukla karşılaş
ınak tabii idi. 

Bugün için kemali emniyetle ve 
lçiınizde büyük ferahlık duyarak 
•öyliycbiliriz ki kanunun tatbik 
İncvkiine girdiği günden beri işçi 
geniş nefes almış, iş verenler de ba-
21 Yersiz kuruntular hilafına olarak 
~İzaınlı bir iş hayatına kavuşmanın 
cnıniyctini duymuşlardır. 
~dece bu müşahede bile sayısız 

;ctıcclcri ile büyük bir muvaf
l akıyct eayılmağa değer. iş verenk işçilerin münasebetlerine, iş şart
la nna, iş emniyetine, sosyal yardım
b 'ra taalluk eden hükümlerin hep 
ırdcn tatbik mevkiine konma-

81 beklenemezdi. Kanunun derpiş 
~ği teşkilata yer verebilmek için 
l 1 hükümlerin tatbikinde mühlet
er kabul edilmiştir. Bu mühletler ni-
~nısız bir durumdan nizamlı bir 

Uruma geçerken senelerden beri 
l'erle~m· k"" .. . . 1 k' . ~ ış ·otu ıtıyat arın, es ·ı ış 

~~lannın birden bire terkinden do
~~ ilecek sarsıntılara mani olmak 
•Çındi ı . b . 1 \! • şçı u zaruretı an amıştır. 

1
/ 0 iş kanununda insani hüviyeti
~~ ınukadd.es bir belgesini bul
b · tadır. Fılhakika artık bugün hiç 
ır müessese işçisini gayrı ınsani 

:rtlara tabi bulundurmağa cesaret 
k cın.eı;. Nasıl ki işçi de kanunun 
~ndıne bahşettiği haklar ve veci
. er sınırı içinde oldukça patronun 
ıstcdiği za k d" .. . . d n· man en ısını ışın en, ya-
e:ı Y_a§amak hakkından mahrum 
lı h~Yeceğini bilir. Kanun, karşılık-

ın a lar~ saygının müeyyidesi ol
uştur. 

fa~ugün bütün Türkiyede işçiler: re
di! ı~a ça1ışbkları güzel vatanın ken-
8a crıne bahşettiği iş emniyetini, in-

b. nca Yaşamak hakkını içten gelen 
ır sev· 1 k J 

n • ınç e ut arken, varının daha 
cıenış ·· · 1 • urnıt er taşıdığını biliyorlar. 
hük~~ kanununun ihtiva ettiği 
2

• uınJer ancak 1940 senesi 1 5 ha
Rıranı.nda tamamen tatbik mevkiine 
'dc~mış olacaktır. O tarihe kadar İ!'I 
aırele · · d • ata 8 rı~ın e daha geniş bir tcşki-

Ll . a?ıp olmak suretiyle muraka-
uc erını ··k k h iınka en yu se adde çıkarmak 
)l nını bulacakları tabiidir. Yine 

u say.ede memleketimizde pek ipti-

• - SONU 2 iNCi SAYFADA -
ŞEVKET BiLGiN 

ile Türkiye • Fransa • Suriye misakının 
FiKtRLER SOKONET BUlDU an hatları etrafında fikir teatisi hayli 

İstanbul, 14 (Hususi) - Antakya- ilerlemi tir. 

dan bildiriliyor : 
Hatay Türkleri, Türk askeri heyetinin SURiYE ERMENiLER! 

Diğer tarnftan Türkiye - Suriye ara
sında kuvvetli bir dostluk iatiyenlerin 
sayısı giinden güne çoğalmaktadır. 

genel kurmay as baDkam orgeneral Asım 
Gündüzün riyasetindeki Türk askeri he

yetiyle orgeneral Huntsingerin riyasetin
deki Fransız askeri heyeti arasındaki gö

rüşmelere bugün de devam edildi. Bu 
görüşmelere Hatııydaki Fransız mümes
sili yarbay Kole de iştirak etmektedir. -SONU tJCIJNCIJ SAHiFEDE.- Antakya, 12 (Hususi muhabirimiz-

Paris, 14 (AA) - Hariciye nazın 

Bonne dün Türkiye, lngiltere ve Polon· 
ya elçileriyle Çekoslovakya orta elçisini 
kabul etmiştir. 

Halkapınar Su Şirketi Suriye Başvekili Aleyhinde 

• r Satın almam·· zaker 
ne Ankara a aş an yor e 

ı asd yapanlar 
·f edil işlerdir 

Şirketin meclisi idare azasından bir Fransız yüksek komiserini de öldürmek 
zat istanbula gelmiştir için bir suikasd meydana çıkarıldı 

lzmirin Halkapınar su ~irketinin sa

tın alınması etrafındaki müzakerelere 
pek yakında Ankarada Nafıa vekaletin
de başlanacaktır. Nafıa vekaleti şu iş
leri umum müdürünün başkanlığında bir 
heyet müzakerelerde vekaleti temsil 

edecektir. 

- SONU 2 iNCI SAYFADA-

Bay Haydarın 
cenazesi kaldırıldı 

Katil Recep 
--0--

"Ben Co ya ile alaka-
dar değildim .. ,, diyor. 

ı 

Maktul B. Haydar 

t';lim bir cinayete kurban giden fütün 
eksperi B. Haydarın cenazesi. meslek 
arkadaşlarının ve kendisini taruyan1arın 
gözyaşları ar:ısın<la Memleket hastane
sinden kaldırılmış ve Bucadaki kabris-

-~-----~~~~~ 

Hamidiyemiz 
Iskenderiyede 

lskcnderiye 14 ( A.A ) - Anaclolu A;an.ttnm hmusi muhabiri bildiriyOT: 
Hamidiye mektep gemisi sa.at dö-rtte lskenderiyeye vaS1l olmU§tur. Hamidiye 

limana girerken topla selamlanmııı ve sahil batarvaları tarafından bu selam 
iade olunmuııttır. 

Liman medhalinde 1ıalk -motörlerle llamidiyeyi kargılayarak güvertede top
lanan kahramanlarımız ile :anlı bayrağımızı alkıslamt§ t~e t14§asın ATATVRK 
diye bağırmıştır. 

TlRAN ELÇILlCIMIZDE B1R ZlYAFET 
Tiran 14 (A.A) - Tiirkiye el~si ile Bayan Ttıgay dün akşam elçilikte parlak 

bir resmi kabul yapml§lardır. 

1 

Resmi kabulde hükii.met erkaniyle, yiiksck devlet ?ncmurlıırı, ecnebi mii.
messiller ve diğer bir çok zevat bulunmU§tUr. 

edecek hare.ketler yaptığını .ııöylemiş

lerdir. 
Bn. Coyaya gelince: Cwna gilnü bu 

cazip musevi .kızı, Recebin talimatı üze.. 
rine şarkı söylemeğe ve Adeta ahenk 
yapmağa başlaml§tır. Daha evvel de bir 
kaç defa tekerrür etmiş olan bu gibi hıi· 
dlsc1er, mUessesenin dahili müdilrU olan 
B. Haydarın nazarı dikkatini celbetmi~ 
ve Recebe: 

- Vazifenize bir hafta devam etmiye
ceksiniz. Fakat size haftalığınız verile
cclttir. Demiştir. 

Bn. Coya ile Recep arasında her han
gi bir yakınlık teessüs ettiği bakında 

Istanbul 14 (Hususi) - Suriye başve
kili bny (Cemil Merdan)a Şam.da yapı
lan suikasd akim kalmasına rağmen Su
riye matbuatında ve umumt efkArında 
derin akisler yapmıştır. Bu suikasd üze
rine Şamda hUkilmete muhalefetlerlle 
ıtanmmış bir ~k klın,,eler ve §ilpheli p-

-SO NU IJCIJNCO SAHiFEDE-

Yeni Enstitünün 
doğru • 

ınşasına 

Enstitü 
---o-

Akşam okulu 202 
mezun verecek .• 

Enstitiiden mezun olacak kızlar 

Avnıpa uçurumda 
Paris, 14 {AA) - Hom Llbr gazo• 

tesi yazıyor : 
Merkezi Avrupa artık bizi end~ey~ 

düşürmemektedir. Fak.at ispanya hail 
büyük kaygılar uyandırmaktadır. Bay 
Çemberlayn, bay Daladiye ve B. Bonno 
ile birlikte bilitilaf bugün Avam Kama• 
rasında ademi müdahale siyasetine sa• 

dık. olan lngiltere ve Fransanın lspanyo) 
nizamın tehlikeli tesirlerine nihayet ver• 
meğe veyahut bunları tahdit etmeğe 
medar olacak her türlü teşebbüse mües
sir surette yardım etmek arzusunda ol• 
duklannı beyan etmek fırsatını elde ede· 
cektir. Sulh lehindeki bu sözlere kulak: 
vermek icap eder. Merkezi Avrupada. 
tahaddüs etmit olan son vakayi esnasın• 
da sulh fikri galebe çalmıştır. Bu fikrin 
ispanya işlerinde de muzaffer olması 
lazımdır. 

---=---
Kantarcılar cinayeti 

tana defnedilmiştir. Dört çocuk babası Cümhuriyet kı:ı: enstitüsünde bütünle- sene emıtitüden mezun olacak talebenin 

olan B. Haydar, tüttinciller arasında ga- me sınavının ameli bilgilere ait kısmı hepsi de bilgilidir. Bilha!!sa biçki - dikio, Korkunc katil Mensur 
yet iyi tanınmJ§, ha1im selim bir zattı. dün akşam ikmal edilmiştir. Bugünden moda, ıapka ve ev idaresi gibi ameli t 

İşçileri ötcdenberi himaye ederdi. Dört ibÔaren nazari dusler imtihanlarına Kız derslerde çok iyi neticeler almışlardır. dün yakalandı 
çocuğundan ikisi kız, ikisi erkektir. En enstitüsü binasında devam edilecek ve Şimdiye kadar yapılan sınavlarda tale- --0--

biiyüğü on beş ya~mdadır. ay •onuna kadar devam edecektir. benin hepsinin muvaffak olduğu anla- lstanbul 14 (Hususi) - Kantarcılarda 
Bu elim cinayeti doğuran Amiller tize- Kız enstitüsünün beıinci ıınıfında oılmıştır. bekçi Tevfiki sabun fabrikasında öldü-

rind~ ehemmiyetle duraıklıyan adliye mevcut 35 ve akşam okulunun eon sını- Enstütü mezunlarının yansından faz- rerek bir çuval içinde fabrikanın kaza-
tahkikntını genişletmiş ve dün bazı ~- Katil Rec fında mevcut 204 talebe mezun olacak- lası bu a;ene Ankaradalti İsmet Pnıa ens- nına atan işçi Mansur olduğu anlaşılmış 
hitlerin ifadeleri tesbit edilmiştir. Şahit- ep br. Enstitü kısmındaki ıon ıınıf talebele- titüsüne devıım edeceklerdir. Diğer tale- ve katil yakalanmıştır. Katil bu korkunç 
lerden bauları, tongacı ustası Recebin iddia sabit olmamıştır. rl çok lyi yetişmlıler, beo yıllık tahsil beler aile hııyatına katılacaktır. cinayeti alacaklısının takibatından kur· 
çalıştığı müessesede bazı lailballliklcre Dün dinlenen katil Recep lfaaeslnde devreel lçlnde bir ev kadınına lilzumlu Türk cemiyetinin arzuladığı modern tulmak maksadile işlemiştir. Tahkikat 

~ebobiyct verdiğini ve~ ciddiyetini ihlAl - SONU 2 iNCi SAYFADA - .9~ bUtUn bUai1erl elde etmi§lerdir. Bu - SONU 2 iNCi SAHiFEDE - devam etmektedir. 
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Dallardan sesler : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r,I" vvet yun -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pazar günü Tekirdağlı Hü"cyin ile Bandırmalı Kara Alinin güre;lerini sey-

redenler arasmdn bulundum. 
iki rnkip pehlivan, birbirinin sırtını yere getirmek için tam bir saat didiş-

tiler, çarpıştılar, sıkıştılar, boğuştular. ~ 

Dikkat ve heyccnn kesilen binlCTce kişi de - yarıdan fazlası ayakta ~ bun
ları seyrettiler. Biminin kolu kınlır gibi olurken diğerinin ayıısı kopuyor san· 
dık, birinin boynu iki kolun arasında sıkılırken diğerinin d~leri yumruk nl
tındn döküldü zannettik. s~ğdnn soldan sesler : 

- Çapraza aldı. 
- Köprü kurdu. 

Yamanlar 

Sekiz takı 
aras nda a 
~-

- .. > • 05& 

kampı yakında acılacak , 

Ve e as 
es· s edi ecektir 

H H 

mu 
JJASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDL 
dai bir halde olan sosyal yardım iş-

- Koltuk aib yapb. 

- El ense etti. 
Bütün bu sözler hep pehlivanlık lisanında birer oyunun ismi imi~ Hiç biriN 

Adliye v~kilimiz bir 
hupa koymuştur 

leri ciddiyetle ele alınacaktır. lzmir 
gibi bazı büyük merkezlerde şimdi
lik işçinin sağlığını korumak mak
sadiyle partinin yüksek alakasına 
dayanan işçi dispanserleri açılmakta· 
dır. Her işçi, ailesiyle birlikte, bu 
disyanserlerde büyük bir alaka gör· 

C · l' .C f ' f' • 'd ' Of mektedir. So yal yardım bahsında emıye ln T QQ ıye l l}'l lT. UZ beklediğimiz bundan ibaret olamaz. 

kuvvete temas etmiyor. 
Ben hem seyrediyor, hem düşünüyordum. Bir kerre daha anladım ki sade 

kuvvet, tos toparlak bazu, katmerli ense yalnız b3JUU1. bir İşe yaramıyor. Bu 
kuvveti i~ yarar, hakim bir hale getirmek için oyuna, hileye ihtiyaç var. 

d • · d '/ • f • Kanun işçinin hastalık, kaza veya 
Akseden bir habere göre, sayın Adli- ca lT sıparış e l mış lT ihtiyarlık gibi eebepler yüzünden ça-

ye vekili bay Şükrü Saracoğlunun teşeb-ı • lışamaz bir hale düstüğü gün hayat 

b_iL-üyle milli .. kümeye ayn1an sekiz .~u- Ço.drr temin edilemediği için Verem- bul edilecektir. Tertı'batı ona göre alın- hakkını tahtı emniyette bulmıdur-
lup arnsında uç hafta devam etmek uze- 1 ıe mücadele cemiyetinin her yıl açtığı mıştır. Bu seneki çadırlar, geçen seneki mayı nazarı dikkate almıştır. Bu ha
re kupa mnçlnrı yapılacakbr. Bu maçla-ı Yamanlar kampının açılamıyacağı hak- çadırlardan daha güzel ve kullanışlı ol- yati yardım tedricen tahakkuk ede
ra İzmirden Üçok ve Alsancak, lstanbul-1 kında çıknrılnn haberler doğru değil- duğu için kampçılar azami surette istifa- cektir. 

Yal.nız pehlivanlıkta mıL Her işte böyle değı1 mi? Atlamak, aldanmak, 
yuvarlanmak, kanmak, tekerlenmek ... Bütün bunlar bnyı:ıtın her adımında bi
ıci tehdit eden birer tehlike değil mn 

Candan dost sandığımız nece arkadaşları bize tuzak kurarken yakalıyo
ruz, muhabbet ve •mimiyetin en şakrak kdimderiye bizi karşılamış olanla
rın arkamızdan (inandı teres) dediklerini ~itiyoruz. 

Yılan tarlası haline gelen hayat yolunda, mukabil tedbir hesaplariyle yü

dan Cüneg, Fcnerbahçe, Beşiktaş ve dir. Dün aalahiyettarlarla yaptığımız te- de imkaınnı elde edeceklerdir. 1§ kanunu içtimai bünyemizde 
C:\latasarny, Anknradan Harbiye ve: masta Yamanlar !kampının temmuz ayı- Yine vilayetin teşebbüsüyle, maliye yeni itiyatlar uyandırmaktadır. Bu
Muhnfızgücü takımlan İjtİrak edecektir. t nın ilk haftasında açılacağı öğrenilmiştir. vekaletine hediye edilen Bucadak.i vil- nun içindir ki biz iş kanununu 

Adliye vekilimiz maçlar için güzel l Filhakika Yozgat ve Kırşehir felaket- lurun Veremle mücadele cemiyeti emri- inkılabımızın yarattığı azametli 
rüyebilmek için kaçmaktan kovalamaia vakit mi kalıyor) bir kupa koymuctur. Seyahat edecek ta· •zedelerine Ç4ldırlann gönderilmiş olma- b eserlerin başında görmekteyiz. 

v 1 ne terkine çalışılmaktadır. Burada İr 
kımlar. milli kümeye deplasman maçla- sından dolayı böyle bir tehlike mevzuu verem tecrit hastanesi kunılaca1cbr. Bu Yine bunun içindir ki bu bnu-
rındaki ft>rai t dııiresinde mali cihetten ~ bahisti. Veremle mücadele cemiyetinin tqebbüs tahakkuk etmC9C bile cemiyet iıun hükümlerine derin sayp gôaler-

B v Yenı• ı·skeJe tatmin edilecektir. il en verimli işlerinden biri olan Yamanlar yapılacak yardımlarla Bueada aanator- meyi bir inkılap vazifesi aymakta-

MURAT ÇINAR 

Türk ayragı M I l h 11 • k I kampının mutlaka faaliyete geçmesini yız. 
.. aç ar evve ma e. ı ta ım ar nra-, . . yum ittilumoa clverifli bir bina abn 1 • L __ .ı • v L.-=: • U • d b • • d J '- d" . fi al t b ld arzu eden valımız bay Fazlı Güleç ce- şçı JUUUCf aevın. .• 1 ann uugun· 

U kk d b ·r mır zerın e tr gazına mı a yap acu; onu n stan u a, alacaJcm. Mevzuu 'bahis bina tetkik edil- daha ı__ı.._h daha da-na ın a ı e f!_ 1 d A_L d J k 1 miyete bazı yardımlar yapmı~tır. Cemi- den oa.ıuın • meMlt. 
nan e l"'\JU(ara a yap aca trr. • b -=1-:...!.. 1 O b' ı· c.. ha f'-'- ha L_ ld • Ve lokanta QClldı 'yet için kamping ai.ateminde, gayet ra• Inlf 'Ye eye,.............,.. ID ıra •rur mfuef en yata IUIYUpıcaiıD 

ge ı 9 -=-- hat ve kuUtın~lı 30 çadır sipariı edilmiı- le bütün nobanlan ikmal edilecektir. için eevin ... Seni bu hüyük nwdwri-
- Ecnebilere ait matem günlerinde ya- Denizbank tarafından hükümet mey- Ekmek fabrikası tir. Bu çadırlar aynı yinni beşinci günü Kamp münasebetiyle Yamanlar yo- yete İri§tircn cümhmiyetia 'ft inki· 
banct okullarda alakadar milletin hay- danında inşa ettirilen bUyük iskelenin hazrr1atılmı' olacaktır. • lunun tamirine b.tlenm,.m. Tamirat ay 1ibm dalına yı]maz ve gerilıınez bek· 
rağı yarıya kadar indirilirken matem üzeri bir aile gazinosu baUne konulmuş- kurulacak Bu ıenelci kampa anca1c yÜz kiıi lca- sonuna kadar ikmal edilecektir. çisi. olmayı bil ... 

~~~n~~~~~~a~ ~~~"~~~~~------------------------------ ~~ kadar indirildiii nazan dikkati celbet- Körfeze hWm olan bu yer f:abit man- fahrikast kurulman, bet senelik eanayi Vilayetin T ahsildtı 
mittir. zara itibarile hmirin en gUzel noktaların.- .tbal _ .1~1-: .... :- B etl 

baha'-L-d ,duimizd ki programına ı ~~. u eur e 
Knltilr ugm aa e dan blrlnl teşkil eylemektedir. belediyenin ekmdc fabrikası tetebbüaü 

arttı 

alAhdarlara sdea bir emirde matem Denizbank, gazinonun nezahetini mu- .1_.._ idd• ı,· --'-alnı tır -- ,_ h mi1t • h .. ~ c l O' rıı::wı; iŞ • lpreti olara.t(; ya ancı etin ayragı haf.aza için lzamt hassasiyet gÖ9lel'mlŞ Bu seneki tahsilit 
700,000 lira fazladır 

yarıya indirilirken Türk ba,-raiı:nm ,..!- ve htaııbuJdan yine Den.izbank memur
DJZ tal.ikiyle iktifa ecfilmeli T• J"U1)"a 1armd.an B. Tevfik Esen'i ce!beylemqtir. 
kadar ind.irilmemai bildirilmiftjr. Gazino ve lokanta umuma açılmıştır. 

-'--.-=----
Rumen güreşçisi 

--=~- hmir nezih bir eğlence yeri daha ka-
RomanyaJı maruf güre~çi Titi Tekir

dağlı Hüseyinle g\irCfttıeğe talip olmuı
tu. Tekirdağlı, Romanyalı güreşçiye tel
grafla müsbet cevap göndermipe de, bu 

incirlerin dezenfekte 
ifleri 

zanmtf bulunmaktadır. 

--=--
ikinci mıntaka etlbba zabn adreai bulunamadığından telgraf 

Ziraat vekAleüııden ziraat müdilrlU- odası riyasetinden: iade edilmiştir. 
İzmirin bir İktısat fakültesine ihtiyacı 

olduğu Vekalete bildirildi 
lime gelen bir emirde, ihraç olunacak 19/6/938 tarihine rutlıyan pazar ( 

lnclrlerin bu yıl devlet e1ile dezenfekte günü saat on altıda lzmir Halkevinde 1 Vilayetin 938 mali yılı bütçesi vekil-
edilmeclne lmkAıı görillemediğl bu lJin odamızın umumi içtimaı akdedilcceiin· ı '• ' ler heyetine arzedilmiştir. Bugünlerde 

ıeçm aenelerde oldulu gibi ihracat ıa- den bütün banın tep'İfleri bilbaaa n Acı bir ölüm , tasdik edilerek iadesine intizar edilmek-

risindeki çalışmasını çok. vazih bir tekil
de tebarüz ettirmektedir. Valimiz. vila
yetin iman bakmundan talıaillt itleriyle 

ehlerl tarafından yapilmuı ve BtuDSVa ehemmiyetle rica olunur. 

1 
1 tedir. 

pıilcadele istasyonunca dezenfekte lfbıln Kayseri ,,-.. bay Mıutafa MU t Vilayetimizin tahsillt hesaplan. yeni 
bizzat alakadar olmakta ve her ay tah
silat rakkamlannı alakadar daireden al
maktadır. kontrol edilmesi bildirihn1Ffr. ™2ftNnit~ZZ'2ttUZS'~ Bayman ile Jiro ticarethanesi mo- ,mali yıl dene1inin girmesi münuebetiy-

. Inclrleriıı dezenfekte iJleri gelecek ae- LJ Jk ' k " • marlanndan bay Halda Bayman ve ' le tesbit edilmiıtir. 9 .3 7 mali yılı tahai-
ne mut vekAJeit tesisatı tarafmdan ya- flQ eVl OŞeSl Glen Tobako memurlarından bay ~ lat tutan iki buçuk milyon lirayı bulınUJ- JKlTISAT FAKOLTESI 
pılacaktır. Bu 1Uretle ihracat daha emhı · wz~~l'JDPY.5f"G"WWW J Abd~dir Ba~ ~~ 11 tur. Vilayet umumt medisinin bu devrc-
bir JAkflde organize ediJmlf olacaktır. 1 - HalbmJZJD haTilya kArtl konrn-

1 
bay Adlı fmıail ziyaretine gittiği og- l Maliye vekaleti vergileri vilayetimize deki toplatı1arı e1nasında Türk.iye ilctı-

--..,.=-- malan hususunda bilgi edinmeleri için lunan ~~~.e Kayıeride •. g~ verdiği ve hisseleri aldığı zaman tahsil Adi hareketlerinin lzmirde temerküz et-
1 l / 6/938 cumartesi günü derslere bao~ 1 cumartesı ~u bayata go:deruıı edilmit varidat yekOnu ancalt J.800.000 mİf olmasmdan ve it hayatuun bilgili 

· rariş 
Mağazası açılıyor 

1zmirin eayın balkı. bugün Kemıeraltı 
caddeUıde pek süz.el ~e modena bir 
yeni maiazamıı açdmJt olduiunu 1röre
C'eklerdir. 

lnıcir n Ozüm T anm Satıw koopera
t ifleri Birliği. kısaca T ariJin yeni açtıiı 

bu mağazada mevıimin muhtelif zaman
laımda T ARIŞ markalı bütün nefi. mal
lar .atıla.cakbr. 

T ARIŞ şarnplan. 
TAPJŞ SiRKESi. 
TARJŞ'in taze veya teksif edilmiş 

üzüm suyu (Ağustosta) 

Kuru incir, kuru üzüm. 
Yaş incir, yq üzüm (Mevsiminde} 

Ucuzluk nefaset ve temizlik üç 
Jıiın esu olarak benimsenmiotir. 

Kemeralb caddesi No. S 3 

mü-

lannuftır. yummuıtur. 1 lirayı buluyordu. Bu hesapça 935 mali elemanlara ihtiyacmdan dolayı lzmirde 
Bu denJere her hafta cumartesi gün- • Meı:-hwmm Ka,-.eride cenaze me- yılından beri iki senelilc tezayüt 700 bin Kültür bakanlığından bir iktasat fUü.ltesi 

leri saat on eekizde denm edilecektir. rasimi yapdımt, n tahnit edilmiı liraya yakl&fmtthr. Bunun da en çoğu tesisi temenni edilmitti. 
2 - Halkevinin 90syaf yardmı kolu- olan ceset aile kabristanına defno.. 

1 
9 3 7 yılı içerisinde olmuştur. Vilayetin Vilayet makamı bu mülıim it üzerin-

nuo tetebbüaüyle açılacağı evvelce bildi-ı lunmak üzere hususi bir otomobille 
1 
vadesi gelmiş borçlan tamamen öden· de ehemmiyetle durmUf ve lr.ültür ba-

rilen kirmeRz kadınlar tarafından yapı- ıehrimize l'elmİftİr· j mittir. Eski ve yeni, vadesi gelmemif kanlığına bmirin bu ihtiyacım bildir. 
l.uk Türk el emekleri •bt mağazası 1 Dün öiledeııa IODl'a aut on altıda , ve senelere taksim edi1miı borçlar mik- mittir. Tahmin edildiiine göre vekalet 
pelı: yakında açılacaktır. ı vali, belediye reisi, vali muavini, l darı ancak ilci yüz bin liradcr. bu i§i tetkilc ettirdik.ten ıonra lzmirde 

Bu mağazada d işlerini abnak iati- emniyet direktörü ile aile dostfan 1 Y ulcandalti ra1c:lcamlar villyet muha- böyle mühim bir kültür mücseC1eainio 
yenler 25 hazirana kadar Halkevi ırdue- uri kabristana giderek aon hürmet ' sehei hususiye teşldlabnın son sene içe- 1 açılmam çarelerine tevessül edecelt.tir. 
terliğine müracaatle itlerini makbuz mu- nzifesini yerine get:İnnİfler merhu-
kabilinde teşlim etmelidirler. mu ebedi medfenine tevdi eyle-

3 - Evimiz salonunda her hafta per· IDİ§lerdir. 

§embe günleri aaat 2 l de Karagöz oyun- ı Memlekete değerli n'latlar fetİt

ları gösterilecektir. Bütün yurddaşlar ı tiren ahlik n faziletkirlığı ile her 
davetlidir. kesin sevgi ve aayguanı kazanmağa 

4 - Evimiz salonunda her hafta muvaffak olan bay Adli lsmıu1in 
c:umarteşi giinleri saat 19 da çocuklara ölümü, kenclisini tamyanlarm kal-
Karagöz oyunu oynab1acakbr. Bütün binde derin bir teessür uyandınnıt-
küçük yurddaolar davetlidirler. t... 

5 - IS/6/938 çarpunba günü saat Yeni Asır tahrir aileai keder gören 
18 de sosyal yardım ve aaat 1 7 de halk J aile efradmm yuma İftİrak eder, aa
denhanderi ve kunlar komitelerinin I mimi tuiyetlerini aanar. 

haftalık toplantılan 'Yardır. '9msaP.am••n•••lf!ll••• 

f Yangın 
l Karantina Uğur sokağında Ibrahim 

Tezcanm sahibi bulunduğu 10 numaralı 

1 iki katlı ahşap evin mutbağmdak:i çama-

Yeni Enstitünün 
inşasına doğru 

şır ocağında çamaşır yıkamak üzere fa:rr BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
la miktarda yakılan ateşin hararetinden ve bilgili ev kadınlarını yetiotiren iz-

• ocak bacasının içindeki hatıllar k!milen mir Kız enıtitüsünün ça]ışmalan Arıka
. tuhşnuş ve çatıya sirayet etmek üzere rada da çok müaait karplanmıttır. Ve.

l iken yetişen itfaiye tarafından ateşin bil" katet. bu iyi çalıımaJara bir mukabele 
yümesine meydan verilmeden bastırıl- Jm-L •• 1_._.1 L! v_ ti·~ .. ..:1 • o ... uzere ~e~ r...u; ens '-- m· 
mıştır. Zarar otuz lira kadardır. Ev ve t . d '- . ı:::. ~ ı. -'--t 

• .... ____ .1__ f&&tınl ean e eceıd:ir. """'er ~ ayır-
eşya sıgo..-~. 

TAYYARE SiNEMASI tir. 

Sayın müdavimlerine bu hafta yine 2 yeni film takdim ediyor 
•• •• 

KUÇUK ŞARKICI 

Ve 

Amerikanın en meşhur şarkıcısı 

200 kız 
çok 

AL C OL SON. 
50 revü artisti ile birlikte 
muhteşem ve çok zengin 

AYRICA 

temsil ettikleri 
operet 

Sinema perdesinin en genç iki sanatkmı 

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

Neş'e ve zerafet filmi 

KADINLf~R G •• o L •• u 
Scanslnr : Kadınlar Gölü 2.35 ve 5.30 da Küçük Şarkıci 4.10 ve 7.40 ta Cumartesi, pazar saat 1 de KüçükŞarkıci ile ha!lar ....... .. 

• ~ ~' •• ~. ..:"' • ; • # ~... ~ ..,"' '~.t... - • . . .. . - . .:-' . ', -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Bir iki Satırla ~ . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ziraat vekaletinden vilayet veteriner 
c:lirektrölüğüne gelen bir tamimde her 
ay vilayet içinde çıkan hayvan hastalık
lan baklanda ay batlan cetveli hazırla
tarak vekaletin haberdar edilmesi bildi
rilmiştir. 

* Ulc oltullarda bütünleme amavlan dün 
akşam neticelenmi~tir. Yapılan tetkikler
de talebelerin bütünleme eınavlannda 
yüzde doksan itibariyle muvaffak olduk
ları anlaşılmı§hr. Elde edilen randman 
gayet müsaittir. Bu sene ille okullardan 
orta okullara 2800 talebe geçecektir. 

* Mumcu caddesindeki Halkevi ohma 
odasına gösterilen rağbet gittikçe art· 
maktadır. Son bir ay içinde okuma oda
sına 65 6 talebe devam ederek istifade 
etmi,ludir. 

-·====---
Halkapınar 

Şirketi 
~ 

Su 

Satın alma müzakere 
lerine Ankaratla 

başlanıyor 
BAST ARAFl 1 1NCI SAHiFEDE 

Halkapınar au tirketi meclİIİ idare 
hasından bir zat bu hafta t.tanhala pL. 
miştir. Bu zat Belçilcada yapan toplan
tıda verilen abn alma karan ........... 
idare meclisinin aalahiyetm.i Ui.lir. ~ 
firketinin lzmirdelü müdüril & 8-se 
bu zatla temas etmek. üzerw titaahula 
gitıni§tir. 

B. Burgo lstanbuldaa ~ P. 
decek ve •bu.alma ~ 
tirketi temsil edecektir. 

Yapılan tetkı1derde su ıirketi laİlab
nın eakicliği anlqılmışbr. Bu ~ 
ld aabn alma müzakereleri ke~ 
inkişaf edecektir. 

Halkapınar su tesiaabnm, aba alm
dılttan sonra işletı1mek üzere belecfirqe 
devredileceği zannedilmektedir. Hatır
lardadır ki lzmir bdediyeai, MI te.İlabm 

iıletmeğe talip olmaım. 

---
Bay Haydarın 

cenazesi kaldınldı 

Katil Recep 
--0--

" Ben Co ya ile alalıa-
clar değildim .• ,, diyor. 
BAŞT ARAFI l NCI SAHIFEDI 
şöyle söylem.iştir. 

- Coya meselesinde Haydar baa p
razkirlık yapıyordu. Halbuki bu blıa 
aramda en ufak bir alaka "lmaclıpı 

söylemiştim. Kendisine tiltün denk:led 
arasında şarkı söylettiğim dolnı delil
dir Coya ~rkı söylemişse kendi ammile 
bunu yapmıştır. 

Ben işden aynlmağı kabul ~ 
Ancak, bir kız meselesinden kovulmala 
razı o1mıyordum. Netekim milareunin 
sahiplerinden B. Fethi beni ile yenicleD 
alacaktı. Buna sıra kalmadan biLfiii.nis 
Mdise oldu. 
Yapılan tahkikatta suçlunun bldiaeden 

evvel, cürüm fileli olarak ele pç;rilea 
Brovning markalı tabancaya dört mermi 
yerleştirdiği anlaşılmıştır. 

----.---
Çeşmede bir yangın 
Evvelki gece Çeşme kazasuım Sakar

ya mahallesinde rençber Hasaıım eviniJı 
avlusun.da bulunan pirnar çahlarınm tu· 
tuşmasile yangın çıkmış ve söndilrillmilt" 
tür. 

Çocuk kampları 
VilAyetin iki yerinde açılacak olan tp

cuk kampl:ın için hazırlıklara dndl 
edilmektedir. Kamplar temmuzun 3 bsf
tasmda Bozdağ ve Aliağa pl.ijmda açıJr 
caktır. Krunpn göderilecek çocuklar lib
hat mildilrlüğünce tesbit edilmeıkt.edir· 



... 

Çok mühim -bir ziyaret 
Alman Ordusu Başkumandanı, 

tayyare ile Peşteye n .. uvasalat etti 

Peşteden iki görüniif 
Paris 14 ( ö .R) - Budapeşteden bil- naibi Amiral Horty tarafından kabul dır. Dokuz azadan mürekkeptir. Bu 

"diriliyor ı Alman ordusu başkumanda- edilmiş ve öğle yemeğine alıkonulmuş- fırka ilk iki fırkanın gittiği yolda gide• 

JU g~neral Keipel maiyetinde olan birkaç tur. cektir. Maamafib yeni fırkanın bilhassa: 
Budapeşte, 14 (AA) - Dün par- zı·ra·ı ı•la·hat ı'cılerı' ı"lc ugrv aşacagıv söyl.-... &eneralle birlikte hususi cHeman Gö- ~ .- -· lamentoda yeni bir nasyonal sosyalist 

.~-...... tavvaresı'yle bu •"'hah saat 11 de 1 k d mektedir. Fırka, diier fırkaların da 
·-06... ·"' .,.. partisi te. ekkü etmiştir. Bu fır anın a ı 
Dudapc teye gelmiştir. Burada bir kaç Nasyonal ıosya1ist hıristiyan cephesidir. programı olan yabudi aleyhtarlığı prog-
~l\in ltalacakhr. GeneraI Keipel krallık Bu fırka meclisteki üçüncü nazi fırkası- ra~ını muhafaza edecektir. 

Hararetli bir celse 

Aleviler 
Artık endişesizce 
Türk olduklarını 
beyan ediyorlar 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
Antakyada bulunmasını bir kalp in~ira-
hiyle kıırşılamaktadır. Bilhassa inzibat 
vazifesine iştirak için Türk kuvvetleri
nin bugünlerde Hataya girecekleri ha
beri, payaneız bir sevinç uyandırmıştır. 

Antakya ve lskenderunda sükunet 
avdet etmiştir. 

Suriye Baş vekilı 
aleyhinde suikast 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
hislar tevkif edilmiştir. Suikasddan kur
tulan başvekil Cemil Merdan bizzat tah
kikat]~ meşgul olmaktadır. Hadisenin 
mahiyeti hentiz tamamen aydınlanmış 

değildir. Hükümet bir çok tedbirlere b~ 
vurmuştur. 

Parti grubu 
toplandı 

Ankara 14 (A.A) - C. H. Partisi ka
mutay grubu bu gtin (14/ 6/ 1938) Trab
zon sey'lavı Hasan Sakanın başkanlığın
da toplandı. Haı.inece taksitle satılan 

gayri menkullerin borçları hakkında 
tahkikat icrası için teşkil edilen grup ko-

misyonu raporu müzakere edilmiş ve 
rapor grup heyeti umumi:resince ta!lvİp 

olunmuştur. 

Muhalefet reisi J.ttlee' nin tenkitlerine A1~~rik1a~a • s ucret erı 
Çemberlayin cevap verıyor :'nşi~nl4 (ö.R~-~ücretlerive 

''Biz bombardıman hadiseleri münasebetivle 
Frarko hükümetini mes'ul tutaı ız,, 

milddetı hakkındaki layihanın Ayan 
meclisince tetkikine başlanmıştır. Bu ge
niş bir sosyal kanundur ve iş meseleleri- 1 

nin muhtelif kısımlarını halletmektedir. 1 

Bu kanuna göre Amerikada asgari üc-ı 
ret kanunun neşrinden itibaren ilk sene 

~in saatte 25 scnt, ikinci sene 35 ve ~ 
sene Jıiz.met netcesind~ saatte 45 sent 
.o cali.ır. Faknt iş .komisyonunun tavsi
yesıle bu sonuncu 1.icret d~bal 'tatbik 
edilebilir. ( Bir sent Tül'k parası1e ellij 
paradır, yani tayin edilen ücretler saat
te 31, 44 :\'e en .son devrede 56 :kuruş ola
caktır) 1ş mUddctlerine gelince ilk .sene 
için fiz.aml haftada 44, ikinci sene 42 ve 
ilçüncil sene, bazı istisnalarla, 40 ~aat 
olacakt.ır. 

----·---
Fransanın hava 

ordusu 
Paris 14 (Ö.R) - Elize sarayında bu 

sabah saat 10 da toplanan nazırlar mec-
Bilbaodaki niimayi§lerde-n iki intiba lisi milli müdafaa ve hava ordusu mev-

Londra 14 (ö.R) - Dovning Street'e Parlamento mahfellerinde hasıl olnn,te himaye edilen Ingiliz vapurlarının da- cudunun artmasına ait bir çok kanun 
evdet eden başvekil Sir Neville Cham-ı intibaa göre e~eriyet başvekile itimad ima .hilc~ma maruz olan li.m~lara anc~~ em~rnamelerini kab~l etmi~tir. v Tayya:e
berlaln kabine erknnından başlıcalarını beyan edecektir. tehlıkeyı kabul ederek gırebıleceklerını lerın daha modeın hır hale üragı ve mık
kabul ederek ispanyada lngiliz gemile- Londra 14 (A.A) - Burgosdaki in- 1 yeniden ihtar etmiştir. Bununla beraber darının artması bu son tedbire sebep ol
linin bombardımanına karşı hükümetçe giliz ajanı Hodgsonun Ingiliz yol gemile- 1unu da il§.ve etmiştir ki kasden yapılan muştur. 
alınan ve alınncnk tedbirler hakkında rinin Frankist tayyareler tarafından bombardımanların tekerrürü ile Ingiliz 
lnuhalefet reisi binbaşı Attlee tarafından bombardıman edilmesini protesto etmesi tebea~ı arasında zayiata sebebiyet veri- /tal ya ,. Yugoslav ya 
"tvanı kamarasında sorulacak suallere için hariclye neı.aretinden talimat aldığı lirse bu hal Burgos hükümetinin Ingiliz 
~ereceği cevap hakkında görüşmüştür. bildirilmektedir. hükiimctile iyi mtiru:ısebetlerini bozacak ticareti 
Başvekil mUzakereyo tnhriri suallere ce- öğrenildiğine göre Burgos hükümeti mahiyette olacaktır. Belgrad 14 (A.A) _ 14 Temmuz 1924 
'V'ap verildikten sonra, yani saat on altıya bir çok gemilerin ceza korkusu olmaksı- Başvekil on bir Nisandan beri Ispanyol de Yugoslavya ilc Italya arasında akdo-
doğru ' 0 dahal d kt" K b" · · ak · · 1 ·liz · ~ mu c c ece ır. a ınenın zın sılah kaçakcılığı yapın ıçın ngı sularında 52 lngiliz vapurunun bombar- Junan tıcaret ve seyrisefer muahedesine 
ıan!ıca ôzaları yann saat on .~ir<le top- bandırası çektikleri cevabını vermiştir. dıman edildiği ve bunlardan on birinin zeyl olarak imzalanan protokolun tas-

hın caklardır. Fak~~ b:vekıli~ a;am batırıldığını veya ciddi şekilde hasara d.il~nam~lcrini Stoyadinoviç ile ltalya el-
f.asv;r~;da ~ere~eg.ı cevaplar şımdıden ÇEMBERLA YNIN CEVAPLARI uğratıldığını bildirdikten sonra hUküme- çısı teati etmişlerclir. 

p mcktedır. . f b k b l b"lmisil tedb" 1 ri ---
eli ~aris 14 (Ö.R) - Londradan bildiril- Londra 14 (Ö.R) - Avam kamarasın- m az.ı mu a e e 1 ır e 

lngiliz 
Deniz manevraları 

ğıne göre knrişmazlık komite~inin ye- da Ispanyol limanlarında Ingiliz gemile- düşünmüş olduğunu, fııkat beklenebile
~ iı;tinınından evvel Londra ispanyadaki rinin bombardımanı hakkında B. Attlee cek olan iyilikten fazla mahzurları ola· 
~ınbardımanlar meselesini ideolojiden tarafından sorulan suallere cevap olarak bilecek tedbirleri tatbik etmek fikrinde 
:~ ~rti ihtiraslarından uzak bir şekilde başvekil milhim beyanatta bulunmuştur. olmadığını söylemiştir. Londra, 14 (A.A) - Deyli Telgraf 
•ıallede<:ek bir yol bulmağa çalışmakta- Fakat bu beyanatta muayyen hiç bir ted- B. Attlee yeniden bir sual sorarak in· g~zetesinin bildirdiğine göre ıarki ln
dır. birden bahsedilmemekte, bir tarafdan in- giliz hükümetinin Burgostan başka bom- gıltere sahillerindeki müdafaa kıt' alan 
lt Parisdc de bu maksadla faaliyet far- giliz gemilerinin harp 1ahasmda olan Ji. bardımanları yapan tayyareleri veren ve ana vatan filosu temmuz ayı zarfında 

. . 

SON HABER 

Zelzele f elik eti 
Bir çok kimseler çırıl 

fırladı çıplak sokağa • 

Şimali F ransada ve Belçikadaki 
zelzelelerden halk korku geçiriyo1 

Pari~, J 4 ( ö.R) - Belçikada ve şimali Fransada üçüncü defa ola
rak dün gece yine yer deprenmesi olmuştur. Hasarat pek azdır. Fa
kat bazı yerlerde hakiki panikler çıkmış, bir çok kimseler ).ataklık 
halleriyle tıdeta çıplak vaziyette sokağa kaçmışlardır. 

Bu zelzele evvelkilerden daha az şiddetli olmakla berflber daha çok 
Jıeyecan uyandırması yatmış vaziyette vücudun daha hassas olma· 
sından ileri gelmiştir. Yoksa geceki iki sarsıntı cumartesi günü ve pa
zar öğleden sonra olan sarsıntılardan daha az şiddetli idi. 

Saat üçü 46 geçe hissedilen birinci deprenme 7 saniye sürmüş ve 
ikincisi saat 3.53 te başlıyarak ancak iki saniye hissedilmiştir. Bu tek
rarlanan sarsıntıların beklenilmiyen bir neticesi havaların geceleri se
rin gitmesine rağmen açık havada kamp kuranların gittikçe artması 
olmuştur. Brüksel civarında bu kadar kamp gönü11üsünün bir araya 
geldiği asla vaki değildir. 

Geologların fikrince bu zelzelenin sebebi zeminin altında toprak 
tabakalarının kaymasıdır. Bu da tehlikeli bir vaziyet değildir. Arz ka· 
buğu daima faaliyettedir ve sismoğrafların uzak veya yakın bir dep
renme kaydetmedikleri gün yok gibidir. 

Almanya hükümeti anslus mese-, 
lesi hakkında Londraya 
bir muhtıra göndermiştir 

Berlin, 13 (A.A) - Röyter ajansı muhabirinden : 
Burada öğrenildiğine göre Alman hükümeti tarafından Londraya 

An§lus meselelerinden bahis bir muhtıra gönderilmiştir. Tahmin edil· 
diğine j.Öre bu muhtıranın bu meselelere ait müzakerelerin ilerleme• 
sine hayli yardımı dokunacak ve Almanyanın Avusturya istikrazlarİ 
faizlerinin tediye edilmemesi haklcındaki noktai nazarlarını bildirmiş 
olacaktır. 

Berlin, 13 (A.A) - Salahiyettar mahafil İngiliz komisyonu ile 
lngiliz - Alman iktısadi münasebetleri hakkında müzakerede bulun• 
makta o1an Alman komisyonunun şefi bu ayın on birinde İngiliz ko
.mi.syanu etine bir :miıhtıra göndermiş oldu~untl teyit etmektedir. 

Berlin, 14 {Ö.R) - Avusturya istikrazlarınm tediyesi hakkmda 
bir anlaşma hasıl olamaması 'ebebiyle lı;ıgiltere Almanya ile klering 
rejimi tesisi tehdidinde bulunmaktadır. Alman mahafili Landrada 
yapılan Avusturya istikrazlannın kefilleri olan devletler konferansına 
İtalyanın iştirak etmediğini memnuniyetle kaydediyorlar. Diğer ta
raftan eğer lngiltere 1934 son teşrininde yapılmış olan İngiliz-Alman 
tediyat anlaşmasını feshedecek olursa Almanya ihtiyacı olmıyan ha· 
zı kimyevi maddeleri lngiltereden satın almak mecburiyetinden kur
tulacaktır. 

Cin arazisi icinde Sarı nehrin 
' ' 
taşmasile 5000 .Japon can verdi 
Paris, l 4 ( ö.R) - Şanghaydan bildiriliyor : Ç8ng - Çeu şarkında. 

sarı nehrin taşmasiyle arazinin su altında kalması Japonları Hankeu 

üzerine ileri hareketini durdurmağa mecbur etmiştir. Hankeu aske· 
ri otoritelerinin bildirdiğine göre sular Lunghay demiryoluna kadar 
bütün sahayı kaplamı~ ve Hankeu üzerine Japon ileri hareketini dur
durmuştur. Tuğyan, sedleri yıktıran hükümetin emriyle kararlaştırıl
mıştır. Bu kadar düz bir sahadan ibaret olan bu havalide çok geniş 
arazinin sular altında kalmasından ileri gelecek tehlikeye :rağmen ve-

rilmiştir. Japonlar şimdi Hankeu üzerine ileri hareketine devam etmek 
isterlerse Yangçe nehrini takip ederek cenup ve cenubu garbiden ha
rekete mecbur kalacaklardır. Lunghay mıntakasmda 5000 Japon as
keri sular içinde boğulmuşlardır. Bu mıntaka yedi metre su altındadır. 
Bu muazzam su kitlesinin altında Japonların 250 ağır topu, 80 tankı 
ve diğer bir çok malzemesi kalmıştır. Çin kaynağından gelen diğer 
bir habere göre diğer 7000 Japon askeri ancak bir tepeye sığınarak 
boğulmaktan kurtulmuş ise de burada tamamiyle tecrit edilmiş vazi· 
yelte kaldıklarından Çin tayyarelerinin bombaları altında telef olma
ğa mahkumdurlar. 

48 saat sükunetten sonra Kanton Japon tayyareleri tarafından ye
niden bombardıman edilmiştir. Beş Japon filotillası birbirini takiben 
bombardımana devam etmislerdir. Elektrik fabrikası etrafına otuz 
bomba düşmüştür. 1 5 gün iÇinde bu on dördiincü hava bombardıma
nıdır. ediliyor. Harbiye nazırı B. Bonnet dün mantara gitmemeleri tavsiye edilirken hükümetler ve bilhassa Italyan hükUme- büyü~ manevralar yapacak ve Fort Of 1 

sabah Fransanın Barselon sefiri B. La- diğer tarafdan Burgos hükümetine de ti nezdinde de protestoda bulunmaği d~- fort ıle Taymis nehri arasında cereyan 
~~~~w~~~da~~wda~ih~~~~~ak~~&~e-~~d~~~~ ~~~n~~~~mM~~~a0~~~ın-~·~·z·~·a·z-~·z•z·~·~·~-~·~-z·z·~-z·~·~·"•z•z·~·~·~·~-·-·,·.-.·.ı·u·~---·.·~·~--~·,·n-
~zun bulunan B. Suriç yerine Sovyet kil bu bombardımanların önüne geçmek şu cevabı vermiştir : bütün deniz tayyareleri de iştirak eyli
;ma~e~anesini idare eden B. Hristobel- için iki teklif yapıldığını haber vermiştir. - Hayır, biz bu hareketlerden ancak yecek~ir. Hü~um eden filo ile ~ava kuv-
: &onışınüştUr. Fransız ve Ingiliz bari- Birincisi baı.i limanlarda Ingiliz gemile- general Franko hükümetini mesul tut- vetlerıne verılen vazife sahıle ihrr. ç yap-
~~e nezaretleri lngiliz planının tatbiki rinin bombardımandan masun kalması maktayız. mağa te.şebbüstür. 
:~~~~b~~~~~i~~~~~etm~ili~rmın~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. ı temin etmekten ümitlerini kesme- tir. Bunun tatbiki pek güçtür. Fakat in- Polonya hariciye nazırı Ston ya 
lllışlerdir. Ancak bu suretle lngiliz - Ital- giliz hükümcti bunu tetkik etmektedir. 

::;i ag7~~mFası tatbik mevkünc girebile- ikincisi Burgo3 hükümcti tarafıhndan ya: hükümet merkezini ziya ret etti 
ti 1 ransız - füılyan müzakerele- pılan telkindir. Buna göre cüm uriyetçı 

nke de Yeniden başlamak mümkiin ola- Ispanya sularına girecek lngiliz gemileri 
~~ d için nıuhnsamat mıntakaları haricin e 

A. V A.M KAMARASINDA tek bir limnn gösterilmelidir. lngillz va-
Lo purlnn güçlüğe maruz kalmadan bura-

nuı. ndra 14 (A.A) - Bu gün avam ka- ya girip çıkabileceklerdir. 
~ rasın~ lspnnynda bombardıman cdi- B. Çembcrlayn Ingiliz hükümetinin 
'Pan .lngilız gemileri hakkında muhalif bizzat alabileceği tedbirleri gözden geçi
la rtiler tarafındnn Çemberlayne ısoru- reı·ek muhasamata iştirak tehlikesine 
lı: cak bazı suallerin harici siyasete dair maruz kalmadnn Ispanyol kara suların
ıa::: bi:1" mUzak.ereyi ~ntaç edeceği tah- da tica~t gemilerini himaye imkfuısıilı-

edilmek.tedir. ~ı~ermi~ ve açık denizde her suret-

Varşova, 14 (Ö.R) - Hariciye nazırı bay Jozef Bek Estonyanın 
hükümet merkezi olan Tallinde resmi ziyaret halindedir. Stokholm 
seyahatini takip eden bu ziyarete Leh mahafilinde ehemmiyet veril
mekte ve İskandinavya ve Baltık devletleriyle Lhistan arasındaki ha
rici siyaset görüş birliklerinin bu memleketler arasında gittikçe daha 
sıkı bir iş birliğine müsait olduğunu kaydetmektedirler. Hükümet 
mahfillerinin fikrince T allin mülakatı yalnız Lehistan ve Estonyayı 
alakadar eden meseleler kadrosunu geçerek Lehistanla bütün Baltık 
memleketleri arasındaki münasebetlere de §amil olacaktır. Baltık dev· 
Jetlerinin Rigada yapını§ oldukları konferans ta bunu kolaylaştır· 
maktadır. 

16-6-938 Perşembe 
g·ünü Dans müsabakası 

Geçen per!embe günü Şehir gazinosunda yapılan balonlu danı 
müsabakası çok eğlenceli olmuş ve her kes tarafından beğeni!mi§tir. 

önümüzdeki ,Perşembe günü 
FOKSTROT müsabakası neşe çılgınlıkları yaratacaktır. 

MELODIANS 
Orkestrasının sürprizli eğlence geceleri her hafta perıembe günüdür 

Zengin Kotiyon 
1-4 (2165) 
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1 A : ~ U Adam Volga bölgesinde 

J..~: .. ~: .. ~~.~~~~~.J ~ Sun~mur Yalancı 
ölümler 

Hava Casusları 

~Büyük Zabıta Romanı 
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: NAKLEDEN : : 

t'\ : : 

$ Nahide Orbay ~ 

- Hayır.. Çünlı:ü derhal onlar 
girince intizar odasına açılan kapı
dan geçırıdt auıetiyle görünmeden 
sıvışbrn. 

- Ddi misin sen Jason, dedi .... 
Eğer 'Sem gönderdi muhakkak ö\. 
dürüdCTdi. 

Gülerek cevap Tenlim. 
- Ben de esasen onun için he

men kaçtım ya.. 

** 

. . :. ................................. : 
- Belki .. Dedim ve bu sefer za. 

bıtanın ve kanunun elinden öyle ko
lay kolay lrnrtulamıyacaksm Klan
sı .. 

Küfür eder gibi söylendi . 
- Mi~lin hakkı varrnıf .. Siz öl

dürulecek adammışsınız. 
- Görüyorum ki benden kork

madığınızı söylediğinize şimdi na
dimsiniz Gamhino ile beraber Mi
çele itiraz etmiştiniz.. 

Biraz durduktan ~ora ilave et· 
Ertesi sabah kahvaltı ederken yi

ne gazetede iri manşetle şu haberi tim~ Evvelki akşam Miçelin kabi-

okudum. nesindel<i konuşmanızı murad edi-
UYUŞTURUCU MADDELER yorum. 
KAÇAKÇlllôl YAPAN ÇEIB- Şaşkın baluşlanru yüzüme dik.-
NiM ı:EVKın... mişti. 
dahıta, Yeşil güvercin barına - Nereden biliyorsunuz? Dedi. 

dün akşam saat 23 te ani bir baskın _ Ben de orada. sizin bir kaç 
yapmı1 ve bıınn bodrumunda gizli adım uzağuıı:zda idim. 
bir depoda mühim mik.darda m<n'fin, - Orada mı idiniz? 
kokain, ncroin veıair uyuşturucu E ,.,,____ _,_ ·d· 

El 
- Yet .. VTil<lil l ım. 

maddeler ele geçirmiştir. c geçen - Anlamıyorum .. Anlamıyorum 
bu zehirlerin lnymeti elli bin dolar- \ 

bu nasıl o uyor? 
dan fazladır. Barı işletenlerden Pat _ Onu anlıyamadığıruz daha an-

Klansi ile Toni Gambino ve bar lamadığınız bir çok şeyler de var .. 
müstahdemleri tevkif edilmişlerdir.> Ben de buraya bunwı için geldim ... 

Gazeteler bu haberi veıdikten son- Sizinle pazarlığa girişeceğim. 
ra sahifelerini Pat Klansi, T oni _ Pazarlık mı~ 
Gambino, Yeşil Güvercin barının re- . . k' b 
· 1 · ·ı d ld 1 d - Evet .. Bılıyorsunuz ı on eş 
sım erı ı e o urmus ar ı. .. be · h k b 

İçimden, gazetele;, dedim, bütün gnlı n soBenra b nımhmku aedeem~~ beaş-
nlı beri . . . yor. n u mu a em sızın -

bu heyeca ha erın sermaycsını . leh' --L 'tl'k · t' 
benden aldıklarından haberdar de- nım ıme '?"''1 1 yapmanızı ıs ı-

"ill M --'ih 1.-- .. yorum. g er. aarrııu on ucıı gun sonra Leh' · h' ı·ıc 
'-- kendi h-'- l dah - ınıze ~ ıt ı ya11....mamı mı 

onıara ı mu a.ı<emern e a 'stıy' ? 
çok heyecanlı yazı mevzuları vere· 1 o.-sEnnuz T I d 

- vet.. amam an a ınız. 

ceğirn. Katılarak güldü. 
Doğruca apartmanıma giderek 

müfettiş V estin telefonunu belde- - Çok tuhaf şey .. Dedi .. 
meğe başladım. - Hayır .. Tuhaf değil.. Çok cid-

di.. Siz, Ambersonun ölümü etra-V est bana on buçukta telefon et- fında b' __ ,_ 1 bili' k' 
. ır .,.,.., şey er yonrunuz ı 

tı. y d' • ded" H . onlan söylemekle benim masurniye-
- aa ınıı tuttum, ı. apıs· •=-=- da .. ı._ rdun 

h 'd • · ı · N Ullilli mey na .,..... .. asına ya ane ı aresmm ma umatı var.. e etm' lacak 
zamıı.n isterseniz gider TC on ~ da- lŞ 

8
°. ısıruı.le.r. bikl'•. 

- ır çoc .,.y ıgım mu-kilczı )'?llnız olarak Klansi ile gÖTÜ· •· 
ebil' · · hakkak.. Fakat. 

ş Hırsınız. k • D • - O bikl.iklcrinizi hakimin huzu-

h .hen "° ~ ~~·- 0~ runda ~yliyeceksiniz. 
apıs aneye gı · apı a uzenmı - · ApdaL Diye homurdandı. Bil· 

aradılaT. Beni geni,çe bir odaya gö-
miyor musun ki seni elektrikli idam 

türdüler. Oda ortasından demir çu· sandal · .. ·
00 

.. eki k 
buklardan yapılmış bir kafesle boy- yesı uzcn e gorrn e ne a-

dar sevineceğim .. Elimden gelse o dan boya ve yerden tavana kadar 
ikiye lıölünmü,tü. iskemleye bizzat .seni ben oturtaca-

Beni bU1'aya getiren gardiyan, yal- ğım .. 
nız bırakarak çekildi. - Ben apdal değilim. Fakat sen 

budalalık yapıyorsun.. Emin ol.. Biraz sonra demir kafesin öbür 
Mabküm edilmiyeceğim ve benim tarafındaki kapı açUd.ı. lçeci Klansi 

<>irdi.. masumiyetimi İspat edecek en kuv-
• vetli delili de bizzat sen vereceksin. Beni görür görmez illcönce biraz 
şa~ladı. Mahkemede ne suretle şahitlik ede-

Ka~ları çatıldı. ceğin haldcında daha evvel anlasaca-

- Bonjur Klansi, dedim. ğız. 
Kafese yaklaştı. Neleri söyliyeceksiniz, ve neleri 
iğrenç ve lcindar bir gülüşle. söylemiyeceksiniz, bunları önceden 
- Şimdi anladım, dedi. Beni ih- kararlaştıracağız. 

bar eden sensin.. - BITMEDt -

Bomba tehdidi altında 

T oles şehrine elli 
bomba attılar 

Sovyetler birliği. Volga mıntakalann
da kuraklığa bir nihayet verilmesi ve bu 
'l'lmta..kalarda irva edilen tarlalar üze .. 
r inde senede beş milyon ton buğday re .. 

kolteli kuvvetli bir ziraat üssü tesis olun

ması bahi•lerinde hükü~ıin koyduğu 

-

Yazan: A. Maşar 
~ıııı::ı:tczıı:ır:::zr::zz;ız;tz2zz:1! Z:z zrz,:ı::uı::ıııtz2za222:zı22:;ıı:;ıt:;ız:;ız:;ız:;ız~j:ı:;2:;ı?ı:;ıtı:;rr.ı:z;<ı:;zı:ııırı:;zı:;zc) .. v ~ 
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Yazan: Dr. SALtM ALI Dil.EMRE Güneş yükseldikçe tehammülü aşan icap etti. Kadının iniltileri ateşinin yillt• 

vazifeyi sistematik bir surette yerine tstanbu! Üniversitesi 01'dinanfa bir sıcak kollarını kesiyordu. Adını at· sek olduğunu gösteriyordu. Onun at~ 
~etirmektedir. Profesörü mak bile müşkülleşmişti. Görebildikleri vücuduna sürünen kolları yanıyordu. 

Kuybi'!<'v §ehri civarında Volga üze. . . . kadar geniş bir sahada manzara hiç de- Az sonra sağnak başladı. Bir aralık ka. 
--inde S..mara dönemeeinde halen inşa Geçen aylar ı~de ~~~tin şura- ~işıniyordu. Sağlarında bıraktıkları or- dın tatlı bir sesle şarkı söyledi. Hafta,. 
edilmekte bulunan çok kuvvetli hidroe- s'.nıı:. b.urasında b~ ıkı olunun ~ manı takip etmekte idiler. Onnanlık sa- !ardan beri güzel sese, müziğe hasre( 

lektrik santral, Volga nehrinin sularını rildiğını gazetele e ~kud.uk. . . hadan uzaklaşmaktalardı. Zira açlıktan olan kulakları bu şarkıyı heyecanla dm< 
yükseltecek. ve bu suretle kurak mmta- b~ aile baı::ı:-:lıga gıd~rken =· ölmeleri muhakkaktı. Çakıllar, dikenler ledi Şarkıyı sayıklamalar takip etti. Bel. 
:alarm irva ve i.lcasını miimkiin lala- rnış ve ara çrnış, evın.e ge ' ayaklarını berbad etmişti. Kadın ağır li ki Nova ne söylediğinin farltında .ı.... 
caktır. çoluk! ~:~babamız hortlabö?'ledidi~e kaahçışut· yükü çekerken bir .kaç defa yere yuvar- ğildi. Acaba bu sıtma niıôeti içinde eş. 

rnış ar. ye ya aynen Y r Y 1 dizl . ,_ __ 1 . 't B' d fas rarını ortaya dökecek, hakiki hüviyetini, Sovyetler Birliği ilmi araşbrmalar . . . anmış en uere e.nmışı . ır e m-
da. buna çok.. yakın hır hikayedir .. B.un.dan J. yalv' aran bır' sesle·. kendisine ~- kalbinde beslediği dıqo. Enstitüleri. bu iş için, sun'i yağmura ll4 .-...."l""-

benziyen sulama çareleri araştırmakta- hır kaç gun evvel Adanada bır ihtiyar - Bir dakika duralım. Takalım kal- gulan da ortaya dökecek miydi? 
kadın teneşir tahtsı üzerinde dirilmiş, ıruıd dedi Bu tuhaf bir sayıklama idi. Nova keD< ôır. Hidroteknik ilmi Enstjtüsü, bir tu- ~ 
bu vak'a bir. hastanenin. gassalh. an.es. inde Durdular.. · dini samimi aile muhitinde mi görilyol" lumha, borular ve uzun mesafelere su _ 

fışkırtan bir il etten mürekkep bir sun· i vukua gelmiş, buradaki ınsanlar olülere Vida! da yorgundu Fakat akıl bu mm- du. Anasına, kardeşlerine hitap ediyot" 
alışmış olacaklar ki bırakıp kaçmamış- ~L-J__ b' • · 1 uzaıkl al du· yağmur cihazı hazırlamıştır. Bu cihaz, .. . . .. ı..aaauan ır an evve aşın annı · 

tarlalara götürülecek bir traktör tarafın· lar; bu kadıncagız yınnı dort saat sonra emrediyordu. O düşünüyordu ki her - Oh madmazel... Yapamıyacatım,. 
dan hareket ettirilecektir. Böyle bir mo.- bir daha ölmüş. hangi bir sebep tahtında buradan ayni- İşte bunu yapamıyacağun. 
kina, bir mevsimde 90 hektar arazi au· Adli tıb kitaplarını karıştıracak olur- ınazlarsa ölümün pençesinden kurtula- Bu sözleri de galiba kollejdeld hocul< 
lıyabileeektir. sanız çok müheyyiç vakalara tesadüf mıyacaklardır. Madamki durmuşlardı. na söylüyordu. 

olunur. Bu •-vakku.ftan istifade e!mek Jazımdı. Bütün hayatı gözleri önünde bir geçla Volga murtakalarında yapılan tecrü- ~ ı.. .. _ .. _ 
Tarihl Mosksva seferinde Napolyonun Vida! yorgunluğunu iradesile ye.......ı;.e resmi yapacaksa belki kazadan, .........,. .. beler. •un'i yağmurun hububat randma- --.. d J, 

nını yüzde 12 ila 60. patates verimini ><>vdiği mareşallardan D'Ornano'nun ha- çalışarak avlanmağa çıktı. Etrafta do~ tekaddüm eden seyahat giiıılerin _e_~ ... 
•;ından böyle bir vak'a geçmiştir. D'Or- tı. Son kas•-adan asırlarca ayakta du- bahsederdi? Belki kendisin! bu m=eğlı yüzde yirmi ila yüzde 125 nisbetinde d -.. tardı. 

•1 nano'n " yürüyüş esnasında tepesin en ran yu"zleroe aga· ~devri'-''"· Bir saatten sokanlann hüviyetlerini ortaya a fazlalaştırdığını ~pat etmiştir. Asgar ~ ~~ gü]dD. 
ve azami fazlalık arasındaki fıı.rk i .. , ile- bir gülle geçer, yere yuvarlanır, yaveri fazla dolaştığı halde hiç bir av bulamadı. Bir aralık istiraplı gülüşlerle 

attan iner, marşalı muayene eder. Bltta- Yeisli olarak arabanın yanına. döndü. Dudakları tekallüs ediyor, yüzü şekildm tim, sulama umanı ve Baireye bağlıdır 
bi evirir, çevirir, nefesini, kalbini dinler, Burada teessür ve istirabını bir kat daha şekle giriyordu. Ansızın bir çığlık koKuybişeY santralının 1943 - 44 te ille 
nkadaşlarını çağırır, istişare ederler, öl- arttıran bir hadise ile ]ca,..ıla••ı. Nova pardı : kısm1nm inşaatı biter bitmez, Volga su- -~ r 

!arından bir lmmı, bir milyon hektu düğüne karar verirler. Bo7.gUI1 büyük, arabanın içinde uzanmış, inliyordu. Göz- - öldürünüz ... öldürünüz ... 
yerler kar ve buz içerisinde idi. Marşa- lerı' ~·- gibi parlıyor, "'·leri birbirine Acaba hayatının hangi sahifesi onu ba; araz.inin sun 'i yağmur sistemiyle sulan- __....... U"J' 
lı ka. rın içerisine gömerler, gider Napol- vuruyordu. derece müteessir ediyordu? masında kullanılacaktır. 
yona haber verirler. Teşhisini derhal koydu: Nova ısıtmaya Bir tabanca sesi gecenin sessizliğini 

Napolyon (Vah, vah, vah D'Ornano!) tutulmuştu. yardı. Bir menni Vidalin yanağı yanın. 
sebze derken kapıdan içeri (Me voila, Sir! .. ) Tropikal ıklim, hadden aşırı yorgun- dan g_eçti. . 

diyerek marşa! dim dik girerL Iukla mukavemetini kaybeden bu zavallı Tabancayı çeken kadındı. Yine ıı:a,.. 
Bulgaristanın 

ve meyva ihracatı 
Meşhur Fransa meclisi mebusanı aza- kadın vücudunu nihayet yenmişti. kırıyordu: 

sından Kardinal Dore dahi gençliğinde Kadın: - öldürünüz ... öldürünüz diyorum., 
Edinuı gazetesinden: kilisede vaaz verirken ölüvemıiş. Oze- _ 'O§üyonmı, üşüyorum, üşüyorum.. Bir tabanca sesi daha. .. Menni bu -
Son yıllar u.rfında Bulgaristanın rue rinden bir gece geçmiş. Ertesi gün ce- diyordu. fer arabanın çatısını deldi. 

sebze ihracatı tahminlerin fevkinde ola- naze mearsimini baıı papas idare edi- Omu.zum. elini koydu. Ateş içindeydi. Bunu bir üçüncüsü takip ettL 
rak inkl-;af etmiştir. Bu hususta birin- yordu. ölüm duasını okumağa başlamak Nova susanıl§tı. Biraz serin yağmur Vjdal korkmuştu. Kadın sıtma nevbetl 
:iliği taze domatesle taze biber almakta- üzere iken Dore tabulun içerisinde kalk- suyu topladı. içinde gördüğü hayallere ateş ediyordu., 
dır. Bu ihracat başlıca Avustııryaya ve mı., oturmuş. Bilahara, seneler geçtikten Kadından artık yardım bekliyemezdi. Vakit geçirmeden Novanın tabancasını 

Almanyaya yapılmaktadır. Polonya, tş- <onra mecliste defin kanunları yapılır- Yola devam etn)ek, yalnız başına ağır- elinden alması lazımdı. Karanlıkta kadı-o 
viçre, Çekoslovakya, Macaristan ve Ro- bn bu zat kürsüye çıkmış ve başından !aşan arabayı çekmek lazımdı. Bu cesa- nın harekatını iyice takip edemiyordu., 
manya bunlardan sonra gelmektedir. geçeni yana yakıla anlatmıştır. rcti de gösterdi Bir çok defa soluk al- Arabayı ı.,<aklandırmak için brikeyi -

Taze biberin bilhruısa pazar bulduğu Ölümü teşhis etmek zan olunduğu gi- mak için durmağa mecbur oldu. yıp buluncaya kadar vakit geçecekti. Blıı 
yer Viyanadır. Son yıllar zarfında Al- bi kolay değildir. Maslı1b bir adam üze- Yağmur artık tamamen durmuştu. Fa- kazanın önüne ı;eçıııek isterse durmadaıl 
manyaya yapılan domates ihracalı haki- rinde bir tabib, hem de adli tib dersi kat hava pek sıkıntılı idi. Bu gece yağ- harekete geçmeğe, Novanın tabancasını 
keten büyüktür. profesörü olan, profesör Sioord bu teşhi- mur yeniden başlarsa havanın biraz se- elinden almağa mecburdıı. 

Bulgarlar 1934 senesinde Almanyaya si iyi yapamamış, defnine ruhsat vemıiş, rinliyeceğini umuyordu. 1 
132 bin 750 kilogram taze domates ibra mas!Qb dirilmiş, ve, maslllblar ipten kur- Gece bulunduğu yerde konaklamak -BtTMEDt-

çe tulunca kısa bir göğüs hastalığından öl- = ..... _,_, ...... _,.._,_.._,_,_,_,_,_,_, ..... ____ ......... "":--_,"':: .... '""'.~;;;;;;;a 
rtınişlerken bu yekfuı 1937 senesind Ku•• ÇU ... k O•• k •• •• d f " s milyon 367 bin kilograma çıkmıştır. düklerinden, bu mahkllm dahi iki gün oşeme oyun e ecı 

sonra ölmüştilr. Ve ölürken kan kusarak 
1934 senesinde Avusturyaya ihraç edi- bir çok sıkınWar içerisinde gangrenli bir bı"r cinayet işlendi 

len 85 bin kilogram taze domates, 1937 zatürrieden ölmüştür. Sicord bu müşa-
•enesinde 665 bin kilograma çıkmıştır hededen fevkalllde mustarib olmuş, ders-

Genç bir kadınla genç bir adam Parabel ... 1937 senesi zarfında diğer bazı devlet- !erinde bu vakadan dalına bahseder, ve 
!ere de taze domates ihraç edilmiş ise de pek müteessir olduğunu söylerdi. Çün-
1937 deki ihracat ya.buz Almanya ve kil bir maslllbu asmak ona eziyet etmek 

Avusluryaya münhasır kalmıştır. Bina· demek değildir. tmıit- Evvelki gün Bahçecik nahiye- Nuriye ile Celal, köyün Nimetiye y0< 
enaleyh 1937 senesinde Bulgaristanın ta- Haki.ki ölümü yalancısından tefrik et- sine bağlı Küçük: döşeme köyünde feci \una giden kısmında kanlar içinde öltl 
ze domates ihracatı altı milyon 932 bin :nek kolay bir şey değildir. &ıkiden beri bir cinayet işlemniştir. olarak bulunmu~ ve bu cinayeti klmhıı 
kilogramdır. ölümili:ı. hakikt a!Ametlerini tesbit etmek Yaptığımız tahkikata göre, Küçük: dö- yaptığı anlaşılamamıştır. Cesedleri kol" 

lfım tabanctuı ile katledildi 

1937 senesi :<arfında Alınan pıyasası mühim bir mesel" olmuştur. Meşhur şeme köyfuıde Nuriye .isminde genç bir kun bir kilde ıhtıl kanlarla dol. 
adeta Bulgar domatesi istilasına uğramış doktor Winslow i1ri defa diri diri meza. kadın Mehmet Celil adında bir adamla ç ~ p aşmış 
sayılabilirdi. 40 v•-n tazı. domatesin ra konmuş ı.._ Let rsin "-'-' de de •-'--'!.+ . . - bır· L-- ,_ muş ve bunlann parabellum tabancası 

-.e......... , ucn::.11. ve uusm .-. .... ~ .. -e ve evmı ocagnıı ~ . . . . . 
birden piyasaya dökillmesi, domates fi- vaktile kendine gelmiş. Fransada bu gibi sevdiği odamla yaşamaktadır. Kocası ile ka.lledildiklen tesbit edilmiştir. v .. 
atlerinin tenezzülünü mucip olduğundan dirilmeler bir valtitler istatistikler üze- askerde olan Nuriyenin bu hali köyde ita yerine müddeiumıımimiz gitınlş taıı. 
bu sene yaptlacak ihracatın rasyonel bir rinde tesbit edilınl§U. Doktor Bruhier fena karşılanmış ve dedi kodular başla- itikat başlamıştır. Bu fect cinayeti lı:1... 
şekilde ve çok iyi dii§ünülm~ program- 189 vaka zikreder. Hekimler ölümü iyi mıştır. min yaptığı araştınlmaktadır. 
!ar tahtında yapılması istenmektedir reşhis edememekten dalına korktular, 

·········••llllllllM11a111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllll••••••••1•••••••: Bundan maada alakadar mütehassıslar nerede kaldı ki lınamlar, papaslar, muh- • • 

domates istihsalatının tahdidini tavsiye tarlar, koca karılar yahut mahalle bek- ~ Küçük Sinema Haberleri ! 
zlmekten de geri durmuyorlar. çileri bunu yapabilsin. Hakikt ve kAzib : •••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
Bulgarların taze biber ihracatı için ye- ölümün arazlarını başka bir makalemde * - ŞIRLEY TEMPEL «Brod- venniyonnuş. Onun için ıi.lr.ayet edi-c 

gfuıe pazar da Almanyadır. Fakat taze yazmak fikrindeyim. Meselenin ehemmi- vaylı küçük .lr.ız'I> isimli filmini bitir· yor. 
biber ihracatı son üç yıl zarfında azalmış- yeti o nisbette büyüktür ki vaktile hal- mek üzeredir. Haziran sonunda tatil * - FRED ASTER'le CiNCER 

lır. km ve belediye memurlarının eline böy- yapacak, Kanadaya gidecek. Orada ROCERS'in gene beraber filim çe< 
1935 de Almanyaya 816 bin, 1936 da le bir talimatname yazıp vermek iste- beşizleri bulup görü~kmiş. Küçük vinneğc karar verdikleri bildiriliyor. 

632 bin 1937 de 274 bin kilogram taze diler. Bu talimatnameyi yazarut evvell Şirlcy onları o kadar çok seviyor ki, iki artist birbirlerinden aynlınca aÖ< 
biber ili,.,.,. edilm'"''r. O fr kad d l la 

Ekserisi kadın ve cocuk olmak 

--· ~w 15 O ank verdiler. Bilahara bu para şimdiye ar aima on ar oyna- nük kalmışlar ve ikisi de, ayrı ayri 
Bu tenezzül, Bulgar biberlerine Maca- ~~ franga çıkarıldı. B11 risaleyi halk mak • hatta b~ filim çcvi~ek • ar- çevirdikleri filimlerde hiç muvaff~ 

ristanın ve Romanyarun yaptığı rekabet- dil.ı ~e y.azacak olana 5000 frank tahsis zus~.u. bes~m~.!· Bu ecne uç Y~~I~- olamamışlardır. Şimdi, yakında çev~ 
ten ileri gelmektedir. edıldi. Bır çok yazılar yazıldı. nı bıtınp dordune basan bu kuçuk· recekleri bir filimin dansını talin( • 

üzere 28 ha yat sönmüştür 
Pario, 14 (ö.R) - ispanyada nas-,Kasabarım merkezine 50 bomba diit

.ronaliot\er .Kaadlon ıehrinin i1galini ta- mÜ§, ebe.isi le.adın ve çocuk olarak oe-

1 k _, R d I lı kiz ölü ve yirmi yaralı aayılmıştır. Bir mam ama taaır. oma an ge_ en a~ . 
,_ _ l .. J 1 <.' . K •. _, çok köyler ~ıddetle bombal:ı.nrmı veya uer e1.e gore ta yan gazeu:.ıerı ••~on 

z:aferlni btlatten ftalyaıı tayyarelerinin mitralyöz ateşiyle hücuma uğramıştır. 
Gec.e saat ikide asi tayyareler Bar.e-

bunda büyük bir hiaesi o]duö .. nu ifti-
-~ lonu bombalamağa te,ebbüs ctmişlenc 

barla laıydemıelıtedirler. Nuyonah.tler de derhal tehlike düdükleri çalınmış ve 

daha cenuba doğru ileri h.are~etlerinin müdafaa be.taryalat-. on dakika zarfında 
devam ettiğini ve hükümctçi!erin zaif tayyarclcr.i hedef tutnrak: bombalarını 
bir mukavemet göstcn:liktcrini bt1diri-' çehir h:ıricine boşaltmağa mecbur et

yorlar. miflerd:r. Ş..fak vakti tayyareler Valan-
Bu sırada tayyare bombardımanları siya etraf.anı bombardıman etmişlerdir. 

pddetle devam etmelctedir. Gece Kas- Ai;ır zayiat vardıT. Fakat kurban kay
ıell ın cenubundaki mevkiler bir çolr. dedilmemi1\ir. A•ôl tayyarelerden on 

defa 'mbardıman edilm~. bir çok ev- beşi Kabdan mahallesine yangın bom
ler tan edilmiştir. En şiddetli bom- baları atmışlardır. Defi tayyare pek yük
budmıan gece aat iki ile 4. 30 arasın- sdr.ten uçan tayyarelere lr.aqı heman fa
da Te:le., kasabaıııına karsı vaoılmıstır .. alivcte vt"r.:mislerdiı. 

Bu seneki ihraı::a.t hakkında henüz. bir Efradını şamil hakiki bir kitap çıka- !erle beraber Şirley belki bu sene bir etmekle meşguller . 
şey oöylenemez.. Bu, beynelmilel şeraite madı. Bu eser hala bekleniyor. filim çevirecek. . *-SONY A HENi, Florida plaj• 
ve ticaret muahedelerinin icraatına bağ- Bu gün için memleketimizde yapıla- "k - CLARK CABL Meksikaya larında yandıktan ~nra Holivuda 

lıdır. cak şey ölüyü bekletmektir. Bahusus gitmişti. Orada av ile meşgul olmuş d<innıü~ yeni bir filim çevirmcğ-11 
nefesi hissedilmiyen, kalbi duyuhruyacak ve tekrar ~olivuda dö~üştür. Ya- tatilinde 3 kilo kaybetmif • 

F ra n s lZ nazırlar derecede çarpan bir cesedin yüzüne yor- kmda. Me~sıkada _Yaptı~ avlan ~~la- *-GERi KUPER de tatilini bl· 
gan çekmek cinayet olur. ölüleri ölür tan hı: ?li'.11 çevı~ccektır. Bu fılım- tirmiş, Holivuda dönrnü§tür. Ayni 
ölm"z derhal buz gibi bir odaya atmak de artıstı bır .. vahş~. hayvan fot~graf- zamanda bir de ameliyat gcçirmir 
dahi hatadır. Dırakıb savuşmak, yanı- çw olarak gorecegız. Bu vahşı ~~y- tir. Şimdi, yakında çevirec:cği filmo 

meclisi 
--o- na bir bekçi koymamak hiç olmazsa van fotografçıları, hayvanları sılah- hazırlanıyor. 

Po.riıı, 14 (AA) - Bu sahalı no.zı· yinni dört saat beklememek büyük lan ile ~eğil, f?tograf makineleri ile ..A. _ MIRNA LOY stii<lyodan ta· 
lar meclisi reisicümhur bay Lebrunun hatadır. avlamaga, yanı onların en umulmaz til ~. . ld. h ld b' 'd 
riyasetinde toplanmışhr. Bu içtima ıo- - bir vaziyette resmini almaya uğraşır· ızını a ıgı a e ır yere gı em: 
nunda neşredilen bir resmi tebliğde ez- Tı k • d J !ar. den evde oturuyor, dikiş dikiyor, ıf 
cümle deniyor ki : e ır ağ a taze arpa "k-Yilyam Povel hasta idi, şim- işl'.yor. Ç~~~~ ~°:?"sı Artu~ Hom~l~ 

Nazırlar meclisi milli müdafaa, mali Tekirdağ 14 (A.A) - Bu gün borsaya di eyi olmuş, hastaneden çıkmıştır. ~t'.1dyo ."?udurudur. işlen oldug 
kalkınma. tasarrufun lr.orunma..ı ve eko- bin kilo taze arpa ıruıhslllü getirilmiş Bu hastalık üzerine mukavelesi de ıçın tatıl yapamıyor!.. 
nomik faaliyetin inki~alı h:ı.kkında ka· ve törenle kilosu 15 kuruşa <atılmıştır. bozulmuştu. Şimdi ilci atüdyonıın * - BING KROSBI radyoda 
rarnamelerin heyeti umumiyesini tasvip teklifi karşısında bulunuyor ve han· haftada bir konferans vermeye ba~· 
eylemi~tir. * - CEN VA YTERS, Şirley gisine karar vereceğini bilmiyor, lamıştır. Diğer taraftan, yeni bir Ei-

Ayrıca hariciye nazın bay Bonnet po- T empelin rakibidir. On Ya§tndaki bu ti - ROBERT TA YLOR cÜç lim çevirmeye başlayor. Sonra, dört 
litik voziyet hakkında meclise izahat küçük şimdiki halde plajlarda kum- arkaıhş» ismindeki filmi bitirmi~tir. beş çocuk babasıdır. Onun için o clıı 
vermiatjr. larla ev vaomalctadır .f ~ ~tıaı stüdyo kendisine tatil yaz tatili yapmamaktan aikayetçi .• 
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Patrik Fotyos'un garip plinı 
hususunda insanların 

bu mühim 
tasarladı 

muvaffak 
• • 
ışı 

Veliahtı affettirmek 
olamadıklarını görünce 

hayvanlara gördürmeği 
vasilin Leon hakkındaki düşmanlığı 

1 
fir ettiği oda idi. oda da bir kafes ve ka-ı Ve bir müddet ıusduktan sonra daha 

Bizans bUyü.kkrini çok üzüntüye veri- feain içinde de bir papagan vardı. tiz bir sesle haykırdı ı 
yordu. F otyos rahibe sordu ı - Sana Allah acısın. 
Diğer taraftan imparatoriçe de kendi - Nasıl.. Hocalığın epey ilerledi mi) Patrik Fotyos çok memn~n olmuştu. 
l d · t V ·1d degı"'l Mişel Rahip cevap verdi - Aferin Prantos, dcdı.. lnşaallah ev a ının ıs erse ası en , - · 

d 1s rutubetli karanlık havasız - Şimdilik günde beı defaya çıkb. bütün emeklerin boşa gitmez ... 
en o un, , ı 'd' 

ve zıyasız bodrumlarda inlemesine karşı daha uğraşırsak artar. F ot) osun plunı şu ı ı :. . . 
isyan edecek vaziyete geliyor fakat bir - Kalabalıktan ürkmüyor ya.. Prens Leon hn~kında hiç kimsem.1 ~e-

d - Hayır .. Onu da tecrübe ettim. Caalını kabul etmıyen ve onun adını bile 
şey yapamıyo~ u. )'ah 

Vasil, Lcon hakkında yapılacak her - Mükemmel.. Esaaen zaman da gel- söylctmiyen imparatora ve ı b papagan 
hanği bir tavassutu fena karşılayor. ta- mek üzere .. Ancak patrik ile papaz ara· vasıta.sile hn~ırlata:nkb.. .. 

tu ani kom ~ kurmak zan sında anlaıılabilecek olan muammalı Vasil üzerınde hır teaır yapacagını um-vassu yap arl pıo . 1 
- Kendine apandisit ameliyat.ı yaptıracak parayı bulu· 

- Yanılıyorsunuz.. Gördüğüntiz yılan değil, su ibonısu... yorsun da benden blr tuvalet parasuu esirgeyorsun değll ., 
mı .•• 

ve şüphesi altında tutuyordu. sözlerden sonra Fotyos kafesin yanında- duğu bu p)unı da Sc~ Dıyomet manaa-
lıunu bildikleri içindir ki kimse onun ki koltuğa oturdu. tmnda latbik edecekti. . 

hakkında şefaat edemez olmuştu. Beklemeğe başladL Vasili bir vesile ile Sen Dıyomet. ma- Hayvanat bahçesinde 
İmparatoriçe, Vasilin kalbini yumuşa- Rahip de karşısında ve ayakta duru- nn.stınna davet edecek, burada B:zans - Matmazel, bu bahçede foto-

t ğ ol d .. . . hl d ::.:t~ g" wordu. büyükleri ve din adamları arasında görü- ı araf çekmek yasaktır 
amıyaca mı a n ıgı ıçın ç e!>'-="' o - J o • 

lunun zındandaki hayatını biraz rahat- Çok beklemediler. şürlcrkcn pnpagan , - F nkat ben devenin değil, ni-
lnndırmak maksadı ile muhafız kuman- Papagan, kafesin içinde, kıvrık gagalı - Zavallı Prens Leon... l şanlımın fotografını çekiyorum. 
danı Hıristidi ile anlaştL ba,mı sağa sola bir kaç defa süratle oy- Diye kendisine öğretilen sö.zleri tekrar-! - Ne olursa olsun, burada hiç bir 

Leon, zındanında hiç değilse gıdasız nattıktan sonra haykırdı t lıyacaktı. Belki bu ııuretle velıaht hakkın- hayvanın resmi alınamaz t 
kalmıyordu. - ZavaUı prens Leon... Suçsuz ola• da son bir teşebbüs eyi netice verebilirdi. *·---

Aradan böylece iki uzun sene geçti. rak daha ne kadar zındanda kalacaksın.. - BiTMEDi - K ı · b. [ 
Vasil artık belki de Leonun llM!VCUdi- ıymet ı ır genera 

Yetini unutmuştu. 
Onu d~üncn ve zekAsı, gençliği ile 

Bizans tnhtı için Vasil<len sonra en kuv
vetli bir imparator olabileceğini tahay
yUl eden yalnız bir kişi vardı. O da pat. 
rik Fotyostu. 

Devrinin çok zeki bir diiı adamı olan 
bu patrik Fotyos, ölümden kurtardığı 

prensi zmdanından da kurtarmağa az-

Manasbr rahibi §imdi Ayasofya ruhani 
meclisi azalan arnsında çok nafiz bir a
dam olmuştu. Bununla beraber de yine 

.J §ehlr kenarında olan manastırı ile alaka
sını kesmemişti.. 

İşte Sen Diyomet manastırı, patrik 
Fotyosun prens Lronu zındanından kur~ 
tanna plarunda rol almış mühim bir yer 
olmuştu. 

* Akşam .... 
Sular karardıktan sonra patrik Fot-

Yos, arkasındaki patrik libasını çıkarmış, 
alelade bir papas dlbbesi geymiş, tanın
ınamak için arka sokaklnn tercih ederek 
Sen Diyomet manastırına doğru gidiyor
du. 
Manastıra girdiği zaman, onu bekliyen 

ayağı tahta kunduralı, beli tcsbihli ve ka
fası takyeli bir rahip hörmetle karşıladL 

Norveçte kadın hukuku 
Cenubi Amerikada sık sık vukua 

gelen küçük harplerin birisinde, bir 
general düşman askerleri tarafından 
esir ediliyor. Bunun üzerine esir mü

Oslo, 14 {A.A) - Parlamento Nor· 
veç resmi dini memuriyetleri de dahil 
olduğu halde istisnasız bütün devlet me
muriyetlerine erkeklerle ayni şerait al
bnda kııdınlann da tayin dilebilmesi 

Parlamento daha evvel kiliııe men- badelesi için bir murahhas gönderili
, • ·u'b n'yle muh-' f . 'yor ve bu murahhas tU teklifi yapı-

supıannm prcnsıp t a aıe eti 
. .. yor: 

sebebiyle kadınların nahıyelerde rektor-
1 

G I' · kabil · .. al enera ımıze mu sıze uç -
lük ve vikerlik gibi dini memuriyetlere bay teklif ediyoruz. 

tayin olunmaması hakkındaki bir tadil - imkanı yok. 
için hükümcte salahiyet veren kanun 
projesini 48 reye lı::a~ altmış reyle tas- projesini 53 reye karşı 55 reyle reddey- --On iki binba§ı veya yirmi yüz-
vip etmi~tir. lemi~tir. bap tercih eder misiniz? 

- Hayır 1 lşte son oartlarimiz: 
Beş paket sigara! 

ve Düşesi Vindsor 

- Allah ısmarladık. Biz gidiyoruz. Eğer bir ihtiyacınız falan olursa telef01l 
edersiniz ... 

Güzellik ve 
Çetin bir yaramazlık yapmiştı. Genelik için 

Annesi sordu: _ 0u' d 'ınaanın _ı_!_. 

Unutma 

B .. . . d y un mu, wu...._ 
.-:- ? ~ap~~na fe!.,. l!dÇ:i.eeSöy~. lee genç kaJmH& ve güzel olması için 

mut:ee88ıraın, ~ mır b' · · t lcr ·--.l.~ ktu ta L_L_ .. • • d .,. 1 ınaı gaze e e ,.~. me p 
DDJUSyıın, cmuteeseırınu er L_ '- __ ,_ b' · 

M
.. . . ..., . ounyo yapı~ suya araz zeytın-

- uteessınm, annecıgım.. .., k t im ta • - _ı· ı 

P k
""1"" M" . . d _,_ yagı a ı asıru vsıye caıyormuş 

- e wa. uteeaeırım em~ z · .., lik - ilik 
b

• dah d k . - eytmyag genç ve guze 
ırB' daahyapmam, emde tır.k. U için gerçek.ten iyi şeydir. Hele suyun 

ır a yapmam eme tır. - . · b" da · k k tıl cak 1 
nutma sakın ha! ıçıne ıraz sır e a a o ur-

F akat, bir saat geçmedi, küçük sa .. • N ) · k kab1..'cak l " . . ,__ - e o ur sır e w o ursa r 
Çetın aynı şeyı teıuar yaptı. N 1 k ban · · d . - e o aca yonun ıçm ı 

O zaman annesı: insan salata olur 1 
- Müteessirim ama, yavrum, *---

dedi. Sana ceza vereceğim.. Ay.)\asa göre 
O zaman Çetin, annesinin sözünü ~ 

unutmamı§ olduğunu gösterdi: Bir ayyaş, şöyle diyordu: 
- Unutma anne, dedi: Mütees- - insan, içmek istemediği teYİ İ9' 

sirim demek yapmıyacağım demek- mf'!ğe de alapnalı. canı su içmek iltiyor• 
tir. Sen de ceza venniyeceksiıı.. sa. su yerine Takı içmeli. meııelat. 

---* Ya rakı içmek istiyorsa) 
- Rakı mı) .. Eh o zaman artık cam 

Korkunç köpek nın istediğine göre hareket etmeli!. 

Bahçe kapısında kocaman bir levN 
ha ziyaretçileri ikaz ediyor: Aşk mazerettir!. 

Köpeğe dikkat ediniz! Bir adam, kendisinden kızını iatiyea, 

Misafir, etrafına dikkatle bakina- delikanlıya sordu : 
rak, köpeğin birdenbire üstüne sal- - Kızımla evlenmek ietemenizin sc-

F otyoa manastıra girdi. 
Koridoru geçerek nihayetteki odaya 

girdi. 

Dük ve DÜ§es Vindsor Paristen Antibe hareketlerinden önce yapılan bir dınnasından korka korka içeri girin- bebi. nedir> 

da te i t..-tl p · t ,..,.ra binasında verilen bir temsilde hazır bulunmuşlar- 1 Mikrofon önünde - Biz ki köyltl ka- ce ilk İ§İ ev sahibine köpeği sormak - Onu seviyonıml. d 

Bu oda, Vasilin Bizansa ilk girdiği gün 
rnanasbr papazının yattığı ve Vuili miaa

ve caue e ans e Or- .. .. .. ld . Şu mülahazayla kaq qtı ı 
dır. Fotoğrafta DUşesl ve Dükti operanın locasında, dostlariyle birlikte gorilyor-

1 
dmlarıyız, toprakla çalışmanın butün ~ 0 u · Yah k" .. . • ___ ,_ • _Bu bir mazerettir· fakat sebep de--
:tinligıru-· • akından b'"-'- - u opegını m~ ettim. • • sunuz. Y u.ı.n.4.. ' ı:.:ı > ==== ---- - ----· · - --~ Pek müthif ve korkunç bir hayvan "u · 

H 1 il 
hazırladığm mangala atarak yabnmı- Deri burada cayır cayır yanarken,.. .. olacak her halde· göstersene fU!lO 

a k masa arı O zaman arayılanm ayın oodördü gibi lanın kırmızı et parçası da birden ayıa bana.. ' 
bir delikanlı olduğunu görürsün. on dördü gibi bir delikanlı oldlL öteki üldü: 

•••••• ••••••••••s•••••••••f•••••••••••••ı••••••• • ·c· ••••• • f Kız 1evinerek harem aia1anom yana- . ~.~~ da arkamnd.aki dikenli elbisele- _ Ko~unç birşey değil canım, 

..., 

e na geldi. n Ç~rdı. Sarmaı dolat oldular ve .... ak altında ezilm 

a a ı e e a S d el 
baha kadar murad aldılar murad ver- pek ufacık ta, ay e-

-8-
. Nihayet yine padi§Bhm veziri vüzeraa I Kız bu sefer artık tamamen mahvol-

bıt llraya geldiler. duğunu anladL Yolda tekrar annesinin 
- ŞevketlGm. dediler, tdızade için mezarının haıına kapandL 

onu kim dogurttu ve itim okuttu ise on• - Anneciğim. dedi. Dogurttuğum ve 
dan ınünaüp zevce olamaz. Görüyoma· okuttuğum karayılanın ıimdi de beni 
nuz hangi km koynuna koyduksa sabaha koynuna koymak istiyorlar. Muhakkak 
~1?-'1 çıkıyor. Doğacağı sırada da böyle bu aef er beni ıınnp öldürecek. Şimdi ne 
ıdı. okuduğu suada da böyle oldu, ber yapayım > 
h.Jde ebe ve boca kız terbetli filan ol.. Mezardan yine annesinin acaini duyduı 
tnalıki ona bir fCY yapmıyor. - Evlatcığmı. Hiç üzülme.. Kırk bir 

Padİl&h bu tedbiri makul buld&L tane kirpi derisi al. Bu derilerden kendi.o 
- Pek lli. dedi. 0 kızı getirin de teh- ne bir elbi.e dikerek arkana gey ve ger .. 

a.d~e nik.lh edelim. değe böyle gir. Yılan geldiği zaman ...... 

Demaı barem aialan bzm evine kot" mak için üzerine hücwn edecek kirpi 
balar. • postckiainin dikenleri ağzına b~tacak ve 

- ~i. dediler. 8eDİ padifa}ı isti- eana : 
~or. - Kız elbaıderini çakar .• 

K. korktu... Diyecek. O zam.an ııen de 

- Yine ne Yar. ne oldu. dedi. - Siz elbi.clerinizi ilk önce çıkann. 
- Şebz,ade bra yılan hazretlerine sonra da ben çıkannm. dersin. O M>)'UD4 =h._ ~ Şenetlu padiplumız mağa baılar. Üzerinden yılan derisini ça .. 

• fermaa ettiler. karır. Sen hemen hu deriyi ahr. evvelden 

- araya gitmez en evv ÇAl10'& diler. ' •inden korkuyoruzl 
uğnyalım, çaroıdan kirpi poetekisi alaca· 
ğım .. Sabah oldu. -*-

Dedi. Çarşıya uğradılar. 

Kız, kırk bir tane kirpi poetckisi aldı. 
Saraya geldi. Postekileri birbirine ekle
mek ve sonrada biçmek suretile kendine 
dikenli bir elbise dikti. Arkasına giydi. 
hazır oldu. 

Nihayet gece nikahlan kıyılıp kw ger· 
değe koydular. 

Saraydakiler, kızın diğer kızlar gibi 
öleceğini umduk.lan için cenaze hazırlı
ğına bqlamtfiardı. 

Kazan kaynıyor, teneşir hazırlanıyor• 
du. 

Odaya girdiler. 
Bir de ne görsünler. 
Kız ölmemiş.. SaK.. Heo_ı de yanı ba

flllda pırlanta gibi bir delik.anlı var. 
Kızcağız, gdin odasında bekliyordu. Hemen koıarak padipha ve hanım 
Kapı açıldL !çeri karayılan girdi. .. • sultana müjdelediler. 
DiğeT kızlara yaptığı gibi ona da hu- Padişah ve hanım sultan koprak gel-

cum etmek ve •rmak istedi. diler. 

Kirpinin dikenleri ağzına battı. Şehzade : 
- Kız, arkandaki elbiseni çak.art. - Babacığım, anneciğim, dedi. Alla-
Oedi. Kız da. hın müaaadeai ve bu kızın sayesinde in-
- Şehzadem.. Evvela Iİı: çıkarbruz. ean oekline döndüm. 

Sonra ben çıkartmm. dedi. Artık ölüp ölünceye kadar onunla be-

T eaelli 
Her fırsatta öğünür, kendisinin 

mühim bir adam olduğunu iddia eder 
durur. Geçen gün bir meraeimde bu
lunduğunu söyliyordu. tlave etti: 

Gazetelerde bile tamim yazıl-
dı. 

Arkada§t sordu: 
- Ben gazetelerin hepsine göz 

gezdirmiştim. Senin ismini görme
dim. 

f ı iddiaya bindi. O günkü gazete
lere bakblar. Hiç birinde ismi yok-
tu. Biraz mahçup olur gibi oldu ve 
nihayet itin içinden çıkmanın bir ça
resini buldu : 

İ§te, dedi, benden bahsedil-
Karayılan kıvnla kıvrıla üzerindeki ka- rabeT yaııyacağız. mİf. 

ra deriyi ınyırdL içinden bp kırmızı ve Bu sözler üzerine padi§8h evladtnı 
up uzun bir et parçası ç bağrına bashrdt. 

Kız, hemen yılanın kara derisini kapb Yeni baıtan kırk gün lmk gece dü-
ve Üpı arkasına sakladığı manplın içi- ğün ettiler. 
ne attı. -BITMEDI-

Hani nerede? 
Bak gazetede birçok isim ya

zıldıktan sonra «ve diğer zevab de~ 
niliyor ya; işte o cdiğer zevat» be
nim I 

---··---
Aksi bir sürpriz 

Zifiri karanlık gece. Y aiuıur, bar
daklardan bop.nırca.ııma yağıyor •• Se,-• 
Yalı. yapayalnız ve fllflCllUI halde. fO.o 

aede duruyor. Sonra yürüyor ve bir 
dörtyol ağzına nnyor. Orada üzen... 
levha mıhlanmıı bir direk gözlerine 
iliıiyor. Fakat, bu zifiri karanlıkta 
levha üzerindeki yazıyı nasıl seçebilsin) 
Halbuki o yazıyı okuyunca gideceği, yo
lu tayin edebilecek 1. 

Böyle düıünerek, bütün kuTVetinl 
toplıyor. ıslak direğe zahmetle tırmanı
yor. Tam tepesine sımsıkı yapaplt tutu• 
narak. kibrit çakınca, fU yazıyı okuyorı 
cDikltat, bu direk yeni boyanmlfbr, 
yaalanmayınız ı. 

Ve içinden okuyarak direkten apğl. 
ya kayıyor 1. 

* Kafa traşı 
Bir adam, berbere gitti. Sordu • 
- Kaç kurup saç kesiyonunuz) 
- 25 kuruşal. 
- Ya hrq etmek kaç kUnlf) 
- 15 kuru§!. 
Berbere giden adam, bu izahatı al· 

dıktan sonra koltuğa yerlctti ve töyle 
dedi : 

- O halde kafamı tıraı ediniz. 
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ANKARA RADYOSU 
öğle neşriyatı : 

T rivulkiyos ikisini de dinledi: 
KAVGA Saat 12. 30 Karışık plak neşriyatı. 12 . 

5 O Plak : Türk musikisi ve halk şarkıla
n . 1 3. 15 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı : Bugün bu komedi mana.sız bir kavga ken gün ağarıyordu. Güneşin ilk ışığı. 
Saat l 8. 30 Karışık p]ak neşriyab. 19. ile ba§ladı. Hadise, Rizete'nin her ne ba- odanın içindeki cam kırıklarında pırıl 

-
15 Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser- hasına olursa olsun satın almak istediği, pırıl pırıldıyordu. Kız hayretler içinde, 

Ben böyle kadın ;.f:lerinden anlamam, Napolili vet Adnan ve arkadaşları) 20.00 Saat fakat muvaffakıyetin kendisine iltifat et- kendi kendine soruyordu: 
l" A . 20 15 T " ,_ meğe başladığı dostu ressamın katiyen - Burada neler olmuş? Yıldırım mı 

sihirbaza gidiniz•• Dedi ::s::~ ver~:~: ;:~~:::.- (Nihal ve u:r~ muvafakat etmediği bir şapka yüzünden d~müştü? Yer mi sarsıldı, ne oldu; evet, 
k d ı ) 2 J k f ş k' K çıktı. dünkü gece... H em de bir şapka için ... 

istirahat etmek üzere yukarı, odası- le dolu bir odaya koydu. Duvarlar- azzam belası da kalkacaktır. a aş arı .. on erans : ka ır ara- Gabor çok istidatlı bir delikanlı idi Peki ama, Gabor nerede? Bugüne kadar. 
çay. 2 l . 15 Studyo Salon or estrası. 2 2. • . 

na çıktı. Vakıa bir müddet uyuya- da bir çok ilaçların terkibi ve for- Sihirbazın bu müjdeleri Roza- A" h b 1 • 22 15 y k' ama kazancı güç bela boya, mlJŞlmba ve kavgadan sonra gece eve gelmemesı ade-
F k d v ki il d ıans a er en. . arın ı program • . . . . . . . . 

bildi. a at uyan ıgı va t, ıshrap- mü eri e vardı!. mondu hiç alakadar etmedi , onun ekmek satın almagwa ·yeten fakir bır ti de~di. Yarabbı sen bılırsın! 
b 

ve istiklal marşı. 
lannın henüz nihayet ulmadığını Bunlar arasında göze çarpan for- altın, gümüş veya para ile münase~ IST ANBUL RADYOSU adamdı. Güzelliğin zenginlikle ayni de- Rizet e, sedirden kalktı. Kolu sızlıyor-
ımladı, çünkü anne olmak üzere ol-ı müllerden birisi : «Toz haline geti- beti yoktu. Bunun için sihirbaza : gv erde olduğu kanaatiyle hareket edilmi- du ama, ona ehemmiyet vermedi. 

E öğle neşriyatı : G b d h '-
duğunu hissetti! vet, şeytanın ço- rilmiş kalp, kara ciğer ve yeni doğ- - Biz buraya senden fikir a1mak Saat 12.30 Plakla Türk musikisi. yecek olursa, Rizete, dostu olan delikan- - a or f iye ayıurdı ve arkasın-
cugw unun annesi o1mak üzere oldu- muş piç kursağı kalp hastalığının en için geldik. Başımıza gelen fena]ıgw ın bdan da fukara idi. dan, 12.50 Havadis. 1 ~. 05 Plakla Türk mu-
gw unu... kuvvetli Hacıdır.» reçetesidir. çaresini bulmak için her sihirbaza, Rizete, Ga:bor\ın yanında, model dur- - Gaborcuğum, neredesin Gagom? sikisi. 1 3. 30 Muhtelif plak neşriyatı. 

Rozamond, doğurmak üzere ol- «Yeni başlamış bir aşkın devası: her tabibe baş vurmaktayız 1 dedi. 14 Son. mak gibi ro11erin en ehemmiyetJilerln- Seni seviyorum ben, Gabo! Benim cannn 
duğunu anlar, anlamaz kocası Nos- badem ve karanfil çiçeklerinin ku- Sihirbaz, Rozamondun deıdi için : den birini oynuyordu. O, bu eııkeğin liw Gabom! Diye il~ve etti. 

Akşam neşriyatı : 
tıadamüsün yanına koştu ve gözyaş- rusunun dövülmüş tozunu eşli gü- - Ben böyle karı<:ıık kadın işle- · oota kı1avuzu idi. Fakat ev idaresinde Alelacele yüzünü yıkadı; esvablarını 

Y Saat 18. 30 Plakla dans musikisi. 
lariyle halini anlattı : vercının kurutulmuş ve dövülmüş riyle uğraşamam, bunları da anla- 19. 15 Konferans : Bakırköy Halke- hırçın mı hırçın bir kızdı. LAldn iş bit- giydi ve b~ın.a şapkasını geçirdi .. Şap--

- Beni madam ki şeytana sattın, kalbi kanşbrarak hap yapmak ve marn. Fakat Napolide gayet usta bir tikten sonra, sadık, candan ve t ... ık bir kanın modası geçmiş bniş, bunun ne vi namına Şükrü Kafaoğlu (Okul dışın· ~ 
başıma gelenleri de anlamaklığın yutmakbr.» şeklinde aşk ilaçlan for- büyücü kadın vardır. Ona giderseniz kadın oluyordu. O, delikanlıya derin bir ehemmiyeti olabilir ... Asıl mesele, Ga-da çocuklanmız. ) 19.55 Borsa haberle· 
lazımdır, dedi. Gebe kaldığım ıç_ın müJJeri de bunlar arasında yer al- çok iyı· hareket etmi• olursunuz 1... sevgi beslry· en asU bir modeldi. İyi idi, bor'u bulmak idi .. 

Y ri. 20 Grenviç rasathanesinden naklen 
kabahatli ben değilim , fakat sensin 1 mıştır l. Dedi. saat ayan. 20_02 Nezihe ve arkada§lan hoş idi ama, kaplan gibi de birdenbire Sokaklarda bir çılgın gibi koşuyordu. 
Sen beni annemden masum ve be- Nostradamüs, bu izahat üzerine tarafından Türk musikisi ve halk §arkı- parlayan bir kızdı bu Rizete. Ressama rastgelebileceği bUtiln artıs1 
kar bir kız olarak aldın, fakat hem - 1 S - hemen kararını verdi : lan. 20.45 Hava ıaporo. 20.46 Ömer Aralarında bir anlaşmazlık çıktığı za- kahvelerini birer birer dolaştı. Her yel'de 
vücudumu hem ele ruhumu şeytana Karısım Rozamondu Napoliye R. fı d A .. J 21 Ce man. aldığı cevap, 

D 1 d k 
ıza tara n an rapça soy ev. • y b 

.en sattın 1 uvar ar a i bu reçete ve for- götürecek, büyücü kadının evine bı- 1 K· .1 k d 1 f d - a en olmasam, acaba ne yapar- - Gabor'u günlerdenberi göımedik. 
11 b 

ma amı ve ar a a§ an tara m an . . . . . , 
Nostradamüs bu sözleri, hiç bir mü er, u sihirbazın ziyaretçileri rakacak, kendisi de altın yapmak T·· '- 'ki. h lk k 1 21 45 dm diye dilşünüyorum . O meşhur tab- Şeklinde idi. Peki, nereye gitmiş olabılir-

bellı: f 
urıı; musı sı ve a tar ı arı. . 

§CY duymıyormuş gibi, derin bir sü- için i aydalı olabilirdi.. Fakat sırrını öğrenmek için sihirbaz Tri- Ork loların ve hattA sen, aziz dostum, acaba di. Korkunç şey. Genç kızın içindeı şu 
kunla dinledi. Genç ve müstarip ka- bunlar Rozarnondu hiç aJakalandIY· vulkiyosun yanına dönecekti!. 2es2 tr15a .. A' h b 

1 
. 22 30 liikl nerede olurdun? Bunları unutma, anla- dU.şünce geçti: 

d k d 7 _ b . 1ans a er en. . p a ,. .. ____ tal . 1 __ l 
dm sözlerine devam e ere : ma ı. L..aten itişik odadan, cehen- J 1 __ , 

22 50 
dm mı? Onun için susarsan daha iyi - .lY.l.öl.Ul:ilZ ep ve ısrarıaı-ıy e, de-

E k ı l. hod ~L d .. b" I I' R * 110 o ar, opera ve operet par.,.....an. . . x....-li bir erkeği ... :leden ıkaran bil Un - y sert a p ı, gan a am, nemı ır gürü tü ge ıyor ve oza- S h b 1 • .. .. edersın.. . ~ ~ ç t 
b • d k on a er er ve ertesı gunun programı. ı.ft,,1 ok k- .:ıml adam _1,._11 ~-,,.'--alı ne için .sözlerime ir cevap venm- mon u orkutuyordu. 23 Son. Tarzında konuşmağa ~aması, ç tw arı illlU.Ul paı.aıwmı ves-

yorsun? diye bağırdı. Bana hiç mi Rozamond kapının aralığından Nostradamüs bu kararını ayniyle Avrupa istaıyonlannm bu alqamlö defa Gabor'u çiJeden çıkarıyordu. Hasılı, selim. 
acımıyorsun? . . Anneciğim, beni baktı; Rozamondu gören sihirbaz tatbik etti. nqriyatlan ı işte böle bazen kavga ederek, geçinip gi- Artık ayakta duracak halde olmayan 
hortlaklar diyarından kurtarmak için Trivu)kiyos : Napolinin me§hur büyücü kadı- SENFONiLER diyorlardı. Mesud idiler; fakat bu şapka Rizete, çok işlek bir meydana geldi. Oto-
ı ezarından kalktı ve kuş olarak ha- - Güzel bayan, korkma 1 Bu gü- nı, bagw ve bahçelerle dolu bir tepe- meselesi, birdenbire hayatlarını allak mohiJJerin biri gidip biri geliyor, daracık 18.30 Roma kısa dalgası : Senfonik. 
na kurtuluş yolunu gösterdi. rü1tünün geldiği yer, benim labo- deki evinde oturmakta idi. Masa1la- konser. (Macar eserleri} 21 Varşova : bullak etti. Nasıl allak bullak olmasın k,i trotuvarda insanlar birbirlerine çarpı-

? imdi sen, alim, müneccim ve ta- ratuvanm..l·r. Gece ve gündüz hiç rın anlattıklarına göre : Bu tepe başın yarısını bile örtmiyen ufacık bir yorlar, fakat Rizete bunlann hiç biri-
"'1 Büyük senfonik konser (Fitelhergin ida-

bip Nostradamüs bana söyle : Do- durmadan işliyen bir makina keşfet- ateş püsküren bir tepe idi. Bunun resinde.} saman şapka için on altı pengö isteniyor- nin farkmda değlüd.. O, yalnız bir kişiyi 
ğacak çocuğu, annemin mezarından tim. Şimdi de altın yapmak sırnnı için, bu tepenin o zamanlar az faal HAFtF KONSERLER du. Şapkacı iki pengö tenzilat yamış bi- arıyordu. Birdenbire b~ı döndü. Bina-
bana bildirdiği gibi götürüp rneza- bulmak üzereyim. Altın yapmak halde Vezov yanar dağı olduğu tah- 7 10 B 1. k d 

1 
K " "k le olsa, geriye on dört pengö kalıyordu. lar, tramvaylar, vitrinler mağazalar, mil-

ristana mı bırakayım, yoksa ... Sen sırrı bulunursa cihan kurtulmuş ola- min ediJmektedir. .ki · elr ın(Sısa15 akgası 1 :3 Buçuı · mkıu· Mütemadiyen değişen bu modanın a11ah yon)arca çmk:in şapkalar, gözü önünde 
·1m· f 'h. k . ' ) b k ç·· k"' . 1 v 1 w BtTME 1 sı parça an . eza . er ın - b ı~ ı ..l--- -.l! d Bunla . ı ın, en ve sı ır uvvetm ı e u ca tır. un u ınsan ıgın aç ıgı mu- - D - d 1 H f'f .,_, ( 1,. 15 K ) e asını versin. uçuyor, uan:ı cuıyor u... r yetmı-

d sa a gası a ı musııu -r. eza .. .. 'bı · d ldı 
çocuğun oğrnasının önüne mi ge- ·---im!-------------• 13 15 R k d 1 Ş k.ıJ haf' f HAdrse evve!A yaltaklanma faslı ile yormuş gı .ı, zemın e yarı ve o, bu - . oma ısa a gası : ar ı ı . arılan d" · traf 1.- k 
çersin? .. ik' 13 25 B"k ı~k k . 14 ~ladı. Yani, kadınlara mahsus olan yü- Y yerin içine uştU ... E .ıutp a-

l mus L • u re§ p a onsen. . anl-'-'· 
Genç kadın bunları söyledi, dur- BODRUM ASLiYE HUKUK ZMtR BELEDtYF.SNDEN : 45 R 1ı: d 1 M 'k'I' k ık ı.e gillmelerle yarı karanlık denecek de- r ı.ıu.ı .. 

Bel di 
• li . . oma ısa a gası : usı ı ı arış H b' lis k 1_ ldl h 

du. Fakat Nostradamüs, bu şeytan MAHKEMESiNDEN: e yenm 938 ma yılı ıçinde . 17 45 B 1. ,__ _ _ d 1 1 recede loş olan atelyede, biri birine ek- emen ır po oşa AOŞa ge ; a-
red w• "'-L-~-~ • • b• neşrıyat, , er ın ~ a ga11ı I Ş } _,_, i} ]erd }m reJı: •-!..bir '--'l..l d tan Rize t • zade hakkında ne yapmak lazım eaaı: 938/40 ne§ eccgı uuunını yırmı m satır 1 k . ( 18 5 0 d ) 19 15 enmiş w e.s.ıU ş · te en yapı ış bir e...,...,. ~ve yer e ya te nın I sonu onserı. . evamı . traf hallı: blrlktl. Ç k ed b · 

geleceğini bir türlü kestiremedi ve Bodrumun Dirmil köyünden ilin bat katiplikteki §arlnameai veç- ı Bükreş küçük radyo orkestrası. 19. 15. sedir~ıel oturuyoraklardı. Rizet e, ressamın eıhhiına to bili d . :~igeçmldi enGe ır 
ıusmakta devam etti ve sonunda, h .. 11 d M f wl L~ı ık '--il k 1m çenesm okşayar 8 ye o mo e ye~ P ge · ng acı ogu arın an usta a og u m e aç eaa tmeye onu uştur.. Peşte radyo orkestruı 19.20 Prag Kar. e-__ ..___ d ' k ,_ -'-"--'- . h .._. .._ b IWf- Stet k 1 bütün fen ve sihir kudretini kullana- d w J Ah Bedeli uhamm • beh tın d 20 B"k .._ fif .,_, . 20 25 - ~.,.,..ısa ece or ... uuı..-c istedın, e.ıuın, AIZlll esva ını a,....ı. os op a 

1285 ogum u met 1330 ıene- m em er aa o-f u reş .. a gece musıııusı . prag değil mi? İyi bir kız olan kli• .. ncük dos- göğsünü dinledi. Bir An için hiç kimseden 
rak şeytanın çocuğunun doğmasına ıinde umumi se ferberlikte ıilih kuz buçuk kuru§ hesabiyle bin do- Fok orkestrası 20.30 Varşova Milli Leh ld .L..'-- b ' ~ ... pka b b" ··'--dı O dan h 1..• U 
mani olrnağa karar verdi. kuz .. . • 1 • • tunun geçen yı an ııguan ır şa yı, u ır ses Çı.ıun.a • n BOnra eAım m • 

altına alınarak harbe sevkedilmiş yuz doksan bq lıradır. lha1esı dansları 21 Vıyana kanşık yaz gecesı 1 da t n1n d kati .. - taleasını söyledi: 
Bir çok ilaçlar yaptı. • • w. "h . "b • d" t/7 /938 cuma günü ıaat on altıda.I programı 22 Milano, Torino, Musiki Y

1
! aş1,"188ına se. e yen gon 

Nafi]e ı.. ve gıttıgı tan ten ıti aren tım ıye ı h l' . 
22 30 L~ . . k ün razı OJaınaz ... Dıyordu. - Te}A§ edecek bir şey yok. Bayılmı~ .. 

1 d k d .. d h b 1 dır. lıtirak etmek istiyenler yüz elli sa ne ı neşrıyat. . ayıpzıg or es- Olmaz l ' Ol Gö'-'U D di En kuvvetli büyüler, l! İhirler yap- ca ar en mn en a er a ma- • • 1 k v· 1 1 22 45 B 1• k - o ur mu. ur. n.ı m na- e · 
• • . lirabk muvakkat temınat makbuzu tra, eman, ıyo onse . er ın ı- 1 lmas ]d ok .. .. . 

tı. mamış ve barbın hıtamıle emsal- ı d 1 y . lak 'k' . 22 45 sı razı o ın , param Y . - Hastahaneye goturelim mi? 
Y fi) veya banka teminat mektubu ile sa a gası : em P muSJ ısı · D ek b ı1 kır l mükM tında 

ine na e 1. lerinin de askerden vaki esaretten .. •. •. l Bükreş : Lokantadan konser nakli 2 3. 15 - em • u Y m a a ' - Hayır, haoet yok, kendi evine g(S. 
En eski kitaplardan en m üessir döndükleri halde buraya gelme- ao~lenen gun ve saatte encumene Peşte : Çigan orkestrası. 23. r 5 Ostra- senin yanında, kendimi, geçen yıldan tii.rU.lsiln. 

bl mlara ba•vu d h gelırler ı k.ahna bu maskara şapka ile göstermemi Bütün bunlar olup biterken, ıenam, 
sı -s r u. m.İf ve ~itta kik milli. müda~aa lS--

21
·_.,A .,0 2093 

(
22

03) v~ : Plakla potpuri. 23.30 Viyana : Kü-
Şcytanın çocuğu, Rozamondun bakanbgının olbaptakı emrıne ~'""° 1 çuk radyo orkestrası. istiyorsun? Bunu ama hiç düşU.nmemiş- gece ıığmmış olduğu yerde mışıl llll§ıl 

rahminden çıkmamakta yine inat b ••f k l"k k 1 tim! Bir tarafdan, sanatk!rlaı· yurdunda uyuyor ve rüyesında, şayet umduğu gibt 
te can nu us ve as er ı ayıt a- 938 a)"' ıh .. d be'-.ı! OPERALAR, OPERETLER : beni tabl t şhir edi div 

etti 1 rına ölmüttür. itareti verilmit ise -.- • m ı y ıçm e ıewy.e ı 9 3 O B )" k d 1 L h m omu e yorsun, ger muvaffak olacak olursa, sevgilisi Rizete 
Nostradamüs, aylı bir gecede, tam de lakin gaibin mezkiir emvaline hekimlennce yoksul hastalara verı- · . e~ ın ısa ~ gası, e arbn tarafdan beni bu modası g~ şapka alacağı hediyeleri tetkik ederek gülüm-

gece yansı karısını gönderdi ve bir .. .. ~ lccek reçeteler mukabilinde §Uhıa- , cLustıge Vıtve>. opereti: .12. 15 Roma ile göstermek mi istiyorsun? &klı mı- silyordu ... 
d"' l w d k ld b ve olume muallak haklarının ta- • bağl f .. 1.. hil , kısa dalgası : Bır perde lınk opera ne§- yun, değil miyim, söyle!? 
t ort ~o t?.~~·J ; .n ~~P~?] d~ krttı, u yini emrinde kaydi mezkürun ma- ;ı'=~ I 1 0~i6j;~ t~~- riyntı. 21.30 Florans, Napoli. Mascag-
• 
0.P~~gı u su e 

1
' uyu e 

1
' arısına mulünbih olmıyacağından ötürü a I ç ~ ks "ltm baz te . ninin cSi> isimli opereti. ken, = :;~~ anı7!8~~er- SAUHU iCRA MEMURLU-

ıçı~ ~ h d h" f d ed' usu len gaibJiğine hüküm ve karar yapı ~ ~ e ı eye ı sem - ı ODA MUStKtst Bu atışma esnasında , Riz.et'in içinde öUNDAN : 
at u a ır ay a verm ı 11.. • • • • lerden JJtırak eden eczacılara o semt- 2 rlin kısa dal : Oda musikisi Keresteci Muzaffere borcwxlan 

Ve bunun için de Fransayı bıraka- verılmesı talebınden bahsıle mu- I . . ih I . ılm . d K 1 Be gası yırtıcı bir ruh peyda oldu. d I I ktrik Ceh 
rak Jtalyaya gitmeğe oradaki en maileyh Ahmedin karısı Keleş kı- erakaıçın adiğ~sı yap l lf ıae ılannıne ar- 1 konseri. 20.40 Roma, Bari : Kuartet - Sen çıldırdın mı? Beni avam arası- •0 ~yı e e çi di Sümerin Sa-

h "h" b 1 d ' . k O üh' 0 . k f d flY ve er semt er cczac koruıeri na mı sokmak istiyorsun? lihli tapusunun 7 /3/933 T. ve lS 
meş ur sı ır az ar an ve sımya er- zı mm an ıre tara ın an İ§tirak etmediği nazan itibara ahna- ı RE.5İTALLER . . • numaralı 12 dönüm tarla ve halen 
lerden fikir alaray şeytanın çocuğu- İstida edilmiş olduğundan kanunu rak k "ltm 21161938 h .. .. 

0 
Bük Eski Dıye aorduğu zaman, sesı çok k~ çekirdeksiz üzüm bağındaki yirmi 

nu imhaya karar v erdi. m~deninin 31, 32 inci maddeleri e sı e . • . ~ .gunu · 1 ~· 3 reş : Romanslar. 15· 15 çıktı . Ve hemen arkasından, sanki bır bi sed .. bi . . • beh d"" Ü 

B k d h ta t- h""k"• ı . f "k h"' . • saat 16 ya temdıt edilmıstir. Bır se- l Berlın kısa dalgası : Alman halk ıarkı- kumandaya tabi frniG gı'bi, yav11<:: yav>l<:: ~. essuçlir uekısı ıçmt takdir~' edilmon •• u ararım a emen u um erıne tev ı an uvıyetı • ; . ~ -s -s 

b .k tt' - · k t yuk d l ku h d" ne zarfında yapılacak ılaçların her lan. 18.30 Peşte : Pıyano - §arkı, 18.30 ·· 1arı akıtmağ ba ı dı mune a yme ıı 
ı e ı , neyı var, neyı yo sa sa - arJ a yazı ı mer m a me ın B 1. kı dal . . . . goz .Y. 8§ _nı · a ş a · 'olmakla 18/7 /938 pazart-•i •••t 

bo d f 1 C t • · uhamm bed li L-. •• er ın sa gası, yem pıyano musıki- S 1...11. tini uh-&--- ed ]_ k ~ -
tı, yuvasını z u, ta yaya, eno- akıbetinden malumatı olan kimse- sem ıçın m en e ~ yuz . 19 05 O k k k UAune m tll.dLQ en er.&e ' 14 - 16 da Salihli icra dairesinde 
vaya gitti. Burada çok meşhur bir )erin itbu ilin tarihinden itibaren liradır. Şartnamesi batkitiplikte gö- sı. 1 .. ) l 9st;~v~ : Şar ı p~nseri. (~~. - Yanılıyorsun, yavrum, yanı1ıyor- açık arttırma suretiyle ı>e§İn para ile 
11ihirbaz keskin hi mü · 1 1 b rülür l•tirak etmek iıtiyenler otuz eser en. · arşova : ıyano resıt ı sun. O, avam dediğin halkın bUyUk bir ••tıla--'-"---. 
T 

. lk-: d r neccım 0 an tayin kı ınan ir ay müddet zar· ed" •
1
• :r ili ku luk akka (Bach, Şuman, Brahms, Liszt) 20 Var- - amur 

rıvu ıyos var ı. fında malumatlarını bildirmek y. ı ıra e l'Uf muv t. te- ıova Leh §8J'kıları. 20.35 Bükre; : Ro- kısmı, senin mensup olduğunu sandığın Artbrma prtnameıi 10/6/ 1938 
üzere Bodrum asliye hukuk mah- mınat makbuzu veya banka temınat men §arlcıları. 21 Belgrad : Rus hava- k.imsererden daha az namuslu insanlar den itibaren her kesin görebilmesi 
kemesine müracaatleri lüzumu ol- mektubu ile söylenen gün ve aaatte larL 21 . 15 Bükreş Viyolonıel konseri.. değildirler. Aralarındaki fark, yalnız fa- için açıktır. Tayin edilen günde sa-* baptaki kararına atfen ilin olu- encümene gelirler. 22 Viyana ı Milli tarkıları. 22 Roma, kiroluşlandır. Yani bizim gibi! Diye mu- bt tutan muhammen kıymetin yüz. 

Eskilerin söylediklerine göre, bu 2196 2094 (2205) kabelede bulundu de ....._; .. ı.-· • b 1--.1.~ 
~ bazı k · · d nur. Bari ı Şarkı reıitali. 22.30 Belgrad :halk ' Y~~ ~nu Uu.uau&15.1 ıurett~ 

aınir n apısı önün e büyük ve Kız devam etti· _......_ __ taahhüdü L_t...! 1_1 
p.rkılan. · en son .... uHıuıuı umu...-

emsali görülmemiş oir kuş varını~ 1. DANS MUSJKıSt - Hayır, hiç de böyle değil. Sen aade- mak üzere arttırma on bq gün cla-
Gelenleri ta uzaktan görür, kim ol- PJ!fl'1»1•ır• SiS " be · u rimd tasarrufl har ket t- ha mdit -..l!I ktir B d • ek 2 J .5 O Büheı ( PIWa kabare n'"'•rl~ 08 nım ze e a e e te euı ece • ura a ıpot 
duk1annı bilir ve sihirbaza yüksek "Y k isti Bili h k __ L!b• la khlarla L •• •-~ b. L_ı_ 

A k d •• •• • • ' yrh) 2 3. 15 Milano, T orino. me yol'SUD. yor musun, are e- aanı ı • ca u.tllUle& ır D1U1 

seslehaberverirmişf. rtı uşunmeyınız e MUHTELiF tlnne!kadariğrenç?IZatensenbir88D.at- .iddiasında bulunanlar yirmi gün 
19. 1 O Roma l:ıaa dalgası ve Bari: Ha- kAr değilsin ki, Senden artık h~anmı- içinde evrakı müıbiteleriyle birlikte * Yulık elbise lnunqlanmzı nereden alabil~ biliyor mummn?.... berleri ve Aıap lr.uartet kon.seri. 20.35 yorum, nel:ret e&yorüm! müracaat etmeleri, akai takdirde 

HACI ALI• ZADE ABDULLAH Bari : Türk musikisi neıriyab. 21. t .5 Ba~ Bu bir parça aşırı o1du. Gabor, kızın hakları tapu siciliyle sabit olmadık-Ve ... Nostradamüs ile karısı Ro-
zamondu uzaktan görmüş ve cadı 
ruhlu büyük kuş yüksek sesle : 

- Kansını şeytana satan adam 
geliryor. işte, karnında şeytanın pi
çini taşıyan ve müneccim, tabip 
Nostradamüsün karısı Rozamond ta 
kocasiyle birlikte geliyor 1 Diye ba
ğırdı. 
Kuş bu defa o kadar büyük bir 

gürültü yaptı ki sihirbaz ve simyager 
Trivulkiyos derin uykusundan 
uyandı ve misafirlerini : 

- Hoş geldin, ey güzel Roza
mond 1 Hoş geldin , ey hortlakla r d i
yarında hortlaklarla dans ederek 
canlılar diyarına dönen güzel mah
luk 1 di~erek karşıladı. V e elini Nos
tradamüsün eline uzattı! 

Sihirbaz, misafirlerini, duvarları 
baştan başa tılsımlı yazı ve şekiller-

1 
' 

ri : Rumca haberler ve Elen oda musi- IU>hmu yakalayarak ça sah§ tutarının paylqtırılmum-
TJ CAR ET HANE S J kisi konseri. DOOi~ok oluyorsun, artak yeteri cla~:ç ::=~diline ihale 

Her ikisinin de ateşll bakışları, biribi- olunan kimse sah§ bedelini derhal Her cins ve en •on modaya muvafık kumaşlmıle aizi 
müıkülJen kurtmm11tır Karşİya ka rlnin gözlerini oyuyordu. Erkeğin tazyi- veya verilen mehil içerisinde tediye 

ki arttıkça arttı. Rizete, manikürü mü- ebnediği surette ihale kararı fesho-

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın· Muhterem Halkının kem.mel olan tınıaklariyle, erkeğin rast lunarak kendilinden evvel yükaek 
mıf fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardeıülükler ve dikkat nazarına geldiği yerini tırnaklıyarak, mini mini teklifte bulunan kimse arzetmİ§ ol-

~her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün ÇCfİtleri rekabet • • ayaklariyle tepinmeğe başladı. Ani ve duğu bedelle almağa razi olmaz ve-
~kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 1 Gayet kuru Mete, yabanı zeytın 9el't bir hareket esnasında incecik ipekli ya bulunmazsa heman on be§ gün 
~ ve pımar karıfık bir kayık odun esvabı yırtıldı. müddetle arttırmaya çıkarıbp en ıon 

Peştemalcllar: Esnaf Ahali Bankası cıvarında gelmittir. Halka kolaylık olmak - Bayağı adaın .... ı arttırana ihale edilir. ilk ihale ara-
üzere asgari üç çeki miktarındaki - Sus! Sen galiba çıldırdın, Rizete! ımdaki fark ve geçen günler için 

Eski Suraskl mağazasında bul,ınan siparitleri evlerine teslim edile- - Sefil herif... yüzde bez faizden hesap olunacak 

HAC/ AL/ ZADE ABDULLAH cektir. Kayık pek az bir müddet Bir kaç dakika evvel okşayan el, erke- faiz ve diğer zararlar aynca hükme 

ticarethanesini bir kere ziyaret 
etmeden kumaş almayınız 

kalacağından muhterem halkın ği itlwrdi, ve bu arada bir vazo yere yu- hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
istical etmeleri ve ıiparitlerini varlanarak param parça oldu. Sulh ve alıcıdan tahsil olunacaktır. 
Kemelpafa cad. No. 15 tütüncü sil.kfuı namına hiç bir §eY kalmadı. Oda- Fazla malumat almak iıtiyenlerin 
Bay Haydara kaydettirmeleri rica nan içi altiiat oldu. 938/1081 numarasiyle müracaat 

--------------------- olunur. TEL. 6232 "k etmeleri lüzumu ilan olunur. \ 1--3 (2210) Rbeıte'nin ıbıirleri bir parça yatışır- ( 2194 ) 





YENi ASllt 

Motosik.'111111-et_A_lm-ak-Ç-ok_k_o_la_y_' ı lzmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Çe§me bzuınm Ovacık köyünde ıöçmenler için kerestesi is-F .A.K..A. T kandan verilmek ve diğer bilUınum malzeme vo ifçilik müteahhide 

ve .Jek Parcaları aıevcut Olan 1 ait olmak üzere alh adet köy tipi kugir evin inıuı 15 gijn müddetle 
.1 ~ aı , ırıı 

1 
açık eksiltmeye konulmU§tm. Eksiltme 28 haziran 938 günü ..at on· 

Motosiklet Bulmak Çok Zor da lzmir iskan müdürlüğü dairesinde mütqekkil komisyon buzunm
da yapılacaktır. 

EDEK PARÇALARI OLMIYAN BtR MOTOSiKLETi ALMAK 2 - Muhammen bedeli keşif beher ev için 542 lira 26 kuruttur ••• 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BlR MEMLEKETIE Ceman 3253 lira 26 kuruştur. 

YAŞAMAK DEMEKTtR 
MOTOSIKLETLERtNtZtN AYLARCA MUA IT AL KALMASINI 3 - isteklilerin yüzde yedi buçuktan tutarı olan 244 lira iki lru-
ISTEMtYORSANIZ VE VERECEötNtZ p ARAYI ACIYORSANIZ rut teminat akçesinin yabnldığma dair vesaikin eksiltmeden bir saat 

evvel makbuz mukabili komisyon reisliğine tevdi edilmiJ bulunmah-
E N UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK dır. 

PARÇALARI ı\1EVCUT OLAN 4 - Plan, keşif, §artname vesair evrak her ,gÜn iskan dairesinde 
ALMANY ANIN EN ~EŞHUR görülebilir. 

5 - bteklilerin birinci maddede yazılı gün ve saatte iskan müdür-
V J C.T O R 1 .. ., ':i=AlıM~~i~,t,·ı 
tuı 'soo (an lou,onmodeH 

ca. 1s 'ps 

lüğü dairesif'deki komisyona müracaatleri ilan olwıur. 
12 - 15 - 18 - 21 2047 (2172) 

.... 

arahisar Maden Suvu 
~ 

'' V 1 K T o· R Y A 
'' MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSiKLETLERiNi 

TERCiH EDiNiZ --..... --
PHANOMEN Marka Bisikletleri 
PREStDENT çok ehven fiatlerle 

KTATOR aahlriıaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A1iotti Biraderler "VEM•• rİlark~ 
E. K. Ş. Kôzım Dirik ------~· 

Elektrik ampulleri toptan 

Türkiye 
I\ızılav l{urumu fl1 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 ve perakende ıatılır. 

, .. 1111'.l ................................. .. 

, .. D.oyçe Oriyantbank 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
şi(alı maden suyudu 

IZMiR 
ALERK~:zI : BERI .. 1N 

Almangada 17~ Şubesi Mevcuıiur 

Her yemekte bir iki 
8ea maye ve ıbtiyat Rkçe i 

165,000,000 RRyh. muk 
Bardak içiniz 

Tfırkıye<le Şnbeleri: 1S'I'A~RUL vo IZ~tf H Ti'kilik yeni Jımir eczanesi TELEFON 2067 
Mısırda Şubeleri: RAHlRJt ve J8KKNJ>EHJYE 

Hor tiirlfi hırnkR mnınn~lAtnı ifıt çp kn hn 1 Pitf\I' 

.,,,s~AUHU ıcRA MEMURLu- z . I ~k Eczacı Kemal Ka-
~UNDAN: ayıoanvesı a ·ı Akt 

Salihlinin Çapaklı kooperatifine lzmir M. M. P. Livası alay 233 T. m 1 aşın 

~ ,;ı - • ; ıl . 

borçlu Adaladan Mehmet kansı 2. Bl. 8 de askerliğimi yaptım. Ve B h • w • 
Ummahanm tapunun 67 No. 24/9/ yüksek alayımdan almıt olduğum 1 a ar çıçegı 
937 T. mukayyet Adala çarıısında askeri terhis vesikamı ödemİ§te İ§-
halen müfrez dükkan ve maa ma- lemekte iken kaybettim. Yenisini K ı 
ğ~ya (250) lira kıymet takdir edil- alaca!"md~n .e~~sinin hükmü kal- o onyası 
mış olmakla 18/7 /938 tarihine te- madıgını bildırırım. 
sadüf eden pazartesi günü saat 14- Akhisar Has Hoca M. 1325 do-
16 da Salihli icra dairesinde açık ar- ğumlu Ahmet oğlu Bilil Topal 
tırma suretiyle ve peJin para ile sa- 2085 (ZlOl) 
tılacaktır. 

Arttırma ıartnamesi 10/6/1938 KULA SULH HUKUK MAH
den itibaren her kesin görebileceğin- KEMESINJ?EN: M 938 e.s~s: 8 
den tayin edilen gün ve saatte satıı Kula Aslıye mahkemeıı azasın
tutan muhammen kıymetin yüzde dan A~d!"rr~~an .Kayanın ~/6/ 
yetmit bqini bulmadığı surette e 938 tarıhınde olmesıle terekesı ya-

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı kö§esİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en §ık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Ki.milin _ _.t t hh .. d.. baki kain zılarak yedi emine teslim edilmit 

on an ıranın aa u u - ld _ d .T. Abd . ah 
mak üzere arttırma on beı gün da- K ug~f kan d~ .0 d urr man Bahar çiçegli 
ha uzatılacaktır. Burada ipotek sa- aya 1 e en. ısın. e!1 evvel ölmüt 
h.b. 1 ki 1 1 b k b. b k olan karıaı Pırzerının llyas Koka ko.lonyası 

ı ı a aca ı ar a aı aca ır a h il . d _ 

1.1 

• ..ı.:ı· d b 1 ı · · .. ma a eıın en izzet aga Pufka 
ıc:1ıasın a u unan ar yırmı gun k p . . 1 1 K 1 · · d kı .. b•t I . I .. ızı esendın mırasçılarının vera- o acaktır. zmir<le Hilal eczanesi ami i işindtki ciddiyeu, kolon-
ıçın e evra mus 1 e eny e mura- set Hamile birlikte Kula ıulh hu- 1 kokuculuk üzerine ciddi yuruyen yalarını lzmirlilere sorunuz. 
caat e~ele~, aksi . takdirde haklan lruk mahkemesine müracaat eyle- bir müessese olmuş, kokuculu~ Yakın ve benzer isimlere aldanma-
tapu ııcıllerıyle sabıt olmadıkça ıa- meleri ilan olunur. 6/6/938 ı ~lemini şaşırtmış bulunmaktadl1' manız için fİ§eler üzerinde Kemal 
ll§ tutarının paylqhnlmasından ha- 2197 Hilal eczanesini. eczacı Kemal Ki.mil adını sıörmelisiniz. 

riç kalacaklardır. Gayri menkul ken- ~~~iiiİiit;i;i;;ö~iiiiiiiiiii~m;;am;ı;~~İiiiiiiiiiiiiii*İiiiİil~iiiiiiiiiiiiiiiiiii~iii= 
disine ihale olunan kimse satış be- • sww .. HE mı· cM*IM*N 

delini derhal veya verilen mehil içe
risinde tediye etmediği ıurette iha
le karan f esholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmi§ olduğu bedelle al
mağa razi olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be• gün müddetle arttn·
maya çıkanlıp en son arttırana ihale 
c dilir.tlk ihale arasındaki fark ve ge-

r en günler için yüzde bet faizden 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar aynca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunacaktır. Fazlaca malumat ist:
yenlerin her gün öğleden sonra 1 
1138 numara ile müracaatleri ilan 1 
olunur. (2195) 1 

DOKTOR 
Faik lbrahirrı Okte 

Operatör 
Muayenehanemi ikinci Beyler 

&okağında Halk fırkası sırasında 
65 numaralı evin birinci katına 
naklettim. Fransız haıtanesile ala
kam yoktur. Sah<-.hdan akşama. 
kadar müracaat kabul olmııır. 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BJRINCI KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şirketi 

Vltrlnlrrlnde teşhir edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
~diniz, Sataş toptan ve perakende 

I
I . . . •• 

Kooperatif n~uhasibi 
aranıyor 

74 sayılı Kuşadası Tarım Kredi 
ko9peratifinden: 
Kooperatifimize altmış lira maqla 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 Evrakı müsbiteleriyle müracaatleri ilan olunur. 

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

______ !m ____ ............................. .. 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezgahları bilumum ıanayi makina· 
larr, Tornalar, Makkaplar, Frezeler veıaire . ." 

- cPLATf• markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel~ri. 
BABCOCK VE WtLCOX her kuvyette buhar ku:apları. 
Her nevı demirler ,.e borular. • 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocaklan demiryolları intaat malzemeleri •• 
MARA THON markalı her cin• torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü balitalı halitasız çelikler ve •• 
T1T ANIT sert maden takımları. · 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : · 

G. D. GiRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

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

\.a:a •ı-----~ 

DAIMON CEP V ANTJLATiJRLERI 
En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir aa· 

atte bir kurutluk ıarfiyat yapar. Ağırlığı ıeksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tatır .. 

Herkesin yanında bulunmıuı lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu ı lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMiŞU 

HOSEYtN HOSNO ticarethanesi.. • 

'•------------mmlD12~•1~--•-' 

Holistina 
Boyaları 

Elbiıelerinizin rengi kaçmasından ve kirlenmesinden korkma• 
yınız. Dünyaca tanınmıt yünlü ipekli elbiıe boyaııdır. Rengi kat• 
iyyen ıolmaz her eve lazımdır. 

--· Bir kerre tecrübesini tavsiye, ederiz. Deposu Suluhan civari 
Jio. 28/9 HOSNO öZöDEMlS~ :.. . • 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ııtırapları da dindirir. 

icabında günde 3 ka~ alınabilir 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba ta. iki otelin ma.teeirl T&-ldyenin en eski otelciıi BAY 
öMER LOTFO'clGr. 43 aenelik tecriibeli idaresiyle bütan Eıe 
halkma bndiaini endirmittir. · 

Otellminde miaafir blanlar, kendi merindeld ralaab bu
ular. 

Birçok huauaiyetlerine iliTeten fiatler mltlıit ucuzdur. 
btanbalda biitün E2e 't'e lzmirliler bu otellerde bululUl'lar. 

Maliye V ekiletinden: 
Ankara, bmir .,.. Buna 't'illyetlerinde utihclam edilmek 

tlMre imtihenla yedi hesap ariitehauua almacaktır. imtihan 1 
.,.. Z T emmm 938 tarihlerinde htanbul Te Ankarada yapılacak
br. 

imtihanı kazananlar lllU't'affala1et derece&.ine ıöre löO 't'e 
200 lira ticretle tayin ohma~aldlr. 

1 - imtihana ıirecelderin memmin kanununun befinci mad
desinde yazılı f&l'lları haiz olduktan maada devlet ve müe11eıab 
muhasebelerinde Bankalarda ve mümasili mühim tirket ve mali 
müeswat muhasebelerinde liakal tef veya tef muavini derece-
ıinde en az bet yıl muvaffakıyetle çalıtmıt ve yüksek tahsilini ik
mal etmit olmaları lazımdır. 

Ahlik ve aeciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticeıine 
ıöre taliplerin imtihana kabul edilip edilmiyecekleri kat'i olarak 
Vekaletçe tayin edilir. 

2 - imtihan programi. 
-A cKazanç, muamele ve istihlak versilerinin tarh ve tahak-

kuk ve tahsiline müteallik kanuni hükümler. 
- B a:Tıcaret kanunu hiikiimleri 
- C cTicart usul defteri 
-D cHeaap 
imtihana girmek iatiyenlerin 20 haziran 938 tarihine kadar 

evrakı müıbitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Ma
liye Tekileti varidat umum müdürlüğüne ve lıtanbulda Defter-
darlığa müracaat etmeleri. 1690-1926 

1 - 11 - ıs 192& <2ııs> 

Fethiye kazası Kaya nahiyesi 
Kaya muhtarlığından: 

Eksitlme ilanı 
1 - Kaya Nahiye merkezinde yapılacak ilk okul İnfaab ketif be

deli 11491 lira 79 kuruflur. 
2 - Eksiltmeye 9 haziran 938 peqembe gününde komnUflur •• 
~ 8 temmuz 938 gününe ruthyan cuma günü aaat on dörtte Fet-
1117e hususi muhasebe idaresinde köy büımunda yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme f8rlnamelİ proje fenni prtnameyi hususi 
lllubaaebede köy bürosundan iatiyebilirler. 

1 
__ 4 - Eksiltmeye iftirak edecek taliplerin kanuni teraiti hiiz olduk· 

...-un ve bu İfİ yapabileceklerine dair veaikalannm ibrazı lizımdır. 
S - Eksiltmeye iftirak edecek talipler 2490 tayıh kanun mucibin

ce Jiizde yedi buçuk depozito tutan olan 861 lira 81 lnınıt yatırma· 
~- veya Banka mektubu ibraz ebneleri p.rttır. Bu yüzde 7.5 iha
~ sonra yüzde 1 S e iblağ obmacakhr. 

6 - Taliplerin teklif mektuplannı ihaleden bir aaat evvel komiayo
na iLraz etmif obnalan lizımdır. 

Postada vuku bulacak gecilmıeler asli kabul edilmez. 
ıı - ıs - 19 - 23 2028 (21&2) 

HA.Yllt1'tN 
Ç.İUR 

TÜKKİYE 
CUMHU RİYETJ '-

- , DEUTSCHE lJ~V AN 1 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 
H.A.MBlffiG, A. G. VULCANUS \apuru 14/6/938 tari 

1 
• hinde limanımıza gelip Amsterdam, Rot-

5. S. ANDROS vapuru halen lıman- t dam .. e Hamb 1· ı · · ··k er • urg ıman an ıçın yu 
da olup Rotterdam, Hamburg ve Bre· alacaktır. 

men limanlnn için yük alacaktır. TRAJANUS vapuru 23/6/9.38 dcı 
S. S. HERAKLIA vapuru 2 3 haziran- beklenmekte olup Burgas Vama ve Kös

da bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve lence limanları için yük alacaktır. 

Bremen Jimanlan için yük alacaktır. SVENSKA ORIENTE LINIEN 

SERV!CE MARITIME ROUMAINE AA SN E motörü 30/6/1936 ta· 
BUCA.REST rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

S. S. PELES vapuru halen limanımız· Hnmburg, Gdynia, Dantzig, Danimark 

d 1 T · l' B th H f p t ve Balbk limanları için yük alacaktır. a o up rıpo ı, eyrou , ay a, or • 
Sait limanları için yük alacaktır. SERVtCE MARmME ROUMAIN 

S. S. DUROSTOR 28 h aziranda bek- ALBA JUUA vapuru 2/7 /938 dı 
Ieniyor. Köstence, Galatz, Danup ve beklenmekte olup Malta, Marsilya ve 
C alatz aktarması için yük alacaktır. Ccnova limanları için yük ve yolcu alır. 

DEN LINJE 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

NORSKE MtDDELHA VS l d k' d .. . "kl'kl d 1· ar a ı egı§t ı er en acenta mesu t• 

S. S. SAN ANDRES •vap~!L~ hazi- yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

randa bekle · o· N ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
nıyo:. ıyep ve orveç 

umum Jiman!uı için yük a1acakbr. vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· 
ca olunur. 

JOHNSTON V ARREN UNES L TD. 
UVERPOOL Telefon : 41 t t / 4142 / 2663/4221 

S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek· -------------

1 
leniyor. Burgu, Vama, Köstence, Suli

na, Galatz n Braile limanları için yük 
j 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

alacakbr. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARI11ME 

M. S. SZEGED vapuru haleıı liman· •"' BAN~AS' l AL. da olup Port Sait ve lakenderiye liman· HEI 1.ENIC UNES L TD. 

~-.--------------------;. .... 1 lan için yük alacakbr. HOll.ANDlA vapuru 16 lıaziranda 
M. S. TISZA Yapma halen limanda bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 'Ye 

olup Danap umum Umanlan ~ JGk Anven limuılan için yük alacakbr. 
1 >f. :.. • .. • • ~.. .. • • • • 4 1. 

, 

TURAN 
TURAN rabrikalan mamallhdar. Aynı zamanda Taran 
tuvalet Hbunlarını, traı ıabunu ve kremi ile gtızellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan ıa
btlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Poata Kul. 224 Teeton 34&11 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
tan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma ya:* .. ığı fennen anlatılmıthr •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar· 
h olmuttur. Binaenaleyh ditleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirainiz ve etmeliıi· 
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek dişlerinizi korumut olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi ıabah ve aksam her yemekten sonra fırcalavınız .... 

alacaktır. TURKIA vapuru 26 haziranda bek-

llindakt 
0 

liareket ta1'fhlerlyle UT· )eniyor. Rotterclam. Hambms Te Annn 

tunlardaki dellf'kllklerden acenta me- limanlan için yük alacakm. 
IUJlyet bbuJ etma UNEA SUD AMERllCANA 

Daha futa ta&flit almak lçbı Bfrtn.. ELIN K. mot6ril 1 S /20 haziranda 
el Kordonda V. I'. Bemy Van Der Zee bekleniyor. NeYYork 1imanlan için yük 

n Co. n. "· Vapur acentalığına mtlra· alacakbr. 

caat ednmest rtca olunur. UNtTED ST A TES LEV ANT 
Tel. No. 2007 n 2008. UNES L TD. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BINASI TEL 2443 

HEL VIG motörü temmuz iptiduındı 

beklenilmekte olup Nevyork için yülı 
alacaktır. 

OANIO motöril aiustoe iptidumdı 
beklenilmekte olup Nevyork için yülı 

alacakbr . 

BALKANLAR ARASI HATl1 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktuat lt.onferamuu( 

Ellerman Liaeı Ltcl. seyyah, yolcu ve y6k için tesis ettiği lıat· 
LONDRA BATl'I ta mensup Yugoslav bandıralı 

DESTRO Tapana 7 haziranda L O V C EN 
LiTerpool 't'e 5Ta0 •adaa •elip Lüka vapuru pazarteei 20 haziran aaat 
,.ilk çıkaracak. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

CA V ALLO 't'&pal'U 7 haziranda Korfu. Adriyatik limanlan. Venedik. 

•elip Londra 't'e Hull ~in Jfik ala- Trieste n Şutak limanlan için yolcu n 
caktır • yük alacaktır. 

FLAMINIAN 't'&punl 22 bazi· Gerek vapurların muvasalAt taırhlert. 
randa LiYerpool ve SYameadan gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
ıelip yük çıkaracak. • kında acenta blr taahhUt altına girmez. 

DRAGO Tapanı 25 hazıran~a Daha fazla tafsillt almak içln Birinci 
Londra., Hull Te AnT~ten •elıp Kordonda 166 da AL) 
JGk çı.\mracak 't'e aynı zamanda . numara CUMD 
Londi'a 't'e Hull için yük alacaktır umumi denı.z acentalıtı Ltd. müracaat 

Tarih ı l d ki d ır.· "kl"L' edilmesi rica olunur. ve nav un ar a e.,ışı 111.1.er-
deıı acenta mesullyet kaba! etmez. TELEFON: 3171 - 4072 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motor•lklet, Bisiklet va a ... 

En ucuz f iatle mafazamızda satılmaktadır 

TORMAX 1\1.otorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı c addesi Emlrler çarfısı karfısında No. at 
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ispanyada kan gövdeyi göt •• •• ruvor 
• Kastelona şehrine F rankocularla gıren sokak muharebesi oluyor 

ltalyan Hava filoları Japonlar güç vaziyettedir 
Barselona şehrine attıkları bomba- Sarı nehrin · bendlerini yıkan Çinliler 
larla büyük yangın çıkardılar. 75 bin 
ton benzin ve birçok depolar yanmıştır 

müthiş 
rica ta 

tuğyanlarla Japonları 
mecbur etmişlerdir .. 

Paris, l .f ( ö.R) - Jspanyadan gelen 
haberler oldukça mühimdir. General 
Franko kuvvetleri Kasteelona girmişler· 
dir. Şimdi bu §ehirde ev ev muharebe 
edilmektedir. Şehir tamamiyle muhasa· 
ra altına alındıktan eonra nasyonalistler 
kenar mahallelerdeld iJk evlere hücuma 
başlamışlardır. Mücadele timdi hükü· 
metçilerin mukavemet ettikleri şehrin 
merkez kısmında tiddetlidir. Nasyona· 
listler yollan ve evleri birer birer zap• 
tetmek mecburiyetinde kalmaktadırlar .. 
Albokaser mıntakasında nasyo.nalistler 
bir çok topları ele geçirmişlerdir. Esirle· 
rin mik<Jarını eaymak mümkün olmamış· 
hr, zira bir çok yerlerde Gali.s asi ordu· 
•unun ileri hatları ark.asında cümhuriyet· 
çilerin muka.;emet nU~eleri kalmı~tır. 

Paris, J 4 ( ö.R) - Baraelondan bil· 
diriliyor : Batvek.il B. Negrinin oğlu baş: 
pilot vazife,ini görürken yaralanmıştır. 
Bir hava muharebesi esnasında bu pilot 
bir düşman tayyaresini düşürnıüştil. Fa· 
kat tayyare kendi tayyaresinin ,!ı:anadı 
üzerine düşerek bunu koparmış ve bay 
Negrin paraıutla atlıyarak kendini kur• 
tarabilmiştir. 

Müsademe esnasında hafifçe yaralan· 

mıtıtır. 

Roma, 14 ( ö.R) - Salamankadan 
ouraya gelen bir resmt tebliğe göre Bar• 
selon ıehrinin ortasında ltalyan tayyare• 
len tarafından çıkanlan yangm timdi 
bitmiştir. Ayni tebliğe göre bu yangın 

neticesinde 75 hin ton benzinle bütün 
depolar ve benzin yollan mahvolmuş· 
tur. 

Paris, 1 ~ ( Ö. R) - lspanyol hükil· 
metçilerinin tebliğine göre KastelJon 
cephesinde bUtün gece mücadele devam 
etmiştir. Oü§man Kaste1lonun ~imalinde 
denize inmeğe ça11ıımışsa da muvaffak 
olamamışbr. Alhokaserde olduğu gibi 
burada da c:ümhuriyetçi)erin azimkar 
mukavemeti ileri hareketine ııed olmuş· 
tur. Muharebe Poril civarında bilhassa 
tiddet1i olmuş ve hükümetçiler hafifçe 
hatlarını tashihe mecbur kalmışlardır. 
Malkola mıntakasında muharebe şiddet• 
lidir. Asilerin arkası kesilmiyen tayyare 
bombardımanlanna rağmen hükümetçi• 

ler mevkilerini muhafaza etmekte ve de• 
niz yolunu adım adım müdafaa etmek
tedirler. 

Saat 12. 15 te üç motör]ü bombardı· 
man tayyarelerinden mürekkep bir kaç 
filotilla Sagonteyi bombardıman etmiş 

ve defi tayyare bataryalan ta.rafından 
kaçmağa mecbur edilmiştir. Bununla 
beraber şehir etrafına 200 bomba ata· 
rak bazı kimselerin yaralanmasına ve 
bir çok binaların yıkılmasına sebep ol
muşlardır. Az sonra diğet iki filotilla 
mitralyöz ateşiyle Sagonte §ehrine hü
cum etmişlerdir. Tayyareler KasteHon 
yolunu takip etmişler ve Kastellon üze
rine gelince şehrin merkezini mitralyöz 
ateşi altına almışlatdır. Diğer taraftan 
yakın köylere attıkları otuz kadar bom
ba bir çok kurbanlara sebap olmuştur. 

Bu sabah saat on ile 12. 30 arasında 
Mayorka adasından gelen dört deniz 
tayyaresi üç defa Alikanteyi bombardı
man etmeğe çalışmıştır. Her defasında 
cümhuriyetçi avcı tayyareleri düşmanı 
kaçırtmağa muvaffak olmuşlardır. Asi 
tayyareler bir dördüncü defa daha şe· 

hir üzerine gelmişler ve şehre, bilhassa 
kenar mahallelere bombalar atmağa mu· 
vaffak olmuşlardır. Bir çok evler yıkıl
mıştır. Ahali vaktinde sığınaklara çekil
diğinden kurban yoktur. 

Par is, 1 4 ( Ö. R) - ispanyada nasyo· 
nalist kaynağından bildirildiğine göre 
Kastellon şehrine şarktan giren nasyona
list kıt'alariyle şimal ve şimali garbiden 
şehre hücum etmjş olan Navarlılar şeh
rin merkezinde birleşmişlerdir. Bir çok 
yerlerde yedi katlı binaların pençerele
rinden el humbaralariyle nasyonalistleri 
hırpalamakta olan mukavemet çekirdik
lerini ortadan kaldırmak için nasyonalist 
askerleri binaların çatıları üstüne çıkma· 
ğa mecbur kalmışlardır. Hapishane cİ· 

• 

Barselon §ehri11den bir manzara 
himmat depoau hala tütmektedir. Umu- ğa muvaffak olmuştur. Şehitde bin iki 
mi bir yangının önüne geçmek için ted- yüz cümhuTiyetçi muharip kalmıştı. Bun· 
birler alınmıştır. ların yarısı mukavemetsiz teslim olmuş-

Oüşmanın bir zırhlı treni Valansiya (ardır. Nasyonalistletlerin eline geçen 
yolunun nasyonalistler tarafından kesil- harp ganimetleri, ııila.h ve mühimmat 
mesinden az evvel Valansiyaya kaçma- ııon derecede boldur. 

Seçimin A umu mı 

Londra, 14 ( Ö. R) - Hankeudan 
Röytcr ajansına bildiriliyor : Japon kıt· 
alan Hankcunun şimalinde güç vaziyete 
düşmüşlerdir. Sarı nehıin tuğyanı Ja• 
pon ordu .. unu çekilmeğe mecbur etmiş· 
tir. Diğer taraftan Çinliler Yangçe neh· 
rinin sağ ve sol ıınhiline çıkarılmış olan 
Japon kuvvetlerini gemilerine çekil· 
meğe mecbur kaldıl.la·ını hala iddia edi

yorlar. 

Tokyo, 14 ( ö.R) - Resmi bir Ja· 
pon tebliğine göre muvakkat Çin hüfcü
met merkezi Hankeunun 200 kilometJe 
şarkındaki Ankin mevkii J aponlann eli· 
ne düşmüştür. 

Harp gemileri kara kuvvetleriyle iş 

birliği yapmı:ş ve Çin mev7ilcr;ni bom· 
bardıman etmiştir. 

Şanghay, 14 (ö.R) - Japon kay
nağından gelen haberlerde Japonların 
Hankin ıehrini işgal ettikleri bilcliril· 
mektedir. Çinliler Japonların Hankin 
yakınında iki mıntakaya asker çıkarma• 
ğa muvaffak olduklarını kabul etmek .. 
le beraber şehrin Japonlar tarafından iş-

galini tekzip ediyorlar. 

MOTHlŞ FE.YEZANLAR 

Şanghay, 14 (ö.R) - Japon oıdu
su namına ııöze salahiyetli bir zatın bil· 
dirdiğine göre Çin kuvvetleri San neh
rin cenup sahilindeki ııedleri Uç muhte• 
lif noktada yıkmışlardır. Son yağmurlar• 
la zaten kabarmış olan nehir çok geni§ 
bit sahayı kaplamıştır ve açılan gedikle
ri kapamak için mahalli ahali de vimdi 
Japon kuvvetleriyle birlikte çalışmakta· 
dır. Çünkü sedler tamir edilemezse BU· 

ların Japonların işgal ettikleri Lughay 
demiryoluna kadar uzanması tehlikeııi 

vardır. Japon mUmeasiH nehrin etrah 
kaplaması aebebiyle Japon ileri hare• 
ketinin yavaşladığını kabul etmiştir. 

Şanghay, 14 (A.A) - Hankov lali· 
kametinde yapılacak askeri hareketi na· 
zarı dikkate alan Japon deniz makam
ları 11 haziranda lngiliz ve Amerikan 
deniz makamlarından kendilerine ait 
ganbotların Yangtze tehlikeli mıntÜa• 
sından geri çekilmesini istemişlerdir. 

Röyter ajansının muhabiri lngiliz ve 
Amerikan deniz makamlarının henüz 
Japonlara cevap vermediklerini bildir· 
mektedir. Muhabir Japonlann talebi 
reddedileceğini ve İngiliz ve Amerikan 
ganbotlarının yerlerinde kalacağını zan-

neticesi 
Müttehit bir kütle olan Çeklerin yurt
larını taksime uğratmıyacakları 

kat'iyetle sabit olmuştur 
Paris 14 (Ö.R) - Çekoslovak.yada ı kendilerini idare eden ve aralarında tam Intibabat usulü artık maziye karış· 

yap1lan intihabat ve bunların muhtemel hak müsavatı olan bir milletler camiası mL'itır. Intihaplar gerçi emmareler belirw 
neticeleri dikkat çekmeğe devam ediyor.! şeklinde mevcudiyetini idame için ay· tiyor, meyiller gö..,teriyor, vaz.iycileri tak-
B. Henlayn yapılan Hitlerci propaganda rıca bir sebeptir. viye ediyor fakat Çek meselesinin hal-
semercsini vermiş ve ahalisinin ekseri· !ini başka planlarda aramalıdır. Bu mem-

netmektedir. BiR JAPON AMtRAL GEMiSI 
KARAYA OTURDU 

Hongkong, f 4 (A.A) - Japon kon- Şanghay, 14 (A.A) - Çin sularında 
•olosu Japon tayyarelerinin Somendeki bulunmakta olan ve cumartesi günü Vu· 

imtiyazlı ecnebt mıntakaları üzerinden sung açıklarında karaya oturmuş bulu· 

uçmalarını protesto eden İngiliz ve F ran· 
sız notalarına cevap vermiştir. Bu ceva-

bt notanın metni malum değildir. Japon 
konsolosu Lengman üniversitesinin bom· 
bardımanını protesto eden Amerikan 
natosına da cevap vermiştir. 

Mumaileyh bu notasında telef olmuş 
olan alb müstahdemin ziyaı karşısında-

ki derin teessürünü izhar etmiş ve Japon 
tayyarelerine bu gibi müesseselerin hü-

nan lzumo adındaki Japon amiral gemi· 
si yüzdürülmüş ve Y angçeye götürül

müştür. 

Bu geminin hali hazırda Hankova 
karşı yapılacak bir taarruzu idare etmek 

üzere Nankene yaklaşmakta olduğu 

söylenmektedir. 

MUHAREBELER DURDU 

Pekin, 14 (ö.R) - Pekin~ Sangso"Y 
vfyetini göstermek için daha iyi görü- civarında bir müddettir devam eden !:!İd· 
necek işaretler konulması lüzumunu ile- detli muharebeler feyezanlar dolayısiy1 

ri sürmüştür. le durmuştur. 

yeti Alınan olan mıntakalarda Südetler Faris 14 - (A.A) - Pragdan dönmüş leket bir seneden beri deYam eden ger· 
reylerin yüzde 65-85 ini toplamağa mu- olan Çekoslovakya sefiri hariciye nazırı ginlik içinde uzun müddet yaşayamaz. B. Hitler Alman nazırı ile konuşuyor 
vaffak olmuşlardır. Buna mukabil Al- B. Bonnet tarafından kabul edil.mi~ ve intihabat i<;i bittikten sonra hadiseler da- bin rey toplıyarak 18 bin reylik bir ka- Prag 14 (ö.R) - Akalliyet mesele· 
manca konuşan sosyal - demokratlar ge- Çekoslovakya başvekili B. Hodza ile ha seri bir tempo ile cereyan edecektir. zanç temjn etmjştir. Buna mukabil hü- sinin esası hakkında Südet mümessille· 
çen intihaplardaki kuv> etlerini yarı ya- akalliyctlerin mümessilleri arasında Sil· Milliyetler statüsünün belli başlı hatları kümetc müzahir olan Slovak milli birlik rile hükümet arasında müzakereler baş· 
rıya kaybetmişlerdir. det mebusu B. Kund arafından verilen yakında malum olacak ve partilerle ya- partisi ancak 135 bin rey alarak geçense- lamıştır. Bu müzakereler bir tara!dan 
Diğer taraf dan ahalisinin . ekseriyeti muhtıra esası dahilinde girişilen mi.iza- pılan müzakereler kat'i bir safhaya gire· çime nisbetle 21 bin rey kaybetmiştir. hüktimetin hazırladığı milliyetler statü· 

Slovak, Leh, Macar ve Rüten olan na- kerelerin cereyanı hakkında izahat ver- cektir. Çekoslovakyanın akıbeti gelecek Südctler 251 bin rey alarak mühim bir sil, diğer taraf dan Südetler namına B. 
hiyelerde de Çek unsuru kafi derecede ~tir. Orta Avrupa ihtilafının yatıştır- haftalar içinde belli olacaktır. terakki kaydetmişlerdir. Fakat bunlara Kund tarafından verilen muhtıra esası 
kalabalık olduğunu gösterdiğinden Çe- ma esası dahilinde tesviyesi için nüfuz- Prag 14 (ô.R) - Geçen pazar günkü karşı Alman sosyal demokratları 12 bin üzerinde devam edecektir. Saat 17 de 
koslovakyanın parçalanması fikrinin tat- !arını kullanmağa devam eden Fransız intihabatın umumi neticeleri Çek bükü- rey kaybederek 35 bin rey almışlardır. başvekil B. Kund ile diğer Slidet mümes
bik kabiliyeti olmadığı tezahür etmiştir. ve İngiliz hükümetleri de bu hususta met partilerinin büyük muvaffakıyetini Alman mıntakasının en mühim 40 kasa- sillerini. müzakereye davet etmiştir. 
Varşova, Bcrlin ve Budapeşte orta Av- daimi temas halindedir. Bu münasebetle gösteriyor. Reisi cümhur B. Beneşin Çek bası Henlayn partisi 140 bin, buna karşı Prag 14 (ô.R) - Çek - Alman ticru.et 
ruada hudutlar nasıl çizilirse çizilsin ara- 1ngilterenin Paris sefiri B. Eric Phipps milli sosyalist partisi 349 bin rey toplıya· 

1 
sosyal demokratlar 18 bin, komünistler müzakerelerine üçüncü defa ~larak ye

larında dalına akalliyetler kalacağını an- ile Fransız hariciye nazırı arasında yenilrak geçen intihabata nisbetle 92 bin fazla 9100, Çekler 58 bin rey almışlardır. Yani niden başlanmıştır. Bir Çek tıcaret. h.e-
lamağa başlamışlardır. Bu da Çekoslo- görüşmeler olmuştur. rey kazanmıştır. Çek sosyalist partisi267 Südetlerin 180 bin reyine karşı 87 bin yeit Pragdan Berline hareket etmi.Ştır. 
vak.yanın Liberal bir şekilde islah edile- Paris 13 (A.A) - Populair gazetesi bin rey toplamış, 3500 rey kazanç temin muhalif rey vardir ki yüzde otuzdan faz- Bu müzakerler üç hafta evvel teknik 

' • .. •• • • • • • • Dl' na 13.5 }A hir. AlcallivP gfüt.Prm~kt.ı>dir. .sebenlerle tatil edil.misti. 
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