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lmti1u aahibi: ŞEVKET BiLGi• 

Bqmuharrir ve wnuml neşriyat milt!Uril: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'l1 TUrkiye için Hariç lçlıı 

Sn.Zile............ l 400 2900 
Altı a11lıJc ••• •••••••••• •• 750 1650 

TELEFON: 2697 

FIA TI ( S ) KURfJŞTUlt 

• ranaız gauteleri Berlind 
toplattırıldı 

Berliıı 22 (ö.R) - DUn akı•mld posta ile Ber
ine gelen bUtün Frm.z pzeteleri yabm 
cTempo pateal mu.t.Da olmak Gzere mu.
dere edilmiftir. Bu t.edbirin aebebi meçhul bu-

hmınaktlm. _J 
YENi ASIR Malbaaunda buılmıp 

Hatayda suikastlar devam ediyor 

Harbiyede Aleol elebaıılar Ceneore komisyonunun 
tefvikile HükiJmet dairesine saldırmak istediler Hükümetin 

Şef' katine Azgın nümayişçiler Ordu Türk 
Bayak Millet Mecli•i mümessillerinin yollarını kestiler •. 
de bir ilaoe yapabilir 

o r·· k e d. ·ı . -~:m~~w:; ur e rey v r ırı mıyor ... 
haldanndan .~ ~n, on dört Antakya 20 (A.A) - Anadolu ajaırlrinin otomobillerini *aı1aım§lar ve yol- -
leneden beri de Turkiy~e ~uahe- sının hususi muhabiri bildiriyor: larına devam etmelerine mAııi olmuşlar- G • •• 
delerle ve kanunlarla mueyyıt hak- Mevkuf bulunan Zeıki Arzuslnln iki dır. Yolu tutanlar aruında bulunan Su- ayrım U 
~ bir tW:lü ~ e!liyemiyen kardeşi Necip A.rzusi ve Edip An.us! rlyell neferler mUmeasillerin müracaat- • 

~yn ~6badillerin.çok el~ olan va- şiddetli tabrlkAt yapıyorlar. Bu sabah lerinl nazarı dikkate alm•ml§lar vem~ b d•ıı 
~=o::: bir taafiye yoluna ~ly- a1evt elebq~ tarafından messillere balkın bu heyecanı kaı-§ısm- a 1 ere 

HU h" ı181i 'lcln blbiJl im l8tı tabrilr. ve komisyon nası tarafından tef- da kendilerine geri--dönmelerinl tavsiye-
.. 8L~let • cle"baf - vfk edilen aleviler ;rlne kadm ve çocuk- dm başka bir feY yapamıyacaklarını 

..., jmil, . içın • si?- 1arı siper •reıt hUkUmeı dairesine bildirmiştenıır. Esasen maksad da bu tdi. Yüzde on Hazine 
~ obm bu meteleıiiıi tam bir tekil- doğru ıfürllyllf yapmışlar fakat askerlıi 
~ tattnhMr .... dald nibat bir lbGıWMı..a o.rtne dalJ"'1flaftbr. 9LnkU 18.Vi ~ ~MııR,a· bonosıroerilecelı· 
...... ballanmlt ~ ~ ~- Hanen ayal saatte Antaky~ alevl-~ ~· yazılmaık w ~ Tilrkıere 0 
elan memnum,.eti macıp bir hldiH- terle mesk4A U'-- ·JMhal1esh•de nüına- lmifilr. ,._ · ··hadili :...1 • • ••• ı:.. • L-'-
d

. . ~ -•- YllYJI mu er ,..ennm .... vem~ 
ır . • Yit vuku bulmUf, albr bir kaç el rdlAh Ko--.,on ~ tdrk cemaat1erlıı U. bada hazırlanan kanun )iy4e•n• _. 

hraf eyJemeie mecburuz ki dev- sıkmala mecbur ikalml§tır. Bir nefer ha- telerl TUrk Jlstass pçınlfken kayıtlan cGmenlerde tetkik edilerek mecli.e aıze. 
b t, gayri mGbadillerin haklanm fil surette yaraJanml§tır. kapamak ve lıattl bir vesile ihdas ede- diJdiii h imizd it" alil darl akae-
ltendiJerine temin edebiLnek için Diler W'afdan Harbiye yolunu kesen rek muame1eyl tatil etmek eevdumda- d h bfe )r d e nlı --' ~ •- dara 

h 
• n...._ • dır en a er er en a ...-maıda ır. 

~t Ganlnıyet ve tenuıt go.ter- nüınayi§çiler ordu bUıolarma vazifeleri · Uyıhanın esbabı mucibeainde s87ri 
lllittir. . . bafma gitmekte olan Türk mümessllle- -SONU OCONCO SAHiFEDE- - SONU 2 INCl SAYFADA-

F akat bazı ımk&nmzhlrlar, idare-

~~ ~ M. Cemiyeti· intihap komis
!:E:~E yonundan alikamızı kestik 
-niyet altma almııbr. 

Tatbikata pçilinc:e Yunanhlai bu c 
lbal1aruı iadeeine imkin bulamamış enevreye 
l>u vaziyet brtımnda hükümetimiz 
lllubbele bilmisil karariyle Türki
)edeki Yunan emvaline vazıyet ey
~ir. 

Her halde bir emlak meeeleai bir 
~ vesilesi •:Y.Jacak deği)di. Ye
~u otuz kırk milyon Türk liıası-
1'8 baliğ olan bir davada bir tek va
~ kanının dökülmesine bile 
riza aöaterilemezdi. 

Yapılacak biricik it mukabele bil
llliail idi. o da yapdch. 

Y unanhlarla dostane müzakere
ler neticesinde Ankara itilifnamesi
~ ve hueuat bir mübadele oek-

-:..!u• 
•N"uuı. 

L-~•let pyri mübadil bonolan çı
"'411Vak hak aahiplerine Yunanlı 

Bir nota verdik 
o 

Bu haber Fransız 
devlet radyoau tara
lınilcın verilmiıtir 

o 
Parlste çıkan .. La Temp•. 
· gezeteelnln t•ritnı dik· 

Sözde bitanı/ ( 1) Jcomiavon 4zolcın kat bir ~azası 

latanbul V aliıi Atinada 

Bu hafta içinde 
Hatay işi hakkinda •• 
Baıvekil Kamutayda kat'ı beyanatta 
bulunarak oaziyetin icap ettirecefi ted
birleri almak için meclisten aaldhiyet 

oe itimat istiyecektir 
Anka-. 21 (A.A) - C. H. Partill Mecli• srubu bugün ... t 16 da K...

ta7 içtima ..lonanda Trabzon 887ia'YI Hwn SUamn ri)o....mwt. toplancla. 

Ceı.. .Par aç>hnn kllnl7e selen 'bapekil CeW Ba711r ı.tanbulclan haaln 
avdet ettiiini ve pap balanna Şefimiz Atatlrktin Ml&mlanru ptirdiiinl bl
dirm.ı 6zeriae uq tufanl7le brplandı. Herka B\lyük öndere tBbaD 4lfe 

.,..un.... aızedh.e.W m,,ordu. 
Batvekil ı.tanbalda huhmdaia .uada dott ... mittefik ~ krM 

Maje.te ikinci Karolun htanhulu ziyaıetlerinden Ye keadWnin arbclap An. 
la birlikte brpJa sittildedaden Maj..ae balm AtatUrkle mtillbtmdan .,_.... 

.etti. -SONU OCONCO SAHiFEDE-

Göbels yahudilere şid
detle hücum etti 

Sfıdet Almanları için : " Bir millet 
ilıiye ayrılamaz • Sıraaı 

gelince bana iabat etlecefiz • ,, dedi 
Berlin 22 (0.R) - Pıvpapnda nam rinl 80l'IDU§tuı'. Neden, demlftir, onlar 

B. Gööela Yahudiler aleyhinde pddetll için bu kadar merak ediyorlar? l'.ler i&
blr nutm 8Hylemif ve alayb bir lilan terlerse Franko-hudut on1an bndllerine 
kullananıık Parla w Londra Yllhudilerl- tealime buırız. Bizim bqblannt1an la-

nln Alman yahudileri için ne istedikl~ - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Babası Türk annesi Fransız 

Bir Türk çocuğu 19 
sene sonra döndü .. 

Fi gani 
o 

Cezayirden hareket 
ederken MiJaliJman 
arlıada,larım beni 
gıpta ile luafıladılar jr: =adar::.=: Yuılan dahiliye nazırı 

ı.r. ~e :::::.i ~:kboh: ziyafet verdi 
~ piyuaya arzettiler. Yok ha-

Uabfti aı.thlı ı...ıutıanlat& biri 

Paria. 2 ı (A.A) - us Tan au-.ı diyor 

• ..._ piyasadan bunlan tedarik Al • t 1 • 
eclen vatandaşlar, 88bf8 konan mal- ına gaze eıerı 
l.rı takdir edilen kıymetin dört beş Bu ve•H• ile TUrk· 
~e ~ta tereddüt göster- Elen dostıuıundan 
lllecJiler. baheedlforlar 

lira Yüz lirasım on tıraya eabn Atina, 21 (A.A) - Atina AjaMI 
~ı Bonolarla bir malı ele geçir- Jildiriyor : 
lllek Yan yanya bir kazanç temin Bütün sueteler latanbul nliaine kar· 
~ordu. Halbuki yüz lirasını yüz ı göıterilen eamiml tezalıUrlerl kaydet· 
...-aya alan asıl hak sahipleri bu mü- nekte •• bunlann doet •• müttefik Ttir-
a&yedelere yaklatamadılar. <İyeye kartı Elen milletinin be.lediil •r· 

it bu tekilde çığınndan çıktı. almaz dottlak ...._bam :reni bir ni-
Hatta ikinci defa bono tevziatı anea o)dulunu tıebarla .uinnektedir. 
~ken hükümet Yunanh malla- lttanbul -nlW b• ..hUa meçhul u

~ klfi gelemiyeceğini görerek ' erin abidemae hlr t.a..k ko7mut n 
qqn mallanmn bir bsmım da bo- öile Uaerl uzar wll Kodaiu tarafm-

__,,,__. a iNCl SAYFADA - • ._._.. ...... ..a..-... 

bapna\aleainde Hatay m1111l..U.den fleılnbulda, bir 'l'lık ...., .. 1ılr l'rm-
baheederek diyor ki ı .. nadm ~ 111- w ~ 

- Franaa Tü,kiyenin Hatayclaki hu- beri cTUmtkm ~ ~ nihayet 
Ml91 menfaatlerini eauen tannnaıtır. Bu mem1eketlmlze d6nm FıpDI llmmde bir 
menfaatler orada Wunan " rnellfeİ Tllrk çoculu, eweBd Upm trenle Iz
TUrk olan keeif 'Ye ~ zamanda mua- mln gelmlfelr. 
tak.ar •e ~Jfk•n 'bir halk tabebanc:lan Flpııi, 23 Y•tmded1r. Vlllyet istatia
doimaktadar. Frama .Hatay topraklan· t1t mildürU B. Khmı Demi'nbı kardef 
nm Kemali.t mü ..... ta brp bir dU,- 900Ulu ve merhum Dr. Aziz Deıni'nln 
manhk ocall ol1Pa11111 ull inemez. olludur· Dr. Ask Demi, Bn. Kanel t.-

Bu ıazete 9 .3 7 pranti muahedetlni mfnde bir l'nıwa iradını ile evlendikten 
tamaınJanaak tlzer• peen martta ele alı· IODl'8 vefat etmlf, bir müddet IODl'8 da 
nan ve bir erklmharbiye anlapnaU,.)e bu 900'* ~a aüniftL Çocuk, bir 
'bir hudut anlatmuı ve bir doetlak mu• P m6'dlllt içinde d~Qa geldlil 
alaedeelnl ihtiva ede projeleiba ea ba için, Flpıı bllm...tndln p)M olarak aclJıo 
bir mUdd.t wfmda neticelenmml de- na l'ipnl denlJmlpl, 

ıt lllrerek tlSJI• 7azı,or ı Dıı. As111D wfata llıdDa .._ llane1 
Ba pro ................... Tllm .... Ptırllt llmll, ... lllr J'IJ'lı-ıla 



SAYFA :Z YENi ASllrr. 

Hatay işınde ŞEHiR BE LE Hüküm.etin 
şef' katine 

Fransızpropag~nd~sına C!~ 
kapılan bazı mutalaalar lnciraltı sıkı 

kontrola tabi 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, lnciraJ

tından her kesin istifade etmesi için in
c.iralbnda bazı &ıhhi tedbirler aldımı11-
tır. Reis, dün aabah beraberinde zabıta 

Londra (M.H) - Glaakov Hetald olan Hataym müstakil Suriye devletinin 
p.zetesinha başmakaleai ı cEier Kemal bir parçası haline gireceğ'i tezahür edince 
Ataıiirkün t.alcikı makudlanndan emin Türkiyenin böğründeki diken kendisine 
olmak bbil olsaydı Fransa ile Tür1'iye daha ziyade atırap vemıeie batladı. 

arastnda Hatay me91Clesi "J'ÜZÜnden çıkan Iraktaki Asurilerin, Filistindeki Y ahudile-
8.miri ve memurları olduğu halde lnci

ye:n.İ ihtilafların yakın bir zamanda kat"t rin başlarına gelenleri habrhyan Türkler, 
raltllla giderek. tetlcilderde bulunmuıtur. 

olarak halledilmesi imllnlan haklmda Hatay Türklerini Suriyeli Arapların icla-
Belediye temizlik k.amyonlariyle ln-

ümit beslemek hiç ,ü.phesiz daha kolay resi albnda bekliyen akıbetten korumaya ciraltına sevkedilen ameleler derhal faa-
olurdn. Eakiden olduğu gibi bugün için başladılar. liyete geçerek temizlik yapılmıg, bap 
de yeglne malll:m olan nokta Atatürkün. Gazete bundan sonra bir anla~aya bo§ dolapn köpekler itlif edil~. kah
Türk.iye ile Suriye arasında sıkışmış olan varmak için ge~irüen safhaları anlattık· ve ganno sahiplerine icap eden tenbi· 

bu aahil parçasında yaş1yıın Tlirk unsur- tan eonra şunlan yarıyor: hatta bulunulmUfbrr. Gazinolardan de
(uın refah ve !:aadetini temin etmek azim Fransanm yeni bir nüfus ıa}'lmı tav- nize kat'iyyen çöp vo saire atılmaması 
ve emelidir. Fakat ha havali üzerinde siyesinde bulunacağı ve Hataym atideki tenbih edilmiştir. Temizliğe riayet et· 
Fransa. daha bundan çok zaman evvel vaziyeti hakkında Suriyeliler tarafından miyenler Jc.a.patdaeakttt. 
Türkiyenin Hataya verdiği ehemmiyetin gösterilen memnuniyetsizliklere aldn- Belediye, !nciraltınıt. ote>büs i<ıletecck-
ııtratejik kıyın.eti hak.ımından olduğun- mıımak suretiyle Türklerin hissiyatını ok- tir. 
dan şüphe1enmİ§ ve Avnıpada gergin- şanı.ak yolunu tutacağı muhtemel görü- * 
liğin alıp yürüdüğü bit zamanda Türki- lüyor. Kemal Atatürkün asıl alakasının Belediye reisi dün belediyenin Gü-
yenirı müşkülat çıkarması ( l ~) Fransanın Hatayda yaş:ıyan Türklerden ziyade Ha- zelyalı ba.nyolanru da teftiş etpıiş, ba
bu fÜphesini attırmıştı. tay topraklan olduğu kuvvetle tahmin zı tedbirler altnmaıı.1 için direktifler ver-

Maamafih bu şüphelere mukabil bazı edilirse de ihtilafı şimdilik bu şekilde' miştir. 
yibaJar varda ki bunlar. halcild bir an-' halletmeye muvafakat etmesi muhtemel- * 
la~rna yolunda büyük bir kıymeti haiz clir. V akı.a F ransanın müşkülat içinde bu- Riyasetten belediye baş hekimliğine 
oJ.ın-lar dahi. yine emniyet verici m&• lunduğu fU sıralarda İmtiyazlar talebin- Ve zabıta amirliğine Verilen emlrde, fuaT 

hiyettedirler. Türlciyenin tikiyetleri ye- de bulanmak cazip görünürse de Fran- zamanına kadar tzmirdeki bütün otel, 
ni ve birdenbire ortaya çıkardan veylel' sanın müşlı;üllerini artırmak ta neticede gazino ve aşçı dükkinlariyle lokantaların 
'değildir. Hatay uzun zamandanberi Tür- Türkiyenin menfaatlerine uygun düşe·. sıhhat kontrolüne tabi tutulması bildiril
lciyenin böğrüne batmlmq bir diken va- cek bir hareket olmaz. Tiirkiyenin geçen· I miştir. Sıhhat kontrolünde iyi d erer:e al
z:iyetinde idi. Türlciye kuvvetlendikçe, lerde İngiltere ile YB.Pllllf olduğu anlaş• mıyan dükkan ve müesseselere ceza tat-

1921 de zayıf iken kabul etmif olduğu manın da bilva_~ta gösterdiği gı'bi Türki· bik edilecek üç defa ceza ~örenler kapa
anl~ya nadim olmaya ve bundan yenin daima göz önünde tuttuğu bir ih- olacaktır. 

lıopıatsuzluk göstermeye başladı... Ve timaI vard.ır Li o da Alman nüfuzunun 
nihayet Fransanın gelecek sene Suriye Avrupa içinde yayılmasııim bir gün Tür
iizerindeki mandateTlik hakkının nihayet 'lciyeyi. tek başına k!U'§ılıyamıyacağı da

bubıcağı ve Fnmmz l'Ciirni altında olduk· valar k~ bulundurması ib.timali
ça g~ 'bir muhtaeyete sahip olmUJ dir. 

* Yeni ihdas edilen belediye müfettişli
ğine mıntaka amirlerinden bay Muza.Eler 
tayin edilrnişt:r. B. Muzaffer iş otomo
biliyle, yanında zabıta memurları bu

~~~-B~a~b~a~S~.~-T~U-.. -1-k~~~~~~-.~~~~~~~~-~ lunduiu haMe şeh~ hududunda nrun~-
a n De S J Fransız zam kontroller yapacakbr. 

Bir Türk çocuğu 19 
* Şehirdeki ahırlann kapatılması için 

tayin edilen müddet bitmiş olduğundan 
bir hafta. sonra bütün ahırla!' kapatıl<ıeak 
yenileri şehir haricinde yapılacaktır. 

---:----sonra döndü .. sene Hava postaları 
BASTARAFI l iNCI SAHIFEDE,Figani geçen hafta Istanbula ve oradan ıs Temmuzda 

Izmirde amcası B. Khun Demi'nin nez-
nerek. ~ lcabı Cezayirde yerleşmişti dine gelnıiştir. başlıyor 
Bn.. M.arse1 Parlse gideceği sırada Figa-J Tam on dokuz sene memleketinden' Devlet hava yollaruıın yurd içi hava 
niyi amcası, ~yet ista~ mildürü B. ayrı kalan Figani yalnız Fransızca ko-j postalarına 15 Temmuzda kat'i olarak 
Kh1m Demı nln nezdınde bırakmıştı. nusmaktadır. Bir hafta zarfında su ek-! başlanması takarrür etmiş ve keyfiyet 
B. Khım Demi de ~u sırada ~l&iye ka~- mei, lütfen, affedersiniz1 gibi bir' kaç şehrimizdeki alakadarlara bildirilmiştir. 
makamı olduğu lçın berabennde Alai- kelime Ödrenmiştir. Kenrlisi bir muallim Hava aefer!erine ait her türlü hazırlıklar 
yeye getirmiş, oracla nüfusa kaydettir- t ta ak k"' b' .. d ı · · k .. y ve meydan tamıunlanmı•t•r. . u r ısa ır zaman ıçm e ur çe og- ~ 

roişti. reneceğini ümit etmektedir. 1 S Temmuz, 15 Ağustos arasında ya· 
Bn. Marsel Figaninin dört Ya§ma gir- B. Figani, bir muharririmize şunları pılacak nakliyat yalnız posta nakliyatı 

mesinden sonra çocuğu neııdim:! celbet- söylemiştir: olacak ve bir an tecrübe seferleri yapıla-
mek istemiş, Fransa hükümeti delale- caktır. Bu posta tayyareleri Ankara-iz-

,_ «- Öz va.tanım olan Türkiyeye dön-

Vilayetin 938 yılı Bütçesi 

Yüksek tasdike 
iktıran etmiştir •.• 

Yol inşaatıyle okulların tamirine ait keşif. 
nameler hazırlandı, eksiltmeye konulacak 

Büyük Millet Meclisi 
de bir ilô.oe yapabilir 

--0-

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
nolara karşılık tuttu. Bu kıBJm em• 
valin devrinde de bi.iyük idaresizlik. .. 
ler oldu. Gayri mübadiller komisyo- ' 
nuna hiki:m olan zihniyetle gayri 
mübadil işleri perişan bir vaziyete 
düştü. Nihayet kangıran olımq bit 
yara haline geldi. 

Devlet verdi. hükümet şefkat gös4 

Vililyetin 9 36 mali yılı bütçesi. yük4 Bir çok verimli işler başarılacağı için terdi. Lakin beşinci derecede IDC4 

ııe.ic tasdike iktiran ederek bazı ilaveler- m.ulıasebe.i hwıaaiye ve naI:ıa. müdürlük- murlar elinde en iyi kararlar hedr~ 
le iade edilmiştir. }erinde ç.alıpnalar bqlamııtrr. Vilayet dildi. 

Bütçenin varidat ve murat hesapla- meclisince ikmal inplan içiıı tahsia olu- Şimdi, hükürnet işin iç yüzünü 
nnı gösteren rakkamlarda hiç bir deği- un paralarla Yilayetim.mn bir çok mü- çok iyi anlıyarak gayri mübadiller 
liklik yoktur ve aynen kabul edilmiıtir. hiın ve iktısadt yollannuı hazırhuıan ke-- işlerini şunun ve bunun mckeli ol· 
Ancak bütçe nizamnamesinin bım mad- -~" . 1 d LaJ L·ı 1 • ,1,._ -~·ı maktan kurtarma kararını almı, 
d 1 . diJ _ .1~-!- • ;ı.uıeny e enı eJD!l tine en wuı ev.ı e-- b I c en ta coıııuqtir. . • • . u unu yor. 

B" il 1...-'- . ka'.L . ~br. Hastane ve mdtteplcruı de İllti- B" • ..::l. Mill M lis" ked.' utçe e ge:("aoer memurm uı-o tip. ~--' • edil _1•.• UJ'\IA et ec me aev ı-

1 · l · · Bunl _ı_ V-'-"'l 7~an temtn ece..r.ttr. l fi l" ih 'dd k · ' en gc memıştır. arın ua ~ er " •. en tas ye ay ası cı en ço ıyı 
heyetince tasdik edilinceye kadar. 9 3 7 " Koy~ül_er ~alından yap~ıp parası bir anlayışın ifadesidir. 
3Cnesi :kadrolarının tatbiki bütçe kara:r- oıienrruyen bır kaç mektebm umumi layiha speküla.syonculat ve mu· 
namesinde gösterildiği İçin yeni kadro mecli.ce kabul edilen talımatlan daire- rabahacılarla hak sahiplerini ayır
tiplerinde ihdaa edilen memuriyetler ve sinde ve borçlann derecesine göre tes- mıştır. Gayri mübadillere hazine bo
yapılan ilaveler bu kadroların taşdikin- viye!leri ikmal edilecektir. nosu vermekle en cezri bir tasfiye 
den sonra tatbik edilecek.tir. Vali bay Fazlı Güleç yol ve mektep yolu temin eylemiştir. 

Bütçenin tasdikiyle vilayetin muhtelif işlerinin zamanında yapılması için ala- En açık tabirle aradan manevracı· 
:ahalardaki çalışma!arı batla~ bulunu- kadar dairelere icap eden emirleri ver- lar çıkarılmış hak sahipleri ile hü· 
yor. rniştir. kümet karşı karşıya getirilmiştir. 

Bn. Coya 
"Receple alakam 

yok,, diyor 

Denize açılan 
Bir gençten haber 

yok 
B. Fethiye ait tütün mağazasında, eks- Evvelki gün saat 1 B de balık avlamak 

per B.Haydaım ölümiyle neticelenen ci- üzere bir yelkenli sandalla Foçanın Sa
:ı.ayet tahkikatına birinci sorgu hak.imli- kızcık mevkiine doğru açılan Sıtkı oğlu 
~de devam edilmektedir. Dün auçlu Fehmi bir daha dönmemiştir. Fehminin 
Peceple. hadisede adı geçen bayan Co-; kardeşi Hakkı, Foça zabıtasına müracaat 
yanın ifadeleri tesbit cd 'miştir. ederek kardeşinin avdet etmediğini bil-

Bn. Coya, Receple yakın veya uzak. dirmiş, aranmasını istemiştir. 

\iç bir şekilde alakası olmadığını, hadise O gün denizde fırtına olduğu İçin san
~ünü şarkı eöylemediğini, ancak B. Re- dalın. fırtınanın sevkiyle devrilmesi ih
:;eple husust bir iş için görüştüğünü be-- timali mevcut olduğundan aramalara 
y":ln etmiştir. başlanmıştır. 

Dinlenen bir şahit te Bn. Coya ile Re
:;ep arasında ıırkadaılık ve alaka gibi bir 
Jeyin mevcudiyetinden ademi malumat 
heyan etmiştir. Tahkikata devam edil-
mektedir. 

--=--
Adliye · terfi listesi 
Şehrimizde alakadarlara gelen malü-

-=--
B. Nazım 

Villiyet Veterineı: rnildilril B.Naz'iın. 

Bergama kazasındaki hayvanat he.klanda 
tetkikler yapmak üzere Bergamaya git
mi~tir. Orada iki gün kalacaktır. 

Kacak tütün 
mata göre pek yakında Adliye vekaletin• • 
:e bir terfi listesi neşredilecektir. Bu J.is. f Çukurçeşmcıde Klmilpap çaddcfilnde 
~ede 2 00 ad]iyecinin adı vardır. Ve bun• İ 4 numarada oturan kahveci Hüseyin 
ların ekserisi 935 yılında terli eden ad·ı· kahyanın evinde yapılan aramada on bir 
'iyecilerdir. Listenin yüksek tasdika arz- yaprak kağıt ve 360 gram kaçak kıyılmı~ 
~dildiii haber alınmışbr. tütün bulunarak alınmış ve zabıtvarakaaı 

--=-- tanzim edilmiştir. 

Filistin firmaları 

Bugün hükümetİn vermeği teklif 
eylediği nisbet bakiye matlubatın 
yüzde onu ki umumi istihkeJan 
yüzde beşi derecesindedir. Fakat 
dün verilen yilı.de yinni beşten her 
halde daha iyi ve daha sağlamdır. 

Eğer gayri mübadiller vaktiyle bu 
şekilde istihkaklanmn yüzde yirmi 
beşini ellerine geçirmiş olsalardı bu .. 
gün çoktan müstahail duruma gel
mi, ve ıstırapları dinmiş olacakb. 

Ne yazık ki bu neticeye çok geÇ 
varıldı. 

Geç te olsa böylece bir hakkın 
teslimi akar göz yaşlarını dindirecek, 
ısbrabı hafifletecek cezri kararlariy• 
le esasen milletin kalbinde yer alan 
başvekil Celal Bayar hükümetine' 
karşı minnet ve §Ükran hislerincs 
kuvvet verecektir. 

Şurasını tebarüz ettirmek iste~ 
ki aon 18.yihanın ruhu ameli düşün
celerle her hangi bir işi tasfiye eyle
mek istemenin en güzel bir örneği-ı 
dir. işe vukuf anlayı~iyle sarllmanın 
bir misalidir. 

Yalnız verilen nişbet çok azdır .• 
Bundan evvel verilmiş olan yüzdı5 
kırk yedi nisbeti yüzde yedi veya 
sekizi geçemez. Yüzde beş te şimdi 
verileceğine göre yekun istihkakın 
yüzde on beşini bile doJdurmıyacak· 
tır. 

tiyle teşehoüsata ~erek Izmirdeki mir, Ankara-lstanhul ve Ankara-Adana 
Fr:ansız konsoıoslugyu çocugun~ annesı""'e düğümden dolayı hissettiğim sevinci ke- F·ı· ti' d fu k . • 1 ~ arasmda işliyecektir. Her gün bir tayyare ı ıs n en ar omıtesıne yapı an 
iadesini temin etmişti. Figani evvela Pa- limeler]e ifade edemiyecek kadar müte- lzmire gelecektir. yolcu nakliyatı 15 ş' arda Filistinden bir çok firmalann lz
rise, ondau sonra da Cezayire gitmişti. heyyicim. Kısa bir zaman içinde türkçeyi Ağustosta başlıyacaktır. nir fuarına iştirak karan verdikleri ve 

Gölcüklerde 
hırsızlık 

bir Layihadaki bakiyei istihkakm yüz• 
de onu cümlesi istihkak yekununun 
yüzde onu şeklinde bir tadile uğrar· 

19 SENE SONRA 
öğrenecek, ondan sonra da mensubiyetiy- y o1culann 1zmirden Cumaovasındaki ._endilerine pavyon ayrılmıun bi1diril· 

le gururlandığım türk ordusunda asker- hava meydanına nakilleri için otobüsler rniştir. P:ıvyon ücretleri de gönderilmiş-
lik vazifemi yapacağım. temin edilmiştir. tir. 

--=--Bu dönilş, benim için yeniden hayata --=-
Aradan seneler geçmiş, tam 19 sene geliş gibi bir şeydir. Ben dokuz yaşına Çocuk kampları 

Figaniden haber alamıyan ailesi harici- bastıg~ ım .. F d tahsil tt' ~ · 

Gölcükler köyünde büyükçe bir hır- sa cidden hak ve adalet mefhumuna 
aızlık vakası olmuştur. Bu hmıızlığı ya- çok unnın bir hareket yapılmış ola .. 
pan şahısların Cumaovası istikametinde caktır. Bu şekilde hükümetin lı?Öster
firar ettikleri anlqılını~r. Meşhur lıtan- :liği sefkate Büyük Millet Meclisi 
bullu sabıkalı canbaz Kadirin de hırsız- büyük bir şefkat eseri daha ilave ey-

8 i r ÇOCUk yaralandı lar arasında olduğu anla11lmı§tır. Kendi- Iemiş, ekseriyeti ihtiyarlardan dul 
zam ... n, ransa a, e ıgım Açılacak çocuk k.amplatma muhtelif Bucarun Belenbaşı köyünden Mustafa 

ye vekaleti vasıtasiyle tcşebbüsata gi- ilk mektepte adını <Piyero> diye kayıtlı '--zal d "f uk k bul d·ı Yılmaz ıs' -:nde 16 """'n~- bı"r çocuk, 
d F B M ı &a ar an otuz zaı çoc a e ı e- .. ~ ,,....,..-.1.ll!l 

rişmiş ise e iganinin ve n. arse in 'di A b . T'· k d · · 
. . . ı · nnem enım ur a ınıın Fıga.nı cektir. Bu çocuklann aynlarak isimleri- '.labasiyle birlikte lzmire gelirken hay-

bulunduğu yerı tesbıt etmek kabil ola- ld ~ "y •Y• • • k .d . 
t o ugunu vgreUıgı ıçın me tep ı aresıne nin vilayete bildirilmesi alakadarlara ta- .-anından dii§erek ağır Burette yaralan-

mamış ı. 

Niha b d b
. l l . müracaat ederek Türk-Müslilman oldu- mim edilmiştir. nı§tır. Yaralı hastaneye kaldmlmışbr. 

~~an~~ee~,e~~y JL F. 'Id· .. ---------------- ---------------Emlak banka lif t . 1 . d lan gumu, ası au.ımın ıganı o ugunu soy- N k M 1 k 
F . . . 

51 
md e. tiBş ennF .edn ° . ledim ve tashih ettirdim. Oter anUnlt ec İsten Çl tJ 

ıganının amca za esı . en un staJ -
lçin Pa.rise gittiğinde uzun araştırmalar- Bu defa Türk.iyeye gelmek üzere Ce- iki senedenberl büyük bir alaka ve ehemmiyetle hazırlanmakta 
dan sonra Figaninin Cezayirde validesi T.ayirden a.pılırken milslilman arkadaş- olan Yeni Noter kanunu B. Millet Meclisince tasvip edilmiş ve 1 ey• 
nezdinde bulunduğunu öğrenmiştir. B. larını Ueta nümayiş yaptılar. Beni sa- lal 938 tarihinden itibaren mer'iyete geçeceği de istihbar edilmiştir. 
Feridun amca oğluna mektup yahnış. mimi surette teşyi ettiler. Türkiyeye Bu hayuh netice sebebiyle; 14 seneden beri lzrnirin en eski noteri 
Figani, doğduğu ve tebaasından bulun- döndüğümden dolayı gıpta ettiklerini olan ikinci Noter B. Emin Erener Bahçeliler hanındaki dairesinin ki-
duğu memlekete dönmek arzusunu izhar söylediler. fayetsizliğini görerek, kuvvetli bir kadro ve mükemmel tesisat ve 
etmiştir. Fransa benim için olsa olsa ikinci bir tefrişatla (IZMlRDE SAMAN tSKELESlNDE lŞ BANKASI KAPI-

Bunun üzerine Türk tebaasından olan 
1

vatan, fakat Türkiye damarlarımda kay- SiNiN KARŞISINDAKt BULDANLIOGLU HANI'na nakletmiştir. 
Figaninin Türkiyeye dönmesi için Faris nıyan Tilrk kanının merkezidir. Fransa- İşlerinde intizam, dikkat ve sür'ati esas prensip ittihaz eden ve he-

ı 
sefaretimiz Fransa hükümeti nezdinde yı belki de hatırlarım, fakat bütün sev- pimizin memnuniyetimizi mucip olacak şekilde kıymetli bir varlık 
teşehbiisatta bulunmuştur. Bu suretle ' gim öz yurduma münlıasırdır.> gösteren mumaileyhin bu yeni teşebbüsünü de candan takdir ederiz. , 

TAYYARE SiNEMASI 
Bugün bütün dünyanın t.ıdalir ettiii iki büyük rılim takdim ediy01' 

1K1 YAVRUCUK 
En metbur Fnmız Artiat!eii 

TELEFON 
3151 

AU<E 11SOT - JAKLINE DAIX • RENE HERVEY tarafmdan emaaım bir mrette Jantılmit bilyiik aile ficn11 

20 MiLYON ONA AŞIK 
DJCK POVVEL - CINGER ROGERS gibi iki dibi aan'a11d.rm en ::, ·~~ temaillerL.-.. 

AYRICA : Zehirli gailmn tahribatı ve korunma çarelerini gösterir 3 laaunhk KOL TOR ftlmi göat.eri1ecektir •• 

SEANSLAR : 20 MiL YON ONA AŞIK : 4 ve 7.30 ela W YAVRUCUK 5.35 VE 9.05 DA 
• • (' • • ' • • 1 • ~~ \ ••• 

r 

lcri aranıyor. kadınlardan ve yetimlerden terek .. 
--=--- \ üp eden gayri mübadillerin kalbin .. 

B_ ir çoban yaralandı de minnet üstüne minnet duygulan 
yaratılmış olacaktır. 

Deiimıendere nahiyesine bağlı Pala· 
ınutarası köyünde bir hadise olmuı; ço
ban Hüseyin Mutlo. çoban .Süleyman 
oğlu Hüseyin tarahndllD sopa ile bqına 

ve vücudunun muh.telif yerlerine vurul
mak suretiyle yaralanmışbr. Yarah mem• 
leket hmıtanesinde tedavi edilmektedir. 

---:----
Belediyenin bir 

tedbiri 
Belediye, her türlü kazalara ve izdi-

On seneden beri ıstırap çekenlere!i 
karşı bu şefkat yersiz ve füzuli sa
yılamaz. 

HAKKIOCAKOCLU 

Ga yrimübadiller 
... 

Yüzde on Hazine 
bonosu verilecek 

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHIFED6 
hama mani olmak üzere tramvaylarda mübadillerin takdir edilen istihkakları 
biletçilerin, tramvayın her hareketi sıra- 38,647,767 liradır. Bu istihkakların ah• 
smda tramvayların ön ve arkalarındaki den veya kanunen karşılıkları Yunanlı• 
demir kafes kapılan kapamalannı bil- !arın Türkiyede buaktıklan gayri men' 

dirmiştir. Biletçiler bu tedbirin yerinde kullerdir. Gayri mübadillere şimdiye ka• 
i olmakla beraber. kabili tatbik olmadığını · dar, istihkaklarına karşılık olarak yüzde 

! beyan ediyorlar. Tramvay durak yerleri- 45 nisbetinde bono ve yüzde 2.4 nisbe• 
' nin birbirine çok yakın olmasından demir tinde para tevzi edilerek yüzde 41.4 ıa,,-
1 kafeali b.pılann açılıp l.apanmaiy{e mı itfa edilmiş, kalan yüzde 52.6 kısUJI 

1 kendilerinin bilet vermeie vakıtlan kal- için de bir formül bulunmuştur. 
'mıyacağuıı bildirmişlerdir. Bu yüıı:de 52.6 niı:betindeki istihkak• 

· Kasaplık hayvan 
seukiyatı 

Dün Konya vapuriy'le Y unanistana 

1

80 O kiilur aığu ihra; edilmiftir. Halbuld 
aevkedilmek üzere 1200 eıiır haonrlaımuş 

1 
ve lzmire getirilmiıtir. Kony• vapuru ih

; tb'aı:a cevap nnnediği için. ba,yvan aev
! kiyatma daha bilyük bir vapurun tahsiai
ne ihtiya9 vardır. Sevkodilen hayvanlar 
ı~et aıkıpk vuiyetttt ııittikleri için •e~ 
:yahatin deve.manca bakılmamakta ve za
iflemektedir. 

lara mukahil. aradaki ahider ve kanutİ 
mucibince tevzii lazungelen emlakin tıı" 
tan ancak ilci mi},yon liradu. Hazinenid 
de yardımı temin edilerek, kalan istilv' 
kaklann yüzde on nisbetinde lıazine tah .. 
vili verilmek suretiyle tasfiyesi derPİI 
edilmiştir. Bu suretle ı:ayri mübadil if' 
leri kat't surette tasfiye edilecektir. 

Kanun 18,yıhumın mecltse acvkeclil~ 
diii haberi, ıehrimizdeki gayri mübv.dil• 
leri memnun ~tmiııtit. lzmir vilayetiııd., 
mevcut ıayri mübadil emlaki tesbit edil• 
m~ıı ;e liııtesi Maliye vekaletine göndetilj~ 
m1ştir. 



23 HAZiRAN PERŞEMBE 1938 YF:l'oll A~IR -
GRIPIN -, -----------------~ DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 

Vapur acentası 
Kaşe!erinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TlZMA, GRiP VE EMSAU HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür' at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmuf oluraunu. 
icabında günde (3) kQfe alınabila 

TaklitleTinden aakınınız ve ha ynde ıaraTla Gripin iateyini: 

,_ Fenni ~özlük için 

KE AL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, baı baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ya-rometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok cuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

. . . ' ' . . . . 

" 
;, • . • . \ . • • • l :;-, ....... - • :t~ 

Karahisar Maden S yu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu rr 

Her yemekte bir iki 
Bardak. içiniz 

Tilkilik yeni 

~-;:-.~ 
d Ditleri içinden dıtından temizliyen her kesin beğendiği •e 
oktorların tavıiye ettikleri en sert, ııhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Diı Fırça.11dır . ....• 

Her eczane ve tuhafiye ~ağazalarında arayınız. 

.,., 

TURKİYE 1 
CUMHU RİVETI 

2 RRA'tBANKASl 

TURAN l'abrikalan mamulAtıdır. Aym zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, fra, sabunu ve kremi ile güzellik 'rem• 
)erini lrn1Janın1z. Her yerde satdmaktadır. Yalmz toptan sa· 
bş'ar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
teJık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Pcısta Kut. 224 Teelon 3465 

ft~ğız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 

ı difteri, bademcik, kızamı~ enflo
cnza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dif etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevra.aten~ sıtma ve romatiz.. 
ma ya·~·ığı fennen anla,ılmıtbr .• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağhğtnın en birinci .-r· 
b olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her ıün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz Te ebneliıi. 

1 
niz. Bu suretle mikroplan imha 

-...-.... - ........... ._.liiiiiilliiiiliii--.ll.iiillailiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiililiili-im-- ederek ditlerinizi konımut olur· 

Denizbank lzmir şubesinden: 
·•-~ya npuru her hafta cumartesi günleri saat 10 da yük Te yolcu 
-rak doğru latanbula hareket edecektir. Fazla malUma.t için .Deniz
laank lzmir tubeai .acentelik servisine müracaat edilmesi. 

22 - 23 - 24 2214 (2274) 

ıunm. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra f ll'calaYllllZ ..• 

TE- LINIE 
G. m. b. H. ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE . 

HAMBURG A. G. VULCANUS vapuru 14/6/938 tan 
' hinde limanımıza gelip Amaterdam, Rot· 

S. S. ANDROS n.puru balen liman· terdam ve Hıımburg limanlan için yük 
da olup Rotterdam. Hamburg •e Bre· alacaktır. 

men limanlan için yük alaca\:br. TRAJANUS vapuru 23/6/938 d• 
S. 5. HERAKLIA vapuru 23 haziran· beklenmekte olup Burgu Varna ve Kös 

da beklenb'or. Rotterdam, Hamburs ve tence limanlan için yük al•caktır. 
Bremen limanlan için yük alacakhr. SVENSKA ORIENTE LINIEN 

A A S N E motörU 30/6/ 19 38 ta-SERViCE MARI11ME ROUMAINE 
BUCAREST rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 

S S PELES .... uru halen limanımız· Hamburg, Cdynia, Oantzig. Oaniınarlıt 
· · Bep th H fa p Ye Baltık limanları için yi1k alacaktır. 

d 1 T · l' ~u ay ort 
a. 0 ~P npo .'·. :, ' ' SERVtCE MARITIME ROUMAIN 

Saıt )ımanlan açın yulı: ala-:akbr. 
S. S. OUROSTOR 28 haziranda bek· ALBA JULIA vapuru 217 /938 de 

1 · K- C 1 ._ Dıı up ve b eklenmekte olup Malta, Marsilya ve 
enıyor. ostence. a a""' n 

"'-'I 1_ • • _-:.L al --'-b Cenova limıınlıın için yük ve yolcu alır. 
'-&G atz aıı:tarmMı ıçın ,,...... ncruı; r. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun• 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE lardııki değişikliklerden acenta meault. 

OSLO . yet kabul etmez. Daha Fazla tafsilat için 
S. S. SAN .ANDR~ Yapuru 26 haz.ı· ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

randa beklenıyor. Oıyep ve Norveç .. " . • • 
' 1• 1 • • ..,_ al ak vapur acentahgına muracaat edilmeaı n• umum ıman ıın ıçın yuıı: ac br. I 

ca o unur. 
JOHNSTON VARRE~~~~· Telefon ı 4111/4142 / 2663/4221 

S. S. A V1EMORE 3 temmuzda bek
leniyor. Burgııs, Vama, Köstence, Suli-

na, Calntz ve Brıı.ile limanlıın için yük 
alacaktır. 

STE ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARl11ME 

M. S. SZECED vnpunı halen liman• 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

ltd. 
da olup Port Sait ve lekenderiye liman· HELLENlC UNES L TD. 
lan için yük alacnktır. . HOLLANDIA vapuru 18 bazirandl. 

M. S. TISZA vapuru halen limanda bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

olup Danup umum limanlan için yük Anvers limnnlan için yük alacaktır. 

alacaktır. TIJRKIA vapuru 26 haziranda bek· 
TIAndalı:t hareket tarihleriyle nav- lcniyor. Rotterdam, Hamburg ve Anven 

tunlardaki değlş'kliklcrden aeenta me- limımlan için yük alacııkbr. 

suliyet kabul etmez. LtNEA SUD AMERiKANA 
Daha fazla tafsllAt almak lçln Birin· ELiN K. motörU 15/20 haziranda 

et Kordonda V. F. Henry Van Der Zee bekleniyor. Ncvyork limanlan için yük 

ve Co. n. v. Vapur acentnlığına milra· ftlacaktır. 
caat edilmesi rica olunur. UNITED ST A TES LEV ANT 

Tel. No. 2007 •e 2008. LINES L TD. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRINCt KORDON REES 

BtNASI TEL 2443 
Ellermao Lines Ltd. 

LONDRA HA 1TI 

HEL V1G motörü temmuz İptidasında 

beklenilmekte olup Nevyork için yük 
alacaktır. 

DANIO motörü ıı[?ustoa İptidasında 
beklenilmekte olup Nevyoık için yük 
alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Bıı.Jknn ittifakı ikmat konferansının 
aeyyah, yolcu ve yük için te9is ettiii bat• · 
ta mensup Yugoslav bandıralı 

DESTRO vapuru 7 haziranda L O V c E N 

Liverpool ve Svanıeadan gelip Lüks vapuru pazartesi 20 haziran saat 
yük çıkaracak. 12 de İzmirden hareket edecek Pire. 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda Koıfu, Adriyatik limanlan, Vencdik, 

gelip Londra ve Hull için yük ala· Trieste ve Şuşak limanları için yolcu ve 
caktır. yük alacııktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi- Gerek vapurların muvasalAt tairhlerl, 
randa Liverpool ve Svanıeadan gerek vapur isimleri ve rkvlunları hak

gelio yük cıkaracak. kında acenta bir taahhüt altına girmeit-
DRAGO vapuru 25 haziran~a Daha fazla tafsil~t almak için Birind 

L~ndra, Hull ve Anver~ten gelıp Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
yuk cıkaracak ve aynı zamanda . 
L d- H il · · "k 1 akt umum! denız. acentalığı Ltd. müracaat on ra ve u ıçın yu a ac ır dilmesi . 

1 e nca o unur. Tarih ve navlunlardald değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul etmez. TELEIWN : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~JZT~ 

Bu her iki oteUn müsteciri Türkivenin en eıki oteldıi BAY 
. öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 

halkana kendiıini ıevdirmiftir. 
Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu

lurlar. 
Birçok huıusivetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
latanbulda bütün Eııe ve Izmirliler bu otellerde buluşurlar. 

TAZE TEMlZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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Karışmazlık komitesinin son kararı 
Gazeteler güçlüklerin ortadan kalkmadığını yazıyorlar 

Günde 30 milyon Türk lirası 
ispanyada harp çoktan biter mi idi? işte lngilterenin silihlanma progran~ı 
işin ucu yine menfaate dayanıyor için sarfettiği muazzam para miktarı 

Eğer Ingiltere istese idi 

:!ll.J• ·. ~~ ·, 

1
. , Parls 22 (Ö.R) - Avam kamarası baş 

~ . , ~- _ _..';t ,. vekili dinledikten sonra hü.kürnetin ha· 
.·>1. 'f1I , A ricl siyasetini ve bilhassa ispanya mese-

, · " lesinde.ki vaziyetini takbih eden bir işçi 
.. ,~~ ~ falcririni 278 r.cye karşı 148 reyle reddet-

. ~ , miştir. Başvekil beyanatında Ingiltere
nln karışmazlık siyasetine sadık kalaca
ğını ve müsrut bir fırsat bulunca Ispan
yaduki acınacak harba nilıayet vermek 
için mvass"tfa bulunmak maksadile son
dajlarına devam edeceğini bildirml§tir. 
lngiltercnln silahlanma gayretinden 
umumiyetle takdirle bahsedilmiştir. In
giltere sllfilılnnma proğramı için gilnde 
30 milyon türk lirası sarfettiğl halde sos
yal işlere de bir lbuçuk milyar lira ayır
mağn muvaffak olmuştur. lngilterenin 
tükenmez kaynaklan bu gayretin deva-
mına müsaittir. 

Londra 22 (Ö.R) _ Lord Halifaka Dı- Çemberlayn yorulmak bilmiyen balık avcısı 

!'<a.stellonun i§gcıli esnasında N4S11onalistlerin bombalan altmda kalan 1ıalk panik halinde kaÇl§ıyorlar 

. .. •• 22 ( ö.R) - Karışmazlık tali •Ordre> gazetesi yazıyor : İngiliz• )umat mevcut olmamakla beraber ko-
komitesinin eon içtimaı hakkında «Peti: ltalyan anla~masmın tatbiki hakkında mitede tezahiir edecek ittifakın nikbinli
Parisien> gazetesi tu mütalaalan yürü- lngiliz bnşvekili müphem bir lisan kul- ğe imknn vereceği hissi vardır. Bu an
tüyor : ispanya meselesi dün yine Avam lanmıştır. Eğer Düçenin talebini İRgilte- laşma ispanyada ecnebi müdahalesinin 
kamaraSJnda müzakerelerin ba§lıca mev- re kabul edecek ol!a o bundan istifade nihayetine doğru hakiki bir terakki te~
zuu olmuştur. B. Chamberlain Jngiliz ııi- ederek F rnnsa ile miiznkerelerden kaçı- kil ediyor denebilir. 
yaaetine esu olan prensipleri tekıar tc- nacaktır. ltnlya deniz kontrolü plnnının Bu gÜçlüklcr bertaraf olunca lngiliz • 
yit etmiştir. Muhasamabn nihayet bul- kabulünden önce İspanya hududunun halyan anlaşmaınnın tatbiki tacil edile
ması eaatinin henüz gelmediği intibaı Fransa tarafından kapatılmasını istemek- bilecek, bu da halyan - Fransız müza
Yardır. iki taraf henüz bunu :kabule ha- tedir. lngilterenin bunu muvafık bula- kerelerine yo1 açacaktır. Bundan eonra 
zır değillerdir. Fakat müsait bir an ge- cağı zannedilemez. ispanyada muluuamatın kesilmesi için 
lince lngiltere tavassut teklifinde bulu- tEpok gazetC3İnc göre B. Chambcr- lngiliz - Frankız - ltalyan müzakereleri 
nacaktır. Jtalyan - lngiliz anl&§masının lnin'in nutkunda en dikkate değer nok- bn~lıyabilir ki bny Çemberlayn lngiüz 
merİyet mevk.iine geçmesine gelince bu ta Jspanyada muhasamatın kesilmesi siyasetinin asıl hedefinin bu olduğunu 

da daima fıpanyol meselesinin halllne için tavassut imkanına ait olan kısımdır. da gizlememi~tir. 

t5bi bulunmaktadır. Gerçi henüz bunun için müsait dakika Lond111, 21 (ö.R) - Karışmazlık 

tFigaro> ıazetesi diyor ki İngiliz- gelmemiıtir. Fakat iki taraftan da bnzı komitesindeki anlaomanın derhal tcsiri
ltalyan anlaımaaınm bir an evvel tat- y'brgunluk emareleri görünmektedir.. ni gösteremiyeceği eiyıı~i mahafilde kay
biki her kea tarahndan temenni edilmek.- Eğer doğru ise asi general Kiepo de Lla- dedilmektedir. Bunu Burgos ve Barse• 

tedir. Garp ıiyuetinin yoluna girmesi no Alman veya İtalyan olmaktansa cüm- lon hükümctl~rinin kabul etmesi ve ko
lçin biricik ~re karar1aşbn1an ,eylerin huriyetçi İspanyol olmağı tercih ettiğini mite heyeti umumiyesinin tasdiki lazım· 
her taraha tatbikidir. B. Da1adiye ka- söylemiştir. Cümhuriyct bqvekili Bay dır. Bu oldulctan sonra İspanyaya iki 
Jlflllazlık komiteıündeki anlaomaya uy- Negrin de birkaç gün evvel harbin de- beynelmilel komisyon gönderilecek, 
gun olarak Pirene hududunun kapanma- vamına sebep olarak ecnebi müdahale- hunlar her iki taraftaki ecnebi gönüllü
" ııının münakap mevzuu olmaması !erinin devamını göstermi~tir. Eğer bu ler mikdannı sayarak ne nisbet dahilin· 
için kendiliğinden tedbir a1mı,tır.. Bu müdahale nihayet bulursa müzakereye de tahliye edileceğini tayin edeceklcr
çok iyidir. Londra komitesi İngiliz pli- girilebilir ve ıu takdirde Düçe de Bur- dir. Bu da uzun zamana bağlıdır. Yani 
nını kat'f olarak kabul etmiştir. Bu da gosta müessir bir müdahalede hulunabi- lngi1iz - ltnlyan anlaşmasının tatbiki için 

iyidir. Taahhütlerin namuskiranc bir şe- 1ecektir. bay Çemberlnyn Jspanyadak1 gönüUü· 
ltilde yerine aetirileceğini herkesin bil- Nihayet cRepublih gazetesi ıu mü- lerin tamamiyle tahliyesini istemiyerek 
mesiy1e vaziyet salah bulacaktır. Öte- şahcdede bulunuyor : B. Mussolini hal- kısmen tahliye ile iktifa etse bile bu da 
den beri yorulmadan bu siyaseti tatbik yan askerlerinin ntc~ hattından çekil- iki üç aydan evvel tahakkuk edemiye- 1 

etmek lazımdı. mekle bernber ispanyada kalmasını tek· cektir. 

tAube> gazetesi funlan ya7.ıyor ı lif etmİ§tir. Şu takdirde Franko muhte- SALAH VE SOôUKKANULIK 
KanşmnzJık siyaseti için bir uzun müca- mel olduğu gibi harbi kazanırsa İtalya Paris, 21 (ö.R) - Havas ajansının 
delede bulunduk. Bu eebeple §Unu bil- onn karşı nüfuzlu bir mevkide buluna- Roma muhnbiri bildiriyor ı Londradan 
dirmeğe hnkl:ımız vardır ki lngiltere gi- caktı. Fakat İngiltere bunu kabul et- kanımnzlık komitesinde hasıl olan an
rişilen taahhütlere diğerlerinin de riaye- memiıtir. Hariciye müste§Brı B. Butlerin )aşmanın ill: ecbep olduğu memnuniyet 
tini temin etmezse kendini harbe gÜrük- sözleri mfuıidnrdır. İngiliz - İtalyan nn- bugün vaziyetin daha soğukkanlılıkla 1 

liyecektir. Anglo • Sakson dünyasında laşmnsının tatbiki ltalyan kuvvetlerinin tetkikine y"r bımkmış.tır. ltalya gönüJlü-1 
uyandırdığı hcyecnnn rağmen hava bom- ispanyadan çekilmesine bağlı kalmakta- lc:rin ispanyadan geri çekilmesinden zi
bardımanları knrşısında B. Chnmber- dır. yndc hudutların kapanmasma ehemmi-

~ler ruvayal enstitilsilnde Ingiliz harlct Londra 22 (ö.R) - Milli müdafaa na- berlayn şu cevabı vermiştir: 
siyasetini tarif eden nutuk söylemiş ve :un B. Hor Beli§a milli liberal partisi- - iki hUküme:t arasındaki fikir teaU• 
demiştir ki: Bu giln Fransa ile olduğu nin konseyinde §U beyanatı yapml§tır: leri esnasında Italya Ingiliz - ltaıyan 
gibi bazı devletlerle mUnasebetlerimiz •Sil!hlanma sahasında harikalar yap- anlaşmasının bir An evvel meriyet mev
ne kadar sıkı olursa olsun daima daha tık. Memleket kendini mtidafaaya hazır- kilne girmesi arzusunu iz.har etmlştir ki 
geniş bir beynelmilel hissi yaratmağa dır. Buna yabancılar da kanidirler. Çün- Ingiliz hiikümeti de buna iştirak edel'. 
çalışıyoruz. Biz mutabık olmadığnnız hü- kil bilirler ki biz mali, maddi ve ruhi ba- Diğer bir işçi mebusu Italyanm Ingll• 
kUmet sistemlerine müdahale niyetinde kımdan tükenmez kaynaklara malikiz. tere ve Fransarun arasını açmasına hU. 
değiliz. Hepimiz kanuna hUnnet esası Bu da her hangi bir vaziyette olursa ol- kümetinin milsaade etmiycceği hakkm
dahilin<lc dünya sulhunu temin için bü- sun karşı koymak hnkrutını bize vermek- da başvekilin teminat verip veremiyece--
tUn inanımızla çalışmak azmindeyiz.Sulh tedir. ğini sormuş, B. Çemberlayn Italyanm 
Adilane te>sviyeye dayanabilir. Cemiyet böyle bir niyet beslediğini farzetilrecek 
gayri kanuni kuvvetlerin eslrl olamaz. B. ÇEMBERLA YNIN CEVABI bir sebep mevcut olmadığını söylem1t-

Amerika gibi biz de bize ait olmıyan işle- tir. 
re memleketimiz.in karışmasını isteme- Londra 22 (Ö.R) - Bu giln öğleden Nihayet bir mebus sormuştur: Anla.:r 
yiz. Fakat takdir ediyoruz ki h!diseler aonra Avam kamarasında işçi mebuSlar- maron meriyet mevkiine ginnesi için 
l.nsnnların iradesinden daha kuvvetlidir. dan B. Henderson başvekilden Ingiliz - Ingiliz ticaret gemilerinin bombardıma· 
Ve bir harp başladığı zaman bizi nereye ltalyan anlaşmasının tatbiki için Roma- nının kesilmesi şartı mevcut mudur? 
sürUkleyebileccğini tahmbı etmek im- nm ne gibi bir tC§OObilste bulunduğunu B~vekil bUtUn §8rl1arın il.An edi.1mlf 
kAnsızdır. izah etmesini israrla isteml§ ve B. Çem- olduğu mukabelesinde buluımıU§tur. 

Japonlar Man adasına as
• ker çıkardılar 

Adada Çinlilerle Japonlar arasında 
çok kanlı bir boğuşma başladı 

-1, . .·~ 
, ... 

lain'in mütereddit tavrı partinin kaza- Londra, 22 (ö.R) - İspanyadan yet vermektedir. Aylardan beri ispanya· 
1 

nıldığı hnkkında bize kanaat ' 'erecek g(;nüllülerin geri alınması planının tat- dn çarpışan ve a(;ır zayiata uğnyan ltal· 
mahiyette değildir. biki için kanşmnzlık komitesinde elde yan kıt' alarmın daha uzun müddet ateş 

tPopulairc> gazetesi İtalyanın dört edilen anlaşma İspany_ol meselesinin hattında muhafazası zaten mümkün de· 
haziran notasiyle lngiltereye yaptığı ye- beynelmilel safhasının tasfiyesine doğ- ğildi. Diğer taraftan salahiyetli maha!ile j 
ni teklifler münasebetiyle diyor ki : Bu ru kat'i bir adım telakki edilmektedir. göre İtalyanın yeni kuv\•etler gönderc ~antung cephesinde japon askerleri 

ral Ugakinin bu tedbiri makul bulduğu
nu yazmaktadır. 

notanın yalnız ekonomik ııebeplerden Tali komitenin cuma günü yapacağı iç- rek bunların yerine ikame etm~i de ha- Tokyo 22 (A.A) - Dolaşan bir şayia
ileri geldiğini zannctmeyiz. Mustıolininin timada gönüllülerin geri alınması işinin tıra gelemez. Zira ltalya karışmazlık ko- ya göre bazı hlikümet erkanı ve bilhassa 
bilhassa t:ivasi olan maksattan ~unlardır: finansmımı hakkında bütün delegelerin miteıine ve Jngiltereye kar,ı olan taah- dahiliye nazırı Imral Suetsugu beyanatta 

· ittifak edecekleri ümid edilmektedir. Şu hütlerine sadık kalmak niyetindedir. 
1
bulunarak devletleri bitaraf memleket Svatov 22 (A.A) - Japon bahriye si-

l - Mukabil bir teahhüde girişmek- 1 i b u.ı.. daz1 N d · ı · • talc:dirde komitenin umt.omi içtimaı bu Esasen ltalyanın ispanyada istediği ora- 'ı mesu. iyet vazifelerin.i ka. vramağa c ar 1 uu.ıe.n arı amoa a asını ışga etmış-
ıizin Pirene hudutlarının mümkün oldu- Ç kati 1 rd 

kararları tasdik edecek ve Jıpanyada iki da yerleşmek değil, sadece general 1 etmenı_ n yeglne çaresı _ ıne .. su.rette e ır. 
ğu kadar erken kapatılmasını temin et· ~ 

tarafın bunları kabulü için ~n iyi çareyi Frankonun zaferidir. Pirene hududu sı- harp ılan etmek oldugunu soylernışler-
mek. 2 - Habcşistandaki mukavemete ı müzakere edecektir. Burgos ve Banelo- kı aıkıya kapanırsa bu gayenin tahakkuk dir. Tokyo 22 (ö.R) - Bir şayiaya göre 
karşı daha iyi hareket edebilecek. vazi-

nun hareket hatları hakkında sarih ma- edeceği kanaati vardır. Nisinisi gazetesi hariciye na.z.ırı gene- dahiliye nazırı amiral Suetsibu ve diğer 
yete geçmek. 3 - lngi)iz - Fransız İş bazı nazırlar Çin meselesinde devletleri 

birliğini tehlikeye düşürmek. Eğer bay 1 · ı · h e e k e . d 1 mesuliyet ve teahhütlerini kabule mec-

kümeti h alyadan knrl§mazlık siyasetine harp ilanından ibaret olduğunu bi1dir-
Edenin lüzumlu gördüğü gibi lngiliz hü- ngı iZ u um ar arının bur edecek biricik çarenin Çine resmen 

tam bir hürmet istemiş olsaydı. eğer Ro- mektedirler. Bu sabah çıkan cNişi Nişi> 
ma müzakereleri lngiltere • Fransa ve gazetesi hariciye nazırı general Ugakinin 

~~~~ ı:;::;~ı0 :~e;::~~~::~nş~:~i h:!: Fransa zı·yaretı· muhteşem bı·r dekor :d~r~ te<lbiri makul addettiğini yazmak-
ledilmi~ olurdu. lngiltere daha kısa ııan-

:'.,::~:;,~irmcklc mcoclcy; b;Jak~ güç- ve f eerik bir manzara arzedecek 
cOeuvre, eazcteıinin yazdığına göre 

Londra mahafili karıımazlık komitesin
de anlaıma husulünden çok memnun 
görünmektedir. Fakat bu anlaşma mese
leyi halletmekten ziyade büyük Jevlet
ICT İçin W süçlükleri bertaraf etmekte
dn. 

Pariı, 22 (ö.R) - Maarif nazırı B. le alınmıı olup olmadığını kontrol et-

Jan Zay lngiliz hükümdarlarının Parisi 
ziyaretleri oerefine hazırlanan dekoraı

yonlan teftit etmit ve dahiliye nazın B. 
S.naut ta emnivet terttbabnın tamami-

mi~tir. 

Paris, 22 (ö.R) - Dün Luvr mü

ze1i bir tehlike •eçirmiftir. Çatıyı tamir 
etnıeltte olan amelelerin tamamiYle 

ıöndürmedikleri bir ateşten yangın çık
m11 ve derhal bet itfaiye grubu yeti~
rek bir çeyrek ,içinde yangını aöndürmüı

lerdir. 
lnailiz 8a&etelerinln verdikleri habere 

Şanghay 22 (Ö.R) - Dokuz japon 

göre 28 haziranda Pariste İngiliz hü
kümdarlarını istikbal için yapılan büyük 
hazırlıklar ikmal edilmiş gibidir. Bilh~s

sa hükümdarlar önünde yapılacak mu
azzam geçit resmine iotirak için Cezair
den ıipahi alayları Pariıe yeni gelmioler
dir. Ayni zamanda majeate kral ve kra-

tayaresi bu sabah saat altıda Kantonu 
bombardıman etmişlerdir. Kurbanların 
pek çok olduğu bildiriliyor. 

On beş harp gemisi Nan adasına asker 
çıkarm.ışladır. Şiddetli muharebeler o)~ 
yor. Çinlilerin adayı tahkim ettik.Jeri söy• 
lenmektedir. 

ROMA TOKYO MlHVERt 

Roma 22 (ö.R) - Brükselde çıkan 
Metrepol gazetesi B. Mussolini tarafın
dan kurulan Roma - Tokyo mihverindeıı 
bahsederek ltalyanın japonyaya kar§l 
öngörülü bir !dyaset takip ettiğini ve 
Roma - Tokyo mihverinin Uzak Şark için 
Roma - Berlin mihverinin Avrupa içiıı 
olduğu kadar ehemmiyetli olabileceğin! 
yazmaktadır. 

!içenin Sen tehrinde moösyö ve madarrı 
Lebrünle birlikte gece gezintileri ~ 
Danubia yatı muhteoem bir tekilde ha• 

zırlanmıotır. Bu münasebetle Sen üzeJir 
ele feerik gece eğlenceleri tertip edde' 
ccktir. 



44 • GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat nıüdilrü: 

HAK.Ki OCAKOCLU ----
ABONE ŞERAlTl 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik........ .... 1400 
Altı Aylık •••••••••••...• 750 

Hariç lçiıı 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 ------11 FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR 

• 

Vaziyet yeniden arıştı 

Antakya müddeiumumisi azledildi 
Hamidiye Iskenderuna uğrayacak. 

alan ve 
tezvir de 
s··kmiyece 
Şamda çıkan «El-inşa> gazetesi 

l-lataydaki vaziyeti «Araplığın fela
keti» suretinde tavsif ediyor. 

Suriyede ve Kahirede çıkan Er· 
Jneni gazeteleri de ayni tempoyu 
tutarak bu masalı başka şe'kilde tek
rarlıyorlar. «Ruhların teyakkuz içe· 
tininde olduğundan> Araplarla Er
Jnenilerin anbean bir c:Pogrom> 
beklediklerinden ( 1?) Musa dağı 
Jnıntakasındaki Ermenilerin Sanca
ğın sınırlarını müdafaa ( 1?) e<le-

Güzel lskcnderunmnuzdan bir manzara 

Tescil epazeli • 

Ceğinden bahsediyorlar. illetler ceıniyeti ko 
Bütün bu modası geçmiş yavele-

re Don Kişotça tehditlere kim ku- ile bir arabı ÜÇ defa 
~k verir. Buna rağmen vaziyet ne lstanbul. 23 (Hususi) - Hatnyda 

isyonu tcşvi l<İ 

a ydettiri yorlar 

~adar berakistir. tescil i~lerinde yolsuzluklar bütün feca-
Hatayda hakikaten bir felaket aliyle devam etmektedir. Milletler çe

\>ardır. Tecavüze uğnyanlar, alFça tniyeti komisyonundan açıkta açığa teş
~Uikasdlarla karşı1nşanlar, ha'klann· vik gören Uııbecil~r her Arab;n üç defa 
dan mahrum edilenler Hatayın 40 tescilini yaptırmak suretiyle biraz dnha 
asırlık sahihi olan Türkler olduğuna kalabalık görünmeğe çalı~ıyorlar. 
RÖre cAraplığın felaketinden> hah- lstanbu], 23 (Hususi) - Antakya· 
' ?hnck bir görüş dalaletinden başka dan bildiriliyor : Hatay şehirlerinde va
bırşey değildir. zİyet yeni ba~tan end~eler uyandırncak 

Fakat cEl-lnşa> emin olsun, Ha· kadar ltarı;ımıştır. Suriyeli ele başı]ar ta· 
~~ .!ürklüğünü~ de .~elaketten büs- rafından mütemadiyen . tahrik edilen 
l'Utü~ k~rtulac~gı gunler yakındır. anarşinin önüne geçilmesi için yeni tcd
bi~}uş}~ ıd~m~aın~ çalı§ılan anormal birler alınmaktadır. Yeniden bnzı idari 

r vazıyetin omru kısa olur. Ordu- ve adli deği~iklikler yapılmı§tır. Bu me· 
ll'ıuzun insanlık, adalet ve fazilet na- yanda Antakya müddeiumumiııi de teb· 
ll'ıına leke teşkil eden bir vaziyeti dil edilmiştir. Yarbay Kole Hatay halkı
~fiye edeceği gün, Hatay hayat bu- kına hitaben yeni bir beyonnnme ne~re· 
caktır. derek halkı sükuna davet etmiştir. 

lstanbul, 2 3 (Hususi) - Londra tel
l ~ataydaki okalliyetlerin vaziyet- grafları askerlerimizin bugünlerde Hata
• ~ıne gelince fikirleri bulandırmak ya gireceklerini, bu hususta Türk ve 
k~ın dökülen Timsah göz yaşlarının Fransız askeri makamatı arasruda anlaş· 
~rrıseyi aldatmıyacağı besbellidir. ma hasıl olduğunu, aı1keri müzakerelerin 

ira bugünkü Türkiye yer yüzünde devam ettiğini bildiriyorlar. 
b~alliyetlerin en müsterih, en geniş lstanbul, 23 (Hu usi) - Akdenizli-
ır Vicdan huzuru içinde ya~dıkları tnanlannı ziyaret etmekte olan mektep 

~cnı}ekettir. Türk inkılabının yarat- gemisi Hnmidiye kruvnzörü lskenderiye· 

• g 
• 

Si kalp 
Kral ailesinin uğra
dığı matem Paris 

ziyaretini tehir 
edecek mi? 

Londra, 23 (ö.R) - lngiliz hüküm· 
darlannın Parisi :r.iyaretlerinden bir kaç 
gün evvel İngiltere kral nilcai mateme 
uğramıştır. Kra1içe Elizabetin annesi 
olan kontea StaUımor bu gece bir ltalp 
sektesinden vefat etmİ§tir. Kendisi bir 
kaç günden beri hasta idi. Kontes yet
mi§ altı ya,ında idi. 

KTaliçenin kLZ karde§İ ve Dan adası 
valisinin Tefikası dün hava yoluyle Lon· 
draya varmıştır. Lady Stntamor kral ve 
kraliçe yanındn olduğu halde enat ikide 
son nefesini vermiştir. gı fikirlere dayanarak ondan kuv- den ayrılmıştır. Hamidiyenin lskenderun 

'-'et Ve ilham alacak olan Hatayın ay- limanım ziyaret etme!!!İ pek muhtemel
l\.~ Yolda yürüyeceğinde kimsenin dir. Bu ziyaret tahakkuk edert1e Jsken
l\lphesi olmasın .. 

Bukingham sarayının yarı Teamt ına· 

hnfillerine göre kraliçenin annesinin ve· 
derun Türklerinin bir bayram tıevinci ge· fatı hükümdarlann Paris ziyaretinde hiç 
çirecekleri muhakkaktır. -SONU 4 tJNCO SAHiFEDE-

Bütün bu yalan ve tezvir harbı
~~rı Yapıldığı sırada, garip değil mi
l' ır ki, Antakyada tescil muamelesi 
ı:11at~ yapılanlar yalnız gayri Türk
\ :tdir. Ve en mnkaddes haklarını 
I 'llllanmaktan menedilenler de Türk
t:rdir. 

la Mütecavizler, yol kesen haydut
t r ınasum rolünü oynamağa yel-
Ctıirlerse gülünç olmazlar mı? 

tı Hatay Türklüğü bir avuç çapulcu
~ın intihap komisyonundan cüret 
t arak azgınlığına mukabele etmeğe 
d~llezzül etmiyorsa Hataym mukad
t er?tı en kuvvetli ellerde olduğ•ına ~ 
~ın olduğu içindir. Alevi elebaşı
la 1 aptalca bir manevra ile çocuk
\ tını, kadınlarını ileri sürerek taş
~ •tılıklar yaparken, Hatay Türkleri 
tı ~u etselerdi bu bir avuç yaygaracı-! 

1 tı 8 • • • • • k l . 1 
t esını sıvrısıne vızı tısına çevı-

Bu sene bereketli mahsul alacağız 

Bütün rekolteler. geçen 
seneden çok fazladır 

•• 
Uzüm 80,000ton 
incir 25,000 ton 

Pamuk 80,000 
balya 
--o--

Havaların müsait gitmekte devam 
edişi, muhtelif mahsullerin inkiırafını le· 
min etmektedir. Yakında ticaret odasın• 
dan bir heyet üzüm rekoltesini teabit 
için mnhıul mıntakıılarında tetkiklerde 
bulunacaktır. 

b:b·~ kadar azametli nümayişler yn
lii 

1
1hrlerdi. Bunu yapmamışlarsa, 

tı n. 0ınatik ve askeri -görüşmelerin 
l~ lıcesini inanla bekliyorlarsa bir 
~~l~ daha cihana ispat etmişlerdir 
~.tı urk her yerde bir nizam, bir sulh 
he surudur. Yoksa taşkınlığı milli 1 ıfa~F" 
~~n dalgaları içinde boğmak 
~ P edeceği gün Hatay Türkleri 

Alakadar makamların tesbit ettiği 

rakkamlara göre bu aene UzUm rekoltoD' 
80 bin ton olacaktır. lnclrlere llek asma· 
ğa ba,lanmııtır. llekler tuttuAu lçln re• 
kilterenln 25 bin tondan fazla olacaiı 

tahmin edilebilir. ~a5da fazlasivle muktedir olduk
ONU 2 tNCI SAYFADA -

ŞEVKET BiLGiN 
Pamuk rekoltesi, geçen ıeneld reltol· 

- SONU 2 iNCi SAYFADA .w. 

24 HAZiRAN C\rMA 1938 ., 
Andre Maurois akademi 

azası oldu 
Paris 23 (ö .R) - Tatunml§ Fransız. muharrir

lerinden Andre M.aurois ölen Rene Dumik y eri
ne Akademi Azalığına seçilmiştir. Andre Mau
ro~ 1895 senesinde doğmuştur. 

------' YENt ASIR Matbaumda bamlmlfbr 

Türk - Fransız askeri görüşmelerinin yeni 

bir müşkülle karşılaşdığı haber veriliyor 

Suriye, ·Iraktan yaıdım istedi Bağdat 
bu talebi iyi karşılamadı 

So görüşmeler oluyor 
ı/inris, 23 (ö.R) - lskenderun San· 

cnğı ha'kkmdaki Türk - Fransız müzakc
relJri yeni bir müşkille karııılaıımı~tır .. 
Türk hükürneti Hatayda İntihabatı kont· 
role memur edilen Milletler Cemiyeti 
komisyonu ile nrtık hiç bir alaka muha
faza etmek htemediğini Cenevreye bil
dirmiş ' e bu komisyonu Arap ve Er· 
meniler dehinde tnrafgirlikle itham et· 

mi~tir. Şarki Akdenizin 11ulh ve müsnle· 
meti için iş birliğinde bulunmak Türkiye 
ve F r:ınsanın yüksek menfaatine uygun 
olm .... kla beraber bu vaziyet dolayısiyle 
müzalccrclcrin miitcessir olmasından bu
rada ('ndi'ie edilmektedir. Diğer taraftan 
Antakya.da Ttirk ve Fransız 'kurmayla
rının ~ümessilleri ara.,ında Hatayda 
ilsayi in muhnfoznsı hususunda Türk ve 
Fransız n keri kuvvetlerinin i;ı birliği et· 
rafındn ) apılmal•tn olan müzakereler de
vnm ctmı:-ktcdir. 

-SOJ. t' !lf_O NCO S:::.;A;..:.:;.H::..:l;.;.F..;;.E::.:D;:..;;;:E=:-_ ........ _ _ 0r_o_en_<!'r_a_ı _A.aı_ı_n_Gü_"_n_d_üz_,_F"_a--,nsı.ı Orgcneralı ile beraber 
----------~--"""""""""! 

s 

• • • ıçes ın anne- i/stanbul~a bir 

esinden öldü Eroın 
Fabrikası · 

Meydana cıkarıldı 
1 btanbul, 23 ( Huı~i) - Zabıta, 

bir müddetten beri ıenit mikyasta 
eroin kaçakçılığı yapan b ir tebelıe
nin mevcudiyetinden fÜphelenmek· 
te idi. Taharri dairesinin memurla· 
n Boğaziçinde ıüpbeli faaliyetlerde 
bulunan bir ıahsm izini yakından 
takip ediyorlardL Yapılan takı"bat 

ve arqbnnalar müsbet netice Ter· 
mİf ve Arnavut köyünde bir eroin 
fabrikası meydana çdcanlınııtır. 
Fabrikayı ifleten tbrahimle metre

si Nimet yakalanmışlardır. 

Musluk taıı arasında iki kilo ero· 
in bulunmuıtur. Zabıta ve Adliye 
tabkikabnı genqletmektedir. 

lngiltere Kralı altmci Corc ve Kraliçe _Elizabet 

Eroin kaçakçılığı yapan ıebekenin 
1 tamamen ele reçirilmeai bir atin 

meselesidir. 

· I. in önü 1 c2 daki~ v: 4 s;,İe süren ~r kaç:~ 
·ı t . k h 1- oe uıs, • man o sor 

yı es ı, ne a ec.' . 
dev;esine girdi Şmelingi nakavt etti 

, ~ Bu ezici hezimet 

Ankara, 23 ( Huaud) - Bir müd
detten beri tafra kesesi lltihabmdan 
rahatsız bulunan reneral tamet lnö
nU aarfedilen tedavi aayesinde lyi
lepnft n aekahat de'Vnllne glr
mlıtfr, 

. . 
Almanyada tees-

sür uyandırdı 
-,.-o--

• 
Nevyork 22 (ö.R) - Dünya boka 

fa!Dpiyonu Joe Luis Alman bokaör Şme· 
lingi nakavt ıuretiyle mağlup etmiı ve 
dünya ıampiyonu unvanını muhafaza 
etmiştir. 

Miicadele ancak iki dakika 4 11aniye 
sürmüştür. Sahata gong darbesiyle bir
likte siyah boksör hasmını yumruklama
ğa başlamıı ve kendini toparlıyamıyacak 

vaziyette olan Almana tesirli darbeler 
lndirm~tir. Şmeling büyük bir gayret 
sarfederek mukabeleye lmkln bulmuı 
ve o da hasmına bazı darbeler indirebil
mlpe de bunların hiç bir tesiri görülme· 
mlJtfr. Joe Luis yeniden taarruza geçe· 
rek Almanı yere l!lermiı ve Şmeling kal-

_. SONU 4 tJNCtJ SAHiFEDE - Coe Lm~ 
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Dallardan sesler : 
.......................................... 

•• 
Uc kurbanlık hikaye • l.taabulda Hacı Ouuan ~ buluaaa ceeeclia katili kendieini ölfl 

olarak ele verdikten eonra it ba katlin sebebini balınaia kaldL Acaba cinao-
yetİD eebebi ne imit-) ,,,. 

Olenlerle beraber öldüren de ölmiif.. Oç kifiyi bir tahtada dünya kapıaın
dan c:bpn fırlatan hicli.enin mn•mmalanm çiznıek. karanldc dehlizlerini ay
dudatmak ~iki anahtar, iki ilik 'f'U : 

1 - Bulpr YaDol&.. 2 --Santm Se.im. 
Atk. kıabnçhk, ....... Kadm pannaimm bn,tudwiı bu it zelıiri bir ara

da iciP te ölmek.- waııa ...._awlt. pir ı ._l ..bi'-ie bç hf:amp
uuz Yar .. ToleraD9 ......_ •tıilıaR ıtet-. 

H.ca Osman., ..... ı t ... ,... ............ , .... , ... _. 
tada Ha'f"f'UUD iki im dunırken .. hatla :rederde --ı. - ücet> 

Kafw ditıUW, lmka"< •pk- ,...da phs s• aka.... .-daa baa 
kadım, fitillediii barut &ç.mm infillkmdan ufak bıir yara daha almadan 
çıktJiuu. yeni yangmlar :raratmeia hamlandıimı sBrl,-onm. 

Tmu,turdaiu kalplerin •tefini. afa ~ JIMl&}eleri .. 1>i eqretmek. 
ten hu duyan. tıiıwda kan döl&lmeuini s&meben ••alan kötG yaracb
ı.,ı.. ilci yüzJG malel bdmlar c:emi:retin içinde banndıkça memleketin daha 

bıo ...,... bç c.- bulaaılm. 
llURAT ÇINAll 

,,.. __________________________________________ .... 
ŞEHiR HABERLERi 

Tıbbi Olgunluk imtihanlarına başlandı 

Yalan ve 
tezvir de 
sökmiyecek 

müstahzarlardan Teknı·k tedrı·sat umum BAS7' ARAFI 1 iNCi SAHIFEDJ 
lıtihlalı rami lanm göeterecekleıdir. 
alınmı~ak .. d.. •• iz • ı• Düşmanlanmız ..._ Tiir1din,.. 
~, .. {~ıbbl mUstaharJudaa mu uru mıre ge ıyor '-"'" ...... •tatuma-

id'» nmıl alınmaması m.a,. wk&;. llD..._ 
Vı • • l'L- • ı....ı.a .... -, deki •l•k111wlen WQUÖ4 mnıcut zın ..... 8Ulo 

dirilrniftir. 1 Hazirandm itibaren, kamı- Orta okullar olgunluk imtiha11ların- n!yetle~ ~en mi!B c1avanuz • 
na (lire hffhl&k remıt bldmlnufbr. hinde inkitaf edeceii mahakb\tır. 

Kanunun muvakkat maddesine göre da alınan neticeler memnuni )'eti Şimdiye bdar çenilen entıLlaa 
tıbbi mUstahzarlara yapıştırılmak Uzere ayıunld.ibmm arbuıwwta'. Bilııall' 
sahiplerinin mal ııandıklarından veya • b • /ı 1 -1 _ı • aİyuetimizİn bariz karakterini tetkil 
gümrilk idarelerinclen aldıkları pulların mucıp ır aıaeaır eden azmü 1ebahn iyice anlaplmq 
bedeli kendilerine iade -edi.lıniyeceiin- olman Fransa ile münaeebetlerim~ 
den bu gibiler, ellerindeld pulı.n, at- ~rde olgunluk sınavlarına bu gUn mUdilril B. ıw,tll, lzmlr fuaruu görmek zin atisi hakımmdan büyük biı 
makta olduia mo.atahzarlara neticeJe b.şlımyor. OJaunluk sınavlan temmu- tlzere, murif •ekili B. Saffet Anba'mD ehemmiyet hafınaa\tMll'. 

1iiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiııı...-;;;iıiiim~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiöiiii.---....ı-.-iijiii kadar yapıştınnakta ve bedelini mtlşte- zun ilk haftası içinde ikmal edilecek ve refakatlerinde Ağustos ayının son ıwt.- ŞEVKET BiLGiN 
Antrenör Hore• l zmire aeliyor rilerden almakı. devam edeceklerdir. talebelel" askerlik kamplarına ç•kaca1clar .. 1 ıında lzmire gelecektir. Killtilr baken)ı- =-

o · Bu libllerin ellerinde bulunan pullar dır. Kampa çıkacak talebelerin bu ilene 
1 jı fzmlıdekl erlik okuDarmı laWı .,. tak- B 

aynca gi1mrUk ve mal sandıklannda :laha iyi çalqmaJarı n tatbikatta muvaf- vlye etmek kararındadır. Muallim bd- ira Ve ŞQTQP 

Fuar maçlarına lzmir 
iki takımla girecek 

Atina rnalıteliti /zmire Jaoet edildi. Bir 
Mııır takımı da plarimize gelecek 

mevcut pullar tesbit edilecektir. cakıyet göstermeleri için cidd! tedbirler 1ufle tebilt tıedrlsatm icap ettlrdlli u = alınmqbr. Kamplaıda askert disiplin h&- ::u inamı tıemba ecli1ecek ve talebe ner yerde kadehle 
K'/JltiJ.r li•eai askerlik ~~ UçOncU muflarmm tA- bdıoıan ~. satılacak 

kampı bl olduklan olgunluk imtihanları bit- Anbracla açılan anat okuDan 8el'll- Bira ve praplarm her yerde kadehle 
Kültür .lisesi 150 talebe ile bu günden mif '" iyi netic:eler almınqtır. Orta okul- llnde tethlr edilen eaerlerln tzmlr fua- aatılabileceji inhisarlar umum midtlJ'o 

itibaren askerlik kampına başlamakta- lan bitiren çocuklar da munffakıyet • nnda da tefhlrlndesı ftZ pçllmlfllr. An- lilğilnden allbdarlara bildfrllmlplr. 
dır. recest yQzde 18 dlr. Doğrudan dolruYa CÜ gelecek .ene hmlr fuarmda bir a- Kanun mucibince evvelce bu gibi sa-

Ktlltür lisesi, bu sene koşu sahası- clönenler gqet udır. Bu netice Kültür nat okullan 9erglsl -cıl.,..k, apl _..ı t&flar için mepubatm k.a.hle fwttmal 
nm yanındaki ~.amlıjı intihap etrnlf ve erklnuıı memnun etmiftir. MO da. ı.tanbulda lnp edl1ecek wll a- caiz olan mmtablar h~ tayin " 
kampın fyf şerait .ttmda geçmesi için Killtilr bakanlıiı teknik tedriaat umum. rayında açılacaktır. tesbit edilirdL İçinde az ispirto bulunan 

• icap eden tertibat mektep idaresi tara- bira ve prap, IOl1 kanunla bu tahdit Jıa.. 
Falhol W..wJOtm antrenk HonıS I mda bnedi bir fatbol talama btan- fmdan almmqtı:r s · k f • f l rlclnde bırakılmq, bu IUl'etle bu glblleria 

lzmlr hll~ 11 ... daimi olmk .... bala dawt ......... Futbol federuyo- Dün talebeye~ elbbelerl tev- u f11 e ı sa ın a ınıyor dDkklnlan ct.ıııUnde olsun olmımn fda. meli................ - sl•••nlili um lzetiııw ba Mmr· d edtlmqtlr. rece usu.len alınacak resim mubbllhıcl• 
Aalı•lr .......... W. .A-... il ...._ -"" lıanh. aiıowak w ba- Talebe bu lftn Bueada bir geçidden K 1 T ruhsat tezkeresi ile bdehle prap ve bin 

.............. ~ ael•r• ................. Wr .......... ;papa- 80lll'& kampa gidecek ft kamp yirmi gOn on uşma a. ra emm u- DflıbllecekJerl blldfrflmqtfr. 

.. abr. devam edecektU. == 
..-. .-.... ciddi ... komedi Wr a....t.-... ,....... ı.ı...oaa. ~- = •• •• d b J B k l -ın lr:dlr. bmire plir plmez. fmr lllila ilk Mflr-da Pint 'ftl7ll Atina Al l zun uçun e aş anıyor İT Öy 'iİ )'UTddaf 

.............. aiıeoek mahtelit taba ca • te1:tw isminle 1m ~ ~ 1ze- ı~oter memur arı 
Tarı•r• cemlıeUne bir 

._. .. _. ~ ~- ndaftt•ittir· Yardım Birliği at teberru eW 
Ba ... de bmir malmılid fmr mi- Yine '- slalerinde lzminle. btan- hmir ikinci noterlitlnln Smnan iskele- Ş • '- f • h l '- .L l l k h ·ı • • 

............. ld tmm ile giıeceiinden bal. Ankara w Tnba muhtelitleri ara- sinde İf bankası karş1S1Ddakl Buldanlı lrRe in a Rfan ,-az a 0 ara fa Si eftıfl Bayındırm Keçi köyilnden lılehm8' 
bdroya en ı.dd•dı fu~ ~:~enqoa bpw mü .. b.kalan otlu hanına naldedilmeai özerine noter 80,000 ve lıükfımete borca olan 120,000 :ıa:::u S:,17!:.~~!:::! 
olm genç almec:akbr. Muhtelit takıma ,..pu • memur lan yardım birliği bUri>suııun da , • J h ·ı d ·ı k dafın b temi% hareketiD1 takdirle k 
kimlerin cireceii hir b; güne kadar VAHt CEZALANDlRILDI mezldu binaya nakledildijl istihbar edil- ıra aa fa 81 e 1 ece ılarız. u ar-
fatbol ajanı tarafmdan illa edilecektir. Calatual'll)" takımı ile eon miJH gil- mJştlr. Eskisine nisbetle daha ıeıilt ve Şimdiye kadar taahütlerini yerine ... keti tmieabnm bütiln mllttemilltiyle ea- f 

Anlnn&r Honeten hqb. Anbrada- me müaabakalannda idareci olarak iz- modem bir şekilde tesis edilmq olaa bu tirmi7en ve tehir hallwıuı eu ihti7acam tm alınmue etrafmdald mBzalı:erelere = 
W aat11•~ ~ F tzda _, ppaa nam- mire ..... 1..,. Vahi,, har.da ;ppdan binada birlik mellılRlplanam. meslele da- temia e..U,... 1-Wbpmu m ,üketinia tammuzun a~a gilnl naha nkAJetia. /ki kifi yaralandı 
........ içinde - 171 m~el g&. mn.hel:elv ........ htanW ..... ha fa,dalt liir halde Ç911Pca)darmı ~t nilkaınedmfZıee •tin + .. ı.. daLa de ..... ""15..... Delhw derenla Tmp ~-
...... bir l'donitlril de futhol federaayo- lerine verc:liii beyanatta bir takım uy- eder ve kendilerinden muv~ enel haber vermi§tik. Yapılan tetkik- Su firketi · t • bn lzmird b • lı Hasan Demir ve Bilseyiıı Demir ac1mda • . •&1 __. .___._ ____ __L • B d :--...__-la ,_._ uhi . L-Lı • d u_a._ nın. eaa e ır e--t AIDll'llUI - _._._tir. u urma -aar ._. epor m tine De"&ıel'JZ. ler e ruusapmar eu tfrketinin. bilbatM yetçe teebitinl ~ haber almmlf- Ud kaıdq, ekfnlerl domuzdan muhıfaza 
JlıOftitk •tleulN )'Udanea olarak ça· hakarette Wu "": . • = 7Ubn mah•Mtla ppe.cağı • ..._tuu tır. Yıllardan heri lzmir halbndan mU- için gece vakti Haba ile tarlalarma gt. 
ı.....-m. • 1zm1r ...._ • • ~~tiki~·~ Valı Çefmeden dtJnda yapm•lr .. n ~diii. mevcut mubve1e teaeffi o1aa bu tirlcetin evvelce mqa- derlerken araba de9rilmfftlr. 

FEDERASYON ~Ol nue futbol ~~onu 111 .. tahkik etmlf Vali B. Fazli Gilleç Çeşme kazaima ve tehrin daima deiifen ihtiyaçlanna ce- na ıetinnit olduiu teeİılabD kıymeti 600 Huan Demirin ayalı devrllmlf, 
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Almanya 
Yahudllerln posta paket

lerlnl kabul etmiyor 

Avam Kamarasında yine şiddetli münakaşalar oldu 
Berlin 22 (A.A) - Posta idaresi, ya

hudi tüccarların Almanyaya göndere
cekleri ticari posta paketlerini bu paket· 
!er Aimanyada diğer yahudi tüccarlarr 
gönderilmediği takdirde bundan böyle 
artık kabul etın.iyecektir. Atli ve L. Corcun tenkitleri 

Burgosu protf.sto bir işe yaramaz 
Berlin ve Romayı protesto etmeli 

fngilterede. 
Llberaı partinin yıllık 

kongresi topl ıtndı 
Londra 23 (Ö.R) - Hükümetle işbir 

liği yapan milli Liberal partisi senelit 
konferansının son celsesinde maliye na
zırı sir John Simon partinin gelecek yıl 

Londra 23 (ö.R) - ispanya sahillerin·! vüzler Ingiliz gemilerini bombardıman 1 nn Fransızlarla başlamış olduklan mil· !ık kongresinden evvel umumi intihaba
de iki Ingiliz vapurunun daha bombar· daveti gibi telakki edilmiş olan nutku-, zakereleri niçin kestiklerini ve ltalyan-, tın başlamış olmasının muhtemel bulun 
dıman edilerek batınlması Ingilterede 

1 
nuzun neticesidir? farın Fransızlarla lngilizlerin arasını aç- duğunu söylemiştir. Bundan anlaşıldı

büyilk heyecana sebep olmuş ve Avam B. Loyd Corc: Burgosa protesto gön- . malarına lngilterenin müsaade etmiye- ğına göre B. Çemberlayn gelecek sen• 
kamarasında bu hususta hararetli mü· dermek bir işe yaramaz. Bombardıman- ceğine dair Avam kamarasında teminat son baharından evvel umumi intihaba~ 
ııakaşaİar olmuştur. Bu hadise hakkında lan yapanlar Italyan ve Alman tayyare- verilip verilmiyeceğini başvekilden ıor-1 yaptırmak niyetindedir. 
izahat vermeğe muhalefet partisi reisi !eridir. Bu protestoları Roma ve Berlin- ması üzerine başvekil Çemberlayn, ltal-
B. Attlee tarafından davet edilen başve- de yapmak icap eder. yanın Fransa ile lngilterenin arasını aç- B S d • • 
ltil B. Çemberlayn bombardımanlann B. Loyd Corc hükümet tarafından hi- mak istediğini zannetmesi için ortada • toya ınaVIÇ 
lhtorsız yapıldığını sliylemiş ve hüküme- maye edilmiyen ticaret gemilerinin ken- hiçbir sebep bulunmadı~ı .ev•bını vor- Romanan d6ndü 
tin Burgos otoritelerinden bunun hak- di kendilerini müdafaa edebilmeleri için miştir. Belgrat 

23 
(A.A) _ B.Stoyarunovi· 

kında izahat istediğini bildirmiştir. defi tayyare toplarile milsellah olmaları-
L d 23 (AA) 1 · ]"d . B /beraberinde kalem müdürü B.Protiç ol· Hükümetin bu hareketleri böyle mu- nı istemiştir. on ra, • - şçı ı en ay 

b mil ah 1 H d H ·ı 5 ı· · · 1 .1. duğu halde dün ltalyadan dönmüştür. ltabelesiz bırakması yalnız muhalif iıic;i Başvekil bunun u ge · erin s ip e- en erson aı e e asıyenın ngı ız 

-.e liberaller tarafından değil. ayni za- rl tarafından verilebilecE.>k bir karar ol- mahkemeleri önünde ıahsi hukukunu 
ınanda bazı muhalefetkarlar tarafından duğunu •öylemiş ve taarruzu yapan tay- mahfuz tutan bir kanun teklifini Avam 
protesto ile karşılanmıştır. yarelerin hüviyetinin kendisince maliiın kamarasına tevdi etmiştir. Henderaon 

Eski Fransız başvekili 
B. Leon Blum'un 

bir makalesi 
B. Attlee demi tir ki: HükUmetin hiç olmadığını bildirmiştir. proje hakkında verdiği izahatta Vreles 

bir harekete karar vermemesi cebir ve İşçi mebuslar batırılan vapur kuman- tirketiyle Haile Selasiye arasında tedi
f!ddet hareketlerine tevessill için bey- danlarının bu hususta dinlenmesini iste- ye hususunda çıkan bir ihtilaftan lıalya
llelmilel hukuk çiğneyenlere bir teşvik- mişlerdir. Nihayet B. Attlee Ingiliz va- nın istifade ederek iıirketin Habeşistan 
tir. purlarına karşı yapılan hücumlar ve hü- Posta ve Telgraf nezaretiyle imzaladığı 

B. Çemberlayn hükümetin bu mesele kümetin bunlan himaye edecek tedbir- anlaşma mucibince borçlu olduğu para. 
hakkındaki siyasetini evvelki bir nutku !eri almaktan imtinaı sebebiyle yeni bir yı almasına mani olmak için mezkur tek
ile izah etmiş bulunduğu cevabını ver- münakaşa açacağını bildirmiştir. ı lifin kabulü lazım geldiğini söylemiştir. 
iniştir. Londra, 23 (A.A) - Avam kama- 1 Avam kamarMı bu kanun teklifini ka-

B. Attl"": Belli değilmidir ki bu teca- rasında İKİ lideri Henderson ltalyanla- bul etmiştir. 

172 hava filosu /stanbul 
lzmir - Pire 

Vapur seferleri 27 
Haziranda başlıyor 

lngilteredehüyük bir 
tayyareci seferberliği 

Londra 23 (A.A) - Hava işleri nazırı 
1ngilterenin harp tayyare Iilolarımn §U 

suretle teJ"<>kküb etmekte olduğunu tas
rih eylemişUr: 

Anavat.an tayyareleri: 123 filo, Müs
temleklt tayyareleri: 29 filo, D •n"• tay· 
yarleri: takriben 20 fllo .. 

Londra 23 (A.A) - Hava işleri nazırı 

B. Kingslcy Vut neşretmiş olduğu bir 

beyanname ile Ingilterede ~imdiye kadar 
lnisli görülmemiş olan bir tayyareci kay
debne mücadelesi açmıştır. 

Nazır fimdiki mali sene içinde 31,000 
lı4i kaydetmek istemektedir. 

Nazır beyannamesinde bilhassa binler
ce tayyare imalinin hayati bir zaruret ol
duğunu söylemektedir. lngiliz Hava nazırı Kingsley Vud 

lstanbul. 23 (Hususi) - l.tanbul-lz. 
mir • Pire are~ınd:ı Devlet denizyo1ları

n1n vapur seferleri yirmi yedi haziranda 
başlıyor. 

Suriye Iraktan 
yardım istedi 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE . dl.J 
B~ğdad. (0. K.) _ Bai:dad •İyasi 1 1:. . Le on Blunı 

mahafili, Irak hükümetinin Suriye lehi· Pans 23 (A.A) - Prene gümı ik ne
ne müdahaltsi talebini mutazammın olaw murlartna daha milteyakkiz ve daha sert 
rak Şamdan müteaddit telgraf alındığı-! davranmaları için verilmiş olan emirlere 
nı teyit etmektedirler. ı Populer gazetesinde telınili eden B. Leon 

B h t B "d dd ·· l d""" 0 Blum ezcümle şöyle demektedir: u usu, a ag a a ıoy en ıgın I 
· J k T'" k" k b" d ı k -Fransa hükümetin.in hukuku degils< gore, ra ur ıyeye sı ı ır ost u ra .. 

b t · ı b · ı b ı d • d b ·· de fili vaziyetinde vukua ~elmis olan bt• ı asıy e ag ı u un ugun an u mu" ~ " 
racaatler fiili bir netice vermiyecektir. tebeddül sosyalist fırkası tarafından ka· 

Irak matbuatı, Sancak hadiselerine bul edilemez. Çünkü bir tehlike arzet
umumiyetle ıütun1arında çok az yer mektedir. İspanya işlerinin hayali ve mu-
vermektedir. vakkat bir surette halli Jngiltere ile Ital----* ya arasındaki bundan daha az hayali vr 

HamidiyenAiz Kıbrısda 
alkışlarla karşılandı 

T k k bundan daha az muvakkat olmıyan mi-
0 yonun anaatı sak hayal inkisarı ve kin tcsirile her za

Tokyo 23 (A.A) - Başvekil Pr<JlS 
1 
mandan ziyade karışık olan beynelmilel 

Konoye gazetecilere yaptığı beyanatta 1 vaziyeti eğer Italya ile samimi ve devam· 
Çine karşı olan muhasematın yen.iden 1ı bir mukarenet tesis edi.mek isten.ili· 

1 
uzamasına milletin hazırlanması Jüzu· yorsa bir takım imznlar almak, taahhüt· 

Mago•a, 23 (AA) - Hamidiye 
nıektep gemisi yirmi haziranda Magoa 
linıan1na belmhıtir. Ekseriyetini Kıbns 
İürkleri teşkil eden binlerce halk mek
tep gemiııinin bu ziyaretini kutlulamak 
için adanın her tarafından Magosa gel· 
1DiJ bulunuyorlardı. Hamidiye rıhtım ve 
t.İvarındaki kalelerin üzerinde biriken bu 

lıea;f ka!.balı~n ıürekli all..ışlan arasın
da limana girerek rıhtıma yanaşmıştır. 

Cemi komutanı kurmay yarbay Neca
ti Özdeniz tarafından resmi ziyaretler 
Yapılddc.tan ıonra Hamidiyenin subay ve 
talebeleri oaat 1 7 de Magosa lngiliz ku
lübünde bir çay ziyafetine iıtirak ettiler. 
Aktam da Magosa kaymakamı tarafın· 
dan gemi erlcinının ve Türk konsolosu
nun hazır bulunduğu bir ziyafet verü
ıniştir. Ayni akşam Magosa Türk ocağı 
tarafından da diğer eemi zabıtleri fere
fine bir akşam yemeği verildi. 

Salı günü de gemi subay ve talebeleri 
luııusi bir trenle adanın mcrlcezi olan 

leflcoşaya gitmişler ve ayni sevinç ve 
lıeyecanlı tezahüratla karşılanmışlardır. 

Kıbns valii umumisi gemi komutanı 
Necati Özdeniz ile zabitlerimizi ve Türk 
konsolosunu öğle yemeğine davet et
ın;ttir. 

Saat 17.30 da kon.aoloı Ekrem Arar 
tara.fından misafirler ıerefine 2 5 O kişilik 
çok Parlak bir garden parti verilmiş ve 
l•rden partide Hamidiyenin mutena ca• 
tı bUyük bir muvaffakıyet kazanm1Jtır. 

Ak,am misafir zabit ve talebeler Lef. 
ltota Türkleri tarafından izaz edildikten 
•anra Yine husuıl trenle Maıı:oaaya dön
"'ilılerdi.r. 

muna dair yakında milleti ikaz edeceğini !er elde etmek değil icraat görmek )fi. 
.. H . söylemiş ve demiştir ki: zımdır. 

Magosa, 23 (AA) - B.ug~n. amı- Hüküınet yakında mebusan meclisi- B. Blum bunun için elde bulunan si-
diyede bir öğle yemeği venlmıştır. H~- ne bir layıJ13 vererek memleket dahilin· !ahların bırakılman.asını L<temekt.edir 
midiye bu akşam oaat altıda Paya•a mu-, de istihlakin talıdidini ve uzun bir har-

1 
Çünkü tek taraflı ve acele ile yapılmı> 

teveccihen buradan ayrılmıştır. . be uygun düşecek surette ekonomi ve . teşebbüsler şeklinde tezahür eden itimad 
Mektep gemimizin bu kısa zıyareti , maliyesini tedricen yükseltilmesini isti- 1 ifratı ihtiyatsızhkların en korkuncudur. 

burada fevkalade iyi intibalar bırakmış 1 ye<:ektir. Konoye yeni askeri ve diplo- il B. Blum diyor ki: 
ve adada çıka" her dilden gazeteler bu 1 matik pltıııın nazırlar meclisi tarafından Dünyada tavissiz hiç bir <ey olmaz. 
ziyaretten uzun yazılarla bahsetmekte ve • teikik edilmekte olduğunu tasrih etınİ§· Tam müsav.:<t tanı mutabakat haricind< 
bilha .. a gemi komutan heyeti Üe ıubay 1 tiı". katiyet sc lfimet yoktur 
ve erabnın vekar ve ciddiyetini eitayi§- _ _ _ _ ---·. 

le kaydetmektedirler. '77 /,• ;f,'Z/L.Z./ //.l!ıZ.17.LY / LL.ZT.ZZ:l"J 
--*--

Mısır Dahiliye nazı .. ı 
istifa etti 

Kahire, 22 (ö.R) Dahiliye nazın 

Lütfü Tahir paşa istifa etmiıtir. Bu istifa : 
başvekil Mahmut Paşanın Saadistl•rle 
anlaşarak bir temerküz kabinesi teşkil 

etmesi için zaten bekleniyordu. Başvekil 
yeni kabine kombinezonunun listesini 
bugün krala takdim edecektir. Yeni ka
binenin hafta ıonundan evvel teşekkül 

etmiş olacağı tahmin edilmektedir. 

Amerika sefiri Fran
sız başvekiline ziya

fet verdi 
Paris, 22 (ö.R) - Amerika ıefiri 

B. Vilyam Bulit baıvekil ve harbiye na
zın bay Daladiye ıerefine bir ziyafet 
vermiıtir. Hava nazın bay Cuy Laıambr 
ile eski nazırlardan bay Françoia Pietry 
de davetliler arasında bulunmualardır .• 

Deniz Gazıno 
ve Restoranı 
Konak iskelesin· ı 

Üzerinde açıldı 
Güzel manzara, temiz hava 

temiz ve ucuz servis 
Öğle yemekleri için güneşten muh faza 

tertibatı alınmıştır. 

Nefis zengin tabldut 60 kuruştur 
lngiltere sefiri ve refikass da ziyafette ir:.;ı::z:r:z;cıı::cz::z:z:ı:zzzz:zı::z:zımcaı;;•ll<'lE:Z:ZZ:ı2:ZZZlllla;ı:ı:1'2:ı::ıızı:zı~-,zııı-.iı 
.l.Nır ~ bulımmualard,!!, 

Erzurum un • • • 
ımar ışı 

Valinin riyaseti altında toplanan heyet 
mühiın kararlar verdi 

Erzurum 23 (A.A) - Vali Haşim lşcanın başkanlığında vilayet 
ve belediye umumi meclislerinden seçilmi~ azalarla vilayet nafıa ve 
sıhhat müdürleri ve belediye reisinden mürekkep imar birliği meclisi 
toplantısından sonra Erzurum şehrinin iman bakımından en Önemli 
üç işi halledilmiştir. Buna nazaran şehir elektriğinin son imar planına 
uygun olarak şehir dahili tesisatının hemen yaptırılması ve gayri fen
ni şartlar altında isale olunan içme sularının fenni ve sıhhi şartlara 
uygun olarak çelik borularla İsalesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan ba~ka bin kişilik elektrik sahne tertibatını ve her türlü 
konforu ihtiva edecek bir sinema binası inşa edilecektir. Bu üç bü
yük işin bu inşaat mevsiminde tamame11 yapılması temin edilmiş ve 
hemen eksiltmeye konulmuştur. 

Ayrıca şehrin muhtelif yerlerinde elektrikle işler saatler bulundu
rulacak ve beş muhtelif yere büyük meydan hoparlörleriyle radyo 
tertibatı konacaktır. Saatler ve diğer malzeme sipariş edilmiştir. 

Erzurum, 23 (A.A)- lran hudut heyeti mihmandarlığına tayin 
edilen vilayet emniyet müdürü hareket etmiştir. Misafirler ayin yir
mi dördünde T rabzonda bulunacaklardır. 

Heyet şel1!~ne her konak yerinde ve bu arada Erzurumda büyük 
bir ziyafet verilecektir. 

Tortum şelalesi 40 bin 
beygir kuvvetindedir 

Erzuru; ·, 23 (A.A) - Elektrik ve su mühendislerinin yaptıkla· 
rı ilk hesaba göre Tortum şelalebinin 40 bin beygin kuvvetinde oldu• 
ğu ve teknik baraj tesisatı yapılırsa enerjinin iki misli artacağı anlaşıl· 
mıştır. Bu mühim enerji kaynağı bütün doğunun bilhassa Erzuru· 
mun mühim bir sanayi merkezi olması kabiliyetini kazandıracaktır .. 
Bu haber sevinç uyandırmıştır. 

AJn1anyaya satılan ilk pamuk 
Iğdırdan yola çıkarıldı 

iğdir, 23 (A.A) - Pamuk tarım satış kooperatifleri birliğinin Al· 
manyaya satmış olduğu iğdir pamuğunun ilk partisi törenle T rabzo
na yola çıkarılmış, memurin, banka direktörleri, büyük bir halk kitle
si törende hazır bulunmuştur. Törende nutuklar söylenmiş, standard 
balyalarla yüklü kooperatif kamyonların geçidi alkışlanmış, ürünle
rinin dış piyasaya satıldığını duyan ortaklar bütün bir gün neşeli bir 
bayram yapını !ardır, Ortaklar kooperatiflerin aldığı feyizli neticeler
den dolayı başvekil Celal Bayara teşekkürlerinin ~unulmasını Ku. 
valiııinden rica etmişlerdir, 

Kralın1n Paris 
talik edildi 

lngiliz 
ziyareti 

Paris, 23 ( ö.R) - lngiltere kraliçesinin annesinin vefatı münase
betiyle lngiliz hükümdarlarının 28 haziranda Parise yapmaları mu• 
kaner olan seyahat diğer bir tarihe talik edilmiştir. Ziyaret progra
mında hiç bir değişiklik olmıyacak, sadece tarihi 19 ve 22 temmuı.: 
arasına talik edilecektir. 

Japon Harp gemileri_ 
Cenubi Çin adalarına asker çıkarınak 

suretile iş~ale haşladılar 

Londra 23 (Ö.R) - Hong • Kongtan bildirildiğine göre Japon 
harp gemileri cenubi Çin sahilindeki adalara asker çıkararak işgaline 
başlamışlardır. Şiddetli muharebeler olmaktadır. Bir Amerikan top
çckeri bu sahada bulunduğu gibi bir lngiliz torpidosu da beklenmek• 
tedir. 

Diğer taraftan Japon tayyareleri Kantonun varoşlarına bombalar 
atmışlardır. 

Hankov, 23 (A.A) - Çinliler Hanovu, 60 fırkalık yani 700 bin 
mevcutlu bir ordu ile ve ayrıca yeni topçu kıt' aları ve tanklar ile ar
ka arkaya tesbit edilmiş üç müstahkem hat üzerinde müdafaaya ha· 
zırlanmı:ktadır. 

Südetlerle müzakere 
Nazırlar komitesi toplantıl:ıra başladı 

Prag, 23 ( ö.R) - Siyasi nazırlar komit~sini teşkil ec!en ve hükiı· 
met partilerinden her birini temsil eden altı nazırlar Süde, mıimess·ı. 
leri bugün kar~ılaşmışlardır. Yarın da hükümet gruplarının deleg. l_. 
riyle müzakereler olacak ve hariciye nazırı B. Krofta da bunda haz ır 
bulunacaktır. 

Amerika bitaraf /ık 
kanunu ve Almanya 
Berlin, 23 (ö.R) - Alman gazeteleri Amerikanın bitaraflık ka

nununu değiştirmek temayülünü yakından takip ediyorlar. cFrank· 
furter Ze:tung> Amerikanın lngillere ile i' birliği yapması ihtimalini 
görmektedir. «Hamburger T remenblatt:. gazetesi de iki seneden be
ri tatbik edilen bitaraflık telakkisinin şimdi terkiyle Amerika hükü
metinin totaliter devletlere karşı bir mücadele yoluna girmek istediği• 
ni tahmin ediyor. 
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- Size bu vazifeyi müddeiumu- malannı da rica edeceğim. 
mi mi buldu) Vilaon şüphe ve endişeli bir hare-

Vilson yeniden itiraz etti: ketle ayağa kalktı. 
- Protesto ediyorum, diye be- - Bay hakim, dedi. Müdafaanın 

ğırdı. Şahide sorulan bu sual hem bu manevrasının sebebini anlamıyo
dolambeçlı ve entrikalı bir sualdir rum. Neden jüri heyeti karpsında 
hem de iddia makamı için tahkiri- söz söylemekten çekiniyor. 
mizdir. Nat cevap verdi: 

Nat cevap verdi: - Müdafaa manevra yapmıyor, 
- Sualim dolambaçh ve entrika- bilakis iddia makamının yeni manev

lı değildir. Açık olarak sorulmuştur. ralannın önüne geçmek için böyle 
Bu suali sormaktan maksadım da id- bir talepte bulunuyor. 
dia makamının tafıidin üzerinde na- Vilson: 
sıl bir tazyik ve tesir yapmış oldu- - İddia makamının manevra 
ğunu göstermek içindir. Maamafih yaptığı hakkındaki iddiayı reddede-
bu suali geri alıyorum. rim. Ve muhakemenin, jüri önünde 

Sonra hakim Morgana döndü: devamını talep ediyorum. 
- Muhterem hakim, dedi. Şahi- Nat, gülümsiyerek atıldı: 

de fazla sual aormaia arbk lüzum - Madam ki öyle istiyorlar, dedi. 
görmiyorum. Müddeiumuminin sık Öyle olsun. Ben de.jüri heyeti önün
sık yapmış olduğu itirazlar hem ha- de söyliyeceğim. Yalnız sözlerim ol
kikatin anıa.tlmasına hem de o sual- dukça uzun süreceğinden mahke
leri sormakla vlsıl olmak istediğim menin müsamaha ve affını pefinen 
gayeyi daha çabuk temine yaramış- istirham edeceğim. 
tır. Nat, jüri heyetinin bulunduğu ye-

Hakim Morgan duvardaki saate re doğru bir kaç adım attı. 
bir göz attı. - Sonra hakime döndü : 

- Vabt geçiyor, dedi. Yarın sa- - Muhterem hakim, dedi. Dün 
at onda devam etmek üzere muha- iddia makamı bu davanın nazariyatı 
kemeyi talik ediyorum. üzerinde kanaatlerini söylerken bi

* Erteai gün .. 
Müddeiumumi Vilson, hakkı ol

duğu halde şahit zenci Jorjun tekrar 
dinlenmesini istemedi. O, bu şehade
tin artık lüzumsuz ve hatta kendisi 
için tehlikeli olduğuna kanaat getir
mifti. Sadece: 

- iddia makamı şahitlerinin sor
gulannı bitirmiştir. 

Demekle iktifa etti. 
Hakim Mora;an bunun üzerine 

avukata hitap etti: 
- Metr Nat Hollis .. dedi. Şimdi 

söz sizindir. 
Nat ayağa kalktı. 
Mahkeme salonunda çok derin 

bir süküt hakimdi. 
- Eğer, dedi. Müsaade edeneniz 

son söz hakkımı muhafaza etmek 
şartiyle ille. müdafaamı yapayım. 

Hakim: 
- PekaJa.. dedi. Sözlerinizi jü

riye hitaben söyleyiniz. 
Nat: 
- Benim ricam, dedi. Müdafaa

mın bu ilk kısmını jüriye hitaben de
ğil, mahkemeye hitaben yapmaktır. 
Hatta jüri azalarının bu ilk müda
faam esnasında lütfen salondan CJk-

zim cevap vermemekliğimiz ve sü
kutu ihtiyar edişimiz belki de biraz 
gayri tabii görülmüştür. Her ne ka
dar muhterem müddeiumumi dün 
matbuat mümessillerine kendini 
methetmek suretiyle vaki izahatın-
da .... 

Vilson zıpladı : 
- Protesto ediyorum, diye hay

kırdı. Jddia makamı hiç bir suretle 
kendini methetmeğe 1üzum görme
miştir. Bu kelimeyi bir hakaret te
lakki ediyorum. 

t'lat, ince ve alaylı bir gülüşle: 
- Affedersiniz, dedi. Muhterem 

iddia makamının matbuat mümessil
lerine olan beyanatının .. demek iste
miştim .. Evet .. Matbuata olan beya
natlannda müdafaanın dün hiç ce
vap vermemiş olmasını kendi hü
cumları karşısında bizim itiraz ede
miyecek ve cevap veremiyecek bir 
halde kaldığımızı ve mağlubiyetimi
zi peşinen kabul etmiı olduğumuzu 
söylemişlerdi. Halbuki ben hiç zor
luk çekmeden iddia makamının bir 
masumu mahkum ettirmek hususun
daki ithamlarının ne kadar hoş ve 
yersiz o]duğunu kolayca ispat edece-
~im. 

-BiTMEDi-

Beynelmilel mevzular 
(Pravda) Amerika 

Kordel Hull'un 
memnuniyetle 

hariciye nazırı 
beyanatını 
karşılıyor 

Moskova (M. H) - Pravda gazetesi ı sule gelen gergin vaz.iyetin bir neticesi
cbeynelmilel mevzular> başlığı altında 1 dir. Hiç fÜphe yok ki. birl~ik timııli 
inti~ar eden bir makalede birleşik şimali 1 Amerikanın idareci siyaset adamlan 
Amerika hariciye nazın mösyö Hell'in 1 1914-1918 deki cihan harbından alı· 

söylediği nutku ele alarak bu nutkun f nan tecrübeleri nazara itibara almakta ve 
bilhassa bir1~1t ıimall Amerikanın bu- t dünyanın her hangi bir köşesinde çıkacak 
aünkü gergin beynelmilel vaziyetteki 1 yeni bir cihan harbine birle§ik timali 

.pozisyonunu abettirdiğinden dolayı dik· Amerikanan da sürükleneceğini düıün
bte değer bulunduğu '\'e bununla bera- mektedirler. 
ber birleşik oimall Amerikanın dahili ••- A -''- ·u . '- . h · .. meru.an nu etı ıt&Qyen arp ıste.· 
ziyetinin de nazarı itibara alınmnaı la- I '-t t .. '-- ·· d l 

memeıt e ve ecavuze ...-rıı muca e eye 
zııngeldiği kaydedilmekte ve ezcümle 

·· ı ı. • "'tal .. - ül' kt d " ı de hazır bulunmaktadır. Memleket da-
~oy e vır mu ea yurut me e ır: . . .. 

1_1_11•· - l d•V• b ·'- '-) t hılmde, mufterelc bir demokratik cephe-< ,eıa ın •OY e ıgı u nutJtun SIK. e . . . 
._ · I .. izi . '-b'h nin vücuda getirilmesi lehindeki kuvvct-

merıtez& ya naz mutec:av erı ta&. ı et-
mesinde değildir. Bu nutuk eaaa itibariyle Jer günden güne artmakta. bitaraflık 
birleıik §imali Amerikanın hi.la güt· ı siyaaetini müdafaa eden, mütecavizlere 

mekte devam ettiği o mahut cbitaraflılc> 
1 
müzaheret gösteren, halası harp çıkar

si;ı. aaetini tenkide hasrolunmuştu. f mak i.stiyenlerle uzlaşmakta gören '\'e 
Japon}anın Çine karşı yapbğı talan mütecavizlerle yapılan i~lerin gizlenmes: 

harbının neticesinde birlefik Amerikanın 1 için bitaraflık siyasetinden istifade etmek 

uzak ıarktaki menfaatlerinin ne derece 1 istiyen reabiyoner gruplar da mevcut
mutaznrrar olduğunu ve mutazarnr ol- tur. Bu grupların hükümet azaları arnsm
makta devam ettiğini ispatn lüzum bile 'ı da ve kısmen hariciye neznretinde vekil
yoktur. Mütecavizlerin Avrupada hazır- leri de vardır. 

1 
lamakta olduklara harp te birle~ik şimali/ Eğer Heli' in bu nutku birleşik şimali 
Amerikayı bir kenarda barakamaz. İşte· Amerikanın siyasetinde atılan hakikaten 
bu aebeptendir ki, Alman faşizminin Çe- ciddi bir adım ise, hiç ıüphe yok ki böy
koalovakyaya yaptığı taarruz tehdidini le bir adımı hakiki sulh taraftarları ara
birlqik ıimali Amerika hükümetinin bü- sanda ~.n eyi bir mukabele görür. Çünkü 
yük bir dikkatle takip etmesi de hiç te- onlar, birlqik ıimali Amerikanın kendi· 
aadüfl değildir. HelJ'in Bri:yan - Kelloallerine iltihakını görmekle sulh cephesi· 
paktına ittirik eden bütün devletlere nin ne büyült bir kuvvet kazanmlf olaca
vukubulan lıitabı, merkezi Avruoada hu- iını müdriktirler . ., 

Gençliğe 
Dehset sacmak isti-.. , 

yen iki papas 
tevkif edildi 

--0--

Birleşik Amerikanın Georgia hüküme
tinde Atlanta diye bir şehir vardır. 

Bu şehirde, hava karanr kararmaz, 
etrafında aşıkların gezindikleri mezar
lak varmJJ. Fakat son günlerde buralarda 
dolapn gençler sak sık ruhların aealerini 
titmeğe başlamışlar. Ve bu seslerin bir 

mezardan geldiğine hükmedilerek bir 
çok çiftler korkudan baygınlıklar geçir
mi§ler. 

Halbuki bu cruhlar> ın sayan bay J olli 
ile kardC§i Artley adında iki papastan 
başka birşey olmadığı anla§ılmıştır. 

Sanki bu dünyada yapacak batka İ§
leri kalmamış gibi, bu iki sivri akıllı pa
pas ( güneı batınca, mezarlığa giderek 
bir mezarın arkasına gizleniyorlar ve 
megafon ile korkunç ICYler aöylemeğe 
acaip sesler çıkarınağa başlıyorlarmJJ. 

Maksad ve meramları 8.f!klann meh
tap gezintilerine engel olmak imif. Ni
tekim, maksadlanna nail olmuşlar: Ge· 
cenin sessizliği içinde bu korkunç ses ve 
sözleri işiten sevgililer neye uğradıklanna 
,a!Jararak panik halinde kaçıp evlerine 
ıidiyorlarmlf. Bir çoklara bayılıyor, sa
ralar içinde çırpınıyorlarmJf. Nihayet, 
delikanlılardan biri her§eyi göze alarak 
sesin geldiği tarafa gitmeye karar ver
miıı. Eşiyle dolaşırken, ruh gene korkunç 
bir tekilde oiuldamağa baykınnağa bq
laymca, kıza baygın bir halde olduğu 

yerde bırakarak mezarlığa dalmıt ve bir 
müddet yürüdükten sonra, mezarlardan 
birinin arkasında ellerinde megafon ol
duğu halde iki papası yakalamıf. 
,Gençliğe dehwet saçmak iatiyen bu iki 

papası müddeiumumilik yakalıyarak 

mahkemeye verrni1-.• 
Hangi din ve mezhepten olursa olsun, 

bu ruhaniler gençliğin nqesini bir türlü 
hazmedememitlerdir vesselim r. 

Ceo Luis, Alman 
boksör Şmelingi 

nakavt etti 

BAST ARAF/ l iNCi SAHiFEDE 
karak mukabeleye teıebbüa ebnİflC de 
~ene iplere sık11tırm1fhr. Jnltıtasu: hü
cum eden siyah boksör hasmını tekrar 
yere yuvarlamış ve Şmelingin manaceri 
tarafından yapılan itiraza rağmen hakem 
J oe Lisi kucaklayarak nakavt suretiyle 
galip ilin etmiştir. Maçta 60 bin ki§i ha
zır bulunmuıtur. 

Berlin, 23 (ö.R) - Şmdingin mağ

lubiyeti Almanyada derin bir teessür 
uyandarmıştır. Radyo Alman boksörü· 
nün uğradığı ezici hezimeti gece haber 
vermiıtir. Haf talardan beri Alman ga
zeteleri Alman ,ampiyonunun antren
manına takip ediyor ve onun zaferini 
muhakkak gösteriyordu. Bu aebeple Al
man halkının hayal sukutu bir kat daha 
canlı olmuıtur. 

Maç müoaaebetiyle polis direktörlüğü 
umumt müeueaelere gece nizami aaat 
haricinde açık kalmaia müsaade vennit
ti. Kahvehane ve lokantalar kesif halk 
yığınlariyle dolmuıtu. Cece yarısından 
itibaren Alman boksörünün zafer ihti
malleri hakkında çok umutlu tahminler 
yapılıyordu. Saat 3 te (Bu sabah) rad· 
yolar ten havalar çalmağa ba,ladılar. 

Spike1 gergin bir hava içinde maçın bq
ladığmı haber verdi. iki dakika sonra 
netice anla,.lmlf bulunuyordu. 

Şansölye Hitler dün Maka Şmelinge 
bir telgraf göndererek cMüstakbel dün
ya tampiyonuna taliinin açık olmaaını 

diliyordu. 

---=:---
lngiltere kraliçesi

ni o annesi kalp 
sektesinden öldü 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
bir değişikliğe sebep olmıyacaktır. 

Londra, 23 (ö.R) - İngiltere krali
çesinin annesinin vefatı dolayıaiyle hü
kümdarlann Paris seyahatlerinde bir 
değiııiklik olup olmıyacağı henüz anlaşıl
mlf değildir. Mesele tetkik edilmektedir. 
Sarayın kaç sün matem yapacağı ka
rarlıı;tırılınca mesele hallcdilmit ola
caktır. Resmi mnhafilde bildirildiğine 
~öre F ransada istikbal hazırlık lan bit· 
mit olduğundnn aeyabat nihayet birkaç 
,ün geri bır:>.kılsa bile bütün programın 
değişmc~i ihtimali yoktur. Bazı mahafil
de ise kraliçenin anne!İnin ölümü dola
yı.siyle krala refakat edcmi:yeceği söyle
niyor. Bununla beraber bazı mabafilin 
fikrince büyük matemine raimen krali
çenin de majeste Jorja refakat etmesi 
ihtimal dahilindedir. 

[:::s P :o R ., 
Dünya kupaaı ve 

Brezilyalılar 
P.ıris (A.A) - Brezilyalıların Brezil

ya - Italya maçında Isviçreli hakem Vüt
rişin vermiş olduğu karar aleyhindeki 
İtirazlannı fıfa heyeti red etmiştir. Bu
nun üzerine Brezilya futbol ekibinin re
isi kendi federasyonuna milracaat ede
rek Brezilyanın dünya futbol federasyo
nundan çekilmesi teklifinde bulunmıq
tur. 

TEN1S 
Londra (AA) - Duons kulübilnde 

yapılmakta olan tenis şampiyonasının 

dömi finalinde Ingili.z Osten Yugoslav 
Kukulyeviçi 6/2, 6/4, 

Çinli Kihosinkie, Hindli Muhammedi 
6/0, 6/2 yenmiştir. 

Finalde Osten K.ihosinkieyi 6/ 2, 6/0 
mağlup e~tir. 

Kadınlar arasında: 

Danimarkalı Sperling A.ınerikalı Me
diyi 8/ 6, 6/4, Lehli Jedrzejovska, Ame
rikalı Fabyamı 6/3. 6/ 2, 6/ 4, finalde 
Jedrzejovska, Amerikalı Fabyamı 6/3, 
6/ 2 yenmiş, finalde Jedrzejovska, Sperı
lingi 6/3, 6/0 yen~tir. 
Budapeşte (A.A) - Margerit adasında 

inşa edilen 50 metre boyunda yeni bir 
yüzme havuzunun açılışı ınünasebetiyle 
tertip edilen müsabakalarda Macar su
topu c'·ibi Çekoslovakya ekibini 9/0 
mağlup etmiştir. Macar kalecisi bu mü
sabaka ile 75 inci enternasyonal karşı
laşmasını yapmıştır. 

Alınan neticeler şwtlardır: 
100 metre serbest: 
1 - Dr. Ferenç, 59. 8 saniyede. 
400 metre serbest yilzme: 
1 - Graf Sdakika 5,8 sani)'e. 
Kadınlar arasında: 

100 metre: 

Hava Casusları 
Yazan: A. Maşar 

31-
XVIII feci bir kahkaha .• 

HAYA TA EL VEDA O bu yeia içinde mağlubiyeti kab1' 
Sahalı olunca sıtmadan titriyerelc aöz· ederken günq tekrar pruba yald8f11Ut' 

lerini açtdar. tı. 

Yağmur yağmakta devam ediyordu. * 
Sazan ince, hazan sağnak halinde.. Nova inliyerek gözlerini açtı. Vadaliıl 

Ufuk.ta sim siyah bulutlar topla~ ;rqlı gözleri ona ~k feY)er anlatm11t11 
tı... Bu yağmur çabuk dineceğe ben- - Ne oldu diye sordu.. 
eriyen ricutlanna mezar olacaktı. - He?Jey, bütün Umitler, bitti.. Tul-
zemiyordu. Vida) bütün ricudunun h- yan yollan kapadL Y almz ileriye gitmeli 
nlmasına rağmen fevkalade bir gayretle değil, geriye dönmek te imklMIZ.. Çoli 
ayağa kalkh. Bacaldan n.e kadar zayıf- zaman geçmeden sular bu yerleri de b~ 
lam!Jlı. Daha ilk adımda earS1ldı. Düt- byacalc.. Yilrümeie takatim yok.. ffhi 
memelc için arabanın demirlerine tutun- burada boiu)arak öleceğiz... Küme bal 
du. kurtaramıyacak.... Kimse :rardmımma 

Etrafına baktı. koımıyacak.. Boğulacağız... Anladın ..... 
Gece nehir hissedilecek kadar ta-•• b ğul .. e·tti· H b=-= y--.... o acagaz.. ı ... el"feY .. ~. 

daha genif bir Ahayı .ular kaplamqtı. Nova ıatırabmı yenmeie çalqarak ~ 
Sular yeşillenmiıti. Bazı noktalarda ki- midini kaybetmemif göründü. 
lometrelerce araziyi inal eden sulann - Belki auların yükaelmeaJ ClurCI, 
göller tC§kil ettiği farkediliyordu. Sulann - Öyle de olsa açlıktan &leceiiz.. 
taımuı devam edene ne olacaklardı) Ansızın yeniden hayat bulmut .. 
Bulunduklan yer nehrin sathından on ona balctı. 

metre irtifada olmasına rağmen tehlike - Bizi hiç birwey. hiç kimse kurtaı
onlan yakından aarmıı bulunuyordu. ramaz ... Burada gebereceğiz anladm mı)j 
Şimdilik suların hücumundan kurtulmuş Burada gebereceğiz.. Hah hah.. ı 
gibi uzanan bir arazi parçası vardı. Vida· Y eisli kahkahalannda bir iayan var~ 
Jin acele ederek buradan geçmesi icap - Becerdiğin iıten memnun ol ~ 
ediyordu. Acaba buradan geçmeye .. va· di... icadım gelince onu benden ~ 
kit bulacak mıydı? Tuban devam etti- alamadı .. O. orada, beni bekliyen 11l<C 

iine göre çok geçmeden henüz sular al- vadadır ... Şimdi birazdan ıu tabanca~ 
hna düşmiyen parçanın da nehrin istila- kalan son kurıunlarla kafamı uçu~ 
sına uğnyacağa muhakhltL iım.. Istırap saatlerini kısaltmak iatiy~ 

Sırtüstü: 1- Danimarkalı Bveger, 

Vaziyetin uzun boylu düşünmeğe ta- rum .. Orada biraz evvel gördiim .. T~ 
hammülü yoktu. Sıtmanın tiddetli tesİ· aahlar dolaııyor.. Hiç olmazsa Tun~ 

ı rine rağmen bütün enerjilerini sarfederelı: lar yeyecek birşey bulsunlar... 1 
dakika 19,6 saniye. 

2- Macar Aç: 1 dakika 27 saniye. 
400 metre serbest: 
Hveger, 5 dakika 20,6 saniye. 
100 metre kurbalaına: 
Danimarkalı Sörenscn: 1 dakika 28,8 

saniye. 
2- Macar Sigeti: 1 dakika 32 saniye. 

---=:---
Bulgaristanda gül 
yağı istihsali 

Sofya (M.H) - Bulgarların tütün 
\'e üzümden evvel Avrupaya ihraç ettik· 
leri ilk ziraat mahsulü gül' dür. Geçen yıl
lar zarfmda Bulgar gülcülüğü birdenbire 
çok mühim bir inki§Af göstermif ve Bu1-
garistan kendisini, garp memleketlerine 
yolladığı gülyağlariyie, kuvvetli bir zi
raat memleketi olarak tanatmaştar. 

mukavemete çalışıyordu. Ansızın tekrar doğruldu. Tekrar NO( 
Arabayı aürüklemeğe çalııta. Kollan vayı kollanndan sarsarak sordu: 1 

ve bacaklan isyan ettileT. Bu vücut artık - Söyle sen kimsin) hakikt hG"'1* 
bu ağırlığa taşımıyordu. Olduğu yere yı· tini söyle.. 1 

kıldL Sainak albnda ne kadar kaldıimı Kadın yine cevap vermedi. 
tahmin edemezdi. Her halde eaatler geç- Vida] daha hUfUJletle sordu: 
nüıti. Tekrar ayağa kalktığı zaman ba- - Söyle .. Hakiki hüviyetini söyle Cftı 
caldan çamurlar içindeydi. Bir gayret yorum. 
daha yaptı. Bütün cesaretini topladı. Kadın ellerini ona uzatarak yalvardiı 

Haydi yola .• diye haykırdı. - Beni zorlama ... öldür .. 
Ayaklan çamurda kayıyordu. Araba· - Son defa olarak soruyorum, cevaP, 

ya gelince çamura aaplanmlf, yerinden vermiyecek miain) 1 

lanuldU1U7ordu bile... - Hayır, eöylemeğe muktedir d. 
Vidal bu ikinci tecrübeden sonra an- lim ... Kafama bir kurşun sık •• öldüı., 

ladı ki bütün gayreti beyhudedir. Hasta- - Oh oh ... Seni öldüreyim nü) 88'1 
lak takatini keamiıtir. Burası sıtmada!\ na merhamet etmemi istiyorsun) Bütüo; 
eriyen vücutlanna mezar olacakb. bu çektiklerimden sonra sana merlıM 

Gözleri ilk defa olarak yqardL Ağ- beni ... 

ladL met... Hayır sen nihayete kadar ıabraR 
Bu göz yaflan talisizliii için değildi. çekmelisin.. Ben yalnız kendimi öldür8"'! 

Bir kadının ve cengelin kendisini yenmif ceğim... T abancamdalci son karıun)a 
bulunmalan içindi. kendi canıma kayacağım.. Ve sen benüa 

Ne yapabilirdi) cesedimle ba§bap kalacak.sın ... Tabaftol 
Hezinıeti kabulden bqb çare yok- cada dört kur§Un var... Sana lcul'fU!l b... 

dan nC§redilen resmi bir istatistikten alı· tu. rakacağım zannetme ... ilk önce Uç m~ 
yoruz. Fakat son 5-6 yıl zarfında gül Cözleri önünde beliren müthit man- miyi havaya 8akacağun. Dördüncüyil d• 
bahçeleri 7-8 bin dekar kadar azalmıo- zaraya bakarak çdgmca bir kalık.aba •- kendime sıkacağım. 
tar. Bunun sebebi, gÜlyağa fiatlerinin düt- vurdu... latırabınm azametini ifade eden ı 

Tetkik ettiğimiz bazı istatistiklere gö
re bugün Bulgaristanda mevcut gül bah
çeleri 59 bin 15 7 dekardan ibarettir. 
Bunu, f 936 senesinde hükümet tarafın-

mesi, pazar bulamaması ve gijl yerine 
daha karlı bazı ziraat mahsullerinin eltil
meye bqlanmuıdır. Bundan bir müddet 
evvel yine Bulgar gÜlcülüğünden bahse
derken Bulgariııtanda gülcülük nam ve 
hesabına gülden daha karlı bir it olan 
naneciliğin inltipf etmekte bulunduğunu 
zikretmİ§tik. 

Gül bahçelerinin ekseriyeti te~ etti
ği yerler, Filibe havalisidir. Bu havalide 
39 bin 32 1 dekar gül vardır ki. bunun 
29 bin küsur dekarı Karlova kazası dahi
lindedir. Eski Zagra sancağa dahilindeki 
gül ziraati de 20 bin dekara yalandır. 
Bulgaristanda cgül yaylaları> adını ta
flYan yerler Karlova ve Kazanlık taraf
landır. 

Amerikada 1 
Alman caau• serbest 

bıraklldı 
Ne,,-york 2 3 (AA) - Alman cuu. 

luk. işinde mec:lhaldar olan ve Amerika
da mevkuf bulunan 18 kifiden dürdü 
serbest bırakılmı§lardar. Kendilerinden 
yirmi beter bin dolar kefalet akçesi alm
mışhr. Ve dava tarihi olan 11 Ağustos 
19 38 tarihine kadar serbest kalacaklar
dır. 

Kezzaptan iki kiıi 
yaralandı 

19 36 senesi zarfında Bulgaristanda al- Kemer istasyonundan Aydına hareket 

-BITMED~I 

Tedhişçiler 
Flllalln • Mısır yolunda 
bir kllprU uçurttular 

Kudils 23 (A.A) - Tedlıi1Çiler FiUa 
tin - Mısır demiryolu Gzerinde bir köpc 
rüyil berhava etmişler ve münakalitı lnıı 
kıtaa uğratmışlardır. 

---:-,---
Kavnast• nUİİİarı,ıer oldu 

Kavnas 23 (A.A)- Bir Alman I'• 
misinin Kleypedaya gelmesi yüzünde!( 
bir talcım. hadiseler vukua gelmiftir. B'( 
geminin yolculan nazi ma11lan tereM 

nüm etmekte idiler. Ahali polis ko• 
aerliğinin camlannı kırmlf ve iki polii 
neferini yaralamııtır. 

Hrünin~ aileıi 
Arbk Alman tebaası 

tı milyon 409 bin 800 lr.iloıram gül is- etmek üzere trene binen hüviyeti meç
tibaal edilmiftir. Böylelikle vasati olarak hul bir şahsın, hareket e.!llaSında sepeti 
beher dekardan 111 kilogram gÜl alın- devrilmiş ve bir şi~eki mayi dökülmüt
mıt. demektir. Gülyaiı fabrikalarına sa- tür. Bu mayi hammal AdemJe on ilç ya- dellldlr blan bu mahsulün zürraa temin ettiği pa- şındaki Osmanın vücuduna temas ederek . 
ra 2 3milyon 487 bin l 66 levadır. Yani yakmıc:tır. Yapılan tetkikd b .. Bedin 23 (AA) - Bir bramamıı 

kilo ':il e u mayıın B " . Lb· _ _,_...ı '-'- bul 
bir · gram gül, üç leva 66 santime sa- kezzap olduğu anlaşılmıştır. Meçhul p- l111DlngB TIUI ~c:uuu~ nazm.ata • unın1q 
tılm11tır. Böylelikle bir dekarın karı. 400 h~ aranıyor. o an · revıranua ile bnaınm, iki itme 
leva kadar bir §eydir. 19 34 senesi zar· nın ve bir oilamm artık Alman ~ 
fmda bir dekar gülden 490 len alınmıt. tinde olmadıklarına illn etmektedir. 
1933 sene,i ise bu yektln 16s levaya ka- Eıini bıçakla yaraladı 
dar çıkmıt bulunuyordu. Başdurak caddesinde biçakçı Hasan 

Bugün zürra aynı topraklarda gül ka- isminde bir adam, evvelce aralan açılan 
dar eyi yeti§en ve çok daha fazla kl.r bı- ve boşanma davası için mahkemeye mü-

Halkevi köşesi 
rakan naneyi işlemeye baılamı~tı. racaat eden eşi Emineyi davasından vaz •••••••••••••• .. 

1936 · f d B ı · 'h · k · t · vaH k 1 1 - Halkımızın havaya karşı konm-aenesı zar m a u garıstanın ı - geçırme ıs emış, mu a o amayınca 
raç ettiği gülyağı, 1664 kilogramdır. biçakla sol baldırından yaralamıştır. Ha- ~a:ı hususunda bllg_i ~~ için 
Bundan Bulgaristanın aldıj1 para ise 46 san aranmaktadır. evimizde 11/6/938 tarihinden ıübaren 

·ı 79 b" J d bir kurs açılmış ve derslere başlanmıl" 
mı yon ın eva ır. 

19 3 7 aeneaindeki ihracat daha bü- K k lir. Her hafta cumartesi günleri saat 18 
yüktür. 21 79 kilogram. Bundan ıılınan I~ .. açırma . de verilmekte o~. bu denlere bütilıı 

54 il 2 ı:. 5 b" 1 d Bucada lnonu sokağında oturan Ali yurddaşlar gelmelidir. para m yon J ın eva ır. 

B • .k _, kızı Fatmanın, çalıştığı tütün mağazası- 2 - Evim.iz salonunda her hana cu-
r r sur ast aavası na gitmek üzere evvelki gün evind n ay- martesi günleri saat 20,30 da çocuklaR 

Paris 23 (A.A) - Müddeimumi dün rıldığı ve bir daha dönmediği zabıtaya karagöz oyunlan oynatılacaklır. BiltUD 
akşam CSAR işi maznunlannı cinayet, haber verilıniştir. Yapılan incelemede kilçükler gelebilir. 
suikasd ve devlet~ karşı komplo cüriim- kızcağızın, Seyfettin tarafından Cumao- 3 - 24/6/938 Cuma gUııil yönkunJ. 
leriyle itham eden yeni lddl..namefi imza vasına bçınldığı anla§ılmış ve orada ya- tarih, edebiyat ve kitapsaray yayın komk.. 
etmJıtlr. · kalanmlftır. telerlnin haftalık toplantıları vudll'. 
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Belgrad ormanında av eğlencesi 

F ransaya gelen devlet reisleri ve dip
lomatları polis nasıl muhafaza eder 
Devlet reisleri ile büyük adamları suikastlerden koru-

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

Orman panayır yeri gibidi Delikanlılar kızlarla beraber 
ağaçlara kurdukları salıncaklarda kolan vuruyorlardı 

m ak için alınan tedbirler ve tt Hatın mekanizması 

Sebastiyanoya gelince: 'limatını vermişti. ı halka istedikleri kadar şarap dağıtıl
. O Büyükadada, artık Bizansın en- Ertesi sabah erkenden sarayda~ sın. Herkesin ~ğlenmesini, iç~~sini 

ltıka ve fesatlarından uzak, güzel hareket edecek uzun bir araba kafı-ı arzu etmekteyım. Artık son gunle
kaıısı ve bol şarap ile tam asude bir lesi saraylıları Belgrat ormanına gö- rimi ya~adığımı hissediyorum. Hiç ; .-.~-.~ 
haYat yaşıyordu. türecekti. ıl eğilse bu dünyadan göçmek üzere! 

l~parator üçüncü Mişelin kız kar- Saraydan ı;.n son olarak impa~a- iken son ?efa tebaamla bir arada ı' ,._..,...;, .. 
d~ı Prenses Tek la ile de anlaşmış- tor, saray erkanı, muhafız alayı cıns zevk cdeyım. 
tı. atlar üstünde hareket edeceklerdi.. imparator, şaraptan bahsedince 1 

Maksat Adada Prensesin her han- Bu kafileye yüzlerce. tazı ve av hatırına Sebastiyano da r,eldi. Onu 
~i bir komploya iştirakine meydan için hazırlanmış on beş geyik te iş- epeydenberi görmediğini hatırladı. 1 
Verınemek değil mi idi? tirak edecekti. Eski emelctar ve sadık adamını da ı 

1-talbuki zavallı T eklanın böyle Vasi! Hıristidiye : avda görmek istedi. ı 
~Ylerle en ufak bir alakası bile yqk- - Yarınki av eğlencesinden son- - Sebastiyanoya da haber yolla. lngiliz hükümdarlarının Fransayı ziyareti münasebetile yapılacak geçid resmi için Cczayirden getirilen siyahiler ve Sen 
1u. ra ormanda büyük bir ziyafet te ve- dedi. O da yarın eğlencede hazır bu- 1 nehri üzerindeki gezintilere tahsis edilecek olan Danubi4 yatı ... 
b Adada kendine bir de yavuklu rilm;sini İstiyoru~, dedi.! BuBn~nh için !unsun. -BITMEDl-1 Fraruacla, dörl beı ene evvel teşekkül ler. Onlar intikam ve ihtiras kasti ile yal- du. ikisini birden bırakamazdık. Niha-
uldu. de lazımgelen tertıbatı a ın. ıl assa etmif olan <Re.nni ziyaret ve seyyahlar nız şah .. iatihdaf ederler, makamı değil. yet Dükün istediği oldu. Salomon timdi 

Böylece ve hep birlikte son gÜn- - 2000 k e e e •• ı • emniyet yurdu• nun Frıınsız cümlıur re- Daha ıonra bazı kanaik elleri te.Jih eden onların hem dostu hem muhafızıdır. 
!erini yalnız kendilerini düşünerek ışının goz erı isinin seya~atlerinde aldığı . t_e~hiTier ve teşvik eden yabancı devletler de v"r- - Peki ama, dedim. Aradan on ..,. 
RC<;irmeğe başlamıslardı. hal:kıncla bır Frıınsı.: gazetecı.nnın cm- dır. Gerek kafadan malw olsun. gerek kiz ay geçti. Hala Vindsör Dült ve Dü-

Seba.tiyano yalnız haftada bir Bi- •• •• d 1 • t kelini dünkü sayımızda yazm'§tık. Ayni Nerorist olsun ve gerek yabancı mem· ıesi için bu kadar sıkı muhafaza ted· 
~nsa iniyor, saraya •öyle bir um- o un e yapı an cınaye L- . b t k"•tı F . et ' ~ ,.,.. n mUuu.1T1T ~ ~~ .':"" 1\ nı~ayı zıya1" et zamandan itibaren \iıerimize alacağlZ, birine ne lüzum YaT. 
Yor. $arap nevalesini temin ederek gelen ecnebı hukümdar!ar, sıycuet ııdıım- Vazifemizin ilk hududu Majesteleri Paris Güldü. 
~ne Adaya dönüyordu. Ekser za- lan hakkındaki tertil><ıt ve faaliyetin<! zabıtaoına Bulunya garında teslim edin· - Ne ııöyliyorsunaz, dedi. Dük •• 
llıanlar saraya geldiği vakıt hatta c h • • d dair ll§ağıclaki malumatı vermektedir: ceye kadardır. Sonra Versay ziyareti, ge- Düıes hiç değilse haftada iki üç tebdil 
liıristidinin bile yanına uğramazdı. am 3VUZ lÇln e numara yapan öğleden ıonra resmi ooyahatler büro- çit resmi, aynalar galerisi ziyaretlerinde mektubu almaktadırlar. Bu mektuplu * artı•st nasıl bog" uldu? sunun tefi B.Perye ile baıba,a. kaldım. vazifemiz tekrar baılıyacaktir. Ve ondan lngiltereden, muhafazakar lı:afalı buı 

Perye ııörune §Öyle baıladı: eonra hükümd.arlar lngiltereye dönünce- lngiliz mislerinden geliyor. Vakıl bunlar 
- Taçlı başlar misfiki .. lıte hüküm• ye kadar devam edecektir. ehemmiyetsiz gibi görünüyorlana da 

imparator Vaeil emir verdi: San Fransislı:o _ Cinayet mahkeme-' toriya hayata gözlerini kapam!Jtir._ He- darlara ve devlet r~islerine karşı yapılan Bizim teılcilabmız yalnız Fransa Reisi- düıünmeli ki birkaç sene evvel M.....,li
- Önümüzdeki hafta mükem- ıinde uzun zamandanheri muhakeme , kim yaptığı muayenede, kadıncagızın, euikastlerin hemen çoğunu bu kelime et- cümhuru ve F ranıayı ziyarete gelen dev· niye tecavüzde bu1unan yine böyle Ya 

ltıe! bir av eğlencesi tertip olunma- dilmekte olan tiyatro direktörlerinden boğularak mı, yoksa ölüm korkusundan rafında toplamak kabil.. Ruhiyatçılar, !et reislerinin muhafazasından ibaret de- bekar bir lngiliz kadını değil mi idi) 
•ın · • B "I · d' e b b ı b Ih f k ı ıstiyorum. u eg ence, şım ıye Çarlea J efrey herkesin gözü önünde ve kalbi durarak mı öldüğünü tes it edeme- ir takım cani erin i assa Taçlı baş- ğildir. Hükümet rei•leri, siyasi ıahsiyet- Müfettişlerimizin vazi el eri çok nazilı 
.. adar yapılan eiZlencelerin hepsinin J feci bir surette iılediği cinayetten dolayı miştir. lnra musallat olmak manileri olduğunu ~ leket heoabına hareket etsin hepsi de ve ağır demiştik. Bu aynı umanda bü· 
lıst.. d 1 B" k .. r un e o sun. ır aç gun evve ın- nihayet mahkum olmuştur. Mahkeme, Fakat variyete idaresi, cam havuzun söyliyorlar. suikastlerini resmi seyahat ve ziyaretler- yük bir ihtisas işidir de .. Mesela lsveoı 
~~n Bizanslılara haber verilsin. Ava, zavallı bir kadını akla hayal~ gelmiyen manivela tertibatını bir mühendise mua- Mesela Ravayak, Damyeus .. Gurpoll de yaparlar. Bilhassa bir devlet reisinin krslı otomobilini kendi kullanır ve ara• 

Utün saray halkı ile gideceğim. Na- bir entrika iJe öldüren bu adamı idama yene ettirince. manivelAlard~~- ~irinin, 1 ~un1~nn hiç bı.ri~~n .. hayatlarına kastet- ba§ka bir devlete yapacağı ziyaret esna- basını çok hız1ı eünnekten zevk ahr. O.. 
eı\ mükemmel bir avcı olduf{umu mahkum etmittir. Hadiaenin hikô.yeoi I"" meçhul bir tahıs tarafından gorulmıyecek tıklerı kral ve Reısıcumhurlann 9ahıslan- ıında tertip etmelerinde 0 devletin pren- nu talcip eden müfettiı aynı zamanda ya• 
herkesin görmesini istiyorum. Bera- dur: bir yerinden tahrip edilmiı olduğunu 'Ve na kar,ı ne bir kinl~ri ne de en ufak bir aiplerine zarar verme gayesi de aynca bir nında bir dok.tor, bir ecza ve ameli:rat 
~r götüreceğimiz geyikleri de şimdi- Viktorya J efrey, Amerikanın büyük bundan dolayı kapağın açılmadığını hay• iğbirarları yoktu. Onlar ıahsı değil, p.h- rol oynar.. çantasını da beraber bulundurur. Ne o-

en hazırlamağa başlayın. ıehirlerindeki varyete tiyatrolarında şöh· retle tesbit etmiftir. siyeti hedef yapmak istemişleı-dir. işte Bu aebepledir ki bizim teıkilatımız üç lur ne olmaz diye .. Danimarka kralı ol· 
Vasilin bu emri derhal bütün Bi- ret kazanmıt bir artistti. Bu kadının yap- Maniveladaki yaylardan biri, bir eğe asıl bu gibilerin takip ve teşhisi güçtür. dö d b . F 1 _,,._ __ ,_ nem~a meraklıdı<. Muhafız vazifesini rt sene en en ransaya ge en .)'UA..BCllL 

:ta'nsa tebliğ ve tebsir edildi. tiğı numara, seyircilerin gözü önünde ile gayet kurnazca kesilrnit. Yay ufak bir Neroriatler ise büsbütün bunun aksidir- L-!... I . k al büyu""lı: bir gören müfettiı bütün sinema prograrnla-
En ko"'tü"' a"nlannda bile ce:rJence> I \ ,ta~•.ret erın orurun arına ı -'- b nl h-'-L-d Ma 

d 
f'ı ağzına kadar eu ile dolduru an camdan gerginlikle ikiye ayrılm1:ş ve en can a. a.. ehemmiyet vermektedir. Yalnız Paris de- nnı top am~ ve u ar ~ a • 

erdem v ' cesı"ne kendı"lerı"nı' b h · · d ) b' lı: · tilı: -'- b" • d k k \ t retinde bir eğe istediğini yazarak, siparit ı"-teye malQmat ve--lı: zarureti"nde'~. ez can erır ir avuzun ıçıne a ıp, ır ço artis cıuı; ır an a ap~ açı mamıt ır. ğil, bütün Fransız topraklan bizim faali- ~ ·~~ arr 
~evke ta B" lılar ı" rı" bu (av h 1 k . F- L t 1 h k . v . 'd . b .. .. 1 dılı: verdiğini bildirmiştir. Polis. tüccarın ad- Prenslen"n, polı"tı"'--cıların h'· çogu" eg". a n ızans .._. n Üner er gösterme tı. ıu.a ası er esı anyete ı aresı unu gorup an a - yet eahne ve sahamızdır. IUl u 

eillencesi) hakikaten büvük bir müj- hayrete dü•üren 9ey, bu artistin, üstü tan sonra bunun bir suikasd olduğuna resini alıp kendiaini bulmuş. yapılan ıo- lence yerlerinL harlan, kabareleri gu-
d v t 1 ·· • d b ·· · · Perye ayağa kalktı. 

e makamına ıı;eçti. Hele bu avın cam bir levha ile •ımsılı:ı kapalı olan ve şüphe etmemi, ve keyfiyeti polise haber ruş urma ar uzerıne, 0 a u muıtenyı mek ve görmek sevdııaındadı<lar. Hind 
bu'"tü• '-• ) ) • h 1 h . . görünce tanıyabileceğini söylemi•tir. Va- Masanın üzerine açılını~ duran bir kS.- Mı'hracelerı· Morı"ı otelın' e ın· erler ve bura· n saray erıranı ve saray ı ann ış- hiç bir tarafından ava a mayan avuzun vennıştır. • 
lirakiyle yapılması Bizans hovardala- içinde aklın ve havsalanın alamıyacağı Törpülenmiş olan yay, mütahassıslar riyetede çalışan arfi•t ve müstahdimlerin 1 ğıdı gösterdi. 
rını h ·· d f la · eli · t" k 1 "d" t fı d tkik ed'I" fotograflan birer birer kendisine göste- - işte, dedi. lngiltere kralının Fran-er gun en az eevın rmış ı. derecede uzun müddet a maaı ı ı. ara n an te ve muayene ı ınce, . . ., . . . . . 

B 1 ad d b d b b · · · d t 1 h rılmış bu fotograflardan birini tanı<n••· aaya yapacagı zıyaretın ıtıneren... Ma-
e gr ormanı, av giinün en üç Kadın, geçen Şu atın •onun a ura• u ışın, paya.sa a mevcu o mayan u- ~ ı . . . • 

"'' J akın ed halkı d lan d h"" I · · ı b" • il ıl ld • nl ıl tir. Bu adam kim nlsa beg" enirsiniz) Za- ıeste kralın muhafaza vazıfesını kral 
~"n evve en n ~ ır dalci variyete tiyatrosun a uner ennı sus ır ege e yap rnıı o ugu a aş -
l"J d b b b"I k " . ıvallı Viktoryanın kocası "--leo Jefrey Manş denizinde kara ıularırnıza girdiği e oldu. göıtermeğe başlamıt ve bir akp.m, nu- mıt ve unu aşara ı ece egenın vana• '-"" 1 

l-Iiı><>dromun meyhaneleri, eğlen- maralannın birinci kısmını bitirdikten dium çeliğinden yapılmıı olduğuna tÜP- değil mi imiı) " ler, mütenekkiren •ey".".at .eden diplo-
Ce Yerleri de buraya içki ve kadınları aonra, havuzu kapıyan kapağın açılmaeı he kalmamıştır. Jefrey, kartBının çalıştıgı bir variye- mat veya Prensler de hızı alakadar eder
~Şımışlar, ~dırlar içinde sanatlarını için mutat ifllCeti vermittir. Havuzun ha- Birçolı: kimseler oorguya çekilmif, fa• teye serbestçe girip çılı:ıyormuf. Bu iti· ler .• Sonra bu ıahsiyetlerin korunması 
icraya başlamışlardı. tında duran ve kapağı açıp kapamaktan kat hiç kimseyi zan altına almak müm• barla. hiç kimsenin tüphesini üzerine çek- 1 için umumi bir sistem yolı:tur. Her biri 

. Orman adeta bir panayır yeri gibi başka bir vazifeleri olmıyan iki kadın. 'ı kün olmamıı. Polis araıbrmalarını derin- memıt- Zaten kansına kartı böyle bir için ayrı ayrı yan usuller, kendilerine 
idi. manivelanın işlememeli yüzünden ka- leştirdikçe derinleştirmit ve bu arada. j ci~ayet iılQ-eceği kim.enin aklına gelme· ı1 mahsuo metodlarımız vardır. Bu da on-

<! 
Orada pehlivanlar gu" re•İyor, öte- pağı açamam1Jlardı<. , bahse mevzu olabilecek ne kadar makine I mıt- . lann melruz dÜ§manlanna, F ransada gi-

< I Polıs h · · · d • d ki · 1 ki · 1 e canbazlar hünerlerini yapıyorlar, Kapağın cihazlarında bir bozukluk ol- ve edevat fabrikası varoa hepsine mü• • u canının evın e yapbgı araş- ece en yer ere. yapaca an zıyaret ere 
''" . tırmada eğeyı" b" k d bul 1 •• d w• • ş d ek . ,_. h f 

1°ıı:ans ~ilberleri ve Bizans delikan- duğundan, manivela bir türlü işliyeme· racaat ederek son zamanlarda hususi f ır çe mece e muı. gore egışır. u em tir ıu mu a azası· 
I tları ağaçlara kurdukları İp salıncak- miıfi. Nihayet aeyirciler einirlenmeğe, he- mahiyeti haiz eğe oipariti alıp almadılı:-ı J efrey d~rhal tevkif edilmiştir. nı üzerine aldığımız her kimae için ayrı 
ar<1a kolan vuruyorlardı. fecan içinde bağırıp çağınnağa baılamıı- larını sormuştur. Polisin bu müracaati J efre::'n bu cinayeti iti emesine sebep, ve hususi tertibat alıyoruz. 
. Mcşalelerin dalgalı ışıklarının fee- !ar. Bu vaziyet karıısmda perde inmiıtir. hop. çılı:mamış ve San Jose civarında bü· !başka hır kadınla evlenebilmek arzuaun- Böyle zatların yanlarına verdiğimiz 

tik bir manzara verdiği ormanda ge- Havuzun dıtında çırpınaralı: yapacak- yük bir fabrika böyle bir eiparit almlJ ol- dandı.~. _Cani, bütün varlığını ve ıosyal mütahassıa memurlarımız icabında salon-

da yastık1arının a1bna kamalannı koya• 

rak uyurlar. MemurlartmlZ ise onlann 
hayatları üzerinde koruma vazifelerini 
koridorlarda aabaha kadar beklemek SU• 

retiyle yaparlar. 

Perye biraz durduktan sonra tU batı· 
rayı anlattı: 

- Bir gün, dedi. Bulgar kralı Borio 
ile Semplon Oryant ekspresinde berabe
rim. Kral bana: 

- Neden bu mesleği ihtiyar ettiniz. 
dedi. Çünkü gelecek tehlike bizim için 
olduğu kadar bizimle beraber sizin için 
de varittir. Ben, doğduğum Andan jtj ... 

haren ölüme. öldürülmeğe mahkQm ol
duğumu biliyorum . 

Boris, bunları söyledikten sonra ce~ 
binden bir zarf çekti. Zarfın içinden on le .sabahlara kadar şarkı ve saz ses- fannı p.fıran artistler, nihayet demir çu-ıl duğunu bildirmiştir : San Fransiskoda I °'.e~kiinı kansına borçlu olduğu için ken· !arda elit bir davetli gibi bulumnaaını, 

Crı sarhoş naralerine karışıyordu. buklarla havuzu parçalamaia karar ver• perakende iti gören bir tüccar, müşteri- ı dası~~ ayrılma teklifinde bulunmadığını üniforma gibi smokin ve frak geymesini iki resim çılı:ardL 
V il d H · "d" · 1 d" F k · · · · Vik J • d b' · · d ı b" d k d 1 da ıtiraf etmi•tir 1 d bil' 1 y 'f 1 • h • h ·k - Bu fotograflara bakınız. dedi. Bu """"'--- as , saray a ırıstı ıye son ta .. mı§ er ır. a at t§ ı§ten geçmı§tir. .. enn en ırının, me en ır estere u · " • e ır er. azı e en em agır em nazı 

h d hl "k l'd" T kil' on iki adam ayn ayn bana rahat döşe-. s· · k" )d v b Ve em C te 1 e 1 ır. eş . atı<nızın 

Halk masalları 
Gemiyi görünce hayrete düştü. etmış. ızın ım o ugunuzu ve u- h . . . b . d k d d ğimde değil, kendi kurşunları ile ölece-

• . Jd"". . . l k d"J 1 e emmıyetı nıs etın e a romu• a ge-
- Acaba bu kimindir~ Ben böy- raya nıçın g~ ıgınızı an ama ı er. ğimi bildirdiler. Resimlerini cebimde ta-

l Kız da •. ı niıtir. Çünkü kimlorin hangi zamanlarda 

l\İİ~;·~d·~~; .. ~·~iİ .. ~l~n dilber 
e bir gemi ömrümde görmedim, he- Jıyorum ve dolaıtığım yerlerde onlar• 

men Allah nazardan saklasın.. - Ben, dedi. Bir ticarethane ea- memleketimize gelece~ ve ~eleceklerin dan her hangi birine rastladığım zaman 

D k d h "b" · "1 b .. l'" f aayılan evvelden tahmın edilemez. Ay-
iyere oğruca saraya aitti ve ı mm og uyum, uraya gon um e- .. tarumaklığım için resimleri adeta kafama 

" h J d" " idi im zamanda Fransada resmen veya mu-
Hind padişahına haber verdi. ra o sun ıye gezmege ge m. nakşediyorum. 

Lal b 
.. . .. teneklı:iren seyahat eden birkaç hüküm· 

- Aman padişahım, dedi. Öyle a unun uzerıne musaa- dar, oayısı yüze yakın diplomat, Prenı Onları timdi en yalcın doot ve alı:raba-
bir gemi ıı;elmiş ki, dil ile tarifi im- de alarak gemiden ayrıldı Doğru- bul d " .... 1 .. t'" !arımdan daha fazla tanıyonı<n. · un ugu goru muş ur. 
kansız .. Safi elmas ve mücevher.. ca saraya geldi. Bütün bunlar hükümdarların da ken-
Görmeğe seza birşey.. p d" h Bunların hepsi için de ayrı ayn ve dilerini tehdit eden tehlikeleri bildikleri-

-4 
- B b " ded" Se d b" ı Kız b ha d · d'" da b" a Aışa a: ııa}ııslanna göre tertibat alırız. Bir kısım a acıgım, ı. n en ır ' a sının arı unya ır Padi~ah lalasını çağırdı. man şevketlim dedi. Bu ge-' 1 1 K 1 . -

~ernj İstiyorum. Öyle bir gemi ki her tanecik kıymetli evladı olduğundan G d bak f I b' ' ı memur anınız sveç ra ının cenup vıla-
'<ltafı im I d , •J 1• .. .. d k d - İt gemiye e sahibi a- en ır tüccarın oğlu imiş.. Bir gör- yetlen"rnız" d k" h t" •1 gul "k 
1 e astan, a tın an, ı...a ve ya- as a aozun en çı amaz ı. I k" . . b . l . . . . . e ı seya a ı ı e meı ı en 
ıtUtta l I . d kı k b k"" Ça ld I . d" an ım ımış, uraya nıçin ge mış .. senız ayın on dördü gıbı bir delik.an- b k b" •-·b· . B Ed . p . . 
1 n o sun. çıne e r eyaz o- rnaçar razı o u. zın ver ı. A ) d ) N aı a " eıu ıınız . enın arıs zıya-
e Ve kı k b . . . E" K G"' .. .. 11 da k n a a ge .. lı... e sakal var, ne bıyık.. insan ti" ·ı al"kad 1 B" b k k. D 

b 
r eyaz carıye ısterım. ger - ızım.. ozumu yo ar oy- D di .. .. bakm • kı O kad re ı e a ar o ur. ır aş a e ıp a-

U . k d akı b k l • e . yuzune aga yam az.. ar . k k al h f . 

ni gösteriyor. Mcmurlanmızın pek çoğu. 

muhafaza vazifeli gördükleri büyük a• 
damların kendilerine verdikleri aayısız 

hediyelerle evlerinin hatıra dolaplarını 
doldurmuşlardır. 

gemıyi yaptırmazsan en imi şu- ma s n, ~ u ge mege gayret et. Lala bı'r sandala b" k . .. l T fal . h k d' ib" nı<Dar a r ını mu a aza eder. Bır grup 
tacıkt h l'k ed . Ali h ,. . ınere gemıye guze .. ay an ıse ep en ı g ı b kil D 1 d" .1 L d "d 

. a e a erım. a seıamet versın. doaru aı'ttı·. O 1 d .. ) aıve a a ıye ı e on raya gı er. R 
B ba d Dedi ., ., genç.. n ar a guze •. d 

a sı a: . . · Hükümdarlar. Prensler, diplomatlar Q m a 0 '1 3 3 
d·-- Baş üstüne kızım, dedi. iste- Kız oradan yanına kırk beyaz kö- Sultan hanım, padişahın lalasının Görülmeğe seza.. kendilerini muhafaza eden ekip ıeflerine l 

'ı<:in gemi olsun. le, kırk beyaz cariye alarak doğruca geldiğini görünce hemen maiyetin- Bu sözler üzerine padişah ta gemi- kal"lı hususi bir kıymet te gösterirler. Demir muhefızlar şefle-
• Ye hemen ogece kuyumcuları ça- elmas gemiye geldi. Ertesi günü de deki kırk köle ve kırk cariyeye hep ye ıı:itmeği özledi. Mesela Vindsör Dükü kendisini koruma rlnden prens KantagU· 
Rırıp emretti. ipek yelkenleri açıp yola revan oldu- bir örnek kırmızı elbiseler geydirdi. Yedi çifte bir saltanat kayığına vazifesini üzerine almıt olan müfettiş Sa- zen trenden atlayarak 

Kbyumcular işe koyuldular ve iki lar. Görenler hayran oldular. Bu Kendi de erkek kıyafetine girerek binerek gemiye doğru yollandı. lomona (benim Fransız dostum) unva- kaçlı 
~<;.ne İçinde kızın istediğinden daha kadar hünerli sultan imiş gemiyi ne kaptan köşkünde lalayı bekledi. Kız, padişahın geldiğini görünce nını vermiştir. Vindsör Dü~esi de daha Bilkreş 23 (A.A) - Eski demir mu-

Ule) bir gemi yaptılar. mükemmel idare ediyor diye herkes Tayfalar lalayı karşıladılar ve doğ- hemen tayfalarına baştan ayağa sa- henüz madam Simpson iken muhafız hafızlar rüesasından prens Alelı:sandı-
Re~~lta~ ?~~1~ babasının yanına aferin dedi. ruca sultanın yanına getirdiler. rılar geydirdi. olan müfettit Boldiyi çok sevrnittir. Kantakuzen ile B. Kristesko kendilerini 

ı, elinı optu. Nihayet gide gide Hindistana va- Burada bir müddet konuştular.. Padişahı izet ve ikramla karşıla- Vindsör Dükü evlendiği zaman on- Butsaresa götürmekte olan trenden at-
<led-:- Teşekkür ederim babacığım, sıl oldular. Limana girerek gemiyi Lala, hayretinden şaşırmış, adeta yıp kaptan köşküne götürdüler. !arın kan koca muhafazası için iki elcip- lıyarak kaçmışlarılır. Kendilerini bulmak 
d" bı. istediğim gemi hazır oldu. Şim- demirlediler. dili tutulmuştu. Kahveler, çaylar, çubuklar içildi. ten vazgeçmek yalnız bir ek.iple ikfifa için yapılan araştırmalar boşa gitmiştir. 
~ ana rbhsat verin. Gemi ile bera- Böyle göz kamaştırıcı bir geminin Nihayet: Akşam geç vak.ite kadar sohbet et- etmek istedik. Mesele bu ekibin baıında 20 ila 30 kadar demir muhafızlar şefleri-
lıı r biraz tebdil havaya gideceğim. geldiğini görenler derhal Nazıra gi- - Aman efendim, dedi. Beni bu-

1 
tiler. bulunacak müfettişte idi. Vindsör Dükü nin davası Cumartesi gilnil divanıharpte 

~ilah yakın vakitte 2elirim.. dip haber verdiler. !'lazır sahile geldi. raya Hind padişahı ıı.önderdi. Merak -BiTMEDi- cSalamon)u ve Düıeı te Boldiyi iafiyor- başlıyacaktır. 
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Etrafa anber kokusu yayıldı 
Sevdalılar sevdalarına okadar dalmışlardı ki .. Etraf

larında olanlardan hiç birşey fark etmiyorlardı 
- Y oland 1 dedi. Bizi kucağına 

almış olan bu gece, baştan başa aşk 
havasından ibarettir 1 Sen genç ve 
çok güzelsin 1 Vücudun, beyaz zam- 1 

haklardan güzel ve kokuludur 1 1 

Her hareketin, bizatihi aşk ve ca
zibe, cazibe ve güzelliktir!. Ben de 
erkeğim, hem de aşkı, güzeli, zevki 
bütün felsefesiyle bilen bir erkeğim 1 
ve seni ilk gördüğüm anda, kalbim, 
benliğim hep senin oldu. 

<Fakat, sen bu aşkı görmiyecek 
lanıyamıyacaktm 1 Beni kendine 
hissiz sanacaktın 1 Sevdamı hisset
memekliğin için, herşeyi yaptım ; 
kalbimin sızılanna tahammül ettim. 
O kada• ki, sana hoşuma gitmediği
ni, bu büyük ve çirkin yalanı da söy
ledim 1 Beni sevdiğin takdirde haya
tının ve saadetinin tehlikeye düşe
ceğini de ilaveden çekinmedim. Fa
kat Y oland, güzel Y olandım, belki 
de bu son kısım yalan deiıilclir 1 

«Bütün bunlau rağmen birbirimi
zin kollan arasına düşmelr.ten kendi
mizi kurtaramadım!> 

Nostradamüs bunları söyledikten 
ıonra eğildi ve Y olandın gerdanın
dan öptü. Hayatının içinde bundan 
güzel ve tatlı bir buseye rastlama· 
mıştı. Bu Anda şeytan, yine Nostra
damüsün önünde durdu. 

Fakat, bu defa cehennemi gü
)üşiyle gülmiyor ve bir kenarda so
murtkan bir suratla duruyor ve sev• 
dalılara bakıyordu 1 

Nostradamüs, şeytana defolup git
mesi için bir göz İşareti yaptı ve şey· 
tan bu iııaret üzerine ..ani olarak
kayboldu. Fakat tarasada yenid<'n 
bir amber 1'okusu yayıldı. 

Sevdalılar, sevda ve muhabbet<' o 
kadar dal~lardı ki, artık etrafta 
olanlardan hiç birşey farkedemiyor· 
!ardı. 

Ayrıldıklaıı zaman, güzel Y oland 
Nostradamüac: 
- Bana bu geceki hdar güzel, hiç 

bir zaman görünmemiştinl dedi. Fa
kat esrarlı bir kuvvet, NostradamÜs· 
le güzel Yolandı birbirinin tekrar ku
cağına attı ve yine sarmaş dolas bir 
lı:anapeye oturdular 1 

* Rozamond, sihirbaz kadının dağ 
üzerindeki evinde, yaln.ız ve düşün
celi idi. Sevdalı bir kadın olmu~tu ve 
her sevdalı kadın gib.i, herşeyden şi
kayetçi, herkes tarafından terkedil
miş olduğuna kantidif 

Rozamonda göre, fuııkı olan ~ey
len kendisini terketmiş ve unutmuş
tu. Çünkü çok vakittenberi görün
miyor, Rozamondun hatırasını sor
mıyordu. Rozamondun şeytanla ara
sında doğmak üzere bulunan çocuk 
yüzünden siddetli bir anlaşamama7-
lık vardı. 

1 

gezinmek te bilmem ki olur mu) 
- Ya Rozamond. Demek ki ben 

senin için artık meçhul bir erkeğim!. 

Beni tamamen unutmuş görünü
yorsun! Hiç olmazsa sesimden de mi 

1 

beni tanımadın) 
Bu sözler üzerine Rozamond dik

katle bakınca, meçhul adamın sevgi
\ li•i olduğunu anladı. Şuursuz bir ha
reketle kendisini şeytanın kolları a-
rasına attı ve: 

- Benim kibar sevgilim .. Kocam 
gibi beni sen de terkettin. Uzun za
manlar arayıp, sormadın. Görüyo
rum ... Arz üzerinde artık beni hiç 

' bir kimse sevmiyor 1 dedi. 
... .,,,;. .- Rozamond, benden şikaye-

K~dına hakiki saadeti ancak çocuk verir! te hakkın yoktur! Seni ne kadar sev-
Berikine Nostradamüse gelin~e. diğimi ve sana sahip olmak için Nos-

0 da çok :ı:amandanberi hayatında~ tradamüse neler yaptığımı çok eyi 
bile haber vermiyordu ı. Nostrada- bilirsin) Yoksa.. Nostradamüs seni 
müs acaba neden eve dönmemiş idi) bana satar mı idi, hiç) 
Neden nerede ve ne halde olduğunu <Sana gelince: Sen bana kötülük 
bildirmiyordu) Neden kendisini bu· yaptın. Vicdanında, kalbinde neler 
raya, bu dağ başındaki kulübeye bı- var biliyorum. Uzakta da olsam dü
rakmış gitmiş ve bir daha aramamış- şündüklerin bana meçhul kalmaz. 
tı) Sana bahşettiğim çocuğu düşürme-

Genç kadın şimdi, kendisine çok ğe, onu bir nefes almadan 'öldürme
fenalık yapmış olan kocasını düşü- ğe kalkıştın 1 
nüyordu. <Sefil ve cani kadın 1 Sen bu ço-

Nostradamüsün, şeytanın sevkiyle cuk sayesinde arz üzerinde mühim 
Yolanda aşkını belli ettiği gece, Ro- bir yer tutacaktın 1 Çünkü senden 
zamond, dağ eteğindeki sihirbaz ko- doğan çocukların hepsi de müthiş 
ca karının kulübesi karşısından bağ birer galip ve kadın fatihi olurlar! 
ve bahçeleri seyrediyordu. Bu aralık «lskenderler, Neronlar, Cengizler, 
bağlar arasında bir çift gencin seviş- Napolyonlar hep benim çocuklarım-
tiğini gördü. dır! Meşhur zalimler, meşhur fatih-

lçinden: ler, insan şeklinde yaratılmış şeytan 
- Sade ben burada yalnız ve tek oğullarından başka birşey değiller-

bulunuyorum. Bir çocuğa -isterse dir 1 Bunları hayret ile dinliyen 
şeytandan olsun- malik olmak ihti- Rozamond, şeytana: 
yacındayım. - Fakat kadın için galiplik ola-

cBir kadının hakiki zevk ve saa- maz .• değil mi? diye sordu. 
deti ancak çocuk ile mümkündür, _ Kadın İçin mi} Kadına verilen 
hiç aldatmıyan aşk, çocuğa kar§' şeytani güzellik, en meşhur fatih ve 
olan aşktır 1 dedi. h J ci angir eri de yenebilir 1 Me~hur 

Tam bu sırada, genç ve güzel Ro- kadınlar da benim evladımdır!. 
zamondun karşısında kibar bir deli- <Kleopatral M ı· 1 B" 
k 1 d 1 

ar, esa ına ar, ızan-

an ı pey a o du ve ona: sın, sair saltanatların kadınları Ka-
Güzel bayan .. Ne için burada terin dö Midiçi hep benim kızLmm

yalnız başına oturuyor ve derin, de- dır 1 
rin düşünüyoraunuz? dedi. Fakat c Yer yüzüne gönderdiğim çocuk

larım -ister erkek, ister kız olsun
herkesten başka, şeytani ve esrarlı 
bir kudrete maliktirler 1 Arz üzerin
de fitne, fesat, kin ve husumet, harp 
ve felaket saçarlar, buna rağmen 
yüksek mevkiler de kazanırlar. 

bakınız, bu gecenin güzelliğine bir 
daha tesadüf mümkün müdür) Bu 
gecedeki e•rar, başka gecede var mı

dır} $öyle bir gezinti yapamaz mı
yız? Yoksa birisini mi bekliyor•u
nuz) 

Rozamond, derin bir ah çektikten 
sonra: 

- Heyhat, kibar zat, heyhat! de
di. Ben hiç bir kimseyi beklemiyo
rum .. Kocam burada yoktur, ben 
yalnız bulunuyorum. Bunun İçin de 
kederliyim. Başka türlü olmak im
kanı var mıdır) Fakat, ŞU anda geç 
vakıt meçhul bir erkekle bağlarda 

-BiTMEDi-

Dadı aranıyor 
Biri üç, diğeri iki yqmda iki çocuğa 

bakmak üzere bir T'drk dadı aranıyOI'. 

Lölövan gazetesine müracaat edilme-
lidir. 1 - 3 

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

lstanbul- Londra asfalt yolu Üzerinde 
Çalışmalar hızla devam ediyor 

Edirne (Hu.,usi muhabirim.izden) İstanbul - Londra asfalt 
y~lunun memlt'keti~z topraklarından geçen Burgaz Kuleli 
ko-!' ~asındakı 3~ kilon:ıetrelik kısmın ~aatı için Nafıa veka
letı bır lıllçuk nülyon hralık bir tahsisat ayırmış ve bu yolun 
inşaatı muteahhidıne ıhale edilmiştir. Müteahhit bu günlerde 
derhal ınşaata başlıyacak ve iki yıl içinde mütemadi tamirat 
kendisine ait olmak üzere işi bitirecektir. 

Asfalt yolun Silivri kasabası içinden geçen kısmındaki Ar
nonıı kaldırımlı yolun ~alt kaplama:ı.:a ~eğiştirilmesine baş
lrn:nış \'e c2dderun tevsıı ıçın gereken ıstimlil:kler yapıhnıştır. 
Bir kısım binaler do yıkılmış ve bu suretle yol genişletihniştir. 
Bu inpat i~i de en kısa bir zamanda bitirilecektir. 

* Tekirdağ (füısu'I) - l.stanbul-Edirne asfalt yolu üzerinde 
ve asfalta JOO metre mesafede 200 zer hanelik yeni modern 
iki göçmc·n köylerinin temel atma merasimi Tekirdağ valisinin 
ve kaza kaymakamı Niyazinin huzurlariyle yapıldı. 

Yeni kuru1ao:ık olan bu köyler Sıhhat vekaleti tarafından 
satın alınan (Uhlaz çiftliği) arazisinde 68000 dekar arazinin 
iskan hey' eti fen...,iyesi tarafından haritaları ve ;ılanları çizil
miştir. Bu hari•alar her göçmene tapu ile birlikte verilecek 
ve yeni köy tam modern şekilde toprak mülkiyetine malik 
olacaktır. 

FAYDALI YACMURLAR 
Edirne (Hususi muhabirimizden)- Bir müddettenberi mın· 

takadaki yazlık mezruatta yağmur ihtiyacı baş göstermişti. 
Son gunlerde Traky;;nın hemen her yerine d~en mebzul 
yağmurlar; bilhassa yazlık ekimler için çok faydalı olmuştur. 

Kı.şlıkların hasadı başlamıştır. Kı~lık mahsulat ekim itiba
riyle de ~ok iyidir. 

KOZA MAHSULÜ 

• 

.. llk Koza mahsulü de bu günlerde idrak edilmek üzere olup 
Koza borsasının 25 temmuz cumartesi günü açılması kuv
Yetle muhtemeldir. 

Uzun köprüde yeni sene Koza mahsulü idrak edilmiş ve 1 Asfalt yolun Lüleburgaz kısmında kiişad resmi 
lıorsada satışa başlanmıştır. Koza Iiatleri jx,rsa.Yı takip et- mektedir. 

;t4 ttAZIRAN CUMA 1 

Japon bombaları altında 
Kantonda yan~ınlar, ölümler ara
sında hayat gene devam ediyor 

Bir traçasından Kantonun bankanın 
seyreden muharrir intibalarını 

yanışını 

anlatıyor ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . a] z1 i yazan: Pi yer Liz i nutr yö er, oto-şeniyler.. ren insani sebepler hiç bir zaman yokt~' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kovlon Çinlilerin başlıca menzil1dir, Geçen gün bir bankanın taraçasınclsft 

KANTON, HAZiRAN 1938: Fakat Japon tecavüzünden masundur. Kant.onun yanışını seyrediyorduk. Yaı>'' 
Kanton !ngilizlerin elinde bulunan Gtl'NDELlK BOMBALAR mızda, Kızılhaçın bir doktoru, bir Be' 

Hang-Kong'a bir şimendiferle bağlıdır. Eğer, iyi tahsil görmüş beş adama dün- çıkalı milyoner, bir Amerikalı meslek 
Bundan bir sene evvel bir şehirde diğe- yanın en büyük beş şehrinin hangileri daş, bankanın direktör muavini, ve 2 ~· 
rine gitmek için ancak üç saat kafi idi. olduğunu sorarsanız, bunlardan ikisi bile elli beş yaş arasında tahmin edilebiJeO 
Hong-Kong'dan bir feribota biniliyor, belki Kantonun adını zikretmez. muamma suratlı bir Çinli vardı. 
sazlıklarla dola olan körfez geçiliyor ve Halbuki Kanton eğer içinde daima ha- Ve bu asil centilmen, altın çerçeveD 
Kovlon'a varılıyorou. reket halinde bulunan ehalisinl, sazlıklar gölüklerinin camlarını ipek bir mendilli 

Hong- Kong bir adadır. Kovlon ise la- arasında yaşayan bal>kçılan, No-Ham bize diyordu ki: 
tadır. Kovlonda, dünyanın en büyük ge- mahallelerini hesaba katarsanız, üç mil- _Kanton çok bombardımanlar gördU. 
milerinin yanaştığı rıhtımlar, Peninsu- yondan çok fazla nufüsa sahibdir. Kant.on Roma gibi ebedidir. Çinde mii· 
lar tarafından inşa edilmiş devasa bir Eğer, bu ceunp merkezinin Hong-Kong itim olarak ne olursa Kanton ona iştira~ 
otel, aşağı yukarı yalnız İngiliz vatan- erazisine bir milyon mülteci gönderdiği- <'hniştir. Bu, yıldırımları çeken şehirdir· 
da§larının ikametlerine mahsus bir tngil- ni ve buna rağmen üstüste nufüsa sahip Çine gelen ilk beyazlar, Macaoyu tesi! 
tere mahalleırl, muhtelif hava yollarının olan şehrin Çindeki büyük uğultunun eden Portekizli kemiciler de buraya ıeca· 
hava istasyonları vardır. Burada 200000 asla eksilmediğini söylersek, vaziyeti da- vüz etmişler, fakat bozguna uğratıhnıf 
Çinli, üzerinde ~i.r bankaların güzel bi- ha iyi anlanınız. !ardır. Daha dün, Kant.on, Nankin'e ştd· 
naları bulunan bır Fransız sokağı, evler, Kanton, ihtimal rengiyle hareketiyle detle mukavemet eden cenup merkeıi 
saraylar, kulübeler vardır. Şurada İngl· modem mahallelerin, asyat ınağbetleri idi. llk milli bükümel burada kuruldtl• 
!iz çocuklarının, sarı dadıların nezaretin- aldın hav,...lsnın alamıyacağı bir şekilde Bur8'5ı, korkunç isyanların, kanlı ihtilal· 
de oynadıkları güzel caddeler, burada imtizaç ile Çin'in en hayret verici bir !erin annesidir. Dünkü Çini parçalayaP 
üzerleri süprüntülerle zırhlanmış domuz- §<!hlrdlr. Amerikan grat - ırlyellerinin bütün cereyanlar burada teşekkül etmiş· 
!arın dolaştıkları pis mer'alar göze çarp- yanında Çin mahallelerinin alçak tek tir. Bugün de onu birleştiren bütün cere· 
maktadır. katlı kulübeleri uzanmaktadır. yanlar burada toplanm11ktadır. Otuz ya· 

Nihayet şehrin bir de garı varaır. Bu Nehrin, bliyük dıvarlar halinde çatla- şmdaki bir Kantonlu, dünyanın herhaıı· 
sahil istasyonudur. Kanton ve Sang-Sa- yan kemerlerinden uzakta eski şehir var- gi blr tarafındaki bir adamdan daha Çok 

d'."1 g"?e~, J_Iong-Kong-Hankeu Şmen- dır. Avrupanın ve Amerikanın tanınmış facia görmüştür. Facia bizim kaderimiZ· 
diferlennın nihayet notasıdır. üniversitelerini hiç de aratmıyacak dere- cllr, Ve daha çok zaman evvel, tüccarla· 

Bu şimendiferler de b~gün dünyanın cede güzel lln!verıılleleri, Japon bomba- rımız, bombalal'ı, yangınları, katli Anıları 
en çok bombardıman edilen hattıdır. Jıariyle gül haline gelml§ olan büyilk mü- yağmaları bilançolarının kAr ve zaraJ 

KOVLON: es.seselerl, hastaneleri vardır. Bunlardan kısmına ithal ey1""'eye başlamışlardır. 
Daha dün, üç saatlik bir yol kMi ldl. bir tanesi de Çinde en eski Fransız mü- Şimdiye kadar Kanton, sinemalarını, ti

Ve gardan her gün her istikamete yirmi es.sesesl olan Fransız hastanesidir. yatrolarını. çalgılı kahvelerini, kumar
tren kalkardı. Bu gün Kovlondan Kan- Bilhassa içinden çıkılmaz Çin evlerinin hanelerini bu kadar az müddet kapama· 
t.ona gitmek lçin on sekiz saat hesap el- •bulunduğu mahalleler tıpkı bir ekmek içi mıştır. 
me!k Jazundır. Bu öyle olduğu halde bi- gibi birbirinin lçine geçmiştir. Sıksık, Bu akaş..:0 büyk aktörümüz Me-Lana 
le adam Kantona sağ salim gideceğinden kalabalık hareketli, halk, binlerce el ara· Frang'ı görmek lstermlsiniz? Bu aynl 
emin değildir. haları, açık havada dolaşan aşçılr ve kr- zamanda Saro. Bemar ve Mune-Sullldir. 

Çünkü tren, şimale 20 kilometre gl- şılarında, bağ~ lrunıp, garip Kanl<>n Hem erkek kahramanları, hem kadın 
der gitmez 1841 anlaşmalarile Jnglltere- ymeklerlni yiyen müşterileri vardır. kahramanları oynar. Asyada bunun ka· 
ye verilen araziyi terketmektedlr. Ondan İşte, harbın pddetll, vah§! bir sabırla dar meşhur adam yoktur. Tiyatrosunun 
sonrası için de artık Allaha emanetsi- bu şehri yiyip gemirmektedir. Her gün orkestrası çok enfestir. Bunu dlnlemelı 
nlz ! bir kaç mahalle alev almaktadır. Has- için halk birbirine girer. 

Hergün, hatta günde bir kaç defa, Ja- taneler doludur. Morgler cesed alma- İşte ebedi Çinin bombaroıman ediltıı 
pon filoları, semada görülmekte, yüz maktadır. Yoldan geçen her kamyona bir şehrinin üstünde böyle konuşuluyor· 
seksen metre kadar yola yaklaşmakta ~eri kaldırmak için vazıyet edil~- du. En kalabalık mahallelerden kalın 
hiç şüphesiz, obüs taşıyan trenleri ara- tir. duman sütünları yükseliyordu. 
maktadırlar. Günün her saatinde bu böy- Evet, §U hususta mutabıkız: Bu katli Sokaktan bir •ıhhl lmdad arabasının 
ledir. Onun için lokomotifler Kovlon'da Aını izah etmek için stratejik sebepler geçtiği ve bir çanavar düdüitfuıün sesl 
ancak geceleyin uyanıktırlar. yok değildir. Fakat bunları mnur gsöte- lşjtiliyordu. 

İşte bundan dolayıdır ki Japonlar, da- __ _ 

ha ziyade sanğat eserlerini, köprüleri, IZMlR iKiNCi iCRA MEMUR- • • k J ak 
tünelleri hedef ittihaz etmekte ve kendi- 11 ıcra 1 ın~c tır. .. • 
!erini sıkan b ç l"k kodelayı lrml ye- LUOUNDANı ltbu gayrı menkul uzerınde her 

b
. d h ahaue edin ı_ be,,,,;._,, Mustafa ve muammere 137 lira hangi bir tekilde hak talebinde 
ıraz a ar t ce, Ş3- .uıomet- b 1 ölü M h d' b b b • • • • • re imalde ol üslerin dö elrtedlrl orç u e me ın u orcun· ulunanlar ıfbu ılanın tanhı nef· 

Jşaponlar üanrind hle blrnınha t errl. dan ötürü paraya çevrilmesine ka- rinden itibaren 20 gün zarfında 
ze e ç ya ese ') K • k d Bah • il ' d k' 'k 1 '! b• l'k '"rülmi h yin Ad .ndi"' rar ven en artıya a a arıye e erın e ı vesı a ar 1 e ır 1 te 

go yen, er şe eta taş ge ıs• ahali inci 'kin • k k " d • • .. ti • 1· d zannolunan bir sahayı bombardıman et- m .es e ı cı avaz ao asrın- aıremıze muracaa erı azım ır. 
mlşlerdi.Fakat onlar daha henüz ufukta d~ ~agd~ aolda 2 oda 1 m1!tbah 16/7 /938 tarihinden itibaren 

k bolmad el 
---•·• d Iikl . d küçuk hır sandık odası ve hır tu- fartname her keıe açık bulundu· 

ay an evv , "'"""-' e enn en lu b b I 700 1. k' , 
dı§arı fılayan şaşkın böce'.kler halinde uhm aıı u ~an ı~a ıymetı rulacaktır. Yüzde iki buçuk della· 
yüzlere, Çinli amele toprak altından bit- m ~enlı 10" No. taJlı ev açık liye mÜfteriye aittir. Müterakim 

meye ık it d kımıld ~ h arhrma ıle ıatılıga çıkarılmıftır. vergi ve tanzifat ve tenviriyeye 
ve ış a ın a anma,.a aş- B' • • 26/7/938 · ladılar. • ın~~· a~tırmaıı.. .. tarı- olan belediye rüsumu ve vakıf ica-

K ala kUrekl 
. !arı im bıne muaadıf ıalı gunu saat 11 de- reıi artırma bedelinden tenzil 

azm n, en, ray , ç en-ld' B d bed )' 
to

l h 
1 

h 
1 

. ardı,..., ır. u arhrma a ıatıf e ı mu- olunur 
an, arç arı er şey en v .uvz açıp h ki t' ·· d • • 

kapayıncaya kadar yaralı yolu sardılar. aıı_ın;ıen yme. ın Y'!z e yetmı' 2762 No. lu vakıflar kanunu 

Demnm
. · h tt alar ,. __ lnd bo- betını bulmadıgı takdırde en çok mucibince tediyesi icap eden be· 

ır a ın yar ı uıxr e arh • t ki' , • hh"d"' b 
k bir tin ÜSt

.. "·ü . kl 'bl ran 11 e ısının taa u u a· deli taviziye mü,teriye aittir 
zu e · une...., şensıne ergı k'k I k , •. • 
kaynaştıklarını tayyareden gördüm. 1 a ma tartıl~ ·~tıf 15 gun da- Arttırmaya istirak etmek isti· 

lki sa tt Ü tt tahribl tamir l 
ha uzatılarak 2 ıncı artırması 11 / yenler yüzde 7 5 pey akçesi veya 

a e, ç saa e er o u- 81938 'h' .. d'f b • 
nabilir, ondan sonra ikinci bir filonun tarı ıne musa ı pertem e milli itibar banka mektubunu ha· 
gelmesi beklenebilirdi. Tayyarelerin gel- günü ıaat 11 de yapılacaktir. milen 938/722 No. lu İcra doıya
diği uzaklardan akseden motör seslerin- Satıf 2280 No. lu kanun haricin- sına veya icra münadisine lüzumu 
den anlaşılır anlaşılmaz binlerce amele de o~duğu~~.an ~ inci .artı~ad~ en müracaatleri ilan olunur. 
inlerine saklarurlar, toprakla intibak çok ısteklı uzerınde ıhaleı katıye· 2251 (2295) 
ederler, nebatların altlaxına gizlenirler 
ve beklerler .. İşte o zaman, tekrar facia 
anı başlar, ve Osakada yapıhnış bomba
lıµ-, müthiş bir sesle tekrar yağar. 

tki üç bombardıman bir şey değildir. 
Daima tamir olunabilir. Hiç yorulunmaz. 
Kırık, yaralı raylar, sanki yerden biti
yormuş gibi tekrar dilzelir ve tekrara 
kıvrılmağa başlar. 

Gece bastırır bastırmaz trenlerin geç
mesi lazımdır. Uzun siyah trenler, içinde 
hiç bir ışığın parlamadığı trenler, bu na
hif ve hiç bir işaretsiz Ama yolun üzerin
de saattevasati sekiz on kilometre sür
atle ilerlerler. 

Çünkü Kovlon rıhtımların>, büyük 
vaporların doğrudan doğruya Hamburg
dan, Marsilyadan, Vankuvudan, San 
Fransiskodan, Sutamptondan getirdikleri 
büyük sandıklardan temizlemek lazım
dır. 

İşte harp eden Çin için, top namluları, 
obüsler, bombalar, tüfenkler ... İşte Dot
roitdan gelen tayyare parçaları, küçük 
tanklar, zırhlı kamyonlar .. lşte Avustu
ralyadan gelentuzlu etler, hububat, siga
no, damuzlıırı.. İşte tayyare bombaları, 

Artık düşünmeyiniz! 
Yazlık elbise kW1Ulfl&nnw nereden alabileceiinizi biliyor mU1U11mı 7 .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en ıon modaya muvafık kumaşlarıle aizi 
müşkülden kurtarmıştır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın 
nış fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardesülükler ve 
ıer türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çe,itleri rekabet 
:abu! etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. 

Peştemalcıİar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul•ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 
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ANKARA RADYOSU 
Öğle neıriyab: 

IZMIR BELEDiYESiNDEN ı 
Kartıyaka tramvayları hayvan

!arının 938 mali yılı ihtiyacı için 
sabn alınacak 35 bin kilo arpa be
lıer kilosu 4 kunıttan 1400 lira 
muhammen bedelle ve Bat katip-
1ikteki tartnamesi veçhile açık ek

Saat 12.30 Kanıık plak neşriyatL 12. ;i!tmeye konmuftur. ihalesi 15/7 / 
5 O Plak : Türk musikisi ve ballt ııarkıla- 338 Cuma günii saat 16 dadır. lt-
n. 1 3. 15 Dahili ve harici haberler. k ) ) Jık 

1-'lausmann bulvanndaki büyük mıyorum . !irak etme istiyen er 105 ira 
mağazaların camekanları önünde bi- O, bu gibi zamanlarda söylenil- Akı~m neşriyau : :nuvakat teminat makbuzu veya 
rikmiş olan kalabalıktan sıyrıldığı za- mesi mutad olan bütün sözleri sıra- 'lanka teminat mektubu ile söyle-

b h lık h · B' 1 d LJ d k · • k ,en gün ve saatte encümene gelir-man içinde ir ra at issettı. ır a ı. rem e pe samımı onuşu- Saat 18. 30 da plakla dans m\lsikisi. l 
az evvel kendisine çarpan, itip ka- yordu. Kadın onun kadar mütehey- JL er. 
kan inoıınlardan Iaalettayin biriyle yiç de~ildi. 1 9. 15 te türk musikisi n ha " prkılan 2403 lira 92 kuruş bedeli keşifli 
pek&)a yumruk yumruğa döğüşebi- - Rica ederim çekiliniz. Şimdi (Hikmet Riza ve arhda~bn), 20.00 de Sümhuriyet caddesinin konak 
lirdi. O kadar sinirlenmişti. neredeyse Aşıkım gelecek. saat ayan ve anpça neşriyat, 20. 15 ıe "Deydanından ba,hyarak Fevzi 

d 1 türk musikisi ve halle prkılan (Handan <>asa boluvarına kadar uzanan ka-Sağa eola bakarak ilerlemeğe baş- Fransis onun evli bir ka ın oma- . 
!adı. dığını öğrenince biraz sukutu hayale ve arkadaılan)' 21 .OO de çocuk esirge- ıalizasyonun 2 yan duvarlarının 

Birden küçük bir dükkandan genç uğradı. Fakat onun evli olmayışı işi me kurumu namına konuşma. 21 · 15 te 'amir ve yükseltilmesi ve Üzerinin 
bir kadın ÇJ!r.b. Bu genç ve uzun daha kolavlaştırıyordu. Cesareti bir stüdyo salon orkestrası, 22·00 de ajans 'Jeton anne kanaklarla kapatılma
boylu bir kadındı. Saçları, bütün göz- az artan Fransis, onun ellerini elle- haberleri. 22· 15 te yarınki pro11Tam ve 1ı ba, mühendislikten tedarik edi-

istiklaJ mar,ı. ,ecek ke~if ve •artnamesi vechile leri kendisine çekecek kadar güzel- rine çekmedi. • 
di. Franaiain gözleri de gayri ihti- - Bana ne olduğunu anlıyamı- ISTANBUL RADYOSU '.cık eksHtmeve konmu4tur. ihale-
yan. 0 kadına takıldı. yorum f diyordu. ' i 5/7 /938 Salı günü saat 16 dadır 

Öğle neşriyatı : · • k k · • ( 180 l' 50 Ve, biraz aonra, ne yaptığını dü- - Anlamaya ne lüzum var> ,tira f'tme ıshyen er ıra 

§Ünmeden genç Js:adını takibe başla- Çılgın bir arzu vücudunu tutuş- Saat 12_30 Plakla Türk musikisi. 'turu,luk muvakkat teminat mak-
dı. turuyordu. Genç kadın duvara da- \uzu veya banka teminat mektu-

1250 Havadis. 13.05 Plalcla Türk mu· 
Zaten onu takip etmeseydi neyle yanmıştı. F ransis kadını omuzların- sikisL 13_30 Muhtdif plak neşriyı.u. \u ile söv)enen gÜn ve saatte encü-

vakit geçirebilirdi? Şehrin merkezin- dan tuttu ve bir kerre Öptü. -nene gelirler. 
deki işi bitmişti. Hem de ona ayırdı- Belki bir kerre daha Öpecekti. Fa- Akşam neşriyab , 19-24-28-1 2251 (2178) 
iı vakitten çok evvel. Bugün, biitüiı kat koridorda bir aes işitip birbirlerin- Beher metre murabbaı 300 ku-
l, adanılan, güneşe ı'nü.+~k gibi j.ş- den ayrıldılar/ ,ı -u~tan 940 lira 50 kuru, bedeli mu-

•- Saat 18.30 da plakla dans musikisi, \ammenli 63 üncü adanın 313-50 ferini bitirmek için acele ediyorlardı. · ~ Yok.. Yok istemem, Yarın öğ- 1 
be b b·ı· · F 19.15 te konferans: A i Karni Akyiiz -etre murabbaındakı" 26 aayılı ra-F ransis bugün üğle yemeğirıdı;: ka- le yemeğini ra er yeye ınrız. a- 5 b ~ 

• , k b k 1 k . O 1 (Çocı.Jc terbiy.,ıi), 19.5 te orsa ha- ·anın ••h•ı ha, k,,t,·olı"kteki ,art-naına: , · " • at u a şam o ge ece tı. nun a · - 11 
. be berleri 20.00 de saat ayarı Crenviç ra- ,ameaı· vechı.le 28/6/938 salı g;;. - Epeyce işlerim var. Calibıı ko- raberim. "' · • "· · ' : -

sathanesinden naklen, 20.02 de Müzey- •• t 16 d ık t '! "h ) lay halledilmiyecek. Ak~m ye.tne- - Yarın saat ka~t-a~ · '\U saa a aç ar ırma ı e ı a e 
ğinden evvel dönemiyeceğiml . de- Randevu saatini te..b!t ettiler., Her yen ve arkadaıı!an tarafından türk mu- · ~ilecektir. lstirak etmek istiyen-
misti. '>alde ikisi de bu tandevuya sadık •ikisi ve halk şarktlan, 2 ~· 45 te hava ra- 1er 70 lira 55 kunısluk muvakkat 

· • ak d d ld l poru 20.48 de Ömer Rıza ta<afında .._ \ • t akb · b k t Halbuki, ona mühim gelen biı 'ralm niyetin e eği i er. · ' emına m uzu veya an a e-
hç küçük meseleyi çabucak halledi· Fakat bu anda başları çok dön- rapça söylev, 2 l.OO de Muzaffer llkar 'llinat mektubu ile aövlenen gün 
vermişti. Şimdi, bütün bu öğleden 'TIÜştü. Birbirlerinden adeta titriye- ve arkad:ıılan tarafından türk musikis' •ıe saatte encümene ıı:elirler. 
eonra, istediğini yapmakta ve bu ka. •ek ayrıldılar. ve halk şarkıları, 21.45 te orkestra, 22. 10 14 21 24 2017(2155) 
'dını da takip etmekte serbeatti. F rans[s otelin holüne döndü. Ma- 1 5 tc ajan~ haberleri, 2 2 · 30 da plak,!~ . 

Bilmem aiz hiç sokakta bir kadı- 1asına oturdu. Viskisini bitirdi. Son- sololar, opera ve operet parçaları, 22. Beher metre murabbaı 300 ku-
nin peşine düşmüş olan bir biçare- ·a saatine baktı. 50 de son haberler ve ertesi günün pr~ '"Ustan 1748 lira 25 kuru' bedeli 
nin haline dikkat ettiniz mn - Şimdi ne yapayım? dedi. '.!••mı. -ııuhammenli 57 i'rı.ci adanın 582, 

Adımlarını takip ettil>i kadınin a· Saat altıydı. 75 metre murabbaınd ... ki 6 sayılı 
" AVRUPA JSTASYONLARI, b k • l.k k' dımlanna uydurmak için çok mü8 - Mari evde yoktur. crı;asının natı~ı aş atıo ı te ı 

ltülat çeken bu insanlar kendi kılık- Viskisinin parasını verdi. Soka~a SENFONiLER, ·artnameai veçhile 1/7 /938 cuma 
larıru ikide birde dükkan vitrinlerirt- ~ıktığı zaman sokaklar ona deminki ·ünü saat 16 da açık artırma ile 
de kontrol ederler. Tibi güzd görünmedi. Fransis artık 17.3 OBerlin k":ı dalgası: Senfonik 'hale edilecektir. 

Fransis kısa boyluydu. Fakat bi · -:üneşi, onun neşesini görmiyecekti. konser, 19.10 Varşova: Senfonik kon· f•tirak etmek istivenler 131 lira 
çimliydi. Yüzü, ıı:sabt kuru ve sol- l)üşünüyordu. Yarın öğle yemeğini ser, 22 Prag' Çek filharmonisi. 22.3Ç JS ,kurusluk ı:nuvakkat teminat 
gundu. iri gözleri ve kısa kesilmi• ':arısiyle birlikte yerrtenin çaresini Berlin kısa dalgası: Senfonik konser, m:ıkbuzu ve:ııa banka teminat 
ufak bıyıkları vardı. Vitrin tamlatı- bulmak lazımdı. Ona Versaya y;;ılnız 23 Varşova' Senfonik l-onser. "Dektubu ile söylenen gün ve saat-
na akseden hayalini pek yakısıkli bu- ~itmeye müsaade edecekti. Marinin ' ~e encümene gelirler. 
luncailerliyorvegençkadının g~zbl- :>rada bir u:taR akral>ası' var&. '' HAFiF KONSERLER: 14 21 24 28 2067(2187) 
liğini görüp hajrrah kalmaS'I .iÇİn ' F ransis bu •akrabo. kadından, etra- · 1 , 
önüne geçi.rordıı. f " cınl saran birçbk delikanlı olduğunu 7.1 O Berlin kısa dalgası. Kan:ık m'u, .l - Senelik kir~sı 136 lira be-

Genc; bdınıtı kendi k.irislna ):,eri: ve ismi hafif diye çıkb!il içi~, nefret siki (6.15 keza), 9.30 Bahriye bandosu -!eli mtıhamm~nli ; eski Hasan Ho-
zed'ğini farkedirtce gülümsedi: «be's-· ·~derdi. 10.30 hafif musiki. l l.45 Bcrlin kısa ~a yen: 928 ind sokakta 14 sayılı 
b,,IJi benim tipim bul > diye d'üşün- Yalanlar hazırlıyordu. dalgası, ~ebir bandosu, 13 hafif musiki 'ırsa Baş kAtipÜkteki ~artnamesi 
İ!ü.. Bir arabaya bindi. Evinin adresini 14. 15 devamı, 13.25 Bükreş, plak ko;,- veçhile acık arttırmaiia çıkarılmış-
. Yalniz zayıf ve uzun boylu kadı!}· verdi. Arkaya yaslandı. Fakat, dai- se ri , 14.30 devamı, 17.45 Berlin kısa '.ır. Ihalesi 1/7 /938 Cuma günü 
la h H · d 1 k ·aat 16 dadır. ı~. tirak etmek ister onun oşuna gidiyorlardı. elr ma cebinde ta~ı ığı rove ve.r ar asını dalga•ı: l, sonu konseri, 18.50 devamı. 

• J f dak k ı h · '" · · k · k'ld' "enler 10 lira 25 kunı~luk muvak-rnavı göz erinin etra ın i ızıl çi ra atsız ettıgi içın enara çe ı ı. 16 Brüno, radyo orkestrası. 19.20 Prag.' 'cat teminat m1tkbuzu veya Banka 
lekelerine bayılıyordu. Hulyaya dalmış olacaktı. Ona yol bando muzika, 19.40 Bükrcş: Mandolin 

· . . • teminat mektubu ile sövlenen gün Yabancı kadın bövleydi. Yüzi' ;ek kısa geldi. konsen, 20 Berlın kısa dalgası: Eglance- tt .. 
1
. l 

f 1 b L d •'fd' K d bak 1 . . . ve &aa e encumene ge ır er. aza oya egı ı. en isine ıl · Aparbmanın kapısını ça dığı za- lı musıkı. 20 Varşova : Londradan ka-
2 

S l"k • 
30 

I' b d l' 
dığı zaman hemen gözlerini yere eği. man ilk nedameti hissetti. rışık program nakli, 20.30 Prag Fok or- . h- ene

1
•1 Sıch~rtlı ırdad ~ ed ı 

il il ·· ·· • . 'UU ammen ı e ı er ca esın e Yor, çantasını sa ıya sa ıya yuruyor· _ Zavallı Mari.. Beni öyle sever kestrası. 21 Llypzıg' Sopran, tenor, bas. " 1 k' d h l' b ak B 
d O • ba ı k 'ba b' k d be ' sayı ı es ı u u ıye ar ası af u. , agır s ı ı r ır a ına n- •(ı·. radyo orkestrası, 22 Ostrava: Musikili , 

. d catiplikteki ,artnameai veçhile 
zıyor u. Baktı ki yumuşamak üzeredir, he- ve şarkılı sahneler. 23.20 Prag: Plak l.çık arttırmaY.a çıkarılmıştır. lha-

Bir dükkanın camekanına bakar 'Tlen şunu düşündü: konseri, 24.10 Peşte: Çigan orkestrası •eai l/71938 Cuma günü saat 16 
gibi yaparak kadını öne geçirdi. Ma - Hiç bir şeyden haberi olmıya- :ladır. l •tirak etmek isteyenler 2 
da k. I b" k d d t k k OPERALAR, OPERETLER: Y m 1 namusu ır a ın ı, onu a- ca i!. 'ira 25 kurusluk muvakkat teminat 
itip etmekte hiçbir tehlike yoktu. Ve Merdivenin üst basamaklarına ma.'kbuzu il~ söylenen gün ve saat-
onu t k • tt' k 21 Bükre•' Biyetnin cCarmen• ope-

a ıp e 1
• vaklastı~ı zaman Clandla yeme ye- • te encümene gelirler. 

K k • b" k d d V rası, 22 Brüno: Thom~ın cMignon> o-
arısı ze ı ır a ın ı. e onur yeceğine pek emin değildi. 3 - 350 lira bedeli ketifli Ata-

bu zekası, karışına karşı hissettiğ' - Böyle şeyler birdenbire olmaz l pera•ı. >ürk caddesinde Devlet Demiryol-
rnuhteris sevgiyi henüz söndürme· Diyordu. ODA MUSiKISI, 1arı istimlak hududu dahilindeki 
rnişti. Bunun için beş senedenberi An-ıhtarı kilide soktuğu zaman '~ki etfaiye binasının enkazı mü-
ona pek ehemmiyetsiz ihanetlerdr bu i•i yapmamaö-a hemen hemen ka- •eahhı'de aı't olmak u""zere yıkılma-b 1 T b' k ' "' 16.20 Prag: Yaylı sazlar kuarteti, 20. 

u unmuştu. a an ıskançtı. Ev- rar vermi• oibiydi. '1 Ba, katı0pliktekı" •artnameıı· veç-1 'd J b" k k ' .. 20 Bükre~ı Oda musikisi konseri. " 

iz mir Vakıflar Müdürlüği" nden: 
Seneliği 

Lira Cinsi Mevkii No. 
30 Kahve oc.iı Sandıkçılar 155/11 

138 Ev Abdullah ef. 358/7 
48 Dükkan. Hastane C. 100/78 
30 Dükkin Kestelli 113/95 
50 Dükkan. Kestelli 116/83 
24 Ev Yel Değirmeni 337/78 
60 Dükkan Kestelli 327 /133 
36 Dükkan Yemi§ Ç&11ı11 328/61 
60 Sebil dü.ldıin Kestelli 329/35 
60 Dükkan Kestelli 333/137 
48 Dükkan Şerif Ali 349/1 
72 Dükkan Çilengirler 351 /29 

200 Mağaza Birinci Belediye 119/lS 
144 Dükkin Birinci Belediye 127/12-14 
Y ukanda yazılı kiralık akarata açık arttırma müddeti içinde istekli 

çıkmadığından beJ gün müddetle temdit eclilmiftir. ihalesi 27-6-938 
pazartesi günü saat onda Vakıflar idaresindedir. 

2250 (2296) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 
Başmüdürlüğümüz merkezindeki mintakalar ve lzmirle civar ka· 

zalar arasında 1938 mali yılı içinde yapılacak ispirto, Suma ve me
vaddı infilakiye nakliyab S - 7 • 938 günü saat IS te ihale edilmek 
üıere kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen nakliye bedeli 8795.lS muvakkat feminab 659.64 li
radır. 

Şartnamesi levazım ıubemizde görülebilir. isteklilerin 2490 sayıh 
kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını muvak· 
kat teminat nakit makbuz veya banka teminat melrtuplariyle tayin 
olunan saatten bir saat 1 evvel batmüdür)üğümüzdeki komisyona 
vemıeleri ilan olunur. 

24-28 2198 (2292) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdüı lü-

Çamaltı tuzlasında beheri 2496.37 lira keıif bedelli iki memur ev\ 
yaptırılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 374.46 liradır. Kqif, proje ve §&riname-. 
leri levazım tubemizde görülebilir. 

İsteklilerin 6 - 7 - 938 günü saat 15 te başmüdürlüğümüzdeki ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

24-28 2167 

inşaat münakasası 

(2293) 

lzmir incir ve üzüm Tarım satış 
kooperatif feri birliğinden: 

Salihlide İn§& edilecek üzüm deposu intaatı kapalı zarf uıulü ile 
eksiltmeye konmu§tur. lnfaatın muhammen ketif bedeli 25.539 lira 
olup vahit fiat esası üzerinden yapbrtlacaktır. Teminat mikdan olan 
1915 lira nakit, banka mektubu veya devlet tahvilleri olarak yabnlır, 

Eksiltme 30 - 6 - 938 tarihli perfCDlbe günü saat 15 te lzmirde Bi
rinci kordonda it hanında genel direktörlük odasında yapılacaktır. 

Fenni evrakı gömıek istiyenler lzmirde Birinci kordonda gümrük 
kaqıauıdaki i,letme hanında Birlik lntaat servisine müracaat etmeli-
dirler. (2294) 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 
Müzayede ve temdit müddetleri içinde talibi çıkmadığından pazar

lığa bırakılan kiralık akarahn müfredab listesi idare kapısına talik 
edilmİ§tir. Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatleri ilan olunur. 

2249 (2297) ) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü-
ğünden: . 

Çamalb tuzlası aabiliıvle deoiz üzerinde yaptırılacak yedi adet 
münferit heli İn§&&bnm ihalesi on gün uzatılmııtır. 

Ketif bedeli 4503,80 muvakkat teminatı 338 liradır. Keıif proje 
ve p.ıtnameleri levazım ıubemi:ı:de görülebilir. 

isteklilerin 30 • 6 - 938 günü saat 15 te bapniidürliiğümüzdeki 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 2244 (2291) 

enme en evve ır ço aş macera- Apartımanın antresinde kimse iile açık artbrmana konulmuttur. 
!arına karışmıştı. Fakat bu gibi ma- 1 1. 15 Beri in kısa dalgası: Piyano mu- lb 1 . .. l ki k l. d b. 1 33 I' 75 k luk akk " 

yoktu. Hizmetçiler izinliydiler. Yazı •ikisi (Brahmsc). 18.40 Brüno, Slovak a esı 28/6/938 Salı günü ıaat 16 lon 7 ira ' ta ımı 13 ıra an ın er ıra unıt muv a~ 
ceralarda en eyi rol onun olmuştu. odasında da kimse yoktu. halk şarkılan. 19. 10 Val'lovaı Piyano dadır. latirak etmek isteyenler 26 dokıan iki lira muhammen bedel- teminat makbuzu veya banka te-

Cünkü 
0 aşıktı. B t ı · tm ı·y·dı'm ·ef·ka•'yle ,arkılar. 19. 15 Bük' r••·. Çı'ft lira 25 kuru,luk muvakkat temi- le ve bat katiplikteki tartnamesi minat mektubu ile söylenen gün Bir gün, karısının kendisini, ken- - unu a 1mın e e 1 

· • •· u ~ 1 l 
disinin gençliğinde ba•kalarının ko- Dedi. Bir kadına ihtiyacı vardı. piyano konseri, 19.1 o Varşova: Piyano 'lat makbuzu veya Banka teminat veçhile açık eksiltmeğe konulmut- ve saatte encümene ge ir e(r. ) 
Cll8ını soktuğu mevkie.koymaya ce- Kendi karısını gönlü çekti. Evde ol- resitali. 19.45 Peşte: Macar ..,rkıları mektubu ile söylenen gün ve saat- tur. ihalesi 28/6/938 aalı günü sa· 14 21 24 28 2066 2188 , 

d • · · .. ül" d" O Idatmak (Çı"gan refakati"yle). te encümene gelirler. · at 16 dadır. İttirak etmek i4tiyen-••·et etmı" • olduö-nnu ı· •ı"tecek olur·~ ma ıgı ıçın uz u. nu a ) k akk ' B led' · 938 li h • • .ı, ...., ' ... - ' ~ b ı d d" ka 4 - Baamahane civarıada yap· !er 82 lira ı muv at temınat e ıyenın ma Y1 ıçmuw 
fevkala'de sı'nı'rleneceg·ı· muhakkak- üzere u un uğu için şim 1 rısını b nk ner· .. ec..m tabminı· yı'rmı' bin satır :l ı f ı d O .. ı DANS MUSiKiSi: !ırılacak hal santral binası için 3 makbuzu veya a a teminat %~ -o· 
tı. a ·a aza seviyor u. nun guze ~.det tecrübe kazını ve 2 açık son· mektubu ile söylenen gün ve saat- ilan haf katiplikteki tartnameıi veç-

B k dı d be 1 kokusunu istiyordu. ,. 
- u a n a ni nereere gö- 22.10 Var~ova. 23.10 Peşte. 23.30 da.i yapılması açık eksiltrneğe ko- te encümene gelirler. bile açık eksiltmeye konulmU§tur" 

türüyor?. lt odasından çıktı. Sofayı geçti. nulmu,tur. Ke,if bedeli 1.050 lira 12 17 21 24 2049(2174) Bedeli muhammeni beher satın do-
Cenç kadın simdi sola dönmüstii Kendi odasına girdi. Ve birdenbire Liiypzig. olup tartnamesi Baş Mühendislik- Beher m.etre mura!>f>aı 800 lı:wut: kuz buçuk kuru§ hesabiyle bin do-

$anzelizeyi geçti. Kleber caddesine ::lurdu. Birisi konuşuyordu. ten tedarik olunur. lhaleai 28/6/ tan 2496 lıra bedelı muhammenli kuz yüz doksan beJ liradır. ihalesi 
aaptı. Kendi odasının yanında Marinin IZMIR MEMLEKET HASTA- 938 Salı günü saat 16 dadır. işti- 48 inci adanın 312 metre murabba- 1/7/938 cuma günü saat on altıda• 
' Oradaki büyük bir otele girdi. Ve ~dası vardı. Ve bu odada bir erkek NESi DAHiLi HASTALIK- rak etmek isteyenler 78 lira 75 ku- U:d~~ 10 .•ayılı araas~ sat~§ı haf- dır. İ§tirak etmek istiyenler yüz elU 
holdeki çay masalarından birine o- •atlı ve yavaş bir sesle konuşuyordu. L,AR MOTAHASSISI rutluk muvakkat teminat makbu- katıplikeki prtnamesı veçhile S-7- liralık muvakkat teminat makbuzu 
turdu. Fransis te başka bir masay~ Fransis bir an sustu. Dinledi. Ve DOKTOR ru veya Banka teminat mektubu 938 aah günü saat 16 da açık arthr- banka t • t kt b ·ı 
oturdu ve bakışmıya ha•ladılar. Jirdenbire kapının üstüne atılıp içeri c 11 y t "le söylenen gün ve saatte encü- ma ile ihale edilecektir. iştirak et- v.~Yİ .. emına :e u .'? 1 8 

Bunu, biraz sonra, birbirlerine gü ·aldırdı. b e aA ar 
1 
n mene gelirler. me~ is~ymakbenler 188 liralıbank mkauvakkt ~t :rir~=~n gun ve saa e encumene 

Iüm•eyişler takip etti. Marinin odasında genç ir adam 5 - Beher metre murabbaı 300 temmat .uzu .. veya .. emı· lS-
21

_
2
4-

28 
) 

Gözlerle o kadar kendilerinder vardı. Versaydaki uzak akrabasının 'mrustan 1.308 lira bedeli muham- nat mektubu ıle soylenen gun ve 111• 2093 (2203 
geçmişlerdi ki sanki bütün diğer ma· :vine devam eden delikanlılardan 3lenli 63 üncü adanın 436 metre atte encümene gelirler. 
sada olan insanlan görmemeye ba.. mı. Muayenehanesi: ikinci Beyler murabbaındaki 12 sayılı arsanın 18-21-24-28 2353 (2243) 
laınıslardı. Hele F ransise o dakikadr Marinin kızıl çillerle muhat mavi sokağında Fırın kartıaında (25) satısı ba3 katiplikteki sartnamesi Senelik kirası yüz elli liradan 
dünyada bu kadından başka düşün- -:özleri ona dikilmişti. numaradadır. veçhile 28/6/938 salı günü aaat 16 üç seneliği dört yüz elli lira bedeli 
Ceai yokmus gibi geliyordu. Tam bu O zaman Fransis kanunun mazur TELEFON : 3956 da açık artırma ile ihale edilecek- muhammenli Tilkilikte belediye-
sırada !:adın birdenbire yerinder. 7,Ördüğü jesti yaptı. Delikanlı onun EVi Göztepe Tramvay caddesi tir. f~tirak etmek istiyenler 98 li- ye ait altın parkta ve Hasan Feh-
kalktı. Fransis te onu takip etti. bileğini yakalamış olduğu için yalnız No. 1O!8 TELEFON 2545 rıı 10 kuruşlulc muvakkat teminat min;n tahtı tasarrufunda bulunan 

Kadının bindiği asansöre bindi. Mari öldü. malı.buzu veya banka teminat kahve önündeki 189 metre murab- Muayenehanemi ikinci Beylet 
CYnı katta indiler. Genç kadın tam Haykın•malar, boğu,malar oldu. iş jüriye kaldı. mektubu ile söylenen g'.iıı ve saat- balık yer başkatiplikteki ,artna· sokağında Halk fırkası sırasında 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 

ır koridora giderken büyük bir ce- Fransis tevkif edildi. Tahkikat yapıl- Nihayet, Fransis halkin alkişlayi- te encümene gelirler. meıi veçhile açık artırmaya konul- 65 numaralı evin birinci kahna 
•aretle yolunu kesti: -lı. Matbuat katil hakkında sempa- ci mırıltıları arasında kendisine ben- G - Belediye zabıta memurla- mu~tur. naklettim. Fransız hastanesile ala-

- Madam. tik şeyler yazdı. Muhakeme sırasın- ziyen daha bir çoklan gibi beraet et- nna 84 adet yazlık ceket, pantalon lhnlesl l/7 /938 cuma günü 1&• kam yoktur. Sabahdan akşama 
- F 11b.t l)1Öeyö.. Ben sızı tani- :.dA müddeiumumi bilı: ona aQdı...Y ~.ı.Ji. . - -J- -- beher ceket 6 lira ve b .her panU.· at 16 daı!ır lttiı_:a1' etmek htiyen· !!..dar ~üraea~t kabul o!unur, 
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Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine miini olur. Komoien aaç

lann köklerini kuvvetlendirir ve betler. Komojen saçların gıdasıdır .. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağazalannda bulunur. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Çilingir Süleymanın eski yıllar kazanç vergisinden borcu olan 204" 

lira 14 lrunı§un temini tahsili için· mülkiyeti tahsili emval kanununa 
göre haczedilmiı olan Orhaniye mahallesinin Yusufdede ıokağmda 
kain 203-1 sayılı gayri menkulü idare heyetinin 3 - 6 - 938 günliik ve 
522 sayılı kararına müsteniden 250 lira üzerinden tekrar 21 gün müd
detle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 8 - 7 - 938 cuma günü ıııat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatleri. 18-24-30-6 2132 (2241) 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan i, : Maniaada lnönü bulvarı üzerinde ve Hal

kevi civarındaki Vakıf arsalara yaptırılacak iltlşer daireli iki kira evi
nin inp.atı vahidi fiat üzerinden kapalı zarfla verilecektir. 

Ke§İf bedeli muhammenİ, her iki evin keşif bedeli 22357 lira 96 
kuruştur. 

Muvakkat teminat : 1676 lira 85 kuruştur. 
Eksiltmenin yapılacağı yer yirmi temmuz 938 çarşamba günü saat 

15 te Manisa Vakıflar müdürlüğü binuındadır. Teklif mektuplan 
mezkur günün saat 14 düne kadar verilmit bulunmalıdır. 

Bu işe ait projeler silsilesi fiat cetveli fenni §artname eksiltme fart
namesi Vakıflar umum müdürlü~ü inşaat müdürlüğünde ve Manisa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girecekler 938 yılına ait ticaret odası vesikasının ve 
yaptığı en büyük i§in on bin liradan llfağı olmadığına dair Nafıa ve
kaletinden alınmıf yapı müteahhitliği vesikalarını göıtermeleri li
:ınmdır. 

Ekailtmeye gireceklerin ya bizzat yüksek mühendiı veya mimar 
olmaları ve yahut bunlardan biriyle müıtereken teklif yapmaları li
mndır. 

Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektubunun yazılmuında ve bu 
zıufl • ,,n verilmesinde ve posta ile aönderilmesinde 2490 sayılı ka
nun t..arfiyen riayet edilecektir. 

ı4 - 28 - 2 - 6 2248 (2298) 

isterseniz 
Dünyanın her tarafından ıeve ıeve kullanılan ve 

cildi tTa,tan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçak1arın1 kullanınız 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mustafanın eski yıllar emlik sah§ bedelinden borcu olan 367 lira 

91 kuruşun temini tahsili için mülkiyeti tahıil emval kanununa göre 
haczedilmit olan Hasan hoca mahal!esinin birinci Sipahi sokağında 
kiin 21 sayılı dükkan yeniden takdir edile!l iki yüz lira üzerinden 
illin tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlml§hr. 

lateklilerin 8 - 7 - 938 cuma günü saat on be•te Vilayet idare heye-
tine müracaatleri. 18-24-30-6 (2239) 2133 -

fzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Afyon tüccarı J. B. H. Günün eski yıllar kazanç vergisinden bor

cu olan 50802 lira 76 kuruşun temini tahsili içh mülki. ·eti haczedil
mi, olan Kasa!> bızır mahallesinin yalı caddesinde kain 4 ıayılı depo
dal:i 1-4 hissesi tamamına takdir olunan 12 bin lira üzerinden tarihi 
ilindan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye Ç>karılmıştır. Taliple
rin 8 - 7 - 938 cuma günü saat on be~te vilayet idare heyetine müra-
caatleri. 18-24-31}-6 2131 (2240) 

iLAN 
Devlet demiryolları 
dürlüğünden: 

.. 
umum mu· 

1 - Devlet demiryo!lan btasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 
müsabaka ile hare'.tet memur namzc::i alımıcakhr. 

A) Müs akava i~tirak edebilmek için orta tahsili bitirmit olmak. 
B) Türk olmek. 
C) Yaşı 18 den 11fa~ ve otuzdan (dalıil) yukan olmamak. 
B) Asgari bir sene için askerl:kten muaf o1mn!t. 
E) idaremiz hekimleri b.rafındıuı yap•lacal: sıhhi muayenelerinc!e 

faal sen· ste çalışmağa miini bir inza ve ha&tal•ğı olmamak. 
2 - Müsabakeda kazananlar 61 lira ile tavin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklar

dır. 
3 - Müsabaka imt:hanı 9 t"mmuz 938 cumartesi gilnü saat 14 te 

Haydarpa§ll, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Malatya, Adana, Afyon, lz
mir ve Erzurum işletme merkezlerind~ yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 temmuz 938 cuma gününe kadardır. 
5 - Talipler i§letmelere ve istasyonlara istida ile müracaat ede

ceklerdir. 
6 - Kabul terait ve evsafı hakl:onda daha fazla malfımat almak 

istiyenler işletme merke,.leri11e ve istasyonlarıı. "'üracaat edebilirler. 
19~24-29 2167 (2258) 

S 1 C AK? 
Sicak havanın size hararet vermesi, kanınızı zehir· 
leyen "Toxin" lecin vücutta artmasındandir. Bu 
tehlikeli "Toxin" leri ENO "MEY VA TUZU" 
icerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
hararetin ve kabizin önüne geçer. ENO mc 
sıhhatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

#•EIZlmıEl'ıı."'.11"""""1:1! --------------' 
Motosiklet Alnıak Çok kolay 

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

Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 

DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKETTE 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOSIKLETLERlNlZIN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
ISTEMJYORSANIZ VE VERECEölNlZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI A-1EVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

VtCTORJA· ,,'J~" 
it f,llOO ccm 'fo•n•n~od•h 

ı:a.lC:PS ., 

''V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETLERlNl 

TERCiH EDINtZ ..,. 
PHANOMEN Marka Bisikletleri 
PRESIDENT çok ehven fiatlerle 
PIKT ATOR satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A1iofti B;radttrTP.r "VEM ... marka 
E. K. Ş. Kôzım Dirıkı-------ı• 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende aablır. 

Ul\1UM- SANA YI ERBABININ ' 'K ı M 
Nzaarı Dikkatine U 8 eDSUCat 

Mensucat makinaları ı:ıe tezırahları bilumum sanayi makina· 
ları, T ornalar, M akkaplar, F re:reler ı:ıeıaire .• 
cPLATT11 markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel"'ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevı demirler ve borular. 
Her sittem l<0mpresörler. 
Dekovil Vf' maden ocakları demiryolları in~aat malzemeleri .. 
MARATHON marknlı her cinı torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve .• 
TIT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarını:o:ı aşağıdaki adresten temiıı edebilirsiniz : 

G. D. GiRAS Pf'ştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - izmir 

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

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. ş·rketinin 

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

a;:laoı Zaı·I 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Wl.Pl?.IM SATIŞ YERLERi Wl~t?.l~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

SARK HALI T. A. S 

F ABRIK ASININ 
Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BJRINCI KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrin iP rinde teşhir edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
fdlnlz, Satış topt.,n ve perakende 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
1 - Menemen kazasının Maltepe köyünde müdddi zarfında mü

teahhidi tarafından ikmal edilmiyen 91 tek köy tipi göçmen evi pazar
lıkla yaptırılacaktır, 

2 - Mevcut keıif mucibince İnfaatın mecmu bedeli 21264 lira 
otuz kuruştur. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 1594 lira 83 kurut muvakkat teminat 
bedelinin maliye veznesine yatınldığına dair makbuz ibraz etmeleri. 

4 - Pazarlık 1/7/938 tarihinde ve ıaat on birde iık&n müdürlü· 
ğünde müteıekkil komiıyonda yapılacaktır. Taliplerin ve fazla izahat 
almak iatiyenlerin her gün İlkin müdürlüğüne müracaatleri. 

lS - 18 - 21 - 24 2QS1 12207) 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağnsı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiak alımhimm fena akıbetler dojurmaaına 
..aai olmakla beraber b6t6n ılbraplan da dindirir. 

Kumoa~.'~in . 'lıtM , 
ıı .. 

DEUTSCHE LEVAN l Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vaour acentası 
G. m. b. H. RÔYAL tm:RLANDES 

KUMPANYASI 
DBUTSCHE LEV ANTB • LINIS 

HAJımURG A. G. VULCANUS vapuru 14/ 6/938 tari 
' binde limanuıuza selip Amaterdam. Rot· 

S. S. ANDROS ftpal'll W• liman- terdam n Hambms limenl.n içiia yüi 
ela olup Rotterdam. Hamburs •• Br.. alacaktır. 
IDeD llmanlan için ,Dk alaeaktır. TRAJANUS vapuru 23/6/938 de 

S. S. HERAKUA vaparu 23 bazlru. beklenmekte olup Burgu Vama ve Köe
da IMldeal,or. Rotterdam. Hambarı .,.. teaıce limanlan için )'ilk alacaktır. 

anım- llmanlan için yUk ahıcalmr. SVENSKA ORIENTE UN1EN 
SERViCE MARITIME ROUMAINE AA SN E motöril 30/6/~938 ta-

BUCARF.S'r rihlnde beklenmekte olup Rotaerdam. 
S. S. PELE.S .....,.. hal• Jimammg. Hambaq, CdJ'aia. o.om.. P.•~rk . 

ela olup Tripoll, Be,-routl., Hayfa. Port .... Balt.Jt limanlan İOİll ,Dk .ı.c.ktır. 
Sait limanlan için yük alacaktır. SERViCE MARITIME ROUMIJN 

S. S. DUROSTOR 28 ......._ Mk· ALBA JUUA npuna 2/7/9)8 de 
leni,yoT. K&atence. Calatz. 0anap '" beldenmekte olup Malta. Manilya Y• 

Calatz aktarmua için y6k alacaktır. CenOYa limanlan için yOk ve yolcu abr. 
Dlndald hareket tarihleôPt navlua

DEN NOR5ICE MIDDEUIA VSUNJE lardaki deiitiltliltlerden acenta meauU-
OSLO yet kabul etmez. Daha fazla tahillt için 

S. S. SAN ANDRES vapmu 26 hazi- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
randa beldenfTor. Dlyep '" Noneo npur acentaltima mlracaat .liJmeel rl-
umum limanlan için ,.Git alacaktır. 1 ca o unur. 

JOHNSTON V ARREN UNF.S L TD. TeWaa ı 41 l l / 4142 ' 1113/4221 
LIVERPOOL 

S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek-
leniyor. Burgu, Vama. K&stence. Suli- ''Umdal umumi Eczacı K::: ~-! '°:- "'-~ w-j 

mil Aktaşın 

na. Calatz n Braile limanlan için ,uk d • tt ı• " • 
--"""\- alacaktır. enız acente ıgı 

STE ROTALE HONCROISE L d 
DAMUBE MARITIME t • 

M. S. SZECED ,...puru balen liman· Umdal • 

ela olup Port Salt '" lakenderi7e liman- HEU.ENIC LINES L 1D. 
lan için ,.Ok alacaktır. TIJRKIA vapura 28 huirancla belde· 

Bahar çiçeği 
Kolonyası ' -· ........... . . ' .. ...... . ,, • M. S. TISZA npuru halen limanda 1Ü7or. Rotterdam. Hambarı n Aaftl'll 

olup Danup umum llmanlan lcla ,.ek limanlan için JUk ah.caktır. 
lla' ıcl r.... addri 

.., .. Solaıia ..... 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
b ..... .-.11ece1r 
..... lncewen 
_.._. bedi, ••• ec-
zacı Kemal Klnn1in 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
"hcakm. lzmirde HiW eczanesi 
kok-wak Gmrine ciddi yürüyen 
bir aa6e1ıese olmut. kokuculul 
llemini fllŞlrtmıı bulunmaktadı' 
Hilal eczaneeini. eczaca Kemal 

Kamili işindd.'.i ciddiyeti, kolon
yalanru lzmirlilere sorunuz. 
Yalan Ye benzet- isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil .............. 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1938 1ene1inde en IOD icat edilen ba vantilltörler üç adet pil
le iti•. Bir aaatte bir lmruftan daha az sarfiyat :rapar. Bankala
ra 98 pmhanelere, evlere butanelere n her ,.de lizun olan 
bir lbtipçbr. Bilhaua saatte bir kant ıibi az aarfiyat J&pmHI 

tuarnf için bir harikadır. Taniye ederz. ' 
Salat ~ 98 depoea ı bmirde Salahan ciftl'IDda No. 1JJ/9 

öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Baş Hekimliğinden: 
Ha•n-in 938 mali .... illli:raa olm ....... cimi mikd.n Ye 

talwpW filıd.i ile ........... temP.tlan ,... .... iadem enek Tela-

.. ıs lıuirm 938 t.nbinden 30 buinn 938 tarihine kadar ıs gün 
mft«lılede ....,.,N:Je ............. Şut-neleri hutanede hat be
lrL ........ l&iileLilir. Elailtme 30 ...... 938 perpmbe SÜ
.. wıt il de Tepe:ilde Emrua auiye ••nNinde teııUril edm 
baıkıon huzuıuuda ,..,dacaldır. Muvaldmt teminat olarak para 
't'eya para mahiyetindeki evrak komisyonca ahnmıyacağmdan istek
liler ..... sininden eYvel teminatlu'llU bmir mal .......... ,..... --..... 

Sewlndn bir ............. . 
&azel ve 9"'hl ........ her ,,..... ztıade-
alle memnun ed•. 
&inlik M SlhhetlnlZI ...Ulan etm• 
....... eniz siz de emulsez olan 

•PERLODENT" 
dit IMCUftUft• kulamnez. S._.• •ide 
edecellnlz mOk...,.... netludeR '°' ..... 
nun olacaksınız. 

TURAN rabriLalan mamatlbdar. Apı umanda Tuna 
tuvalet ıabanJar1nı, baı aabuaa ve kremi ile gtlzellik krem• 
leriai Lallanıaıa. Her yerde 1&tafmaktadır. Yalnıa toptan aa• 
bf!ar için lzmirde Cl asi Bul•annda 25 numarada amam acen
telik Nef'i Ak7aaıla ve J. C. Hemaiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut. ••• Teeton a.ea 

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

diftmi, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatti zatürreeye yol açtık
lara, iltihap yapan dit etleriyle 
kölderiae mide hımnmaM, apandi
sit, newaateni, utma n romatis
ma ya:•'liı femaen anlatılmlfbr .. 

Munldmt tenrinab Milrdan Tutan Temiz ağız ve aailam ditler ama-
Karut Kilo Lira 

Cimi 
Birinci elanek 

9225 12000 1230 mi ricut ıaihiulın en birinci f&I'• 
Slt 5400 6000 720 b olmuftur. Binaenaleyh ditleri· 
Y eiaıt 4500 nizi her ı6n kahil olduia kadar 
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kalı Wiaı&I eve Sömi lmb 12600 70000 1680 ıaranti edebilininiz ve etmeU.i-
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RADYOLIN 

alacaktır. A THINAI npana 1 S ...,.nwzc1a hek-
lllnclakt lıarebt tarlhJert,le ......... Rotterclam. Hamhurs.. Aa

tuıılardakl d~1dtklerden acenta me- Ten limanlan için ,.ile alaaıktlır. 
sallyet bbul etmes. ONUD> STATa AD LEY.ANT 

Daha fazla tafsnlt almak için Btrtn- IJlllE L1D. 
el ICordonm V. r. Hmıy Van Der Zee HFJ.VIC mot6ril ........ lpdd .. nda 

beklenilmekte olup ~ ... yüi 
" Co. n. •· Vapur meentalığma mtlra- alacaktır • 
caat ec!nmest rica olunur. BACHDAD motörG 10/12 ağuatoe 

Tel. No. 2007 " 2008. arumda ~enilmekte olup Ne...,.orlc 

----------- için yük alacaktır. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRlNCt KORDON REES 

B'NASI TEL 2443 
EJJerman LIH9 Ltcl. 

BAALBEK motörG I '/ 17 eytru ara· 
amda beldenilmekte olup N~rk ifin 
,.ok alacabr. 

BALKANLAR ARA.91 HA m 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konferanamm 
.eyyah. yolcu ve yük için tesis ettiği hat· 
ta m..ap YapelaT bandmıb 

LOVCElf 

LONDRA BATTI Uib npara 9 temmmda 18 dı 
Conatanza, Varna n Bars- llmanlan 

• DESTRO apana 7 haziranda içia 1.areket edecektir. • 
Lıverpool n Swmeadan plip L ov c E lf 
Jtilr ~ıkaraeak. Jüb Tapana pazarteli 18 temmuz saat 

CA V ALLO n'""11 7 haziranda 12 de lmıinlea bueket edecek Pire. 
selip Lonclra n Hall için yük ala- Kodu. Achvatik Um.nlar1, Venedilr. 
c:akbr. Tne.te .,.. Şup.k Ume·1M" iGia ~ .,., 

FLAMtNtAN vapura 2Z hui· yük alacaktır. 
randa Live1 poÖI ve Snmeadaa Gerek .....,udann mawml&t earilllerl. 
selin 7ik cıbracalr. prek vapur isimleri ft navlwalan bak-

DRAGO npan 25 hulrand kmda ac:enta bir taahhOt altma 1irmeL 
Loaclra, Hall n Anft!ftten selip Daha fu1a ta&lllt almak lçla Birlnel 
yfik çıkaracak n a,.Ü •manda Kordoada 168 numarada (UMDAL) 
Lonclra w HaD için ,.ak abıcaktır umum! deniz acentaltlı Ltd. müracaat 

Tarih n nulunlardald d~ edihnesl rica olunur. 
den aceııta mesuli)'et kabul etmea. TELEFON : 31 n - 4072 
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Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her Od otelin mlllteclrl Tirlciyenin en eski ohldsl BAT 
öMER LOTFO'dlr. 43 aenelik tecrilbeH idaresiyle bitin 'Ese 
.. ilana kendiainl eevdinnittir. 

OteD..mde mlaafir kalanlar. kendi evleriadeld nhab bu
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine ilaveten fiatler mGthit ucuzdur • 
lıtanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde ........ tar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her tlirliJ tuualet çe,itleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karı•nda 
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Yabancı gönüllüleri saymak • • 
ıçın 

Barselon ve BuTgosa birer beynelmilel komisyon • 
ızamı teklif edilecek 

lngiltere istiyor ki: 
Mütareke 
üzerinde 

akdi için ltalya Burgos 
nüfuzunu istimal etsin 

A lman gazeteleri ise artık .tavizlerde bulunulmamasını tavsiye 
ediyor, her tavizin kızıllara yaradığını _yazıyorlar 

= 
hpa1ıyada harbitf nıiithiş sahneleı~; °Kastelona .şehri dü~tükden aonra veraltı ma1ızenlerindcn 

Pam, 23 ( ö.R) - Londra karıımaz- MOHlM BiR ADIM ' Alman gazetesi artık yeni tavizlerde 
1ık komitesinde ispanyadan gönUllüJcrin Fa~ist gazeteleri de Londrada kan~· bulunulmamasını tavsiye ediyor.. Zlia 
geri alınması meselesinde elde edilen mazlık komitesinde tahakkuk eden an· her uzlaşma teıebbUsü İspanyada •K1%11-
anlaımanm açtığı ihtimaller ıu euretle la~ayı memnuniyetle kaydetmi~ ve fo. lan lehlncle bir vasıta olarak ku11anıl-
mülahaza edilmektedir : giliz planını kabule Rusyayı eevk ıçm maktadır. 

B. Muuolini 16 nisan tarihinden in- Fransanın Moskova hükümeti Uzerinde Londra, 23 (ö.R) - hpanyada iki 

ıiltere ve ltalya arasında hasıl olan an
laşmanın biT &n evvel mer'iyet mevküne 
girmesini temenni etmektedir. Roma bu 
noktada o kadar kaygı göstermiıtir ki 
Avam kamarasında işçi mebus1anndan 
B. Arthur Henderson bu hususta baıve· 
ltilden izahat istcmiıtir. B. Chambcrlain 
cevabında Roma paktının bir an evvel 
mer'iyet mevküne geçmesi hususunda 
ltalyan hükümetinin arzusuna lngiliz hü
kümetinin de ortak olduğunu bildirmiş
tir. 

BiR SUAL 

B. Henderson tekrar ıunu sormuştur: 
ltalya ve Fransa arasındaki müzakere• 
ler talik edilmiş olduğundan ltalyanın 

ln!!iltcre ile Franaanın arasını açmak 
teşebbüsüne lngi)iz hükümetinin müsıra
de etmiyeceği hakkında başvekil temi
nat verebilir mi? Başvekil cevaben ltal
yanm lngilcerc ve F ranıanın nrnsını aç
mak maksadım takip ~ttiğini gösterecek 
hiç bir sebep bulunmadığını söylemiştir. 

Roma paktının tatBik mevkiine geç
mesini tacil edebilecek çareleri bulmak 
iizere konuşmalar devam etmektedir. İn
giltere tarafından bu tatbik lspanyol me· 
eeleainin halline tiıbi bulunmaktadır. Ka
rışmazlılJ komitesindeki anlaşma da hiç 
fÜphesiz buna yol açmaktadır. 

JNGILTERENIN ARZUSU 

b~iliz uazeteleri bu netice) i umumi
;·ctle memnuniyetle karşılamakla bera
ber şunu da tasdik ediyor ki gönüllüler 
hakkındaki anlaşmanın tatb:ki uzun bir 
mühlet istemektedir ve bu müddet zar· 
fında Jngiliz - ltalyan anleıması mer'iyet 

mevkiine geçmemiş olacaktır. Eğer Js
panyada iki taraftan bir mütareke elde 
edilebilirse ve eğer Roma da bu mak-
utla Burgo~ hükünıeti nezdinde nüfuzu-
nu İstimal ederse bu devre kısaltılabilir. 
lngilterenin Roma sefiri Lord Perth 
Kont Ciano ile müzakerelerini bu yola 
ıokmağa çalışacaktır. 

Bu yolda bir gayret sarfedilmesini bü
tün lngiliz umumi efkarı arzu etmekte
dir. B. Chamberlain Jspanyada muhasa
ınatı sona erdirmek için her fırsattan is
tifade niyetinde olduğunu bildirmiş ve 
bu noktada güçlüklere eebep olmamak 
için İspanyol meselesinin kat"i tasfiyesi 
hakkında aarih beyanatta bulunmaktan 
dalına eakuuruatır. 

nüfuzunu kullanmasından memnun ol- taraf araSlnda muhasamat tati1 edilip 
muştur. Ayni gazetelerin fikrince İngiliz bundan bilistifade ltalya da gönül1üleri
hükümeti de sahayı temizlemek ic;in fa- ni geri alırsa !ngiliz • ltalyan paktının 
ideli bir gayret earf etmiştir. Böyle an· tatbik mevkii ne girebileceği söylenmek
la:ımanm tahakkuku mümkün olmuıtur. tedir. 
Fakat ltalyan gazeteleri Rusyanm taah- ltalyan mahafıli Londra komitesinin 
hütlerine ne dereceye kadar eadık kala- anlaımaya varmasından memnun gö

cağını düıünmektedirler. Her ne olursa 1 rünme~le beraber bunun kurucu n~tice
olsun, gönüllüleri eaymak üzere İspanya- leri hakkında şimdiden nikbinliğinin 
ya bir beynelmilel komisyon gönderil- mevsimsiz olacağı fikrindedirler. Çünkü 
mesi maksadiyle şimdi Barselon ve Bur• ~imdi Burgos ve Barselon hükümetleri
gosa yapılacak teklif ileri doğru atılmıı nin arazilerde gönüllüleri sayacak ve 
mühim bir adım olacaktır. tahliye edeeek beynelmilel komi5yonla-

Buna mukabil Alman siyasi mahafili nn gitmesini kebul etmeleri kelıyor. 
ihtiraz kayıtlan göstermekte devam edi
yorlar. cHamburger Fremdenhlat> ga· 
zetesi ıunlan yazıyor : İspanyadan gö
nüllülerin geri alınması için timdi bu 
muamelenin finansmanı davasını hallet
mek kalıyor. Bu mesele ve kontrol tefer
rüatı halledildikten sonra artık lngiliz
ltalyan paktının tatbikine de ciddi bir 
engel kalmıyacaktır. Paktın tatbiki için 
ispanyadan bütün gönüllülerin çekilme• 
sini beklemeğe ihtiyaç lcalmıyac:ağı ilk 
defa olarak Romada ümid edilmekte-

Alman cNach Ausgebe> gazı-tesi ye
ni uzla§ma teşebbüslerinde pek fazla ile
ri gitmemek tavsiyesinde bulunuyor. Zi
ra bu gaz.eteyc göre tecrübe İspanyol 
luzıllannı kurtarmağa matuf uzlaıma te
şebbilslerini hadiselerin poıa çıkardığını 
?$pat etmiştir. 

cNeva Chronicle> gazet~ine göte B. 
Musaolini İspanya aalcert vaziyetini ma
halJinde tetkik eden marqal Graziani
nin verdiği raporu tetkik edince genera) 
Frankonun mevkiini tehlikeye dü~ür

dir. Birkaç hafta ve azami birkaç ay meksizin ispanyadan on bin ltalyan u-
içinde pratik bakımdan paktın mer"iyet kerinin geri alınabileceği kanaatine var
mevkiine girmi-' olacağı tahmin ediliyor. mıştır. 

A. Kamarasında .. 
Alman yadaki yahudiler;n vaziyet

leri hakkında görüşmeler oldu 
Londra 22 (A.A) - Avam kamarasın

da bir nutuk söyliyen Butler Ingiltere 

ile İtalya arasındnki anlaşma hakkında 

demiştir ki: 

Ingiliz - Italya anlaşmasının mcriyet 
mevkiine girmesi için Ispanyol meselesi-

manlarma gelen müşahitler burada kala
caklar ve içinde müşahit bulunmaması 
muhtemel olan diğer gemileri de bu su
retle limanda kontrole tabi tutacaklar
dır. 

B. Butler bundan sonra Almanyadaki 
yahudilerin vaziyeti hakkında da ~unları 
söylemiştir: 

Ingilterenin BerJin büyük elçisi Ingi
liz tebaalarının Alman kanunları muci
bince yahudi tclftkki edilen lngiliz tebaa

işinin takviye edilmiş bulunduğunu tas- larını eğer bunların Alman kanunlar 

nin halli lngiliz hükümetincc mütekad
dim şart olarak telakki edilmekte ber
devamdır. 

B. Butler bundan sonra deniz kontrolü 

rih eylemiş ve sözlerine şöyle devam mucibince hlirriyetleri veyahut hakları 
etmiştir: tahdit edilmiş Lo;c diplomatik yolla hi-

Ifo vaziyette daha çok miktarda mü- maye hn:kkını kat'i surette müdafaa ey
şahit kullanılacaktır. Ayni zamanda bir }emekte bulunduğundan Alman hüki.i
hususi anl~ma yapılacak ve bH anlaşma metini haberdar etmek talimatını almış
>nucibince bazı ıı:emilerle Ispanyol li- tır. 

1 Berlinde Çek teşebbüsü 
Alman gazete ve radyolarının şid
detli hücumlarını · protesto etti .. 

Alman Hariciye nazırı Almanyanın Çekoslovakyaya hiç bir vakit 
hücum niyetleri beslemeditini söyledi 

Prag 23 (ö.R) - Siyasi nazırlar ko
mitesinin Südet muhtırası ve hilkümet
çe hazırlanan milliyetler statüsü üzerin
deki tetkikleri oldukça ilerlemi§ oldu
ğundan başvekil B. Hodza bu gün Südet 
mümessillerini komiteye mensup nazır
larla karşılaştıracak bir içtima için dave
tiyeler gönderm~tir. 

Prag 23 (ö.R) - .Narodnl PQlitika> 
gazetesine göre Çekoslo,•akyanın Berlin 
sefiri Alınan hariciye müsteşarını ziya
ret ederek Çekoslovak cümhuriyetine 
karşı Alman gazete ve radyoları tarafın
dan yapılan mUtemadi neşriyatı protes
to etmiş ve Çekoslovakyadakt vaziyet 
!hakkında Almanyada çık.arılan yanlış 
iddialar münasebetiyle böyle bir propa
gandanın sulhu tehdit ettiği ve Çekos
lovakyada'ki Alınan meselesinin sulh yo
lile hallini tehlikeye diişürdUğU nokta
sına Alman !hUkilmetlnin dikkatlnl çek-

mişAtlir. b d hi bi nin halli için yapılan müzakereleri bil- giln Südetlerle nazırları karşı ıkarşıyı 
mnn nazırı ceva ın a ç r zaman nl... bl dikkatl t.aki tt'ğini il . k 1 b" i tima . ~:~-
sl hu 

. tini bes YUA r e p e ı ve m za- getirece o an ır ç tertıp t:'-.Lli.u. 
Çeko ovakyaya cum nıye -
~ . ld v h d tta ka dedil keııe mevzuu olan meselelerden haberdar tlk defa olarak B. Hcnlaynm murahhas-

. e~ış ~ ug:nu :~ ~ ub ~d - edilmek istediğini bildirmi~ ve sulhu ko- }arı hükümet koalisyonunun erkanı ne 
mış od nl azı areal eh erınk tlurdme ih et nıyarak Çekoslovakya Almanlan mese- karşı karşıya geleceklerdir. 
muta o a.n norm are e e en are 
bulunduğunu bildirmiştir. Çek sefiri de lesinin de sulh kadrosu içinde hallini tc- YUGOSLAV SKOLLARI 
mUteakiben Çekoslovakyarun 20 mayıs min için elinden geleni yapacağını bil-
tarihinde Çekoslovak hilltümett tarafın- dirıniştir. Belgrad 23 (A.A) - Bin Yugosla"I 
dan alınan askeri tedbirlerin Almanyaya BENLA YNtN MURAHHASLA- Skolu Slavlar arası Skollarının uıUsaba· 
karşı tahrik mahiyet.inde olmayıp hudut RtLE GöRO'ŞECEKLER 

1 
kalarına i§tirak etmek tiz.ere bu gb 

mmtabsındakt bilyük kaynaşma karşı- Praga gideceklerdir. Gazeteler bu müna-
smda zaruri bir ihtiyat tedbirinden ibaret Prag 23 (A.A) - Nazırlar meclisi dün Sebetle Pragda yapılacak başlıca mUaa· 
olduğrmu b~. muhtelif mllliyetlem statUStl hakJmıda..ı bakalar eımasında altı bin kadar Y.ugoe-

Netice, olarak Alman hükU.metinin ld mesaisine devam etmiştir. Bu mesai lav Skollunun buluna~ağını ~ azma1ôe
milmessili Ahnanyanın Südet meselesi~ hayli ~rlemiştir. Çünirl1 B. Hoclia bu dırlar. 

Asilerin • 
çevırme plinı 

V arella kolordusu Cümhuriyetçilerin 
mukavemet merkezine yaklaşıyor 

Londra, 23 (ö.R) - Çarpmba ge· 
cesi Valansİya limanında iki İngiliz va
puru bombardıman edilmiı ve babnl· 
mıştır. 

Valanıiya ahalisi gece eaat 22,,0 la 
bu sabah aaat dört araaında birçok defa
ler bombardıman tehlikeeine maruz kal
mııtır. Jlk hücum bir deniz tayyaresi ta• 
rafından yapılmış ve atılan bombalardan 
üçü limanın ortasında patlamııtır. Bom· 
balann isabet ettiği lngi]iz vapuru 6ylo 
ağır bir rahne almışbr ki bir çeyrek geç
meden vapur batmıt bulunuyordu. 

Sabaha doğru Uç motörlii beş tayya
re tekrar Valansiyayı bombardımana te• 
ıcbbüs etmiılerae de defi tayyare baraj 
ateşiyle uzaklatmağa vo bombalarım fe• 

hir dışına bırakmağa mecbur edilrn1'ler• 
dir. Çünkü hükümetçi avcı tayyareleri 
bunları takibine çıkmış bulunuyordu. 

Diğer taraftan Valaruıiyanın cenu
bunda altı mevki bombardıman edil
miıtir. 20 yara1ı vardır ve bir çok evler 
tahrip edilmiştir. 

Paris, 23 (ö.R) - Nasyonalist kay
nağından bildirildiğine göre Kestilya 
kolordusuna mensup bir kol dün öğle
den sonra bir kaç kilometre ilerlemifrir. 
Sol cenahta nasyonalistler T eruel • Sa
gonte yolunu 32 kilometre geçerek böy
lece hükümetçilerin müstahkem hattını 
eçmiş bulunuyorlar. 

ki hükümet mevkilerinin muhasarasıdır. 
Cümhuriyetçilerin şiddetli mukavemeti· 
ne rağmen nasyonalistler bir çok köyle~ 

dar çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 

Salarnanka, 2 3 (AA) 
ri işgal etmişler ve 1 31 esirle birçok 

- Büyük malzeme almıılardır. Varella kolordusu 

Estramadore cephesinde tayyare kuv• 
vetlerinin himayesi altında nasyonalist· 
)er bir mikdar ilerlemişlerdir. 

---·· ---
Kont Ciano 1mumi kararga tebliğ ediyor : 

Kastellon cephesinde Onda kasabası-
1a kadar Sonella nehrine vardık. Ve 
'Jnda kasabasını İşgal ederek ilerisine 
~eçtik. Teruel cephesinde Valbona neh
inin sağ sehilinde bir çok l;a!labalaı-ı iş-

"'Dl f:ttİk. 

sekiz kilometre derinliğinde ilerlemiştir. 
Nasyonalistler böylece Mora de Rubye· 
rosun timalinde hükümetçiler~n mukave
met merkezine yaklaımaktadırlar. 

Kastellon cephesinde nasyonalist tay

B. Stoyadlnovlçl e görUf· 
m el er lnden Alman ıatçl· 

sini haberdar etti 
yare ve bataryalarının şiddetli faaliyeti- Roma 23 (ö.R) - Almanya sefiri Vor. 
ne rağmen hükümetçiler ileri hareketini Makenzen hariciye nazırı Kont Ciano ıı. 
yerinde sayclırmağa muvaffak olmuı- üç çeyrek saat süren bir mülaka1t.a bu• 

Paris, 23 (ö.R) - Londradan bil- lardır. Buna rağmen nasyonalistler bazı lunmuştur. Kont Ciano Venedikteki Yu• 
:lirildiğine göre ispanyada nasyonalist- köyleri alarak Konella nehri sahiline ka- goslavya başvekili B.Stoyadinoviçle -ve 
lerin taarruz hareketi Teruelin cenubun- dar gelmişlerdir. Fakat Villarreal etra- Romada İngiliz sefiri Lord Perthle ecre-
da ve Sagonte yo)a boyunda devam el· fmda hükümetçiler taarruza geçerek nas- yan eden muhavereleri hakkında AlınaJI 


