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Başmuharrir ve umumi neşriyat müc~ü: 

HAKKI OCAKOCLU ------ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık .•. ............ 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

~'----· .. 
FIATl ( 5 ) KURUŞTUR 

A 1938, 

. 
Cümhuriyetin ve Cii.mhu.riyet eseTtnın bek~, ıcıbahlAn "kcr dVQ.d guetedb' 

Sov yet ordu komiseri 
Proga gitmiyor 

Prag 21 (A.A) - Çeteka Ajansı bildiriyor: 
SeWıiyettar mahfeller bir Sovyet ordu .koml

serinin Çekoslovakyaya gelmek Uz.ere yola çık
mış olduğuna dair yabancı memleketlerde yapı-
lan pyiaları yalanlamaktadır. _J 

YENi ASIR Matbaasında baiılımttır 

s rüşme son safhad 
D.O tai azarı üstün· geldi 

e gazeteleri Fransadan artık ·ümitlerini 
estiklerini açıkça yazıyorlar 

- . --- · 

a a 
d t 

•• •• • go şme ı 

Fransa ile dostluk paktına zemin 
1 

hazırlamak için Ankarada, Pariste 1 
siyasi, Antakyada askeri: görüş- , 
nıeler devam ediyor . 

Bu görüşmelerde noktai nazarımı
zın apaçık meydana konduğuna emi
niz. 

Milli politikamız dolambaçlı yol
lardan gitmeyi sevmez.. Fransız 

a; I" < F :eeı 

Askcn-1 görii ~raelerin cereyan ettiği Antakya hiikiimet konağı 

Antakya müzakereleri 
politikasını idare edenler de bizim j 

1 kadar açık görüşmekten. samimi oı- Simdi ye kadar olan görüsme er ve 
ınaktan hoşlansalardı iki memleket ' 

münasebetlerini ~yhucle yere ka- neticeler gizli tutulmaktadır 
rartan bulutların !lıyaset ufkumuzda 
toplanmasına sebep kalmazdı. Maal
esef Fransız devlet adamlarının söz
lerine ve vaadlarma inanmak cesare
tini artık nefsimizde bulamıvoruz. 
Bugüne kadar yaptığımız tecriibeler 
her vaadın arkasında bir başka mak
sad gizlendiğini, F ransanın muhtekir 
lx,zirg~n politikasını meydana koy-

ınu tur. 

Londra, 21 (ö.R) - Muhtelif kay- men üstün geldiğini ve artık Fransadan 
naklnrdan gelen haberlerde Antekyada bir şey beklenemiyeceğini :yazıyorlar. 
Orgeneral Asm1 Gündüzün başkanlığı Şamda ve diğer bazı Suriye §ehirle
altında bulunan Tüık askeri heyeti ile rinde nümayişlerin arkası alınmışbr. Su
Fransız askeri heyeti araeındaki rnüz:ı- riye hükümetinin noktai nazarını bildi
kerdeıin en müııkül ııafhaları üzerinde r~n bir muhtırayı Pari8e gönderdiği ıöy
tnm l)ir itilaf hasıl olduğu bildirilmekte- leniyor. 
dir. İstanbul. 21 (Hususi) - Antakyada 

Suriye nıahfelle~i bu göriişmeleri bü- bir kaç günden heri devam eden askeri 
yük bir alaka ile takip etmektedir. müzakereler ııon ııafhaaındadır. Görü~

Bu kadar maziperest, menfaatcl'ı, 
muhteris bir siyasetin fiili teminata 
bag~ J d] k 1 k J Suriye gazeteleri, müzakerelerin revi-

anmıyan vaa arına o ay o ay . 
inan k ·· ··1 · şine göre Tiirk noktaı naznrımn tama-

melerin bugiin y~nn neticelenmesi bek-

- SONU 2 iNCi SAYFADA-

Ameri~a~ati 
Casuslut 

~ Suclular Amerika. • 
1 milli müdafaa ve si-
l katarını Almanya
~ ya göndermekle 
i itham ediliyorlar 
ı -0---

v aşington, 21 ( ö.R) - Alman· 
1a hesabma casusluk meselesi 
Amerikan gazetelerini ~ et· 
meğe devam ediyor. Tevkif edi
lenJerden Ton Buen ile Hemıan 
Me111enin ikisi de Alman mukabil ' 
c:uusluk tetkilitına mensupturlar •• 
Diğer mGtteheniler de birlikte Ame· 
tilwun milli müdafaasına ait vesi-

ı 

:ı kalan ele areçinnek ve Almanya· 
ya 1ıöndemıekle suçludurlar. Böy· 

' lr.:e Almanya casusluiun kendi 

l 
menfaatine yapddığı memleket ola
rak gösterilmektedir. 

s~~~»o~~;;~~;;e 1 
mıyor~a mazur goru mez mı- ı 

Yiz? 1-------------------------------------------

Hatay davasındaki hnssasiyetimi- Japon 
2in sebeplerini iyice kavramıy~n baz~ I 
}'ahancılar umumi efkardaki heyeca
na ınakes olan matbuatımızın neşri

hariciye nazırı U gaki 
Yatına bakarak diyebilir1er ki: 

<Hatayda umumi Yali bir Türk
tü~. Fransa mandater dev1et sıfatiylel 
haız olduğu otoriteden Türkler lc-

1 hine feragat etmiştir. Endişderiniz.in 
artık sükunet bulması ıcap etmez 
rtıih> 

Harbiıı genişliyeceğini, ecnebilerin 
can mallarını rumalarını bildirdi 

HATAYLILAR 
·Milli davanın zaferinden 

tamamen emindirler 
Bütün Hatay tek bir kalb gibi ATATÜRK' 

ün varlıgı etrafında toplanmıştır 
Antakya, 19 (Hususi muhabirimiz

den) - Orgeneralimiz Asım Gündüzün 
bir kaç gündenberi oehrimizde bulunma· 
ıı bütün Hatayda kalplere derin bir iti

mat vermiştir. 
Kırık.handan, Beylandan, köylerden 

birçok heyetler her gün Antalcyaya gele
rek. Türle askeri heyetine eaygılarmı ~e 
milli davanın zaferinden zerre kadar 
ümit kesmediklerini bildirmektedirler. 

Antakya Halkevinde büyük tezahürat 
yapılmıştır. 

Halk, ordumuzun Antaltya ve lıken
deruna gireceği günled heyecanla belt
lemektedir. Dün yapılan tezahüratta he· 
yecanlı nutuklar eöylenmiıı, bütiln Ha
tay halkının tek bir kalp gibi Atatürkün 
yüksek varlığı etrahnda toplandıktan 
bildirilmiştir. 

Bu münasebetle yapı1an teuhUratı 

gösteren iki resim yollıyonım. , ·. ~· . 
E"meni ve Arap çetelerinin tazyikleri ~~· ~, ~~aıw 

artık ,elıirlerde görülmez oldu. Fakat •. '.., ·1:lf~ """'"""'""'''""'' 
köylerden gelen haberler hal& üzücüdür. , nnı anlamışlar, gider ayak intikam El!\'• 

Bunlar da arbk aon kozlarını oynadıkla- dasiyle hareket etmektedirler. 

Kafalarında böyle bir suale ·yer 
'Verenler varsa onlara tavsiyemiz va
~iyeti objektif olarak gözden geçir
meleridir. 

Hatay bizim için milli varlığımız
dan bir parça olduğu halde Fransa 
İçin emperyali t bir ihtrası ys~t- Çin arazisine ve Şanzi vilayeti merkezi
rtıaktan başka birşey ifade etmez. nin şarkındaki mmtakaya ve lşang ada
Lozan su1hundanberi hu sönmek bil- siyle Lenyang, Hunan ve Fatoy mınta
tniyen ihtiras en tabii hakkımızın te- l<alarına teşmili muhtemel olduğundan 
tellisine mani olmuştur. Dostluk per- Japon hükümeti alakadar ecnebi devlet
de.si altında iki yüzlü bir siyasetten lcrinin bu mıntakalarda bulunan tebaa
başka birşey görmedik. Ardı arkası lannın can ve mallarını_n korunmım hu• 
kesilmiyen entrikalar Fransa tara- auıunda lazım gelen tedbirleri almala

Tokyo, 21 (ö.R) - Domey ajansı
nın istihbaratına cöre Japonya hariciye 
nazırı general Ugaki Tokyodaki ecnebi 
diplomatik müme!tsillerine bir nota gön• 
dererek resmen §U noktaya nazarı dik
katlerini çekmi~tir : Çindeki muhasama
tın Sarı nehrin cenubundaki bir kısım 

Bayan·Sabiha gökçen Bal
kan turnesinden avdet etti 

fından Yerilen sözlerin kıymetsizli
iini göz]erimizde canlandırmıştır. 
Bugün hala mü.sterih değiliz. Hele 
rniUetler cemiyeti intihap komisyo
nu Fransaya izafetle Hatayda §Uriş 
Yaratmak vazifesini kendi üzerine 
tıldıktan sonra davamızın istediğimiz 
~lda yürütülmesi için ordumuzun 

ataya girmesinden başka çare kal
ınadığına iman ediyoruz. 

Milli davamızın en büyük temi
natı daima ordumuzdur. Hatay da-
vasını da o kurtaracaktır. I 
d 

F ransanın takip ettiği taktik mey .. 
andadır: 

r .. Türkiye ile doğrudan doğruya ih
klaf halinde bulunmanın zararlarına 

atlanmamak için ihtilafı Milletler 
cemiyetine mal etmek istiyorlar. 
ı· Bu taktik hem hatalı hem de teh
kkelidir. Zira bizi yolumuzdan alı-
0Ynıak şöyle dursun Cenevreye iti

~adımızı kökünden selbedecek ma-
1Yettedir. _ 

Biz Cenevrenin milli davalarımız 
- SONU 2 lNCI SAYFADA -

ŞEVKET BiLGiN 

Bükreşte şeref ine büyük bir ziyafet verildi. Ziyafette 
Romen nazırları, elçiler ve havacılar hazır bulundular 

rını rica eder. 
Bunu te&ir eden haıiciye nezareti mü• 

ınesııili demiotir ki : E:cnebt tebaaaının 
can ve malları itibariyle maruz kalabile· 
cek1eri tehlikeyi mUmkUn olduğu kadar 
tahdit kaygıııiyle Japon hUkümeti· all· 
kadar devletlerden tebaalarının bu rnın• 
takalarda Çin ru-kert mtiesıeıelerine yak• 

Başvekil 
Ve Vekiller 

Bükreıı, 21 (A.A) - Anadolu ajan
ıının huııuat muhabiri bildiriyor ı · 

Dün akıam Türkiye elçiliğinde bayan 
Sabiha Gökçen ıerefine büyük bir ziya
fet verilmittiT. Ziyafette refikalariyle be
raber Romanya hava, bahriye nazırı. 
hava ve bahriye nezareti katibi wnumiai 

Japon hariciye tıa:ın 
1 

ai'vil tayyarecilik. daireııi reiıi, Elen ve 
Yugoıılav elçileri, Rumen tayyareciliği 

=~="""""_.,_ birliği reiıi, Enternasyonal tayyarecilik 

la,mamalarını, Çin askeri makamlarının 
«nebi mallarını kullanmalarına veya 
bu gayri menkullere yaklaşmasına müsa• 
ade etmemelerini emretmelerini talep 
etmektedir. Aksi takdirde Japon kuv-

konfederasyonu mümeasili, havacılığı 

te§Vik cemiyeti mümessilleri, bir kaç de
fa tayyaresi ile Ankarayı ziyaret eden 
Rumen tayyarecisi bayan Turnaya, bir 
çok mümtaz zevat ve elçilik memurları 
bulunmuştur. 

A k 
· · vetleri bu gibi gayri menkullere hücum n araya edecek ve bunların himayesini temin Ziyafet çok ııamimi bir hava içinde ce-

edemiyecektir. reyan etmİ§tİr. Bayan Sabiha Gökçen . do''nd.J!ler yarın sabah aaat on birde lstanbula doğ-u Tokyo 21 (Ö.R) - 1938-39 adi bütçesi 
, ru tayyaresiy]e hareket eyliyecektir. 

. --o-- Çin seferinin ne kadar mali yük olduğu-
Ankara, 21 (Husuıi} - Dün latan- nu açıkça göstermektedir. Varidat 6 mil- lıtanbul, 21 (Huıuıi) - Balkan pa· 

buldan hareket eden Ba~vekil B. CelaJ yon 328 milyon yen olup 37-38 mali se- yitahtlarındaki turnesini ikmal eden ka
Bayar, hariciye vekili Dr. Rüotü Aras, nesine nisbetle 331 milyon azalmıştır. dm tayyarecirniz Atatürk kızı Bn. Sabi
Dahiliye vekili a: Şükril Kaya, Milli mil- Masraf bilü:is 6 milyar 92 milyon olup ha Gökçen, dönüşte tayyaresinde ufak 
dafaa vekili general Klzım Özalp bu- 290 milyon arbnıştır. 4 milyar 850 mil- bir inzadan Bükre§ civarına jruneğe 
gün buraya geldiler. ı~ta~yonda hararet- yon fevkaH\de askeri biitçe bu rakamdan mecbur olmuı ve tekrar havalanarak 

le karşılandılar. hariçtir. - SONU 2 tNCI SAYFADA - Bn. Sabiha Gökcen Atinnda elçimiz B. Ruşen Eşref ile be1'aber 
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Dallardan sesle • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• E Başıma gelenler 

Son iki fıkram ya musahhih arkadnım vo mürettip yoldaşın dalgınlığına 
..,dmek yüzUnden bir çok yara ve bere alarak çıktı. Zeytinyağı Hayat pahalılığı Tıetkikleri • •• • 

goruşmesı BugUnltü fıkramla hem okuyucularımdan af diliyor, hem de yazı yazan ar
kndaılan bu gibi dalgınlıklardan muhafaza etmesi için Allaha dua ediyorum. 

cOeve k.lnl• baıhltla fıJnamda (Eşek pk.asıt kelimeai (Efek kafası) olanı.lt 
çıktı. Etek ,.kul oıck. kafuından çıkacaiı için ıuımuıtum. 

Nizamnamesi dün 
tetkik edildi lngil · z iktisatçısı Ben han !!~~~!F~ ~!.~f~~1!1-~~;. 

D\ink.11 cHanriei ııüzeU .. > bqhldı yazımda da inei• verdiğim bön hakli 
iki pumak arumda yok olmuf.. cYoluk kqlu kelimesi de buldok ka~ına Memleket dahilinde i.stihllk edilecek ı • J • hakkını tanımı~ değiliz. Türkiye ibi 

Zeytin yagları hakkında lktiJat VekAlctl z m) re ge 1y0 r istikliline büyük kııkançhkla baib dönmtif.:. 
Buldok klSpeiln• kat takan muzip arkadaı eline c1tnbw alıp kadının iç ticaret uınum mUdUrlUlfuıee hazırl • olan bir memleketin bu kadar hayatf 

nan nizamname, ticaret oduı idare hey'· bir dAvacla gijıtereceği hassasiy ti larmı yol1a7dı benim yudıiun (Yoluk kat) DfllUI\& çıkardı.. 
etinde okunaralı: tetkikten geçlrllmlttlr. Perakende aatııta "Tek Fiat,, a•ulünün dü~Unmek bayle bir hataya düııme-Kac;m.alttan konlamaia ft.ldt bulamadaiuıuz bu DJnAnda meydana ı 

tirdiiimiz nkralan erteai gUn allak bullak olmut ıöriince blleeniz ne kadu kı 
zıyorum. 

Oda hey' eti, Zeytin yağı tucearlartnın •h J J Jlt b • t ül meye yeterdi. • 
da mütalaasını gÖ7.den geçirmi! ve blr r aa•rna a05rU ır emay oar Hatay i§inde milletler cemiyetinin 
rapor hazırlamıştır. Hil.kUmetiınlı.ln. yurdda hayat pahalılı- ve ~teriyle, çarşı.da umwnl satış i~lerlni tovftssutuna başvuru§Um~ galiba Bu luq1nhk içinde bana bu muipliği yapan arkadqa bir el açirıcm ilk 

i!l(m mUrettlp lee di&diklarini dalttmak, mu.ahhih ite kliıdmı paralam k olA
cak. 

tktisat vekll tine sijnderilen bu por: {tm.a mani olmak ve halkı paza.rldc l"UN>- gımden mirecek ve bıe vo ıneyvt ~ .. yanlı§ anlaaıJmıştır. Türkiye en çe-
da tzmirdekl Zeytlft yalı Am.lll ve tüccar- tlyt, Ahlaki naklsalara düşüren lUzum- cılarlyle temaslarda buluna.caktı.r. tin, en tehlikeli ihtilafların mü-
larınm hu.c;ust mütalaaları ehemmiyete suz muamelelerden tenzih için bazı ka- Dr. BENHANIN TETKtKLERt zakere yoluyle ve beynelmilel bir öyle tahmin odlJ'orum ki bu yaptıldanmla da rahat etmlyeceiim. 
zikredilmiştir. rarlar alacağı malö.mdur. Bu hınusta ha- · anlaşma çerçevesi içinde halline ta-MURATÇINAR 

............................................... 
• • 

DUn Ankarada tktlıat vekaletinde top- zırlanacak ka,"\un ltıyıhalarına esas ol- Haber atdıtunıza göm Tic,aret odası, raftar ise de dünya sulhuııa güzel bir 
tan.an komüıyoI\ bu nizamnaıneyl müza- mnk Uıere geçenlerde dôkuz b~lıca ıe- Dr. Benlumın tetkiklerine •SU olmak örnek yermek maksadiyle \l'.M>tığı
kereye başlamıştır. Komlsyona İzmir ti- hirde yapılan tekliflerin genişletilmesine Uzere bir rapor hazırlayarak, lzmlre ge- mız jestin biz zaaf şeklinde telakki
caret odası adına zeytin yağı tüccarların- lüzum görUlmüştUr. Jijinde keııdislne yerecektir. Oda bu ra- •İne asla müsamaha edemez. Bu 

E ADLiYE KORiDORUNDA ; .................. - ................... . . . . . 
dan B. Yahya Kerim iştirak etı:nlştir. Maruf tnglliz iktisatçılarından Dr. poru ~ırlarken. her maddenin dahili Utlar küstahça bir telakkiyi çiğni· =·············································· 

iBir ana öz yavrusunu ---- Bnnhan bn iş için lktisat vekaletince satışları, sebze, meyva, et, ekmek işlerini yerek hakkını müdafaa etmesini bi· 
Hükümet erkanının davet edilmi! ve kend~i Ankaray• gel- ayrı ayrı tetkik ~ecek ve aı.akwrtar- lir. 

• 

atarak firar etti Yapacak/arı seyahat ıniştir. Dr. Benhan Ankarada tetkikle... dan icap ed~n malumatı alacaktır. himf etmelidir ki milletler ceml--
rini ikmal ettikten sonra Af~nı, bllaha- KAZANÇ VE GEÇtM DURUMU yeti namına Hatayda faaliyette bu-

Devlet dem.lryolları umumt müdürlü
ğünden gelen bir tamimde meccanen 
hususi tren, vagon servisi ve yataklı va~ 
gonlarla kompartıman tahsis edilecek 
zatlar hakkında a§ağıdaki malumat ve
rimektedir. 

ra tstanbut ve h:mlre gelecektir. lunan komisyon bir siya.set ucubesi 

.Erkek, kadından zina davası aç
~ mıştı. Bu davaya Asliye bakıyor 
• • • 1 - Reisicumhurun seyahatlerine tah-

!NGlLTEREDE lSTlHLAK 
KOOPERATlFL'ERl 
KUMNADAM 

1ç piyasalormuzda yapılan M.tı tar içl.n 
mahallt kamnç ve gl!Çim ~artlariyle istih
sal durumu nuarı dikkate alınarak tek 
fiat u.sulllnUn ihdaısı dU~ünUlmektedlr. 

Tanınmış tn.giliz lktisatçısı, İngiltere- Bu suretle satı§ esa:ıında pazarlığa yer 
de mevcut istihlak koope.ratlflerinl ku- verllmiyeoekUı:'. Bıınun1a beraber alına
ran adamdır. Kendisi Temmuzun iklncl cka tetbirler, ancak trıgiliz ik.ti:satçuının 
haftesında tzmlre gelerek ıe~e ve mey· tetkiklerinden sonra belli olacaktır. 

yaratmıştır. Sulh, adalet ve insanlık 
mefkuresini mezcederek bitaraflıkla 
hareket etmesi icap eden kimseler 
Fransız müstemleke memurlarından 
farksız hareket etmişler, bir papa• 
taassubuyla efkarı bulandırmağa 
çalı1mışlardır. Böylece Hatay işinde 
milletler cemiyetinin rolü ıufıra düş
müş, cemiyetin prestijine ölüm dar
besi indirilmiştir. 

Dün eabah adliye daireeine girerken, 
lnce bir çocUk eeainin ciyak ciyak bağ· 
rtf1JlUI ve aifamuiyle karıılaştun. lhti-
1ar bir kadın gch: yqlan arasında, kuca
iında it.lan bir çocuğu bir polis memu
nma ı&.terlyor1 

- cBen ne yapayU1\ bunu> diyordu. 
Adliye koridorunu dolduran kalaba

lık, bu çocWdu lhtiyar bdmm. daha 
doğrusu çocuğun bnyük annesinin etrafı
m almlfb. Bu ihtiyar kadın. nedense bu 
yavrunun büyüle. a.nnesi olmayı kabul 
edemiyor, Ye etraEındakilet"e, meçhul bir 
kadımn arka11odan dert yımıyor, h~a 
gitmiyeeek sözler eöyliyordu. 

Herke. olup biteni tceesürle dinlerken 
o ulonda bulunan bir adam. belki de 
tee.eürden dureunlaıan gözleriyle adet& 
bu v.:bnın uz.ak bir takipçisi gibi duru
yordu. 

ı, biıbç dakika içinde anlqılcb. 
Meier bu :yavrunun öz anası. liyc 

:ezada Lir davadan dolayı euçlu imiJ .. 
Bu kadının efkeii, senelerce aynı yu

tıia baı koyduiu hdının bqka bir er· 
kekle alakadar olduiu iddiıua ile mahke
meye vermif.. Dün eabah ıaat onda 
mabkemeel asliye cezada görülmliş. Ana. 
tiz çocuiunu bakamıyaeaiuıı l>ildirerek 
bunu bahuına vemıek istemiş.. Halbuki 
böyle bir alıp verme muamelesinin ya
pılacağı yer, ceza mahkemesi olmadığı 
için hakim bu alqverioin dıp.rıda :y pıl· 

nuısına eöylemif .. 
Bakllan dAva, bir noktanın aydın! n· 

maeını temin için talik edilince, k.uea.ğm

da yavrusunu taşıyan kadın mahkeme 
koridorunda bekliyen k.aymvalideaini 
bulmuı ve: 

- Al bu çocuğu, madam ld ben fena 
bir kadınım. Ona siz bakın .. Kollartntza 
daha çok yakışıyor, demiş .. 

Çocuk bu suretle ortada keJınca, öz 
anası sıvısıp gitmi~ .. 

HANGiSi HAKLI} 
Mahkeme koridorunda bulunanlar bir 

birlerinin yüzlerine bakıp soruyorlardı: 
- Hangisi haklı) 
Mahkeme koridorunda avukatlar gibi 

hadise hakkında mütalea beyan edenler 

mutlaka bir tarafı haklı, diğer tarafı hak- sis olunacak huru!lt tren için nakil ucrcti 
ıız çıkarmak için epeye ter döküp duru- vesaire alınmıyacak ve trenin tertibatın
yorlardı. da bulunacak yataklı vagonlar için tedi-

Bence işin haklı veya haksızlığından zi. yesl lbım gelen ucrctlerin idaremiz ta
yade bu •on hareketin fecaati mühimdir. rafından yataklı vagonlar şirketine tes
Adliye koridorundıt, yüzde yijz kendiıi· viye olunacaktır. 

ne ait olan çocuğu, vicdana sızlamadan 2 - Bqvekil ve bUyilk erldinıluntlYe 
terketmek t~eyyübünü gösteren ananın, reisine servis vagonu ve icabında hususi 
hakikaten bu çocuk için dokuz ay acı tren ve icra vekitıerl hey' etini teşkil eden 
çekti~inden şüphe bile etmek mümkün- I cllger 7.atlarla BilyUk Miltet Mec1isl rei
dü. fi.ine hususi servis vagonu tahsis olunur. 

okulları San' at • • 
sergısı 

lzmirden 
menler 

giden öğret
a vdet etti 

Hatay doirudan doğruya Türkiye 
jle Fransa arasında bir ihtilaf nok
tasıdır. 

JŞtN HAKfKATl 

F ran~ hüsnü niyet göslermek is
tiyor, vaadlarmı samimiyetle tatbike 
azmetmi' bulunuyorsa milletler ce· 
miyetinin bu işe daha fazla burun 

Matbaaların sokmasına lüzum kalmamıştır. 
işin hakiki tarafı. bu kurulu yuvanın • Biz geçirdiğimiz buhrana rağmen 

iç yüzünü bilen bir adam, ctrafındakile- 938 mali yılı kazanç Memleketin her yerinde ayni cıns Fransa ile dostluğu arzu cdenlerde-
rine ~öyle anlatıyordu: • .. niz. Memleketlerjmizin mü1tcrek 

- Bunlar sevişerek evlendiler. Erke- Vergısı mobilya kullanılması için menfaat yolları olduğuna kaniiz. Fa-
ğin halü vakti yerinde idi. Kadın da ev- Fabrika ve Matbwarın asgari kazan~ kat bu menfaat ve hatta bazı nokta• 
lendiği zaman evinin kadını. hanımı ol- ve.rgtst mükellefiyetlerinin 938 yılmdadn tetkikat yapılacak !arda mefkure arkadaşlıW, y~ni Tür· 
mu~tu. Fakat kadının göz.ü d~~ularda 1 

devam ettirilmesi hnkkındakl karnmnpıe kiyenin siyasetine hakiın o1an ruh 
dolqmrya baoladı. Erkek bu vaziyet kar· 1 §ehrfmizdeki alakadarlara ıtebUğ edilmlş- Ankarada açılan, Kültür bakanlığı Er- faptırmağa karar verµıişUr. hrnir 'Erkek anlaşılmadıkça samimi bir do~tlulc. 
§1 nda fena halde üzülüyor, ne yapacağı-' tir. Buna göre 2395 sayılı kazanç vergisi lik oktilları sergisi, bir an muvaff~iy~tle sanat okulu öğretmeJilerinden B. IDb1er şekline asla inkılap edemez. 
nt, kadmanı e•İnc nasd bailıyaeağmı bil- kanununda ek 2729 sayılı kanunun be- devam ederek kapanmıştır. Sergıyl uya- bugün Almanyaya hareket edecek. Avus ŞEVKET BiLGiN 
miyord~.' Nihayet olan oldu. Mahkeme-l §lncl maddesi mucibince !•hrika -.·e mat- ret için Kafile halinde giden tzmlr Kız turya ve Almanyanm ikinci derecede 
ye dü~tulet". l beaların 1937 mali yılı içınde tabi olduk- Estitüstl sanat öğretmenleri dUn akşıunki kasabalarında ve §ehlrlerinde ucuza mal 

Yukanda ıınlatılanlan, mütalaa serd- farı asgari mUkellefiyet nisbetlerini gös· tr~.nle ~vdct e:ın~t~rdir. olan mobilya Stil Ye tjpleı-ini g(:Szden 
etmeden yazmağı daha münasip görüyo- ~ terir ccdvelin 938 mali Y>lı içiqde de ıı.yr Sergıde tcşhır edılen eserler a~asıncl:ı geçirecektir. 

bile d·ı k Uz 4- ük dldi"; !7.mlr Erkek sanat okulunun mubılye iş-
rum. nen tat e ı me ere "'su e ı:r 1 rl b'lh dikk ti lb tm' Ucuza mal olacak mobilya tipleri tes-

------- anlaşılmıştır. Cedvcle söre, tçşvik sanayi e ı assa nazarı a ce e ış ve . . . . .. v 

~-=---

Bayan Sabiha gökçen 
Balkan tornesinden 

avdet etti 
Antakya müza

ke1 eleri 

,__ · l b' · · f 1 ·· begenilmiştir bıt edıldıkten sonra Kültur bakanlıgınca 
NAnunnıy e ırıncı :;mı sayı an mues- · . . . 

ı · kt · · 100 ·kin l r Kültür bakanlığı memlekette ucuza tetkik ve ta.sdık edılecektir. --.-o---
:~~l:ınm~~c~:ı:er~i ; 0, ~ç~~~ mal olacak bir ev m~bilyası tipinin tesbit B. Hiblerin yapacağı tetkik J;eyahati BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHiFEDE 
60, dördüncU sınıfların 50 lira üzerinden ve her mıntakaya ~mili için tetkikat üç ay sürecektir. nkpma doğru Y ~ilköy tayyare i syo· 

nuna gdmi§tir. 
BASTARAFI ı iNCi SAHiFEDE tahakkuk ve tahsil ettirilecektir. B . d istifade ile Ye§ilköyde bayao Sabiha Cök~nJ 
leniyor. Müzakerelerin nna hatlan üze- : ........................................ , araı SUYUD 30 bet ~yyareden ınürekkep bir filoınw 
rinde kat'i bir ketumiyet rnuhafaza edil- S Bir Jki Satırla : havada istikbal etromir. 

mektedir. Şimdiye kadar varılan netice-,~ ........................................ : Saıı·hıı·de bı·r Elektrı·k Ba)'iln &biha Cök~n. B.ıkan tume· 
lerin memnuniyet baho olduğu tahmin ı . sinden derin bir memnuniyet intibaı ile 

dil kt · d b .: 1 ,_ ·zı· Evvelki gece saat 21 d.e İki çeşmelik e me e ıse c u nc .. ee er çoııı; gı ı . dönmüJti.if'. Atina, Sofya, BeJırrad ve 
t t 1 k d M r'h L-'- l Şamlı sokagında Mehmet, Halat ve Meh-
u u ma t& ır. aama ı arwı.. guraaı . 1 k 1 k Bükreşte kendisine gösterilen çok aami· 

k t •. l I I ._. C met karısı Fatma bir çocuk meselesınden sa tra 1 uru aca a ıyyet e an aşı mı~tır ... , son enevre . . . .. fi bi tezahüratta Balkan mületlerinin Tür-
1 ·b· F 1 1 b' l'k Rizelı Halılle 70 yaşlarında Fatmayı ı}og-an a~ması mucı ınce ra. sız ar a ır ı • .. l k l d kiyeye .kartı hayranlık ve llCVgİ duy(N• 
· 'b · · i d _ . ._ 1 muş er 1'e ya alanmış ar ır. tc ınzı at ve aaayı~ı tem n ~ ee=- o an farını görmekle bahtiyar old~u söy-

T .. k k 1 k • b .. 1 d H § Vatman Alinin idaresindeki 6 sayılı Nı fı k .1• . b. fı h • c/ı ur 88 er uvveh usun er e ataya a ıa ve ı ımı• ve ır en eyetı e ~emiıtir. · ki d' tramvay, evvelki akşam saat 17 de Kam- N 
gırecc er ır. 

taşta mukabil istikametten gelen roınur- Temmuz içinde lzmire aelecektir W?J::rl?VP/TP>ifi>Yr7V'l'P>o/,;;;:ç,~ı 
kc çarpmış ve zararına sebebiyet veııt).iş- 6 ~~.-~_,.-.--.__,. _ ___,,::;:;;;:;;;;:;;LI.,,,, ----0---

B. Refet tir. Tnbkikat yapılıyor. Nafia vekAleti Eğe mıntakasının muh-ımlm göndemUşt.ir. Menemen ve Berga-

Halkevi köşesi Bursada bulunmakta olan Ziraat mü- § Bahri baba parkında İsmail oğlu Re- telif yerlerinde meydana getirilmekte ma ovalariyle, Gediz ovaslJlJJl fenııt usul
dUrü B. Refet Diker dün akşam avdet şadın üzerinde 33 gram esrar bulunmuş olan sulama tesisatının bir an evvel ya- fere göre sulanmasını temin edeoek olan 
etmiştir. 1 ve kendisi adliyeye verilmiştir. pılması lçln alakadar ~tına bir ta- teıdsat, iki buçuk milyon liraya çakacak- ~ııl~'i6i~rm1~:ı:i?:;tl~~i'?:PJ2C!!l1Hm 

.. . '. ~ ' .·. ~· .. ~····...,.. .... ~~:.. .. , 

tır. Bunun tahslsah ayrı1dığı için ya1tın- 1 - Evimiz1ıı Ar komitesine mensup 
da, hazırlanan şartnamelerine göre ek- ressamlar Manisa halkevinde 21/6/ 038 
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sözünde durdu ., f • ragmen sınemamız )lıne Mevsimin • 
geçmesıne 

1 

2 

-
Bu halta yine 2 yeni film birden 

ASRİ 
Be;'nelmilel 

RAIMU 
şöhreti 

ve 

1 ş ADAM 1 
haiz iki büyük 

LUCIEN 
Fransız artiati 

BAROUX 
Tarafından müstesna 

Kahkaha, ..•• 

bir zevkle yaratilan • • 
mevsımın 

Zevk...... Neşe tufanına gark 

en zarif komedisi 

edecektir ••• 

- ALT 1 N KELEBEK 
Beyaz Perdenin Zarif ve 

FRANCISKA 
Şuh dilberi 

G AL L 
Kendi in ha rollerjle... haki aten nefis tr komedi 

Seanslar: KELEBEK 3,30 - 7,15 ASRI iŞ ADAMI 5,15 ~e 9 
ADAMI ile başlar · Cumar esi. saat 1,30 da ASRI I 

iE":i~ 

da 

siltme açılacaktır. salı günil Y 60nuna :kadar devam etmek 

Çal 
• . 1 SaliL'li 'k tind . üzere bir resin1 sergisi .açacaklardır. 
cıvany e n isti ame e an-

ıt. ·ı k 'k' b · k bl d 2 - Ua1kımızın havaya !karşı kurun· 
şa e ıra ece ı ı araJ ısa r zaman a 
lkmal edilecektir. Bu iki baraj 939 yılı ınniart hususunda bilgi edinmeleri için 

Ukbah d 'kmal diı-· 1 kt evtmlzdQ 11/6/938 tarihinden itibaren ar111 n ı e µ~iŞ o aca ır. 
bir kurs açılmış ve derslere baş1anmış· 

Menderes ~UY\J. Uzerinde meydana ge- tar. ffer hafta cumartesi günleri saat !S 
tlrilecek barajın suymıdan istifade edile- de veıilmekte olan bu ders'lere bUtUn 
rck bliyük blr ele)dir,ik ,santralı nı.eydana rdda ıar e1me1idir. 
getirilmesi mev~ bnhistir. l3u elektrik yu ş . . . 

t 1 d t 
.. 1. d ki 3 - Halkevım.ızın şosyal yardım kolı.ı· 

ısan ra ı mey ana ge ırı ınce, cıvar a 
·ıa t k bal 1 ktrik .. . . ınun teşeb'bfüile açılacağı evvelce bildi-

vı ye Wf! asa ar e e ,ener:ıısını . . . 
ıı.. tralda ,....ı,.. .r.:. tle ~ • 1 rılen kımsesız kadın1ar tarafından yapı· ,.,u san n r' .. 'UCUZ ua ..,en;un m- , 
k!nını butacaktı.r. lacak tiitk e1 e.mekleri satış m~azası 

TELEFON .ŞEBEKESİ 

el işlerini satmak tstiyenler t5 haziranı 
kadar halkevi sekreter1iğıne müraca.atle 
işlerini makbuz mukabilinde teslim et· 
melidirler. 

İzmir otomatik telefon şirketinin dev- 4 _ Evimiz saİonunda her hafta per
let.c geçmesiyle lzmir dahili {elefon şe- şernbe gilnled saat 21 de karagöz oyun· 
bekesinin tevsilne karar .. eritmiştir. Bu ları gös.terilınekteclir. Blitün yurddaşlaı 
~ yapılırken el var ırllayet ;ve kasabaların dayetlidir. 
~elefon işi de otomatik olacaktır. 5 _ Evimiz salonunda her hafta cu· 

Büyük Eğe vilwetlerinin 1zmire oto- m.tırtesi günleri saat 20,30 .da socuklara 
matik te1cfonla bağlanması için yakında karagöz oyunları oynatı.laı:.aktır. BütUn 
tetkilderc 'başlaQacakt1r. Nafia vekilimi- 'küçUkler gelebilir. 
zin temmuz ~yı ortalarında şehrimize 6 - 22/ 6/93.8 ~arşamba günü ,saııt 18 
gelmesine intizıır eclilmeJ.dedir. Nafia :le sosyal yardım, ve saat 17 de halk der
ıvekiıletinden bir fen hey'eti .de İzmire anc1eri ve kurslar koroitclerinin h ' • 
gelerek telefon işlerini tetkik edı:-cektir. lık toplantıları vardır. 



. 

a ·ışmazlık kom·tes· 
Gönüllüler meselesinde anlaştı 

Bahri kontrola ait çıkan güçlükler de nihayet halledildi; 
londra, 21 (ö.R) - Karl§mazlık lanacnk olan komite heyeti umumiyeai· geri a1ınmnsının muknddematına t~!ut 

lili komitesi bu sabah saat on birde top· I nin tasdikine arzedilecektir ki bu tasdi· 'olunacağını ve bunun net~cesi olarak 
lanarak İapl\J\yada harp eden ecnebi mu· 1 kin derhal yapılacağı dıı üphesizdir. ! Fransa ile hnlyn arasında hır mukarenet 
hariplerin geri nlınmaııı hakkında bir ı Karışmazlık tali komitesi içtimıunı sn- huııule geleceğini ve nihay~t İııpanya 
Prensip anlaşması temin edebilmiştir.. at 13 te kesmiş ve eaat l 7 de tekrar harbine nihayet verecek hır tavnssut 
Si!lldiye kadar bu .meselenin geç kalma· toplanmıştır. Bu son içtimada komite bu vukubulec:ığını tahmi:ı etmektedir. 
h tali komitenin son celselerinde bahri 

1 
eabah kabul edilen deniz kontrolüne ait Gazetelerin ekserisi nikbinliklerini 

l:ontrolc nit maddeler üzerinde çıknn metnin bazı teferrüat noktalarını tetkik aşağıdııki mülahazaya istinat ettirmekte· 

IUçlükten ileri gelmişti. Bu eabah celse etmi~tir. Bilhassa gönüllülerin geri alın· dirler ~ 
açılır açılmaz anlaııılmıştır ki meselenin ması işinin finansmanı mevzuubahistir.. itilafın mennfiinden Lir an evvel nıüs
d~ha esaslı bir vekilde tetkiki bu hü- I Bu husustaki müzakereler bu hafta so• tefit olmağı arzu eden ve ispanya ihtilii
lı:.urnlerin tamamiyle müessir olacağına nuna kadar uzasa bile bu sabah hasıl fının temadi etmesinin kendisi için bir 
ltornitcde temsil edilen dokuz devlet de· I olan prensip anlaşmasının mevcudiyeti· yük te~kil ~deceğinden endişe içinde bu-
lcgclerinin kanaat getirmesini temin et· ni tehlikeye düoüremiyeccktir. lunan ltalya zannolunduüuna göre Lon-
bıİJtir, Bu yede prensip anlaşması itti· dra kom 'tesinin ilk celselerinde pek bü-
f~a kabul edilmiştir. Bundan sonra GAZETELERiN MOT ALALARI yük bir hüsnü niyet s;österecektir. 
~elecelc günlerde komitenin teferrüatiy• VE OMJTLERI Fransa ispanyaya hir komisyon iz.amı 
le tcabite çalışacağı bazı ikinci derecede Londra, 21 (A.A) - Gazeteler ade· tnrilıinden itibaren Pirene hududunda 
1101'talarm tetkikine geçilmiştir. Böylece mi müdahale komitesinin önümüzdelci j beynelmilel bir kontrol ihd sına muva. 
lı~rlanacak olan tam metin bu hafta 'içtimıuna pek büyük ümitler bağlamak· 

1 
fakat etmekle hüsnü niyetini göstcrmit

eonı.ında veya gelecek hafta başında top· 
1 
tadırlar. Gazeteler bugün gönüllülerin tir. 

• arp_ emıs, 

lngiltere 
bir 

kralının önünde büy 
.. • 

geçı esmı yap 

Fransanın Akdeniz filosu 

l.ondra 21 (Ö.R) - Vaymut açıklann-J ot 9 u 5 geçe Nelson zırhlısını~ ku~~nda 
da Kt-al Jorj VI nm tinUnde Ingiliz filo-, köprUsUne geçmiştir. Kral nmıral urufor
IUnun 80 en milhlm cllzil tamı tarafın.! mnsını taşıyordu. Verilen bir işaret füe
dan bir geçid resmi yapılmıştır. Kral bu-! rine geçit resmi başlamış ve büttln ge
lunınakta olduğu Viktorya yatından sa- miler mütlkanın sesleri ve mUrettcbatın 

Avukatlık kanunu 
Cuma günü mecliste görüşülecek 

Ankara, 21 (Telefon) - Avukatlık kanunu Büyük Millet Mecli
sinin cuma günkü toplantısında görüşiilecektir. 

Adliye vekili bay Şükrü Saracoğlu bu münasebetle mühim beya
natta bulunacaktır. Layihada mühim esaslar vardır. Ezcümle bu ka· 
nun mucibince Ankarada daimi olarak barolar haysiyet divanı kuru
lacaktır. 

Bu divana mühim salahiyetler verilmektedir. Bu arada irtica, milli 
Vahdet ve şuura muhalif davaları kabul ve itiyat edinen avukatların 
haysiyet divanı karan ile meslekten çıkarılmaları da bir madde halin
de layihnya konulmuştur. 
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eniz Gazino 
ve es 

onak is 
··ze inde 

Güzel manzara, 

ranı 

elesin in 
açıldı 
temiz hava 

temiz ve ucuz servis 
Ôğle yemekleri ..için güneşten mu haf aza 

tertibatı alınmıştır. 

Nefis zengin tabldut 60 kuruştur 

horraları orasında Kralın önünden geç· 

mişlerdir. 

Lavalet 21 (ö.R) - 14 gün müddetle 
Maltayı tlyarct edecek olan bir Italyan 
filotilfuıı bu snbnh limnruı gelmiştir. 

Ya 
Alman borsalarına ve 

piy<'sa ya kabul 
edilmiyecekler 

Berlin 21 (A.A) - Ekonomi bakanlığı 
tarafından neşredilen bir emirnameye 
göre bundan böyle hiç bir yahucli Al.nan 
borsnlnrınn ve ticaret piyasalarına ka· 
bul edilmiyecektir. Yalnız arlleş•irmc 

ameliyesini kolayl&litırmak için ari ır

kına mensup Alman firmaları ile iş yap
mak isteyen yahudi firmaları muvakkat 
bir zaman için borsalarda ve piyasnlardo 
yahudi olımyan müesseseler bulundura
lıiJeceklerdir. 

Amerikadaki 
c~susluk 

CAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDL 
göre itham maddelerinden her biri 
yirmi sene hapis cezasını istilzam 
etmektedir. Uç itham maddesi oldu· 
ğundan mnhk\ımiyet yekUnu 60 se
ne olabilir. Müddeiumumi Hardi 
beyanatında Aln an zabitleri olan 
von Buen ile Mcn§CDUD casusluk 
teşkilatı memurlarını bizz:.ıt idare 
ettiklerini '\'e bunlnnn arasında Al· 
man vapurları mürettebntmdan biı:, 

çoğunun bulunduğunu eöylemi~tir. 

Almanyn lehinde c.:aıusluk y:ıp· 

mak suçuyle itham edilenler on se
ki% kişidir. 

Eczanson, 21 (A.A) - Dün U• 

keri mahkeme üç casua baklmıda 
hükmünü vermiştir. Bunlardan biri 
yirmi sene, diğer ikisi beıer ıene 

bapıe mahk6m olmualardır. 

A 

acıas 

Köprüden yuvarlanan 
ekspresten kurtulan 
bir yolcu facıayı na

sıl anlatıyor 
Şikago, 21 (ö.R) - Büyük tren ka

zasından kurtulanlardan biri şu izahstı 
v.ermiştir : Gece yarısından sonra va· 
...,onun koridorunda bulunuyordum. Müt
~i:s bir sarsıntı ve bunu tnkip eden kor· 

1mnç bir tarraka 'çinde vagon yuvarlandı 
Vagon bir hendeğin dibinde bulunuyot 
ve her taraftan knra ııUlar onu kaplıyor
~u. Bir kaç nivc veya d-.kika icinde 
bulunduğumuz karidor, kompartiman 
ve Sİ"'tUa alonu yand::ın fazla BU n1tm· 
-la idi. Diğer bir yolcunun yardımiyle 
'>ir pencereyi nçabildinı ve oradan çıkan 
'Ju volcuvR rız çok ı-ırır yaralı olan 15 
kadar kadın ve çocuğu uzatma.ğn muvnf • 
'ak oldum. 

-~-

B;r Alman favyarPsi 
Cek tonrapına indi 

Prng 21 (Q.R) - Bir Alman asker; 
tnyyaresi Çcko lovak toprarhna mecburi 
bir iniş yapmıştır. Alman hUküm"t teb-
1lğindcn bunun bir uçus ~asında yo

lunu knybed 0 n bir zabit namzedi f"rafın
-'en idare edil0 n bir tnyyare oldu~m· 
"ildirmiştir. Böyle olması mümkün oı. 

"Tlak1a beraber bu hadise Çek tayyarele
rinin Alman toprnğı i.izerinde uçtuğu 

hakkındaki mütemadi Alman protesto
larını suslurmo~a ve.,ile olmafıdır. 

-=-

/1·/anda secimi 
• 

Valeranın zaferi 
ile neticelendi 

Dublin 21 (Ö.R) - lrlnnda intihaba
tının kı>t'i neticeleı·i şunlnrdır: Valera 
...,artlrj 75 (10 kazanç>; Kosgrav partis' 
41 (3 kayıp), İs"i partisi D (4 kayıp) 
ve müstemlekeler 7 (1 kayıp. Böylece 
136 d:ın füaret olan bütUn mebusların 
yanilan 10 faz1ası Vnlera t:ı'rafından te
min edilmi Ur. Bu t~k pnrünin mevcu
d partinin birle~ik.. u..a: dm 
16 mebus daha :fazladır. 

-0--

Paraguay 
Lahey adalet divanın

dan cekildi • 
Gencve 21 (ö.R) - Paraguay hiikU-

meti Lahey daimi adalet divanından çe
kildi~ini milletler cemiyetine bildirmiş
tir. Ta.1ı.min edildiğine göre bu kararın 
saiki Paraguay hükümetinin Bolivya ta· 
rafından Şako meselesinin beynelmilel 
adalet divanına sevkedilmesi için göste
rilen arzuya muhalefettir. 

Mesele .Yok?! 
YAZAN ı &.zacı Kcmnl K. Akt f·· 

Dostlarımdan birisi var .. Konuştuğu 
kelimeler arasında yabancı kelim-: bı· 
rnkmarnak iddiasındadı·. Günaydın ile 
sdam veren bu arkadaşım ilk iş olarak 
atnlnr sözlerini öz Türkçeye çevirmiştir. 
Diin l-endi3iyle bu mesele etrafında gö
rüşüyordum. 

- Beni ikna ettiniz. Mesele yok di· 
yecekti. Beni inandırdınız problemi yok 
dedi.. 

Mesele yok )'etine .. Söylediği proble
mi yok kelimesıni acaip '\'e yersiz bul· 
dum. 

Kelimelerin müşahhas bir Jmymeti 
vardır. Dikkat ediniz kelimeleri kul~ğı· 
mızla işitirken gözümüzle görür gibi olu
ruz. Mesela cŞakrak kad !l> denildiğ; 

zaman oynıyan, neşe saçan bir kadın hü
viyetini gözlerimizde yaşnbnz. 

Nasıl ki cÇirkin kadın> dedi~imiz z.a. 

mıın da kaba, hantal, ekil iz bir vücut 
tasavvur edetiz. Güzel elimesi ile güze
li gördüğümüz. gibi.. 

cŞirin, cici,> sözleri insanın yüzüne 
"!Ülen ltdimelerdir. Bizim aıkııdaşın me· 
-;ele yolc yerine «Problemi yok> deyi'}in · 
1öyle gözümün önüne getirdim .. Bu ke 
lime bana şalvar üc:tüne caket atay gey· 
miş, melon şapka üzerine snnk sarmıt 
bir adamı hatırlattı. 

Elbette bu görGşüm bir galatı rüyet· 
tir. İnsan ruhu alı madığı her şeyi önce 
yadırgar. Sonra n~ışır .• Amma problem· 
bizim kullandığımız cMeıele> yerinde 

. kullanmağn zaten bıkan yo1'tur. Zira 
problem nihayet riyazi bir tabinlir ve 
veri OrH1dır. 

SAH1FE 3 

es it ed limo 
Şaşırtmaca oyununuıı 

bitm g l r • 
l za anı 

F. R. ATAY'IN BiR MAKALESi ................................................... 
Ankara, 21 (Telefonla) - Ulus, yn.

1 
cDün Garo, bugün komisyon .. Fak.at 

nnki haşmakalesinde Falih Rıfkı Ata· nrada Hntzıyın bir çok yerlerinde Türk· 
yın (T esbit edelim) ba§lıklı bir yazısını ler aleyhine müdahaleler devam etmek· 
neşretmektedir. tedir. Bu müdahaleler rekknm eklini 

Falih Rıfkı Atay bu makalesinde, alını tır. Garo yerinden citmckle ne def· 
:..:ıatay milli davamızın bir tahlilini ya· terler battal olmu~tur, ne de :işler dü
?arnk demektedir : 2elmiştir. Celili Bayarın sözünde bizim 

cŞaşırtmacn oyununun artık nihayet tarafımızdan gayet açık bir hakikat var· 
bulmak zamanı geldiğine şüphe yoktur. dır : Hatay meselesinin ür'atle hallo· 
Yanndnn öbür güne yeni zuhuratlnr lunması mukadderdir. Bu hal, ne geçi• 
karşısında kalmıyacağımızn nasıl ina· kebilir, ne de Türk hakkı aleyhine ola· 
:labiliriz.> bilir. Millet Atatürke karşı hudutsuz bt.ğ• 

Falih Rıfkı Atay. makalesinin sonla· lılığım ve onun hükümetine itimadı ile 
':1nda şöyle demektedir bu mukadder neticeyi beklemektedir. 

icaret anlaş • • 
ası ıçı 

b·r etBe ı· egid.yor 
lstanbul, 21 (Hususi) - Türk - Alman ticaret anlaşması' müzake

relerini idare edecek olan ticaret heyetimiz, hariciye vekaleti genel 
sekreteri bay Menemencioğlunun riyasetinde hafta sonunda Berline 
gidecektir. 

Almanlarla ticari münasebetlerimizin geniş inkişafa mazhariyetine 
matuf olan müzakerelere B. Menemencioğlu gibi mümtaz bir Türk 
diplomatının riyaset etmesi Alman iktısadi mahafilinde alaka ile kar· 
şılnnmıştır. 

s Ka o 
a av • etet ı 

lstanbul, 21 (Telefonln) - Romanyn kralı majeste Karol Kösten
ccye varmıştır. Kral Köstencede 21 pare top atılmak suretiyle selam• 
lanmış ve hususi trenle Bükreşe hareket etmiştir. 

Belgrad gazeteleri kralın lstanbulda Atatürkle aptığı hususi mü
lakata büyiik bir ehemmiyet vermektedirler. 

arti grubu toplandı 
Ba vekil izahat verdi 
Ankara, 21 (Telefonla} - Parti Grubu bugün saat 14 te toplan· 

dı. Başvekil bay Celal Bayar muhtelif işler hakkında izahat verdi. Bu 
meyanda başvekilin Hatay meselesi hakkında beyanatta bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Tur "stik yol a 
• • • 
ınşa ııc n 

t 

Yol ı·ergisine iki lira, nakil vasıtaları 
ü.cretlerineyirmişer para zam edilecek 

Ankara, 21 (Telefonla) - lzmir vil;ıyetinin turistik yollarının in· 
şası hakkındaki Jayihaya encümence verilen yeni ~kil ve maddelet 
Meclisin umumi heyetine arzolunmuştur. 

Yeni tadilata göre, yolların tamir ve inşası için tahsis edilecek fev.-. 
kn15.de gelirler şun]ar olacaktır : 

Vilayet dahilindeki yol mükelleflerinin yol vergisi mi.ikellefiyetle
rine ikişer lira, tren, tramvay, vapur nakliye iicretlerine de yirmi~eı: 
parn 7.am edilecek. 

aari ekili Şarkta tet-
ik eyahatine gidiyor 

Ankara, 21 (Hususi) - M:ıarif vekili B. Saffet Arı!;:an bugünler· 
de Şark vilayetlerine çıkaca~c bilhassa Van gölü sahillerinde kurula· 
cak olan Şark üniversitesi işleri ile meşgul olacakbr. Maarif vel ili 
Yandan döner dönmez derhal İzmire gelecek lzmir ve Manisa vila· 
yetleri dahilindeki maarif işlerini ve yeni açılacak mektepler vazi
yetlerini tetkik edecektir. 

sso 1ni, Grazyciniyi 
spanyaya göndermiş 

Londra, 21 ( ö.R) - « TimeS> gazetesinin Roma muhabiri bilai· 
riyor : Zannedildiğine göre Düçe mareşal Grazianiyi geçenlerde le
panyaya göndermiştir. Mare,ale verilen vazife ispanyada askeri va• 
ziyeti tetkik ederek müşahedeleri hakkında İtalyan hükümetine bir 
rapor vermekti. 



• 
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NAKLEDEN: : 

Nahide Orbay 
• 
• • • • • • 

Amberıon, odasına iirinceye ka
dar refakat ettiniz mi? 

- Evet, hattA kapıyı bile ben aç
tım. 

- Odaya bir gö:ı: atmak fırsatını 
bulabildiniz mi? 

- Evet .. 
- Odanın içinde mutat hi!Afına 

bir vaziyet gördünüz mü) 
- Evet .. Yani hayır demek iıti· 

yorum. 
- Evet mi, hayır mı? 
- Hayır .• demek istedim. 
Mahkeme ıalonunda bir gülüıme 

duyuldu. 
Müba~ir elindeki değeneği masa· 

ya vurmak suretiyle tekrar ıükutu 
iade etti. 

- Ambereonun odasınin pençe· 
relerinde perde var mıydı? 

- Vardı. 
-Doktor Amberaon odasına gir· 

diği zaman bu perdeler açıl. mı idi 
kapalı mı? 

- Evet.. 
- Size açık mı, kapalı mı diye 

aoruyorum? 
- Açıktı .. 
- O akşam dol.tor Ambersonu 

görmeğe gelen oldu mu? 
- Evet. Sekiz buçukta doktor 

Jason geldi. 
Sokak ltapısini ona siz mi açtı-

ruz? 
Evet .. 
Sonra ne yaptınız? 
Doktor Jasonu efendimin o

dasına kadar götürdüm ve odanın 
kapısını açtım. 

- Bu sırada da odaya bakmak, 
bir göz atmak fırsatını bulabildiniz 
mi? 

Evet .. 
Perdeler açık mı idi kapalı mı? 
Açı1< olduğunun pek farkına 

varmadım ama kapalı olmadıklarını 
gördüm de ondan .. 

Bu sefer sadece dinleyiciler değil, 
jüri azaları da kahkahalarını zapte
demediler. 

Hakim Morgan da tebessüm et· 
mişti. 

Bu umumi gülüşme durunca Yil
son sorgusuna devam ettt: 

- Yani demek istiyoraunuz ki 
perdeler açıktı ve eğer kapalı olsa· 
lardı farkederdiniz. 

- Evet .. 

. 
·································: 

- Doktor Jason Ambersonun 
odasına girdiği zaman perdelerin 
açık olduğunu tekrar ediyorsunuz 
değil mn 

- Evet .. 
- Doktor Jason geldikten sonra 

evden çıktınız mı? • 
- Evet .. Sinemaya gittim. 
- Saat kaçta döndünüz? 
- On ikiye çeyrek vardı. 
- Döndüğünüz zaman ne gör· 

dünüzse aöyleyiniz. 
Zenci uşak Jorj, Ambersonun ce

sedini bulduğunu, polise ve doktor 
Jim Larka telefon ettiğini ve kori· 
dorda bir mendil bulduğunu, bu 
mendilin mübaşirin kendisine gös
terdiği mendil olduğunu söyledi. 

Vilson tekrar perde meselesine 
avdet etti. 

- Ambersonun odasına girdiği
niz ve efendinizin ölüsünü aördüğü
nüz zaman odada bir dağınıklık mü
şahede ettiniz mi? 

- Evet, perdeler kapanıktı, Yer· 
de dağınık kağıtlar vardı. 

- Perdelerin, doktor Jasonun 
gelmesi ile sizin sinemadan dönüşü
nüz arasında geçen zaman içinde 
kapanmış olması muhakkak değil 
mi? 

- Evet .. 
Hakim Morgan, birşey sorar gibi 

avukat Natın yüzüne baktı .. Nat 
hiç bir harekette bulunmadı. 

Bunun üzerine hakim müddeiu· 
mumiye: 

- Her ne kadar, dedi. Müdafaa 
vekili bu son •ualinize itiraz etmemiş 
ise de ben hakim sıfatiyle bu sorgu
nun usule mugayir bir şekilde sorul
duğunu ve mahkemenin bu sualini
zi hükümsüz tdakki ettiğini söyle
mekle vazifemi yapıyorum. Suali
nizde şahide tesir yapmak ve ken
di verdiğiniz hükmü şahide tasdik 
ettirmek kokusu mevcuttur. Şimdi 
sorgunuza devam ediniz. 

Vilaon, dedi. Suallerimi bitirdim. 
Müdafaa vekili isterse mukabil sual
ler ıorabilir. 

Nat ayağa kalktı. 
- Bu sefer, dedi. Şahide sual 

sormak hakkımı istimal edeceğim. 
Böyle söyledikten sonra, zenci u

şağın terketmeğe hazırlandığı şahit· 
lere mahsus yere doğru ilerledi. 

-BiTMEDi-.............................................. ----
20 saat harpten soııra 

2000 Japon askeri imha edildi 
Hankov, 21 (A.A) -Tatuboda braya çıkmış olan iki bin Japon 

askeri yirmi saat süren bir muharebeden sonra tamamiyle mahvedil
mi~tir. Çinliler 40 ağır makinalı tüfenk ile 700 silah elde eylemişlerdir. 

Şanghay, 21 (A.A) - Japon mümessili burada yaptığı beyanatta 
bundan birkaç ay evvel Japonya tarafından i,gal edilen Şansi vilaye
tindeki gayri muntazam Çin kuvvetlerinin timdi 200 bin ki,iye baliğ 
olduğunu, bunların büyük bir faaliyet gösterdiğini ve son zamanlar
da Japon garnizonlarına da hücum eylediklerini söylemiştir. 

Hankov, 21 (A.A) - Çin karargahından resmen tebliğ olundu
ğuna göre Sanghay harbinde 88 İnci Çin nümune fırkasına kumanda 
etmiş olan 'g;neral Lunghaun Lanfenkin müdafaasında aldığı emir
lere harfiyen riayet etmediği için Lanfenki bilahare fırkasının tekrar 
geri almıt olmasına rağmen kurşuna dizilmi,tir. 

Manisa ' 
şampıyonu: 

Pazar günkü 8iolyımızda bir yanlıthk eseri olarak Maniıa Sakarya fut
bol takımı cManiaa Şampiyonu> olaıak z.ikredilmi ti. 

Halbuld Manisa pmpiyonu ve ayni zamanda 938 bölie fild f31Ilpiyo· 
nu olan cYıldmm apondur. Resmimiz Yıldırıınapor takımını şampi· 
yonluk kupasını aldıktan sonra değ rli vali bay Lütfi Kırdarla bir ara· 
da ı;ıöatı:undı.tedir. 

. -
LlL yzı ••-

22 HAztRAM AR!)AMBA 1931 

3 O Senedenberi Hava Casuslar 
Japonyan·ın ticaret ve 
sanayi hayatın1 elinde 

tutan bir aile .. 

Yazan: A. Maşar 

35-
No'Va cevap varmedi. Cöıl•rini yere 

dikmiı. ııe .. i%ce duruyordu. 
Vidal aynı suali tekrarladı: 

mit aıketc• bir all~üm var .. 
Biru durdu. Sonra daha ııolc acıl• 

§an bir sesle devam etti: 

JAPONYA 60 milyonluk nüluıunu 

yalnız ticaret ve sanayi ile besliyebilen 
bir memlekettir. Oilnya piyaaaaında mü· 
him bir yer ifııal eden bu ticaret ve •a· 
nayün yarıaı en fazla bq altı iıçi kulla• 
nan kUçük mile .. eselerden ibarettir; Ya• 
n11 ise dört bUyük ailenin elindedir. 

Bu dört aile içinde de Mitsuiler en 
zengin ve kuvvetlisidir. Japonyanın bü· 
tlin .. nayünin dörtte birinden fazlasını 
bu aile elinde tutınaktadır. 

Mitıuiler J aponyanın sanayi hayatın• 
da üç yüz seneden beri yer almı,Iardır. 
Dedeleri olan Haçirobey Mitsui 16 73 
te Tokyodaki mağataaını açtığı zaman 
ilk defa olaralı: cT ek fiat> usulünü ih· 
das etmişti. Avrupada ise bu usul ancak 
son •enelerde tatbik edilmiıtir. 

1 700 senuinde de yine ayni adam ye• 
ni bir uıul koyuyordu. O zamana kadar 
bütün Japon ticarethanelerindo müıteri, 
ne hulu.ııta onu almağa mecburdu. Bir 
malın ba§k& türlüsü yoktu. 

Haçirobey Mitsui Japonların bu uıul
den artık bıktıklarını hiıııetmişti. Çünkü 
kendiıi de m!iıteriye hep ayni malı .. t• 
sata bıkını,ıı. ilk defa olarak müfterinin 
ittediii malı eatmak uaulünü o tuttu. 

Düklcanına " çeıit c;efit mal koydu. 
cMüşteri daima haklıdır> şeklinde 

llugün Amerikada tatbik edilen ilk usul 
de ilk defa olarak Mitıuiniı\ ticarethane· 
"inde görülmüştür. 

Haçirobey Mitsui bu •uretle kazandı· 
ğı para ile ticarethanesini büyüttü ve
sonra ilk defa olarak bir banka açb. O 
zaman daha lngilterede bile banka ku· 
rulmamıştı ve lngilizler böyle bir mües
seseye ancak kırk ,!'lene tonra kavuştular. 

DEREBEYLF.RE PARA VERiLMEZ 
Mit1'uİ ailesinin ticaret ve sanayi ea· 

hasındaki bu ded .. i, Japonların o Za· 
manki idaresine hiikim derebeylerinden 
birinin oğluydu. Fakat, memleket üze· 
rine hd.kimiyctin sildhtan ziyade para ve 
~1e olabileceğini çoktan keşfetmi~ olan 
Haçirobey zekasını bu sahada işletmiş• 
ti. 

J\1itsuilerin derebeyi ailelerinden rel· 
meleri kendi lehlerinde olmu,tur. Çün· 
kil, dercbeylcrini yakından tanıdıkları 

için, Mit!ui banktuıının paralarından 

onlara bir santim bile borç vermemişler· 
dir. Çünkü parayı bir daha alamıyacak· 
!arını biliyorlardı. Bu hususta derebey
leri ile aralan açıldığı d3 olmuş, fakat 
bunu iyi idare etmi~lerdir. 

Mitsuiler daha sonra reklam lüzumu .. 
nu da keşfetmiılerdir. Bunun İçin kullan· 
dıkları usul de tam manMiyle Amerl· 
kanvaridlr . 

Japonya güneşli bir memlekettir. 
Caddelerde her dükkan, önüne tente 
asar. Mitsuiler bu tenteleri her dükkina 

bedava vermeyi düıündüler. 
Mağazalara, dülı:kinlara bedava ve

rilen bu tentelerde kendi müeueseleri· 

nin ismi yazılıdır. Bu ıuretle. bütlin ıe· 
hir sokaklaıı onların reklimı ile süsle· 

niyor. 
O zamanlar Japonya dünyadan l.l2ak 

yapmaktadır. Bütün istilualatını dahile 
satar ve yalnız Danimarka tüccaılariyle 

alışverit ederdi. 
Japonya. garp dünyuıyle ancak 1860 

ta temasa gelmiştir. O .zaman memleket
te derebeylik yıkılmış, İmparatorluk ku· 
rulmuftu ve imparator mem1ekete eaıp 
kültürünün aokulmaaı taraftarı idi. 

Miısuiler bundan da derhal istifad~ 

etmuini bildiler. T okyod" hemen yeni 
bir nta~aza açtılar ve burada Avrupa 
malı satmağa başladılar. Avrupa malı 
diye deli olan halk bu mağ'azaya hücum 
ediyordu. 

O zamana kadar derebeylerine paro 
"ermiy.n l\otiuui bankası da, AYrupa 
l&raftarı impa.ratora itlma.t etmiı ve 
onun hülcüm.eLWle i.ınaı ve aanayi i~leıin• 

Miuuiler bir taıafta.n hükümetin 

- SöylediiJimi eyice duydun mu> 
bir hUkümet gibidir. Hattl hükilmettın Makaadımı anladın mı) 
daha zengindir. lk.i sene evvelki bir ra- - Evet .. 
pora aöre, Mitsui müesseselerinin müte.. - O he.lde .. 
davil sermayesi hükümetin varidat büt- Cevap veremeie karar vermioti. Sıt· 
çeainden ziyadedir. ma ateş içinde yanan batını biraz kaldır· 

Japonyanın Avrupa ile tema11 yok· dı. Gecenin koyu karanlığı İçinde yanın· 
ken mallarını içeride satan Mitauiler bu.. daki adamın yüzünü &Örmek iater gibi 
gün ııarp piyasasında büyük müıteriler ona döndü. Bu dair.ikada bir elektrik 
bulmuşlard.ır. Bütün Japonya ihracatın- lambası bu küçük yuvayı ıııklandırmıı 
da Mitsuilerin payı yüzde kırk nisbetin· olsaydı Novanın ııözlerinde bir baıkalık, 
dedir. bugünı bdar açıp vurulmamıı bir baı-

Para itibariyle hükümetten zengin kılık ı;:örülecekti. Bell<İ ilk defa olarak 
olan Miııuiler memleket dahilinde nü- Vida! onun bakıılarını aamiml bulacak
fuz itibariyle de hükümetten kuvvetli- b. 
dirler. Fakat hiç bir zaman hükümete - cVaadediyorwn .. > diyecek cılıam 
kartı bir ıiyaset kullanmasa kalkma· l'le yapacaksınız} 
mışlor, bilalciı. diğer birçok partiler elin· - Söyledim.. Y ok.a ititmedin mi> 
deki müeşseselerin hilalına, hükümete insanlar ara11na döndüiJümüzde işledi
yardımcı olaıak hareket etmiılerdir. itin <inayeti büıbütün unutacağım. Bana 

Ordu ile hükümetin daima mücadele· verdiiin zahmetleri. maddi ve manevi 
de olduğu J aponyada, Mitsuiler hükil· bir •ukutun uçurumlarında çektiklerimi 
metle ı.... ~raber olarak sulh tarafını tut... unutacaiım. Sana söz veriyorum. İ§ledi ... 
muşlardır. Çünkü. flu1h devrinde ticaret.. ğin cinayet etrafında derin bir silk.Ut mu· 
!erini daha iyi yürUtebileceklerini takdir hafaza edeceğim. Serbest olacak, ceza 
etmektedirlor. gömıiyeceksin. Memleketine döneblle• 

HOKOMET GiBi MANEVRA DA cekılıı. Hatıl eier bteuen ben!nıle bir· 
YAPTIRIYOR likte Parise gelecek .. Ben.imle .. 
Mitauilerin hükümet gibi aynca bir Bu cUmleyi tamamlamadı ... Onda sak-

orduları ve teşki!Atları olduğu da kabul !anan sevgiyi ıstırap günlerinde beraber 
edilebilir. ltalyada ve Almanyada hiı- yaf&maktan doğan hisleri meydana vur
kümetin idareıi altında olan işçi birlik mak istemedi. 
ve teşkilatı Japonyeda Mitsuilerin idare
•İndedir. ltalyanların cDopolavora> (iş

ten sonra), Almanların cKraft Durh 
Froyde> (Ne~e vasıtasiyle kuvvet) gi· 

Nova bu ıon 
gibi ıordu: 

- Siıinle .. 

itirafı da almak ister 

- Hepsi bu kadar .. 
bi. ifçilcr ara.atndaki İçtimai yardım, ei· Sonra emredercesine: 

lence ve birlik teı!til&.tına mukabil olan - Haydi cevap ver dedi. 
Mitauilerin teıkilatı işçilere bedava ev Nova hala ıoiJuktan titriyordu. Oiıle-
verir. Seri halinde yapılan daha İyi ev· ri birbirine vuruyor, başındaki aiJırlıiı 
ler de ayda bizim paramızla bir lira gi• vücudunu 111ran aızıları duymamaia ça
bi bir kira ile verilmektedir. Bir ioçi de lıııyordu. Büyük bir ııayretle kendini 
ayda kırk lira kadar bir para kazanır. toplıyarak ıu cevabı verdi: 

- Bunun için de size biç bir ıey v• 
adadeınlyoruın. 

- Niçin> 
- Bir kerre yazıldım. itaat elııleA• 

mccburu.m.. 1 

- Peki.. Hiç olmazslı beııim mensujl. 
olduium memleket aleyhind.ı çallfnıa. 
ıtıayı vaadet ... Oiinyanm diler lwımlar( 
senin cılsun ... latediğinl yap .. Memleka• 
tim ve benim ale,yhlmdı çalı2mıyacaiıoı 
nadet ... Cevap ver .. Haydi cevap ver., 

Nova cevap vermiyordu. 
- Bana karıı bile çaLımıyaca~ 

"aadedemiyor muıun) Ben ki ıemn h.,. 
yatını kaç defa korudum. Şu halde tim~ 
herşeyi öihen .. Sen •ıtmadan baygın ; ... 
tarken tahammüliln lı:ırılclıiı clakikalaı 
cılmuıtu. Seni burada l<!rl<ecl~rolı: yoluma 
devam etmeyi cltlş\.inrrtÜştlirn. Hatt& 1olc 

~ıkmışbm. F" alr.at yarı yolda sana •CI\ 

dun. V • d3ndllm. 
Mırıldanır ıibi cevap verdi ı 
- Biliyordum. 
- Biliyor muydun} 
-Evet .. 

- Biliyordun ve halli inat edi;rouun.,, 
Bu kadar ıırar edebilmek için lı~nden ne, 
kadar çok nofrat etmekllilıı lt.zıın .. Al• 
laha~kına cevap ver.. Benden nefret ~ 
ediyorsun.) ; 

Nova cevap vermeyince hınla cıpla1' 
omuzlarından yakaladı. ;; 

- Benden nefret ediytır un ha .. 
Hasta kadını öyle ıarstı ki ince, 

varan bit seıle : 
- Sus .. Rica ederim sus dedi. 

y"" 

Sonra bir çocuk gibi ağlamaia b~ 

!adı. \ 
- Kollarımı acıtıyonun .. Bırak beni 

kollarunı acıtıyoraun .. 
Baıını tekrar otlar Uzerine koydıı .... 

Ağladı .. Aiiladı .. 
ilk defa olarak erkeiiin karıısvıda b1 

Yine bu teşkilatın, kendi iıçileri için - Şayet ıize cevabı veriraem: cEvet kadar zaaf göıtermiıti. 
hastaneleri, laboratuvarları vardır. Has- vaadediyorum> ve bir kerre ~!inden kur· Vida! doiruldu : 
tanelerde İ'4;iler muayene ve tedavi edi.. tulunca aynı ite devam ederaem hakkım~ 
lir, 18.boratuvarların müstahzeratı olan da ne dü§Ünecekainiz} 

bir hap ta bilhana maden ocaklarındaki - Düıünecek bir ıeyim yok.. Senin 
ameleye, çabuk ve daha çok çalıımala· çok muannit olduğunu biliyorum. Fakat 
rını temin için bedava dağıtılmaktadır. sözüne udakatin var. Bir kerre vaad 

Mitıui tC11cilatına mensup iıçiler bir eder1en it biımittir. 
•ene kamp hayatı yatarlar. Onlara bu - Hakkınız var. Benim de veril-

- Öyle İle ben de ıenl teslim 
rim, dedi. 

- istersen öyle yap ... 
Saiinak ıiddetlenmiıtL. 

ıözünil duymadı .. 
Kadın 

- DEVAM EDECEK -

ed~ 

ao~ 

lı:amp eanuında, çalı,amadıkları halde, -ı•-------------~---~ 

A. Kamarasında· bir mikdar para verilir. Kamp esna.tın· 

da i,çiler askeri talim de ııörürler ve her 
~ene, Mitsui i,çilcrinin aıkerf maneVTa• 
ları olur. 

Miısui fabrikalarında çalııanlar on 
bin kiıidir. 

HEPSi HISIM AKRABA 
Mitsu.ilerin siyasi hareketlere İ§tirak 

etmediklerini söylemi•tik. Buna muka
bil Japon sanayi ve ticaretine hi.kim di
ier üç büyük aile J aponyadaki iki bÜ-
yük partiden birine mensuptur. 

Bununla beraber, bu dii\er ilç aileyle 
Mitsuiler arasında hısım ve akrabalık 

B. Flanden Diyor ki 
Fransa siyaseti11i Rusyaya değil 

• 
lngiltereye uydurmağa mecburdur 

.,ebbüsleri!"le para ile yardım ederken, Bunun için. Avrupa, Japonyanın, 

diğer taraftan kendileri de memlekette Avuıturalyadan, Amerikadan, lnııiliz 

yeni milcucselcr ve fabrikalar açıyor- müstemlekelerinden ham madde ı.larak 
lardL Japooyı:o..:a ilk kiirt !abrilı:aaı, ilk bunu iıletmeıini ve yine kendilerine 
maden kömürü ocai:ı onlar tar~f.ndan ucuz UCUZ' a.a.tmasını tercih ediyor. 

Paris 21 (Ö.R) - Eski başvej..il hususlısarun Çekoslovakyaya karşı teahhüdleri 
bir radyo ile bir nutuk vererek Viyen önceden uzla~ma ve hAhem ususlünilı> 

şehrindeki nutkunun y~ anlaşıldığı- tecrübe.sine nnıhalif midir? 
ru aöyle:ni~tir. B. Flandln şu noktaları Bu beyanata yine radyo ile cevap ve
tasrih etmektedir. lspanyada karışmazlık ren sosyalist mebuslarından Grumbab 
siyaseti tam olmalıdır. M .. ele ıudur : eski ba~t>klle şiddetle hilcum etmiş, ka· 
Fransa eiyasetjni Rusyanın siyasetine mi, ı·ışma~< siya!:?tini müdafaa etıniş vo 

Ingilterenin siyasetine mi uydurmalıclll'? sözUnil şöyle bitirmlştlr: Muh:ıkfot re
B. Flandin tcreddilt.süz cevap veriyor: i•inin halk ccphesile mücadele için b:ı,ş· 
Ingiltereye. ka deWler bulmasını temenni ederim. O 

a.c;Ud.J ve gaıbin en fenni u.ıull~ri Japon· Bugün, tAitaui ailesinin .ahibi o!duiu 
yada onl .. rın eliyle tatbik edildi. müess .. derin b'şlı~alan Mitsui bankuı, 

Bilhassa maden kömürü ıahasıncla hayat ııigorta ıirket~ ilırncat ve ithalat 
büyW. faa[;yet ıı<>•teren Mitsuiler buııün- ııirketi. çimento, kömür, bakır maden 
!<ü oiJııllarına büyük bir servet kaynağı ocakları, gemi tezgahhrı, çelik Ye dö
bırnkmıçlardır. Bugün Japonyadal..i ma- küm fabrikaları, çay, pamuk tıı.rlaları, 

den kömürü iııtilısalatınırı yüzde ellisi ~ğıt ve oellü:oid f-brikalan nrdır. 
Milalıi ocaklanndan çıkmaktadır. Mitmilerin buı;:ünkü ailı reİllBi Ba-

0 zamandan beri memleketin aanayi ron Haçiroemon Mitlll.İdir. Hükümet 
ve ticaret sahasına hakim olmut bulu- kadar ıerveti olan bu adam Tok;roda, 
nan MitJuil~ııün Ja_P_onyada ikinci~~~ g~i bir ~d! ~t!'rmaktadır 

o 

Bu nyni zamanda Çckoslıtvak mesele- otoritesini Fransanın davasını müdafaa 
.ine bir ce\"artll'. Burada da Fransız •i· etmek ve <~iğerlerinin mesuliyc:ini gös· 
yasetinin Ineiliz siyasotine uygun ol:na- termek için kullanmalı idi. Gfs~rmeU 
sını isterim. Benim yaptiğıın telmih ha- idi ki bütün Fransa parti farU ohnak.sı.
kem ve uzlaiınıı. usulu hakkındadır. zın sulh istiyor. lierkc.sle 5uJh istiyol"• 
Fransanın dostluk ve taahhüdlerini tor-jMussolinl Italyaöile ve Hiiler Almanya· 
ketmcsini ıslil. istemedim. Fakat Fran- sile de sulh is~or. 
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1 Manisa . ~. Kırdar Valisi . . 
• • • • .••.••.••.............•.•••........ : 

-221- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ JÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankaradan döndü ve gazetemize 
seyahati hakkında izahat verdi 

Manisada adliye sarayı, Alaşehirde Bugün tören fevkalade parlak oldu 
hükümet konakları 

Salihli ve 
ınşasına heman başlanıyor 

p• L •• ) "" b k d }d "' h ld istemi ye Mani.sa 21 (Hususi) - On gUn evvel demı!Jtlr. Çok yakında esasen arsası ha- Bundan başka diğer kazalarımmiaW 
• iÇ eon, gon ll aş 3Sl0 a 0 ugu a e vi!Ayetlmize ait bazı mühim işleri takip ~ olan Adliye sarayı inşaatına hilkilmet konaklarının esaslı bir şekilde 
lStemiye babasının beg"' endig"' İ kızın koynuna girmişti etmek ve vekAleUerle tenıaslaNa bulun- ~!anacaktır. Adliye sarayı arlcasında tamir edilmesi için icap eden paralar te-

mak üzere Ankaraya gitmiş bulun.an da modern bir ceza evi inşa ettirilmesi min olunmuştur. 
. . valimiz B. Lütfü Kırdar bu gUn ekspres- mukarrerdir. Manisada açılması takar- Salihlide halk tarafından inşa ettlri· 

Bu sırada, dı~ıda bir gürültü du- ırak dert yandı. 1 künden kazımak ve gelim T ~~o- le şehrimize dönmüştür. rUr eden doğum evinin bina inşaatı bir 1 ıen orta mektep binası ders senesi ipti• 
Yuldu. ı V asil, esasen Leona çabnak için yu t~amı:n müıterih etmek ıçın en Sayın valimiz, Eşme, Alaşehir, Salih- sene devam edeceğinden şimdilik otuz dasına kadar ikmal olunursa burada da 

Boylu boyuna ve yerde, yanyana vesile anyordu. kestirme hır yol da bulmu~~u: ll, Turgutlu istasyonlarında kayınakam- yataklı doğum evinin eski memleket bir orta mektep açmağı maarü veklleti 

~~ntnış kızlardan biri bu gürültüyü Karısının bu şikayeti üzerine Leo- Bu yol da, Leonun sevgılısı Zoı- !ar, belediye reisleri, hUkilmet erkanı ve h tan . d ılmas Sıhhi kAI kabul eylemiştir. 
h • dı. B'" .. . 1 d' ktı" as esm e aç ma ye ve e- b b et zannetti. nu hemen uzuruna çagır utiin çeyı ev en ırme · muhtelif teşekküller tarafından karşı- ti vafak t 1 . kad.ros Bu ve una enzer vi!AyeU ve kaza. 

Y ' d d h k 1 T k Kız • b ·· t'" 'f razlarına yal mu a ey eınış ve unu ayll'- !ar a!Akada d daha enn en sıçra ı, er esten ev- saray memur annın ve eo anonun cagızı, ~ un ı ı • - lanmış ve sell\mlanmıştır. tır. yakında doğum evi faall ete e- ı r e en bir çok mesele-
Yel terliğini geymek için kapıya kot- gözü önünde onu aaçlanndan yaka- varmalarına ragmen zorla (T eodor Manisa istasyonunda kumandan ve as- ~ecaktir A lan eni asf it ~ ü g 1 !er hakkında müshet neticeler isUhsal 
tu. O anda kapı açılmış, içeriye im- lıyarak yere yuvarladı. Koçunaris) adında birine verdiler· kert ümera ile devair rüesası tarabndan . · ~ı Y . a . yo zer - edilmiştir. Bunları da ayrıı:a ve sırası 
Paratoriçe ile imparator girmişti. Tekme, sille, tokat adamakıllı bir Vasi!, bu suretle fenalığı kökün- çok samimi bir şekilde istikbal olunmuş- ne düşen fahr~lnası ~erind~ ·~~- geldikçe izah fırsatını hulahileceğinı 

Bunlar, karşılanna çıkan bu yalın dövdü. den kazımış olduğu zehabına düş- tur. Seyahat inUbalan etrafındaki sua- la !hını gelen ~ma ede edilmiştir. şüphesizdir. 
-Yak 1 k d"lbe · d . d So d t" Um vah B . tf" Kır ah Fabrika, heledlyenın malı olaı:aktır. Bu , ve yarı çıp a ı rı erın e- nra a: u. . . e ce en . Lü u dar şu cev ı Vail B. Lütfü Kırdar, hakikaten An· 
rın &Üzdüler. - Eğer bir daha karına ihanetini Halbuki gerek yedığı da~~ ~e vermişlerdir: sene içinde l~aatı de~ etmekte hu- karada elde ettiği neticelerden çok mem· 
B~ kız, on iki dilberin en güzeli duyacak olursam seni elimden kim- gördüğü hakaret, gerek se_vg~lısının 1 - Ankarada villyeti ilgilendiren hU- lunan Alaşehir ve Kırkag~ç hUkUmet · nun ve çok beşuş idi. Ankarada bir ild 

0.ldugu gibi Bizansın en asil ailele- se kurtaramaz. zorla bir 'başkasına verlmesı pıç Leo- ;tün ~!er üzerinde vekaletlerle temasta konaklarıruıflrkmaII inşaatı ıçin 1hım ge-I gün rahamziaşıruş bulunan B. Lütfü 
tınden Martinaçi sülalesine mensup- Dedi. Vasilden korkan ve her em- nu kansından büsbütün soğutmuştu. ~bulundum. Manisanın ihtiyaçlarını ta- len tahsisat ile yeniden heman inşasına 

1 

Kırdarı yol rahatsızlığını müteakip de 
tu ismi Teokano idi. rine eyvallah den_ı~e alı!l8n ~o:' Teo~ano~ koCl\sına ne kada_r bağ-;m~ hususunda çok derin ve sa- haşlıyacağımız Salihli ve Turgutlu hilkil-ldaha fazla yormak istemediğimden ken· 

Cilzelliği, cazibesi, işvesi ilk na- bu hakaretlere zelılane boyun egdı. lılık gosterırse ~eon da 0 nısbette · rniml bir alfil<a gördüm. Adliye sarayı in- met konaklarına ait inşaat tahsisatı da disine verdiği hu kadar izahatına teşek· 
tarda Vasilin dikkatini çekti. Kendi- imparator böylece sade Leona I ondan nefret edıyordu. şası için vekalet derhal otuz hin lira gön- gönderilmiştir. 1 

kürle ayrıldım. 
!erini '--"- d" k · • b' b' t•• 1" ders vermekle kalmamı• marazı kö- -BiTME.Dl-. ucgen ırme ıçın ın ır ur u "' ---. 
r,ebazane hareketler yapan diğer on 
ır kıza bakmadı bile.. 
l' eokanoyu imparatoriçeye gös

tererek: 

- Nasıl, osü.ı:el değil mi bu} 
Diye sordu. 

. lrnparatoriçe de Vasilin fikrini tas-
17ıp etti. 

l' - Hakikaten çok güzel, dedi. 
aınli bizim istediğimiz evsafı ha;z bir 

Re ·n .. 

. işte bu suretle Teokano, Veliaht 
~~ç Leona zevce olarak intihap edil· 

ı. 

Denizliyi ziyaret 
Aydın ve Nazilliden bin kişi Pazar 

etmiştir Denizliyi ziyaret •• •• gunu 

Mısırda ecnebi şirketler meselesi 
Kahire, 21 (ö.R) - Mısırda ecnebi şirketlerin İstikbali hakkında 

sorulan bir suale cevaben başvekil Mısır - Beynelmilel mukarenet ce
miyetinin son içtimaında Ahmet Mahir pa!l8 tarafından beyanata iş
tirak ettiğini ve Mısırın ecnebileri tazyik edecek tedbirler düşünmedi
ğini söylemiştir. Hükümet ve parlamento ecnebi şirketlerle iyi müna· 
sebetleri, anlaşma ve İş birliğini muhafaza etmek arzusundadırlar .•• 
Bununla beraber ecnebi şirketlerinde iş bulmak istiyen diplomalı Mı
sır gençlerinin daha uzun müddet işsiz kalması tecviz edilemez. Bu 
sebeple bu meselenin tetkiki ve bir hal çaresi bulunması için bir ko
misyon teşkil edilmiştir. 

Denizli 20 (Huawıi) - Pazar günü 
binden fazla Aydınlı ve Nazillili şehrimi
zi ziyaret etmi~lerdir. istikbal töreninde 
vali ve belediye reisi bizzat hazır bulun-

ve sıkı bjr vurufU ile DenWispor lehine 
ikinci gol kaydelidi. Artık oyun heyeca
nını tamamiyle artırmış bulunuyordu. 
Sümerliler bu vl\Zİyetten hiçte memnun Eşek arısının öldür. Kömürlerden 

muşlardır. ı;örünmiyorlardı. ikinci haftayımın 1 7 ve düğü kadın alınan resim 

Vilayetlerin 
Gelir tahminlerı 
Bir yıl evvelki bütçe 
yılı tahsilatı esas 
tutularak hazırla-

nacak 
---0---

Aııkara. 21 - Vilil.yetler idaresi ka· 
nununun 84 üncü maddesinin deği$tiril• 
mesine dair olan kanun projesi, D..Jıi]j .. 

izdivaç merasimi, 887 senesi kı
ftnda ve fevkalade parlak bir suret
te tesit edildi. Misafirlere bütün veoait daha önceden 18 inci dakikalannda Denizlisporlular 

bir gol daha atmı•larsa da hakem bunu Harding isminde bir kadın, Londra /Bakanlar heyeti maden kömUrU mUs- ye encümeninden geçerek ruznameye 
Sanki bütün Bizans düg"u'"n evı'ne temin edilmi,, mesire yerleri, kahve ve v: 1 . d ki vill" b' ·-' d h 

d 
f ak k b 1 tm d' Oyu cıvarın a asının ır .... onun a em- tahsillerinin . ar ede ki ri k" .. alınmıştır. 

Önmüştü. llokantalarla tarifeleri bildirilmiftir. Şe· ~ sa~t sayar ~ ~ be 1 e ı. d nHçe· ıiresiyle oturuyormu1-. Açık pençereden ' ı -~ 1 "".1°h1 iınlce e. omur- Vil· ti . r b"t 1 .. h 
Leon ise, go"nlu" ba•ka b·ır"ısı·nde birde yapılan gezintilerden sonra Pa- tın hır devreye gırmış u unuyor u. er I e"'en a ınan rus res erın emanet aye erın ge ır u çe ennın "8ap. 

, kocaman iki eşek arısı girmiş. Hemşire· 1 d t t 1 k hiilt'" 1 • ih · 
oldugu• halde ı·stem·ıye ·ıstem·ı e ba- I mukkaleye gidilmiştir. Halkevinde nu· iki tarafın tehlikeli akınlan göze çarpı· . . hesabına kaydedilen kısımlarının iadesi ann a esas u 0 aca um en tiVll 
ba y . b' . l •ı bır yelpaze yakalaml§ ve anlara vura· d dd h 1 ) h 1 

sının beğendiği ve seçti". kızın ; tuklar oöylenmiş, öğleden ıonra Denizli· yordu. Nıhayet oyunun ıtmesıne 7 -8 da· .. .. .. . , hakkında yeni bir kararname kabul et- e en ma e ıu se ep er e azır anınıt-
k gı il Nazili S kunl kik k I S" l • .. l b" rak hayvanlan yere duşurmuş. !kısı de tır , oynuna g·ırdi. Maamafih y·ıne esk·ı spor · e · i ümenpor ta an ara· a a a umer so açıg>nın guze ır k ıl .. .. miştir. Kararnameye göre 1937 takvim · 

artı ar arla m-gul olm•m••lar. Çünku V "d b" 1 · · • · d ıre 'lk ·ı· • ·ı be sında bı'r maç yapılm••tır vuru•iyle Sümer hesabına da bir gol kay- ~ -·- · d "rül k h . c arı at utçe ennm ta.nzımın e ge-
l sevgı ısı ı e münase tini kes· -- . • anları öldü oanıyorlarmı• senesı sonun a go ece esap. netice-
d 

d dild' Oyu b h nl d h b" ~ tirilen geçen mali yılın tahsilat mikdoır· 
l'r'le i. 2-1 DENIZLISPORGALIP e ı. n u eyeca a a a ıraz Fakat meg"erse anlardan bı'risinin ... sinde maden kömürü müstahsillerlne hu 

(s d ltı. D · 1· lanna nöre hesaplanna göre hesaplaı"P. fi ) . .. I k Z evam c ve az sonra enız ısponın sene içinde yapacaklan imrar mikdarının '" 
k ı yen •• ın. guze ızı oiçeye Maç Denizlispor alanında hakem bay 2 I l'b' ti" il ti' l d' dece kanatlan kırılmlf. Bu an birkaç bütçelere konması grup ihtisas entÜ• 
arsı h tt k k d k Ü d • ga ı ıye e ne ce en ı. k k H SObin tona kadar olanlar yüzde yirmiden, 'd' . ısse ıgı aş ı o a ar uvvet Şevket Ertopçunun idaresin e yapıllJllf-ı K ti" b. t k 1 ita ıl D da i a sonra canlanmıı ve ardinge ya· menlerinin de kabulüne mukteren esas. 

l ı ki, ne ı·zdı"vacın mukaddes bag"la- d N 'il' D 1 uvve ı ır a ım a rı aşan e- ak 1 k • d O 50 bin tondan yukarı olanlar yüzde 25 tır. Spor sahası Ay ın, azı ı ve eniz i · ı· 1 • h t .. ı b" naşar çıp a ııyaıı;ın an ısırm11. n !ardan olduğu halde bazı vilayetler in• 
rı ne d h • V ·ı· h"d b nız ıspor genç en u maç a guze ır o· k k ten aşağı olmamak üzere yabancı mem-.' e va •ı ası ın ı etini Üze- sporculariyle ve kalabalık ir halk küt· 1 .. . I d' B'lh k I . F h da i a sonra kadın ıstıraplar içerisinde kisaf ihtimallerini ileri sürmek suretiyle 
tıne k k k. k L } un gostermıı er ır. ı assa a ecı e • . leketlere imrarda bulunanların 1937 se-

çe me or usu piç eonu ilk lesi ile tamamen dolmu~tur. Oyun daha . . hlik 1. I k I can vermış.. tahmı'nlerde hu ha · · ita .L ~şk1 d b I mınm te e ı ıut ar urtarmaın ve ge en · · · d bJ• ·ıa k dil . esasın rıcınc çı r""' 
n an İr tür Ü ayıramıyordu. ilk anlarda heyecanını artırmış 8 inci da· 

1 
• . . H E .. B Arryı muayene eden bir mütahaıısıs nesı '?ınd e mi e aakg trı en erme tama- bütçelerini yük' seltmek ve mukabilinde 

A out an ı;en çevırmesı, asan, yup, a .. 
1 

• men ıa e 0 unac ır 
V bahanesiyle sık sık saraydan kikada Denizlispordan eol açık Ha-anın 'd T H·k d'" \ hunun hır an beyi olduğunu söylemiş ve · masraf tertıp' !erini arttırmakta oldulr.lan 

11,.1.la . yezı , uran, ı met ve ıger oyuncu- 1936 k d 
......,. şır ve sevgilisi Zoiçe ile bulu- güzel ve sıkı bir vuruşu ile Denizlispor 

1 
d k .. 

1 1 ak 1 bu arılann ötekilerden daha fazla zehir- ta vim senesi için e dış piyasaya gibi bir defaya ve bir seneye rnahsua 
"'r 1_ • • • arın a ço guze ve an atar oynama- 1. ld • . tmak h · · d h 1 
"" a,. saatlerce başba!l8 kalarak ya- lehine bir gol kaydedılmıştır. Bundan 1 brik . I ' 0 ugunu ılive etmiftir. sa mec urıyetin e u undukları olan akar aatıı bedellerinden mütevellit 
~tdı. d h · d an pyanı te tır. Q mikdarları 1937 senesi nisan sonuna ka-

aonra oyu~ ~eyecanıru a • .. zıya e ar· DENiZLi BöLCESI LIKLERINE ÇIV- lomobillerin yüzde gelirlere dayanarak bütçelerinde senelc-
b' ~ihayet kocasının kalbinin başka tırmıı her iki ta.raf ta. çok guzel oyunla RJLDE DEVAM EDiLDi l dar bitirmiş bulunanların memleket dı- re şamil daimi mahiyeti hiiz hizmet vo 

"K"inde olduğunu Teokano sezdi. çall§mağa baılamışlardır. Sümerliler ç· .1 sah d s k" Al a tmışında radyo Var şarısına gönderilecek mikdar l936 sene- masraflar ihdu etmekte bulundulr.lanıı· 
ısk 1 k k d d kuvvetli ve ekzeraizli olmalarına rağmen k ulıvn .

1 
Ç"."ınil ay. ~!ray 0Y,_gelnç b· Son istatistiklere göre, bu sene Ame· sinde harice imrara mecbur olduğu milc-

N 
anç ı tan u ur u. 0 ç ar 1 e ıvr eşı ova tlll<lm an ara· "k d ki dard f zl h f dan. müvazeneye müessir olan bu halin 

esi eksikti} fırsat bulup bir türlü gol atamamıılardır. d d 
3 1 ç· .1 y . rı a a otomobil fabrikalan üç milyon an a a ise, u azla milcdar rnüs-

c. . . sın a cereyan e en maçta .. ıvrı e-

1 

b' h 1 l kvim önlenmesi ve hazan bütçelerin tan7.İ .. 
f'_ıizel mi değildi} Denizlispor ise daha az ekzeraizlı ol- tilova takımı galip gelmiştir. Gelecek ot~1mo ıl yapmışlardır. Bunlardan iki ta si in 937 !da ' dsenesi içinde harice minde derpiş edilmiyen borç tak.it ve 
'-"Zibesi, işvesi mi yoktu} dukları halde daha enerjik oynaml§lar- h f D . 1. !iki . h' b 1 ak j mı yon 400 bininde radyo vardır. yaptığı imrar an a dolunacaktır. f 'zl · · mlı · 1 . li a ta enız 1 crı ıtam u ac tır. .. aı crının ve pragra ı~ ere aıt mu• 

t er hususta Leonu memnun ve dır. Haftayım sonuna kadar heyecanla ı l Bugun Amerikada son yedi ııene içe· * hassuatın ilavesi imkanlannın temirJ 
tatmin edecek kabiliyetten mi mah- devam etti. Her iki ta.raf ta birisi gol NIY AZI BAYRAKTAR risinde yapılmış radyosu olmıyan on mil- * Holivutta Jorj Brenin Greta maksadiyle sunulan kanun li.yihası ha· 

11l'r'ldu} adedini fazlalaştırmak. diğeri mukabil yon otomobil bulunmaktadır. Bu oto• Garboya karşı olan aşkının devam zırlanmıştır.> 
1 Kendi kendine sorduğu bu sual- bir gol atmak gayretiyle bütün enerjileri· Da d I mobil sahiplerinin de arabalanna radyo etmekte olduğu söyleniyor. Garbo- yeni madde şudur : 

bere! Cevap vermiyen, verecek cevap ni sarfetmişlerdir. Birinci haftayım bu aran 1 yor koydurmak arzulan fabrikatörlerce tabii nun Stokovskı' ı"le evlenmesı'nden \ı - Iılarei uınumiyei villlyal kanunu-
k daınıyan Teokano, kalbini ezen ve ıekilde 1-0 Denizlispor lehine bitti. 10 Biri üç, diğeri iki Yll§mda iki çocnia görülmekte olduğundan Amerika radyo sonra Jorj stüdyodan ve dünyadan nun munddel 84 üncü maddesi aşağıda 

8.~ Urtan kıskançlık ile doğruca Va- dakika istirahatten ıonra ikinci b fta.yım bakmak üzere bir Türk dadı aranıyor. l müesseseleri •eri halinde milyonlarca elini çekerek villasına çekilmiş ve 0 yazılı şekilde değiştirilmiştir : 
1 ~ koştu. br :!adı. Oyun batlar batlamaz 2 inci da- Lölövan pzetcsine müracaat edilme- radyo makinaaı yapmak üzere hazırlan- 1 gündenberi hiç bir yerde görünme- A) Varidatı azaltıcı ve çoğaltıcı ..,. 
~el gözlerinden yaşlar boşana- kikada Denizlispordan Eyübün çok güzel lidir. 1 - 3 maktadır. miştir. bepler bulunmadıkça vil&.yet gelirleri, 

H-ı k ı·ı- Diy~ -;;;ar. Kız da: Öyle mÜkemmel olur ki görenin gÖz- KöşkÜn etrafını gemi ile d~k;ık- geçen mali yılın tahıilô.t mikdarlanna a masa arı - Ben kırdım .. der, Dünyanın !eri kamaşır. Dil ile tarifi mümkün tan sonra karşısında gemilerini de- göre, hesaplanarak bütçeye konur. 
üstü varmış ta haberim yok. Baba· değil.. mirlerler. Gelirlerin arttığı. tevaik ve dahiliye 

l\tl
''•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B ha vek3.letince kabul ediline fazlaaı nazan ma haber ver. Beni buradan çıkarın. a sı: Şahzade güvertede ak!l8m ay ışı-

u ra d ı na naı•ı olan dı•lber Yoksa kendi kendimi helak ederim. - işte kızım, der. istediğin bil- ğında billilr köşkü seyrederken Su!- dikkate alınır. Tevsik edilmemiş ol"" 
Dadı J.:adın hemen gider, i,i padi- !ur köşk hazır.. fazlaların karıılıkları, daimi masraflar 

sah 1 P d . h d k 1 K kk ed k b ha Ü tan da pençeresinden yabancı gemi- ve prog"ramlı i•ler haricinde kalan ter-
- a an atır. a ışa o tor arı ça- ız teşe ür ere a sının e ·- nin geldig" ini görür. • 
• al f'k' d · .. f" Y b' k · 1 ak !İplerden, merkezde müteşekkil bütçe gırar c ı ır anışır. nı op u. anına ır aç carıye a ar A b b . d l _ J _ Doktorlar: sandala binip billur köşke gider ve d' }- ca a u gemı nere en ge - tetkik komisyonu ka.rariyle, tenzil edil· 

f. - Çıksın ama, birdenbire değil. artık burada safayı hatırla oturup ı mek suretiyle bütçeler tevzin olunu" 
if Yvel zaman içinde kalbur samanı dadı tayin etmişler. Hasılı kelam Yavaş yavaş.. yasamağa başlar. Diye merak ederek köşkün önü· B) Vilayet borçlariyle kanuni hiase
d;'nde, bir varmış bir yokmuş bir pa- çocuk gün ve güneş yüzü görmeden Derler. Kızı günde bir iki saat ma- Billur köskün methi her tarafa ne çıkar, bir de güvertede şahzade- ler ve programlı işlere ait masraflar büt; 
c:-ah varmış. Bu padişahın hiç ço- •ıbu mağara içinde büyümeğe başla- radan çıkarıp gezdirdikten sonra tek- yayılır. Her yerden her memleketten yi öyle ayın on dördü gibi bir deli- çelere konmaz veya eksik olarak konur• 
lu Ru olmazmış. Olmazmış değil, o- mış. On dört on beş yaşına gelmiş. rar mağaraya götürürler. köşkü görmeğe, seyretmeğe insanlar kanlı halinde görünce hemen can sa tamamı yahut noksanı varidat tertip
l'::uş olurmuş ama doğar doğmaz O kadar güzel o kadar güzel olmuş Bir gün yine böyle dolaşırken de- akın etmeğe başlar. Hind padişahı- ve gönülden il§ık olur. lerinden elde edilecelc fazlalar karşılık 

ınadan ölürmüş. ki, cihanda eşi yokmuş.. niz kenarında düşünceye dalar. nın oğlu da bu köşkün methini işi- Şahzade de Sultanı görünce aklı göaterilmek yahut vilayet hizmetleri ba-
1-i Bir sün yine bir kız evladı olmuş. Bir gün burada canı sıkılır. Dadı- Doğruca babasının yanına gelir. tir. başından gider ve düşüp bayılır. ricinde bulunan ma.araf tertiplerinden 

emen hekim hoca hep çağırmış. sının olmadığı bir sırada mağarada - _Ey ben.im şe_ vketli babacığım .. , Babasına:. Kendine geldig"i zaman ise Sultanı tenzilil.t yapılmak suretiyle bütçe tetkik 
• :- Aman •. Ne yapıp yapıp bu ço- ne kadar iskemle varsa hepsini üst d E be b d Bab d 1 ta b ld komisyonu karariyle bütçelere ithal •\Jg er. ger nı sevıyorsan u enızın - ac•gım, er. s n u a falan artık göremez. Arkadaşlarına: olunur. 

0u olsun ya!l8tınız. üste koyar ve mağaranın tepe camı- ortasına billıirdan bir köşk yaptınr- öyle güzel ve billur bir köşk yapıl- B d d ak im Be 
eınia na çıkar Camı kırarak ba•ını dı~~n • • · b" ·· d ·· 1 · 1 k• .. • .. 1 • k - ura a urm 0 az. n C) lı programları; hu kanun hükmü· D •· · • ..- sın, ıçının utun O§Cme en e - mış ı gorenın goz erı aınaşırmış.. !dır • 
olttorlar çıkarır Bır' de bakar k"ı ort lık g" 1 d 1 E" 1 · d ·d • k'" k'. b' d sonra çı acagım.. ne ıı;öre. blitçelerın" mali kabı'lı'yeti" n·'-: . a un, mas, a tın ve sırma an o sun.. ger zın ver e gı eyım şu oş u ır e Di k lk ak • .,... 

t' - .Şevketlim, demişler, sizin ke- güneş .. Aydınlık .. Bir de geniş bir yaptırmazsan şu saatte kendimi he- ben göreyim. yere ye en açıp gece v ti o- tasından da ayrıca tetkike ti.bi tutulur• 
ı::::ıze yer altında bir mağara yap- deniz .. Öyle ki gözle bakılmaz .. Kız: lak ederim. Hind padi§Bhı oğluna izin verir. radan uzaklaşırlar. lar.> 
l'İit" '..Orada büyüsün. Belki dünya - Vay .• Demek bu dünyamn al- Padişah ta: Şahzade, yanına birkaç arkadaıı- Kız ise ıabah olunca yine pençere Kanun, nqri tarihinden muteber ola-
>'o unu görüyor da ondan yaşamı- tı varsa üstü de varmış.. - Aman kızım, istediğin billıir nı alıp bir gemiye binerek yola çı· önüne koşar. Bir de bakar ki ne ge- caktır. p Diyerek bir müddet hayrette ka- köşk olsun.. kar. mi var ne delikanlı •• Hemen ah, vah 
"e adişah bu fikri muvafık bulmuş lır. Nihayet aşağı iner. Dadısı geldiği Diyerek derhal billö.rculara emir Epey 7.aman gittikten sonra niha- edip iki gözünden yaş yerine kan a- * Simon Simon çevirmekte ol· 
._.;er ~l~n~a dört tarafı muhafazalı zaman bir de bakar ki tepe camı kı- verir, billıircular deniz üzerine bir yet lstanbula gelirler. !atarak ağlamağa, dövünmeğe bat- duğu Joset filimini bitirmiştir. Bu 

ç!: g~bı hır mağara yaptırmış. rılmış. kösk yapmağa koyulurlar. Billur köşkü görünce hayrette ka- lar. filimde yıldız birbirine hiç benzemi· 
cugu oraya koymuşlar, bir de - Sultanım bu cam nasıl lanldı} Köıkü tam bir ıenede bitirirler. lırlar. -BiTMEDi- yen ik sanatkar halinde şarkı aöy· 

lemekte ve dansetmektedir. 
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Bundan tam dört asır evvel 
I 1ostradamüs yirminci asrın tayy<ıre, tank, zehirli 

vermişti gazlarla harp fecayiini bütün tafsilatilt! haber 
Bu rakamların altında da şu yazı- hareket edilmesini komşu ve dost 1 Nostrad~müs, genç kıza, parlak 

lar göze çarptı: devletlerden rica edeceğim. Yeni talili bir çocuğun doğduğu zaman 
cKan, katliam; katliam, kan I» harp aleti icateden mükafat yerine 1 gök yüzünde iki parlak yıldızın na-
Ve ... Sanki yerlerin albndan, ta idam cezasına çarpılacaktır. ısıl bir~~ştiğini de ~österdi ve öğ~etti. 

cehennemlerden gelen, bütün ruhları Nostradamüs, bu suretle ve ihti- ı. Talıı karanlık hır çocuk ta d~~d-~
korku ile titreten bir s,.s te 1914- yarsız olarak cihanın istikbali ve in- gu zaman da yıldızının na•ıl sonup 
1918 senelerindeki ölecek yirmi mil- sanların uğrıyacakları felaketleri bil- yandığını gösterdi ve: 
yon insanın faciasını anlattı. dirmiş oldu. - Hind eski kitaplarında ruhlar 

Bu en büyük İnsan boğuşmasın- Prenses Yolanda gelince: Bu gü- hakkında çok kıymet~i mal~mat var-
da kullanılacak ölüm ve öldürme zel saray kızı Nostradamüsün haber-1 dır. Bunları hep tetkık ettım. 
&!etleri, salondakilerin hepsini çıldır- !erinden çok hoşlanıyordu. Bunun ı cHer ruh, c~setten ayrıldıktan 
tacak kadar müthiş idi. için de Nostradamüsü bir müddet I sonra ~lla~a gı~en yolu .. ~ulmak 

- 20 - daha sarayda alıkoydu. Bunun ikin- 'ı~ecburıyetınd~ır. Fakat, olu~ ~e-
Evet, Nostradamüs bundan dört ci bir sebebi de daha Yardı. Yol:md nılen şey hakıkatte yoktur! ölum 

asır evvel yirminci asrın harp leva- sihirbaza aşık idi!. denilen şey, ancak cahillerin iddiası 
zımmm, tayyarelerin, tankların, seri Nostradamüse: ve korku•udur. 
ateıli mitralyözlerin, zehirli gazların _ Bana kağıt falına bakmak öğ- «Her el ğan çocuk, daha evvelki 
tafsilatını yazdı. reteceksin. Yıldızlarda,. büyük a- bir ruhun, yeni bir cesede girmesi 

Hükümdarın saray halkı ve da- damların hayatlarını okumak kudre-,demektir. 
vetlileri 191 4-1918 cihan harbmın tini de bana vereceksin! Cani ve şey- Ve tekrar cesetleşmesi, ya evvelki 
dehşet ve fecaatini adeta tüyleri ür- tanların idare ettiği insanların da hatalarının cezasını çekmek, yahut 
pererek dinlediler. Ve kendi zaman- yıldıznamelerini bilmeği isterim! de-lh:'şk.a bir h_ayat tecrübesi yapmak i-
larının harpları onlara hafif bir §Bka di. çmd!r. dedı. 
gibi göründü 1 ve hepsi de ihtiyarsız Nostradamüs, ister istemez, güzel Nostradamüsün bu dersleri, Y o-
olarak: 'araylıya istediklerini öğretmeğe landın çok hoşuna gidiyordu. Her 

- Bereket versin ki biz bu ce- başladı. gece, yeni ve bin bir çeşit mesele 
hennem devirlerine erişmiyeceğiz 1 Artık bütün geceler, sarayın yük-j üzerine sual soruyordu: 

dediler. sek tarasalarmda, sihirbaz ve tabip - Alim Nostradamüsüm, bana 
Nostradamüs 1914, 1918 harbı fe- Nostradamüsü gören güzel Prensese söyle rica ederim; bu yıldızlarda in

caatini ballandıra, ballandıra anlat- c Yıldızların dilini» öğretiyordu. san var mıdır> Bu insanlar bize ben
tıktan sonra sözüne devam etti ve Güçlü, kuvvetli, yakışıklı Nostra- ziyorlar mı> Her yıldız meskun mu-
1938-1840 hadiselerinden bahse baş- damüs ile güzel, genç ve ateşli saray-j dur> insanların fen ve sanatte iler
dı: lı kız yükseklerde başba~a çalıştılar j liyerek bir gün hususi uçma makine-

- Gök yüzünde o kadar çok ma- durdular! -BITMEDl-
kineli uçuş aletleri görüyorum ki, 
bunlar adeta güneşi kara bulut gib' 
kapatıyorlar 1 Bu kara buluttan yağ-
mur taneleri yerine ateş, demir ve ö
lüm yağıyor. Bu atşeler şehirleri bir 
kaç dakika içinde tutuşturacak, on 
binlerce çocuk, kadın ve ihtiyarı da 
yakacaktır. 

cŞafak sislerini andıran hafif bu
lutlar, bir sabah bir şehir halkınır. 
birden ölümünü mucip olacaktır. Bu 
ölümden kurtulmak istiyenler fare
ler gibi toprak içindeki kovuklara sı
ğınacaklardır 1. 

cNe kadar yazık. İnsan medeniye
ti mahvolmak tehlikesine maruz ka
lacaktır. Medeniyetsiz kalan insanlar 
bir hayvan sürüsünden farksız ola
caklardır. Bundan sonra insanlara 
weytanlar, cinler ve Deccal hakim o
lacaktır! Bu habis ruhlar İnsanların 
;ı:eka ve dehasını yalnız ölüm maki
neleri icadı için çalıştıracaklardır. 
Artık para, demir ve ateş için çalı
ıan İnsanların hali çok feci olacaktır 
Arz üzerinde korkunç bir açlık hü
küm sürecek, eyi düşünmek, merha
met etmek ve yardım fikirleri kalmı
yacak, hainlik, riya ve kötülükten 
ba,ka hiç bir şey düşünülmiyecektir. 

Hükümdar: 
«Yeter, yeter artık! Menhus acla.T. 

ous artık 1 diye bağrıdı. 
Davetliler ve saraylılar çok hid

detlendiler, o kadar ki Nostradamü
•Ü tahkir etmek hevesine bile kapıl
dılar. Bunun üzerine güzel Y oland, 
hemen müdahale etti, ve tatlı sesiy
le: 

- Görüyorum ki, Nostradamü
ıün istikbalden verdiği haberler üze
rinizde derin ve büyük tesirler yap
makhtadır. dedi. 

Aynı halin Napoli hükümdarında 
da olduğunu hisseden Y oland bu de
fa da: 

- Hükümdarım, dedi. Bu habeı
ler size de hoş görünmiyor; fakat 
Nostradamüsün bunda kabahati 
yoktur; gördüğünü veya olacağı öğ
rendiğini söylemek bir suç değildir. 

cNostradamüsün istikbalden ha
ber vermesi, pek tabiidir, ve kendi
si de cezbe halinde olduğu için söy
lediklerinden haberdar değildir! 

Eski Avusturya borçları 

ln~iltere: bu meselede 
azımkar davranıyor .• 

Faris 21 (ö.R) - B. Himınelin riya
seti altındaki Alman delegasyonuyle 
AvU3turya borçları meselesi hakkında 

milz.akerder başlamıştır. Al=nya bu 
borçları reddettiğinden ve kefil devletler 
komitesinde yapılan müşterek harl'kct te 
bir tesir yapmadığından böyle iki tara
raflı müzakereler z1ruri olmu tur. lngıl
!crf' şimdiden bu meselede azimkôr bir 
hareket hatlı kabul etmiştir. Frans:ıda 

mernnuruyet verici bir ne'icc almak az
ııindedir. 

Parıs, 21 (Ö.RJ - A .anların eskı 

Avusturya istikrazlarının borç taksitle
rini Üzerlerine almaktan imtinai dolayı
siyle c Journal > de Saint-Brice şunları 
yazıyor: 

cMüzakerf'Cilerin Alınaı::.iara karşı ile
ri sürecekleri sebebler hiç te az değildir. 
Ve bunların en ciddisi de hiç şüphesiz 

İngilizler tarafınd.n ortaya atılan tehdit
tir. Fransa da Alman ihracatı bedelinden 
bir klsmını tutarak kendi kendine tedi-
~·at yapabilir. Gerçe Fransa için bu mu
amele daha güçtür. Ziw şimdiden Young 
ve Davcs istikrazlarının !l'f.'rvjslcrini te
min için Fransa Almanya ile alım satım 
muvazenesini yapmağı aklına geürİnedn 
ovvel sekiz yüz milyon franklık AL'Ilan 
malını yulnıağa mecburdur. Eğer buna 
Avusturya istikrazı için yüz altmı~ beş ,_ 
milyon franklık bir mikdar ilave et-

• 

mek lazım gelirse muamele bir kat B. Hi'.ler Hw. ,.elle bır/;l:te. 

daha güç olur Fak~t Almaiılar unut- bir bakiye (•old) temın etmi§tir. Bu sol
mamalıdırlar ki Fransız - Alınan an- dun bir kısmını tutarak biz de alacağı
l!f"ası Almanları d~z olarak aJc.:if mızı tcs\•iy~_ek yolunu bulabiliriz. 

Artık düşünme:y iniz ! 
Yazlık elbise kumaılannw nettden alabileceğinizi biliyor musunuz? .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en aon modaya muvafık kuma~larıle •İ:i 
müfkülden kurtarmıflır 

cSonra .. Hükümdarım 1 Nostrada
müs, istikbalin hazırlamakta olduğu 
bu faciaları söylemekle, ileride gele- ~ 
cek hükmdarlara doğru yolu göster
mi• olacaktır!» 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tunın· 
\mı' fabrikaların kuma,ları kostümlük ketenler pardeaülükler ve 

her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çetitleri rekabet 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Güzel Prensese bunları söylerken 
bir eliyle ele sihirbazı hiddetli asil
zadelerin tecavüzlerinden muhafaza 
eder gibi bir vaziyet aldı. Yolandın 
bu vaziyeti üzerine Napoli hüküm
darı bir az siikunet buldu ve: 

- Doğru söyliyorsun, Yoland! 
dedi. Kötü ve fenayı, tedbirlerle kar
tılamak insanların her zaman elinde
dir; yeter ki fealığı görmüş ve bilmi~ 
olalım. Ben şimdiden karar verdim: 
Harp ve ölüm için yeni alet icadı be
nim memleketimde yasaktır; böyle 

.. 

Peşlemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul·ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı etrafında 
Madam Salti bu kaçakçılıkta 

alakadar bulunduğunu reddediyor 
Londra 17 (P. S) - Uyuşturucu mad

deler kaçakcılığı yapan şebekeye Lon

dranın ckadın çamaşırı> satan maruf 

müesseselerinden birinin direktörü ma

dam Sallinin mensup olduğundan şüphe 

cdilmi.~tir. Paris tahkikat hrutlınliği bu 

kad1ru uyuşturucu maddeler kaçakcılı

ğı yapmak ve Sent Onorodeki uyuştu
rucu maddeler fabrikasrm kundaklamak 

suçlarile ittiham ettiğinden iadesini tn
giltereden istemeğe karar vermiştir. 

Madam Salti bu ittihama karşı şu ce
vabı vermiştir: 

- Aleyhimdeki itühamlar gülünçtür. 
Fransız zabıtası bu işte all\<kadar olan 

b:ızı kimselerle dostluk ve münasebetle
rimin derecesini bilir. Fransaya iade 

edilmekliğim talebine gelince buna şid
detle muhalefet edeceğim. 

•. 

insan kanı 
Stokları yapılıyor 
Mütehassıslar bu kanı 
uzun zaman muhafaza 
etmenin yolunu bulmağa 

çalışıyorlar 

Salti, Isviçrede tevkif edilen Peri! dip
lomatı Bakula ile münasebeti hakkında 
kendisine atfedilen sözleri yalanlamış- Uyuştunıcu maddeler kaçakçılığı 

mücadele ede11lerde?ı 
Rwsel Pa§O. 

Faris, 21 (P.S) - Parisin Seni Antu. 
van hastanesinde insan kanı stoku yapıl 
maktadır. Bu karu şimdilik aktif kalite· 
!eriyle on beş günden fazla muhafaza 
etmek kabil olmıyor. Onun için mütehas
sıslar bu müddeti mümkün olduğu kadar 
uzatmak yolunu bulmağa çalışıyorlar. 

Böylece müstacel vakalarda kan vermek 
icap ettiği zaman binlerce insanın haya
tım kurtarmak kabil olacaktır. Bugün 
dünyanın hemen her yerinde bu mesele 
ehemmiyetle tıp alemini işgal etmektedir. 
Bilhassa Çin ve İspanya harbinin facıa· 
!arı görtildükten sonra harp zamanında 
konserva kan stoklarının hayati olan 
ehernıniyeü gözönünde tutulmaktadır. 

Bu işle meşgul olan Fransız doktoru 
Tzank kanı ampüiler dahilinde muhafa
za etmeğe çalıştıklarını söylemi.~tir. Bu 
şekil yeni olmakla beraber Ispanya harbı 
esnasında tecrübe edilmiştir. Fransızla
rın, Ispanyolların bu husustaki metotlan· 
nı mahallinde tetkik etmilşerdir. Yapıan 
tecrübeler bu şeklin zail noktası insan 
kanını uzun zaman muhafzaya imkAıı 

bulunmamış olmasıdır. Fransız askerl 
ile makarnalı Paristen bir kaç kilometre 

tır ... 

Hangisi anne 
mesafede bir kaç metre derinlikte kan 
konservesi hazırhyacak olan laboratuvar 
merkezlerinin inşasrm karar altına almış
tır. Bu iki merkez tam randmanla çııht
tığı takdirde harp zamanında yaralılarm 
kurtarılması için iycap eden insan kanı
nı yetiştirecektir. 

Bu çiftlere bakınca kadınların hiç ihti- s· D ı· 
yarlamadıklarına hükümedebilirsiniz ır e 1 

. . ~. ,,+..,'. ., ~ Almanyada orta-

Elvire Pipr••ko ve kızı 

Bu devrin kadınları çabık ihtiyarlamı
yor ve ekseriya kızUırile ehem akran> 
görünmek kabiliyetini gösteriyorlar. 

Bilhassa sinemada genç artistlerin an
neleri şaşılacak kadar genç olduklarını 
görüyoruz. Hani eski bir laf vardı: cBu 
gelinlik kız sizin mi? Kabil değil.. İnan
miyacağim.> Bu söz artık kıymetinJ kay
betti. 

Dün ender olan şey bu gün umumi
leşmiştir. 

Sinemanın sevimli yıldızlarından Si
mone Simonu annesile yanyana görenler 
iki kız kardeş zaruıc<lerler ... 

Ada Çekova ann""i Olga Çekova ile 
birlikte bir boloya gitti mi erkekler ayni 
yaşta i\i hemşir<yi ıındıran bu çiftten 
hangisino kur yapmak icap ettiğinde 
tereddüt g•;sterirler. Elvire Pipcsko ile 
kızı için de ayni şeyi söylemek, ayni 
tereddüdü geçirmek kabildir. Şurası mu
hakkak ki bu günün kadınlığı güzelliği
ni muhafaza etmekte, gUnün zevkine 
göre güzelleşmekte ustadır. 

Bu mucUıeyi yalnız makyaja atfede
meyiz. Vücudu güzelleştiren spora ve
rilen ehemmiyet, kadınların vücud ve 
t<>n güzelliğini yıpranmaktan muhafaza 
için fenni tavsiyelere büyük dikkat gös
termeleri, nihayet neşenin güzellikte ha
kim bir rol oynadığını bilerek mümkün 
olduğu kadar kendilerini kedere kaptır-

lsa arimi idi, 
yahudimi! 

Malumdur ki Almanyada ırk meselesi 
her şoyin başında gelmektedir. Irkçılar 
yahudileri aşağı görürlerken, dindarlar 
da !sanın yahudi olduğunu ileri sürüyor

lar. Fakat, Alrnaıı ırkçıları !sanın mü
kemmel bir şimalli yani iıri ırkına men
sup olduğunu iddia ediyorlar ve delil 
olarak ta Isa yahudi olsaydı, böyle bü
yük bir din kuracak deha gösteremezdi, 

Simone Siman ve annesi 
maktan çekinmeleri en mühim rolü gör
mektedir. 

Müdafaa 
Meşhur avukat Çaçaron mahke

mede hırsızlıkla maznun birini mü
dafaa ediyordu: 

- Müekkilim doğru yoldan bir 
an bile ayrılmamış bir mücessem na
mus timsalidir. O, bir altın saat çal
makla nasıl itham edilebilir> Bu iki 
katlı bir yalandır. Zira müekkilim 
evvela bir saat çalmamıştır. Saniyen 
çaldığı saat altın değil, kaplamadır 1 

diyorlar. değil, şeytandır> dediğini ileri sürtiyor-
Onlara itiraz edenler ise, !sanın Davi- !ar. 

din oğlu olduğunu, Incilden cSelamet Birincilerin başında Alrnanyada yahu· 
yahudilerdedir> dediğini söylüyorlar. di aleyhtarlığı şefi Ştrayher bulunrnak

Buna, ırkçıların cevabı, Incilin yahu- tadır. Diğerlerinin başında ise, geçen se
diler tarafından tahrif edildiğidir. On- ne ölmüş olan general Ludcndorfla ka
lar, !sanın, bilakis: cBabanız, Jbrahim risı vardlr. 

lığı telaşa verdi 
Berlinden bildiriliyor : 
Geçen gün, bütün Almanyayı telioa 

düşüren bir hadise olmuş ve bundan bil
hassa dini rüesa endi§e duymu§tur. 

cMilli Alman kilisesi, neırettiği bir 
tebliğde, artık Almanyada din olarak 
yalnız Hitler idaresi umdelerinin tanına .. 
cağı, kürsülerde papazların viizda bulu .. 
namıyacakları. Jncil yerine Hitlerin 
cMücadelem> kitabının okunacağı bil
diriliyordu. 

Bu haber Avrupa gazetelerine akse .. 
dince her memlekette ayni telBsı uyan .. 

dırmı§tır. Bu euretle Alman hükümeti, 
hıristiyanlığa ve papaya en şiddetli ve 
son darbesini indirmiş oluyordu. 

Bununla beraber, çok geçmeden me· 
"ele anlaşılıyor. 

Berlin hıristiyan mahafil Almanyads 
cAlman milli kilisesi> isminde bir din 
riyaseti tanımadıklarını eöylerlerken, hü .. 
kümet de bu tebliğin uydurma olduğu• 
nu bildiriyor : 

Bu tebliği yazan, aklını kaçırmıı bir 

mistiktir ve polis kendisini tevkif ede .. 
rek hapse atmıştır. 

Bununla beraber, euçlunun ismi gizli 
tutulmuştur. 

Küin Elizabet eyliılde 
denize indirilecek 

Dünyanın en büyük üçüncü vapuru 
olarak Ingilterede inşa edilmekte olan 
Kilin Elizabet vapuru Eylfılde denize 
indirilecektir. Bu vapur Norrnandiya 
ve Kilin Mari'den daha büyük ve daha 
ağır olup şimdiye kadar dünya yüzünde 
denizlere indirilen vapurların en büyü· 
ğüdür. 

Vapura Ingiliz kraliçesinin ismi verile
ceği için 27 EyHll günü eski bir ananeye 
uyarak, Kraliçe Elizabet vapurun tek• 
n""inde bir şişe şampanya patlatacaktır. 
Kilin Mari vapuru 81,235tonluk idi. Kilin 
Elizabet ise 85,000 tonluk olacak En bil
yük süratin temin edilebilmesi için mil· 
hendisler Küin Mari pltinları tizerind• 
bir çok tadilat yapmışlar ve yeni vapuz 
bu tadilAt şekilleri tatbik edilerek mey• 
dana getiriliyor. Vapurun yalnız iki ba
cası ile buhar kazanları yirmi dört yerine 
on iki olacak, buhar kazanlarından ka
zanılan yere üyatro sahneleri ve ön ta
rafta bir spor sahası, üçüncü mevki apar
~ıman ve kabinelerinin yalnız bir sinema 
'alonu inşa edilecek ve bu salona tiçün
·ti mevki yolcuları gireceklerdir. 

2410 yolcu için her türlü konfor ve 
stirahati cami kabine ve odalar buluna
:ak ve yolcu adedi Kilin Mariden 300 
fazla olacaktır. 

Vapuru inşa ettiren Kunart kumpan· 
yası şimdiye kadar Ingiltereden yaln 'z 
Küin Mari ile yapılan Amerika seferleri
ni 2 vapur işleterek yapmağa başladıktan 
sonra ücretlerin ucuzlıyacağını tahmin 
ediyor. Bu suretle yolcular Şerburg ve 
diğer yerlere uğrayabilecek ve vapur 
Nevyork limanına elli dört saat içind" 
bütün malları bosaltacaktır . 

hu ıdl. nal o \..;; ...,..._______ ALlC:. yıı. ·

inkişafı asırlara m.uht~~tı: Ve b~ra- TELEFON : 2056 ı hıncını a1amantl' ora ~ ......... ' fakat i disinden öğrenilementtşnu 
. n1r -;e kalkı n1,, 
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Tramavaya .giderke 
Geçenlerde tramvayda gidiyor-ıinsani bir fikir değildir. Bir insanın 

dum. Vagonun içinde oturmasını :far zamanında ona insanca muame· 
•evmediğim için sahanlıkta duruyor- le etmek lnZlmdır. insanlık kaideleri 
du.m. Tramvay gittiği müddetçe ben bunu icap ettirmez mi~. insanların 
de etrafımı seyrediyor ve keyifleni- felaketli anlarında kendilerine yapı· 
Yordum. lan yardımın kıymeti vardır. Yoksa 

Troistki köprüsünden geçiyorduk. müsait zamanlarındaki yardımın ne 
Manzara harikulade güzeldi. Bir yan- manası olur>. Sonra, bu adamın be
da Petropavlost kalesi altın yaldızlı nim akrabam olmadığını nereden bi
kuhbeaiyle görünüyordu. Diğer ta- liyorsunuz > Belki de ben buna, ak
rafta iae Neva nehri bütün ihtişamile rabalık bağlarına istinaden yardım 
akıyordu. Tam bu esnada güneş te etmek istiyorum 1.. 
batıyordu. Bir kelime ile, ıu eskile- K d k .. k d b' d d"d·· • ilı!'--t deci.ki · b. on o tor a m, ce ın en u u-
rın c an > ı en ır manzara var· .. .. .. , __ dı V ••t..::. .. h ı 
d 

gunu çııwr . e o u.u.mege azır a-
l, k 
T ·tti· .. • "dd t ben b nara : ramvay gı gı mu e çe u . . . 

güzelliklere bakıyor yudum yudum -Ben şımdı akrabanızı ıcap eden 
bunlan tatmağa ~lıııyordu. Ka- yere gönderey~m de o ~an ~~wdava 
famdan bin bir fikir geçiyordu. Bin s:yahat etmemn ne oldugunu ogren· 

bir insant cümle, bir zencirin halka· nır t. 
ları gibi kafamda ııralanıp duruyor- Zayıf yüzlü yolcu: 
lardı. Bir çok şiirler, birçok mısralar - Amma da aksi kan ya çattık, 
tA dilimin ucuna kadar geliyorlardı. ha!.. diye söylendi.. Bırak şu düdü
HattA yanılmıyoraam Puşkinin ıu ğü .. tşte bak .. Ben şimdi paraları ve
tnısraını yüksek sesle söyler gibi ol· ririm .. 
dum : Adam elini cebine altı. Cüzdanım 

«Teyze, teyze bizim ağlar bir ölü- çıkardı. Cüzdanının içinden gıcır gı
yü çıkardı .. > cır yepyeni üç çervonetslik (30 rub-

Ben bu tatlı hayaller içinde yüzer- le) bir banknot çıkardı: 
k~, bile!çi .~~~ının ~nce ve keskin _ Doğrusunu isterseniz bu ka
teaı, benı duşuncelerımden ayırdı. dar büyük bir parayı enti püften bir 
Biletçi kadın. bir yolcu ile münaka- b'l t • · bo d k · t · dum 
taya girişmi~ti. ı ek ıçın d z ku~mba ısd e1rnıybord . 

B'rd b' • .::L.-L L!l.!-J • b Fa atma am ı uca a oz c ava-
ı en ıre, ,.UA.DCA ı:uur erın u- d .. •. k • t · O t lik t 

1 tlan d kan ı k 
an goturme ıs emıyor. s e • e 

u arasın a at.anmıı uçar en 
'.J•• .. J k d" ·· ı · L benim yerime bılet parası ver-
tıunyanın aşagı ı uşunce erme K.a· • • • 

dar inmek mecburiyetinde kaldım. mek ıstıyenın paralarını kabul et-
Gcnç ve güzel kondoktörümüz miyor: şimdi bozsun bakalım bunu. 

hiç te güzelliğine yaraşmıyan biı Bu kadar parayı bozabileceğinden 
•ertlikle orada, sahanlıkta durmakta şüpheliyim l.. 
olan bir yolcuya şunları söylemekte Kondoktör kadın hiç istifini boz-
idi: madan: 

- Siz ne demek istiyorsunuz? - Bu kadar büyük bir parayı bur· 
Ben sizi bedava götürmeğe mi mec- uma ne diye sokuyorsu? diye söy
burum >. Ya bilet parasını veriniz ve lendi.. Tabii bunu bozacak param 
Yah~t tr~mvaydan ~ı i~i~! . yok .. Vatanda lar, içinizde bunu bo-

Bıletçı kadın, bu sozlerını fakırce '!abilecek kimse yok mu? 
aeyinmiı bir adama söyliyordu •. Za- B b b k · t eli 
yıf yüzlü adam ise, hiç bir cevap F k en u f,,a.~a}J~ 0

1
zrna ıs et bam .. 

· f ka ~ a at zayı yuz u yo cunun ser -
•ermıyor, a t para vermege de ,_ la ·ı k ıl f 
~av a d ~ış rı ı e ·ar aşınca vazgeç ım. r nmıyor u .. 

Nihayet ceplerini kanıtırmağa Yolcu, muzaffer bir eda ile: 
başladı .• Fakat hiç bir ey bulamadı. - Ben malımı bilmez miyim e-
Bunun üzerine biletçiye dönerek: fendim~ diye söylendi .. işte bund~n 

- Allah Allah bu kadar da güzel ötürü ben bu parayı çıkarmak iste
olduğu halele, bu güzel dudaklardan miyordum .. Çünkü nasıl olsa kimse
l:ıu derece çirkin sözler nasıl çıkabi- nin bozamıyacağını biliyordum. 
liyor > •• Çatık aurat ta ona hiç yarat- Kondoktör kadın bu !şe fena hal-
pıyor .. Bayağı güzelliğini bozuyor. de içerledi: 

aram yok şekerim .• Ne yapayım? _ Ne antika bir müşteriye çat-
Esasen bir istason sonra ineceğim .. tık, diye söylendi .. Ben şimdi traın
.eundan ne çıkar, vagonu yeyecck vayı durduruyorum .. Ve ~u müna· 
değilim yat... sebetsiz adamı indiriyorum. Yanm 

Kondoktör kadın, eynı çahk ~- saattenberi beni meşgul ediyor .•. 

reyle: Kondoktör kadın elini zile attı. 
- Hayır azizim, diyordu. Ben Çalmak üzereydi .. Fakat, zayıf yüz-

•izi bedava olarak bir tek istasyon lü yolcu bir el hareketiyle buna ma
hile götüremem.. Madam ki paran · ldu. 
Yok, ne diye küstahlık edip tramva- nı ~ O.ur dur Allahın helası dur 
hb·· "f ı__ __ !-b' - , .. 
lü nuyoraun:·· •ıte DCilllil ır tür- dedi. Çalmaf.. Senin gibi bir insanı 

anlıyamadıgım nokta burasıdır. ·· rwn·· de görmedim .. Ben Aimdi pa-
Z f ·· ı·· 1 om Y 

ayy y~z u yo c~=.. . . . raları veririm .. 
- anı yaya yurumemt atıyor- yolcu tekrar ceplerini karıştırdı 

•unuz, dedi) Belki ayağımda nasır e y"nni kapiklik bir gümüş para 
Dar!· Belki yürüm~ğe takat~ yok.. ~ar~.. Kondoktör kadın bu 
>.ıı.~~ıuı_~mane ~~lan, bilhas.aa uzanan parayı görünce claha fazla 
-anane 1US<Jlnlan ~ merhamet.iZ, . L.J• 
Pek d im 1ar ,n!_ .. 1·· ıçerıeaı: 
~uygusuz ? ~ · Dll' t.ur u - Af~k herif, diye eöylendi, 
. . anlamak astemıyorlar •• Dınlc- madam ki ufaklı-gın vannıs ne diue 

tı ] Halb--''-! . - J ı...~ 111?1an an. para.. wrJ ınsanın imdiye kadar 'Vermodint Bodava-
~ı o dakıkada parası yok. Fakat da "d - • • • rd ... b '- ~ · n gı ecegmı mı sanıyo unr 
fa;Wll' bir tiirlü aola~ak istemiyor· y o1cu hiç bir cevap vermeden .. 

~:.Y~I.nı~ ~veri~ dıyorlar.. iki istasoyn eonra da tramvaydan 
'f Ul'Cslımı ınsanı duyeuJar kapladı. indi .. Kondoktör kadın ise yolculara 
11loıvaya verecek kadar parası ol- d- 'k· 

llııyan bu zavalh adama :fena haJdc onereH. b" • .1 ,_ t 1 ek 
~ıtn - ayatta oy,ıe net'gc e ere p 

<'-'-: • -·Lft- - ''- L dok- seyrek rastlan,r. dedi. Bir tek adam, 
• ~para ~ara.. ~on 1 • • tt 

tor kaa tt rtoca tramvayın ıntızammı ~aa erce 
ına uza ım: "1__ , .. 1 • B bu - - d bi 

- c: ·~' ..:~-1 .. adam n L!LL ınıa ettı.. en nun yuzun en r 
yll za,-u ''""il --1- lJllC{ "- L '!l • • ı__ _ _ı _ D 

~asuu ben ... deci. Bu- ÇOK m etsız: ınsan ıuı.çnuım .• oazan 
~runuz ~~ecegım.. an. bir tek insan bütün bir cemiyetin yü-

Kond kt •• k d ık t rüvüşünii bile bozabilir. 
~~ o or a ın aynı as sura • .Tramvay hareket etti. Ben gene 

-== 
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ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 Knrı~ılt plak neşriyatı. 12. 
5 O Plak : Türk musikisi ve halk şarkıla
rı. 1 3.15 Oahüi ve lıaric::i haberler. 

Akş!lm neşriyatı : 
Saat l 8. 30 da lr.anıık plak nqriyab, 

[ 9. 1 S te türk musikisi ve halle şarltıları 
(Servet Adnan ve arkada,ları), 20.00 
de saat ayan ve arapça uqriyat, 20. l 5 
te türk musikisi 'YO halk prk.ılan (Mu
kadder Yüksel ve arkadqları) 2 l. de 
konu,ma: Bayan Eamanm başına gelen· 
ler (Şakir Karaçay). 21.1 S te stüdyo 
salon orkestrası, 22.00 de ajans haber
leri, 22.15 te yannki program ve istiklal 

tST ANBUL RADYOSU 

öğle neşriyatı ~ 

Saat 12.30 Plakla TG.rlc musikisi. 
12.5 O Havadis. 13.05 Plak.la Türk mu
sikisi. 1.3. 30 Muhtelif plak neıriTatı. 

Saat 18. 30 da plakla dana :musikiai 
19. t 5 te konferans.; Fatih halkcvi na
mına: Dr. Fahrettin Kerim (yaz ve si
nir), 19.55 te borsa haberleri, 20.00 de 
saat ayarı Crevniç raaathanesinden nak
len, 20.02 de Nezihe Uyar ve arkadaı
ları tarafından türk musikisi ve halk ıar
kıları, 20.45 te hava raporu, 20.48 de 
Ömer Riza tarafından arapça söylev, 
2 l.00 de Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından türk musikisi ve halk p.rkılan 
21 .45 te orltestra, 22.1 S te ajana haber
leri, 22.30 da plakla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22.50 c:le .on haberler 
ve ertesi günün programL 

AVRUPA iSTASYONLARI: 

-- -- dl ·- ... 

• Londrada yeni ır tuzak 
Kör kadına yardım edeyim derken 

fuhşa sürüklenen genç kızlar 
Son günlerde tngiltcrede cima> ka· l mcğe mecburmu1-

::lınlar vasıtasiyle )uz kaçırma nkalara 1 Bu sırada. bineceğim tramvay gelmit-
ık sık görülmeğo baolaml§bt. ti .. 
Kaçırılan lozlar luhıa teşvik olunmak· - Müsaade edetteııiz. ben ıideyim. 

ta ve bu camb kaduıJar da bu iıte, bir dedim. T ramvayım geldi. 
vasıta olarak kullanılmaktadır. Bu, ha· - Gelen ne tramvayı) Dedi. 
!tikaten, cbeyaz eaiu ticaretinde yeni - E. 14. 
hir usuldür. - Ben de ona bineceğim dedi ve he· 

Kullanılan hile, herlteai kandıracak raber bindik. 
}Ckilde çok kurnazdır. Yolda. bir genç Tesadüfen ( 1) ineceğimiz yer de ay• 
kızın karşısına gözlerinde siyah gözlük niymi~. Yine tesadüfen hdmcaiwn eYi 
ve kendine kör ıüsü veren yaşlıca bir tramvaydan İner inmez hemen oraday• 
kadın çıkıyor. Karşıdan karııya geçecek m11t Artık. lendisine bu kadar yardım 
veya bir yere gidecektir. etmit olan birini. evin önüne gelirler de 

Böyle zavallı bir kadına kim yardım biraz dinlenmek için İçeri çağırmaz olur 
• tmek istemez) mu) 

Zavallı saf ki%, kadının talebini mem• Bu daveti öyle aanümt b1r halle yap-
'lUniyetle kabul ediyor ve koluna gire- ml§tl ki, olmaz diyemetdim. Kabul et• 

·ek beraber yürümeie bqlıyor. tim. 
Bu yol çok uzıyacaktır. cAmb hdm içeri girdik. Ben, fakir bit odayla ve 

ya birden bire fikrini deii,tiriyor, daha hasta çoeUkla kartılaıaçaiımı :r.annedi
uzak bir yere gitmeğe karar vermi~tir, yordum. Fakat '.buraaı mükellef bir sa. 
bu yolda da kendisine luzın yardım et· tondu. Bizi bir genç adam kar-dadı ve 
mesini rica ediyor. Yahut onunla tatlı kadın beni onunla yalnız bırakarak, 
tatlı konupaia baıl~tır. biru daha cçoeuğa bakmaiu glttL 
kendisi)·le beraber gelmesini istiyor. Kadının. cayet kolaylıkla yUrilmcti 

Nihayet bu yol ya bir en ıidecektk, hayretimi mucip olmaktaydL Erkek. 
yahut bir otomobile. Eve eheriya bir bunu farkederek : 
,ey içmek için girilir, otomobil ile bir- - Evin içine ayaiı o kadar alıımıt
clcn bire yanlarına ıelınittit ve ikisi de br ki, kendi kendine mükemmel yürür, 
vorulmut oldukları için yollarına otomo• dedi. 
bille devam etmek isterler, veya oöyle Kadının ıeleceiini beldiyerek bir kol
bir dolaşacaklar ve otomobil km tekrar tuia oturdum. Genç adam bana evvel& 
iıtediii yere getirecektir. cteyzesine> ettiğim yardımdan dolayı 

teyzesine haber vermesini söyledim..~ 

Adam dışarı çıktı. Biraz sonra, elirıch 
pmpanya fileleri ve bardaklarla girdL 

- T ~em biraz dı§an çıkını~ dedi. 
Biz biraz biıteY içelim, o şimdi gelir. 

Artıl: vaziyeti anlamıştım. Bir tuzat. 
düşüruldi.iğüm muhakkaktı. Derhal a 

- Ben gidiyorum t dedim ve odadUi 
dı~n fırladım. Kapıya kadar arlcamdq 
ko~ adam evvell beni tutrnak istedi. 
Fakat. beni ne yapaa alakoyamıyacaimi 
anlayınca bıraktı. Çünkü, daha fazla ... 
rar edecek olsa avu avaz bağıracak •• 
•ohlttan heıkeai baıımıza toplıyacak• 
tım. O zaman, m\lşkil mevkie girecelı:, 
hile açığa vurulacaktı . 

Derhal en yakın poUı karakoluna p 
derek h.lditey1 anlattım. Polia hail lml 
kadıru anyor. Adam iM öyle bir kimM 
tanımadıiına. benim en kendim gtldJ. 
iimi .Srliror. 

* Bu. cama> kadınlann tuzaiındaıt 
kurtulan e~ l:ı&lardan birinin hiUy .. 
sidir. Polis bunun Ozerine derhal tahld
kata ceçmiı. ve kızın da ıaöyleCliği gib~ 
kadını bulıı.."11\mııtır. 

Fakat, şehirde son günlerde bu tarzd• 
hadiselerin telterrür ettiii görülmnı vı 
diğer lma kadınlardan bir çoğu tutul• 
muftur. Bunlardan bazılan hakikate• 
kördilr. Bazıları ise kendilerine bu sü.O 
vermektedir. Hatta bir taneai. o gün h .. 
kikaten gSzlerinin görmedifini, bunun 
için kızdan yardım iıtediğini, fılkat ıim .. 
di gözlerinin nçı!dı~ım iddia etmektedir. 

Cenç kız bunJıın aahi eanır ve kanar. tctelckürde bulundu. Ondan •onra sesi· 
Fakat biraz sonra anlar ki, bir tuzaia ne tatlı bir ton vererek gülünuiyerck, 
düşürülmüştür. Otomobil onu bir en bir takım ~eyler anlatmağa haşladı. 
götürecek ve o, bu evden bir daha çık-, Dakikalar geçiyor, kadın görünmiyor
mıyacakhr. . du. Bu hal tuhafuna gitmiıti. Bununla 

~okakta kendisine her hangi başka bir beraber, henüz bir tcYden ıüphe etmi· 
23.0'i Vargova: Filelbergin idaresin- ,ekılde bu kadar yaklaoa,mıyacak kadı- yordum. Yalnız, vaziyeti yadıriamıo ve 

de senfonik konser. '110 ama rolü yapması genç kızı kandır· bu yabancı adamın J.nrşısında sıkılmıt

SENFONiLER: 

Fakat. ıözleri açılan biri vana o da 
ienç kızlardır. BugUn öyle olmu~tur ki. 
Claskov eaddelerindc ve diğer ehirter~ 

de, kızlar um& kndm\ardan bucak bu• 
cak kaçmaktadır. ŞUphesi.z ki, bütün ômi 
kadınlar sahte değildir. Fakat, kurunu"!\ 
yanında ya§ ta yanar dedikleri gıôi, ha• 
kikaten tlmt\ olan bazı zavallı Jdmşelero 

HAFlF KONSERLER: 
7. 1 O Berlin kısa dalgası: Neşeli mu

siki popurisi, (6.15 keza). \3 Berlin 
kısa dnlgaSl: Hafif musiki, ( 14. 15 de
vamı), f 3.25 Bükreş: Plak konseri, 14. 
30 Bükreş: Mnnclolin koseri, 15: Plak 
musikisi. 16.45 Berlin kısa dalgası: Kü
çük konser. 17.45 Berlin kısa dalguı, 

iş sonu konseri. ( 18.50 devamı), 18 
Bratislava: Marıı, va'ls ve p.rla1ar. 18 . .30 
Berlin kısa dalgagı, hıılk musiki;i, ( 19. 
15 devamı), 18.40 Prag: Karı_pk. orkes
tra konseri, 19.10 Brüno: Köylü muıi· 
kisi. 19.15 Bükreı: Küçük radyo orkes· 
tı·ası, 19.15 Pctte: Çigan orkestrası, 19. 
40 Prag: Tanbur orkcatraaı. 20.15 Peş
te: Plak ınusikisi. 20.30 Varıova: Kla
sik ..-alslar. 22.45 Bübeo: Lohntadan 
konser nakli, 22.15 Peşte: Opera orkes
trası. 22.15 Prag: Populer plak musiki· 
si. 23.30 Laypzig: Neşeli gece mnaikiai. 

mıı ve onu, o fena neticeye kadar ıÜ· tun. Kalkıp gidecektim, fakat beni bu· 
rüklemi~tir. raya misafir eden ev sahibine Allahıs-

SERCt MONASEBETtYLE marladık demeden gitmek olmazdı. 
Beyaz esir ticaretindeki hu tarz hile Nihnyet, ndnnuı. gideceğimi ve lütfen de nrtık rıe!rctle bııkılınaktadır. 

lngilterede bugünlerde görÜlmeğe baş- -=-=- -·----

tamışbr. Bunun sebebi olarak ta, Gla5-o 2 ı· tyon Sterıı· n 
ltovda açılan ecrKi göıteriliyor. 

Sergiler daima memlekete yabancı 
.,etirir ve ıerginin bulunduğu şehirde 1 

:~~ b~,:;:: ::~ır:;·a~~dab~;: ilşte Almanların B Roçı·ld 
am havası, gelen yabancılar, daima fuhı • 

tellallanru harekete getirir. • • • d •ki • 
cAmb ik1lavuzlar kullanarak yapılan ıçın ıste ı erı para 

yeni tarz beyaz cair ticaretinin daha faz· 

ıa Claakov ve civarında görülmesi de Roçild'ler büyük bir milyoner ailesi- daki müzakereler bu neticeye varmış bu· 
bu vakıliyı kuvvetlendirmektedir. dir. Ve bir kısmı da Avusturyada yerleş- lunuyor. Alıiuı.nya, Baronun ierbest bı· 

Clask .. ov ae~gisj, dünya~ her tarafın- 1 miştir. Bunların reisi bulunan Baron rakılması için iBtenen paraya bir tu.nü~ 
da oldugu gibı, !ngiltere ıçınden de §eh- Lui Roçlld Avusturya Almanyaya geçe- nat mahiyeti wermektedir. Halbuki &. 
re müşteri getinni§tir. Bunların hemen : ceği sırnda tevkif edilmişti. Bu gUn de, ç.ildler bunu, Baronu kurtannak için bi.r 
hep i ticaret ve i~ adamJandır, ve oraya Viyanadan çıkarılması için Alınanlar ta· c.fidyei necat> telakki dioyrlar. 
bir gezme seyahatinden ziyade io seya- I rafından 2 milyon Ingill.z lirası istendiği Son sünlerde Paris Ue Londra ve Vl• 
bati için eddik.lerin<ien ailderiyle bera- ' bazı Avrupa gazetelerine bildirilmekte- yana arasında sidip selen Roçild ailesi 

OPERALAR. OPERETI.E.Rı '..>er bulunmaktadırlar. Bu da tebirde dir. efradından biri müzakereleri ncticelen-
9.45 Berlin kısa dalgası: VagneT ve fuhıa daha müsait bir zemin hazırlamtt J Avrupanın bir çok bUyUk Jehirlerin- dfrmcğe muvaffak olınUJtur. 

Verdinin eserlerinderı. 20.2S Bükreş: ve cbeyaz esin tüccarlarını faaliyete de bulunan Roçild ailesinin diğer efradı, Baron lloGild tevkif edildikten 50nıa, 
Plaklarla cMignon> operasından .ah.ne- eçirmiştir. Onlar da, kendilerine yeni Baronun .serbest bırolulnuısı için Alman bir tecrübe kampına fürlilmilftü. Bu gün 
ler. 21.4 5 Bertin kısa dalgası: Yeni ope· hir hile usulü icat etmişler ve bununla' hükümetine mUracaattc bulunmuşlar ve tekrar Viyanaya getirilmij ~e Alman 
ret havalan. bir ~ok zavallı .kızları avlaml§lardır. (bu hususta müzakerelere gir~lerdir. gjzli polis ~kilAtı AvUiiurya mcrkeı.iniıı 

Bunlardan bırkaçı xamanında kurtul-, Afmanlar Baron Roçildln, Viyana bulunduğu metropol Dteli bina.sına kapa
ODA MUSlK.151: mnğa muvaffak olmuı ve polise müra- Kredi bankasının mildürii bulunduğu za- ulouşb.r. &.o günlerde, aki ~vc\11 
22.10 Bratislava: Keman. ViyolONd. caat ederek :meşeleyi anlatmışlardır. 'anan, suiist.imall görill<liiğünü .ileri ,sürü- Şu§Jligin de evvelce bulunduğu Belvcdcr 

Rüt ve saireden mürekkep oda musiki- cA~~> ka~ının .hı1csine kapılanrlar·ı yorlal' ve bankanın if1 • ına kendisinin şatosund~n buraya nakledildiği haber 
si kontteri.. dan bırı, Men Hapınson, ba~na ıelen· sebebiyet verdiğini,söylüyorlar. Baro~ :verilmiştir. 

RE.SJTALLER: leri ~öyle nnlaqyor : dan da, buna karşı tazminat olmak iizere Lul Roç.ild, :tevkiliııdcn beri kimse 
l I Berlin kısa dalgası: Yaz güneşini MERHAMETIEN MARAZ (2 milyon istedin vcmıe$i :istenmektedir. ile göril§tUrUlınemiJtir. Baronun, Alın.m 

tnavir eden §aoo!ar. 15. l S Beri in kısa cO ~ün ça?Fdan öte heri .almıı. eve f .Baron Lui Roçildlıı serbest bırakılma- hükilmf!ti tarafından istenen para veril· 
daf gaııı: Verner Trenle erin şarkılarından. dönüyordum. Fakat itle.timi o kadar ça- '1 için .Alınan hükümcü ile Paris ve Lon- dikte.o 60.nra yııkmda ~hest bırldalaca· 
17 :Bertin kısa dalgası: Yaz için bestele· buk eörmÜftÜnı ki. akpma daha. bir dradaki diğer Roçild aile :reisleri arasın- ğJ zannedilmektedir. 

yıl ~·.ardı. Kefl:,i .çarpda daha fwa kal· 8 .-,-.,-•b ___ cl __ _ 
nen şarkılar. '7. 30 Berlin 'kısa dalgası: ~aydım da eve derhal dönmek :mecburi· Sesli fitim ve lisan ır ı Ofın an 
Viyolon!ıel ve piyano konseri. 18. 30 et' d bul d l k l Jı .. kü l 
Pe~te: Şailtılar. 19.10 Vaxoova: Şarkı y ~~ e unsay ım. . .. JerB eri Çl arı an U m P,,f 

20 'M.>Uounla 4>eraher, yıae eve donmek '~--' d "'' .,...ho ıı.: · · b" 
resitali. 19.20 Prar: Hallt ıarkılan. . ti d elin T iL kl" d Londrada c Ticard bilgll~rini yayma "-"91t:>.Uer c gener~ ~• ~ı>.ı ıyı ır as-
B k H . • . kıl d 20 30 .lll)'c n ey ı. ramny 1;1e ıyor um... kcr olar k tanı dı" kade ;j •l bir arzlvat 

ü re,: apınmın şar ann an. . a· de b ' k d h' . . . .. cemiyeti > H haziranda kongresini top- a n gı r ) ~ 
Brünoı Sak.ofon Ye annorük (~ı). ırh" n ı~e .aDr .~md_ aıa ,_ ı!~aının B.çarp~ıgs• • t -n ~ ,, t.ı,..ı- "- *----"'-- fJiroi olaı'.ak da maruftur) PariJ fen ı:ı.ka. 
ZZ.-05 Val"fOn: Chopiain ~nde.rı n~ ıs•ettun. oıı um, ,gu.bm : u. ama .ı~ sr. ~Ll .op~an .~ AOngre ~lllUUJ~'<iemisi hu.zunmda QOk .d..ikkaf.e değer bir 

• (Or'lc atra fak t!-.1-) hır kadındı. lf hırısı yal:l.:ıncı dillen oğrenmek i~uı sesh :r.apor .okwııU§tur. Generalin iddiasına 
pryano e Te a .,JIC . cB· ı· _y d .. -''- d o·.. li ~ 

DANS MUSIK.tst ır e ınae egnt:A var ı. ıaer e -ııfiliınden utiUıde edilmes.ini teldif ~ güre Sahr.ayıkt'bfr, bir zelzele neticesin· 
' 

1e havayı yokhyo1d1L Cörmiyen gözleri• ve ,mvle _,:ı_,..;.,t.ir; d iU"J:UZ bucaksız bir röl olmadan evvel, 
12 Bertin le .. dalgası. 200 Bikr~ · '--- ~ d a y d ~~ ......,....~ r- " 

(Plakla kabare numaralan). ~ ~ ~ğru çevir i. üzü aon uecel c- Eğer Araerikalıl:trm Mike filiıole- mutedil lklin1li ~·e hısa:ıların kolaylıkla 
- BaşlcasınUı ba§kasi için para nıyazkar hır hal almı}tı : . . . . i'a§Jyabilcccği b:;.r )'erdi Alim generalin 

Vcrrn • ~-:ı- _ı ded. Aff'-JI • ~ d. _2 r" d. rin1 yapmak 1çın ~ettiklen paranuı · 
eski hayalatıma daldım. 

v- esınc mü:saımc ecıemem. ı. - aıeo.ınız. •J'~• . ....urme ım. . . . . .. iddiası, Sahrayıkcbirde Çad gölünün 150 
irc;laed~: bu .oilerine fena halde Saygı sunmak Dünyanın ıen uzan Ama)ilQl. ymde 1>lrmi sarfcdeydik, ya~aneı.dil ~i- .kilometre jimallııde Dilsombre tarafm-

:w - b f - Zaraı 7ok. .dedim ;n .k.ad.mc.ağıza 'rcnmek bakııuuı&.n çok 1stifaae1ı filim- dan kcşf edilen bir fil kafası müstehasesi-
.. - Ne demde cba,'kasırun başkası 1ki .medeDLer1 sene ppmda bir h•· OY U gar,sonu l rcrmek iizeıe kenara ~ekildim. J.1er yapabilirdik. Farzediniz ki sesli filim ııe day.anınaktaclır. Bu ~eden 
ıçın P&ra vemıesiuc müsaade ede- tdık neticesi iki a)·ağım da tutabnuıtu.. Dünyanın en 1W.lD boylu ~.ou Al· F.ak o, ,h vıada doia~tırdığı .divle 1 geyet asık olnrak Fransızca kelimeleri fılim general şu ncticel r.i çıkantıl§ -ve 
lllenı> •• Bunu aı:iliyamadım, ne de- tzmire gelerek memleket hastanesi aİ· manyada Kol>lauada bir .kahvededir.... . . ~~ ko'lwnu tutm~ .. e düomemeki :telaffuz ediyPr. Bu şırada perdede bu fon akndcm.isi.ne onlatım§tır: :ek istiyol'SUlluz. yani?.. Al sana nir bölümüne getirildim. Memleket h-- l.rmj Lui Şultkıa ,olan bu pnon 2 met- l;lft q~e b~ J aclanın~ bıı;lam11ta. ıtelaffuzıı y,ap,a.bil~k i9in dilin :ve du- t- Zamanımıza çok} akın bir devirde 

n Paralik... ll;ane:i • ir ve e1al lamt&lıklan mütahas- re sırnu kntim boyundadır. 58 ,DUDıa· Hnlinde.ki zaırallılık hcıu tekrar .r:ıer• _. ı..n~ t L--ek tl ri .. .. Sabraf"'.kcblı' ıoturabilinir bir yeı·dl. Zira 
- iD _ _ , ·-- li d k ,_ t il z· __ ı_ı__ L • A .. _ ... ' . d.i. n..ı ....... _ -l~d uar.:uu-ın yap ıgı = e e goruyoruz, 

r .ucl30ayağı müsaade etmiyo- ı .... ,. ... et o tonnnm Ufl.J' sına ı- ta y.w..JWDt geyJyor. vucunıın .ıçı ~ ,:ıalDde getır .. ~ı;w;\, .~ en1t.Utma· diyenietin, ugörtişU.ıılakaile:takipede- bulur.an b-11§ pek eski bir devre ait dc-
c~:n·d~Yct param yoksa yaya gitsin, yanın it' tedavisi sayesinde yine eski geni§tir. Dört hira bar~ .av.ucullWl lkııdUlal~ J'CT.C .du§l!Cek. K&:>luna .. . . . ğild.ir. Bu baştan, }'Ontma ta§ dem :lle 
b ırn. Kcr..üi v:agonumda şunun ime avdet ettim. Ba ftsile ile cc· içinde ferah ferah durabilir. Bu ı6W'.et- irdim. A}·.ağım ~am hir -,ere buma- celder~ kanum. iF\1im lbıter .~ıtmcz btl- ciWJ ıo, devri ,nramıdaki zamanda Afri· 
t unun .diğer hesabına cömertlik gös- re1c bay 1unail ZiY.nmn mesleki bilgile- le di.iny.arıın eıı .uzmı boylu ea,r.ı>onu. en ııı .için bid.mmm ıberi tamfırıa çektim. 'tün -salonda bulunanlar «ne guzel arap> ka.ııın merkC7.inde w:ı otlar bulun· 

asla m.. edemem. · _ger~ hq JaemŞire ol- i.§c yany,aa earsonu ,olml.\f ı0luy,o.r. Kadın, ıgci.rd~ü ·:Yi :muamdccleıı ccsa· c~ı:nlesini veya 'buna 'benzer bir ke.ç ke- <luğunu, hny~·nnlar doı~bğııu, hattn in· 
~ par yaba demek ki pa- ~ ·· ere ~ fı~e. sİDİr ~lü- Bu adam on dokuz ııenelik evlidir. ret aldı ve 1.ma ·· lii tii:lü tcockkiiTler,~limeji çok dtı~ olırrak -:;öylı;;cl>ilecck- sanların y~dı,ğmı kabul .edebilir.iz. Bu 
tiy!_ hak kazanmamış .. Dundan ötü- mu m.,.... Hediyaun dMi ıd· Ka.nlılWD ibDfl mk kalçal2 nn• kadar dualar deu:k. ıaöze .bqladı : lerdir. Bu., §iroCliye 'bilar sok güç ve za- gü.nkü .kuı:ak .sah.ahırda berrak mnakla-

'-= Pataaı }'Ok.. bt1eriııt:a ~ ........ uı,nılarunı geliyor. O, kahvedo yalnız garsonluk E~ ıhııaia biz ~~u :v.ıt.mıİJ. Dna mana .mulıtas bir mesele olarak .kabul 1 rın aktığını, yuksck ağaçların te§kil ettı-
~ -d. Fakat ricn ederim, diye cevap ww. yapmamabadw. Kahvehaoenin sükur. ilaç almağa inmif. Ba§h kimsesi olma- edilESı abancı dil öğrenmek meselesiol I ği eeni§ ormanların bulunduğunu dilşfuı.. 
~r ı · · · 1 a.-....:::::==~:.ın......ı:aı.a......&1a.._....;.;...ı...ı;,:.:...:.,....ı..;:....._......ı _____ ..J:len:ıı&iali.....:~J.J:..llı'l.. __ _JL,Uun1Lı1s.m:LD1.J:lA..mUb.ILtA:ZUı:a..:ııauı.y_gır.___l.dJhllci.rı....JıtUJimıL.bA1i.iltJ:lliLW.ıLial,en aör- tild ı ndAn .. 11....tAt>.••t~!!.. .. ,,.,.,,,....;,,,. ;ı..;,. hl• ,..,.. tı.., ı ""ır+,.,. .. 



SAHII-E 8 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Konya vapuru her hafta cumartesi günleri saat l O da yük ve yolcu 

alarak doğru lstanbula hareket edecektir. Fazla malumat için Deniz
bank lzmir şubesi acentelik aerviıine müracaat edilmesi. 

22 - 23 - 24 2214 (2274) 
•t» 

'Doyçe Oriyantbank ~ 
DRESDNER RANK ŞUBESi 

IZMiB 
.MEHhEZI : HIOU.I~ 

Almanuada 17~ Şubt'&t Me11cuıiar 
8"1 mave ve ılıtıyat nlu:e ı 

165,000 000 HavhAmRrk 

YEf'-41 ASllt 

Karaciğer, höhrelc, taı 'Ye lumlanndara 
mütevelli sancılannsz, damar aertlıkleri 
ve eiımanlık aiknyetlerinizi URtNAL ile 
geçiriniz 

Tflrldyeıle ~nhelera: l~TA:SHUI.. ve IZ'.\1flt 
l\tı~ırcla ~oheJerı: J\AHIHJi~ ve f~r\ENDEHl\'.K 

RPr tiirlfl hırnlrn mnAııı.-l ti tnı ''" "'" '1A h n1 "ll"r 
'.> . . • . '. ; . . 

Vücutta toplanan asit ürik ve oballlt gi
I bi maddeleri eritir, kanı, temizler. )ez. 

zeti hoş, alınması kolaydır. Y emeklet· 
den sonra ynrım bardak su içerisinde a.lı· 

DOKTOR.. 1 

Faik lbrahirrı Okteı 
Operatör 

Muayenehanemi ikinci Beyler 
ıokağında Halle fırkası sırasında 1 
65 numarala evin birinci katına 
naklettim. Fransız haataneaile ala
kam yoktur. Sabahdan aktama 
kadar müracaat kabul olunur. 

Göz He~imi 
MTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
aokaiı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15 - 17. Telefon : 3434 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Beher metre murabbaı üç yüz 

kuruftan iki bin dört yüz lira be
deli muhammenli 62 inci adanın 
800 metre murabbaındaki 11 ve 
12 ıayıh arsaların satısı bat katip. 
likteki ş rtnamesi vcchile 28/6/ 
938 ıah günü ıaat 16 ya temdit 
edi1miftİr. htirak etmek istiyenler 
yüz seksen liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile ıöylenen gün ve saat
te• encümene S?eJ irler. 

2222 (2272) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Memleket f.astanesı dış tabıbı 

l\Juzaffer Eroğul 
VE 

K~mal Çetinda~ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder'er. · 

Te!efon : 3921 
IZMIR SULH HUKUK MAH- - - --·------

KEMESi NDEN: 
Süleyman ve karısı safiye ve 

f atmanın ,ayian mutasarrıf bu
lundukları lzmirde ismet pafa ma· 
hallesin in birinci Sakarya soka- . 
ğında kain 30 No. tajh ve 300 liral 
kıymeti muhammeneli iki oda ve 
bir mutbak ve bir miktar avluyu l 
havi olan evin mahkemece verilen 
izaleyi şuyu kararına binaen 27 / ı 
7 938 Car~amba günü saat 15 de 
açık artırma suretile lzmir sulh 
hukuk mahkemesi salonunda satı
fl yapılacaktır. Bu artırmada tah
min olunan bedelin yüzde 75 nis
betinde bedel verildiği takdirde 

tZMIR MEMLEKET HASTA
NESI DAHiLi HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenel1anesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın karşısında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O?8 TELEFON 2545 

talibine ihalesi yapılacak aksi tak- - - -----------------
dirde satış 15 gün daha uzatılarak Al:.ASEHIR ASLiYE MAH· 
iknci artırması 13, 8, 938 cumarte-1 KEMESINDEN: 
ıi günü saat 1 O da yine dairemizde f Ala,ehirin Sarı au maballesin
yaoılacaktır. ı den Semerci hacı Abdullah kızı 

Gayri menkul üzerinde hak ta· · ve Ömercik oğlu Abdullah karısı 
lehinde bulunanlar e1lerindeki Fatma tarafından kocası Ömercik 
vesaik ile birlikte 20 gün içinde 

1 
oğlu Abdullah aleyhine Alaşehir 

dairemize müracaat etmeleri la-
1 
asliye hulnık mahkemesine e.çtıii'ı 

zımdır. Aksi takdirde haklarında boşanma davasının yapılan mah
tapu sicili malum olmadıkca pay- kemesi sonucunda. 
laşmadan haric kalacaklardır. Müddeialeyh Abdullahin ika-
Şarbıame 7 /7 /938 tarihinden ı metgahı meçhul olduğu dosyasın

itibaren her kesin görebilmesi için da mevcut muameleli evrakından 
açıkta ve gayri menkulün evsafı anlaınldığından tebliğatın Hanen 
da gartnamede yazılıdır. yapılmasına karar verilerek Müd-

Müzayedeye iştirak etmek isti- deialeyhe ilanen davet1ye ve gi
yl'!nler kıymeti muhammenenin % yap karnn teblij edildiği halde 
7,5 nisbefnde pey akcası veya mil· mahkemeye gelmediğinden mu· 
li bir banka teminatı ibraz etmele- hakemenin givabında bitirilmesi
ri lazımdır. Gayri menkulün vergi ne dair verilen karar üzerine ya
ve sair kanuni mükellefiyetleri pıl~n muhakemede. 
satıcıya o/o2,5 dellal"ye ve ferağ Müddeialeyhin karısı Fatma
harç1arı alıcıya ait olup ihale be- nın hanesine muhik bir sebep ol
deli defaten ve pefinen ödenecek- maksızın beş sene evvel terk etti· 
tir. ;i ve aralarında şiddetli geçjm-

lhaleyi müteakip müşteri ihale- ;iz!ik bulunduğu anlaşıldığından 
bedelini vermediği veya veremedi ~- M. 134 üncü M. tevfikan karı 
ği takdirde gnyri menkul tekrar 'mcanın bof nmalarına va kaba-
15 gün müddetle müzayedeye ko· ·,atli olduğu anla,ılan M. aleyh 
nulup talibine ihalesi yapıle.cak vr t\bdullalıın mezkur K. 138 inci 
arada tahakkuk edecek ihale far ııaddesine tevfikan bir ıene müd- 1 

kı hiç b"r hükme hacet kalmaksı :letle evlenememesine 31/5/938 
zın vecibesini ifa etmiyen müşte :arih ve 127 /128 No.lu ile karar I 
riden tahsil olunacaktır. verilmiftir. tlan tarihinden itiba-

Daha fazla malumat almak is ·en on bet gün içinde temyiz et· 1 

tiyenler dairemizin 936/1051 ıa nediği takdirde hüküm kesbi ka- : 
yılı dosyasına müracaatleri lüzu :iyet edeceğinin tebliğ makamına 

nır. 

iNGjLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYO~LU • JST ANBUL 

~DU ' 

Ul\1UM SANA Yi ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

M entrucat makinnları ve tezt?ahlmı bilumum •anayi makina
lttrı, ·T,..rnalar, Makkaplor, Frez~la veaaire .• 
« PLA TI » markalı pamuk çıkrık lan ve yedek parçaları. 
Pamuk nt"r'•el"ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler '\"e borular. 
Her sistem komoresörler. 
Dekovil VP maden ~aldan demiryolları inşaat ma•zemeleri.. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva cel;kleri, her türlü halitah halitasız çelikler ve.. 
TIT ANIT ıııert maden takrm1an. 
Bu ihtiyaçlarınızı aşağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GiRAS · PPştemalcılar .sakak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

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

ZSQOMiWfm111!1 .. mı!lll .... Rİ .... fi'K. S'Hml!lllii .. :ml ...... ~çsa-=m.a .... a~ 

Mikroskop Gösterivor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana kırışıyor. Ve müt· 

hiş bir a:et olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

SITMA 
Hayat makinasını arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla ya

şatan kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

kırmızı ym ~rlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hal
lerini arttırıyor. 

Vatandaş!.. Sağlığını Bu Afetten Koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hülasalariyle hususi bir 

şekilde ihzar edilen ve Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulu
nan BIOGENIN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşma
mdır. Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva B:OGE
NIN'dir. 

BiOGE!~iN 
Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinir· 

leri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma para· 
zitlerini öldürür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük 
faidt-ler temin eder. Sıtnmnın bütün §Ckillerinde şifa temin eden bu 
yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. Fiati 90 kuruştur. 

aze: nı .,, VB 

Bozdoğan belediyesinden: 
1 - Bozdoğan kasabasının on bir hektarlık hali hazır haritası ile 

evvelce haritası yapılrnıı kırk bet hektarlık mesahayi muhtevi harita
nın binde bir nisbetincle bir haritası ve mezkilr haritaya ait hesap doı
yaları ve elli altı hektarlık imar planı tanzim ettirilecektir. 

2 - Ynptınlacak ha i hazır haritası Nafıa meclisinin 13 - 3 - 1936 
tarih ve 29 sayılı karariyle tetkik edilmiı olan kasabaların hali hazır 
haritalannm alınmasına ait ıartname ile imar plarunm tanzimi icra 
vel:illeri heyetinin 3 - 8 - 936 tarihli toplantısında tetkik ve tudik 
olunan imar planının tanzimi itlerine ait umumi talimatname hüküm
leri dairesinde tanzim ve ikmal olunacaktır. 

3 - 27 - 6 - 938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te bele
diyediye encümeni huzuruyle talipler arasında konuıulma yapılarak 
İ§e geleıine verilecektir. 

mu ilan olunur. :ta.im olmak üzere ilin olunur. i 
2215 (2273) ~77) 

4 - Eksiltme prtnameıinl ıörmek İltiyenler Belediye riyasetine 
müracaat edebilecektir. 3661 • 2185 

ııss c221s1 

22 HAZiRAN AMBA 19~ ,_ 
Motosiklet .Alnıak Çok kolay 

F' .A.:K:.A. T 
Yedek Parcaları Mevcut Olan 

' Motosiklet .Bulmak Çok Zor 

' 

YEDEK PARÇALARI OLMlY AN BiR MOTOSIKLETl ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOStKLETI..ERtNlZtN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEötNtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI l\1EVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUP APU VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETI.ERlN1 

TERCtH EDJNtZ 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PIKTATOR 

.... 
Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
ıatılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

B;radprfpr "VEM •. m~rka 
E. K. Ş. Kazım Dirık ______ .,. 
A'ioıti 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende satılır. 

'-ı .. ..:ı .......................... , .......... ,. 

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 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şirketi 

VltrlnlPrlnde teşhir edllmektedlr. Lütfen ziyaret 
t:dlnlz, Satı• toptan va perakende 

lzmir ceza evi direktörlüğiinden: 
lzmir ceza evi Ekmek ilanı 

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

2 - ihale 27 Haziran 938 gününe raıtlıyan Pazartesi günü aa· 
at 15 le lzmir Ceza evi müdürlüğü odasında toplanan komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

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

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler me
ıai saatlerinde Bahribaba civarındaki Ceza evi müdürlüğüne mü· 
racaatları ilan olunur. 7-11-17-22 1930 (2119) 

Holistina 
Boyaları 

Elbiıelerinizin rengi kaçmasından ve kirlenmeıinden korknı•· 
yınız. Dünyaca tanınmıt yünlü ipekli elbiıe boyuıdır. Renıi kat• 
iyyen ıolmaz her eve lazımdır. ~ 

Bir kerre tecrübeıini tavıiye ederiz. Depoeu Sulclıan ciTaJ'I 
No. ZJJ/9 HOSNU öZöDEM!ŞU ••• 

• l.:_ı;,. a.a•rt 111 •n--,-~ _________ _._ ___________________________ ....:.. __________________________ ~----



Artık bıçak kemiğ~ dayandı 
Hikümetimiz, ne olursa olsun Hatay 
işini bu hafta içinde bitirmeğe azmetti 

lsıınbul 22 (Hustisi) - Hatayda tah-ıdedir. Hüki.lmet Hatay meselesini artık eden muhaverelerde öniJmüzdeki eyl(ı} 
rikt ve nUmayişlerin yeniden başgöster- sonuna erdirmek az.mi katisindedir. \ayında Ankaraya gitmek niyetinde oldu-
ın(ji, şaşırtmaca oyununun devamı An- ğunu teyit etmiştir. Bu seyahat, harici-

ksrada ve burada derin bir hassasiyet BONNET HALA DOSlLUK· ye nazırının ifadesine göre, Fransa ve 
wandırmıştır. Mareşal Fe\'Zİ Çakmağın TAN BAHSEDtYOR Türkiye arasındaki samimi münasebetle-

rin parlak bir teyidi olacaktır. B. Bon
l<tiraki ile yapılan vekiller heyeti toplan- net şimdiki halde Fransız ve Türk mU-
!ISında icap eden kararlar alınmı~r. Parls 22 (Ö.R) - cAköy F,ran.s> ce- messillerinin Iskenderunda bir dostlu)< 

Vaziyetin hafta sonuna kadar tebellür mlyeti hariciye nazırı B . Bonnet şerefine muahedesi akdi için müzakerelerde bu
edeceği, hükümetimizin kaU neticeyi ve bir kabul resmi vermiştir. B. Bonnet'in lunduklarını ve bu muahedenin Türkiye 
lnUstakbel hattı hareketini hafta içinde etrafında Çin sefiri B. VeJlington Koo, - Frarua - Suriye arasında Uç taraflı bir 
lneclise bildireceği ve salfıhiyet istiyeceği eski nazırlardan BB. Borel Pietry ve da- muahede ile ve Türk - Fransız erkfını 
Öğrenilmiştir. ha bir çok mühim şahsiyetler toplanmı~- harbiyeleri arasında yapılacak anlaşma-

.Ankara en fdl bir politika havası için- tı. B. Bonnet bu münasebetle cereyan larla tamnmlnnacağını ilave etiniştir. 

Türk -Afgan miinasebatı 
Hariciye vekili nutkunda bu kardeş 

devletle pürüzsüs devam eden 
dostluktan bahsetti 

. Ankara 22 (A.A) - Bilyük milletjyük fıkid tarafın memleket ve milletleri· tine daha uygun telakki edilen hallerde 
tneclisinln bu gUnkü toplantısında Af- nin terakki ve taalisi için bir tarafta mev-: bile seferberlik yapmak suretiyle bita. 
ıanistan hilkümeU ile mUnakit muhade- cut ve diğer taraf için !aidesi olan ve ih· ı raflığındaki tecavüze uğrıyan ta.rafın 
ilet ve teşriki mesat muahedesinin tem- tiyaç hissedilen her türlU vesait ve vesa- müdafaasını azami teshil edecek mahi
didi hakkındaki protokolun tasdikine ait itin· aynca tertip ve tanzim edilen veya 

1 
yette tatbikini temin eden hükümlerini 

lanunun mUzakeresi milnasebetile söz edilecek olan hususi mukaveleler ile te-j ve hem hudut olmak hususiyetinin istil
alan hariciye vekili Dr. Tevfik Rilştü min ve bu suretle onun ihtiyaçlarını tes- I zam ettiği karşılıklı vecı'beleri de ihtiva 
Aras, sık, sık ve silrekli alkışlada ve tas.- hil ve tehvinine çalışmasını Amir olmuş etmektedir. 
~p sesle~le ktlılılanan nşağıdakl nutku ol~asıdır .. Bu m~ahede ile i~ büyü~ 1 Sözlerimin mazide Garbi Asyanın bu 
töy}emlşür. Akitten birı nleyhınde başka bır ~eya bır i karde~ devletleri~le yapılan muıthedenin 

- Arkadql~~· . . kaç devlet tarafından ~asm~e hır ?arc- 1 arzın bu geniş ve kıymetli kıf asında hep 
Geçende tnsdikintzc iktiran etmış olan ket vaki olduğu takdırde diğer · akıt ta- birlikte takip ettiğimiz aiyast ülkü ile 

l'ilrk • Yunan muahedesi m~betile raf o ~cavtizün men'i emrinde bUlUn I ahenktar olmasına daha dikkat edildiği
ınaruutta bulunurken balkanlarda takip gayret ve mesaisini sarfetmeği ve bu me-

1 
ne ; .... t etm'ı 'elim ş· d' h ı -v-e ı ı . ım ı uzurunu%.-

edegeldiğimiz siyasetin ana hatlannı arz Sai,Ye rağmen harp emri vaki olursa ik1 d b · • -11-··d t ,_ b h-_.- k a u aıyası u JLU en eıLrar a ;K;uue 

~tmiş lelim. hilkümet yilksek menfaatlerine muvaI1k • t • O hal b b '- ''-1 · 11 enm. er ıurasını u aWtı e yıne 
Bu gUn de yUksck tasvibinize anolu- olan musip kararı ittihaz. etmek mere va- ı_,.. · 1 t b .. . d' . açuı;~ ve mınnet e e aruz ethrm ıyım 

ilan Türk - Afgan muahedesinin temdidi ziyeti aralarında tekrar hayırhane ve iti- k. b · i "Ik"' ·· ı ş h" h ı u aıya:ı u umuz, ran a ınon ı 

•esilesile mUstakil olduğu günden beri na ile miltalCia etmeği taahhUd etmişler· haz tler·n· ·· ·· t bb"" l · 1 b re ı ın goruş ve ~e us erıy e 
u kardt1 d~vleUe pürll7.sUz devam ~en dir. . Saadabad misakı halinde olarak bugün 
dostluğumuzun kısa bir tıırih~..esini ve Yine bu muahederun ilçUncU maddesi 
bu rnünasebetle Garbi Asyada kanaat ve lklt taraflardan her biri diğer §kit dev
hararetıe takip etmekte bulunduğumuz let aleyhine tevcih edilen hiç bir ittifak 
siyasetin esaslannı arzetmek isterim. veya siyasi, askeri, iktısadi ve mali hiç 

tahakkuk etmit bulunuyor. Arzettiğim 
bu· misakın imzHı münasebetiyle Tah· 
randa ıöylediğim bir nutukta ifade et• 
miş olduğum gibi Garbi Asyayı müıte· 
rek bir kardeşlik vatanı haline getiren 
bu misakın misaka dahil devletlerin 

Bu suretle Tilrkiyenin harici mUnase- bir itilMa ve bundan başka bir veya bir 
'betıerinde hedef edindiği Ulkünün sami- kaç devlet tarafından diğer lkit tarafın 
hılyeti ve berraklığı huzurunuzda bir de- askeri emniyeti aleyhine tevcih edilen 
fa daha tezahür etmiş olacaktır. hasmane hareketlere de ~tirak etmeme- müşterek kom§usu ve dostu olan iki bü-

1920 de isUklAline kavuşan Af ganlstan ği taahhüt etmişlerdir. yük devletin yani dostumuz Sovyet Rus· 

Slk esaslı lttıfnk muahedesini 1921 de Ayni zamanda iki yüksek akit taTafın· ya ittihadı ile diğer dostumuz ., Büyük 
'rurkiye ile yaptı. Bu muahede 1928 de dan her biri hu muahedcnamede tayin Britanya imparatorluğunun muvafakat 
:,>eniden gözden geçirilerek bir teşriki edilen karşılıklı taahhütle• haricinde di· 

1 
ve hatt! mUzaharetleri inzimam ederek 

lnesal ve kardeşlik iladenamesl halini ğer devletler her türlü münasebatta ha· yapmış olmasiyle kendilerimizin olduğu 
•lmış ve içinde bulunduğumuz dilnya reketlerindeki serbestliği tamamiyle mu· kadar büyük komşuların da yüksek 
feraitine daha uygun bir hale getifilmiş hafaza etmi lcrdir. menfaatlerine uygun ve dünyanın mü· 
\' k d d 1 d him bir kısmında sulh ve samimiyet ve 

e ar eşimiz Iran ev eti 1le aramız a Karde~imiz Iranla da aramızda mer'i 
ın 1 ahcd 1 lif d 1 ciddiyetle hftdim bh· muau.am eser mcy-

evcut o nn mu e i e te e i miş- muahedede Türk - Afgan muahed~sinin 
tir. Böylece 1928 mayısının yinni beşin- hususiyetine dair işaret ettiğim kısımdan dana gelmiştir. 
de imza edilen Türk - Iran muahedesinin maada olan esaslı ve karşılıklı taahhüt· Bu büyük C-<ıerin istikbali emin ve 

lranıa hem hudut olmak hususiyeti ha· lc::r tamamiyle vardır. Bundan ba~ka yi· açıktır. 
ticindeki ahkamın, siyasi prensiplerin ne bu Türk • lran muahedesi birimizin Kurulmasında 8.mil olan arzdtiğim 
lnuvafık ve gorbi Asya devletlerilc hep hasmane bir tecavüze maruz olduğu za· asil zihniyet sayesinde sulhun hizmetin· 
!birlikte gUttUğUmUz siyasetle ahenkdar man itinalı ve samimi milşnverc netice· de bu eserin vaadettiği inkişafları basit 
\le mutabık bir şekil almıştır. sinde iki akit tarafın beraber yürümP-le- tahayyülleri atacak mahiyettedir. Kom-

Ancak bu emel ve gaye ile yapılan ri ihtimali kuvvetli olmasına rağmen di- şumuz ve dostumuz Irakın bu misakta 
9t'ürk - Afgan m~ah~esinin ~en~isine J ğerinin bitaraf kalması iki memleketin ı' kendine layık olduğu yeri tutmuş olması 
lnahsus bir hususıyeti şudur kı iki bU- yüksek ve milli menfaatleriıe ve kudre- misaka dahil devletlerle istikltıllerini 
~~~.zi™7...7..7~A'!9'3'P'.I candan ve gönülden istiyerek görmek 

Deniz Gazino 
ve Restoranı . 

bahtiyarlığına nail olduğumuz arap nele· 
mi devletleri arasında ayrıca yeni bir ra· 
bıt daha teşkil etmiş bulunuyor. 

Son zamanlarda büyük bir sevinçle 
öğrendiğimiz lran imparatorluğu hane· 

danı ile diğer karde§imiz Mısır krallığı 
hanedanı arasında sihıiyet husulüne da· 

ir olan haber tahakkukunu daima diledi· 
ğimiz bu rabıtalara yeni mesut ve kuv· 
vetli bir bağ daha katıyor. 

Pazarlıksız 
Satış mecburiyeti 
kanunu mecliste 
Istanbul 22 (Telefon) - Pazarlıksız sa

tı~ mecburiyetine dair kanun Iayıhası 

meclis ruznamesine alınmıştır. 
Bu layıhaya göre her malın üzerim 

!iatini gösterir etiket konacaktır. Kanun 
!illfilında hareket edenlerden yirmi lira
ya kadar para cezası alınacaktır. 

TekerrUril halinde mağazası bir hafta
ya kadar kapatılacaktır. 
Kapanma kararına itiraz edilecekse de 

para cezaları itiraz kabul etmiyecektir. 

--*--
Türklere rey 

verdirilmiyor ... 
JJAŞTARAFl 1 NCI SAHiFEDE. 

H.AMAM'DA TOR'KLER 
TAZYiK ED1L1YOR 

Antakya 20 (A.A) - Halebe bağlı 
Hamam nahiye mUdürilnün kendi nnhi 
yeslnin Hatay hududu içinde bulunan 
köylerinde Türk yazılanları tazyik ve 
tevkif ettirdiğini bildirmiştim. Hamam 
jandarmaları bunların evlerini işgal, 

mallarını da yağma ettirmiştir. 

bundan baıka türlü ve daha az duygu 
tqımak için hiç bir aebep yoktur. Ancak 
3amlıni bir dostluğun idameııi yalnız bir 
taraflı olarak uzun uzadıya temin edile
mez.. 

Suriye halkının vatanperver ekııeriye· 
tinin bizim duygularımıza tam bir kar· 
1ılıkla bize karşı kardeşlik hi51eri besle
diklerinden ~üphemiz yoktur. 

Şu kadar var ki hükümetler milletle· 
rinin h. kiki temayüllerini gösteren yol
larda yürüdükçedir ki karşılıklı ve arzu 
ettikleri münasebetlerin inkişaflarına 

hizmet edebilirler. Bir tarafta velev tah· 
rik ve iğfnl ile olsun diğer tarafın aley
hine luztıli nUmayişler yaptıkça ve hil· 

kümetler bunlara müsait oldukça diğer 
tarafın iyi duygulan ne kadar samimi 
olursa olsun vo ne kadıı.r kuvvetli bulu-

ursa bulunsun nihayet bir gün Tencide 
ması .insani bir neticedir. 

Türkiye - Suriye karde"lik münaee· 
betlerinin böyle !ki.betten korumayı is
tiyoruz ve biz daima dostluk için ça1ı~ 

tık ve çalı:ııyoruz. itin bu cihetini oldu
ğu gibi söylememit olsaydım, bütün ala
kadarlara karşı olduğu k dar kendimize 
karşı da aamimiyetimizde 1'uıur etmiş 
oluTdum. 

Türk • Afgan muahedesinin temdidi 

münasebetiyle yaptığım hu maruzatıma 
nihayet verirken siyasetimizin §U ciheti· 
ni de kaydetmeliyim ki, dostluklanmı· 
un bir müeyyidesi de dost hükümetle-

rin birbirimizi anlıyarnk bu münaseba· 
tın idamesine karşılıklı çalışması kadar 
bu dostlukların milletler arasında kurul
muı olmasıdır. 

Aıkadaşlarım : 

Muhteviyatını söylediğim gibi diğer 
komşularla olan münasebetlerini iniku-
saatmı da etrafile izaha çalıştığım Türk 

Afgan muahedesi temdidi protokolunu 
tasdik buyurmanızı istirham ederim. 

Demiştir. 

Bu izahah müteakip Emin Sazak (Es
ki:ıehir) - Bir sun! soracağını söyle· 
mi,tir. 

- Biiyük Britanya ve koınrumuz Sov
yet Rusyanın muvııfakatleriyle muahe
::lenin imzalandığını oimdi dinledik .. 

Gerçi Ankara hükümeti iyi komşuluk 
hislerile komşularına bağlıdır. ~,akat 
komşularımız buna muvafakat etmesey
di, bunu yapmıyacaktık, gibi bir şey an
laşılıyor, amma bu tabir bana alıştığı
mız şekle uygun değil gibi geliyor. 

Hariciye vekili Dr. Arns arzedeyim. 
Arkadaşlarımın malOmudur ki Sovyet 
Rusya ile Ti.lrkiye armilnda mer'i ve ahi
ren temdit edilen munhcdcmiz mucibin
ce iki tarafın yakın komşularile her iki 

taraf için her hangi bir siyasi muahedc
nin müzakere~ine başladığı zaman birbi
rine haber vermek ve imza edebilmesi 
için de muvafakatini almak zaruridir. 
Diğer tarafdan yine arkadaşlarımın dt 

Konak iskelesinir~ 
üzerinde açıldı 

Güzel manzara, temiz hava 
temiz ve ucuz servis 

Öğle yemekleri için güneşten muhafaza 
tertibatı alınmıştır. 

Kaldı ki memleketimiz Arap alemi 
devletleri ile doğrudan doğruya pek çok 
kardeşlik münasebetlerine malik ve on· 
ları daima takviyeye salihtir. Garbi iv.- malumudur ki iark misakı azaları ara
yadan bahsederken söylemeliyim .. Mil· sında bulunan rakın Ingiltere ile itti! l. 
letimizin her vakit hakkında bir kardeş muahedesi vardır. Her hangi bir misakı: 
muhnbbeti ta§ıdığı Suriyenin de bir gün imza koymak için Ingiliz devletinin mu

ve yakın bir günde istiklaline kavuıtu· vafakati zaruridir. Binaenaleyh bu mi
ğunu görmekle bahtiyar olmak isterir. sak iki büyük komşu devlet muvafıkları-

Nefis zengin tabldut 60 kuruştur 

Arap alemine karıı yüreklerimizdeki nın ve hatta miizaheretlerin inzimamı ile 
samimi muhabbet ve saygıyı yeni Tür· yapılmıştır. Onun için burasını böyle 
kiyenin Mısırla Irakla Hicaz ve Yemen- ifade etmiş bulunuyorum. (Çok güze1 

le idamesine itina ettiğimiz münasebet· 
leri en beliğ bir surette ifade etmekle· 
dir. 

sesleri) 
B. Tevfik Rüştü Arasın bu cevabı Uze

rine kanun layıhası okunmuş ve ka-

• ~ydiiimlz Smb'• WJu Wkmda bul edilınbtir • 

·s .o .N HAB·ER 
~ • y : • ..: ' ' ... 

16 milyonluk kredi 
lngilter Maliye nezareti kredi 

dairesi müdürü Aııkaraya geliyor 
İstanbul, 22 (Hususi) - lngiltereden alınan 16 milyonluk kredi 

anlaşmasının tatbikatı etrafında temaslarda bulunmak üzere maliye 
nezareti kredi dairesi müdürü önümüzdeki hafta Ankaraya gelecektir. 

Londra, 21 (A.A) - Avam kamarası Türkiyeye silahlanması 
için lngilterenin kredi açması hakkındaki Türk - İngiliz anlaşmasını 
bugün ilk kıraatinde kabul etmiştir. 

Eti mes'ut Radyo istas
yonu bir ay sonra hazn~ 
Radyo f iatları da çok ucuzlayacalı 

lstanbul, 22 (Hususi) - Etimesut radyo istasyonu bir aya kadar 
faaliyete geçecektir. Bunu müteakip radyo gümrük resimlerinde mi.i
him tenzilat yapılacak, radyo fiatleri ucuzlıyacaktır. 

Y edıkulede bir cınayet 

Hamdi karısının dudak, 
yanak, memesini kesti 

1stanbul, 22 (Telefonla) - Bugün Yedikuledc bir cinayet ol
muştur. 

Uzun müddetten beri karısından ayrı yaşıyan Hamdi yeni barıştığı 
kansı Fatmanın dün gece evine gitmi. ve aralarında münakaşa başla· 
mıştır. 

Hamdinin karısı 
- Ben senden daha münevverim. Sen kaba~ın .• Tahsilin de be· 

nim kadar yok. Ben ise İtalyan mektebinden çıktım, demiştir. 
Bu münakaşalardan sonra karı koca yatmışlar ve kansının uyudu· 

ğunu gören Hamdi, ustura ile kadının dudaklannı, memesini ve ya• 
naklannı kesmiştir. 

Hamdi yakalanmış, suçunu itiraf etmiştir. Uadesinde 
- Beni hakir gören bu ağız ve dudakları kestim, demiştir. 

Leh - Çek münasebeti 
salaha doğru gidiyor 

Londra, 22 (ö.R) - Leh gazeteleri Çekoslovakyaya karşı hücum· 
larını bir kaç günden beri kesmişlerdir. Bunda iki memleket münase
betlerinin salah yoluna girdiğine dair bir işaret görülmektedir. cTi· 
mes» gazetesine göre bu değişikliğin Fransız hariciye nazırının tc
ıebbüsü neticesidir. Lehistanın Paris sefiriyle B. Bonnet arasında aon 
on beş gün zarfında bu hususta bir çok görüşmeler olmuştur. Leh se
firi Fransız hükümetinin görüşlerini albay Beke bildirmek üzere Var· 
şovaya hareket ettiğinden vaziyetin daha ziyade inkişafı beklenmek· 
tedir. 

Bitaraf komisyon 
• 

ispanyaya hareketini tehir etti 
Paris, 22 (ö.R) - İspanyada hava bombardımanları etrafında 

tahkikata memur bitaraf komisyonun lskandinnvynlı uzala'rı hare'·et
lerini tehir etmişlerdir. Bu tehir sırf maddi sebeplerden ikri gelmekte 
olup lspanyol meselesinin umumi inki11afiyle hiç bir alaka .. ı yoktur .• 
İsveç ve Norveç mümessilleri yakında Londrada beklenmektedirler .• 
Komisyonun mesai metodu hakkında lngiliz arkadaşlariyle göriişe· 
ceklerdir. 

lngiliz diplomatik mahnfilinde şurası kaydediliyor ki başvekil B. 
Çernberlaynin Avam kamarasında söylediği sivil ahalinin hava bom
bardımanlarına karşı himayesi rC!!ınİ kaygıların birinci safında kal· 
maktadır. Sene ha!Jında bay Antoni Eden tarafından tesis edilmi~ 
olan bir hukukçular komisyonu hava bombardımanı bakımından bey
nelmilel hukuk kaidelerini yeniden tayin eden ve bunlan ispanyada
ki ihtilafa uyduran bir kod hazırlamakla .m~guldür. Bu tetkiklerin 
neticeleri, foraynofis eksperleri mesailerini bitirir bitirmez alakadar 
devletlere bildirilecektir. 

Bu hafta içinde 
• • hakkında .. Hatay lŞ 

BAST ARAFJ l iNCi SAHiFEDE 
Grup bu ziyaret ve mülakat haberini nlkışlarla karşıladı. 
Bundan sonra ba~vekil hepimizin fil~irlcrinin her fuı m gul olduKu mcs le· 

ye geçiyorum diyerek Hntay i inin geçen hnftadnn be.ri geçirdiği safhayı an· 

IattL Esaslı hatları itibariyle temas ettiği harici işler hakkında daha fn:t.la taf

silat istenirse içtimada hazır bulunan hariciye vekili Dr. Arastan sonılabilc
ceğini söyledi. 

Kamutayın her sene haziran sonuna doğru mutadı olan tatiline İfll?el ede
rek bu hafta içinde Hatay İiİ hakkında Büyük Meclise kat'i beyanatta bulu· 
nabilecek vaziyette olma2sa meselenin ~ ıüre Fransa ile aramızda 
mev~ut ve yahut fesb: ihbar cdilmi§, fakat henüz. mer'i bulunan mwlhedeleri 
mer'İyelten kaldırmak veya temdit etmek ve yapılacak harekete göre vaziye
tin istilzam edeceği tedbirleri almak husuaunda Kıunuteydan ~labiyet ve iti-

mat İltiyeceğini haber verdi. 
Grup ummni heyeti uun alkqlarla taıvip cevabı verdi. 



r .. · .. v·~·z·~·~··;·· .. ··ı tl""B(7JC/JJ/(.u_/. ... %YhA.,~/.=-d;~ ispanyada harp kızıştı 
: R. L. G€'ldman: . -----------

=;;;;~~~ _. . t ~ Asi tayyareler dün de Valansiyada 
~ Suç U Degıldır • ~ iki ln~iliz vapuru daha batırdılar 

Fransala 
o ·-iki ca.sus yaklantlı 

~ S M1*f8fik* ~'///./'.//.////L7./77/TfL77/J hal Teruel ve Madrid cephelerine aev• Barselon, 22 (ö.R) - Saat 4.30 da ~ ................................. ,.. Paris, 22 (ö.R} - İspanyada n~•· b .. 

~ eu··yı·ı·ır Za hıta R'?ma nı ı...: ~: NAKLEDEN : ~: yonalist kuvvetleri hükümetçileri Teru• kedilmişlerdir. Faslıların reisi 50 bin Baraelon yeni bir hava ücumuna ugra-

Biarritz, 22 (A.A) - Rebıto isl11Üt! 
de bir lapanyol Markisi ile kati. ve Rrt• 
tier isminde bir Frannz casuslı:. cünnU. 
ile tevkif edilmişlerdir. 5 O kilo '1rlığın• 
da evrak mü.sadere edilmittir.1'3u it 
hakkında büyük bir ketumiyet a,teril• 
mektedir. 

'" '" "' el _ Sagonte yolunun ~ol tarafında iJgal Fas1ı askerin general Franko ordusun· mı~tır. Sekiz nasyonalist tayyaresi gid-
t'\ N • b • ettikleri müstahkem mevkilerden liirme- da.ki Alınan ve ltalyan ukerlerinin ye· detli defi tayyare ateşine rağmen ;ehir 

Paris, 22 (ö.R) - 16 inci tkert 
mıntaka otoritelerinin İ§• an üzerim Bi .. 
arritzde Grand Hotelde oturan lspayal 
markiterinden Ben Barso, ııekreteri Ye 

Fransız tebaasından Frıuıais Rozye ty. 

kif edilmiılerdir. Bu caaualuk iti b<b'li 
bir mikyasta gcnİf)iyebilir. 

~ - 50 - E Nahide Or ay s ğe çatı..,mak.ıadır. rine kaim otmak azere a:eııneie hazır üzerinde uçmll§ıar ve dört gruba .yn1 •• ~-<iCfj(LYJUrJ'U?!l',Z~ü'ZZ~U~ :. .. ununın•n•unuauınn•: Bugün 1400 metre yiiksekliiindo bir lbulunduklannı bildirmiştir. rak bombalarını bırakmı~lardır. 
Nat. bl·r mu.'ddct -- 1-~t kaldıktan 1 - Evet.. h 1 · ı d. Bazıları çok kudretli olmak üzere el· ~ tepe olan Vensa ayı iıga etmıı er ır. 

sonra §ahit mevk.iind.e şaşkın şa\7kın - Sizi bu k~dar s~kan ~u perde- Tanca. 22 (ö.R) _Saat 18.30 da COMHUR1YETÇlLE.IUN liden fazla bomba ıehre düşmii§tür. Şim-
duran zenci usak Jorja sordu: ler hak.kında Mıs Man ne diyordu> ispanyanın cenubunda Ceuta istikıune- MUKAVEMETt . diye kadar yirmi ölü ve otuzdan fazla 

- - 7 Hazı·ra~nda Amberson ailesı·- - Ben perdelerin açık olduğunu B d F p · 22 (ö R) 1 anvadan oe- yaralı sayılmıştır. Bir çok evleT mühim tinden top sesleri gelmi~tir. u a ran- ana, . - sp ,, • 
nin hizmetinde bulunduğunuzu söy- söylediğiı;? halde 1:1üte

1 
mad

1
iyeadn ~na ko ordusu içinde bir isyan çıktığına dair Jen haberler T eruel ile Akdeniz arasın• hasara uğramışlardır. 

lemiştiniz. açık olduguna emın o up om ıgımı olan haberleri teyit edecek mahiyettedir. da Nasyonali•tlerin taarrw: hateketinin Valansiya açıklannda bu sabah cFor-

Alman rJe Rumen 
m'iJ.messilleri arasında 

imzalanan iktııadl 
anlaşmalar 

- Evet.. soruyordu. Barselon, 22 (ö.R) _ Komüniı$'. çok kuvvetli bir mukavemete çarptığını mey> İngiliz vapuru bombalanmıt \re 
- Şimdi hala ayni lı ' rnı- - Ne cevap veriyordunuz? partisi bir tebliğ nqrederek Negrin hli· göstermektedir. Kendaerine tefevvuk batırılmı§hr. Vapuru batıran tayyare et-

siniz? - Susuyor, bir cevap vermiyor- kümetine bağlılığını teyit etmiştir.. Bu temin etmesi icap eden a.ilah mtünlüğü· rafında daireler çizerek batmakta olan 
- Hayır.. dum.. tebliğe göre hü.kü.meto yardım için en ne rağmen nasyonalistler eerek Teru~l vapurun güvertesine mitralyöz ateşi aç-
- Ne zamtındanberi? - ilk ifadenizde doktor Jason iyi çare halk cephesi partileri arasında dağlık cephesinde, gerekse Akdenız mı§tır. MüreUebat eandallarla kurtul-
Vilson sür'atle ayağa kalktı : geldiği zaman perdelerin açık oldu· ve ezcümle eo!!l}'alistlerle komünistler ovalarında muvaffakıyetsiz bir vaziyet• mu§tur, cSimeon> Yunan vapuru da 

Berlin, 22 (A.A) - Almanya YC" 

Romanyanın mümcuilleri ealı günU biı 
kaç haf tadan beri An§lUI dolayıaiyle t.
haddüa eden meseleler hakkında cere
yan eden müzakereler neticuinde hUlf'I 
lanan bir seri iktısadi itilafı imze:_ etmif.. 

- Protesto ediyorum, diye ba- ğunu söylediğinizi ve bu ifadenizi arasında birliği kuvvetlendirmektir. te tubıluyorlar. Villarreali kurtarmak bombardıman edilmiş ve batırılmıştır .. 
ğırdı. Bu sualin şahide sorulmasına ayniyle imzaladığınızı Mis Mariye YENl KUVVETLER için nasyonalistlcrin gayı-etleri neticesiz Mürettebatı kurtulmuştur. Yalnız tay!a-

itiraz ediyorum. Üzerinde durduğ-u- bildirdiniz mi? Cebelüttank, 22 (ö.R) _ Son 48 kalmıştır. Burada te§ebbüa hükümetçile• dan bir ÇinJi kayıptır. «Glorinia> İngi· 
muz mesele ile bu sualin hiç bir ala- Eğer ilk ifadenizden rücu edecek saat zarfında son derece modem techi· rin elindedir. Teruel cephesindeki kanlı liz vapuru dün akşam saat 16 den son-
k k Olursanız yalan yere ıc.hadette bu- h ~' d ·ı t kr d · l•• ra Valansiyadan hareket ettikten sonra ası yo .. ~ zatlı on bin Faslı asker Ceutadan gön• ücunııan a ası er e ar e emeDllf -· 

Nat, hakime döndü: lunmak suçu ile takibata maruz ka- derilerek İspanyanın Kadiks ve Alcozi· 1 dir. ~~tiin terakkileri bir kaç kilometre- havadan bombardıman edilerek batınl-
lerdir. •· ..ı. 

Boks - Muhterem hakim .. dedi. Şahi- lacağınızı ona söylediniz mi~ ra.a limanlarına ~anlmıştır. Bunlar der· ye munhasır kalmıştır. ınıştır. 
de sorduğum sual, onun ne kadar - Evet, söyledim. Çünkü doğ-
tarafgirane ifade verdiğini göster- rusu da bu idi. 
mek içindir. Vereceği cevap daha bir - Eğer ifadenizden rücu edecek 
takım suallerin .sorulmasını icap et4 olursanız adli takibata maruz kala
tirecek ve o zaman biraz evvel iddia cağınızı size kim söyledi~ 
makamının suallerine neden (evet) Vilson yine sıçradı~ 
diye cevap verildiği daha vazih onla- - Bu sualin aorUlmaıına itiraz 
şılacaktır. ediyorum. 

Hakim Morgan başı ile tasdik et- Diye haykırdı. 
ti. 

iddia makamının itirazı varid 
değildir. Şahit müdafaasının sordu
ğu suale cevap verebilir. 

Nat, sualini tekrarladı. 
- Ne zamandanberi Amberson 

ailesinin nezdinde değilsiniz. 
- Hazirandanberi .. 
- Doktor Ambersonun ölümün-

den bir hafta sonra mı? 
Beş giin sonra .. 

- Oradan neden çıktınız? 
- Hoşuma gitmiyordu da ondan. 

- Yani madam Amberson ile kı-
zı rıize karşı çok sert mi davrandık
larını söylemek istiyorsunuz? 

- Hayır .. Asla .. Onlar bana kar
şı çok eyi hareket ediyorlardı. Ken
dilerinden en ufak bir şikayetim bile 
yok .. 

- O halde onları neden bırakıp 
gittiniz ? 

Rahat değı1dim de .. 
- Neden? 
- Çünkü Mis Mari.. 
Nat Aahidin sözünü kesti. 
- Bir dakika.. dedi. Mis Mari 

derken doktor Ambersonun kızı Mis 
Mari Ambersonu kastediyorsunuz 
değil mi? 

- Evet .. iste Mis Mari bana dai
ma perdelerde~ bahsediyordu. 

- Perdelerden bahsettiği için mi 
onları terkettiniz) 

Hakim müdahale etti: 
- İtiraz :varid değildir. Ş"'hit ce

vap verebilir. 
Nat, sualini tekrarladı. 
J orj cevap verdi: 
- Takibata maruz kalacağımı 

bana müddeiumumi söyledi. 
- Su halde müddeiumumi, eğer 

mahke~ede ilk ifadeni'!den rücu e
decek olursanız sizi hapisle tehdit 
etti demek? 

Vilson yine haykırdı: 
- İtiraz ediyorum. 
Hakim bu sefer: 
- İtiraz yerindedir, dedi. Muhte

rem jiiri heyeti bu suali hiç sorulma
mış ve cevabı verilmemis telakki e
decektir. 

Nn.t gülümsedi ve suallerine de
vam etti: 
-Ambcrsonları terkettikten son

ra nereye gittiniz) & ~!<.a bir İ!f bul
dunuz mu) 

Evet .. 
Hala o işte misiniz? 
Evet .. 
Ne iş yapiyorsunm: ? 

- Temizlik işleri .. 
- Nerede? 

Burada .. 
Adliye daire;ıinde :""i"' 
'Evet .. 

-BfTMEDI-

Köşkte imar f aaliyeH 

Aydın 22 (Hu!':lSİ) - Kö!'ik nahiye
mde köylüler arasında bir kalkınma gö
nılmeğe ba~lamıştır. Bu c·;mleden Kö~k 

gönderdieim çe,ır.e, köprü, park vücu
d:ı zf'tirilmiştir. 

Yeni komunbıı.y Osman Kozanoğlu· 
eamii ittisalinde mezbelelik halini alan nun verimli işl<!r göreceği anlaşılmakta

~ @l>riıt~Q temizlettirilmiı foto" raflarını cL.ıı.. 

. 
Feci iki otomobil kazası ·' 1 Manisada. 

Bir itfaiye neferi öldü .. ilk.defa 01~r.ak hır 
• ' resım sergısı açıldı 

sekız yaralı var n=d!~~u;:ışeru!:'h: 
Manisa 22 (Hususi) - Bu gün şehri- iye otomobili devrilmiştir. de bir resim sergisi açılmıştır. 

miztle vukua gelen iki otomobil kaz.ası !tfaiye ne.f erlerinden biri ölmü~, dör- Çok ince bir zevkle tanzim edilen ser
şehri derin bir teessiir içinde bırakmış- dil ağır surette yaralanmıştır. giyi güzide bir halk huzurile sayın vali
tır. Yaralılar derhal hastaneye kaldırıl- miz bay Lütfü Kırdar açmış ve bu mü-

Facianın biri, şu şekilde cereyan et- rnışlardır. n.asebetle bir nutuk irad eylemiştir. 
miştir: İkinci hadisede Man.Isa civarında Iz- Valjmizin nutkuna güzide ressaml•-

Vuku bulan davet üzerine yanginı mir şosesi üzerinde muhalif istikamette nmızdan iz.mir lisesi muallimi bay Kadri 
bastırmağa koşan itfaiye otomobili Mu- ilerleyen iki otomobilin birbirine çarp- cevap verıni4, çak sam.im! ve güzel bir 
radiye mahallesinden aşağı inerken an- masından vukua gelmiştir. sanat günü ilk de.fa olmak üzere Manisa-
sızın önüne çıkan bir arabaya çarpma- Bu facianın da dört yaralısı vardır. da yaratılmıştır. 

mak için fuıi manevra yapmak zaruretin- Yaralıların vaziyeti ağır hepsi de has- Sergi on gün devam edecektir. Izmir-
de kalmış ve bunun neticesi olarak itfa- taneye kaldırılmışlardır. den yedi ressamın eserleri te:şhir olun-

---~~--!l!!l!!!!!!!!!!!!!--!S!!!!""'~--.~----!!!!!!!11---~ maktadır. 

Macar Futbolcuları ---*·---
Cenevreye 
Bir nota verdik 

Fransız şampiyonu 
langle Zenci bokıör 
Ayn[ayn'ı mağlup etti 

Parla, 22 (ö.R) - Franaız ağır ilik,.. 
!et şampiyonu 94 kiloluk Bernard Lanl"' 
let zenci Amerikan boksörü 9 3 hu~ 
kiloluk Aynlaynı 1 O ravuntta. ıayı heaa"' 
biyle mağl~p etmi~tir. Maç açıkça git.. 

lünç bir mahiyet almıştır. Amerikali 
,ampiyon ne yaptığını bilmiyordu. Fıaa
uz boksörü de usulü dairesinde bir mfl.. 
dafaa yapmaiı beceremiyordu. Maça 
hakemlik etmekte olan Carpentier al· 
tın~ maça doğru oyunu tatil etmek W.. 
Ledi. zira halle aabıraızla.ıuyor ve bok· 
,örlerh yuhaya tutuyordu. Fakat oywııa 
!ıakim oynıyan l..aııalet neticede &aliP. 
ilan edildi. 

Dünya kupası maçından dönüşte 
(yuha) larla karşılandılar _ 

Budapeşte. 22 ( ö.R) - Macar spor mahafilleri dünya kupası 
maçları için f ransaya gönderilmiş olan ekibe çok ümit bağlamıştı. Bu 
takımın final maçında İtalyan takımı tarafından mağlup edilmesi Ma
car umumi efkarını o kadar müteessir etmiştir ki sporcular Budape§4 

teye avdetinde çok fena karşılanmışlardır. Zavallı futbolculan iatas.
yonda beklemekte olan 4000 kişi yuhaya tutmuşlar ve federasyon 
reisinin istifasını bağıra bağıra istemişlerdir. Bu nümayişler üzerine 
polis müdahaleye mecbur kalmıştır. federasyon reisi B. Dip akşam 
istifa etmiştir. 

Yokiamaya davet 
.tzMtR ASKERLiK ŞUBESlNDEN: 
1/Temmux/938 tarihinden itiba.reu 

yerli ve yabancı 1334 doğumluların soo. 
yoklamasına başlanacağından esbabı me
salihin i~lerini görmek için haftada taJı.. 
>is edilen üç gilnlük milddetin (son yok
lamanın devamına milnhasır olmak üze-< 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE re) bizzarure cuma ve pazartesi gilnle.rl 
kümetinin hüsnüniyetine bağlıdır. Fran-

3ğleden sonra olmak üzere iki gilne indi .. eanın hüsnüniyetme gelince bu lı:at'idir. 

Sultanhisar 

rildiği ilm olunur. Bu hüsnüniyet Hatayda yapdma1cta olan 
intihabat hazırlıkları münasebetiyle te- * 

1 - 334 doğumlularla ve geçen sene• za.hür eylemiştir. Fransız ınakamatı 
den (sıhht halleri, mevkuf, tahsilde bu .. Türklere pek sempatik gözükmiyen ve 
lunmaları sebebile) kalarak bu doğum .. fakat buna mukabil mandater devlete 
lularla muameleye tabi erlerin yoklamakarşı bağlılıklarını isbat etmiş olan un-
ları bir ay devam etmek üzere her gU.u 

surlardan ayrılmışlardır. ~aat 8 den 12 ye kadar As. şubeslnda 
Kara sularımızda 
balık avlayanlar 

Parla. 22 ( ö.R) - Fransu devlet vapılacaktır. Yoklamalara bil' temmuz.. 
radyosunun verdiği habere göre Türk da başlanacaktır. 

incir Tarım saftJt. hükünıeti Milletler cemiyeti genel ıekre· 2 - Yerli erler için her birine ayrf 
'T terligıw'ne bir nota göndererek Hataya h Karaburun civarında, kara sularımız- k • ~ • ayrl davetiye pusulası yazılmış ve il" 

da balık avlamaktan ve gümrük muha- OOperatlTl gönderilmit olan M. C. intihap komisyo- küınete verilmiştir. Davetiye pusulası 
dın k~t nunun faaliyetinden tamamiyle alakuı-faza teşkilatına silahla tecavüzden suçlu Ay 22 (Husu.si) -1ktısat ve we· alınıyanlann derhal şubemize veyahut 

ve mevkuf Vasille dört arkada§ı hak- tince teşekkülü tasdik edilen Sultanhisar nı kestiğini bildirmiştir. Beynelmilel ma- bulundukları mahallin askerlik şubesine 
kında sorgu hak.imliğince yapılmakta ı incir tarım kooperatifinin yönetim ku· hafilde bildirildiğine göre tebliğin bir müracaatle kayıtlarını ve yoklamalarını 
olan tahkikat neticelenmiş, suçlular mu- rulu seçimi Nazilli kaymakamı bay Ihsan siyasi jpret kıymeti vardır. Zira komia.- yaptırmaları elzemdir. 

ı h 1 I,._, yon esa3en yalnız mandater devletle, ya- ul b 1 ..ı ... hakemeleri görülmek üzere Ağırcezaya Kaya oğ unun uzurile yapı mıı üye ooe- 3 - tzmirde b un.an ya ancı er e~ 
al, Meh ni Fransa ile münasebette bulunuyordu. 1 !:L-- h'L verilmişlerdir. Muhakemelerine 30 ha- re bay Rifat Posacı, Mustafa Ar - dahi yoklamalarını yapma an nW.u:s iM" 

ziran giinü başlanacaktır. . met Atıcı, Bahri Uysal, kontrollüğe Ce- Göbe/s yahudi/ere viyet cüzdanlarile beraber şubemiz• 
Kız kacırma vahaları vat Dürük seçilmişlerdir. Şehrin en güze] Jf.iddetle hücum etti gelmeleri. 

• ve merkezi bir mevkünde pek çirkin va- "f 4 - Yoklamasını yaptıı:mayanlar.ıa 
Alaçatı nahiyesinin Hacımemiş ma- ziyette bulunan istasyon karşısındaki ar- BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFEDl 1111 No. kanuna tevfikan cezalandını_. 

hallo?sinden 13 yaşında Halice Atlamaz sanm bu defa mezkur teşekkül tarafın- tediğirniz bir tek şey vardır. O da bizi cakları ilan olunur. 
isminde bir kız~ız. evvelki sabah (Çeş- dan istimlak suretiyle alınmasına karar rahat bırakmalarıdır. * 
me -15) sayılı otomobille. şoför Fehmi verilmiştir. 1stiınlik muamelesi komun- Bu su-ada dinleyenler arasında bir ses ı _ Şubemizde ıkayıtlı bll'wnum ye-
Üzer karısı Şakire ve kainb:raderi Sela- bay Bay Cemilin himmetiyle ikmal etti- yükselmiştir. cYa Sildet Alınan1an?> :lek subay ve askeri memurların yokla .. 
hiddin tarafından. Haticenin ebeveyni- rilmiş, arsa kooperatife teslim olurunu§- B. Göbels bu suale de cevap vererek maları haziran nihayetinde bitecektir. 
nin muvafakati haricinde iğfal edilerek tur. MüteşehbiıJerine başarılar dileriz. nutkunu şöylece bitirmiştir: Müsterib Bu müddet zarfında yoklamasını yaptır-
t~açmlmıştır. }'; l k olunuz. Bir millet hiç bir zaman iki dev- mayan yedek subay ve memurlar h~ 

Alakadarlar Haticeyi Selahiddinle ev- aman ar am pi lete ayrılamaz. Avusturyanm misali bu- larında 1076 No. lu kanunun 10 uncu 
lendirmek maksadiyle kaçırmışlardır. Veremle mücadele cemiyetinin Ya- nu göstermiştir. Diğer bir mlsal de sı- maddesi tatbik olunacaktır. 
Suçlular kızcağızı 1zınirc getirmi~lerdir. manlu kampı lc.urulmağa bat1anm1~ttr. rası gelince ayni şeyi ispat edecektir. Bu 2 _Yedek subay ve memurların yok:• 
Zabıta hadiseye el koymuıtur. Sipariş edilen Kamping sistemindeki 30 kadar palavralar yeter. Biz artık hare- lamaları her gün saat 9 dan 12 ye kadar 

§ Evvelki gün Torhnlının Çaybaşı l:ö- çadır yapılmıştır. Bu ha.fta teslim edile- ket isteriz ve Almanya ne yapacağm1 :ievam edecek ve 12 den sonra şubemlı 
yünden kunduracı Mehmet oğlu Muea cektir. Biı daireden 20 adet mahruti ça- bilir. defterler üzerinde çalışılacağından yok• 
Coşar, Ro~anya göçn:1e~~erinden Lütfi 

1 

dır .temin. edil~ştir. Bunlar da c.emiy~te Pr~g 22 (A.A) - .Monseny~r H1inka- lama yapı.lmıy~caktır. öğleden evvel mu .. 
kızı } Iacen kaçırmı~. ıkm de yakalan· teslım edılecektı.r. Kamp Temmuzun ilk nın ıdaresi altındaki muhtarıyet taraf- racaat edilmesı. 
mışt r. Hacer, 15 yı:ı§ında bir kızdır. haftasında açılacaktır. tarı Pap•11ist partinin bürosunda dün 3 - Yedek subay ve askeri memurlar 

:•az4!ô!iD.J222 !ZT...1!7~,.. ·r,;- .akşam toplanmıştır. Slovenski Hlas ga- 'lşağıdaki vesaiki beraberlerinde getire.o 

gı ç Pi A • ı d H zetesl büronun Hodza nezdine beş kişi- ~eklerdir. ~ e~mQt. aı arın a ~den mürekkep bir heyet gönderilmesin"' A - Nüfus cüzdanı ve elinde mevcut 
~ .;? °"" r. S karar vcr<liğini yazmaktadır. !:>ütün askeri vesaik ve terhis kağıtları 

esıF ıw a>,W& •+sWWHMb!PE ı t*!IYE'4 MZ'
1

M?Mli4'1 U:411S#i1?MS'lli Hodza, heyeti 24 Haziranda kabul ede- ve 6x6 ebadında başı açık iki adet !~ 

as·m Palas otel;~ cpektir . • t b. o~~ İhtisas sahibi olan yedek subaf 
a§ arı s e 1 r yangın ve askeri memurlar ihtisas vesikalarını. 

iM 4Es9 H6Wıt5&9W H 

, On beş Haziran 1938 Tarihinden 
~ itibaren açıldı 

~ P aris 22 (Ö.R) - Büyiik bir binada çı- C - Raporlu olanlar raporlarını. 

~~ kan bir yangın bütün etraftaki evlere si- D - Hüviyet cüzdanı olmıyan ve sOf 
rayet tehdidinde iken itfaiyenin gayreti· ~dı almamış bulunanların yoklamadan 

, le güç hal ile söndürüfobilmiştir. Yan- _vvel bu i~leri hazırlamaları. 
gın açık havada kurulan inşaat iskele- 4 - K.:ıyıt ve sicil numarasını bilm~ 
!erinde bırakılmış olan bir mangaldan yen veya şüphesi olanlar elinde mevcut 
çıkmış ve ateş iskele direklerine sirayet ıskeri ves::ı.ikin birer suretini yanlarında 

••••••lilllilll•Qf(l~••mv112111İ1•--~---~' 1 et.ın.i t~. mlundunnası ilan olunur. 
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-222- Yazan: Kemalettin Şükrü 

Fransız Cümhurreisi 
Nasıl muhafaza edilir? 

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

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B. Löbrön'ün 

dayanacak 
otomobili 

kuvvette 
bombalara 
zırhlıdır V asil artık çekmeğe başlamıştı ve 

·Ununla beraber zevk, eğlence ve ciinbiiş onun hayatında Her biri birer canbaz gi~i çevik ve atlet şampiyon· 
k zamanlar. olduğu gibi yine plinda yer buluyordu larından seçilmiş motosikletli polisler otomobilin 
Vaail artık çöküyordu. 

~Ununla beraber yine kendini 
ten ve eğlenceden uzak tutmı-

~u. Haftanın üç, olmazsa iki gü
l?\ e ınuhakkak ava çıkardı. lm
l'atorun ava çıkıtı, o kadar sık tek-

t. ~hneaine rağmen yab.ız sarayda 
tiJ, bütün şehirde bir hadise olur-

YiiıJerce at.. Sürülerce tazı, muh
'lctn bir maiyet ile Belgrat orman
tı civarında avlanmağa çıkan bi-

:ıJ: Vasilin geçişini görmek istiyen 
ıt ' B~ltanat ve ihtişama karşı ceha-

Ve ıptidailiğin doğurduğu merak 

::ıibe ile yollara dökülür ve im
\! torJannı alkışlarlardı. 

~ asil arasıra veliahd Prens Leonu 
beraberinde ava götürürdü. Hele 
~n haremdeki cariyelerin de işti
~ettiği bu av eğlenceleri daha ön
i· n halka I· ~her verildiği zaman 
• ~nsın asil, gayri asll, zengin gay-

~rıer;ı_gin birçok halkı av yerini daha 
ıun evvelinden doldururdu. 

trı A.v eğlencelerini tertip vazifesi 
lo ~ator Vasilin artık yegane ve 
~ l\ itimadım kazanını§ olan ve sal
tı?at Yolunda kendisine yardım et-

i§ olanların sonuncularından bulu
Aarı Lı • • ..J~ 

~ırıstıw. 

O da ihtiyarlamıştı. 
t Genç kansı ile beraber, fırtınalı 
, tçcn bir mazinin acı ve tatlı, sa.kin 
: .. kanlı hatıralarını anarak yaşıya
~ Rt 'Yerde hala, ha'la Vasili memnun 
k':1:ğe çalışıyor, onun için son fe
~rlığı da yapıyordu. 

Kültür lisesindeki 
hadise 

~suçlunun mahlrOmlyet-
K·· .. lerl lstenlldl 

f mparatoriçe ise henüz daha tama- 1 yayı hepsinden fazla seviyordu. 
men çökmem·~ olmakla beraber ken- Saray muhitinde ve bilhassa cari-

etrafında koruma vazifesini görürler 
dini çocuklarına vermi~ti. yeler arasında gizliden gizliye fısıl-

Bizans tacını başına geymiş olma- daşan rivayetlere inanmak 18.ztmge-- Burjda, polis müdüriyeti binuımn alt mı~tır. Askerler yolu. jandarmalar da ele geçirilmiJ olmalıdır. 

nın verdiği gururdan sonra şimdi lirse Prenses Teokanonun Evdosya- knt geniı salonunda altı kili toplanmıt- halkı kontrol ederler. Bütün bunlann Sordum: 

Vaeilin ölümünü içten içe istiyor, ya karçı gösterdiği bu büyük muhab- tı. 
yerine piç Leoıı geçeceği için şimdi bet onun Leonun çocuğu değil bir Bunlar, Fransa emniyeti umumiye mü-
de <Vald~ imparatoriçe» olmanın (Aşk çocuğu) olmasındandı. Sözde dürlüğünün <resmi aeyahatler ve ziyaret-
hulyasını kuruyordu. T eokano, imparatorun maiyet za- ler> bürosunun tefleri ile mütahass11 mü-

hüviyetleri de baılarındaki zabitlerin me
tuliyetleri a)bndadır. 

Tehlikeli noktalarda. mesdl virajlar· 
da, duraklarda Reiaicümhurun geçeceği 
zamandan bir iki aaat evvel sivil zabıta 
memurları ikame edilmişlerdir. Bun1ar 
alelade halk gibi buralarda beklerler ve 

Leonun karısı Teokano ile eyi ge- bitlerinden biri ile sevişmiş ve bu kı- fetti§leri idi. Ve bir gÜn sonra Fnuwz 
çiniyordu. Çünkü oğlu tahta, salta- zı ondan peydahlamıştı. Cümhur reisi B.Lebrünün Burja yapacağı 
na ta ge<;tikten sonra jmparato.riçe T nrih bu noktayı aydınlatmamış- z.iyaret dolayısiy)e inzibat tedbirleri aJ-
olacak Teokanonun her ·hangi bir t mağa gelmiılerdi. seyircilerin yüz.lerini, hareketlerini aıkı 

k · • .. ·· d k d' · d l ır.T h · bak Hazulıklara bizzat baı kontrolör tetkikten geçirirler. Şüpheli gördüklerini nprısı yuzun en en ısın en evve - eokanonun oda izmetınc an 
lla k k l Perye hususi komiser Bur nezaret ediyor, derhal uuı.kla .. tmrlar ve polis merkezine kiler gibi Büyükadaya yo nma is- cariye bir sabah pençereye sar ıtı - " 

• ...ı .. lazımgelen emirleri veriyorlardL sevkederek nezaret altında bulundurur-ternıyorou. mış bir ip merdiven görmuş, sonra 
E T k d k d I b Diğer bir odada, büyük bir masanın )ar. sasen eo ano a, aynanasını bu merdivene T eokanonun o a ın-

seviyordu. Kendi güzel olduğu kadar da rastlamışh. üzerinde Hal binasının büyük salonunun Bundan ba§ka daha bir hafta nvel 
ahlakı da güzel olan bu Atinalı dil- Bu hakikat mı idi} bir maketi vardı. 1 buraya müfettiı gönderdik. Müfetti~ler 
berin yegane kusuru kocasını kıs- Belki de cariyenin Revezeliğinden Maketin üzerine eğilmit olan baş kon- 1 bir hafta içinde paruıiyonlan, otelleri, ki-

k "d" trolör muavini Poli yann verilecek 700 ralık odalan, Bur1'a gelenleri, ıüpheli o-
anması ı ı. başka birşey değildi. Maamafih Bi- ı 

Le k d. · • d'• · · b"l' d !ci~ilik zı.·y.a.feti.n planını hazır. lıyordu.. • lantan kontrol albnda tutarlar, yabancı-onun en ısını sevme ıgını ı ı- zans sarayının harem dairesin e a-
yor ve bundan çok büyük bir üzünç sırlardanberi devam eden ve cariye- 700 kışılık zıyafete davetlı olanlaT ıçın lann pasaportlannt tetkik -Ye yine bun· 

d d d · k d · 700 fit lıazırlanmııtı. !ardan fU-plıelendiklerlnin P"'•lerine birer uyuyor u. Bin en imparatoriçesme a ar sıra- ~ 
O Leonu seviyor muydu} yet eden bu aşk marazı, gizli buluş- Yanındaki genç Utibine direktif •• hafiye takarlar. Velhası1 Reisicümhurun 
Hayır .. Fakat güzel olduğu halde malar ve sevı'şmeler iptilası Atinalı riyordu. sabah gelip akpm gideceği bu ,ehirde 

- Reisicümhurun aai tarahna tabii daha bı·r hafta evvelı.nden ınzı· 'bat ve musevilmemek.. İşte onu kudurtan bu dilberi de kendine rekmiş olabilirdi. 
" Burj belediye reisini koyacakauı. 

idi. Bahusus ki Vasil seyrek olmakla 
V 1 hd I A - Bat üstüne .. 

e ia zevcesi o muştu. nne beraber yine devam ettirdiği cünbüş 
ı lacak B - Sol tarafına da B.Lebrüne refa-

olmuştu.. mparatoriçe o " h. ü- alemlerine şimdi arhk ihtiyarlamı$ 
tün bunlar T eokanoyu tatmin etmi- olduğu için sadece haremin güzel 
yordu. kızlarını değil, selamlığın güzel oğ

Güzel olduğu halde ihmal edilmek lanlarını da İştirak ettiriyordu. 
ve sevilmemek.. Üstelik te bir rnki- Böylece çok ateşli ve çok tehli-
besi olmak.. keli bir cünbüş oyununun vereceği 

işte T eokanonun biricik fakat l!n neticeler elbette bundan başka ola
mühim derdi bu idi. Üç çocuk anası mazdı. 
idi. 

Çocukları içinde en küçük f. vdos-

Gaziler ocağı genç
lerinin müsameresi 

-BiTMEDi-

kat eden nazırlardan birini oturtmak li
zım ama hangisini. 

- Hangisini isterseniz. 
- Hangisini isterseniz olur mu) Son-

ra aralannda maraza çıkarırlar. En doğ-
rusu Hava nazırını oturtmak .. Maluma .• 
Milli Müdafaa nazırlan timdi diğer na
z.ırlardan üstün bir mevki iıgal ediyorlar. 

Yandaki odada Gar ve arabalar mU· 
tnhassısı son talimahnı veriyor ı 

- işte Gann pllnı .. Sol tarafta, Rei-

hafaza tedbirleri alınmaia başlar. 

Elizeye yollanan tehdit mektuplan da 
biz.e gönderilir. Biz bunların faillerini bul
mağa çalı!ırız. Ekseriya da buluruz. 

Bu sırada telefon çaldı. 
Komiser Bur telefonu açtı. Dinledi. 

Not ııldı. 
- Pekala .. Derhal icabına bakarız. 
Diyerek telefonu kapattı. 
Sonra görüımesini umumi kontrolöre 

anlatb: 

- Luor zabıtuı haber veriyor. Van· 
dum civannda bir otelci mütemadiyen 
icrada.o ve maliye tahaüi.t fUbeainden 
tikayet eder, (benim batımı bir gün be
laya aokacııksınız) dermif, 

CumartC$i günü Tilkilik k monunda 

Gaziler ocağı genç1eri tarafından çok 

Suriyeli iki 
hamal 
-*-·· 

sicümhurun otomobiline binmezden ev
vel teftiıt edeceği selim bölüğü.. itte ou
rada (elinde büket tutan küçük kız) du-
racak.. Sağda davetliler ve karıı)ayıcı- Bu adam bugün otelinin kapısını lı:a-
lar. patmış. otomobile binerek bir semti meç-

- Onu ynkaladığınız zaman ne ya· 
pacaksınıd Aleyhinde hiç bir deliliniz 
yok. 

- Yapacağımız §ey basit.. dedi. Zzı. 
bıta merkezine götüreceğiz ve sözde ev
rakını tetkik bahanesiyle yarın akşama 
Reisicümhurun müfarakatine kadar göz 
hapsinde tuto.cağız .. 

Perye, hususi olarak bana şu izahatı 
da verdi: 

- Biliniz ki, bütün bu tedbirlerden 
ba~a Reisicümhurun otomobili husus! 
bir planla ve zırhlı olarak yapılm11tır. 
Karoseri ve camlan kurşunlara, bom• 
halara mukavemet edeeek kuvvettedir. 
Arabanın önünde giden süvari kıtasmın 
yirmi metre mesafede bulunması ıoföre 
icabında otomobile son süratini vermesi
ni temin İçindir. Otomobilin etrafında gİ• 
den bisikletli ve motosikletli ubıta me
rnurlannın hepsi de atlet ve sabık şam· 

piyonlardan aeçilmişlerdir. Mükemmel 
idman sayesinde adeta birer cıı.nb:ız gibi 
çeviktirler. Yol boyunca ve yolun iki ke· 
nannca iki mralı yer alan tabancalı mu· 
hafızlan yarmnğa muvaffak olacak her 
lınngi bir kimse bu yaman atletlerin c). 

lerinden kurtulamaz. Bu kadar ihtiyat. 
tedbir ve lcorumaya ne lüzum var deme· 
yiniz. Reisicümhur Sadi Kamo, Reisi· 
cümhur Oumer bö) le geniş ölçüde ve 
sıkı alınmamıt olan tedbirlerin hırbaru 

olmadılar mı) Emniyeti umumiyenin bu 
cresmi ziyaretler ve seyahatler> bürosa 
Rcisicümhurun sadece hayatını değil pe
restijini de koruma vazife ve mesuliyetird 
omuzlannda tapnaktadır. 

Bu teşkilat yenidir, dört •~neliktir ve 
Yugoslav kralı Aleksandnn Mam1yada 
maruz kaldığı feci suikastten sonra ih· ~b ultur lisesi direktörü bay Haydan 

d' 11nca ve bıçak teşhiri suretiyle teh- güzel bir müsamere tertip edUmiştir. 
~ttcn suçlu olan üç ta1ebenin asliyecez.ıı- Müsamere hakikaten muvaffakıyetli 
tıcli devam etmekte olan muhnkerneleri olmuş, gençlerimiz, cKahramanlar» pi

llıın Cclenmiıtir. iddia maknmı üç suçlu- yesini kusursuz temsil etmişlerdir. 
'J'ı, sabit görülen suçlarından dolayı 

2 mil yar franklık bir 
rnirasa kondular 

Fakat mirası almak için 
Amerlkaya gitmeye 

paraları yok., 

- Hepsine kartlan gönderildi mi) hule gitmiı. Şüpheli olduğu için haber 
- Gönderildi. veriyorlar. 
- Reisicümhur otomobiline giderken Umumt kontrol Perye emir verdi: 

onlar da kartlannda r.umaraları yazılı - Bütün jandarmalar seferber edil-
otomobillerine gidecekler ve otomobilde ' sin. Bu adam muhakkak akşama kadar 
kendilerine~rinedilenyerlMeo~rac~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

daa edilmiştir. Ve yalnız memlekete ge

lecek ecnebi hükümdarlarla Reisiciim
hurun yapacağı yurd içi Ziyaretlerinde 
in~ibat ve koruma tedbirlerini almakla 
rnühllcftir. 

1.1rlt Gaz.iler ocağı gençlerinin muhitlerinin 
lİ • ceza kanununun 188 inci mrıdde-
~n .Üçüncü bendine göre tecz.iyelerioi sosyal ve kültürel ihtiyaçlannı temin 
~ tl'ııştir. Bu bend iki yıldan beı yıla yolundaki çalışmalarını tebrik ve 

Kahire 18 Haziran - Mateo adi; Su
riyeli iki genç uzun znmandanberi Mtsır• 
da ya§amaktadırlar. Her hangi i~e baı
vursalar muvaffakıyetsizlikle karşılaıan 

iki genç kardeı hamallıktan baıka şey 

11~11r hapis cezasını amirdir. onlan birleştirmek suretiyle bu yola sev-
Uçlu) . " " .. d f l 1 )-ı:ı ar pnzartesı gunu mu a aa arını keden ocak ba~kanını takdir ederiz. 

~caklardır. 

1938 Sadelik yı 
·yapamıyorlardı. Sefalet içinde ğeçirdik
lcıri ömrün cazibesi yoktu. Günün birinde 
hiç umulmadık bir hadiseyle karşılaıtı
lnr. Şikagodan gelen bir noter kendileri· 
ni buldu. Amucalım Matconun Şikııgoda 
vefat ederek iki milyar franga yakın 

bir servet bıraktı~hnı haber verdi. Genç 
Mnteol r bu serveti almak için Şikagoya 
gitmeğe mecburdurlar. Halbuki seynha
tc yetecek par:ı.ları yok.. tik kaygılan 
bir kaç yüz dolar istikraz etmek olmuş
tur. ikinci kaygılan da Amerikn hazine
sinin bu mirastan alacağı büyük hissedir. 

lh:_
1? 38 modada aadclise kıymet ver

"'ilır, 

Ltl<adın cazibesini arthran oeyler, dik
~ ed")' 
lcrd· 1 ırıe pek ehemmiyetsiz olan oey-
~İr ~:. Sabah gezintilerinde koyu renkte 
~· 0 .Ylü mendililc aaç1arını örten, gü
l-il il\ bol ziyası altında dalgalanan aaç
"lt~ı Çapkınca giyilmif bir kasket içine 
te.t '.Yan kadın çehresi gözleri pek çabuk 

l\tr d' 
~ c ıyor. Beyaz kollarda kıymetli 

• deJt •;dan ari altın zincirden bir bilezik 
0 

teyi ıüsliyen bir cicek, aaçlan ma-

---lf---

H a pise giren aşk 
Fransanın Monpeliye şehrindeki ha

pishanode yntan bir kadınla gardiyanın 
nikfilılanmaları büyük alaka uyandır
mıştır. 

Elli yaşında bir kadın olan Ameli Tur
to, hırsızlık ve emniyeti suiistimal yü
zünden cez.asını çekmekte imiş. Ayni za
manda ceza müddetini doldurduktan son
ra, şehri terketmesi, mahkeme kararın
dnki cezalar arasında imiş. Fakat bu sı
rada gardiynnlnrdı:uı birine gönül ver~ 
ve çok kuvvetli bir şekil alan sevgisi ona, 
şehri terketmesine engel olmuş: bunun 

· ilzerine polisin takibine maruz kalan 

!Ameli tekrar tevkif edilerek cezalandı
nlmış. Ancak, bu sefer başka bir tev

sumane ikiye ayıran bir kurdela, sade, ! kifhaneye sevkedilmiş. 
fakat zevke göre uydurulmuş bir kuşak, I Bunu haber alan gardiyan, kendisine 
müdevver omuzlann güzeliğini canlan- gönlilnü kaptırmış olan kadınla evlen
dıran işlemeli sade bir bluz., mini mini meğe talip olmuş. Arzusu yerine getiril
ayaklan gösteren bir çift sandal, hülasa miş olan gardiyan milstakbel karısına, 
bir hiçten ibaret sayacağımız oeylcrin belediye ve kilisede refakat ettikten 
süslü, muhteşem tuvaletlerden fa:zla ka- sonra, kadın tekrar hapishaneye götilril
dın cazibesi üzerinde müessir olduğunu lUp hUcresine kapatılmış; cezasını bitirir 
kabul edebiliriz. bitirmez kocasının evine dönecek olan 

BCf on sene sonraki neslin bayanlan kadını, kanun bu sefer şehirden çıkar-
19 38 modasının sadeliğini tetkik ede- mıyacaktır.! GönUller anlaşınca kanun 
rek hayretlerini saklıyarnıyacaklardır. da hoş gilrüyod 

lar, yalnız ~ir nokta v~r: Jakkör ~ra~n~ 
1 

yalnızlık hisseden 
yapılncak zıyaret saatını beı dakıka ılen 

Evlenme pazarı 
almak lazım .. Çünkü yollar dar. Kafile kad ----0--

d 1 d f 1 n Belçikanın Henegau vilAyetinde Eko. önemeç er e alan biraz gecikebilir. * • sin adını taş•yan kUçilk bir kasaba va .... 

B.Lebrünün yann buraya yapacağı 8 e- Fransruıın Kale şehrindeki topçu ala- dır. Bu kasabada, çok eski btr anane hl\11 
ynhatin tertibatı haklunda benden hiçbir yında hizmet gören Napoleon Ratel'in yaşamaktadır. Her yıl ilkbaharın sonla
ıey esirgemediler. Herşeyi gösterdiler ve Portel şehrinde yaşayan kansı ya1n121ık- nna doğru bir evlenme paz.an, daha doğ
anlottılar. Bütün tertibat, dflkik.a ve sa- tan çok şikayetçi imiş. Kocasına uzun bir rusu evlenme panayırı açılır. Bu yıl da 

h b 
1 

bu pazar açılmış ve Ekosinde kendilerine 
niye . e.sa. iyle yapılmıştı. izin koparmak için yaptığı iki müracaa-

R Ü h güzel ve genç bir kız seçmek iç.in mem-
eısıc m urun sabahleyin buraya mu- tin ikisinde de ba<:ka çare bulunmadığı 

:s lekeUn dört bir tarafından bir sürü deli· 
vnsalatinden akşam rnüfarekatine kadar için yalana baş vurmuş; fakat, yalanın 

kanlı kalkıp gelmiştirH 
hı;rşey, meçhul asker ) abidesine çelenk, ömril vefa etmediğini de çabuk anlamış. 

· h t • ı b 1 ı Ancak, pazara gelenler yalnız belmr ye:ıı n5 nnenın teme atma töreni. e e- Ratel geçen yıl ağustosta karısından . w• . 
diyede resmi kabul ve nutuklar, Kated- aldığı bir telgrafta bir kızı dünyaya gel- ~elıkanlılar degıldir. Aralarında b~kllrlı-

1' · t F 1 . . . • gı çoktan atlatmış olup ta sırf delıkanlı· 
ra ı zıyare • uarın açı ış meraaımı, zıya- diği bıldiıiliyormuş Büyük bir sevinç ı la k·-'-
f t h · 1 p · ar genç uuır arasında neşeli bir knç 
e • ava ıstııayonunun açı ı3ı, arkta duyan topçu hemen kumandanına koşup · k l · ı nl 
danslı eğlencc:ler nihayet B.Lebrünün as- ' . ti nlatt kt bl k .. 1··k saat geçırme çın ge e er de çokmuş. 
k ı 'k 'f . . w k . . ı vaz.ıye a ı an sonra r aç gun u Maamafih, gençlerin bir araya toplan-
er ı vazı esını yaptıgı ışlanın zıyareti.. · · al B · • · · 

B 1 h • d k.k d ı.,._ ızın mış. u sevmem hızıyle evme ko- dıkları bu pazar yerinde sonsuz bir n~ 
un ann epsı a ı ası n.ıuıı.asına çok 1 R •· 

. h b' şup ge en atel ı karısı karşılayarak ku- şe hliküm silrUyorsa da genç kızlar eski 
mce ve assas ır programla hazulan- kl lfik' d" ldiw' h b 4 ' 

mıştı. j ca nşmış ın unyaya ge gı a er adetlerden ve ahlak kaidelerinden uzak-
Burjdan p . El' h 4 verilmiş olan kızdan bir iz görmemiş. laşmıyorlar. Kızların biricik emelleri 

arıste ıze sarayına ususı K .. ek . · ka k d' · .. ·· 1 • 
tte bawı b" 1 f .. d. ızını gorm ısteyınce, rısı en ısı- omur ermin sonuna kadar bekar kalma-sure g anmış ır te e on mutema ı- . . . . 

yen işlemekte idi. 1 ne wwn k~.parm~k ıçın bu yalanı uydur- ~aktır. Onlar, arzularını açıktan açığa 
Umumi ko t l" k d' . l b b ldugunu soy)emış. ifade etmektedirler. n ro or en ısıy e era er 

alelncele yemek yerken bana anlatıyor- Bunun üzerine Ratel'i bir düşilnce Pazarın kurulduğu gUn Ekosinc gell-
du: · !kaplamış; Alayında gelecek belayı gözü- nince, sokaklara b~tan başa gerilmiş 

- Bütu"n bu ı d d' R • · .. h nün önüne getirmiş. Ufak tefek, fakat olan dövWer)e genç kız.lann arzulan n ar, e ı. eısıcum u-
run sabah gelı'p ak•• · Et· çok enerjik bir kadın olan karısı ikinci okunmaktadır. öğleye doğru, başlannda ...-m yıne ıze sara-
yına dönmesi bakımından hazırlanmıştı. bir çare düşünmüş: kocasını belediyeye bir muz.ika olduğu halde kızların alayı 
Fakat seyahat birkaç günlük olursa 0 

1 
göndererek, Mari-Margarit bir çocuğu kasabanın soknkJannda dolaşmaktadırla. 

zaman yatak ve oda takımları, banyo dünyaya gelmiş olduğunu ha.her vermiş. Kızlar o gün Belçikanın meşhur dante
dairelerini, bagajlarını da beraber taşır Nüfus memuru Ratel'i tanıdığı için hiç lalarından yapılmış tuvaletlerle gezip 
ve tek bir ~emsiyenin zayi olmamasına tereddüt etmeden kayıd muamelesini eğlenmektedirler. 

3ayret ederiz. 'yaparak, eline bir vesika vermiş. Öğleden sonra yapılan toplantıda, be-
yemekten onra tekrar masa batında Rntel izninin bitmesini beklemeden kar kızların reisleri olan bayan, kısa bir 

bulu~tuk. Bana Cümhur reisinin geçeceği alayına geri dönmil~. Su uyur düşman nutuk söyliyerek ananevl pazarın mba 
yollann bir krokisini gösterdi. 1 uyumaz; derler. Ratel'in ;~ı başındaki ve ehe~yetini izah ve tebarüz ettir• 

- Yollardaki nokta nokta iıaretleri evde oturan orman bekçısL, komşusuna mektedir. 
görüyorsunuz ya.. dedi. Bu i~aretlerin leyleğin çocuk getirmediğine emin oldu- Dans ve oyunlar arasında saatlerin na
mavi renkli olanları asker ve kırmızıları ğu için, bu uydurma çocuğu gidip polise sıl geçtiği hissedilmemektedir. Pazar bU
da jandannalardır. Bu ziyaret için 6000 haber vermiş. Nihayet mesele alevlen-,yük bir ziyafetle sona eriyor çiçeklerle 
9:8"er ve 2000 jandarma derpiş edilmiş-: dikçe alevlenmiş ve zavallı Ratel mah-, silslenen bahçelerde kahveler içilmekte 
tir. 1 kemede hesap vermeğe mecbur olmuş. pastalar yenmektedir. Tabii, bu arada 

Askerler, yüzleri yola müteveccih ol- Sorguya çekilen topçu, karısının ölmüş birbirlerine yakınlık hisseden ruhlar, 
mak üzere İki§er yüz metre ara ile dizil- olduğuna dair ikinci bir uydurma telgraf Bazı büyük davalar vardır ki halk 
mişlerclir. Aralannda da füat yüzleri aldığını söylemiştir. Kadın istediml, do- bunlan çok basit bir şekilda halletmek-
balka müteveccih iandannalar yer al- ğuruyor, ölüyor, yeterki istemesini tedir. 
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Sarayın güzel yolandı 
Şuuru üstünde .. ' .. musun 

makinalariyle aya kadar uçacağını 
umuyor musun? Ay ne haldedir? 

Y olandın merakı ve hevesi çok 
idi? Sorduğu bir çok suallere hiç dur
madan cevap veriyordu. Y oland bir 
gün: 

- insanlara hayaletlerin görün
mesi imkanı var mıdır? Hayaletler, 
yerde yürüyen mahluklardan mıdır
lar, yoksa havada uçanlardan mı? 

cŞu anda arzımızdan daha mü
kemmel ve daha münevver, daha u
yanık mahlukatlı yerler var mıdır? 
diye sordu. ' 

Nostradamüsün verdiği cevapla
n, Y oland çok büyük bir dikkat ve 
sükut ile dinler, bazı, bazı başını kal
dırır ve gök yüzüne, gök yüzünün 
yıldızlanna bakardı. 

* Mehtaplı bir gecede güzel Y oland 

bir hareketle 
kolları 

sihirbaz Nostrada
atıldı arasına 

her gün ve geceden çok başka bir 
hal üzerinde olduğu halde Noetra- - Nostradamm, aşk nedir? Nerede durur? .. 
damüsü elinden tuttu ve hiç birıey 1 - Kim var burada? bizi gizliden ı bu saray gözdesi dilberin kolları ara-
söylemeden onu tarasaya doğru çek- gizliye dinliyen kimdir? dedi. sına atmakla şeytanın ne kadar fena 
ti. Saray kadını, heyecandan çatlıya- bir oyununa kurban olduğunu çabuk 

Nostradamüs, elini tutarak ainirli cak kadar şiddetle çarpan kalbini anladı 1 
bir hal ile kendisini yukanya götüren durdurmak için eliyle bashrdı. Bu oyunun hedefi meydanda idi. 
genç ve güzel saray kadınının kalbi- Nostradamüs, bu şeytani ve ce- Şeytan Rozamondu tamamiyle ken
ııin tiı derinliklerinden gelen bir tit- hennemt kahkahaya alışkın bir hal- disine mal ediyor demekti l 

reme ile titrediğini hissetti. _ le: . • . Bütün bunları bildiği halde, Y o-
Yukarıya çıkarken aralarında bir - Hıç hır kımse! belki de aşk landın cinsi cazibesine kapılmaktan 

lelirne olsun söz geçmedi. ilahesi Eros buradan, yanımızdan kendisini alamamıştı l Ve, mazurdu; 
Yukarıda, tarasada, saray aalon- geçmiştir l diye cevap verdi. 

!arının, şehir aokaklannın hay ve hu- Y oland, güzel gözünü dört aça-
yundan uzak olan bu acrin ve ha- rak: 
vadar yerde asude ve çok güzel bir - Fakat .. dedi. Aşk ilahesinin 
hayat vardı. gülmesi bu kadar şeytani ve cehen-

Mehtap kuvvetli idi. Napoli so- nemi midir? Hem de bu amber ko
Pklarında tam bir bo§luk göze çar- kusu nereden geliyor? Bu tarasayı 
pıyor, arada aırada geçen silahlı gece şeytanlar mı kapladılar? 
nöbetçileri, gündüz göründüğü ka- Ve, bu anda şeytan Nostradamü-
Clar aarih olarak görünüyordu. sün yüzüne güzellik eksirini döktü; 

Yoland, bu güzel ve serin ve ten- ve Nostradamüs, arzın ve insanlann 
ha muhitte §İmdi daha ziyade titri- en güzel erkeği oldu. Ve, Y olandın 
yordu. Ve nihayet .. ncfcıi aıklapnış -.özleri güzel Nostradamüse ilişti, 
ve sesini çok alçaltmış bir halde: zavallı Yoland, tamamiyle şuuru 

- Noetradamüs .. dedi. Şimdi ba- üstünde bir hareketle sihirbazın kol
na aşktan bahıedecek misin? Bana )arı arasına ahldı. 

Bu gece, sinirleri çok gevşeten, ira
deyi körleten çok güzel bir gece idi. 
Y oland da, bu gece çok cazip, çok 
güzel ve çok cana yakın idi 1 

Ve hiç şüphesiz.. aşk ilahesi bü
tün aşk perileri ile sarayı sarmışh l 

Y oland da, bu gece, bizatihi bir 
Venüs heykeli idi. 

Bu bir aürü sebep altında Nostra
damüs, bu müneccim, bu sihirbaz 
ve tabip Nostradamüs, ruhları, §CY

tanı, yıldızları ve o çok kıymetli tec
rübe ve araştırmalarını -hem de top-
tan- unuttu. 

w ==-

Akdeniz muvazenesind 
''Türkiyenin oynadığı rol bilhass 
ehemmiyete şayan görülmektedir., 

Yugoslav gazeteleri Hatay meselesi münasebetile siyasetimizi 
tezahüratını büyük alakayla takip ve tefsir ediyorlar 

Zagreb (M.H) - «Obzor> - Zagrebte 1esi halinde değildir ve Ingiltere, Filis- müsait bir şekilde bulunan vazi 
çıkan makalede deniliyor ki: tinde bilhassa hissetliği Arap tecavüz- haklı olarak istifade ettiği ve İs 

cAkdenizdeki kuvvetler muvazenesi karlığına kar§ı Türkiyeyi elde etmiş bu- runda kendisine, biç olmazsa, 
bir tarafta Italya, diğer tarafta Fransa lunmaktadır. Filistin nasyonalistlerinin esasları dairesinde fail< bir mevki 
ve lngiltereyi göstermektedir. Bugün bu faaliyet sahası Maverayı şeriada ve bil- eylemiye çalıştığı tebariiz ettir' 
iki taraf menfeatierinin çarpıştığı saha hassa, Fraruız mandası altında bulun- şayan bir hakikattir. Türkiye, 
Ispanyadır. Ispanyol milliyetçilerine yap- makla beraber muhtariyetine sahip bu- Kemal Atatürkün dediği gibi, 
tığı yardımlarla ekle ettiği zaferler saye- lunan ve Fransız mandasından trupamen Türk medeniyetinin beşiği addet 
sinde İtalya ispanyada, Fransa ve tngil- kıırtulması bir veyahut iki senelik bir iş dir.» 
tere zararına olmak il.zere, askeri bir fa- olan S..:·-;~·e 1opraklarındadır. 

aliyet elde etmiş bulunmaktadır. Maa- RJCAT SEBEBLER! 
SANCAK VE !l'G1LTERE 
-- - - - - - - - Makalede bundan sonra Hatay 

mafih, garp kısmından başka, Akdenizin 
diğer kıs1m1arı da kuvvetler ınuvazcne
sind" amil huJunnınktadır. Bu gibi ahval ve şerait dairesinde Bü- mızın geçirdiği safhalar hakkında ın 

yük Britanyanın, Türk genişlemesinin sal malfunat verilmekte ve Frans 
TtlRKlYENlN ROLU Suriye menafiini canıi bulunan yerlere, Hataydaki nazik vaziyeti, hiç o 

yani, Iskenderun Sancağına doğru vuku kısmen ısllih maksadiyle Tilrkiyey 
Bu bakımdan Türkiyenin oynadığı rol, bulmasına mfıni olmasını icap ettirecek tay parlamentosunda 22 mebus te 
bilhassa ehemmiyete şayandır. Türkiye, bir sebep yoktur. kabul ettiği beyan olunmakta ve d 
işgal etmekte bulunduğu mevki ve haiz Fransa Suriye ve Lübnan üzerinde mektedir ki: 
bulunduğu kuvvet ve kudret saika.siy le haiz bulunduğu mandadan feragat etrni- «Fransanın bu ric'atini icap et 
mühim bir limil ve müessir olduğundan ye ve iki memleketi, lngilterenin !rakı sebepleri tesblt etmek fevkalAde gU 
Akdenizde birbirine rakip olan devlet- Milletler cemiyetine aza etmesi gibi, Mil- Bundan başka Türkiye tarafından 
lerin Türkiyenin kendi taraflarına mey- Jetler Cl',IIliyetine aza olarak ithal etme- haz olunan bazı askerl tedbirler ve 
linl temin için uğraşmakta o1ınaları kim- ğe karar vermiş bulunuyor. İngilterenin kiye ile münasebetlerini bozmak ve 
seyi hayrete düşlirmemelidir. İtalya ile Irakta gayet mühim ekonomik ve strate- layısile Yakın şarktaki büyük me 
dostane münasebetlerde bulunan Türki- jenik menfaatleri olduğu halde Fransa- )erini tehlikeye ilka etmek iste · 
ye-ki İtalya hariciye nazırı Milanoda nın Suriyedeki a!Akası, yalnız, Lübnan Fransa, Ingiltere tarafından vaki 
söylediği nutukta. bu münasc.betlerin, cümhurlyetlnde ekseriyeti teşkil eden tavsiyeler üzerine, bir çok nokta) 
henüz, İtalya-Bulgaristan ve ttalya-Yu- hristiyanlann himayesi gibi ananevi bir müsaadekarhklarda bulundu. Bu 
goslavya arasındaki mtlnasclıetler kadar rolden ibarettir. Demek oluyor ki, öz lngilterenin oynadığı rolün daha iyi 
samimi olmadıklarını beyan etmiştir. menfaatleri olmadığı ve buralarda ken- ]aşılması için, Ingilizlerin elinde bulu 
Habeşistan imparatorluğunun tanınma- dislni yalnız Akdeniz vaziyeti alAkadar Musul petrollerinin en büyük boru! 
sına mukabil Italyanın, Boğazların ye- ettiği halde Frarua, mücadeleci Tilrk ve dan birinin Suriyeden geçtiğini bi 
niden tahkimine mütellik olan Montre- Arap milliyetçiliklerinden v!icut bulmuş lazımdır. Ingilizlerin menfaatleri açı 
ux anlaşmasına iştirakini temin etti. Ma- olan kıskaç arasına girmiş bulunuyor.• Bu petrollerden istifade eden Fransa 
mafih Türkiy• harici siyaseti, ltalya tara- Makalede bundan sonra Hatay mese- menfaatleri de o nisbette ayandır. B 
fuıa bariz bir surette meyletmekten te- lesinin tarihçesi ve bu mesele yüzünden için Suriye, daha doğrusu, Sancak 
velcltl etmekte ve mümkün mertebe bi- memleketimizde v!icut bulmuş olan ga- selesinin ruhu, bütün bu meselede 
ta:raI bir vaziyette 'kalmak istemektedir. leyan hakkında izahat veriliyor ve de- lıca rolü oynamakta olan petrolde m 
Bu vaziyet Türkiyeye sırf Türkiye me- niliyor ki: nuzdur. Hele Yakın Şarkın kayna 
nafiini vikaye maksadile yapacağı te- lar içinde bulunduğu ve tamamen Y 
şebbüsleri her an mürakaba ede-bilme-k KUVVETLER MUV AZENESI unsurların o havali halkı arasına 

imkanını vermektedir. mek ve kendilerini o havali halkına 

MUV AFFAK1YETLt 
BtR DtPLOMASt 

Binaenaleyh, AkdenWı:I şark havzasın- nimsetmek istedikler! bir zamanda, k 
dakl vaziyetin inkişafi bu havzaya taal- metli petrol kaynaklarının yanı başuı 
luk eden mevzii meseleler büyük dev- Türkiye gibi kuvvetli bir devletin do 
Jetlerin Italya ile olan rekabetlerinin te- luğunu elde etmek Fransa ve Ingi)te 

bu gece, bu tabiat üstü kudretten, ........ .. Dahilt vaziyeti, coğrafi vaziyeti, as- slrl altında bulun.an umumi vaziyete til- için muazzam bir şeydir. tskender 
kerl kudreti ve diplomatik vaziyet lca- bl bulunmaktadır. Türkiye ile münase- Sancağına taall<lk eden bir ekalliyet! 
batı Türkiyenin böyle bir politikayı ga- betlerin mevzuubahis olduğu bir Anda meselesinin mahalli bir mesele hallnd 

=========--============="-=====-- yet muvaffakıyetle takip etmesini müm- devletler arasında kuvve11er muvazene- çıkıp Avrupa politikası çerçevesi içiıı 

Gevrek, ihtizazlı ve aşk terennüm 
eden bir sesle : 

insanların kalbine ve sinirlerine yap
tığı sihirli tesirlerden bahset 1 

cŞ8irlerin terennüm ede ede bir 
türlü bitiremedikleri aşk nedir, nasıl 
bir kuvvettir) insanın kalbini yakan 
ainirlerini bozan, düşünce ve aklı 
aelimini §8.şırtan bu a§k nedir? 

-22-
Nostradamüs, kendisini Yolandın, -B1TMED1-

ıs kilometrelik 
1 

Mu··J·de kUn kılmaktadır. si endişesi hAkimdir.. tetkik olunması ve bu itibarla büf 
labirentler dünya efldlrı wnumiyeslnln şiddetli ııl 

INGILTERENIN TüRK DOSTLUCU PETROL MüCADELESl kasını celbetmesi tabii bir keyfiyettlr· 

cEvet, Nostradamüs, bu hem tat
lı, hem acı, irade ve şuur üstünde o
lan aşk nedir? 

«Nostradamüs, insana bu herşeyi 
unutturan aşkı aen de çektin mi? 
Kendini unutturan bu çılgın ihtiras 

Belgrad - Politika yazıyor: c Türk 1 

istililaı karşısında Macar maletinin giz
lendiği meşhur mağaralar birkaç gün 
e""el tuı:Uıtlere de açılmıştı. Hakiki bir 
labirent tqkil eden bu mağaralardan bi
rinin uzunluğu 15 kilometredir.> 

Türkiyenin en tifaL ve timdiye 
kadar binlerce vatandatın bayab-
m kurtaran •••••••.•••••••••• 

FoçaJa yangın 
senin kalbinde de yer tuttu mu? Evvelki gün saat 15 te Façanın Bağ-

Urganlı 
Ilıcaları Bunları söyledikten sonra,Yoland, arası köyünün Aykırcak mevkiinde Ah· 

yanıbaşında dalgın ve çok ciddi bir met isminde bir çocuk kuru otları tutuş
halde oturan Nostradamüsün yüzü- turmuş ve çıkan yangında 100 dönümlük 
ne kalplere kadar inici bir bakışla arazideki kuru otlar yanmı§tır. Hadise 

Eski müsteciri Rüstem idaresinde 

açılmı§br 

ROMA TIMA ve asap aletleri, 
adale ağnlan ve her türlü kınk, 

çılak irızalan, kum, böbrek, mi
de ve kalp haetahklan ancak en 

baktı, fakat .. hayreti Bu adam, Yo- tahkik ediliyor. 

landın kalbindeki aşkı hala anlama-' """""y~""""""'""""""''""'"""~'""''""''""''""''" 
mı• ~örünüyordu. erıı·malı 

Herşeyi bilen, her gizliyi gören, 
asırlar sonra olacak hadiseleri bile 
haber veren bu adam, kudretli bir 
•ihirbaz sıfatiyle ne için Yolandın 
benliğini yakan aşk ateşini görmi
yor, bilmiyordu? 

Y olandın artık sabır ve tahammül 
hudutlarını çoktan aşhğını bu adam 
ne için bilmek İstemiyordu? 

Zavallı kadın, sarayda her erkeğe 
hakim olan çok güzel Y oland, sihir
bazın bu hissizliği ve alakasızlığı ö

nünde herşeyi unuttu, gözleri yarı 
kapalı ve : 

- Ey Nostradamüs, dedi.. Seni 
kadar sevdiğimi bilsen 1 Bu aşkımı , 
bu aşkımın büyüklüğünü bilsen, ba
na acıyacak ve beni mutlaka seve

ceksin! Hakiki askım sende başladı; 
ve sende bitecektir 1 

Nostradamüs, Y olandın sandığı 
gibi alakasız değildi; mevkiin neza
keti yüzünden kalbine hakim olma
ğa çalışıyordu. Fakat Y olandın gü
zel saçları, esmeğe başlıyan hafif, se
rin rüzgarlar dalgalanmağa başla· 
mış ve Nostradamüsü çileden çıka
racak şekilde okşıyor ve gıdıklıyor
du! 

ÇATAL, BtCAK, KAŞIK kat'i devayı burada bulacaklardır. 
Her odanın hususi ve son ıia

tem banyosu mevcuttur. MÜ§tc

rilerimizin her türlü ihtiyaçları te
min edilmittir. 

Şimendiferlc gelecek müıterile-. . . 
rımızın •••••••••••••••••• 

Urganlı istasyonunda 
hmusl arabalarımızla nakilleri te-

min edilmittir. Fırsah kaçınnayıp 

istifadeye koıunuz. 

1-15 H.3 

Büyük fedakarlıklarla vücuda ge-
ıirilen fabrikamızda yerli malı ola- Za yİ 
rak her model çatal, bıçak, kaşık 1 • . k b' d 30/ 
·mal oluiımaktadır. Avrup~ mamula- zmır. ~ı~arct mc le ın ~ 
:ı ayarına faik olan bu emsalsiz yerli 7 /938 tırıhınde almıt oldugum 64 
-nalı fabrikaııının mamulatını her No. lu tasdiknamemi zayi ettim. 
·rerdc arayınız. Yenisini alacağımdan eskisinin 
LO~NT ~ ve Gazinocuların hükmü kalmadığı ilan olunur. 

1azarı dıkkatinc : Al ak z· G"k J k k 
Fabrikamız BAŞKURT marka- sanc ıya 0 a P so a 

lı YERLİ mamulatımızı görme- No. 36 Cevat Tuncay 
den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK 2229 (2280) 
takımlarınızı almayınız. Bütün 

Dadı aranıyor 

Bu hakikat, Tiil'Jdyenin bilyük garp Yarı resml «Novosti> gazetesi clsken
devletleriyle münasebatında fevkalAde derun, petrol mücadelesi demektir> ser
mütebarizdir. Büyük Britanya Türk levhası altında neşrettiği bir baş maka
dostluğunun kıymet ve ehemmiyetini lede diyor ki: 

YARI RESMi YUGOSLAV 
GAZETF.S1NtN MÜTALAASI 

daha Montreux konferansı esnasında cDünya politika sahnesine İskenderun 
hlssetıniı;ti. Zaten bu konferansın ver<li- meselesi çıllı:ınış bulunuyor. Bu mesele- Yan resmi «Samupravat gazetesi d• 
ğl semere, daha o zaman başlamış olan nin derlnli:klerlne vakıf olanların sayısı dskenderunda sükfuıeb serlfıvhas< • 
TU1'k-lngiliz işbirliğinin mahsülüdür. nisbeten azıdır. Sahnede uğraşanlar Türk tında neşrettiği bir makalede Hatay d• 
Bir aralık Alman ekonomik tesirlerinin, ve Fransız diplomasisidir. Halbuki !.sken- vamız hakkında uzun ve teknik mahiy~t 
Almanların politik tesirlerine bir muke.d- derun hudutları içinde sen<!lerdenberi te izahat verdikten sonra aşağıdaki ıııU 
dime olmak üzere •--'"z tesirlerini bas- 'kanlı Mdlseler olmakta ve bu yüzden talaaları ileri sürmektedir: ........ ~ ' 
tırması tehlikesi lıtısıl olmuştu. Fakat Türkiye ve Suriye hudutlarında vaziyet • Bu meselede işaret olunmağa de.ıı• 
Ingiltere parası olmak gibi bir faikiyeU gittikçe ciddileşme'ktedir. Halbuki, bu cihet Türkiyenin, kendisi için fevkalad 
haizdir. Almanya ise, bizzat Dr. Seha- meselenin ardında, bununla alakadar ehem.miye.ti haiz olan bu meselede tal<i 
cht'ın tanzim ettiği rapora göre, emtea gösterilen mili! gayretlerin yanıbaşında ettiği hattı harekettir. Tlirkiye bu mese' 
ile mübayaalarda bulunmakta ve bu Yakın şarkın bu mühiııı parçasında aman leyi yalnız sulh ve diplomasi yeliyle h•1' 
suretle ihracatına daha kuvvetli imkAn- nedir bllmlyen petrol harbı yapılmakta- )etmek ve «emrivaki• )ere baş vurmaınııl' 
!ar temin eylemektedir. Şöyle ki, Bul- dır. Bu yüzden İskenderun meselesi bey- istemiştir. Türklyenin bu hareket tarı• 
garistan gibi bazı küçük memleketler pa- nelınllel bir mahiyet iktisap etmiş bulu- Balkan devletlerinin, kendileri için h•• 
zarlarında Almanya kendisine, Adeta, in- nuyor.Fr.ınsa ve Türkiyeden başka bu yati mahiyeti haiz olan meselelerde, ıJıı• 
hisar haline gelmiş bulunan mevkiler te- meseleyi kızıştıran çok daha kuvvetli ima muahedeler ve kanuni tarzlar prell' 
min etmektedir. Bunun için Türkiye Amil ve müessirler mevcut olduğu şüp- sibine sadık olduklarına yeni bir delil• 
1ngilterenin, memll!ketin bilhassa tesli- heslzdlr. Bu işde Tilr>kiyenin, kendisi için dir.> 
hata ma tul olan sanayileşmesine iştirak
ten başka dört milyarlık bir istikraz ha
linde dahi tecelli eden tekliflerini kabule 
meyil gösterdi. Bu suretle hıgiltere siya
si tesirlerinin ekonomik ilcaatı dolayısile 
haleldar olmasına mfıni olmuştur. 

YERStz BtR TAHMiN 

Türkiyenin İngiltere için haiz bulun
duğu siyasi kıymet ve ehemmiyet, yalnız 
A.kdenizde kuvvetler muvazenesi, yani, 
İtalya bakımından değil, ayni zamanda, 
tngilterenin Arap devletleri arasındaki 

mevki bakımından dahi tecelli ve teba
rüz etmektedir. Türkiyenin Irak cihetin
de genişlemesi tehlikesi mevcuttur; bu 
genişleme bir taraftan, Irak'ın vaktiyle 
Osmanlı imparatorluğuna ait bulunmuş 
olması, diğer taraftan da Türkiye ile İran 
Irak ve Efganistan arasında mevcut itti
fak muahedesi ile suhulet peyda etmek
tedir. Türkiye bundan maada Musulda-

r p·m-A-rlllZ'Jtı .. k-ıt;ıaa.dııcz.ız:ii;fu;i!Gl!:ı.t:Iı-e--'.)1
1

_İ_n_iz_ı ... 
Yazlık elbiao kumatlannızı nereden alabileceiinizl bilİ)'or IDlll\lllmı? .. -

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en son modaya muvafık kumaşlarıle sizi 
mü,külden kurtarm11tır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın 
'mıt fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardeıülükler ve 
ihcr türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün ÇCfitleri rekabet 
kabul etmiyen fiatlerlc burada satılmaktadır. 

Peftemalcıları Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl maöazasında bul•ınan Ve, Nostradamüs, soğukkanlılığı

nı muhafaza için sarfettiği büyük 
gayrete rağmen, ihtiyarsız bir şekil
de Y olandın güzel saçlarını okşadı. 

Bu anda, şeytani tüyler ürpertici 
bir kahkaha duyuldu. Y oland, titre
yerek yerinden fırladı ve korku ile: 

mallarımız hem kalite itibariyle 
Avrupanınkinden daha yÜksck ve 
!tem de fiatçe YOZDE 30 daha 
~cuzdur. 

Umumi Sab4 Yeri: btanbul Tah
~akale caddesi No. S 1 

Biri üç, diğeri iki Yatında iki çocuğa ki petrol kaynakları ile all!kadardır ve 
bakmak üzere bir Türk dadı aran17or. fakat Irak meselesinde Arap milliyetçi

Lölövan gazetesine müracaat edilme· liğinin teşkil ettiği hail ile karşılaşmak-

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 
( Jak Dekalo ve Şıı.) lidir. 1 - 3 tadır. Şimdilik, bu tehlike günün mese-



Yolda giderken 
İhtiyar Grigori Kulkov, tayyareci - Bu benim oğlumdur. Okudu-

olan büyük oğlu Petr Kulkovdan ge- ğunuz fıkra benim oğlum hakkında, 
ce yansına doğru bir telgraf aldı. Za- Petr hakkında yazıl mı§.. Gazetenin 
vallı ihtiyann yjireği cız etti.. kaydettiği ihtiyar tornacı da benim. 

- Muhakkak oğlum düşüp par· Yolcuların hepsi başlarını kaldınp 
çalandı, diye eöylendi. ihtiyara baktılar .. Solgun yüzlü genç 

Telgrafı bir türlü açıp ok.uyama- kız hemen yerinden fırladı: 
da. Nihayet bu iti yapmuını müvez- - Yoldaş Kulkov, dedi. Aşağı 
ziden rica etti. Müvezzi telgrafı açtı inmez misiniz) Ben ıize yardım ede
ve yübek aeale okudu : yim. Kendisine gösterilen hürmet ve 

cSeni çok göreceğim geldi. Para alAkadan mahcup bir halde apğı in-
PGatadadU'. Muhakkak gel. Petr.> di. Ona pencerenin yanında yer ver-

Müvezzi güler bir yüzle: diler. Bap bağlı ihtiyar kadın ken-
- Gözünüz aydın, dedi. Size yol diaine çay ikram etmeğe başladı. 

:········•••t••·············· .. •••·· ... , 
i RADYO - i 
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ANKARA RADYOSU 
öğle nefriyatı: 

Saat 12.30 Karı~ık plak neıriyatı. 12. 
3 O Plak : Türk musikisi ve halk tat kıla· 
n. 1 3. 15 Dahili ve harici haberler. 

Ak~!.\m ne~riyatı : 
Saat 18.30 da plakla danı musikisi, 

19.15 te türk musikisi ve halk !arlulan 
(Makbule Çakar ve arkada,Iarı), 20. 
de saat ayarı ve arapça neıriyat, 20.15 
te Radyofonik temsil (Gençler gru'bu). 
2 1.00 de havacılık hakkında konuıma, 
(Sakir Hazım Ergökmen), 21.1 S te 

1tüdyo salon orkcetrası, 22.00 de ajanı 
haberleri, 22.15 te yarınki program ve is

tiklal marsı, 
ısTANBUL RADYOSU 
öile nqrlyatı : 
Saat 12. 30 Plakla Türk musikisi. 

12.SO Havadie. 13.0S Plakla Türk mu
'ikisi. 13.30 Muhtelif plak neıriyatı. aörünüyor. ihtiyar hem çay içiyor, hem de 

ihtiyar Kulkov derin bir nefes al- gülümsiyerek tayyareci oğlundan Akşam nefriyatı : 
da. Müvezzii kolundan tutarak oda- bahsediyordu. Saat 18. 30 da plakla dans musilda, 
ıuıa çekmeie çalqtı. Kulkov sözünü bitirince, asık surat- 19.15 te ıpor mu.ahabeleri: E~ref Şa

- içeri Iİr de eana bir çay ikram lı gözlüldü ihtiyar onun kulağına eği- ~ik, 19.55 te borsa haberleri, 20.00 de 
edeyim, diye ıarar etti. Ben bet ela- lerek: 1aat ayan: Cranviç rasathanesinden nalc.-
~ada çayı hazırlanm. - Yoldaı Kulkov, dedi, sizinle len, 20.02 de Sadi Hopeı ve arkadat-

Müvezzi: karşılasmam ve tanışmam eyi bir lan tarafından türk musikisi ve halk ıar-
- T etekkür ederim, dedi. fakat tesadüf oldu .. Ben mimarım .. Teknik kıları, 20.4S te hava i-aporu, 20.48 d~ 

~tim yok .. Yarın parayı getirmekli~lere oldukça aklım ~r~r. ı:ayyare~e- ~mer Riza tarafından arapça netrbrat. 
~ sizi hiT defa daha rahatsız ede- nn buz tutmaması ıçın hır keşfım 21.00 de Semahat ve arkada~an tara· 
rinı. var .. f ~en anlıyan bir adamla bu me- fından türk musikisi ve halk prlulan. 

Crigori Kulkovun iki oğlu vardı. seleyi konuşmak, fikir almak iste- 'Z 1.45 te orkestra, 22.1 S te ajanı haber· 
Banlann ikili de meıhur kimselerdi. rim .. Moskovaya varınca beni oğlu- leri, 22.30 da plakla sololar, opera ve 
Karısı ölüp te ihtiyar yalnız kaldığı nuzla tanııtırmaz mısınız} operet parçı1ları, 22. 50 de son haberler 
tıbnan oğulları yanlarına İıelip otur- Kulkov: ve ~rtecıi viinün orosrramı. 
ıaa. için ayn ayn. babalarına ısrar - Hay, hay, dedi. Neden olma- AVRUPA iSTASYONLARI: 
tbnltlmdi .. Fakat ihtiyar bu teklifler- sın} HAFiF KONSERLER: 
den hiç birini kabul etmemiıti. Büyük bir sevinçle.. 7. 1 O Berlin kısa dalgası: Neşeli hava-

ihtiyar Kulkov, doğup büyüdüğü Yolcular daha uzun müddet ana- lar ( 8. 15 devamı), ( 10.45 halk musi-
ve hemen hemen bütün ömrünü ge- dan, babadan, karde§ten, karıdan, kisi), 13 Berlin k11a dalgası: Hafif mu
çirdiği deniz kıyısındaki hu güzel kocadan, bahsettiler. Nihayet konu- •iki ( 14.15 aevamı), 16.30 Berlin kısa 
ita.abayı çok ıeviyordu.Bu kasabada §Be&k birşcy kalmayınca herkes sus- dalgaı1ı: Halk musikisi. 17.45 Bertin kısa 
büyücek bir gemi inpat fabrikası tu. Oldukça uzun süren bu sessizlik dalgası: 1§ aonu konseri, ( 18.50 devamı) 
Vardı. Kulkov uzun yıllar hu fabrika-, devresinde ~im~r yeniden gazetesi- 1 8 Ostrava, küçUk kanşık program. 19. 
~ tornacı olarak çalı~mıştı. Şimdi ne daldı. Bır muddet sonra da Kul- 20 Prag: Fok or1'.estrU1 (B~let operet 
ıse mütekaitti. ömrünün ıon günle- kova dönerek: ve vals musikisi). 19.30 Peşte. Askeri 
rini de burada geçirmeyi tercih edi- - Vatandaş harbı hakkında yeni bando, 20 Berlin kıea dalgası: Bahriye 
Yordu. bir filim çekiliyormuş .. dedi. Gazete- ı>:.ndosu 20.1 O Uypzig: Piyano. Bah. 

Sabahleyin aynı postacı ona iki nin yazdığına göre bu filim cÇapa- riye ldarinet. tenor. 20.30 Prag: Yaylı 
Yiiz rublelik bir havale getirdi. lhti- yef> ten de eyi olacakmış!. Baslıca \azlarda serenadlar. 20.35 Varşova, 
Yar, ilk ônce postaneden paraları al- rolü artist Stoletov yapıyonnu~. Ben L\rınonikle birlikte şarkı, 21 Peşte Gitar 
dı. Sonra da oğullarına hediyeler al- bu artisti çok seviyorum: Çok kabili- konseri: 21. 30 Bükreş: Küçük orkestra, 
rnak üzere çarpya yollandı. yetli bir genç! 1 ko~seri, 22. IS Ber1in kısa dalgası.: Hafif 

Bilet almak için i.tuyona gider- Kulkov aynı mütevazi ve sevinçli mW\iki, 22.25 Ostrava: Sla• musikisi. 
iten e8kİ arkaclqlanndan yine kendi- sesle: , ıı . ıs Peşte: Metropol otelindı;n Çi~an 
ıt gı'bi mütekait bir deniz işçisi olan - Bu ela benim oğlum, dedi. orkestra ı. 22.45 Bü.kreş: OrJcestra, mu· 
Nikolay Mihaloviç Mardinova uğra- - Ne gibi sizin oğlunuz~ ,ikisi nakli. 2 3. J 5 Daima: Kan<ıtk fan-· 
dı. ihtiyarlar beraberce istasyona git- - Küçük oğlum, adı V asyadır.; tuzi musiki. 2 3130 Bratialava: Plakl{'.J'. 
tiler. Son baharın •onları idi. Bul- yani Vasilyev.. 23.4() L$.ypzig; Eğlenceli gece musikisi, 
varlardaki ağaç1ann üzerinde tek tiik Kulkov yolculara Vasilyev hak-
Yeşil yapraklar görünüyordu. kında da izahat vermeğe" başladı. Fa- OPERALAR, OPERETI..ER: i ' 

Mardinov ihtiyar ark.ada§lna: kat gözlüklü ihtiyar onun sözünü 9.30 Berlin kısa dalguı, Yeni 1operet 

•• 
Emlak ve eytam bankasından: 

Eaaa No. Yeri Noa 

A. 285 Yol Bedesteni Selvili h n 33 Majua llO.-

D111Gılll._ 
T. 1. 
ı&-
31.60 
18.20 
12.69 
12.10 

• 286 Yol Bedesteni Selvili han 19 Maiaa 210.-
• 1138 Keçeciler Külhan aokak 16 Ev 108..-
» 377 O.maniye c:adclesi IS Malaa 14.80 
» 235 Yol becleateni Selvili han 55/12 Maiaa 80,66 
» 233 <hmaniye mahallesi 4S DGkkln 220..-
ıt 309 Kara Osman oilu hani 26/12 Maiua 31.50 
,. 875/2 Halkapınar Klğıthane caddesinde 278 EY 18.-
» 304 Yol bedesteni Selvili hanında Oda 30.-

C. 170 Re§a(llye Nuri bey aokak 18 Ev 186 
,. 188/1 Eınaf Şeyhi mahallesi Asmalı S. 88 Dükkan 130.-
• 202 Saman iskelesi lıtanbul bam 9 Oda 63.-
,. 202 ,. ,. • 1 Oda 96.-
• 223 Fatih mahalle.ı Deiirmendaia S. 71 Ev 84.-
• 252 Buca lstuyon caddesi 50 Ev 210.-
Jt 152 Ka11ıyaka AJaybey timendif• S. 2S Ev 180.-
• 128 Manisa Köktath mahallesi tpUk puarİ sokak Ev 156.-
:t 164 Manisa Alaybey Hendek Kahve eobk - EY 78.-
» 256 Mıuıiaa Saray Mahallesi üzüm puan S. - Dükkan 65.04 
» 243/2 Manisa Hekim hanı Tahta Kale cami So. 4S l>Okkln 21.-
Jt 243/3 • • • • 47 Dükkin 38.-
• 255 Manisa Suay mahallesi idim ..-i So. 13 l>Oklcin 125.-

33.-
4.73 
Z.70 
4.50 

27.90 
19.50 
9.45 

14.40 
12.60 
31.50 
27.-
23.40 
tt.70 
9.71 
3.1& 
S.40 

18.71 
• 189 tzmir Gazi bulvarı 30 Maiaza 270 
» 249 tzmir Fettah MabaDeai J>eiirmendaiı So. 57 Ev 72.- tO.SO 
:t 55/1-4 Birinci Kordon 64, 88 Oç dükkin 812. 121.80 
» 58/3 Saman iskelesi 3 Dükkan 290. 43.SO 
• 258/ 4 Kantat tramvay caddesi aile evinde kak 4 Oda 25.50 3.83 
• 99 Aydm Ramazan pqa mahallesi Mimar Sinan IO 33 Dakkln 68.- 9.90 

A.352/313 Osmaniye caddesinde Maiua 152.- 22.80 
A.1133 Kalar a.iw hamnda 17 Oda 27.- - 4.05 
D. 6 ödemİf Sineması 800- 90.-

tzahati ~da yaph gayri menkullerin kinlen 27 - 6 • 938 ..-rleai dini llat on Wrcle ihahlfft ,... 
pılmak 6zere artbnnaJa konulmuttur. 

istekli olanJarın hizalannda yazdı depozito akçeleriai nawnin yatinnk artbnnaya Riımelwi. 
. . 23 - 26 2154 il (2289) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler artırma ve 
-komisyonundan: 

Cinıi Adet Muhammen 
Fıati 

Frenk göıDJeii 2750 330 Kr. 
' Pijama taba 871 400 Kr. 

Yün fanili 980 250 Kr. 
Fildikos faiaili 2810 75 Kr. 
Fildilroe don 2800 80 Kr. 
Yüz havlusu 1900 33 Kr. 

1 Bat havlusu 100 100 Kr. 
Omuz haftlau 100 300 Kr. 
Etek havlusu 100 300 Kr. 
Peştemal 100 85 Kr. 

Muvakkat Eksiltme tarihi 
Gannti 

941 L 92. K. 13 - 7 - 1938 

509 L. 81. K. 13 - 7 -1938 

105 L 9. K. 13 - 7 - 1938 

eksiltme 

Saati 

15. Kapali 

15.30 Kapalt 

18. 

Tıp talebe 'yurdunun ihtiyacı bulunan yukarida cİnl •e m~ yuıh ee,,.W. ekn1tmeye konmuıtur •. 
1 - Eksiltme latanbul Çaialoğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet miidirlüiü binasındaki komisyon"' 

yapıla~ktır. 1 , • , • 

2-; EkşiltmJ'ı)İn şekli muvakkat garanti mikdarlari,'tarihleri ve aaatleli bizalalinda göst~1ıniştir; 
3 - istekliler '8flnameleri ve numuneleri Çenberlitq d.armf'a Faat pap tlhbeai brfınnda Tıp Tal~ 

, }'Ul'dJmdan alabilir ve görebilirler. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odumm eari aeneye ait·vesikaaiyJe 249o 1ay.ıt kanunda yazıh belge

ler ve IJu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya bub mekhiplannı tekHf zarflannın içerisine ve ve~ 
cekleri fiatleri yazı ve rakkamla yazdıklan ve merlerini mübürlemJcteri halde ihale saatinden bir saat evvel 
komi.yona vermeleri 3688/2186 22-28-3-7 2186 (2285) 

- Sen birinci mevki bir bilet al, keserek: · musikisi. 
diye tavsiye etti. Oçöncüde rahatsız - Eyi ama, dedi. Gazete Stole- ODA MUSJKJSt: ' IVjiSlilCiNtJ!IW tZMIR iKiNCi HUKUK MAH .. 
olursunr . tovdanbahaediyor,halbukisizinsoy- 22.10 Varşova: Kuartet konseri. 23 Müteahhitlere; İiışaat yaptıranla KEMESINDEN: 

- O eskidendi. Şimdi ne gezer! adınız Kulkov. ' VaT~ovft. Kentet oda konseri. • • lzmirde Kazanlıkuyu maba11e-
Kulkov mutereddit bir eda ile: - Bu onun müstear ismidir. Fa- RESiTALLER: M u J D E si Yeni cami civarında aşureci so-

" - Tahta kurulan inatçı bir mah- kat onun da asıl 8oyadı Kulkovdur. 1 1.15 Berlin kısa dalguı: Piyano, Tfi, : • kağında 17 sayılı evde Ahmet kızi 
luktur, dedi. Kulkov, gözlüklü adamın hal ve yoloQsel muaikisi. 17.15 Brüno: Yugos· s ' kd ' 1 d Fatma vekili avukat Ahmet Tev• 

Hakikatte de bütün bunlar bir ve- tavnndan, onun bu söylenen şeylere lav şarkıları. 18.30 Peşte: Piyano kon• og"" u . emı·r şyur u fik l(ainerin Alqehirin Tırazlar 
•ile idi. ihtiyar Kulkov biraz hasis inanmadığını hissetti. Adamcağızın •eri, Berlin kısa dalgası: Piyano konseri. köyünde Süleyman oilu Salila 
olduğu için birinci mevkide gitmek canı sıkıldı. Sıkılmış bir halde diğer (Brahms), 20.05 Var§ova: Şarkı resitali. HASAN AK Ay aleyhine subutu talik davasının 
iatenıiyordu. yolculann yüzüne baktı. Onların (Mozart, Beethoven, Schubert, Llstz), dava arzuhal sureti davetiye mücl-

Üçüncü mevki bileti aldılar. Por- yüzlerinde de acaip bir gülümseme 20.20 Bükreş: Betik şarkıları (20.45 Yeni TUhafiyeciler 1343 iincil sokak No. 21 deialeyhin ikametgi.hı meçhul bu· 
tatif yatak almağı da unutmadılar. okudu. . keman konseri, 21.35 Bratislava: Şarkılı BilUnıum in,aatm her nevi demir itleri, boru, tel ve bilhula aureti lunmaaına mebni ilinen 15/6/938 
~!en Üfama kalkacakh. lhtivar bü- Kulkov kıpkırmızı bi!' halde: konser, 22.30 Prag: Piyano musikisi malmısada getirilen pancur presesiyle yapılan pancur ifleri ve tamir- çarfamba günü saat 10 da mahko-
t~~ Riin çarp pazar dola§tı. Kulkov - Vallahi, billahi bu da oğlum- (Bir piyanoda dört el), 23.20 Pe,te: Pi- leri, oluklu lamarina İ!leri ve tamirleri., mede hazır bulunması zımnında 

Uyijk oğluna hir pipo, küçüğüne dur, diye yemin etti. vano • keman ııonatlan. tebliğatı kanuniye ifa kılındığı go-
tık bir kravat aldı. Gemici olan ihti- Gözlüklü ihtiyar alaycı bir seale: DANS MUSlKJSI: Gayet temiz ve muntazam İt, sür'at ve kolaylık.. Müeuesemiz rek biu.at ve gerebe vekil dahi gön-
r~r arkadaşının ısrariyle torununa - Garip, diye söylendi. Çok ga- 19. 15 Bükreş. . her in emre amadedir 
ılc, baaJi bir zırhlı eatın aldı. ripl Gazetede kimin ismi geçse he- Fiatler ı Rekabet kabal etmiyecek derecede ucuzdur.. dermeahkmif oldujundank hakkında 

)( y ı ) m emece 111ap aran tebliğine 
.. ulkovun kompartimandaki yeri,men sizin oğlunuz oluveriyor. o - duğuna inanmıyor .. > diyecekti. E- 1 - 13 (2164 karar verilmit veba baptaki tahJri,. 
llıt kattı. Arkadatı onu teselli etti: da, Kalinin de sakın sizin oğlunuz vet hem de c:moruk> tabirini kulla-

- Alclırma, dedi, üst kat daha olmasın) nacaktı. 1 IZMIR BELEDiYESiNDEN: kat 27 /6/938 pazarteıi saat 10 a 
t)idir. Oradan kut bakııı herkesi Yolcular kahkahalarını tutamadı- Tren Moskovaya sabahl~yin var- 1 - Belediye mezbaha idaresi ~~ik kılınmıt olduğundan me~ 
•cYredersı'n r lar. Solgun benizli kız. kendine pek 1 kamyonlan için satın almacak700 gun ve saatte mahkemeye bızzat 

~ı. Kulkov büyük bir heyecanla ie- lıned"" · b' k 1 
İlci arkadaı vedalaştılar. Tren ha- te güvcnmiyerek Kulkovu müdafaa- ta~yona göz ath. Fakat oğlunu an- '~· · . ı t~eke benzin batki~pl~ki ma- ge 1.~.nı.z veya. ır ve. i ıön-

t~kct etti. Kulkov yerine tırmandı. ya koyuldu: dırır kimseyi göremedi. Bavulunu ... .. . ... '"" j lı ve fenni prtnameaı veçhıle açık de~edıgınız takdırde bar daha 
(ı bir müddet sonra da tatlı bir uy- - Belki artist Stoletov da, dedi, ~line almak üzere geri dönerken iki ~ıtZlb~ eksiltmeye konulmuttur. Muham- ta~~t ve mahkemeye kabul 

Uya daldı. gerçekten oğludur.. kuvvetli kol boynuna dolandı. lhti- ~A~~~ 1 
men bedeli beher tenekesi 290 ku- edılmıyerek ııyabınızda m~ 

ti ~bahleyin geç vakit gözlerini aç- Gözlüklü ihtiyar elini salladı: ynr, gözleri yaşararak: . J ~ ·• l nıttan 2030 lira olup ihalesi 8/7/ me.!.e dev~ olunup kar~ verile-
,: ençereden dı~nya bakb. Engin - Bırak canım, dedi, böyle şey - Petruşa, evl8.dım, sen mi!in Sooıı.t.bırbirtni~.,,eı1~"~hmcılıı.,in 938 cuma aiinü saat 16 dadır. ceıı tebliı makamına kamı olmak 
.. fuk1 1 d kı 1 ala . 1 ' s ı d ' K Ik d" h k d IOH bır kllYVerle lall<obilmek ıçın bıze ldııı" 1 . . . . üzere ilin olunur. b' ar a tın a uzanan r ar, • mı o ur r to etov nere er u ov ıye ay ır ı. olen &Okin bır uyluıycı bir ı.rıu kovuıamıyoruı. lttırak etmek ıstiyenler 152 lıra 30 (

2281
) 

dıldiğ-ine aksi istikamete koşuyorlar• nerede) insanın bu yaştan sonra Uzun boylu, geniş omuzlu tayya- . lıte burada.,,. 25 kuruıluk muvakkat teminat 2'? 
1 ~: Telgraf direklerini 1aymak müm- böyle yalanlar söyliyebileceğine hay- reci: - - '-b L_ w "'tın 1 VALIDOL inıdadınıı~a yetitirl ™ UZU Yeya penxa teminat 
~ o mıyordu .. İhtiyar .. «Hadisesiz ret ediyorum doğruau.. - Nasılsın baba) diye aordu. mektubu ile aöylenen gün ve saat- z • 
"oskovaya varacağımız anlaşılı- Gözlüklü ihtiyar Kulkova döne- Eyi misin) Bak Vasya da seni kar- °"." w k- tectObe eıtiııil. zoranıı " te encümene oel=·ler. ayı ,, or 1 d d ıinırlen le$1ıin edic:ı olon bu il4ç uyk11111ılııOo • .. 
\t » iye Ü§Ülldü. Sonra aşağıya rek: ~ılamağa geldi. larv uınulmoı bit ~-- • 2 _ Belediye mezbaha iclareai 25 Haziran 1341 tarih ve 51 No. 
11 "ıJ

0nun içine göz attı. Aşağıda, alt _ Rica ederim dedi.. Yerinize Bu sırada tayyareci ye benziyen, VAUDOL: c!omlo. tobıeı ve hop motörleri için aabD alınacak 3000 ile lzmir Erkek Lisesinden ald ... 
"'~ pençerenin dibinde gözlüklü cıkar mısınız) Burası benim yerim· ondan daha yakıııklı olan bu ikinci lıaliııde tıer tcıoııeı1e ıı.ııu-. ,kilo dizel motör yajı bat kitiplik- iım tasdiknamemi zayi ettim. Ye-

d 
1 

• su.ratlı bir ihtiyar oturuyor, elin- dir. _ delikanlı da Kulkova yaklqh. Onu • • • 1 
ckı b k k 1 k K lk k • b - 1 kucaklıyarak ·. 1 teki --•t •• fenni ....... ameai v-- nıı •. ını a acağımdan eskisinin bük-" gazeteyi yü se ses e o u- u ov at i ir ses e itiraz etti: .._. .,... ... ~ ktur 

l'o d hile açık eksiltmeye konulmut- mu yo • r u. Kompartimanın diğer yol- - Beni yalancılıkla itham etme- - Hoş geldin baba, dedi. 
~ları : Solgun benizli genç bir kız, ğe hiçbir hakkınız yok .. Size, sözleri- Tren duralı bir hayli olduğu hal- tur. Muhammen bedeli beher ki- Eski Sultani mektebi sekizinci 
h §ı bağlı yaşlı bir kadın, kasketinde min doğruluğunu ispat edecek vesi- -.le, kompartimandaki yolcuların hiç · losu 24 kmuttan 720 lira olup iha- sınıf talebelerinden 731 No. lu 
'c)Utuai bir i~ret bulunan ihtiyar bir kalar gösterebilirim. ':liriai inmemi§, bu manzarayı seyre- lesi 8/7 /938 cuma günü ıaat 16 Mustafa ojlu Rifat Doğu 
~ ~ kulak kesilmiş onu dinliyor- - Burası polis direktörlüğü de- liyordu. Gözlüklü ihtiyann yüzü da- z yİ dadır. 2232 (2283) 

re:. .. ğill. Lütfen yerinize geçiniz!.. '1a a"ık bir hal almıştı .. Kulkov, gece 3 lttirak .etmek iıtiyenler 54 lira- --------------
1- 0 zluldü ihtiyar yüksek sesle §Un- Bu iıie fena halde içerliyen Kul- füşündüğü cümleyi söylemek iste- Sahibi bulunduğumuz lzmir 20 lık muvakat teminat makbuzu ve- rik edilecek ke,if ve fUbıamesi 

11 okuyordu: kov yerine çıktı. Yüzünü duvar ta- r:li. Fakat o da farkına varmadan ağ- No •. lu huausi o~omobilimize ait be- ya banka teminat mektubu ile söy- veçhile açık eksiltmeye konulmut-
F> ;- Kıymetli tayyarecilerimizdcn afına dönerek uzandı. Gecesini çok ?Jndan §ti kelimeler döküldü: ledıyeden aldıaımız 1042 ve 1455 lenen (Ün ve saatte encümene ıe- tur. r: r Kulkov diinya uzun uçuş reko- "ena geçirdi. Bütün gece hiç n?zle- - Vatandq, oğlumla tan'iftDAZ n~aralı e~l~y~tname~izi kay- lirler. ihalesi 8/7/938 cuma günü aaa\ tr: kırarak ~u kadar tıaatte Lenin- ~ini kırp~a~ı. Bu gözl~klü «~?.ru~~ -nısınız) betlik. Y~nıa!nı alac~gımızd~ 3 - 1648 lira 50 kurut bedeli 16 dadır. lttirak etmek iıtiyen!s 
d" ~ Vladivostoka uçmuı ve ger; tan nnsıl ıntıkam alacagını duşundu. Petruıa, bu vatandaf, tayyareler ~~larm hiç bır kıJ'IDeti olmadııı ketifli bayındırlık ıabasında 1382 123 lira 75 kurufluk muvakkat te. 
0Jhtn_uştür.7> !Tayyareci oğlu tabii onu karşılama- :ıakkında mühim bir kqifte bulun- ilin olunur. sa11h caddenin cümburiyet cadde- minat makbuzu veya banka temle 

j\' et ti'k Kulkov kendini tutamadı. ya gelecekti. O zaman oğluna döne- muş.. Seninle konupnak istiyor.. Ba1 Marcel Ruuoaun No. 1042 ılnden Şükrii Kaya bulvarına b.- nat mektubu ile ıöylenen gün y( 
\f~a ta olduiu üıt ııradan apğı cek ve: Kendisiyle evde mi olur, bbYede Jt Edmoncl RuasonUD No. 1455 dar iki tarafına keame kordon çe- saatte enctimme ıelirler. 

earkarak sevinc:le baiırdı: «Bu moruk senin benim oğlum ol· mi olur, nerede İlter1en a_örjiıl 2234 (2271.). kitm.i ki mib-.litlikım ~ al. Z1ı.. 1 1 2237(2288 



Si7. de bu kren1den şaşmayınız! 

liALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmt ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve C§SİZ kalmı§tır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda &etirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bcrlin. 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmıı olmakla ispat 
etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız. gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmıı gün
düz ve gece tcki11eri vardır. 

KREMLERi 

KREM BAL.SAMIN; öteden beri tanuıı.ıı hususi vazo ve tüp tek· 
-linde •tıhr. INGll ız KANZUK ECZANESL •. 

BEYOOLU - lSTANBUL 

. T. C. Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 
Benlrwnn için Wr daktilo ahnacalmr. 
Fransac:aya ela qina olması mathiptur. Taliplerin ıeraiti anlamak -w ~-=· .!!.-----a.1--! ~ tuuanıze m~ 

18 - zı - 23 2149 (2242) 

Devlet Demiryollarından: 
lfletmemiz Ortaklar istasyon deposuna bir tenede gelecek takriben 

(7500) ton maden kömürünün vagonlardan kömür mahalline kürek 
ile boplblmuı ve istif eclilmeai ve istif yerinden kömür kovua ile 
azami (15) metre mesafede bulunan mahalle nakli ve el vinci vuı· 
taaiyle lokomotif tenderlerine bopltılmuı itinin ihaleai 5 temmuz 
938 sah aünü aaat 15 te Alaancak 8 inci itletme binumda açık ek· 
liJtme auretiyle yapılacaktır. 

.. 

Bel. ton kömtiriin vagondan Jere bopltdmua ve İltİf edilmesi 
için tahmin edilen beclel ( 1 O) in.aut ve ist,if y..mden ( 15) metre me
~ ..kil ve lıı*omotif ..-ine botal-. iti icin tahmin edilen 
bedel de beher ton .için (15) bruftur. 

Bu ite girmek istiyenlerin ( 14063) lnınqluk muvakkat teminat 
ftl'IMleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü 
ımddai mucibince ite airmeie minü kanuni bulunmadıima dair be
yanname ile ayni gün aut (15) te komiayona müracaatleri Jiumd!r. 

Şartnameler bmirde A1aancakta Sekizinci itletme binasında Mki
zinci itletme komisyonundan paraaa ahnır. 

19 - 23 2165 (2259) 
•' ~--

IZMIR SULH HUKUf~ HA
KIMLIQINDEN: 

IZMIR MEMLEKET HASTA- . 
NESi DAHIU HASTALIK· 

LAR MOT AHASSISI 
DO~OR 

SATIŞ ILANI 
Fatma ile Ayte ve Münibe ve 

Seherin f&yİan uhdei taaarnıfla· 
nnda bulunan lzmirde Ballı kuyu 
mahallesinde Su yolu sokağında 
kain 13 No. tajda mukayyet ve 400 
lira kıymeti muhammeneli 3 odalı 
ve bir miktar avluyu ve mutbağı 
haTi eTİn 26/7 /938 aah günü aaat 
15 de lzmir sulh hukuk mahkeme-

Celal Yartm 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fınn kar,11mda (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 

si aalonunda aahfı yapılacaktır. EVi Göztepe T raınvay caddesi 
Bu artırmada tahmin olunan be- No. 1O?8 TELEFON 2545 
delin % 75 nisbetinde bedel veril· -----------
diii surette talibine ihalesi yapıla· IZMIR TiCARET MAHKE
cak aksi takdirde aatıf 15 gün da- MESINDEN: 
ha uzatılarak ikinci artırması ı2/ Müddeialeyh: Ufakta Yılancı 
8/938 cuma günü aaat 1 S de yine zade hanında iken elyevm ikamet· 
dairemizde yapılacaktır. giJu meçhul kütükcü Nizamettin. 

Gayri menkul üzerinde hak tale- Devlet demir yollan vekili avu· 
binde bulunanlar ellerindeki reı- kat Murat Çınar tarafından aley
mi vesaik ile birlikte 20 gün için- hinize ikame olunan ardiye ala-

d d • ; - I • cak davasının icra kılınmakta olan 
e aırem ze muracaat etme erı ) k"k d 16161938 "hl' ah 

lizımdır. Aksi takdirde hakların- t~ 1 1 atın ~ t~~·. ,1 t • 
da tapu sicili malum olmadıkça kik~t celsesınde ıelmedıgmı~den 
paylqmadan hariç kalacaklardır. natı hukuk usu.1 ll!uhakeme~erı ~
Şartname 6/7 /938 tarihinden iti- n~nunu~ 398 ıncı mad~esı mucı· 
haren her kesin göre bilmesi için b.nce aıyabınızda tahki~~bn de-

. '-d ve sa . menkulün evsafı vamına ve kararı p.ıyabının 401 
ac;1& a yrı • · dd • f"k ebl" .. · 
1 art d Ildır ıncı ma esıne tev ı an t ıııne 

c a s name e yazı · d k b" • "k ~ 

M.. d • · ak k · t" aa ır aran ııva Jnın ı ametgn· 
uzaye ey~ ıttır etme .11 1

• hınızın mecbuliyeti hasebile o!-
y~nl'?' kı~eti muhammenenın~ baptaki tebliğname ziahrındald 
7,5 nısbetınde pey akçası veya mı • lfteJ'ruhattan anlasılmuına bina· 
li bir banka teminah ibraz etmele· en ~anunıı mezkUrun 141 inci 
ri. lizım~ır. GaY? ~enkul~ ver: maddesi ahkamına tevf~ ili
ıı ve saır kanum mukellefıyetlerı nen tebliğ;ne karar verilmit oldu· 
aabcıya ve o/o2,S delliliye ve ferai iundan tahkikat günü olan 16/7 
harçları alıcıya ait olup ihale be- /938 tarihine müsadif cqmartesi 
deli defaten ve petinen ödenecek· 'fÜnÜ saat onda lzmir ~caret mah
tir. kemesi tıı.hkikat hakimliği nndin-

lhaleyi müteakip müfteri ihale de hazır bulunmanız akıi takd;rde 
bedelini vermediii takdirde gayri kanunu mezlmrun 405 inci madde. 
menkul tekrar ıs gün müddetle ıi mucibince bir daha mahkeme
artırmaya konulup talibine ihalesi ye kabul olunmıyaca~ınız teblii 
yapılacak ve arada tahakkuk ede- makamına kaim olmak üzere ilin 
cek ihale farkı hiç bir hükme ha- olunur. 
cet kalmaksızın •ecibe.ini ifa et· 2236 (2287) 
miyen müfteriden tahsil olunacak· -----------
hr. dosyasına müracaatlan lüzumu 

Daha ful& malıUmat almak iatl- ilin olunur. 
~ /432aanb 

H-mYAıL.I DAVRANNZ( 
:31CAKLAR BAŞLlYOR 

c · l&&ueJiı 
R Sogulc 11aua Dolaplarının Yühs~.~ 
~ r DeglmfQr{ndQn [Jira11euuel f:agdeıt&n ni 
~ P' SB9ft!C • RQ/iatt~ .U.ono111.l. 
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) ~iYS SATJŞ 
SAJ.li~iNiN S&Si V& - AC.ENTELEKi .. ı.rC: ;._:t~ 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 
. " . .. ~ - ... · .. ~ . ·- ..... ~ .. - ·,.,.,. 

No. 3001 F DAIMONA -· 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler geceleri ıündüz yapan hem elde 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yauı pille "'ık vmir. 
Colı J!IYllllrr, solc *'ilam oe solc acaadar. 

Bilhuaa mahalle arasında naiaafirlik dönütünde çolı iy;dir. 
Tavsiye ederiz. 

... 

'-.. .. ,,. • • ~ \ .... _ a •- .~ 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Lira Cmsi Mnkii No. Vakfı 
48 Ana ve harap oda J)ellSDMta So. 337/28 S..çmacı Z. Ahmet ııia 
60 DGlckin Çansın çarfllı 32/15/19 Pelaimetçi ham tbnhim 

Yukarıda müfredab yazılı akarat kiraya verilmek üzere açık arttır
maya Çlkan)mlfbr. thalesi 1-7-938 cuma günü sut ondadır. Taliple
rin Vakıflar idaresine müncaatleri. 

23-28-30 2235 (2284) 

Aydın C. rnüddeiumumiliğinden: 
1 - 15 temmuz 938 tarihinden mayıs 939 sonuna kadar Aydm 

Ceza evi malıkUmlanna vasati günde 330 adet verilmek üzere mu· 
bammeu bedeli 8448 liradan ibaret beheri 960 gramdan yerli buğ
dayından yapılmıt ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek prtİ· 
le eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat mikdan 634 Liradır. 
4 - Eksiltmeye i§tirak edecekler teklif mektuplıınnı ve bu gibi 

taahhütlere girebilecehlerine dair Tacaret odasından alacaldan vesika
larla birlikte 1 S temmuz 938 cuma günü saat 16 ya kadar makbuz 
mukabilinde C. M. U. liğine tevclie mecburdurlar. 

S - Eksiltme ve ihale muamelesi 15 temmuz 938 cuma günü saat 
16 da Aydın C. M. U. liği dairesinde toplanacak komisyon huzurun· 
da yapılacaktır. 

6 - Masraflar müıteriye aittir. 
7 - Daha fazla maliimat almak ve prtnameyi görmek iatiyenler 

C. M. U. liiİ!?e müracaat etmeleri Jizımdır. 
23 - 28 - 3 - 8 2228 (2282) 

Nafıa vekiletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Nazillide Çürük sudan Sarayköy ovumm sulanmuı için açı
lacak kanal ve smai imalit kefil# bedeli 400.008 dört yüz bin sekizli
ndır. 

2 - Eksiltme 13 • 7 - 938 tarihine ruthyan çarpmba gÜnii saat 
15 te Naha vekileti Sular umum müclürlüiü su eksiltme komisyonu 
odasında kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme prtnamesi mukavele projesi bayındırlık 
itleri genel prtnamesi fenni prtname ve projeleri 20 lira mukabilin
de sular umum müclürlüjünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ilteklilerin 19,750 liralık muvak
kat teminat vennesi ve 70,000 lirabk nafıa IU itlerini veya buna mu
adil nafıa itlerini teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil 
Naha itlerini bafarmakta fenni kabiliyeti olcluiuna dair Nafıa veka
letinden alınmıt mflteehhitlik veeikuı ihraz etmesi isteklilerin teklif 
mektuplannı ikind maddede yavh eaatten bir saat evveline kadar 
Sular umum müclürliiifine maW.... mukabilinde vameleri liZJmdlr. 

Pomde olan pa°!nrMW kaW ....... 1963/2224 
23-28-4-1 2224 . (2279) 

Motosikle·t ·Almak Çok kolay 
FA.~T 

Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANE.Si OLMlY AN BiR MEMLEKETTE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOStKLEn.ERINIZIN AYLARCA MUA 1T AL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEOINtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

lf(~10R1 A]tı'm ,.,,_,~~ı~ 
u '"° 'c:'~ liV 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSIKLE11.ERINI 

TERCtH EDINtZ ·--PHANOMEN Marka Bisikletleri 
PRESIDENT 1 çok ehven fiatlerle 
PIKTATOR aablmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A'iofti Biradf'>r1,,r "VEM marka 
E. K. Ş. Kazım Dirık •• 

Caddesi Elektrik ampulleri toptan 
Telefon: 2801 /3709 ye perakende aablır. 

~ ... m:Jll ................................... . 

Havza Belediye riyasetinden: 
Kapalı zarfla elektrik tesisatı 

ı - Naha vekiletinden tudikli proje ve prtnamelsi mucibince 
HAVZA tehrinde 20686 lira bedeli ke,ifli alçak tevettürlü komple 
elektrik tesİlab - mevcut bina ve direkler hariç olmak prtiyle- kok 
bet gün müddetle ve kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - ihale 18/7 /938 pazartesi ıünü aut 15 te Havza belediJe en
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu iıe ait projeler ke,ifname ( fenni ve mali prtnameler lo
komobil fenni prlnamesi, eksilbne prblamel~ mulravelenaine ffay. 
za belediyesinden ahnacaiı sibi bedeli makabilinde Ltanbal Tabinl 
Şark apartmamnda mühendis Hasan Halet .....,....,._ .......-. .. 

4 - Bu it için dijer malzeme ve infaat itleri için ayn teklif vere
bileceklerdir. Komole teklifler esbabı tereibtendir. 

S - Ekailtmey~ airebilmek lpa iateldiİerin 1551 &ra 41 lmrut 
muvakkat teminat Termeleri ve bundan batb ıimdİJe kadar en u 
bu mikdarda elektrik tesiaab yaptı*1na dair ve 1938 JJh ticaret odua 
vesikalannı ibraz eylemeleri ve 2490 sa11h kanunda Ye ekailtme prt· 
namesinde yazıla hususatı tamamen ikmal ebneleri ve teklif melctup
lannı buna ıöre hazll'lavıp vaktinde heleclive riyuetine ftlmeleri ilan 
olunur. 9 - 16 - 23 1992 (2145) 

Fethiye kazası Kava nahiyesi 
Kaya muhtarlığından: 

Eksitlme ilanı 
1 - Kaya Nabiye merkezinde yapdacak ilk okul İnpab ketif llc

deli 11491 lira 79 kuruftur. 
2 - Eksiltmeye 9 haziran 938 pe..,embe ,Unünde konmUflur •• 

ihale 8 temmuz 938 gününe rutlıyan cuma günü saat on dörtte Fet· 
hiye hususi muhasebe idaresinde köy bürosunda yapılacakbr. 

3 - btekliler ehıiltine prtnamesi proje fenni prtnameyi buaud 
muhue'bede köy büroıundan istiyebilirler. 

4 - Eksiltmeye ~tirak edecek taliplerin kanımı ~ hiiz olduk
Iannı ve bu iti yapabileceklerine dair vesikalannm ibrazı Jizunchr. 

S - Eksiltmeye iflirak edecek talipler 2490 sa11h kanun mucibin
ce ~e yedi buçuk depozjto tutan ola.., 861 lira 81 kurut yabrma
lan veya Banka mel;tubu ibraz etmeleri prttır. Bu yüzde 7.S iha
leden sonra yüzde ıs e ibliğ olunacaktır. 

6 - Taliplerin teklif mektuolarını ihaleden bir aaat evvel komisyo
na ibraz etmia olmalan lizımd1r. 

Postada vuku bulacak p-c-cikmeler l\lla kabul edi1mez. 
11 - ıs ~ 1s - 23 2028 c21&2) 

M ·ü j DE 
~ÜPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 

UiKKA T : T ornaks motorlarının her 
parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Bı9turek Kemeralb cad. Emlrler çı ... ı•ı ll•rt••nd• 

Tel. No, ~• 



.._ ıfAZntAN CARŞAMBA 1938 

Yazın insan kendıni daha 
kolaylıkİa üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kınklık 

Dikkat 
Ediniz 

Ba ilk tehlike alametlerini göriir g örm ez derhal 

NEVROZiN 
almak lhımdır 

NEVROZIN s...- ........_ fena llnhetler doiurmaaına 
..a.I ık \la ......... ...._ ubraplan da dindirir. 

.. • ... ..,, • ...,,. J -.. ,,,.....,.,. 
~~~ .............................. ~~·~" ...... ~,~~~:a ...... .. 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

... , 1 l'ı•ı•... • .... 
..,.. Sc!. .... lmliell 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
b ........ . ..... ..... . 
- ........ ,... ec-

waa s-• Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olaeakm. lzmlıde HiW eczaneai 
kobculuk Ozerine ciddt yürGyen 
l,lr wnGene.e obnuı, kokuculul 
llemini f8fltbnıt bulunmıdı:tadır 
liiJaJ eczaneaiııi. eczacı Kemal 

Klmili iıinddc.i ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iiimlere aldanma
maıuz için tİfeler üzerinde Kemal 
ICimil aduu 2örmeliainiz. 

DAlllON CEP VANTILATORLERJ 
in ton icat edilen bu Yantilltörler bir ldiç6k pille itler. Bir aa 
~ bir kunqlulr aarfiyat yapar. Aiırbiı ıeben ıram olup arif 
lr icap içindedir. Ba1anlar el çantaaında, baylar cebinde tafar •• 

Herkeain 1anında bulunmaıı lizım olan bir ihti1açtır. 
O..,.,.u ı lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞU 

\, HOSEYIN HOSNO ticarethaneai..- ~ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tar•fından mevai:u d0Jay11ile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sa;:Iam Zarif 
VE UCUZDUR ,. . 

1 enı yaphracağımı elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

•1 SATIŞ YERLERi ~HW.flf 
Birinci Kordonda 186 numarada .. ŞARK HALI T. A. Ş 

• 

llPn A..'1111 
'MHltE9 - 2& -

-,~-------,..-----~ .. ~ DEUTSCRE l~EV AN Frate·lli Sperco 
Vapur acentası TE- LINIE 

G. m. b. H. 
DEUTSCHE LEV ANTE • LlNIE 

HAMBURG, A. G. 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 14/ 6/ 938 tari 
hinde limarunun p:lip Amsterdam, Rot-

S. S. ANDROS vapuru 'halea liman· teTdam ve Hamburg limanlan için yÜk 
da olup Rotterdtm- Hamburg Ye Bre• alacaktar. 
men limanlan lçin yük alacaktır. TRAJANUS vapuru 23/ 6/938 da 

S. S. HERAKUA npuru 23 haziran• beklenmekte olup Buraaa Vama ve Kö. 
.. ~. Rotterdam. Hamburs n tence liınulart için yBk almıcaktir. 

Bremen Uma.Jan için 1llk alacaktır. SVENSKA ORIDITE ÜNIEN 
smtVICS MA1Q'1"1ME llOUMAINS AA SN E motöril 3016/1938 t .. 

BUCARF.ST rihiDcle beklenmekte ol"I) Ro~ın. 

S. S. Pf.LES .,..... halen u--•IS• Ham"-s. C .... ~. O.elmadt 
ft B.ltll llmanliatt ~ ,. ..ı..c.ktır. 

da olup Tripoli. Beyrouth. H:ı1fa. Port SERVtcE MARITIME ROUMAIN 
Salt Umulan içia yük alacaktır. 

s. s. DUR08TOR 21 ~ruda bek· Al:BA JUUA vapuru 2777938 de 
ı 1y K3etence. Cilatz Danup .e beklenmekte olup Malta, Manilya ve 
:.nl or._L i . .:-.::L ' 1 __ Lb Cenova limanlan .._yük ve yolcu ahı. 
~a atz a&tannast çm T- a aca& r. 

ilandaki hareket tariblerifle nulun· 
DEN NORSICE MIDDELHA VSUMJI lardaki deiiıildiklerden acenta meeulı. 

05LO yet uhul etmes. Dal.a fazla tafaillt içiD 
S. S. SAN ANDRES vapuru 26 hazi- Udnei Kordonda FRAm..ıJ SPERCO 

randa h1,~~o:._ ~ep l-~~L NorYet vapur acentahftna mUneaat eddmeel rt-
umum _,.an .,.. .. .:r- • -eır. la ca o nur. 

J0HNST0N VARREN UNa LTD. Telefon: 4111/4141 / H83/412t 
UVl!RPOOL 

S. S. A VIEMORE 3 temmuzda bek· 
l ... or. Butp.. Vama. Kö.tence. Sulf. "U d ı ,. 
aa. Calats .. Brail• llmanlan iı;in rük m 8 tt Um Um J 

---~~~-----...-....t alaeaktlf. deniz acenteligıv. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MAlllTIME Ltd. 
M. S. SZECED vapuru halen Uman· 

.~ 

da olup Port Salt ve lsltenderiye llman· HEI 1 ENIC UNES Lm. 
f lan için ,Ok alaeakbr. HOLLANDIA vapuru 18 hazir .. d• 

M. S. TISZA npuna halen llmanda be"leniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

olup Danap unwift Umanlan lcla ,ok Annrs limanlan için yük alacaktır • 
, .· ..... .,:. . ' . 

TURAI 
TURAN rabrilsalan mamallbdır. AJllı ıamanda Taraa 
ta•alet ıabunlannı, traı ubana Ye kremi ile glzellik krem• 
leriai kallanınıı. Her yerde Htılmaktad11. Yalnız toptan ••· 
bılar i~U. lımlrde Gaıi Bal.ar1nda 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaııh •• J. C. Hemılye mDracaat ediniz. 

Pasta Kaat. 2241& Teelon aca11 

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

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ye hattl zatüneeye yol açtdr· 
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide hummaıı, apandi
ait, nevraateni, aıtma ve romatiz
ma ya·•ıiı fennen anlatılmıtbr .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu-

, mi vücut ıağlığının en birinci f&r• 

tı olmuttur. Binaenaİeyh ditleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
ıaranti edebilirainiz ve etmeliai· 
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek di~Jerinizi korumut olur· 
&unuz. 

ile dillerinizi aabah Ye aktam her :remekten aonra fırçalaynuz •• ., 

ala.caktır. TI.JRKIA npuru 26 hmranda bek· 
Dandaki hareket tarihleriyle DH• laniyor. RottanWn. Hıunbuq •• Anven 

lunludakl dellf'1d11derdea aoeata _.. limanlan &ela ,.Ok alacaktır. 

aultyet bbul etmes. L1NEA: SUD AMEROCANA 
Daha fala ta&lllt almak için Blrtn- EUN K. motarl 1'129 haziranda 

et Kordonda V. r. Ren17 Van Der Zte bekleniyor. N997ork lbnanlan ~ ,..
" Co. n. y, Yapur acentaltlma mGra- alacaktır . 
caat eddmlll rica olunur. UNITED ST A TES LEV ANr 

Tel. No. 2007 n 2008. UNES LID. 

Olivi Ve Şüre. 
tıMITET 

Vapur acentası 
BlRJNCl KORDON REES 

BINASI TEL 240 
EHermaa u... Ltd. 

HELVIG motörü temmuz lptidumda 

beklenilmekte olup Nev)'ork için ,.ak 
alacaktır. 

DANIO motlril almtoa Jptidumda 
beklenilmekte olup NeY)"ork için ,. 

alaeaktrr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan Jttifalcı ibsat konferanaau9 

.eyyah, yolcu •e yak için teels eltili ha~ 
LONDRA RA'ITI ta men.up Yugoslav Landıralı 

DESTRO npuru 7 haziranda L O V C EN 
Liverpool ve Svaıueadan ıelip Lülu vapuru pazartesi 20 haziran saat 
yük çıkaracak. 12 de lzmirden hareket edecek Pire, 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda Korlu. AdriJ'atik limanlan. Veneclik. 

gelip Londra ve Hull için yük ala- Trieete ve Şupk Jimanlan ~yolcu v. 
cakbr. yük alacaltbr. 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi· Gerek vapurlarm muvasallt talrhlert, 
randa Liverpool Ye Svameadan gerek vapur lslmlerl ve navhmlan hak· 

seli1> yük c;ıkaracak. kında acenta bir taahhOt altına girmez. 
DRAGO Yapuru 25 haziranda Daha fazla tafslllt almak için Birinel 

Londra, Hail Ye Anv•~en ıelip Kordonda 166 numarada (UllDAL) 
yik çıkaracak ve aJDı samanda 
Londra.,.. Hull için yük alacakbr ~uml deniz acentalıiı Ltd.. müracaat 

T,_..:ıL 1 1 rd L• d-· "kJ·Lı edilmesi rica olunur. .nn ,,. nav un a alU q;JŞ1 ı.uer-

deD acenta muuliyet kabul etmez. TELEFON : 3171 - '°72 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMAN i YE~ 
·' 

Sirkecide 

Bu her iki otelin müateciri TBrldyenin en eakl ofelclıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bfltfhı Eıe 
haHnna kendisini sevdirmİftİr. 

Otellerinde miıafir kalanlar. lrendi merindeld rahab f,g. 
larlar. • 

Bireolı huıuıiyetlerine llaYeten fiatler mlthlt uemdar. 
latanbalda bGttln En Ye lzmirliler ba oteDerde hluturlar. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeıitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karşısında 
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Karışmazlık komitesi toplanıyor 
lngiliz plô:nının ittifakla kabul edilmesi pek muhtemeldir 

lngiliz - Italyan itilifı Nasyonalist tayy&reler 
ltalya itilafın meriyet mevkiin·e Akdeniz Cumhuriyet limanlarını 

bombardımanda devam ediyorlar için uysal • 
gırmesı 

• görünecek 
ltalyanın 

Pirene 
nefesi değilse 
hudutlarını 

de parası tükenmiş .• Fransa 
kapamak ni:vetinde değil Paris, 21 (ö.R) - Nasyonalist İspan· 

yol tayyareleri Akdeniz cumhuriyet 
limanlarını, bilhassa Barselon. Valansiya 
Sagqnte veAlikanteyi oombardıman { ·~ 
meğe devam ediyorlar. Bugün Barselon 
billuıssa nişangah olmuştur. Şehrin ce-. 
nup kısnına bu sabah 40 bomba atılmış· 
ve ekserisi denize düşmüştür. Birisi rıh· 
tun üzeıinde iki İngiliz ve bir Amerikan 

Londra 21 ( ö.R) - ispanya işlerine 
1: .. rı~mazlık komitesinin bugünkü İçtimaı 
pc::k ehemmiyetli olacaktır. İspanyadan 

gönüllülerin geri alınmasına ait Jngi)iz 
planının tatbiki için ittifakla bir karar 
verilebile<:eği ve böyle<:e lngiliz • halyan 
anla§lllasının meriyet mevkiine girmesine 
de imkan hlsıl olacağı ümit edilmekte
dir. Dün lngilterenin Roma aefiri Lord 
Pcrthlc ha]ya hariciye nazın Kont Cia
no arasındaki yeni görüşme dolayıııiyle 
Jngiliz ve halyan mehafilinde bir dere· 
ceye kadar nikbinlik. vardır. 

Kan§mazlık komiteıinin son içtimaın
da Sovyet milmeuili müstesna olmak ü
~re komitenin bütün azalan İngiliz for
mülünü kabul bwıuwnda anlatmıo bulu
nuyorlardı. Hatta öyle denebilir ki kar
ııhkh tavizler netice11i olarak Moskova• 
nın mevkü diier devletlerinkine hisse
dilecek derecede yaldqRUf bulunuyor• 
Clu. Fakat Sovyet hükümeti İspanya ka
ra hudutlarında beynelmilel kontrolün 
iadesiyle beraber deniz kontrolünün de 
daha ziyade takviyesi ve hu maksatla 
lt1panyanın bütün Jiman1anna bitaraf 
müphitler gönderilmesi hususunda ısrar 
ediyordu. 

Komitenin tatil devresinde Lord Ply
"Motuh muhtelif memleketlerin mümes
eilleriyle bir çok görüşmeler yapmış, hu 
"8 ilk lngiliz formülünü son ileri sürülen 

itiraz ve fikirleri göz önünde tutarak 
tadil netiıeesini vermİ§tir. Komitenin hu
sünkü cel9C8inde Moskova rnümeasi]inin 
Cle bu son tekle hükümetinin muvaf aka
tini bildirebileceği ümit edilmektedir. 
Bu yapılan tadillere göre deniz kontro
lünün takviyesi için ispanyanın belli baı· 
lı limanlannda daimi olarak müphitler 
bulunacak ve ,bunlar lüzum görüldüğü 
takdirde diğer limanlara da gidebilecek

lerdir. Diğer taraftan lıpanyol limanlan-• 
JMI aidecek veya uinyacak olan bütün 
ticaret gemileri bir müphede memurunu 
almak me<:buriyetinde olacalı.lardır. U
mumiyetle zannedildiğine aöre bu tedbir 
ispanyaya harp malz.emesinin ihracı ihti
maline kartı kifi bir tedbir teşkil etmek
tedir. 

iT AL YAN ASKERLERi CERI 

ÇEKiLECEKLER MI~ 

Paris 21 ( ö .R) - İtalyanın Jngiliz
ltalyan anla§lllasına bir an evvel tatbik 
mevkiine girebilmek için İspanya mese
lesinde uysal görünebileceğini yazan 
cRepüblik> gazetesi ıunlan ilave ediyor: 
ltalya Arabistan ve Bingaz.i için de !n
giltereye teminat vermeğc mütemayil 
görünyor. Şüphesiz Londra Romanın bu 
temayüJlerinden memnundur. Fakat A
tabistan ve Bingazi bir İştir. ispanya ise 
başka ve çok daha mühim bir iş. B. 
Çemberlayn bir defa daha en dostane 
Lir şekilde bildirecektir ki ispanyadan 
gönüJlülerin geri alınması anlaşmanın 
tatbiki iı;in f"8as prtbr. 

«Petit Parisien> gazetesinin Romadan 
istihbarına göre Kont Ciano ile Lord 
Perth arasında aaatlerce ıüren müzake
relerde Duçenin mümessili mümkün ol
duğu !tadar yakın bir tarihte iki mem
leket arns.ndaki anlaımayı bir realite ha
line aokmnnın faydasını Jngiliz sefirine 
m.latmnğa çalışmıştır. B.Çemberlayn 
ltalya ile sağlam ve devamlı bir anlaşma 
arzusuna rağmen hunun tatbikinden ev
vel Jspanya meselesinin halli prtı Üze
rinde daima azimle ısrar etrnİ§tir. F ranaa 
bu maddenin muhafaz:ıaında. yani Jspan
ya ecnebi müdahalesinin mümkün ol
duğu kadar erken tasfiyesinde pek ala
kadardır. Bu sebeple dün Londra ve 

Paris arasında faal fikir mübadeleleri ol
muş, Fransanın Londra sefiri B.Corbın 
Lord Halifaks ve Lord Plymouth ile 
gÖrü!JmÜstür. 

cOeuvre> gazetesinde Bn. Genevieve 
Tabouis ıunlan bildiriyor: Dün akpm 
Londradan hildirldiğine göre Lord Perl 
Jngiliz hükümetinin bütün arzuauna rağ• 
men ltalyan hüsnü niyeti hakkında ön
ceden bazı deliller gösterilmediği takdir· 
de anlaflllayı tatbik edemiyeceğini Kont 
Cianoya anlatmaia çalıımıhr. Lord Pert
.. -6re bu emniyet tezahiril ya lııpanya-

ltalya.n 'Ve Alman bombardıman tayyareleri Barselon 1'e Valan.riya üzerinde 
dan külliyetli miktarda gönüllünün geri tiği Habeş işgaline gelince bu da öldü-
alınması ıuretiyle, yahut ta diğer bir aa- rücü ve masraflıdır. 
hada, meıela Fransa ile müzakerelerde ltalyanın ısrannm ikinci sebebi y~k 
B. Hitlerin Roma ziyaretinden ıonra hal- siyasetle daha ziyade alakadardır. Mua
yanlann göstermeğe baıladıklan istek- solininin fikrince Roma anlqmasınm rne
sizlik yeripe ondan evvelki samimiyet ve riyet mevkiine gİrmeıi İngiltereyi Fransa· 
nezaket havasının iadesiyle kendini gös- dan ayırmak için bir vesile olacakhr.Ya
terebilir. Dün ak§&m hüküm süren hiue ni bu, geçen ay Cenova nutkuyla çizilen 
göre Jngiliz planının tatbiki komite aza- maneVTanın diğer bir tekilde aynı aynına 
lanndan baz.ılan tarafmdan müreccah tekrarıdır. Bu nutuk lngiliz • Fransl% mü
addedilmektedir. Bugün hüküm ıüren nsebelterinin zaif noktası üzerinde taz· 
vaziyet bazı memleketlerde gayri mü- yikte bulunm\lflu. Nasıl ki timdide ln
sait karıılanmaktadır. Şimdilik resmen giltereyi geriletmek için aynı zaif nokta 
bu mesele ile meşgul görünmiyen Berli- üzerine basılmaktadır. 
nin alacağı tavır hakkında ise Londrada 
malumat yoktur. FRANSIZ TEKZ181 

MUSSOLINI NE lSTlYORMUŞ) Paris 21 (ö.R) - Havas ajanm tu 

Paris 21 (ö.R) - cAuhe> gazetesi notayı neşretmektedir: Dün aktamki in· 
B.Mussolininin tekrar B.Çemberlayna giliz gazeteleri aansayonel bir tekilde 
dönerek lngiliz • hal} an anlaımasmın F ransanın bugün İspanya ile hudutlarını 
meriyete girmesi için esas ıart olan 111- kapamağa karar verdiğini haber venniş
panyada gönüllülerin geri alınması kay- !erdir. Bu haberlerin hususi bir maksatla 
dından feragnt etmesini istediğini yazı- uydurulduğu göze ç.rpmaktadır. Zira 
yor ve ıunlan ilave ediyor: cBu teklif Fran~ız. hükümeti ıimdiki halde asla 
pek cüretlidir. Gerçe B.Mussolini lspan· bu şekilde bir teıebhüste bulunmaia lü
yada kalacak kuvvetlerinin artık harba zum hissetmemiştir. 
iotirak etmiyeceğini. cephe gerisinde ai
löh omuzda bekliyeceklerini ve diğer bir 
devletin müdahalesiyle general Franko
nun zaferi yeniden teahhüre uğratılma
dığı takdirde bir daha atct hattına çık
mıyacaklannı iddia ediyorsa da bu teklif 
pek o kadar ciddi değildir. Duçenin 
ma1'aadı bu teklifler arasından ııntmak
tadır. lngiliz gazeteleri tarafından hu 
meselede azim ve karan temin edilen 
B.Çemberlayn haklı olarak ıu mukabele
de bulunmuttur ki lngiliz - ltalyan anlat
masının meriyet mevkiine gcçmeıini te
min edecek esas tartın tahakkuku için 
biricik çare Londra karışmazlık komiteıİ· 
önünde muallakta duran İngiliz • İtalyan 
planının tatbikinden ibarettir. Eğer ltal
yanın tazyikiyle Almanya da bu planı 

kabul ederse İngiliz • Jtalyan anlaıması· 
nın tatbiki yolunda büyük bir terakki 
elde edilmiı olacaktır. 

ANLAŞMANIN TATBtKt IÇ1N 
lLERt SÜRÜLEN üÇ ŞEKİL 

Londra 21 (Ö.R) - cDeyli Telgrab 
gazetesine göre İngiliz - lta1yan anlapna
sınm tatbik edilebilmesi için prt olan 
lspanyol meselesinin tesviyesine 3 şekil 
görülmektedir. 

1 - Italyan kuvvetlerinin derhal is
panyadan geri alınması. 2 - Karışmazlık 

komitesinde bir anlaşma ile b\ijiln göniil
lülerin birden tahliyesi. 3 - lta1yanm 
Franko nezdinde tesirde bulunarak bir 
miltareke kabulüne ve ihtilAfın halli 
için iki taraf arasında tesirde bulunarak 
iki taraf arasında büyük devletlerin 
tavassutuna onu kandırması. 

Bu ihtimaller arasında en azı hayale 
müstenid olanı karışmazlık komitesinde 
bir anlaşmadır. üçüncü nokta ideal bir 
tesviye olabilirse de §İmdilik hakikate 
yakın gelmiyor. 

vapurunun yanında patlamıştır. 

BENELM1LEL BlR KOMlSYON 
KURULACAK !<,;: ,..~.,. , 

Paris, 21 (Ö.R) - SiviL ahalinin ha· !~; '; *~ :if~: ~ 
vadan bombardımanına karşı Paris ve · , , 01.st:;~w.@M.rn 

Londra araamdaki mutabakat dahilinde '·'. ;'. 4r'~~:,:'Lf& «<s;~~'i~''v 
1ııgiltere, lsveç ve Norveç hükümetleri- Va/an.riya limanırnla Nasyonalist tayyareleri batırdıkları Elcem Fransız 

nin birer delegelerinden mürekkep bey· vapuru yana,.ke.. .• 
nelmilel bir komisyonun teşekkül il dün GRAÇY AN1N1N RAPORU yetçiler KasteHonun 9 kilometre cenu• 
bildirilmiştir. Bu komisyonun merkezi Londra, 21 (ö.R) - Taymia gazetesi- bunda ~iddetli bir mukabil hUcumda bu-
Tuluzda olacak ve İspanyada bir veya Din Rmna muhabiri Mareşal Graçyaninin lunımışlar ve dilşinanı tardetmiJlerdir. 
diger tarafın her talebi ilzerine komiByon askeri vaziyeti tetkik etmek üzere ge- Marsilya 21 (ö.R) - Penelop Ingiliı 
bombardıman mahalline giderek bunun çenleıde lıpanyaya gönderilmiş ve mil§a- kruvazörü muhtelif milliyette 53 mültem 
muhik olup olmadığını tetkik edecektir. hedati halılunda ltalyan hWrllmetine bir cile ispanyadan gelmiştir. 
Bu teşebbüsün yeni<Jen insanlığa muga- rapor vermiş olduğunu bu babdald lstih- Valansiya 21 (Ö.R) - Saat 4,30 da 
yir bombardımanların önilnU alacağı baratına atfen bildimıektedir. nasyonalist tayareleri Valansiya limanile 
Umid edilmektedir. KASTELLONUN CENUBUNDA 35 ve 40 kilometre cenubunda diğer tıd 

HARP Ş1DDETLEND1 limanı bombardıman etmişlerdir. Nüfua-
. BtR ANKET Valansiya 21 (ö.R) - Kast.ellonun ce- ça zayiat ve hasar olup olmadığı belli 

LONDRA,21 (ö.R) - Deyli Meyl ga- nubUDda muharebe şiddetle devam et· değildir. 

zetesinin Oslo muhabiri ·gazetesine gön- mektedir. Nasyonalistler Villarreal ile 18 TON GÜMÜŞ 
dermi§ olduğu bir telgrafta İspanyadaki sahil ara.smdaki mmtakada bir ~ırtma Perpinyan 21 (Ö.R) - Ispanyadan ge-
bombardımanlar Mkkında anket yapma- hareketine ~Us etmi§lerse de tay- len bir trenle 80 milyon hank kıymetin
ğa memur bitaraf komisyonda Norveçi yare ve top bakımından büyilk üstünlük de 18 tonluk gümil§ kölçesi gelmiştir. 

Alnay Ywıbergin temsil edeceğini ve bu lerine rağmen cepheyi yaramamış1ardır. Havrdan Amerikaya gönderilecek ve 
zatın bugiin Londraya müteveccihen O. Sahil kı•ıunda na&yonalistler ilerleme- cümhuriyet ispanyasının oradaki milb .. 
lodan ayrılacağını bildiımektedir. le teşebbüs ritikleri blr sırada cilmhuri- yaatma karşılık olaca}ı:tır. 

Bir Japon _nota~ına göre 
Hongkong cenubi Çinde muhasa

mat mıntakasına girmektedir 

Hong Kong 
Paris 21 (ö.R) - Tokyodan bildiri- hında Japon kahinaıının da hariciye ne· ritelerine Çine doiru her guna ailih ve 

liyor: Haynan adası meselesi hakkında zaretinin mütalealarını alarak karar ve- mühimmat nakliyabna muhalefet ediJ .. 
Japon bahriyesinin görütlerini resmen receğini bildirmiştir. mesi için kat'i talimat verildiğini bildir-
izah eden Hariciye nezaretinin mümea- Paris 2 1 ( ö.R) - Hariciye nazırı B. miştir. 

sili matbuat müme11illerine bildirmiştir Bonnet dün öğleyin Japon ıefiriyle mü- Tokyo 2 1 (A.A) -Tokyodaki kol"' 
ki, İmparatorluk donanması Marctal bim bir mülakatta bulunmuıtur. 1907 diplomatike tevdi edilen bir notaya gör• 
Çan-Kay-Şek aleyhindeki harekatta lü- Fransız • Japon anlaşması mucibince ilk defa olarak cenubi Çin askeri hare• 
zum görürse bu adayı da igal edecektir. Fransa Japonyaya karıı mi;icadele halin· kat aahasına dahil olmaktadır.Kanton ile 
Bahriye dairesi bu ifgalin 190 7 Fransız- de olan hiç b ir devlete hiç bir tekilde Hongkong Japonya tarafından geçenler• 
Japon muahedeaine aykın olmadığı ka- yardım ve müzaherette bulunmamağı de tavsif edildiği tekilde muhasernat 
naatindedir. taahhüt etmişti. Buna mukabil Japonya mıntakaıına girmektedir. MRamifh eyi 

Gazeteciler hu İfgal hakkında Hariciye da Haynan adası etrafında askeri hare- malumat almakta olan mehafil bundaJJ 
nezaretinin görüılerini de tasrih etmesini ketlerde hulunmamaiı kabul ediyordu. bu mmtakada vasi mikyasta harekitıll 

mümessilden rica edince meselenin en Bu münasebetle B.Bonnet Fransanın te· vukuu yakın olduğunu tahmin ctmenİll 
başta Japon bahriyesini alakadar eden ahhütlerine sıkı sıkıya riayetkar olduğu j mevsimsiz olacağı mütaleasını ıerdet• 

sevkülceyş bir mesele olduğunu ve ica- 1 hakkında teminat vermit ve T onkin oto· mektedirler. 

NEFES DEôlL PARA TOKENDI 
cOrdru gazeteai ltalyanın gerçekten 

lngiltere ile anlaımasının meriyet mevkii
ne geçmesi için pek acele ettiğini müta
hede ederek bunun aebehi ne olduğunu 
soruyor. iki sebep görüyor. Birincili 
şudur: ltalyanın nefesi değil ise de paruı 
tükenmiıtir. ispanyadaki müdahale pa
halıya. çok pahalıya mal olmaktadır . 
Hili yıpratıcı .. rilla harbuun devam e t· 

Londra 21 (Ö.R) - Avam kamarasın- kın bombardımanı aleyhindeki hissiyat- Bununla beraber başvekil bu kaide- da harp devam ettiği müddetçe bu gibi 
da B. Noel Baker hükümeti şiddetle ten· ta B. Bakere iştirak ettiğini söylemiş ve leri herkese kabul ettirebilmeği güç te- hadiselerin tekerrüründen korkulabile
kidederek hava bombardunanları devam bütün devletlerce üç kaidenin kabulünü lAkki etmektedir. Ingiliz gemilerine hü- ceğini temin etmiştir. 
ettikçe Ingiliz - Italyan anlaşmasının temenni etmiştir: 1 - Sivil halkın bom- cum hakkı kimseye verilmemekle bera- B. Çemberlayn netice olarak Ispanya
tatbik edilemiyeceğini Romaya bildirme- bardımanı beynelmilel hukuka mugayir- ber hücumları menetmek imkAnsizdır. da her iki tarafın da nihai zafer hakkı.il• 
ğe, Salamankadaki mümessilini geri çek- dir. 2 - Askeri hedefler inkar edilmez Bir tedbir olarak Romaya söylendiği gibi da kanaat beslemesi sebebiyle harbı neti
meğe ve cümhuriyetçiler için defi tayya- şekilde bu mahiyeti haiz olduğu takdirde ihtarda bulurunağı, Burgostaki mümes- celendirmenin güç olduğunu, bununl• 
re topları Uz.erinden ambargoyu kaldır- bombardıman edilebilir. 3 - Şu takdir- silini geri çekmeği ve Ingiliz harp gemi- beraber münasip bir anda Jngilterenifl 
mağa davet etmiştir. de de sivil ahaliyf 'koruyacak tedbirlere lerine nuyonalist tayarelere ateş emrini diğer devletlerin de iştirakile tavas1ul 

B. Cember.layıı cevabında livil hal- imkan verilmelidir. venneji bqvekil reddetmis ve lspftnya- te«lifınd~ bulunacaiını .ciylemi~tir. 


