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

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUcilrU: 

HAKKI OCAKOCLU 
A 8 O N E Ş E R A- fT 1 

DEVAM MODDE11 Türkiye için 

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

Hariç lçlıı 

2900 
1650 

l._ ___ T_E __ L_E __ F_O __ N•:--2•6-97 ____ ._, 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

AnkaTTda daiTeleTde yaz 
mesai saatleri 

Ankara 24 (Hususi) - Dairelerde yaz meaa! 
.saatlerinin Ankarada sabah aaat 8 de ba,laması 
n bill fasıla öğleden sonra 14 e kadar devam 
etmesi vekiller heyeti toplantısında kararlaşb-

' rılmıştır. Bu mesai ıekJ.i 15 Eylrue kadar de-
vam edecektir. __J 

ciif?ih uriyitin ";· C!imhunveı esertnm beJcçUI, Mbıahlan rtkcıT "1l<ıst ocantediT YENi ASIR Matbaasında bualnnfbr 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~=====:!~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~:::.=~!!!!!!!!!!!!~ 

Hükü e on eticeyi bekliyor 
Eğer Çarşamba gününekadar kat'i Bukingamsarayının tebligi 
bir netice ·elde edilmemiş olursa.. . . . -.-. ----. 

Derhal harekete . gececeğiz ~arıs seraha.tıı~~~ ~ı.çın 19 ~ emmuza 
. • . iN MEC tehır edıldıgını ızah edıyor. 

Şüpheli f fs~~~K~~f 1~~~.f.~ıAcAK 
Dostluktan . ~ ·ft•~;- ~ ~···· ı ... ·. • 

Açık düşmanlığı 
~ Tercih ederiz 

---o--

l-latay meselesi etrafında muhte
(~if kaynaklardan gelen ve birbirine 

l
l.ıYJnıyan haberler, gergin olan sinir
lerimiz üzerine çok fena tesirler bı-
raktığında şüphe yoktur. . 

Fransa umumi efkarı için değerli 
hir tnesele sayılmıyan, hatta Fran-
cız gazetelerinde uzun boylu yer al

q t ) il~"+·-'. • ~ ;. ~ 

V· ~r ı- / 
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~~ ' 
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mayan bu ihtilaf, bizim cephemizden OrgeneTal Asım Gündüzü Antakvacla kaTgtlayan Hataylı Tfrrk vaı:ruları 1.'C 

büyük ve milli bir dava halinde ta- Beylan kahTamanlar abidesine ı:clcnk koyan yavnılar 
kip olunuyor. İstanbul, 24 (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki çarşamba gÜ· 

Eğer bu vaziyeti Fransız miUeti 1 · d B h nü yaz tatiline karar vermesi çok muhtemeldir. Kamutayın son ce seaın e aş-
ilrniyor ve takdir eylemiyorsa, vekil B. Celal Bayar, irndedeceği mühim bir nutukta Hatny meselesinin geçir-

Fransız hükümeti muhakkak hil- diği safhaları izah edecektir. Eğer Hatay meselesi o güne kadar kot'i §ekildc 
ınektedir. Bu vaziyet karşısında db" 1 • 1 k F hallcdilmemio bulunursa Bo§vckil, vnziyetin istilzam edeceği le ır en ama· ve 
?ansız devlet adamlannın dillerin- derhal harekete seçmek üzere meclisten ealuhiyet ''e itimat istiyecektir. 

CJen düşünnedikleri Türk ~ Fransız Hat.ayda, tescilin tatiline !karar vcren -~ 
tfost1uğu sözlerine nasıl inanmak ve milletler cemiyeti komisyonu fmısınm 
bu sözlerin .samimiyetine nasıl kıy- Tilr ler ııleyhlnde cphe nldiklan ve 
illet vermek lazım geldiğine şaşma- açıkça tahrik5.t yaptıkları tcsblt edilmiş-
rnak elden gelmiyor. tir. 

Evet, inanıyor ve takdir ediyo- Paris 24 (ö.R) - TUrkiye sefiri B. 
ı-uz ki, özle değil, fiiliyatla tahak- Suat Davas diin tekrar hariciye neznrc
kuk ettirilecek bir Türk ve Fransız tine gelerek Iskenderun Sancağında hU
dostluğu dünya barışı için bir kuv- küm süren vaziyet haklondn hariciye 
"et, Akdenizin sükun ve emniyeti nazırı B. Bonnet ile görüşmil§tilr. Türk 
itin bir teminattır. sefiri ayni zamanda milletler cemiyeti 

Biz bunu çok iyi takdir eylediği- tarafından nüfusun kay<lı için mahalline 
tnh"~ İçindir ki hayati ehemmiyeti gönderilmiş olan komisyon aleyhindeki 

Afyon 
komisyonu 
Çin de g 'zlı af yon 
imalathanele

rinden şikayetçı 
Cenevre, 24 ( A.A) - Afyon in

h:tan komisyonu Japonyanm reyi 
hariç o!m:ı.k üzere ittifakla kabcl et
tiği bir karar suretinde gayri mqnı 
ticaret ve gizli imalat bakımından 
uzak Şarkta bugÜn mevcut vaziye
tin vehe..mcti hakkında Milletler 
cemiyeti konseyinin yeniden dikka
tini celbetmiştir. 

Bu karara bağlı olup geçen sene 
kabul edilmİ§ olan karı:ır auretinde 
komisyon Çin hükümeti tarafından 
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

/ngiliz gazeteleri, tehir kararının, Fransız 
Cümhurreisinin cok nazikane bir telkini , 

eseri olduğunu kaydediyorlar 

Ingillz kralı ve kral~e8i biT merasimde 
Pıırls 24 (Ö.R) - Rc.lsicümhur B. Al- scbebile Fransa reisicümhuru Mnjestc

bert Lebrun Ingiliz hükümdarlarının Pa- lerln Paıise yapacakları ziyareti 19 tem
________ rise yapacakları ziynrctJn, sarayın ma- muza talik etmcği tercih edip etınediklc-

temi dolayısile 19 temmuza talikini tek- rini sordurmuştur. Mııjesteler bu telki· 
Jil etmiş ve bu da :kabul olunmuştur. Bu ne sebep olan duyguyu derin bir şekilde 
mUnnsebetle Bukingam sarayından §U takdir ederek bunu memnwıiyctlc ka· 
tebliğ neşredilniiştir: bul etmişlerdir. Bu sebeple Fransada 

.- Majeste kraliçenin uğradığı matem - SONU 4 ONCU SAHiFEDE -

Topçu atış mektebinin 
büyük atış talimj 

~ bir davamızı, temelleri çoktan şikayetleri de bildirmiştir. Fransanın 
&af8ılrnış ta olsa idealine bağlı bu- Sancakta intihap munıneleleıini talik et
lunduğumuz miUetler cemiyetine mek niyetinde olduğu muhakkaktır. Bu
tevdi eylemekte ve kuvvet darbesi- nwı da sebebi kolayca takdir edilebilir. 
ile baş vurmamakta tereddüt göster- Zira Fransa Hatay meclisinde her unsu
lrledik. ra alt olacak mebusların yüzde nlsbcti Antakyadan bir görünüş ... 

Metris sırtlarında 
muval f akıyetle 

yapıldı 
Fransa bizim bu samimiyetimizin hakkında Türklerle müzakereyi kabul 

hakiki manasını kavrıyamadı. etml§Ur. Bu müzakere milletler cemiyeti 
Milletler cemiyetinde kazandığı- komişyonunun Cenevredcki faal~eUn

~ız tezi, müstakil Hatay davasını den milstakillen cereyan etmektedır. Ve 
<;ı.irütnıek için bin bir fırıldaklara esasen Türklerin gösterdikleri husmnet 
baş vurdu. ka.rşısın<la bu komisyonun lskcnderunda 

Cuya bitaraf bir heyetin huzuru- tutunabilmesi de gilçle~miş1ir. J haşlıyan intihap faaliyeti esnasın- -SONU VCIJNCIJ SAHIFEDE-
a İürk ekseriyetinin mukadder ne

t~ccyi elde edememeleri i~in tedhiş 
81Yasetine kuvvet verdi. Muhtelif 
~asarı birleştirerek Türk ekseriyeti
tın karşısına müttehit bir cephe ha-
1.ndc çıkarttı. Buna rağmen Türkle
tın 2'.aferi muhakkaktı. Gözdağı ver
l'l'\~k için cinayetler tertip edildi. 
Mılli davanın bekçileri aabırsızlanın
~· Fransa da manevrasına başka bir 
l~tikaınet verdi. Cinayet mürettiple
tı, bariz Türk düşmanları İş ba
tından uzaşlaştı. Bu defa onların 
b~İ.~clerini emperyalist ~ilJetleri!', 

)Yuk devletlerin oyuncagı olmaga 
~ışık bulunan miUetler cemiyeti me
"1urlan görmeğe koyuldular. 
it Askcrr heyetimiz Hatayda müza
d crelerde bulunurken dahi tahrikat 
evaın eyliyordu. 

d Bu vaziyetin bir tek manası var
lc.~r. Fransa iki yüzlü bir siyaset ta-
ıp eylemekte müzakerelerle bizi 

?ralarnakta, diğer taraftan da seçim 
~ş etini aleyhimize neticelendirmek 
1rrıkanlarını temine çalışmaktadır. 
. ~atten saate Hatayda asayiş ve 
~lıznrnı temin hareketlerine iştirak 
k ecek ordumuzun Antakya ve Js
] enderun havalisine girmesini bck
erken bir türlü müzakerelerin bir 

lleticeye bağlanmaması bu iddiamı
~1°,;. başka bir delilidir. 
d akat yeni Türkiyeyi anlamıyan, 
}'aha doğru tabirle nnlamak istemi-

cnler çok aldanacaklardır. 
- SONU 2 tNCI SAYFADA -

HAKKIOCAKOGLU 

Istanbul 
Valisi 

Atina halkına 
hitap etti 

Atinadan bir manzara 

Atina, 23 (A.A) - lıtanbuJ va· 
lisi Muhittin Uıtündai Katimerini 
gazetesine apiıdakl beyanatta bu
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE 

Fransız gazeteleri yazıyor 

Paris - ft~nkara arasında 
anlaşma elze di 

latanbul, 24 (Huauat) - Topçu atıf 
mektebinin bu eeneld davr•nin eon 
büyük atıp bugün Metris çiftliği eırtla
nnda generallerimiz. kumandanlarımız 
ve kurmay ıubaylanmızın önünde yapıl
clL Atışları mektebin bu devresinde ye
tişen eubaylanmı.ı idare etmişlerdir. Bü· 
yük bir muvaffakıyetle ve isabetle idare 
edilen attılar çok güzel neticeler ver-

T .. k • M 'il tl c ' t ' J miotir. Abflar aaat ondan 1 3 e kadar de-
U r ıye l e er emıye lnuen vam etmi~ müteakiben davetlilere mek-~ 

cekilirse zarar görecek Cenevredir ~:~:~:.fından güzel bir öile ziyafeti ve- :ID Bir topçumuz at?§ vaziyetinde 

, ----~~------~---------------------~---·-------~------------------------------=== Paris, 23 (A.A) - Havas bildiri· 
yor : 

Türkiye hükümeti lle Sancaktaki Mil
letler cemiyeti komisyonu arasında vu
lrua gelen eon hadiselerden ve Türkiye• 
nin Milletler cemiyeti genel eekreterliği
ne tevdi eylediği notadan bahseden 
Mareel Ray. Ekeelaiyor aazetesinde di; 
yor ki ı 

cParis ile Ankara arumda anlaım!l 
elzemdir. Milletler cemiyeti komisyonu 
ile ve yahut bu komisyonsuz ltu anlaı· 
manın vukuu milmklindilr. Va bu aolaı· 
ma vukubulmalıdır. Zira Türkiyeyi Mil· 
!etler cemiyetinden çckilmcğe icbar et· 
mcmekte birinci alakadar bizzat Cenev-
redir.> 

Republik ııazcteıi de ıunlerı yazıyorı 
iyi ki F ranaa h&.la oradadır. Ve mu· 

hakkak Türkler ile Suriyelileri U%laıtı· 
racaktır. Bu elzemdir. ZiYa bir Fran»ız· 
Türk ihtllAlı ihtimalini nuan diilate 
almak istemiyoruz. Faket Nuyonalist 
Suriye bu lfto bazı narlar otınl;tlr. Ve 
edecektir. Patlıte muahededen mesu1 
olan mukavemetine ye manevralanna 
rairn•n lngilizlartn Mıaırda raptıklan gi.; 
bl bir hara~et etmek hakhmız 'YCI nzife .. 
mb olup o1madıitnı bilmek bbı:e dO,er, 
Sancağı muhtemel olarak kurtaracak 

-SONU VCONCO MHIFEDB-= 

Turistik yollar 
Kanunu kabul edildi 

Bes sene de istikrazsız yapılacak , 
yollar İzmirin can damarı olacak 

Vil4yette bir toplantı ... 
-Y AZlSI JKJ.NO SAYFADA-

Yedi kişilik 

Çocuk 
• 

çetesı 
Zabıtanın yakaladı
ğı bu hırsız çetesi 

mektep def teri, ka
lem, kitap çalı. 

yormuş 

---··---
lıtanbul, 24 (Hususi) - Zabıta 

• Ortaköy 39 uncu ilk mektebin mah· 
zeninden kitap, kalem, defter gı"'bi 

mektep malzemesi aııran bir hınız 
ıebekesi meydana çı:kannlJ ve tc· 
bekeyi tamamen ele geçirmiftir. Bu 
hırsız çeteııi yedi kiıidir. Ve en ga
rip ciheti ıu ki çete efradı tamamen 
çocuklardan mürekkeptir ve en bü
yüğü ancak on sekiz Yatında bulen
maktadır. 



Sigorta işleri hakkında 

Mütehavvil ve abonman 
sigorta muamelelerinin 

dam!?a resimleri 

EHiR HABERlERi 
Sıcakdan Bayraklı seferleri başlıyor 

Bir kişi öldü Sür ve Efes vapurları 

Şüpheli 
Dostluktan 
Açık düşmanlığı 
Tercin ederiz 

o 

BASTARAFI I llfCI SAHiFEDE Dün bir kiıi de } k Jd 
Maliye ~etinden miltahanil Ye çıkardığı bir listeyi sigortacıya tevdi b ı J yo a çı arı 1 

b • -- 1 1 • 't _ _._ nı_ l!~....1.-- d L_ .. d da ayı uı Türle=- snilll ........ manev-a onınu -.O•- mwm .erme aı ev- _-. ıı::ıııım ._. e aer gun epo .,_ 
nalan damp .-ni luıltlanda bir tamim lllteftUt emta ~ederi yekWıunaa li9- Cç gündenberi Yil&,oetiıı Ur )'erinde raLmn kurbana kdaırna. 
aetw.tir. tenia t..na ettiii trh adedine tahimi olduğu gibi pblıde de imaret dereceli V h h b ı Nitekim eeçim heyeti ile al&kamı-

Bunda deniliyor ki : suretiyle elde edilen mikdar o dnTe zar- Mtmt§tır. Bazı dairelerde, bilhassa nil- AOnya vapuru er af ta lstan u a zı kt>.stik.. Milletler Cemiyeti de gön-
Damca reani kanunu izahnamcsinin Eında sigorta edilmit mal ltıymetini gö. fus Ye emniyet dairelerinde ~eden son- b , .C • k derdiği guya bitaraf heyetlerin fa-

l J2 ve 1 .3' tı.eü saWfelerincle mütehav· terir. Bu mikdar üzerinden her üç ayda lra çalışmak mUşkilletmi§tlr. Nutu. dm- iT aTQ Se ,-erı )'apaCa fır aliyetlerini durdurdu. 
vi ye ahomnmı Iİgorta auamelelerinia nya 89Dede bir uyr1name ranzim olu. resi IJlnl takip eden bir genç kadın d6n K h halt..- ptı.ıı.. •-· _ 1 ~ı..ı..-km •-1 11-- için Atm Maele hu eekı11e hıatledilm~ de-

=t-.:ı- bayıl tır onya vapuru er ıwa ya 15• u:mır .&A:un;uıuı .lZilllr .1.111U1nı an- ... 'ld" H kab"l ed 
tana cenymm Ye dmnp remnine .-eti ..nlı: prlm istifa olunur. Bm.enaleyh 1~-~a mı., . · .. .. Pire seferleri bu haftadan itibaren Istan- yaya sipa .. i• e++l~ Sur ve Efes vapurları gı ır. er manevıaya mu ı t -

.. h ,_,_ d .1 • h b b . BayWQU'm Falaka köyunde Huseyi- 1 . .,.. ·-A b" I 1 a..._ elı"mı"zdcdır" 1 <!tt_ı·n bu tabıiyed aıuun a ven en ızft atta azı yangın a onman sıgortalanndan da bu . . bul _ 1zmir _ Pire §eklinde tevsi edil.mit- 1zmire ıelnıek diin la çıkarıl- . ı.r er a m 5. • ı..a& •• 

tertip hata.lan YUlcua geldiği anlqıldı- suretle taayyün eden (Müemmen meğ- ~ inşaatında çalışan Bay~dırlı Veli tir Konya vapunı bu gUn lstanbula gi- ştı 07.ere yo ışın daha fazla uzamasına tahammu-
ğmdan bu izahat aşağıda yazddaiı ıekil- lığ) kanununun 23 üncü maddesi hük- oglu ara~acı Mehmet, arabasile ~um çe- d~ek ve bir ara post.ası yapacaktır. mı r. 1 al ·1arı 1 lümüz yoktur. Fransa çok sakim 
d ~..ıil _ _.,,_. m· .. - da • ~L • • ker:ken gihıeş çarpmaSile lSlmüştur. . • Bu vapur ann amb AJ yapı mıı ve olan, artık kıymeti kaLnamı• bulu-

e wuı eawnlf • mune gore mga resmıne macnuı itti• _ Mevsım dolayısile Istanbul yolculan bir H l1 nda Bremend 1zmlre . Y: 

f - Sigorta istenilen binalarla içinde haz edilmek lazım gelir. Bu müemmen • artmıştır. Bu ikinci posta sayesinde İ5o- • 
0 

a . şirketi en nan uzun pezarlrklan bır tarafa hı· 
bulunan mallar muhtelif tarife mıaflanna meblağa ve zeyilnamenin taaftak ettiği Oda/ar kongresı tanbul _ lz.ın.ir deniz yolculuğu ferahlı- getinnck Uzere vapurları teslim almı§br. rakmalıd~~· . . . . _ 
mensup kısımlardan mirekket> olana Ye- deYreye göre üç ay 'Ve ondan noksan Beynelmilel ticaret odalan Türkiye yacaktır. Vapurlar temmuzun ortasında !zmirde Her gun bırhırını tutmıyan mu· 
yahut muhtelif tarife fiatlerinin tatbilti- müddete taalluk edenler de beher dört milli kongresi 27 haziranda lstanbulda Dün bayraklı .apuru liman içinde bulımacak ve karşiyaka seferlerine tah- ~kere safhalan Türkiye ';'mumt ef
ni istilzam eden, müteaddit Ye baıka yüz lira ve küsunı için iki kuruş ve üç toplanacaktır. Borsa komiseri B. Şevki sürat tecrübesi yapmıs ve 13 mil üzerin- sis edilecektir. karında o kadar fena tesirler uyan-
bqb m.beJlerde Uin bulanma banla- aydan ziyade müddete taalliilc edenler· bu toplantıda hazır bulunmak Uzere bu den seyretmiştir. Tecnibc Jyi netice ver- Bu iki vapur IzmJre gelince bafrakh dırmaktadır ki yarın belki tahakltu-
nn eigortaaına mütehavvil sigorta itlak de de beher yüz lira ve küsuru için bir gün Ist.anbula gidecek, oradan Ankaraya miştir. seferlerine de başlanması mukarrerdir. kuna şahit olacağımız Türk - Fran· 
olunm. Ba .igortalar, yangın tarifesinin bnıt re8İrn tahakkuk ettirilir. geç --ek borsa bütçesi hakkında iktısat sız doetluğundan umd~uz ne· 

on ikinci maddesinin (A) ve (B) fıkta- ~al ahomnaa aicortalan : Bu Sİ• vckfılctile temas edecektir. inhisarlar Vekaleti ticeleri almak zor olacak.br. 
lanna istinat ettirilmelc.tedir. gortal1. mulc.avelenamenin taallUk ettiği --=- Teslim edilecek bir hakkın gecik-

Milt ... a eisortada; mulatelif tarife de.we zmfmda pqderpq enkedeceii Oda pavyonu tirihneainde. müzakerelerin uzatıl-
t ...... 111:1 edea biamJada malla- --n- · ..:.ı.......: ~-L.___. __ L __ _., ı k • t ı t k muında fayda yoktur. Zarar vardtt. a • ~ 8ilrorta P•&CU -.- a.cnai· Fuar sahasındaki ticaret odası paviye> ş 
nn. ı., ıtleri diler tabir ile (M&emmen -. Yerilmit alma dip it~ bir defte· nunda bazı esaslı ıadiller yapılmaktadır. Ç } sa J arını ar Jraca Çünkü dostluk teessüs etse bile Tür-

...L.la.r. miluladan) _ _._L Ye - _L.___ • __ L 11 kiye umamf efkln fena mht}erin 
m--. 7~ - ay- re emtır•n• ~Ye -.rorta meo - Bilhassa d ekorasyon işlerine ehemmiyet ..,-.. 
tık ,,.,a ..dik olmak cloirad- doir-- p. (.. m mrlrl&i) b)-dedenk verilmektedir. İzmir ticaret odası 938 fu- tedbı·rıer aldı hatıralarını hanzaundan silemiye-cek bu doatbıön daima ihti' ·-"1- La-ya ..a.ı. iM Mi _...,.. ı elı P- tirkee. al derir. ş.ket la t.- lzai. an mUnaseltetile bir lm>~r huırlamak- .,- l'~ & 

pb b ıH• I 8 .. ............ _ Wr .._....,. •ı? twiıln tadır. bule mecbur kaleakbr. 
t1-.......ıde. k ı Jıa.alWI- eıl.nk aldUe ....... pDli;ıleri P,i __ Biz tüPheli bir do.tluk dejil. açık 
deel.....,... 17 lıld - dd f ...... eni ....... ellirir. NıJdipt ...... Ahırlar kaldırılıyor le. ki beviye reami tenzil, bay'ilerin veaam.imtbUdostlulr.iltiyoruz.Bu-
H n+ fılaw n Zl rr ._ (iM • ..._ ...... ..--. ıd 818 primler Ahırl bldınlmuı için Yi1Ayet ..ır,.. J nu elde edemiyecek iaek, bütün ne· 

-- •mlılli) L • •• ..... 99 iıılifa h ....._ .... et .p..a.. D.msa hat~ tayin ettill müddet bit.- adedi artırılıyor -~.evvelden ölçümw. ve tayin 
a" • ..._ plir. Bir eiprta ak•M ı ...ı • 23 lllCii meddai ele- ec:lilmie hulunan harekete bae1emak-
m...._.. IUife fimılia tatlıainl ı B tel- iti ıvle ı 7 iaci ....u..;,,;, 6ç m- m.lştir. Bu hafta ahırların tehir hududu tçk:ilerimiziıı sabflle .iftigal eden ı.yi- 'talimetpwNınin 3'I fnd medde9I mad- ta daha !azla be1Jemeie lüzmn yok-
zem ......... taalltlc etDwi ancak prime rah fılıı tniiba her defa taluak- dışına kaldmbnasma bqlanacaüleçktırmak. Ahır lere; idareden aldıkları mamullt için !hince şimdiye kadar olduğu gibi iki tak: tur. 

sahipleri diln Vali B. Fazll G.. i • tı fla karşıl k ol k i •tte tah .1 I LL.- u A vvı """ & vn.ıw.• ı r m...n olap dmnga ıemıiuin matnlam. bılı: edea prim ydcina üzerinden beher . • ederek daha . ..h- sa ş masra rına ı ma ve şe sı .sı o unacaa.uc. .-uuww ~~ 
tetlil eden (........._ meWlığ) atesi- 7iz kanat Ye l:iiauraa da bir kmat ı.e... mmda ~ya~. . • rdir üç ay mu sermaye bağlıyarak idare mamulAhnm 3 - Vapur, şömendöfer bUielerile yal- ----
ri 1ıı1iz dei&A. biyle remni taWW etairilir. let verilmesını iJtemişle · satışı ve sürümil Ue meşgul olmaların- n:rz lik<Sr veya şarap satılan yerlerin tef- B • k 

ı - v .... tari&.inln Oll dolıızaa- 1za1ı.,...,.... '32 inci a.bifesincle mii· --=- dan dolayı makul bir kazanç temin edil- rildne mahal kalmamq olduğundan bu rr çoca 
cu madde.iade. ,...... ~er te1.arn 9İgortalu batJ,r atbnda ~ı- Maden ihracatı mek nzere tenzilAı yapılmakta olduğu gibi mahanerden de :vukanda tarif olu- korkudan öldii 
itaat esasına müstenit olandı: cari l.esapb yan 18 inci •tınndan 134 üncü sahife- 937 yılında Fethiyeden 96937 ton ma10mdur. nan şekilde bey'"ıye resmi almması il- Dün sabah Kemerde mü~ bir bza 
(Ahomaaa) 8igorta mubveJenameleri sinde (Bilcümle nakliye tirl:etleri .. ) iba- krom madeni ihraç edilmiştir. Küllük- ldare mamulitını sattıkları IÇln ken- zım gellr 1m ~ .Abdurrahman 
tertip o1....-.. hbaJ edilmit Ye madd&- raiyle betJry•n dördüncü tıatm nihaye- ten 10243 ton zımpara madeni. Akçay dilerine muayyen bir kazanç temin edi- 4 - Panayır ve pazar yerlerinde - ba-

0 upırt • 'b.... :a _,_ ·'L..I da~ 
lirk di~ aldan 1 ki 1 ,... J L ,.,_ b L me•ea an& ~60.nımı ıau yaıın ..... 

• .,._. fılııwwla da .bonman po- tine k.dar olan bun yerine yukanki limanından 8999 ton kurşun madeni 18 en 6 er tar ç satıcı 15~ yapa- o, AOnser, tenezzwı vapurlan u &ısma kflÇUk Gtdter, bıdişlai le bfrlfldt1 hah-
liceleriniın prim ile.plan. g&nlük tarife inhabft ilamesi Ye bu yolda muamele bin 256 ton çinko maı1eni ibnç ..,..,_ ~ içtD ~ ~ ru1-t mu- dabltdir • ~ -~ lstenlldıll ~ 'çede qy1[llt oyaaıhn ~ 7ll'llft metre 
•• • tr&'e yapıl-=-iı gôetırı311ıiftjr. yapdmut tamimen tebliğ olunur. tir. kabilinde bayilerden resım alınması uy- de bu kabil yerler fçın de senelık icar derinliğjndeki bir kuyuya dfişmiq ve cf.. 
Abwaaa eitrortalannm Mewzwwwın. her gun görülmemiJ ve yeniden hazır1anmış takdirle bu lcarlara g8re yilzde yarım vardan yetifenler ta afmclau lmrtanlmq-

gün mildan defiten menkuJ mallar teş.- T • t • k il olı?n kanun projesin<le bu resnln tama- esasına nazaran senelik bey'~e resmi tır. .. 
kit ed Abon • tal birl urıs 1 yo ar men kaldınlması derpif olunnnqttır. tahakkuk ettirihnesi ve resmin diler ba-

1 er .. ., ma~ eıgo~ an yan- Ancak; kanun projesinin Büyük 1111- yilerden yapılan tahsillt misillil alınması GfJlterfn validesi Bn. ~hra bu sıradı 
gınlar, dıgeri nalc.lıyat 11gorta11 olmalc 1 M--'•-'- L-buJUn L--2--hal alm- işleriyle meşguldü. Çocuk biraz su yut· 
Ü 

oe. • - • • _ _ı,1 __ L~- et t:CllllDce ..... e .IUIUAC en icabeder. :r.ere uu nevı uzenne taazirn coı.ı ıuc:&&e-
d" Cer& ek nakliya tul makta olan bey'iye resimleri miktarmm 5 - Resim tahakkuk ve tahsilAtına muş ve derhal hutaneye kaldınlanştır. 

ır. yancm ger ta - Kanunu kabul edı.ldı· asgari hadde indirilmesi uygun görill- mUteailik muamelAt evvelce yapılan teh- Çocuğun, bu basit kazayı müteakip öl-lı'.ik etsin, abonman mukavelenamelerin- 1 müştür. liğat hilkUmleri.ııe tevfikan yapılacaktır. m.e.sl. nazarı dikkati celbettiğl için adil-
de sigortacının meeul olacağı azami bir B ,____ h edil bey.. 1 u u:rnı tes it 'en ıye resmi 67 sayılı ve 6/5/19'J8 tarihli umumi emre yece tahkikata ba§lanmıştır. Çocuğu mu-
had tayin edilmekle beraber, hasar V11- miktarmm cüz'iyetl karşımıda içki sa- göre bayilerden depozito suretile alınm11 ayene eden doktor raporunda, cıniterin 
ltuunda ödenmesi ıizun gelen tazminat, Be11. sene de istikrazsız "apılacak tıcılannm çoğalacatı ve beyi olmıyan bey'iye resimleri varsa alınmış olan de- korkudan müteYellit ree felcinden 01du-
... mml ml&daılu lbainclea deiiL T T mmtakalarda içki satıcısı temin olunaca- pozitolardan yeni tahakkuk edecek re-

1 ğU anlatılmıştır • 
.........._ lllllbw:lrnem • ia mer"I ._, Ll ı• • ' _J l k 

Yo ar zmırın can aamarı o aca ğı ve bu suretle mllstehliklerin kolayca sim mikdarları mahsup edildikten .sonra -:--
....... dnN ......... &lea wıc:ul içki tedarik edeeeklerl ve bu vaziyethı bakiyeleri aJJkadarlara iade edilecektir. Ç'-' Jı l...ı liil • • 
...... qmed ~-- .. mm1 lzmirin bir turiatik 9ehri olması için dan kalmadan beo eene içinde vilayeti. de içki istihlakinde ve binnetice hasıla- 8 - Hazirandan itibaren içki bayile- "'lf an ROY erı mı z 
Mclcll ~ .-.S. ..... eoli111wl- değerli vali Ye parti L-.kanı B. Fazlı tarihi kıymeti haiz turist sitelerine bağlı- tın artmasında mile$lr olacağı tabil gö- rinden alınacak bey'iye resmi mikdan Bu mahsö1 yılında ilk arpa, bu~ ve 
le ftt ..,__ mabwıleled. mab9de Güleçin gösterdiii alakanın bir neticesi yacak yolların tamamı hapnlmıt ola· rühnektedir. münasip şekillerle alAkadarlara anlatıla- ~ mahdllerinl ~k borsaya 
... detiaceo ....._ wıcat mallan- oluak l.uırlanan clzmir •ili.yeti T uria- I caltt1r. Bey' iye resminin tenzili ile hasılattan rak bayiliğe rağbet temin edilmeli ve bir teslim eden ~ satan m~rin tal
-. mabYele akdettiii firkete llİpda et- tilıc yollar lum.ıu• ufak bir tadille Bil- Vilayetin cidden çok kıymetli olan bu fedakArlrk edilmiş olduğundan içki satı- an evvel bayi mikdarı çolaltılmalıdır. ! tifterl borsa ı~ hey~ ~ı
lfa eii Ye •ortacmıa tıı. amkaw:lede yiik Milet: Medi.ince kabul edilrniftir. bapnu ayni zamanda belediyenin tehir şı fazlalığı ile bu zararın kapatılması için Bu işe hemen başlanarak eylru bidaye- nlmlfbr. Mibtalı!ıillen bif'ft' takdirname 
,....... .-rtlar daire.inde La eisoataJı icra Be bnanle Yiliyet. aaek taribı eserlai hizmetlerini de k.olaylattıracalc.br. Te- bayilerin fazlalaştınlmasına bilhassa tinde bayi mıkdannı gösteren bir cetvel ile birer punuk ...en1eeektir. 
etmeii kabul Ye taahh&tlerini .. tılc ._, ile bınirin içeride Ye ciJprada pratiji.ni min edilecek varidatla tehir içinden baı- ehemmiyet verilmesi ve bundan sonra tanzim olunacak ve bu cetvel eyl(U ni- -:---
lımekta olmeea itihmiyle banlar dma- uttıran Betpma n Efe.. öte tuaftaa lıyan bazı yollarla. tarihi kıymeti haiz aşağıda yazılı şekilde muamele ifa edil- hayetine kadar umum! müdürlükte bu- Mal ısti yorlar 
p ft9IDi lr sman OD birinci ımıdd-.. da ne&. hir • aiae.i olaa Çetme. asfalt olduğu için Yillyet programına ithal mesi lhım gelir: lundunılacaktır. Macaristandan milhim bir firma, ti-
-1-ilıı tarihıaWaa 17 inci..............- )'ollarla '-ilan.caktu. edilen Kadifekaleai, lnciraltı. Balçova 1 - 1 Haziran 1938 tarihinden itıöa- caret odasına göııderdijl bir mektupta 
7uıı1a WWWJ)eu melJ.liı matezamnnn ol- Y apdeeak yoBar tularchr : ılıcaları Ka111yaka gibi yollar da asfalt- ren içki bayilerinden alınacak bey'iye [•] 2/8737 .,.ıı lcaT'CU"MWl4 ile tnet'- I Tür~e _Macaristan ticaretiniıı müteka-
.....,_ mabnleler ~ dahi Ye 1 - lzmir • Urla - Çetme. lana.c.ak.br. resmi mikdarlarının ne olacalma dair butu tau.n.ı.can. J9U ...,.ıı Hami ga.. bilen inkipıfını tem.hı için son :r.anwılar-
bir laa demp nwine dWdir. 2 - lzmir • M a mea - Bergama. Diln öğleden eonra Vali B. Fazlı Gil- olan 2/8737 sayılt ve /5/5/1938 tarihli utededir. da •rfedilen gayretten bahsedihnekte-

y...,. • • ..._, ' ı ı Ba .ı. .3 - bmir - Baman -~ • leçin bqkanlıiında toplaaan Yilayet da- kararname ile merbutu talimatnamesinin = dir. 
gora.lmda, eisorta akdeden mifteri. u- Buca.. imt enc&meni turiatic ,.onar kamımınan birer sureti t1Şlktir. [•] Aıı lıalemleri Bu flnnn. tzmirden bru meyva üz.erl-
gowtMa ile ınatal:ııılı: laıldtit deHeler w- -4 - bmiı - Selçuk - K.utadaa kabulü üzerine. yapdmw icap edea mu- 2 - 2/8737 numaralı kararname ve Ankar bI m1 ne büyilk itler yapınap talip q)mUf V• 
hada (B.. devreler memle~etimkde ek- 5 - İzmir - Kadifaaleai - Yamanlar. amıeLltı ve vilqet meclisine ..kedile- merbutu talimatname hUkU.mlerlne na- anın nefi9 armut '*" e eri- ı fiat aomuqtur 

• L"--- ı_) bo __ L a·~L! b -tı- L • • L'- h __ L ~...:!....a!L )'-- • • •• ....:.__1 , ••-• 1 ~--'--1938 "'--'L!-.ll- lil'--- le Antep fısbk:Jarı viJAyetçe celbediJmfı 0 

_.ya ~ a7_.. a - •wı;av" u~ 11 ,..._. .. aepeuua _. am- cca -- )'O - proı- uzeiame ınce- ...-- D&U.nW ~ UU11n:11 erinde oturalara ldıll illik -------------
leaameainde tasrih edilen depo veya b. lede yapdır ıH imila )'Ok1-. Kabul lemelercle lııalunmuttar. gerek kap.lı §ip ile gerek kadehle içki "dat knyl . . - _ ..... _ .. ,. ...... ,.,.,. ............ .. 

nalare girea 9kaa Y• üsortaıu. mevzu- edilen kanunla gerek yol parelanndan Haber aldıiınuza göre yakında vill- •talan yerlerden alınacak senelik beJ'- tarda teni edilmiştir. i Bir }ki Satırla f 
a• tetkil eden ( ..... ~ tütün ve e cerek nalc.liyat üuederi zamlanaclaa yet umumi mecliııinin turiatik. yollar itini iye rami mikdan: )'lllık icadana )'(izde ı,.,..,. .... ,. ..... ,. ..... ,..,..,.,.,.,.,ı 
emsali) emteanın her sün giren ve ça- 'rillyetin ..ne.t temin edeceii gelir faz- gözden geçirmek üzere fnlcalide bir yanmı nbbetinde olmak Ozere tahakkuk /nônÜ kampı Belediye encilmeni dOıı akşam yaptı· 
kan mikdarlari7fe depoda mevcut mik- lası vuaıd ot.nk 300 biD lira olaM la. toplan~• claYet edilae.ı menaubahia- ett1rilecektir. 'l'Uıkbp taJehle IDılaa 21 lr:lfllik bir 1 tı bir toplantıda bazı yol ve kanalizasyon 
darlannı aôtıtamek üzere k.a71tlanndan ap edilmektedir. Ltiltraz akdine mey- tir. Tahakkuk ettirilecek bey'iye resimleri pup fıe@ım111a dolcomıcn aDnll W iflerlnl mfHeahhitlere ihale etmiştir. 

TAYYARE SiNEMASI 
Buıün .... dlu1w ..... .aiii ld Wlı• filim Mı '" ec&ım 

1K1 YAVRUCUK 
Eammı•• Fw A.rtlidwt 

TELEFON 
3151 

AUCE TISOT - JAICl»E. DAIX - RENE HERVEY ......._ ..... w. Wr -ene ,_,hlnut bl,ük aile ficiw 

~o MiLYON ONA 
DICK POVVEL - CINGER ROCERS slli ld clllii _ ...... • ..... al -mımerıi. ..... --.. 

AYRICA : Zehirli pzlum tahrLıb '" .._www p1"E1 iui a&lerir 3 ... a DJl:ı OR filmi ı&terilecektir .. 
SEANSLAR : 20 MD. YON ONA AŞl:C : 4 ve 7.30 da Da YA VRUCUIC 5.35 VE 9.05 DA 

kampOe mot&lil JDıek1ıeWue lltmek time- * 
re kmlrden buebt edecekleftllr. Kamp- Gönülltt jandarma bq çavuşlarının 
1ara lftirek edecek Tllrkkup gocuklan- bq gediktiğe terfi imtihanlan diln jan
nm mhbet muayenelerine ba hafta 1-f- darma komutanlığında yapılmıştır. tmtl-
Iaıu,ar. han evrakı umum jandarma komutan-

== lılma gijnderilecek ve netlceler evrakın 

Tıp kurultayı 
/Ilı tefrinde Anlıa

raJa açılıyor 
21. 27 .. 28 dktefrbı tarlhJednde An

ka.nda mlDI bp kurultqmm ~k 
Oç gOn denm edecell tehrimb etibba 
odamm blJdirdmlttlr. lıllDI bb kurulta
yında nesliltl, bnrlaştırma dansı, genç.
lilin himayeal gibl bu:i mUhim mevzular 
g6zdeıı geçirilecektir. lzmirdeld bazı eer
best doktorlar da kongreye rapor vere
rek tezlerini müdafaa edeceklerdir. 

A,JDl tarihlerde Ankarada bir de yerli 
lıb mn.talmarlan _.pi açılacaktır. 

tetkikfnden aonra anlatılacaktır. 

Açık muhabere 
Vilıtyet fikdyetciyi 

davet ediyor 
İzmir Bahribaba poM haJillllnıe 

nrilmek suretiylıe sabık Kemer 
bekçilerinden ve K.emeaie otunD 
İbrahim oğlu Tahir imaliyle adı
ma mektup gönderen ntandapn 
makama müracaaU ll&n olunur. -

tamir valili 
FU. G41leç _ 



-..---.-.-...-~ .. .,.... .... ___ _.._ ----

. lELGRAF HABERLERi Hüküm et 
Son neticeyi 

bekliyor 

.. . . ;:. ~ 

Yançe tuğyanı •• 
uzerıne 

• 

Japonların Hankeu 
askeri hareketleri 

şehrine karşı 
imkinsızdır .. 

BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE 
Umumi dostluk muahedesine gelince 

bu husustaki müzakereler de Ankaradr 
müsaıt şekilde devam ediyor. Bu husus
ta Türkiye hariciye vekili B. TevfiJ.
Rüştu Aras Fransa sefiri B. Ponsot ile 
g:.iril§müştür. 

Antakya 23 (A.A) - Havas muhabi-
ri bildiriyor: 

J • k d"" k " f b ) • .., h ) Türkiycnin milletler cemiyetine vera p on ya 1 tısa 1 ve as erı se er er ıge azır anıyor di~ nota üzerine milletler cemiyeti ko-
T . . • misyonu Cenevre ile temas etmek üzere 

okyo, 24 (A.A) - Kabınenın ak-ı Tokyo, 24 {ö.R) - Japon kahinesi ken hareketlerin artık imkansız olduğu t .1 lfıtı t ül l . t• • . ... • . • • .. • ! escı muame nı a ey cmış ır. det.mış oldugu rnwıtacel bır ıçtımn nctı· dun fevkalade bir celse halind; toplana- kanaati askeri mahafilde hüküm sür- 1 
~sın de bir umumi seferberlik programı rak umumi ekonomik seferberlik planı·! mektedir. 1 F 
~abu] edilmiş, ayni zamanda rnemleke- nı tatbik rnevkiine gcçirmeğe karar ver· I Paris, 24 (ö.R) - Oüçe Japonya ve YQnSlZ gazefe-
tin varidat, sanayi ve "e:ıaitini ekonomi· miştir. Çünkü askeri vaziyet bütün eko-

1 
Mançukuodan avdet eden faşist dele-J , 

~ etmek ve esaslı iptidai maddelerle nomik gayretin Çindeki sefer lehinde
1 
gasyonu nzalannı kabul etmiştir. Heyet /erı yaZl)IOr 

lrladenlerin dahili istihliikini tahdit et· sarfedilmesini lüzumlu kılmaktadır. Di- reisi bay Mussoliniye Japonya ve Man
lrlek maksadiyle bazı tedbirler ittihaz ğer taraftan hükümet Çine yeni askeri! çukuo imparatorlarının selamlannı bil-
olunmuştur. 1 kuvvetler sevkine de karar vermiştir. dirmiştir. Bu münasebetle B. Mussolini 1 

• Ş~nghay, 24 (A.A) - Hankcudan ı Paris, 24 {ö.R) - Hankeudan bil- Japonya ve Mançukuo başvekillerine tcl. I 
hil~ıril~iğine göre Çin!iler Lu~ghay hat: j dirildiği~e göre Yangçe 

0

nehrinin sulan graflar çekerek İtalyan heyetine g~~terİ· ı 
b 6zermde Ceng Cenın garbınde yanı I da tııştıgından tayonun şımal 've cenu· len samimi kabulden dolayı teşekkur et

Pari• - Ankara ara
sında an/asma . 

elzemdir 
"'bana uğnmış olan mıntakada kain • bunda bütün havaliyi kaplamıştır. Ja· miş ve ltalya ılc bu memleketler ara- #'.A .~ARAf:'I l iNCi SAHIFF.TJl 
'L.ııunan laungmen kasabasını yeniden ponlar bu · mıntakadan Hankeu ·üzerine sındaki sıkı dostluk ve iş birliğini ve ko- usul budur Su ·1y F b" ı_ L.... • ı . r e ransa ır ııev 5ay-
._aı etmiılerdir. Japonlar cenuba doğ- ilerlemeğc çalışıyorlardı. Tuğyan sebe-

1 
münizm aleyhindclci müşterek rnücadc- betmlyecektir. · 

111 ıic•at etmiılerdir. biyle bu rnıntakada büyük mikyasta as- leyi teyit eylemi•tir. Jı x...~ gs• t s' d b T b · d" " vv.r ..... e e ın e ayan a uıs ıyor 

Hanlayn Londraya gl.decek. ı:;;.:~~: ~:;.~~~~= -~:::.~::,:: ·~:: 
cıl .. Jet uzcrınde tcsır ıcra etmek maksa· 

· diyle Milletler cemiyetinden çekilmek 

Pragda Südet mümessillerile müza
kerelere dün de 'devam · edilmiştir 

istemektedir. Fakat vaktiyle bütün dün
ya hariciyelerin<le fırtınalar koparabile 
cek olan bu sembolik jeste karşı protes· 
to eylemek için bugün in ın artık Cazl~ 

reıJaret görmiyor. 
baş __,_ __ 

Mısu· l<rahndan ıran 
~~ınn3 me~tup 

Prag, 24 (AA) - Ccteka Ajansının 
bildirdiğine göre nazırlarla Südet mÜ· 
rnea.ilJeri dün bapekalette saat on ye
dide Yeniden toplanmışlardır. Südet mü• 
lheaailleri nazırlar komitesi hasının su
•llerine- cevap vererek eabahki toplantı· 
d• baıladıklan izahatı tamamlamı:ılar ve 
e\rvelce ileri aünnüı oldukları talepleri 
~ih etrnitlerdi" 
. Toplantı eaat 19.30 da bitrnittir. Ce
telta ajansının tebliğinde bay l fodzanın 
:aa6lakat n ticesini hülasa ederek b u 

toplantılara aal&lıiyettar naz.ulu \"e bel .. 
lı:i de ebpeılerle hususi konferanslar ak
dine devaın edileceğini kaydettiği ilave 
eclilınelctedir. 

KAH1RE, 24 (A.A.) - 1ran veliah
dının Mısır prensesi Fevziye ile nişan-
1anmüı üzerine Mısıra gitmiş olan trar 
heyeti Tahrana clönmek Uzcre bugün Kn
hlreyi terketmistir. 

Kral Faruk İran başvekiline tran Şe
hin.'ialima hitaben hususi bir name ver-
miş\ir. ' 

~me llngln •~ 1 çasında 
bl.- ke mlk kırılma, 

Nevyork, 23 {A.A) - Deyli Niyuz ga
zetesi Cüc Lüiz ile yapmış olduğu ml'Ç

tan sonra hastaneye ııak1edilmi~ olan 
Şmelingin radyoğrafisi • mumaiteyhin 
kalçasında ufak bir kemiğin kırılmıs ol-

Diğer taraftan Alman Südet partisi 
-.ağıdaki tebliği neşretmiştir ı 

Toplantı esnumda bay Kundt tara
~dan verilen muhtıradaki umumt prf'n· 
'*Plerle bunlarm tatbiki imkinlan mü
._ltaoa edilmit, B. Hodza hükümetin 
telı:Iiflerini yakında bildireceğini söyle· 
lb.iıtir, 

, 1 , .duğunu meydana çıkarmıştır, diye yaz-
Karlsbaddmı bir manzara maktadır. Malum olduğu veçhile Şmiling 

ticelenmeai içiıı eükünet ve ihtiyatın mu- bildirmiştir. icabında bunlara eksperler l LUizin sol elile böbreklerine yumrük in-
hafazaın zaruretinde ısrar ebniştir. de ilave edilecektir. f dlrmi§ olduğundan şikAyct etmekte idi. 

Prag, 24 (ö.R) - Ba9veki) B. Hod- Londra, 24 (ö.R) - Südet Alman· J Zencinin kazanmış olduğu zaferi takip 
za Südet mümcaeilleriyle görüşmüş ve lannın reisi B. Konrad Haynlaynın Lon· eden nümayişler esnasında Herlemde bir 
hükümetin milliyetler mcaclesinin hallini drayı yeniden ziyaretinden bahsedilmek· zenci yaralanmıştır. 

londra, 24 (A.A) - Avam Kama
~ında Lord Ha1ifal.:ı Çekoslovak hü
uınetiyle Südet ekalliyeti arasındn te
~ .. başladığına dair yeni beyanatta bu
'Uıınuıtur. 
Nazır bu müzakerelerin bir itililfla ne-

nasıl düşündüğü hakkında onlara izahat tedir. Bu defa kendisine en fani iş ar· 
verdiği gibi Südet muhtırasındaki ta!ep- kadaşlanndan mebus Kund da refakat 
ler hakkında da bu delegelerin izahatını edecektir. BB. Haynlayn ve Kund Bay 
dinlemiştir. Başvekil diğer taraftan ıİ· Hodza ile yaptıkları mülakatlar hakkın· 
yasi nazırlar komitesini hususi bir kon- da İngiliz eiyasi ıahsiyetleriy]e görüşe· 

ferans halinde toplamak tasavvurunu da ceklerdir. 

Moskova 
Radyosu 
Haziranda Türkiye 

konser 
Meclisin dünkü içtimaı 

Ankara, 24 (T elefonJa) - Meclisin bugünkü toplantısında hava 
•ınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanun 
~üzakere ve kabul edilmiştir. Yine bugünkü toplantıda dahiliye veki· 
1 Ve Parti genel sekreteri "ŞOKRO KAYA, spor teşkilatına ait ka· 
nun layihası ile vakıflara ait layiha hakkında izahat vermiş ve Ka
ınutay muhtelif kanunlan kabul etmiştir. 

.. Ankara, 24 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Hilmi Uranın başkan
lıgında yaptığı toplantıda Türkiye Sovyet ticaret ve tediye anlaşma· 
•ına bağlı listede değişiklik yapılmasına, hava sınıfı ile denizaltı sı· 
?ıflar mensuplarına verilen zamlar ve tazminlere ait kanun layihaları 
ıle genel ithalat rejimi kararnamesine bağlı listede yazılı bir kısım 
ktYanın gümrük resminde yapılan zam ve tenziller ile ecnebi memle
. etlerden ithal edilen yirmi bin ton kok kömürünün gümrük raminin 
~~dirilmesine ait kararnamelerin tasdiklerine ait kanun layihalarını 
qbul etmiştir. 

Bunlardan ba~ka yine bugünkü toplantıda toprak mahsulleri ofi:.i 
teşkiline, Türkiye cümhuriyet merkez bankası kanununun bazı mad
~c!erinin ve orman koruma teşkilatı kanununun bir maddesinin değiş
~~rılrnesine ~e~uu fiat üzerine satış ı:ıe.cburiyetin: ait kanunla, ad-
ıy; harç tarıfesı kanununa ek kanun layıhası da muzakere ve tasvip 

cdılrni!'ltir. 
B. M. Meclisi pazartesi günü saat 14 te toplanacaktır. 

Paristeki hazırlıklar 
Bozulmadan daha bir ay kalacak 

hususi • • 
ıcrn , Yafada verecek 

T elavivde vaziyet Moskova, 24 (A.A) - Tas Ajansı 
yine karıştı bildiriyor : 

28 haziranda Moskova saatiyle ıaıı.t 
Yafa 24 (ö.R) Yafa ile Tel Aavivde 21 den 21.45 e kadar yani Türkiye sa· 

vaziyet endişe verici bir şekil almıştır. atı"yle t . "d 20 45 L d T·· saa yırmı en . e 1ta ar ur-
Sabahki hadiselerde öldürülen bir yahu- kiye irin hu • b" d k · ·ı . ,,. susı ır ra yo onserı -ven e· 
diden başka. bir diğeri ağır şekilde ya- cektir Bu L ... d k" · .,. .. , ı • .-;onser a~gı a ı ıs~.1on ar 
ralanmıştır. Ingiliz kıtaatı yollarda dev- tarafından neoroluruıcaktır : 

riye halinde dolaşmaktadır. Iki mevki 
1 Kıcıa dalga : RKI -9.89 metre, Uzun 

arasına demir teller yerleştirilmiştir. dalga : RV. 8, 1500 metre, orta dalga : 
Her iki tarafın heyecanı gittikçe daha RV. 21, 769,5 metre, RV. 73,349,2 
ziyade artmaktadır. metre. 

~..ZR~~~J~~ 

Deniz Gazino 
. 

ve Restoranı 
Konak iskelesinin 

üzerinde açıldı 
Güzel manzara, temiz hava 

§ 

temiz ve ucuz servis 
~:~:!. (ö.R~ 1ın~i~z h~kümdarla- saire ile bozulm~ı ihtimali olanlar kal- Ôğle yemekleri için güneşlen muhafaza 
1'1ikı .. aey t ennın 1 temmuza dırılacaklar ve zıyaret tarihi yaklaşınca 
tıh-a U2erine Pariste hazırlanmış ve ha- yeniden bu dekorasyonlar ikmal edile- tertibatı &lıDMlŞhr. 
"ısı IUnakta olan tezyinat hakkında hu- cektir. Hava şartlarından bozulmıyacak 
h.ıı tertibat alınmıştır. Dahilt dekoras- dekorasyonlar muhafaza edilecek ve 14 Nefia %engin tabldut 60 karuıtur 
~ ::. aynen muhafua edilecek ve ziya- temmuz Fransız milll bayramı bu vesile 

~~eb~~··~~.~~~k~h~~~d~ı---------.-.-.-.- .· ---------~--------· ~. Harici teQrinattua Yaimur ve edecektir. • • 

SON HABER~ 
• 

Bir Bu Eksikti 
M. C. delegesi Araptan 

fazla Arap taraftarı 
Deleg, tarafgirliğinin cezasını 

ha yatı ile ödemekten güç kurtarıldı 
Antal;:ya, 23 (A.A) - Anadolu -bahsi geçen delegenin adeta kudurmu~ 

'ljansını~. h_ususi . muhabiri .bildi.~yor : 1 gibi rnezbuhane bi rfaaliyet gösterdiğini 
Salı gunu Babıhurun seçım burosunda ve ne Cenevrede yapılan nizamnameyi 

müessif hadiseler vuku bulmuştur. Bü- ve ne de hiç birşeyi gözü görmiyerek jf. 
~onun reisi ekalliyet köylerine giderek rat derecede Arap propagandası yaptı· 

~öylüleri bazılarının arzularına rağmen ğını göstermektedir. 
")nüne katmış ve nezareti altında büroya SEÇİM NEDEN CERt KALDI? 
loktuktan sonra kapıları kapatarak top- Hadisenin civar bürolarda akisler 
tan Arap listesine kaydetmeğe başla- yapmamasına imkan olmadığından bu 
mıştır. Bu arada Türk cemaati listesine ıabalı Karsu ve Afsiye bürolarında ha
kaydedilmek istiyenleri hangi milletten- zır bulunmak istedim. Mahalli nahi~e 
tin sualini ısrarla tekrar etmiş ve mesc· müaürleri \"e jandarma ilcumandanlan 
'a : intihabatın komisyon tarafından biliı 

- Arabım amma Türk cemaatine ya- müddet tatil edilmi~ olduğunu bildiıdi-
zılmnk istiyorum .. Diyenlere : ler. 

- Madam ki Arapsın Arap y82ıla- Her büronun önünde 4 - 5 saatlik 
:aksın cevabını verc-rek 2orla Arap kar- yoldan gelmiş en az iki yüz Türk mtin· 
tı vermiştir. tehibi beklemekte idi. Bunlann aıasın· 

B(m :.>DA ÇIKAN HADtsE 
da çnk ihtjyar olanlar da vardı. Halkıwi 
bunların otokarlarla kö> lerin,. iıı.dclen· 

Delegenin köylere giderek nutuklar ni temine çalışmaktadır. 
öylemesi, müntchipleri bizzat celbetme· Komisyonun tatil kararına sebep lı • 
i ve kilometrelerce yollardan yaya gel- kikatte dünkii hadise değil birkaç gün• 
Jikleri halde kapının önünde ıaatlerce den beri Türklerin büyük bir tehacümle 
l Ç susuz bekliyen Türklere : kaydedilmekte olmalarıdır. FilhRkika 

- Gidini7 .. Bütün ekalliyetleri ~"82- ermeni listesi tnmamen dolmu§. Arap 
Jıktan sonra sizi yazacağım, diye cevap ve Alevi listelerine yazılacak pe.k az 
vermesi nahiye mi.idürünün ve jandarma müntehip kalmıııtır. Mesela dün diğer 
~efinin müdahalesini mucip olmuş ve listelere 300 kayıt yapıldığı halde Türk 
bunlar bu yüzden hadi e çıktığı takdirde liste .. ine 1500 kişi kaydedilmiştir. . Ve 
".llesuliyetin tamamen kendisine ait ol· 
:luğunu Milletler cemiyeti komisyonu 
'.lelegesine ihtar mecburiye-tinde kalmıı· 
lardır. 

bu f rk bundan sonra her giin daha zi. 
yade artarak gidecektir. 

KtM KtMt VE NEYt PROTF.STO 
EDtYOR?.. . 

Delege buna rağmen tahrikiitına ile- Antakya, 24 {AA) - Antakyadald 
vam etmiş, bu hal mukadder olduğu Milletler cemi}eti komisyonu Milletler 
.-eçhilc iki taraf arasında mü~if hadi- cemiyetine bir telgraf göndercttk Türk• 

.el ere sebebiyet vermi ve bu arnda se- F ranSlz ker~ müzakcrel,.,rini ve bu mU. 
jlın bürosu da İstil~ a uirıunJttır. zakerclerin 'F ran81z mandası ahk&nuna 

Bu karışıldık esnasında büro reisi.ne rnugayfr olducunu ileri tıÜrerek protato 
:le silah tevcih edildiği ve kendisinin ~İ§tir. 
'!orl" kurtarıJdığı öğrenilmiştir. ALBAY KOLENtN EMiRNAMESi • 

SiLAHLAR PATLAYINCA.. Antakya, 24 (A.A) - Fran11Z ku. 
İlüro civarında 100 • 15 O kadar silah ınandanı albay Kole bir emirname nq. 

ıesi iıitilmiıtir. Delege bunun üzerine rederek Hataydaki bütün siyasi partile
';:ayıt muamelesini tatil eclerek Antakya- ri feshetmigtir. Arap rüesasından Anu
ya dönmüştür. 7inin tevkifi dolayısiyle Antak)'an.._ 

Jfiıtiğime nazaran biiro rei'Ji bu teca· Arap rnahalle .. inde protesto grevi d~ 
vüziin Türkler tarafından yapıldığını id- vam ediyor. 
diaya y~ltenmekte İse de tahrikatının Albay Kole grev nihayet bulduk~ 
,cticı!si olarak Mishanc- köyünden ve iiç gün son;a Arsuzinin 6erbest b~ 
'11Üfrit Türk taraf tarı Araplardan Meh- cağını Arap rüc.asına bildirmiştir. 
ı1et Agfelinin ittihadı vatani partisine Paris, 24 (A.A) - Hariciye nazın 
-nensup eski muhtar Necip Hallo tara- Bonnet Hatay hakkında Türkiye büyük 
"mdan ağır suretle yaralandıbrını öğre- elçisiyle gönişmfo11tür. Hatayda yapıl• 
ıincc bu jddiaS1ndan vaz geçip geçmedi- makta olan intihabatın kısa bir utide in
ji belli değildir. kitaa uğratılmasının derpi;ı edilmeli 

Hadise mahallinde yaptığım tahkikat muhtemeldir. 

Hata y/ı talebeler Payasta 
Hamidiye Kravazörümüzü 

zivaret ettiler 
Antakyadan bildiriliyor : 
Hatayda askeri müzakereler müsbet havada cereyan e tmektedir .. 

Çok kuvvetli bir membadan öğrendiğime göre dunnuş olan intihabın 
Türk - Fransız müşterek askeri kU\-vetlcri himayesinde ve dfüiistlük 
içinde tekrarlanması muhakkak ve yakındır. 

Bugün lskenderun kız ve erkek talebelerinden kalabalık bir kafile 
Payasa hareket etti. Kafile orada bulunan Hamidiyeyi ziyaret etti .• 
Bahriyelilerimize Hatay çiçeklerinden buketler takdim edildi. Gee 
mide mi11i danslar yapıldı . 

Komisyon işi bıraktığını bildir<Ii 
lstanbul, 24 (T clefonla) - Cenevreden Anadolu ajansı bildiri• 

yor : 
Hataydaki komisyon seçim muamelesinin ayın yirmisinden berf 

tatil edildiğini ve işlerini tamamen tasfiye ederek bir hafta zarfmdll. 
Hatayı terkedeceklerini Milletler cemiyeti umumi katipliğine telgraf. 
la bildirmi~lerdir. Umumi katip komisyon reisinin bu telgrafım bu sa 
hah Konsey azalarına tebliğ etmiştir. 

Atatürk Erdekte 
Donanmamız tarafın

dan selimlandılar 
lstanbul, 24 (Telefonla) - Reisicümhur ATATORK Savarona 

yatları ile Marmarada bir gezinti yapmak üzere bugün öğleyin lstan
buldan hareket ctmiılcr ve saat 18 de Erdeğc vasıl olarak orada bulu
nan donanmamız tarafından aelimlanmıılardır. 

ATA TORK, yatlarmda donanma kumandanı Şükür Okaru kabul 
bu~uılardır . 
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1 v Az A" 
1 8 Ad Bukingam Turistik 

..... ~.',.... ....... 

i R. L. GC'ldman N u am 
:................................. Sarayını tebliği Yollar kanununun Hava Casusları 

, A$T ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 

S 1 D 
~ e R Villcrs - Bretonnea şehrinde Avustural- kabuf U mÜnasebeti[e 

Uç U e 1 
ya askerleri harp &bide.sinin açılış töreni Kazalardan vllAyeta ge-

N 22 temmuzda olacaktır.> I 
~ Bu seyahati~ nasıl brr dUşUnce ile ta- en teşekkür telgrafları 

'-7.JJZ:TLZ7.T/.//.4Z/.Z7/./ZZZ?,,zi llk edildiğini göstermek üzere ~u izahat KUŞADASI - Turistik yollar ka-
N :"""'""" ........... a11uıı11: verilmektedir: Eğer seyahat önce tesbit mınunun kabulü ile beldemizin imarı 

Yazan: A. Maşar 

-38-
~Büyük Zabıta Romanı , E NAKLEDEN: E cdilıni~ olan tarihte olsaydı yalnız: kral için atılan büyük adımda ıiz valimizin Vidal feci bir aevinç içindeydi. in- tu ... 

~ : ; gelebilecek ve kraliçe matemi dolayısile inkar edilmiyen şeref hissesini takdir tikamını müthi!J bir aurette alacağı- İnsanlar, aylardanberi ula~mak 
- 52 - i Nahide Orbay r bu seyahate iştirak edeıniyccekti. Buse- e?e~ ~~~adalı!ar ~ükran ve ~İnnetleri- na kani öulunuyordu. Hayata Nova- istedikleri insanlar yanlarından geç.o 

WJ.QJR"LZLZ'LZZ7..ZLZ:L.ZZZLZ7.//0-/'.ZZJrL~ : ................................. : heple programda kararlaştırılmış olan ~ın ı.blııııı~a bızlerı ~e~u~ ettıler. Key· dan evvel RÖzlerini kapamakla onu tikleri halde onları vücutlanndan ha• 
gösterilerin ekserisini de terketmck r.a- f1yetın arzıyle kabulunu rıca ederiz. burada en müthi~ ihtimallerle ba~- berdar edememişlerdi. Belki 81tma 

Hemen bütün cinayet davalarında mektir. rureti Msıl olacaktı. İstikbal merasimi Parti b&§kanı : A. GUVENÇ başa ve yalnız bırakacaktı. vücutlarını bu kadar zaif düşürm~ 
muhakemenin devamı müddetince Şurasına da dikkatinizi çekmek is- bu yüzden parlaklığını kısmen kaybet- Kuıadası belediye reisi : Çılgınca bir kahkaha daha atti: seydi nehir kenarına koşarak sesleri• 
bir şüphe havası mevcuttur. Halbu- terim ki, iddia makamı, ithamlarını miş olacaktı. Esasen Frruısada kral ile KEMAL KUTUCU - Hah hah ha ..• Seni öldürmi- ni daha kolaylıkla duyurabilirlerdL 
ki bu davada ve müdafaamızda şüp- tamamen şüphe, faraziyelere istinat birlikte kraliçe EUz.abeü de ka~ılamak Vilayetimizin umranı yönünden bü· yeceğim .. Sakın böyle tatlı bir ümi- Ümitlerini böylece kaybettikten son• 
he değil, katiyet vardır. Bunun için- ettirmektedir. Şahitlerin hiç biri dok- arzusu son derecede canlıdır. yUk kıymet ve ehemmiyeti bulunan tt·- de knpılma .• Eserinin son kanlı saf- ra da saatlerce ufku aradılar... ' 
dir ki jüri azalarının intihabım müd- tor Jasonun doktor Ambersonu öl- Bu itibarla salı günü Ingiliz hUkUm- ristik yollar hakkındaki kanunun hbu- hasını da göreceksin .. Burada her Vidal ümidini tekrar kaybetti. ' 
deiumumiye bıraktık ve itiraz etme- dürdüğünü söylememiştir. Biz bu darlarını ~mimiyetle karşılamak için lü münasebetiyle ıevinçlerimize ıon yer kan içinde yüzecek •• Kan .. Kan. - Madam ki geçtiler ... Kurtuluı 
dik. 1ddia makamının şahitlerine cinayette bir takım faraziyelerin şimdiden hazırlanmış olanların bu geçik- yoktur. Bu huıuıtaki yüksek himmetle- Ve korkunç timsahlar kan kokusu- ümidi kalmadı ... işte ölüm dakikati 
~bir tanesi, sonuncusu müstesna- mevcudiyetini inkar etmiyoruz. Fa- meden mtitcesııir olmaları tabii olmakla rinizi de tükranla kaydeden bayındulı· nun _bulunduğu yere koşacaklar .. geldi. ı 
hakkımız olan sualleri sormadık. Bu- kat bu faraziye ve ihtirnnller hiç bir beraber bu karaı· nezaket kaidelerini ların sevgilerini ıunanz. Belkı akbabalar da bu ziyafetten Tabancasinda bir tek mermi kal• 
ııu böyle yapmakla maznunun mü- vakıt iddia makamının onlara ver- Frnnsız başşehrindeki kabul töreninin Parti batkanı : ŞUKRU BAŞAR paylarını almak istiyecekler ... Ya muıtı. 
dafaasını ihmal etmiş değiliz. Yalnız diği manada değillerdir. Faraziye ve pek parlak olması kaygısile telif etmek- HaUcevi baıkanı : VASFI tDIL panterl~r ... Bak onları unutmuştum. Yağmur hafiflemi~, rüzgar bulut .. 
muhakemeyi uzatmamak için şim- tahminlere müsteniden ve sadece tedir. Esasen yalnız Fransada değil, Bri- Belediye reisi tbrahim DEDEAeAÇU Evet panterler de gelecek .... Onların lan yararak biraz aydınlık serpmitı 
diye kadar cereyan eden .şekle naza- bunlara dayanarak bir suçlunun tanya imparatorluğunun en llzak nolda- * ateş gibi yakan gözlerini görmiyor ti. 
ran bir hüküm elde etmek kabil ol- mahkum edileceği hakkındaki ka- larına kadar her yerde Majeste Jotj VI TEPEKöY - Turistik yollar kanu· musun .... Sus .. l~te onların sesleri.. - Elveda sana hayat ... Elveda .• 
duğunu bildiğimiz için böyle hare- nun maddesini hntırlı:ıtmak zaittir. ya gösterilen muhabbet ve Sempa1Jye nunun Büyük Millet Mediıimizce kabu· Hayır hayır ... Bu panter kükremesi diye haykırdı. 
ket ettik. Biz, zenci uşak Jorjun şe- Evet faraziye ve tahminlerin belki Majeste kraliçe de daima teşrik edildi- li.i ile lzmir ve mülhakatmın imannı ha- değil ... İşiti~or musun? .••. Bir tam Bu son jestiyle müthiş bir iike~ 
hadetinden hariç diğer şahitlerin bü· bir kıymeti olabilir. Şayet bunların ğinden her ikisinin seyahati birlikte yap- xırlıyan bu büyük hareketten dolayı bil· tam tam ıesı var... ceden kurtulacağım hisseden insa• 
tün ifadelerinin doğruluğunu kabul heyeti umumiyesi bir kül teşkil eder malarınn imkan veren bu şekil en mil- tün Torbalıların minnet ve tükranlannı . ~adın h~sbütün doğrularak onu nın ferahlığı vardı içinde .•• 
ediyoruz. Bir cinayet işlenmiştir. Bu· ve birbirini nakzcdiçi mahiyette ol- nasip olarak kabul edilmiştir. yüce , _limizo en derin aaygJarımla ar· dınlıyor. Vıdal kulaklarını zorlıyarak - Anacığım ... Anacığım .. 
nu inkar etmiyoruz. Cinayetin iş- maz1arsa .. Bu davada vaziyet öyle Parls 24 (Ö.R) - Iogiliz hükümdarla- zeylerim. uzaktan gelen bir sesi tefrike çalışı- Son dakikada her insanın dudak~ 
lenme saatine gelince, her ne kadar değildir. iddia makamının tahminle· rının Paris ziyaretine ayni ihtişam man- Tepelcöy beledi,.• reiıi "• C. H. P. yor .• , lanna scelen en tatlı istinat noktuı .. 
iddia makamı bunu dokuz kırk beş- re istinaden ortaya koyduğu itham zarasını muhafaza etmek ve kral ailesi- ba!kanı S. ARSLAN ALP - Duymİyor musun be kadın •••• Anasının hatırasını aözlerinde yafa• 
ten evvel göstermeğe çalışmış ise de tezi pek zaiftir. Kanunun bu mad- nin matemi dolayısile hasıl olan vaziyeti * Bir ees ... derinlerden gelen bir ses tarak ölmek istiyordu. 
bu kat'i olarak anlaşılmış değildir. desine göre ve muhakemenin fazla de göz önünde bulundunnak üzere ziya- BURNOVA - lzmir Turistik yollar var ..• Yoksa ben mi aldanıyorum.. Bir dakika kadının üzerine eğild~ 
Hatta iddia makamının şahitleri bile devam etmeden, müdafaamızı genis- retin 19 temmuza talikini Fransa reisi kanununun hazırlanmasından dolayı Şakaklarımda bu sesi yaratan kan Novanın gözleri kapalı idi. Uyuyoı 
bu hu~sta mütenakıs ifadelerde bu- lctmeğe lüzum görmeden müvekki- cüınhurunun teklif etmesi lngiliz umumi gösterdiğiniz büyük ve devamlı all- mı? Acaba... muydu? Ona dakikalarca baktı. En 
lunmuşlardır. lim hakkında bcraet kararının veril- efkarını derin bir ~ekilde mütehassis et- kndan dolayı Burnavalılann ıiikranlannı Hangi ani kuvvet eu yatakta bitap müşkül dakikalarda bir teselli kay• 

Müddeiumumi ayağa kalktı. mesini teklif ediyorum. Bu teklifim miştir. Bu sabahki Ingiliz. gazeteleri bu arzederim. yatan insanı yerinden kaldırarak ara- nağı gibi yanında bulduğu kadıni 
-.-. Mu~terem hak.im, m~dafaa kabul edildiği takdirde fazla söz söy- hissiyata tercüman olmuşlardır. Burnava Belediye reiai ve Parti bat· hadan dışarı attı. Fecrin aldatıcı ışığı affetmiı miydi? 1 

ve.kıla, şahıtlerc tek hır sual bıle sor- lememe lüzum kalmıyacaktır. «Times> gazetesi diyor ki: Majesteler kanı : ETEM PEKtN altında haykırdı: Tekrar doğruldu. Tabancasini şa• 
madığı halde jüri üzerinde tesir yap- iV1son: Fransa reisi cumhurunun nezaketli tel- * - Adam .• Adamlar geliyor.. kağına dayadı. Bu silah ne kadar a-< 

mak için dolambaçlı yoldan müda- - Kabul etmiyorum.. kinini kabul etmişlerdir. Böylece ziyaret BUCA - Jzmir Turistik yollar Bu bir ümit mi, bir serap mı} ğır, kolları ise ne kadar zaifti. 
faasını yapıyor. Diye bağırdı.Hakim, sağ elini kal- hiç bir hayal sukutuna sebep olnındnn, kanununun Büyük Millet Meclisimizden Yok~~ haıtal~ğın aa~ıklamala~ı ... mı} Kadın da derhal yerinden siçraCli. 

Nat cevap verdi: dırmak suretiyle müddeiumumiyi ihtişam manzarasını muhafaza edecektir. çıkması münasebetiyle Buca halkının Nıçın oldugunu bılmeden aılahını Onun her hareketini takip ettiği mu .. 
- Ben, jüri heyetine değil, ha- susturdu ve sordu: Fakat Ingiliz milleti Fransa ile arasında- duyduğu ıevinç ıükranlarını yüksek ka- ateıledi. Bir el bo~lttı. Bu ilk İ§aret- hakkaktı. Yalvaran bir sesle ona hl• 

kime hitap ediyorum. Jüri azaları - Au teklifin münakaşasını jüri ki nnanavi dostluğun bu yeni tezahUrünU tınıza içten gelen eayııılarımla ıunarım ti. Gecenin devam eden yarı karan- tap etti: · ' 
burada, aiz arzu ettiğiniz için kaldı- heyeti önünde yapmak ic-ter misi- hiç bir zaman unutmıyacaktır. Buca belediye reiıi ı NAZlM ANIK lı~ı içinde nehrin sularını yaran bir - Vidal. .. Yanağımi yanağiniza 
]ar . «Dehli Telgraf> da ~u milta1naları yü- * kiiçu"k vapu h tt•v• b' ·• k ki"' d . nız? y ra enze ıgı ır~ey go- oyma ıgıma müsaa e ediniz. Son• 

Vilson: Vilson .. rütüyor: Fransa reisi cümhurunun çok T . 'k il k k b züne ilişmişti. Bir vapur ı•ını oör- ra ates eder•inı'z. "k tclk' . kah 1 dilini r F urıstı yo ar anununun a ulU mU· y " " • ., 

- Bu bir tuzaktır. - isterim, dedi. f\luhterem jüri n~ll ·t. k daını bu el kl hş •• ıkür... d ranl sız nasebetiyle kozalardan vilayet makamı· müıtü. _ Bu yalvarmada yalniz birlikte ö\.. 
H4'-" (\''l ) b. mı e ı a r sa ırsız ı a u m ar arı- .. Makinal • • d 'l k d 1 ~ım ı sona : ıraz evvel bu hususta müdafaa ve· na te§ekkur telgraftan gelmektedir. Bun· arın ıesını uyması e me arzusu eği .. Biraz da son da .. 
- Jüri heyetinin çekı"lme·ı·nı· .. r- k"I' . . l l na gösterilecek ta7.imi beklemekte olnn 1 kaybetmesi b • ld V • kt .. k.k 1 d l 

., u ı ının tıöz erini din edil r. Şimdi de !nail' .
11 

l' b 'k d b. h 
1 

an aynen dercediyoruzı ır o u: . e aeaı çı ıgı ı a ar a giz enmesi caiz olmıyan 
zu ediyor musunuz" "dd" ' k .,.. ııc: mı 1 u gcçı me en ıraz aya v·ır.... · h kadar ba~rdı • b. · · h r ı ıa ma.~amımn no ·tai nazarını . ki ğ b'l F ı ...,etimizin er bakımdan gUzeJleı· K' • ır sevgının teza ürü vardı. 

M'.dd . . b' k . k d'J . . h . m sarına u rasa ı e ransanın arzu- Ben vı·dal t d t \''d 1 I u eıumumı ır aç sanıye mü~ en ı erıne ıza edeyırn E .... et ·•d mesi '\'e kalkınmaaı yolundaki '-ıymetl'ı - • .. . ..... m a .... ı a onun sıtma i e tutuşan, oo",. 
dd . . · · · · ı - sundnn sonra bu ziyaret nihayet dalıa 1t So b l b ., "' 

tere İt ve düşünceli kaldı. Sonrn dıa makamı tahmın ve faraziyelere de . b ' il 
1 

kt meaainizin ıemerelerinden birini te kil • n. ~~ ~mı~. e ır kerre daha ateş yaşlariyle parlıyaıı gözlerine b8ktı .. 
kendini topladı. Silkindi. Ba~ını kal- i.stinat ettiğini inkar etmemektedir Rrın ~r mhnaf'ladacda ır. ·ı1:. dil" eden turistik yollar kanununun kabulil eth. Bır uçuncu el daha boşalttı. Bütün günahını bu yaşlarla yıkamak 
dırdı.. F k · esmı ma a ı e e şurası ı öVe e ı- d Heyh t v 'b' d • . d 

a at bu faraziye Ye tahminler yor ki bizzat kral kabul edilen hal §ek- olayısiyle Seferihisar halkının eevinç a vapurun ı~ıgı gı ı uman~ ıstıyor u... · 
- Hayır, dedi. maznunun mas I · ve te•ekkülerini arzeder sonsuz eayaı ve lan da ufukta ailinerek kayboldu .. 

• um 0 masını ıcap et- !inden şahsen pek memnun olmuştur. " 0 A k k 
- Devam ediniz Metr Hollis.. tıremez Mahk · b" I h · bağlılıklarım1zı teyit eyleriz. rtı aranlıktan başka birşey yok- BiTMEDi ) N · emenız oy e ta mın- Faris scyalıoline bütUn Avrupaya ~amil -------------;.;.;;... ________ -;_-;_ _____ _ 

at, müdafaasına devam etti: ]ere müstenid bir davada ilk defa ola- bir mi'ina vermekte olan htikümdar bu- Seferihisal' C.H. P. başkani G •• • . 
- Binaenaleyh biz hareketimiz- k k k d ··1d· D } NABi AKKAN OrJDgJD yeni· ra arar verece egı ır. a ıa nun şaşaa ve şümulünün hiç bir suretle 

de hiç birşey deg"' i•tirmek istemedı'k. o 1 d J · S 1 B 1 d. · · ır 5 n zaman ar a, . ennıngs ve tova gölgede kalmamasını arzu etmektedir. e e ıye reısı 

• • 
emırnamesı 

iddia makamının şahitleri11in ·o·'zler"ı- davalarında da v' b'• l tah · 1 M ORHON 0 J ıne oy e mm er Krr.I oyni zamanda bu seyahatin Avru- · 
ni red ve cerhedecek mukabı·ı mu·· - ·· • ·th d b 1 k M h * uzerıne ı am a u unmuştu • u - pa için güçlüklerle dolu olarak kendini 
dafaa şahitleri iknmesi suretiyle za· terem jüri de bu iki katil hakkında gösteren bu yaz mevsiminin eşiğinde ol- Turistik vilayet yollarımızın yapılması 
man kaybedilmesine de gönlümüz ölüm cezası vermişti. Gerek itlıamm masını isteyordu. Bu çift arzu yerine gel- kanununun kabul olunduğunu sevinçle 
razı olmadı.. ve s;:erek lmrarm isabeti, sucluların miş olacaktır. Fransa _ Jrigiltere muha- öğrendik. Bu İ§in müte§ebbisl ve yorul-

Maznuna da sual sormıyacağız. elektrik sandalyesine oturacakları sı- deneti gösterilerinde hiç bir değişiklik madan takipçiei olarak yüksek huzuru· 
Eğer hunları yapsa idik daha bir kaç rada cinayetlerini itiraf etmis olma- olmıyacak, sadece kü Uk bir geçikme nuza tazim ve §Ukranlarımm sunarız. 

Almanyada yeni bir 
iş nizamı kuruyor 

gün geçmesi lazımgelecekti. Ha1bu- lnrı ile sabittir. · olacaksa da 2:İyarcte Ingiliz kalplerini Urla belediye reisi ve 
ki sravemiz bu davayı bugün bitir- -BiTMEDi mtitehnssis eden hissi bir çnsni UAve ede- Parti başkanı 

Devlete işçileri, ırgatları ve mühendisleri 
seferber etmek için salahiyet veriliyor 

Hocasını tehdit eden ta-: 
lebe mahkum oldu 

Müessü bir hadise dUn uıbıladan ı:ıd- kadar dersimi bilmedim mi? 
!iyeye aksettirilmiş ve bir talebe tehdit Burada talebe ile muallim arasında bir 
suçundan asliye ceza moı.hkemesi::ıdc iki mUnakaşa geçiyor. Arkadan ~·eti.şen Ri

,giln hapse mahkum olmuştur. Hadisenin yaziye öğretmeni B. Osman, Mehnıedin 
mahiyeti §Udur: asabi asabi konuşmnsından şüpheleniyor. 

Karşiyaka orta okulu talebelerinden Kendisini itidale scvketmck için bazı 
Mehmet altı dersten dönmüştilr. Bu tale- sözler söyfoyor. 
be, bilhassa çok çalıştığını iddia ettiği Fakat Bn. Edibe bu vaziyetten ürke
tnbiiyeden dönmesinden müteessir ola- rck, orada bulunan Bn. Umranın evine 
rak tabüye muallimi Bn. Etlibeye blöf iltica ediyor. l<ldiaya göre, bu sırada 
ynpmak istemiştir. Mclımedin elinde bir hiçak \•arını~. 

M 1 t ],_, t..., k" Suçlu talebenin dün mahkemede fOl'-
e ıme , evve A.J a~am geç va ıt • gusu ynpıJını' ve cürmü tehdit malıiye-

me>kteptcn, muallim B. Osmnnla çıkmış. ti d .. ··p"ğU d 'dd' ak E · "d' d n e goru uu n en, ı. ın m ammın 
vınc gı ıyor u. isteği üz.erine Türk ceza kanununun 466 
önde yilrUyen Bn. !<::dibe, Mehmeclin mcı maddesine uyularak dört gün h.ıp

yanınıı geldiğini görünce ne istediğini sc mahkUm edilmiştir. Mehmet yaşının 
sormuş ve şu cevabı nlm~tır: küçüklüğünden istifade ederek ceı.ası 

Sormak istiyorum size ... Ben, geçecek iki güne indirilmiştir. 

Pamuk birliği bu sene 
faaliyete geçiyor 

Tütün ve üzüm m~hsUllerinden sonra 
pamuk ihracat ve sntışlarını ve dış pi-

yasalardn fiat ve satış işlerini idare et
mek ilzere bir pamuk birliği kurulması-

na karar vt>rilmiştir. lktısat vekaletinde 
hu iş tet!,fü edilmektedir. 

Pnm.ık birliği, iki milli bankanın ser
mayesiyle faaliyete geçecek ve Izmir, 
Adana vilrı~etlerinde faaliyetini teksi! 

edecektir. Birlik, mUstclısllden mübayon 
edeceği pamukları, değer fiatiy1c ihraç 
edecek Ye yeni nlıcılnr bulmak için çalı
şacnktır. 

Afyon 
Komisyonu 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiF'EDE 
ı:n:-fedilen 0 r.yretlerin Çinde h~ sa
lah hwule ı:etirdiği, Japon nüfuzu
na tabi mmtclwardaki vaziyetin 
e:\d~e verici bir ıa!cilde vehamet 
peyda eu.i:i ve bugünkü vanyetin 
gerek b;.ı memleketler halkı ve ge· 
rck bütün düııya için h<ıkiki bir teh
like te~kil ettiği ve bunun devamına 
müsrıade edilemiyeceği kaydedil· 
melde idi. 

cektir. K.ERTAN 

lstanbul 
Valisi 

Atina halkına 
hitap etti 

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHtFEDE 
lunmuıtur : 
Sizin vasıtanızla Atinalılara hitap 

ebnckten çok mesudum. Her gün 
bana l<arıı gÖ!:terilen bu derece sa· 
mUr.i kardeılik tezahürleri karııaın 

d:ı heyearıundan hissiyatımı bil· 
dinnek için kelime bulamıyorum. 

Atinayı naeıl sevmem. Atina yük-
1<0k ve lı&!metli mazisi ile bugiinün 
zamanını birbirine çok iyi adapte 
etmİ§lİr. Bu kf'yfjyet daimi mii§ahe
delerimin ve letkiklerimin mev:z:uu
nu leikil eylemektedir. Her l'Örü§

l!.iğüm İnsanda Atinalılarm asaleti 
ve güzel ctvan röze çarpıyor. lstıın· 
bu1a döndüğüm zaman ,.hıuna kar
tı cö&terilen bu nenketin t&tanbu) 
halkını i'tihde.f eylediğinden İstan
bul halkını haberdar edeceğim. 

Vali Os.tündağ Delfi ve Mistrayı 
gezdikten tonra pazartesi günü tı

lznbula dönmek üzere Alinlldan 
hareket edecektir. 

-------
icra Vekilleri He etinde 
ANKARA,24 (A.A) - İcra vekilleri 

heyeti dün b::ışvekil Celal Bayarın reis
liği altında toplanmış, muhtelif işler üze
rinde görUşmelerde bulunmuş ve bu hu
suslara ait kararlar vermiştir. 

Urla Halkevi ba~kam 
H.TOMERK Berlln 24 (ö.R) - Mareşal Görinı * bir emirname neşrederek vatandaşların 

Buca belediye ı-eisl ve C. H. P. başkanı devletçe lilzwn görülecek hizmetlerde 
•arafından Turistik yollar kanununun kullanılması e!aslannı te.!bit etmiştir. 
kabulli nıUnnsebetiyle Başvekalete, Na- Bir temmuzda tatbikine baılanacalı: 
fia ve dahiliye vekaletlerine ~ağıdalcl olan bu emirname bUtün vatandaşlara 
telgraf gönderilmiştir: şamil olmak {}zere umurnt bir iş hizmeti 

dzmlr Turistik yollannın inşası ve için hukuki esulnr vazetmektedir. Bu. 
mem~ekeilmitln imarı yolunda yüce nun!a beraber tatbikat sahasında bu 
Me~~ısten. ç'.karıla~ kanunla İzmire kar- hlzmet tahdit edilm~ olacaktır. Çalısmak 
şı gos~rdığınlz ytiksek teveccUh ve sev- 'k ~ 
giden dol 1 d 

11 
k li . ı tidnrında olan erkek ve kadınlar, mes-

ayı s z eger v~ l nuze Buca- leklerl ne olursa olsun ~ hizmeti a 
lılann şUkranlarını saygıle arzederiz. mağa mecbur olacaklardır. Ve bu~~ 

K k 
muntnzam blr mukavele esası dahilinde 

v aça çı kadın kendilerine gösterilecek yerlerde yapa-
Bugday almak üzere limanımıza gele- caklardır. Mükellefler muayyen bir fa

rek Alsancak iskelesinde dcmirliyen aliyet için husus! talime tAbl tutulabllir
Itnlyan bandıralı Barlotta vapum mU- ler. Buna tabi olanlar ileride do ihtisas 
rettebatından Bn. Pellin adında bir ka- kespettiklerl hizmeti muhafaza edecek
dın gezmek Uzere karaya çıkarken va- ]erdir. 
ziyetinden ~phe cdilmi§tir. Bu kadının Aynl enıinıame umumi menfaat ha
çantası ııranınca on bir şişe ınuhtclü linde mütehassıs işçileıi, ırgatları ve ınU
meyve]erden yapılmış likör esansı görü- hendlslerl seferber etmek için dev!ete 
lerek müsadere edilmiş ve hakkında ta- salahiyet vermektedir. 
kibata tevessUl edilmi~. 

Bir günde iki yangın 
Birinci yangın, ismet paşa bulvarında 

lcmct Muhtarın enhiLi, marangoz Ziya 
Kurulun kiracı11 bulunduğu depod.ıki 

etki otobüs kasalarının atılan yanık bir 
sigaradan tutuş~ıısiyle çıkan ateş alev 
hnlin,le derhAl büyümeğe yiiz tutmuş ise 
de )'etişen itfaiye tarafından yalnız iki 
kas nın kısmen yandığı halde söndürül
mü7tür. 

ikinci yangın, Kireçlikayada lokmacı 
bağındaki kuru otlar çocuklar tarafın· 

dan yakılarak derhal büyümüş ve civar• 
daki evleri tehlikeye dü§iirmÜ§se de itfa
İY•_ derhal yeti§mi§ ve eündürmü~tür. 

~.z;cı ga:aygrrn ı ıızı:&ZL!ZW22i&?WilJ!M~z:a!h! ·~ ~· J"....6[ • 
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~ Çeşme Plijlarında 

sim Palas oteli 
On beş Haziran 1938 Tarihinden 

itibaren açıldı 
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BiZANS SARAYJNIN iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tokatyiyerek aervet 
yapan adam 

o 
F ransanın Gonlf Bufis kuahuında 

beleruye seçimi yapılmaktadır. Namzet
ler listesinde Ponpur adında biri de ya
zılıdır. Bu zat, kasabanın ileri selenle-

Köylüler gece ha 
ile Japonları şaşır 

Sebastiyano yine meydana çıktı rindendi.r ve en gi.izel villalardan birin- Noye Zürh.er Ça11tuq'utı Şangh.ayc açlığa muka\re 
de oturmaltadar. g~ htııUlt mııh«Mri ya.zı11or: sandır. Bu kö 

Saray mahzeninden bir hayli şarabı midesine yuvarla
dığı suratındaki neşeden ve gözlerindeki 

parlaklıktan apaşikar okunuyordu 

Hayatta servet yapanlann her biri Japonlar, Çindek:i harbe geçen yaz kerpiç kulUb 
biT yol tutturmut. akla hayle gelmiyen başladıklan zaman, Çin köylülerinin, itibarla onu y 
çarelere başvurarak para kazanınıılar- ÇankaneJt rejimine ve Kunintang'a bir şey degil 
drr. Ancak bu Ponpunın tuttuiu yol- ka11ı cephe alacaklarını Umit ediyor- lerinde japo 
dan pek az kimse yürüyebilir. \ardı. ÇUnkU, ihtilll yıllarında Ku- Fakat, Japon 

Ponpur, Pariste aaat tamirciliği yapa- mintag, çiftsiz, çubuksuz ve boğazla- Çin köylillerl 
rak mUtevazi bir hayat süren bir adam- :-ına kadar borçlu olan köyiilyU, yaptığı dükleri korku 
mış, kolay kolay tahrilc cdilmiyecek de- ziraat propagandasiyle çok şiddetli bir bütiln Çinde 
recede sakin ve çarçabuk alınınıyan bir ;ekilde harekete geçirmişti. dolaşınağa b 

Hıristidi hemen o gün Adaya bir sarayın İçinde, eski hatıralan anarak Yüzünden midesine bir hayli şarap insanmı§.. Kumlngtang, topraklann köylil ara- Şimal ve o 
&anda] gönderdi. dolaşmağa başladı. Bir zamanlar hu yolladığı belli idi. Fakat, günün birinde bir kahvede otu- 'ında taksim ve tevziinl, köylüyü mura- ordusu öniln 

Sebastiyano, imparatorun bir gÜn sarayda ne saltanatlar sürmemişti.. Sebastiyano, neşeli bir sesle: turken, yanı ba§ında kağıt oyruyan biri- bahacılardan kurtarmayı, memleketin gibi durmadağ 
8onra yapılacak av eğlencelerine Kardeşinin sağlığında bir impara • - Merak etmeyiniz .. Dedi .. Ara- ne, csizin yerinizde olsaydım. •İnek oy- muhtelif yerlerinde köylUnUn kendisini kek ve çocuk 
kendini davet ettiğini öğrenince ca- toriçe gibi ya~adığı bu saltanat muhi- dığım çareyi buldum. Has ahırda eğ- nar ve partiyi alırdım: lakin eiz pek ka- mi.lstakilen idare etmesini ve köylüye dilşman önün 
: biraz sıkılır gibi oldu. Fakat kansı ti arbk ona kapılannı kapamış bu- 1 lenceye Rİtmekten mahrum bırakıl-,. fa;ıızca hareket ediyorsunuz.• demiş. iostça bir tavır takınacak bir htiküme- ve yuvasını bı 
. CJ>ey zamandanberi Adada bir in- lunuyordu. J mış küliistür atlarla bir kaç araba Bunu söylemesiyle surahna tokadı yemesi tin lş başına gelmesini vadetmi§ti. Şansi ve Çe 

,~"" hayab yaşıya yaşıya eğlenceye Kardeşleri arasında yegane sağ kalmış. Atların dördünü arabalardan bir olmuş. Neye uğradığım şaşıran Pon- Fakat köylUnUn yardımiyle hasımla- kaçıp sığınmış 
~ıaıret kalmışb. O da Sehastiyano ile kalan kendisi idi. birine koştum. pur, hiç sesini çıkarmadan kahveden git- rını eulikten sonra, onlara sırtını çevirdi lanndaki gö 
beraber gitmek arzusunu izhar etti. Eğer talii yar olsa idi. Eğer Vasi- Hazır. Ben arahacımz olaca- mek üzere iken orada hazır bulunan ve anarşistçe bir mahiyet alan köylü ha- akıp gitme 
riinltü haberi getiren adam av eğ- lin saltanatına karşı olan bu tasallu- ğım .. Ve derhal yola çıkacağız. Eğ-1 rnü!lteriler, cböyle bir aşağılanmaya kat- reketint bir çok kan dökerek bastırdı. sında, tahmine 
encesine saray cariyelerinin ve Bi- tu olmasa idi şimdi o .. Büyük adanın lencenin başına yetişemezsek hile !Ianılır mı) 1 Mahkemeye müracaat ederek '1ıce verilmt~ olan sözlerin hepsi unutul- disinde on mi 
~ns halkmm da iştirak edeceğini .sürgünü değil, Bizans tahtının varisi ortasına yetişiriz Haydi.. Çabuk 1 hakkını arol> Diye kendisini .kışkutma- du. kaçmaktadır. 
'0Yleınişti. olacaktı. olun ... Yalnız arabanın içine benim ~a ha,lamı~lor. Ponpur kasaba mahke- Askeri zümre ve bilyük burjuvaya da- insanlar, oval 

Genç kadm: Bu ihtimal, damarlarmda ecdadı-ı şu iki işeci~imi sıkıstınn .. Yolda la- ine müracaat ederek, .kendisine tecavüz vanan Kumintag, Çankayşekin önderliği birlerde dile 
- Ne olur, dedi. Ben de giderim. nın asalet kanını taşıyan Prensesi is- zım olur.. eden adamı dava ederek tazminat iste- -ıltında modem bir devlet kurmak işine olursa çalışm 

. Scbastiyano razı oldu .. Haberi ge- yana sevkedecekti. miı ve mahkeme kendi.sine üç hin frank 1<endini verdi. Şa~kın bir hale gelen ve mcktedir. Köy 
tiren adamla Hıristidiye: Bu sırada Sebaativano ~öründü. - BtTMEDi- tazminat verilmesine hükmetmiıl tıayal inkisarınR uğramış olan köylülerin ma dağın olm 

- Geleceğim.. Hiç beklemediği bir paraya böyle ko· "Oğu komilnistlerin tarafına geçti. Hal- mükemmel bi 
Cevabını gönderdi. R it• k •• •• k g"" lu layca kavustuğunu gören Ponpur, bu eu- 1:>ukl, bu hareketleriyle onlar çok yanlış bir camianın 

d Prenses Te! 1a da av eğlencelerini UZV e Jll uçu 0 retle, saat tamirciliğinden daha zah- '1r yola sapmışlardı. Zira, Çin komünist- km bir yığındı 
~~Uftu. Sebastiyanonun kansı ile metsiz bir §ekild~ gelir temin edilebile- ıert yeni bir camianın organizatörleri Harbın büyük 

birlikte eğlencelere iştirak için gide- sevdı.g""' ı· kızla evlendı· ccğini düıünerek müstakbel faaliyetinin ">lnrak hiç bir muvaffakiyet göstereme- devletini, vil1 
CcRini öğrenince onu da bir arzu aar- planını kafasında çizmiı ve nihayet bat- iikleri gibi, bir çok yıllar süren çetin ve yonlarca göçm 

1 kalarını kı§kırtarak dayak yemekle ha- '<anlı mUcadeleden sonra askerlik bakı- barındıracak 
d.i - Ne olur, heni de götürün .. de- yahnı kazanmağa başlama,.. Dayak ye- nundan merkezt hUkUmete mağlöp ol- susl yardım 
L.: Kimse farkında olmaz .. Ben kı- Kızın babası Reisicumhurun en mek mesleğine atılan saatçi, bir ay için- iular. çok genfl ve 
Rtrnı değiştiririm. Alelade bir Bi· de üç kerre tokatlanmış ve üçünde de Bu vaziyeti gören Japonlar, Çin mil- ğu halde, göç 

~~kalı kadın kıyafetine girerim. Bu kuvvetli muarızlartndan birdir ta'lminat a1mı~. 1
ctine değil de Kumintang'a karşı giriş- kunçtur. 

u emme} bir fırsat. Başka zaman Ponpur, yalnız kendi kasabası civa- 'iklerl bir harbte, Çin köyli.lsünden mu- Japon prop 
~adan nasıl aynlabilirim. Madam nnda faaliyette kalmamı§, işi büyüte- 1ı::avemet değil de, sempati göreceklerini riyle can ciğer 
l benim muhafızım sensin .. Senin- Amerika Cümhur reisi Ruzveltin mişlerdir. rek ta Parise kadar genişletmiştir. Yediği '.iınid ettiler. Fakat, çinllnin ezelden beri bir arada yiyip 
?. beraber gideceğim için kimse de oğlu Con Ruzvelt Bostonun büyük Genç klZln ebeveyni Con Ruzvel- tokata kar ı aldığı tazminat her vakıt lcapl!h lmlmı~ olan ruhunda muhakkak kızının japon 

t\iphe etmez.. aanayidlerinden Lindseyin güzel kı- ti evlerine davet etmişlerdir. Böyle-,yüksek bir ölçüyü bulmamakla beraber <;urette bekledikleri reaksiyonu hiç bir verdiğini göst 
la. Sebaatiyano, Prensesin yalvarma- zı Ann ile evlenmiştir. ce aşkın ilk tohumu alılmışbr. günlerce bir saat bqında göz nuru <löke- verde temin edemiyerek bUyük bir hayal Bu uydurma 
tına dayanamadı. Bu evlenme, bir aşk macerasının Nihayet bir gün kızdan evlenme 1 rek aldığı paradan kat kat fazla kazanç i.nkisanna uğradılar. tsülA seferine çık- sinik bir sahte 
Ona da.: . mesut neticesidir. Con Ruzvelt, üç için muvafakatini soran delikanlı temin etmeğe muvaffak olmuş. t~lerine 'lll~ olan Japon askerleri, son elli yıl etıniı olduklatı 
- Pekı, dedı. erkelc ve bir kız kardeşi arasında en ondan (evet) cevabını alınca bir ço- kcsad geldiği bir gün, tramvayda gider- 'çinde hiç degişmeıniştir. Bundan otuz halkının yarıd 

~ Hıri~tidiye haber. ge~ire~. adam, haşansı ve en yaramazıdır. Kaç de- cuk gibi sevinmiş, Vaşingtona dön- ken ~ ~adar ıidde.tli bir tokat yemiı ki. yıl evvel prens İto ve Marki Katsura hay ile Tai göl 
jbastıyanoyu ertesı gun ıçın av eğ- fa otomobilini süratle sürdüğü için müş, babasına meseleyi açmış ve bir kendını zaptedemıyerek sokağa yuvar- ~i fevkalAde milkemmel diplomatlann, deki her iki kiS 
knceaine davet ederken, eğlencenin ı Amerika polisi ile münazaa etmiştir. ay sonra da nişanlanmışlardır. lanıp dürmüı. ve omuzundan yaralan- Korea'da ve Mançuriadak:i japon asker- köylerde de 
açta baslıyacağını ve saraydan ne Geçen sene karnavalında şampanya işte bu suretle başlıyan bir aşk mq, bu işten de heı hin frank kazan- 1erinin azgınlık ve taşkınlıklan hakkında tır. Tarlaların 
~tnan hareket edileceğini söylemiş- ile ıslanmış bir çiçek demetini bele- maceranı Nahaııtta evlenme ile ni- mış.. -;öy~iklerl acı sözler, bugiln hemen he. kalma ekin hal 

· d. · · · ha d b' h b ] Bu alışverişte, bir defada aldığı en men unutulmuş gibidir. Askeri zümre- Çin köylüsü 
B . . . . ıye. reısının şına atmas~ a . ır ay~~ u muşt~~· .. . . büyük para on bin frank imiş, fakat, ken- >ine hakikatin söylenmesini her vakitten mildafaaya g 

hah U kıtıbarla Sebastıvano, ertesı sa- haylı mesele olmuştu. Delıkanlı ıle T orende Reısıcumhur ve ikı yüz d 
7
;ya.3- lüzumlu kılan bugünku" gu"nde ponların maki 

~· . er enden karısı ve kıyafetini de- nişanlısı, genç kız Harvard üniversi- elli davetli bulunmuştur. disine e ucuza mal olmamış. Üç ay hu- .. U1: b 11 1 !llftırrn· la p T kla ·ı be d 1 d A b. tanede yatmak mecburiyetinde kalmış . .Japonyanın tto'nun yahut Katsura'nın otomo i eriye be b' ış o n renses e ı e ra- tesin e tanışmış ar ır. nn, ıraz Nikahı akdeden din adamı, Reisi- p "~P ve cesaretinde devlet a,3 __ , __ kal- geceleri, dağla 
dı.r ır kayığa binerek Adadan ayni- melankolik olmakla beraber hakika- cümhuru evlendiren ve Ruzvelt ai- onpurun bugün güzel bir villası ve r- ua.uwı.n dıkl 

1 h' kızd ölünceye kadar kendini geçindirebile- mamıştır. sığın arı ye B· ten giize ve spor seven ır ır. lesinin bir çoklannın akitlerini yapan B,...,
1 

boc: kalan Japon askerleri, Çinin nakliye kolla 
h 

1
tzansa geldikleri zaman vakıt bir Reiisicümhurun büyük oğlunun bir adamdır. Cümhur reisi (Potomae) cek parası varmış. Üstelik bir de belediye -s ~ 

ay i R'eçtni•ti. k Ik · d ka azası oluyormuş! büylik ~hirlerinde hatta Nankin'de bile, baskın yapmak 
S v aç sene evvc i ız İvacının ne - yatında yeni evli1er ~erefine bir su- ~rdikten sonra günlerce yağma ve talan- gerisinde faali 
Var~vda kimseyi bulamadılar. dar ı;tiiçlükler doğurduğu hatırlarda-ıvare vermiştir. Ruzveltin oğlunun Bir Fr~: filosu Yu- ia bulunmuşlar, yakıp yıkmışlar, sivil killerinin yard 
Se asıl çoktan hareket etmişti. dır. Ruzveltin büyük oğlu, babasının İ düğününü haber alarak bir çok kim- halkı kurşuna dizmişler, kadın ve kızlara bu göçmenler 

ta" bastiyano, bir müddet ne yapa- uzun zaman mücadele halinde bu- seler küçük Nahant kasabasına akın goslay sularında ':ter türlU çirkin hareklerde bulunmuş- yapmaktadırlar. 
Enı düşündü. lunduğu bir adamın kızını sevmiş, etmişlerdir. Böylece son iki üç gün Belgrad 24 (A.A) - Bir Fransız filo- 1.a.rdır. Yüksek rütbeli Japon subayları larında Şangh 

'}' kil çok üzülen kansı ile Prenses bu izdiva~ Ruzvelt şiddetle rnuha- içinde hu kasabaya gelenlerin sayısı 

1

. ~ Yugosl.av bahriyesinl ziyaret ebnek .lU azğıalığın önüne gPçmek için beyhude nan en az altı 
e la olmuştu. lefet etmiı., fakat nihayet aşk g<t}İp elli bini geçmiştir uzere Splıt limanına gelmiştir. Bu li- yere uğraşup durdular; fakat onlar bu fmdan basılıp · 

}'a Aw eğlencesine yetişemediklerine gelmiştir. Törenden sonra Tenis kul .. b" d manda Yugoslav deniz kuvvetlerine \.ıususta tarnamiy1e aciz içinde idiler. dıklannı pşıra 
~arlardı. ..Bu .. sefer de yine öyle ol~uştur. 500. ~işilik .bir ziyafet veri~m~:ti; ;::~~4 parça gemi demirli bulun- Müstevlilerin çin köylerinde yapmış si bıçaktan g~ 

bastiyano: Cunku Annın bahası Ruzveltın kal- Geünın elbısesi beyaz organ tinden olduktan şeyleri en geniş havsaWar bile 
~ ..._ ~el: du.r .. Su şarap haznesine kınma planına şiddetle muarız ve yapılmıstı. Elbiseye garnitür olarak :ılamaz. Bu hususta yabancılann ve hu-
ba;ar hır ıneyım. Orada ~iki aklımı onunla bu yolda mücadel~ etmiş bir altmış metre seten kurdela kullanıl- li değildir. Şüphesiz Yatla bir roman- susiyle misyoner ve hekimlerin vermiş 
D~a toplar, bir çare bulurum. ~damdır .. ~e bu sefer de yıne aşk ga- mışbr. Kaynanası gelinine çok muh- tik seyahate çıkaca1dardır. Seyahat- :>lduklan bir çok raporlar vardır. 
p lYerek mahzene indi. lıp ~elmıştir. teşem bir inci gerdanlık hediye et- ten dönüşte Broklinde kiraladıkları Çin köylüsil meşakkate ve hayatın çe-
~ h~llaes Tekla da, yanında eski iki genç ilk defa Bostonda bir su- miştir. üç odalı ufak bir apartunana yerleşe- tin şartlanna alışkındır; bundan başka 
~ .!!!,netçisi olduğu halde hoş olan varede tanısmıslar, beraber danset- Yeni evlilerin projeleri henüz bel- ceklerdir. o, sel baskınlarına, bulaşık hastalıklara 

Halk masalları 
f\f ~;;·d~·~~ .. ~;ii·~İ~n dilber 

bıraktı ve derdini söyledi. çe~me ağlamağa başladı. Cariyelerine verdi, apt~h::;.c 
Lala bunun üzerine: Sabahı güç etti. Sabahleyin erken- koydurdu. Pek ziyade canım sıkıldı. 
- Sen üzülme şahzadem, dedi. den tekrar pençerenin önünde dur- Senin halini söyledim. Hiç cevap 

O gemi gitmedi. Karaya çektiler. du. Gözlerini karşıki konağa dikti. vermedi. Ben de kalkıp geldim. Ne 
Geminin sahibi de maiyeti ile birlik- Fakat kimseyi göremedi. derdin var ise artık kendin gör. Ben 

Bin 
Sarığını 
kalını 
Antakya: ( 

yüdüğü yurd 
lı~maktan zevk 
na girecek olan 
yurdunun hai 
kaçtığı tskende 
!arına devam e te bizim sarayın kar.şısındaki kona- Doğruca annesine oştu. karışmam. 

ğa taşındı. - Ah anneciğim, dedi. Şu karşı- Şahzade o gece odasına kapandı. hinde vaazlar Y 

Şahzade bunu duyunca artık se- ki konakta gemi sahibinin ailesi var. Ve sabaha kadar tekrar ağladı. dökmektedir. 
- 5 - vincine payan olmadı. Hemen sara- Pençereden nördüm a" ık oldum. Şu P d d "' Sabah olunca yine annesine baş-

~crn ?di~h hayran kaldı ve akşam Çarnaçar Şahzade kalkıp gemı- Y~ ön ,? ve pençeresinden karşıda- pırlantalı nalınları al da hediye gö- vurdu: 
•a .... ıden istemiye istemiye ayrılarak den ayrıldı ve saraya geldi. kı konaga baktı. tür. Bir kerrecik kendini balkondan - Aman anneciğim, dedi. Ne o-
~~~a geldi. 8 . I 1. k s. ultan. .hanım, arkasındaki erkek göstersin .. Cemalini nöreyim. yoksa l Yith ız ge e ım ıza... elb 1 karm k d.i '--- k "' ursa senden olur, bunun, bu derdi- lunduğunu ve 

]A.. ~de bunlan i-itince o saat ...,.._ Kız hemen Hindistan n""'ırına ha- ıse ermı çı ış, en . .auz ıya- hayatıma kastdeceğim. · · b' · L_L "·• ... ...~ ...... fet· . . .. . mın ır çaresıne tHm.. •• rilmesiyle her 
~\il\ ~Cininin istanbuldaki billur köş- ber gönderdi. ıne gırmı~~ı. Validesi, naçar kalkıp doğruca Kadıncağızın çok kıymetli bir dizi çerek sarığını 
lqd sahibinin gemisi olduğunu an- Bir müddet Hindistanda kalmak Şahzade onu bu hal ile balkonda karşıki konağa gitti. incisi vardı. kalını da kazıtai 
V niyetinde olduğunu bildirdi. görünce hemen aklı perişan oldu. Nalını kıza verdi: Onu da alarak, saraydan çıktı. yarak tam bir 'l 

birı e ertesi sabah o da bir sandala Gemiyi havuza çektiler. Padişahın . Bi~ ah çekti .. Sarayın içi inim inim -Bunu al, dedi. Size oğlum gön- Tekrar konağa gitti. nı israrla rica e 
erek ge · 11 d k d b'' "k b. k ınledı d d' Ç k ]" R" ed' I(~ e mı~e yo. ~n ~- sarayı?ın arşısın a uyu ır o- · .. . . ~r ı. o. se amı var. ıca ıyor $ahzadcnin selamını söyledikten ğin mAnasızlığ 

tıll tele ~elk~ler g.ıbı yıne ta~f~- nak kırala?ıla~.. . . - Aca~ bu. ~u~el kadın.~~ır. bır ~errecık ol~~n.balkon~ ~ıkınız da sonra hediye olarak ta incileri teslim bu kudsi binan 
şaı.:•) YC§l) elbıaeler geydırdı. Kız, maıyetı ılc bırlıkte hu kona- Yoksa gemı sahıbının haremı mıdir? o guzel cemalınızı gösterımz. Yoksa etti retiyle dilek ve ı 

"~ ik de gemiye yana§ınca izzet ğa yerleşti. Diye düşünmeğe başladı. evladım helak olacak • Kızın tavanda asılı kafes içinde Şimdi oğluyla 
tQ"-ra:~:.la ~~~şıl~dılar. Kaptanın ka- Şa~zadenin bunda.? h~beri yoktu. .. Sultan hanım is~ şahzadeyi gö-o Kız hiç cevap vermedi. Pırlantalı bir papaganı vardı. Kadından incileri şelerinde p.ia p' 

1( k. goturduler. Gemıden sarayına donclukten sonra runce hemen konagm pençeresin- nahnları aldı cariyelerden birine aldı, yem diye Papagana verdi. 
~h~ end~ni beJli ~tmecli. geceyi güç .yaptı. den çekildi. verdi. ' Rapagan da onlan çıtır çıtır yedi. 

~~tak de ıncede? ın~eye sualler S~~leyın heme~ den~ kenarına Şimdi tahzade yeniden Atak ol- Alın bunu, kendi apteshane- Kadının ağzı bir kan~ açık kaldı. 
'-'ıtffaJt jnlamak ıstedı. fak.at mu- geldı. Bır de bakb kı gemı yok. muştu... nizde kullanırsınız. Kendi kendine: 

1 ~il .. ~ arnadı. -. Eyvah:. .., - Aman.. Bir daha bu nazenini Dedi. Kadın artık orada durama- - Bak şu sürtüğün Papaganına. 

Karı,m 
Londra 24 (~ 

komitesi yarın 
tir. Ingiliz pJAnı 

1 • --nafih gözlerini ka Dı erek la d dı v _ ıı_ .. _ ..ı· ~, H' ı ı 1 1) m~ a t. lI'. llllY_llll..., • "'1.UUJ• 8ar&Ya nnnnİİ- 11111Pt I'! İv .. .iivl.-n..ti {) ~ ... '''"'""' ,.,_.;..,.... dilmiven son 
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Şeytan onu elinden tuttu 
' 

Bir kuyunun yanına götürdü ve gökyüzüne baktı. 
Birden, gökde yildızlar sallanmağa başladılar 

<Rozamond, sen de böyle bir şöh- Nostradamüsün kucağında ve kol-ı çin mümkün değildir, dediğini duy-
retin anası olacal-tın 1 Şan, şöhret, larında bulunan Prenses Y oland: du. 
servet ve iktidar sahibi olacaktın.... - Nostradamüs, beni hakikaten Şüphe yoktu artık, Nostradamüs, 
Halbuki sen son zamanlarda kork- ve çok seviyor musun} diyordu. Y olandın çılgın bir aşıkı idi 1 bvallı 
tun ve bu meşhur çocuğu mahvet- Nostradamüs te: Rozamond, çok derin bir elem ve ıs-
meğe çalıştın 1 Adi bir kadın gibi ha- - Evet, hem de canımdan fazla tırapla başını kuyunun ağzından kal-
reket ettin 1 diyordu. dırdı, kalbini eliyle bastırarak ve c;o-

Rozamond, şeytanın sölzerini, ha- - Karından da fazla mı} cuk gibi: 
şını öne eğmiş olduğu halde dinle- - Evet. Bin defa daha ziyade - Nostradamüs, sana bu kadar 
di. Fakat aynı zamanda da sessiz, seni seviyorum! merbut olduğum halde, sen beni 
acssiz ağlıyordu. Şeytan, daha hakim - Bana yemin eder misin ki bir böyle nasıl tahkir ve reddediyorsun} 
ve zalim bir tavır aldı ve: daha Roumondu sevmiyecek ve diye bağırdı ve ağlamağa başladı. Ve 

- Rozamond, dedi. Kalbinin en öpmiyeceksin 1 boğazını sıkan hıçkırıklarla bayıldı. 
derin yerlerinde Nostradamüsün aş- - Yemin ederimi Ve yere düştü! 
kını gizlemekte olduğunu biliyorum. Bu görüşmeden sonra, Nostrada- Şeytan sevdiği bu güzel kadını 
Fakat, sen onun acına yaptığı ihanet- müsün : hemen k~cağma aldı, en tatlı ve gü-
lerden haberdar değilsin. Halbuki - Senin güzeJiiğin harikadır, sen zel buselerle ve yavaş, yavaş onu a
acn onu sihirbaz T rivulkiyosun ya- nurlardan yaratılmış bir güzelsin, yıltmağa koyuldu: 
nında biliyorsun 1 Rozamond senin yanında sönük bir - Rozamond, sevgilim, güzelim 

Rozamond: yıldız demektir. Rozamond 1 ne için bu kadar mütees-
- Hayır, yanlış.. Yalan! diye Rozamond fakir bir köylü kızıdır, air oluyorsun) Nostradamüs denilen 

haykırdı. Nostradamüs beni canın- aen ise en temiz kana malik bir asil- bu sadakatsiz adamı unut, ben ona 
dan çok aever, bana hiç bir veçhile zadesin. Yoland, sana bütün mukad- kudret ve kuvvetimden birazını ö-
ihanette bulunmaz 1 des şeylerim üzerine yemin ederim düne; olarak vennemiş olsaydım, hu 

Şeytan A,ıkı ise, ona: ki, seni gördükten, seni öptükten adam hayatta hiç bir şeyden 
- E.Rer istersen, benimle beraber sonra, Rozamondu öpmek benim i- -BiTMEDi-· 

gel, sana Nostradamüsün hangi kı-
yılarda dümen kullandığını göstere
yim. ister miain} diye sordu. 
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Aşıkı şeytan, Rozamondu elinden 

tuttu ve bir kuyunun ba§ına kadar 
götürdü. 

Şeytan evvela, gök yüzüne bakb, 
eonra bazı esrarlı aözler mırıldandı, 
ve birdenbire gök yüzünde yıldızlar 

ltalyan Harici siyaseti 

Sovyet Basımına göre 
bir çıkmazda bulunuyor 

•allanmağa ve yerlerini değiştirme- Moskova (M.H.) - lzvestia ga- bulunmak için ~e samiini hiçe aay-
ğe başladılar! zetesi Roma hususi muhabirinin mak icap eder. 

Yıldızların bu raksına en büyük cltalya harici siyaseti bir çıkmazda» Ciano nutkunda doğrudan doğru-

Şuşnig nerede mevkuftur 
Sabık şansölyeyi gece yarısı Belve
derden gizlice alıp nereye götürdüler? 
Madam Şuşnig, kaynının yanında çok fakir bir hayat 
yaşıyor ve kocasının nerede olduğunu bilmiyor 

Viyana 19 (P.S.) - On beş ı;ün ev-
1 vel sabaha karşı saat üç .. 

Viyanada Belveder gatosu karanlık 

içinde... Tek bir ışık yok.. Yola açılan 
üç kapının üçünün de önünde birer silah
lı nöbetçi bekliyor. 

Birden kocaman ve kapalı bir otomo
bilin fen erleri gecenin karanlığını dele
rek uzaktan belirdi ve soldaki kapının ö-

nünde durdu. 
Otomobilden dört kişi indi. Bunlar, 

Nazi üniformalı Nazi polisleri idiler. 
Kapalı kapıya İ§Sretli darbelerle vur

dular. Nöbetçi ile birkaç kelime teati et• 
tiler. 

Kapı açıldı. 

Eşikte bir adam göründü. Dört Nazi 
bu adamın etrafını çevirdi. 

Otomobile bindirdiler. 
Otomobil hızla hareket etti. 
Geçtiği yol nezaret albnda idi. Beş 

dakika aonra Tuna sahilinde Metropol 
otelinin önünde durdu. Dört Nazi ile 
(adam) otele girdiler. 

ikinci kata çıktılar. Dar ve uzun ko
ridordan geçtiler. Nihayette ve aağda 

üç kapı vardı. 
Ortadaki kapıyı tıkudattılar. Kapı a· 

çıldı. içeriden biri çıktı. 

Dört Nazi onunla k..a bir müddet ko
nuıtuktan aonra beraber getirdikleri 
(Adam) ı tealim ederek çekilip gittiler. 

Orta kapı kapandı. 

Bu (Adam) Avuaturyanın aon p.n· 
aölyeıi Şuşnigti. Belveder tatoıundan 

Metropol oteline .. Otelin ikinci katındaki 
bu odaya nakledilm~ti. 

Burası ona mahpeı vazifcelni görecek-

.... 
Madam .Suşnig 

Bu itibarla pahalı gelen evlerinden çık· 

mak için ve kirası <laha ucuz bir yer nra· 
maktadırlar. 

Son zamana kadar madam Şu~nig ko
l cnsının nerede olduğunu bilmiyordu ve 
hayatını hayatı ile ortak ettiği kocasının 

· serbe!lt bırakılacağı giinü eabır ve ümitle 
beklemekte idi. 

Mevcut kanaate göre Almanlar ergeç 
Şuınigi eerbeııt bırakacaktır. Çünkü A· 
vusturyalı diğer nazırlar birer ikişer ser• 
bcııt bırakılmışlardır. 

• Yine t1öylendiğine hail Kalluburı 
mektep pansiyonunda olan Şuınigin on 
iki yaşındaki oğlu Hitlere bir mektup, 
yazarak babuının ııalıverilme&ini rica et• 

miştir. Hitler de kendi eliyle yazaralıı 

yolladığı cevapta küçük Şuınigin bu di
leğini kabul dtiğini bildirmiş .. 

* 
Ya malttul §Bntıölye Dolfusun karıei 

ve çocukları ne alemdeler> Avusturya· 
nın İşgali Anında madam Dolfueun ild 
çocuğu ile birlikte Avusturyadan kaça• 
rak Çel.:05lovakyaya iltica ettiğini biliyo· 
ruz. 

Madam Dolfua Ç ekoılovakyadan hal • 
yaya ve Jtalyadan da lııviçreye gitmip. 

Metropol otelinde olduğunu ö~endik. Şimdi lsviçrede, Amerikaya gitmek tize• 
Ya ltarısı Madam Şu,nig nerede) O re para aramaktadır. İsviçre federali mil• 

da Viyanada, lcainhiraderinin yanında- şaviri pasaport muamde!ini yaptırmıştır. 
dır. Birinci daire Predigergane caddesin- Söylendiğine göre madam Dolfus Nazi 
de 5 numarada oturmaktadır. Nazi ma· makamlarına bir mektup göndererek 
kamları onun geçirdiği basit hayat tarzı- zaptedilen ev eşyalarının iadesini rica et• 
na müdahale etmemektedirler. Madam miştir. 

bir hayretle bakmakta olan Roza- başlığı altında bir mektubu neşredil- ya Çemberlayn ile Halifaksa atfen 
mondun başı döndü. miştir. Bu mektupta İtalyan hariciye söylediği sözler, İngiliz hükümetine ti. 

lıte on beı gündenberi ortadan kayb-

Şuınig sade .lcıyafeti ile eokağa çıkıyor, Bu, qyalan .atacak ve parası ile de 
evin nevaleaini bizzat çarşıdan kendi te- Amerikaya yol rnaerafını temin edecek
min ediyor. Paraca çolı.: eıkıntıdadırlar. tir. 

Şeytan Rozamonda: nazırı Kont Cianonun Milanoda yapılan bir ihtardan başka birşcy 
olduğu söylenen ve nereye gittiğini )dm· 

- Eğil de kuyunun suyuna baki kon""'ede söylediği nutku ele alın· değildir. Bu ise Mussolininin arbk ,... senin hattl en yakın altrabalarının bile Tuna meselesi tiedi. Bak ta, kocanı gi)r, gi,izel Prcn- makta ve bu nutuk etrafında ezcüm- sabrı tükenmeye başladığını göster-
bilmediği B.Şuonig bu euretle ve gizlice •es Yolandı kucaklamış bir haldedir. le şu noktalar üzerinde durulmak- mektcdir. Çünkü, Çemberlayn ile Belvedcr tatoeundan kaldırılmıı ve bu-

Görüyor musun} ne kadar hararet tadır: Halifaks lngiliz efkarı umumiyesi- raya getirilmişti. 
ve sevda ile Yolandı öpüyor ve kol- cltalya hariciye nazırının Milano- nin tazyiki albnda İngiliz • İtalyan 

1 · 1 k Bir gün evvel de Bclvederden bir yük ları arasında sıkıyor! Hayatında bu da söy ediği nutkun ihtiva ettiğı mukave esinin mev ii meriyete gir-

Romanya meçhul iki
betlere doğru yanlış 

adımlar atamayız, diyor 

h d b dd l 1 1 kamyonu ayrılmıştı. Bu kamyonda ev kadar tatb buse görmemiştir. Roza- mübhemiyet bilhassa hali azır a mesini büyük ir ci iyet e e e a -
ı al ı ı k l eşyası var zannedildi. Halbuld Naziler mond, bu adam şu anda senin adını çok karakteristik.tir. Bu ise, t ya- dıklarından Romayı la yan as ere-

bile unutmuştur. nın bugünkü beynelmilel vaziyeti- rinin biran evvel İspanyadan geriye daha rahat tetkik edebilmeleri için Şuş-
1 nigin bütün evrak ve dosyalarını alıp gÖ· cHele, Prensese söylediği güzel nin müphemiyet ve kanşıklığına ta- çağırılması hususunda istica göster-

türmüşlerdi. 
ve tatlı sözleri duysan .. Bu ağır baş- mamiyle uygun gelmektedir. Ciano, meye davet etmektedirler.İtalyan as-

k 
Yeni zındanında Şuşnig hiç bir huausi h müneccim, bu çok alim tabip, bu bugünkü şeraitte söyliyecek birşey 1 kerlerini ispanyadan çıkarma mese-

l 
eşyaya müsaade edilmedi. Ne oğlunun, 

ıiddetli ~k ile birdenbire en keskin bulunmadığından, nutkunda da yeni lesi iııe Mussolininin spanya prog-
ne kansının rcemine ve hatta ne yanın· 

fAirler arasında yer buldu. Sana bal bir şeyden bahsetmedi. Ciano cltal- ramına hiçte tetabuk etmemektedir. 
ayında döktüğü dillerin aynını Pren- yanın Roma - Berlin mihverine sa- Ve işte asıl hunun içindir ki Mus-
acae döküyor ve: Hayatında Y o- dık kaldığını» tekrar ettikten sonra, sol ininin nutkunda karakteristik bir 
landdan başka hiç bir kadın sevme- ltalyanın ispanyada Almanya ile bir- nokta varsa, o da Çekotılovakyada
diğini en büyük yeminlerle ıöyliyorl likte «Bohevizmin hücumuna karşı ki hadiselerden zerre kadar bahsedil-

«Evet .. Rozamondl O, böylece va- mücadele> etmekte bulunuduğunu memesidir. Cianonun bu nutku din
kıt geçiriyor ve bu sözleri söylerken bütün cihana ilan etmiştir. lenince insanda, Çekoslovakyada son 
aen burada, yalnız başına, gam ve Ciano, «Mihven in üçüncü azası zamanlarda Jtalyan hariciye nazırı~ 
kederle vakıt öldürüyorsun t Senin bulunan Japonyayı medhü sena ve nın dikkatini celbedecek sanki hiçbir 
bir ahmak kadından ne farkın var, ltalya ile Japonyanın gayelerinde bir şey vuku bulmamış hissi hasıl olur. 
sanki? •. Böyle bir adamı hala sev- birlik olduğunu işaret ettikten sonra Ciano Fransayı da kale almadan 
mekte inad, ahmaklıktan başka n~ uzak fal'ktaki ihtilafın köklerinin geçmiştir. 
olur} Çin hükümetinin fevkalade bir ihti- ltalyanın Almanyaya bağlılığı 

Rozamond, kuyunun suları için- yatsızlıkla müzaheret göstermekte günden güne artmaktadır. Çoktan 
de, gördüğü bu manzaraya ve şeyta- olduğu Bolşevizmi yıkmak maksa- değil imza edilen latlyan-Alman ik
nın bu sözlerine rağmen: dına dayanmakta olduğunu da söy- tısadi anlaşması da Avusturyanın 

_ Bu sözlerine katiyen inanını- !emekten çekinmedi. Meğer uzak zaptı dolayısiyle ltalyanın üzerine 
yorum. Nostradamüs bana hiç bir za- şarktaki ha~, hemen hemen mi!- yeni ağırlıklar yüklemektedir. Mus
man ihanette bulunmamıştır Beni yonlara balıg olan Japon askerlerı- solininin İngiltere ve Fransa ile bir 
ne kadar çok sevdiğini ben bir çok n~n Çine, Ç~?j istila et:mek v~ onu yakınlık peyda etmek yoliyle kendi 
tecrübelerimle biliyorum dedi bır Japon mustemlekesıne çevırmek mevkiini takviye etme teşebbüsü 

Ş t b .. l k ' l k • maksadiyle girmesinden ileri gelme- bugün için hiç bir netice vermemiş-
ey an u soz ere arşı ı verme- . B'' .. b 1 k b. B l ı l h • A • d" d k d'b" d k" mış. utun un ar anca ırer te- tir. u eurct e ta yanın arıcı eıya-

~b· .58 ecle uyunun .. 1 ınd.e 1 ayna ferrüattan ibaretmiş. Harba sebep seti bir çıkmaza saplanmış kalmış-
gı ı par ıyan suyu goster ı, ve: Bol . • Bö' l b" "dd' d 

R dl d d . H 1 . d'k « şevızm> mı~. ye ır ı ıa a tır.> 
- ozamon e ı. e e eyı ı - ------------------------------

J Artık . dÜ;fu:ıeyi~iz i'~ 
Y uhl& elbise kumqlannızı nereden alabileceğinizi biliyor muaunm 7 •••• 

kat et te bak, neler göreceksin). 

dan ayırmadığı Salibe bile izin verilmedi. 

Otelin :ıından vazifeeini gören bu oda-
sında ve her gün gelen bir Nazi memuru· Büre~ (M.H) - Timul gazetesi Garp durmadı. Bu hadiscfordaı bilha..c;sa iki 
nun uzun eorgularına cevap vermek mec• cephesinde yeni bir şey başlığı ile siyasi tanesi bizi ya kından aJfıkadar etmekte
buriyetinde kalarak yaşıyordu. Kimse .Utummda :neşretUği bir yazıda ezcUm1e dir. 
iJe mektuplapmıyordu ve kimse hatta şöyle diyor: Birincisi, 14 ikinci te.şrin 1936 tarihli 
kanııı bile onun burada olduğunu hilmi· •Çekoslovak.yada belediye intihabatı hadisedir. Bu tarihte Alman hükümcti, 
yordu. Şimdi de hail böyledir. bitti. Çek hükUmetiyle Alınan fırkası beynelmilel nehirler komisyonuna dnhil 

Söylendiğine göre Naziler D.Şuşnigin arasındaki mUzakereler kafi bir safhaya buluna devletlere birer nota gönderer 
muhakemcei esnası11'1a onu ithama yan· girmek üzeredir. Havas ajansının bildir- sulh muahedeleri ile beynelmilel nchir
yacak dosyalan tanzim ile meıguldur- eliğine göre, ~koslovakya hUkümeti esas lere tatbik edilen rejimi tanımadığını 
lar. olmak tiZCl"e Henlain'in muhtırasını ka- bildirmiştir. 

Avusturyalılar, sabık pıuölyenin ne bul etmiştir. Bu haberin Fransız. meb'us- İkincisi, Avusturyanın Almanyaya il-
halde bulunduğunu ve ikıbetinin ne ola- larından çıkması çok manidardır. !şbu bakı tarihl olan 11 Mart 1938 hadisesidir. 
cağını bilmiyorlar. Dedikodular, D. müzakerelerin iyi bir netice vermesi de 

Yekdiğerine bağlı olan bu iki hadise, Tu-
Şuonigin aon izdivacı etrafında da efsa- bir 'h ti b lın'l 1 h b g· ı d r 

cı e en eyne ı e avaya a ı ı · h d 1 lit tti,.. · · et nevi masallara yer açmıotır. Alın .. 1 rd k" na avzasın a ev e 6 1 yeru vazıy -
Ç . . . an matbuatının son gon e e 1 ncş- ler dola\'isiyle bizi çok yakınadna alaka-

Konte• ernın iJe rııpnlandı, evlendi, . t G hesinin> her iki tarafın- · 
evleniyor... aözleri kulaktan kulağa do- ndakiya ıh• arpanlcep t k" t k kt . dar etmektedir. Filhakika Almanya, bey-eyec arı es ın e me no aı nn- . . .. . . 
la,tıkc;a hakikatten uzak bir hayal çen· . nelırulel nehırlcr reıımını kaldırmakla 

b · ı zarından çok manıdardır. Mesela, Frank-
erıne earı mıştır. . . ve Viyanaya kadar uzanmakla, Tunada 

H lb k. D Ş . · ,_ il ,_.1. k furter Zeıtung, gazetesınin Parls muha- h Jk" ihd . 1 a u ı . uonıg Karısı e JU ıae a- apten evve ı vaziyeti · as etmış o u-
nunlımna uygun olarak evlenmiş bulun- biri yazdığı bir mekubda şöyle diyor: yor. 
maktadrr. işin hakiki çehretıi şudur. «Fransız milleti şerefli ve akıllı bir sulh Küçiik Ro~nyanın yakın bir mazide, 

Dr. Şuşnig, Anşlustan bir ay eonra, istiyor. Daladier ve Bonnet sergüzeştcQ Tunada •Demirkapı~ tesıniye edilen mn
sevdiği kadınla kapandığı Belveder ta· obnaktan çok uzaktırlar. Çekoslovakya halde tatbik edilen rejime karşı ne kadar 
tosunda ev1enmek niyetinde olduguy nu lbuhranının daha ziyade şiddetlenmemesi il d l ttiğ' . d h t ed k l . . . . . .. .. m ca e e e ını er a ır ece o ur-
Nazi idaresine bildirmi• ve kilisede dint lçın her ıkisı de ellerınden gelen butün sak h 1· h d 1" nf ti . . J 

v , a ı azır a mn ı me aa enmız 
akitlerinin icrasına müsaade istemiştir. gayreti gösterirler. Kendisine haksız ola- k k . . kl .:r. }A-orwna ıçın ne yapma ı6ımızın cu.ım 
Nazi idaresi bu müsaadeyi vermemi,, rak şiddet pJAnları atfedilen Almanya- l y. • 

1 • 1 ge ecegmı an arız. 

J ·· d d V• • b'ldi 1 b tarı ın en uyu1'. ar ın z uru-

Nostradamüsün güzel kansı, ku
yunun ağzından eğildi ve suya daha 
dikkatle baktı, evvela hiç birşey gör
medi; fakat biraz sonra, kuyunun 
suyu yüzünde delik gibi birşey mey
dana çıktı, ve bu anda gayri ihtiyari 
olarak ba!'lını gök yüzüne doğru kal
dırdı, yıldızlar sanki garip bir raksa 
başlamışlardı 1 Rozamond kendi 
kendine: 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

yalm:.ı: akdın rnedent kanun mucibince,nın, sükünetini muhafaza etmesi, Fransız 
1858 

'h' d b"" ··L h b" uh 
yap masına musaa e e ecegını ı r· ricalini çok memnun etti. Fransız arın u k d Tu ğ zla d R d 

· · H lbuk' d' . b'' .. b' h . . na a ar na a ı rın a omen ev-
~ mııtır. a ı ını utün ır ırııtiyan vaziyetine bizde rok kıymet vermekteyiz 1 · . . l.: .. af be l il 1 akli 1 

• • • ::s • etırun ın~ ı, yne m e n ya 
olası Şu~nıg bunu kabul etmemııtir. Frankfurter Zeitung gazetesi, Fran- . . . . 

- Fnkat başım dönüyor, bayıla
cağım !'anıyorum 1 dedi. Ve tekrar 
kuyuya baktı. 

K·ı· k d b' dd d menfaatlerı ıle hem ahenk olarak gıtmış· 
ı ıse anunun a ır ma e var ır.. sanın hakiki sulhculuğunda daha ziyade . lİn' 

Her cins &le en •on modaya mava/ıL lmma~larde nzi B dd d d tir. Romnnya, Tunada beyne ılel scr-
R 7 u ma e e ıu ur: · ed k .. 1 d' F d' 1 • .. L•'ld im ısrar ere şoy e ıyor: c ransıı ıp o- be .. .. f . uhaf zil .· t mUfRU en rtarmııtır cHer hangi bir kimse bir ay beraber 

1 
ili"zl . k" .b. p h'"k" stu seynıse crın ın ızı va esın 

masısının, ng erın ı gı ı rag u u- .. .• .. 
• • .. ' yapdığı bir kadınla evlenmek niyetin· meti üzerinde manevi bir tazyık yaptı- gormuştur. 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gıbı dunyaca tanın-_ı' de olur fakat bu evlenmeği kilisede tes- .. Tuna mesele~i altmış seneden beri bu 
f b ·k } k 1 k t•• lük k t 1 d .. lük' 1 !\ ğına şuphe yoktur.> 

Şeytan, başı ucunda acaip, acaiı: 
kelimelerle birşeyler mırıldanıyordu. 

mıt a rı a arın umat arı os um e en er par eıu er V~~ cil imkanından mahrum kalırsa akdi iki 1 . . . suretle C(!reyan etmiştir. Bundan böyle 
!~her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çefitleri rekabet~ şahit önünde icra eder ve imkan olduğu Alman gazetesı b~n1ar~a~ şu netıceyı de meçhul akıbetlere doğru yanlış adım· 
~kabul etmiyen fiatlerle burada ıablmaktadır. ~ d k'J' d kd' .1• • çıkarmaktadır: cParısteki bır çok mehn-

Ku}'Unun içinde ani olarak bir ışık 
peyda oldu. Kuyunun karanlık diple
rinden -şimdiki sinema beyaz perde- ~ 
si gibi- bir sahne hasıl oldu: Nostra- ~ 
damüs ile Prenses Yolandın aşk ma
cerası canlandı. Macera devam edi
yor ve iki sevdalının birbirine söyle
dikleri sözler de işitiliyordu. Gözle-
rini dört açmış olan Rozamond, ko- s 
casmın sesini tamamen tanıdı. 

Pe,temalcllar: Esnaf Ahaıll Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul~ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 

ı zaman a ı ıse e a ın tescı mı tamam- fil Ç k 1 k 1 . . F lar atamayız.> 
J b·ı· , e os ova ya mese esının, ransız-

ıya ı ır.> Alın 1 te 'k" · • an an aşmasına ve şn ı mesaısınc 

lıte Şuonig bu maddenin geniş salahi- b' .1 l v fikr" d d" ı 
ı ır vesı e o acagı ın e ır er.> 

yetine dayanarak iki phit huzurunda ka- . kl" d 
A.rgus gazetesı, Tuna na ıyatın a Av

rısı ile evlenmiştir. Dadı aranıyor 

* 
rupanın menfcatleri başlığı altında neş

rettiği bir yazıda ezcUmle şöyle diyor: Biri üç, diğeri iki yqmda iki çocuia 

cSon zamanlarda beynelmi1cl siyasette bakmak üzere Lir Türk dadı aranıyor. 

On beı yirmi gündenberi nerede bu
lunduğu meçhul olari Dr. Şuınigin timdi 

vukua gelen hadiseler, Tuna havzası va- Lölövan gazetesine müracaat edilme-
ziyctine de tesirini göstermekten geri Jidir. 1 - 3 

TELEFON: 2056 ı ··~·-··-. ~ 1. ~t: tal.Cftt • ur,,u·--etm<'ge *'aıı..ı mış, 
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aıçı baıı marka pirinç unları 
fennin en aon terakkiyatına g6re yapılmıştır ..• 

Geç kalmış bir sürpriz 
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Gayrimübadille-
rin hükümetten 

• 
Saat 13. 30 Karı§ık plak neşriyatı. 13. flC3Sl 

50 Plak : Türk musikisi ve halk şarkıla-
Göztepe tramvay caddesinde otu· 

n. 14. 15 Dahili ve harici haberler. 
Hafif bir yağmur yağıyordu. Sık korunmak için, boyun atkısıni nasıl ran (S.O) imzalı bir gayri mübadilden 

çam ağaçları ile örtülü dağda elele başına doladığını anlatıyor, taklidini Akş~nı ne~riyatı : aldığımız şu mektubu aynen ncşredi-
llerliyorlardı. Başlarının üzerinde y~ yapıyordu. yonız: 
.til bir tavan gibi duran, çam dalları fakat, zavallı Cananın, koyu .. Efkarı umumiy~nin bihakkın terccma-
&rada ıırada hafif bir rüzgarla sarsıl- renkli gözleri hiç te gülmiyordu. Bil- ~a~t J 8.,30 da çoc~klara ~a~oz nı olan gazetenizle aşağıdaki endişelerl-
d k ) d l la (kuçuk Alı), 19.1 S turk musıkısı ve . k bü "'kl . . . :ttnı t ı c;a, üzer erin e top anmış o n su- akis belki son.olan bu gezintide sev- h Ik k l (S t Ad mı yauırn yu crmuzın ve ı e 
lar ·dd 1' b. " 'b. la ' a ~r ·ı ıırı erve nan ve ar- Meclisimizin nazan dikkatlerini çekme-

la, şı et ı ır yagmur gı ı saç rını diği adamın hayalini eyice beynine kadaşları) 20 00 saat ayarı ve arap- . 
1 1 

al 
ıs byordu. . • . . . ,. . • · .. k 'k' . nızi saygı arım a y varırım. 

H da L 1• b " . ve, kalbıne yerleştırebılmek ıcın, a- ça neşrıyat, 20.15 tur musı ısı ve B Ub dilim Eli d 
1 ava ~uvvet ı ır reçına ve d .. l . . k b k (H'k R' en gayrim a . m e sene er--

ra-.. 'L k d K I hah l eta goz erını açara ona a ıyor, halk "arkıları. ı met ıza ve ar- d b 
1 

klad ı..- irml b'- Ur 
1 

k b 
.,...,ı K:O uıu var ı. uş ar çe er- . . k d l ) 

2 
f OO d Ank 'lkba- en er sa ı6 .... y ua a ı o-

Edirne halkevi orkestrası 

deki meyva ağaçlarının çiçekli dal- bıtmıyen zorlanmış kahkahalar al'a· 8 aş arı ' · e . .ara ı nom vardır. HUkilmetimizin resmen yilz-
lann• tc1•-la k katkı 1 · sında ellerini genç adamın alnında, har at yarışlarının yedıncı haftasın- d U d. d•v• b" Ukleriıniz.in Edirne 22 (Huausi muhabirimizden) Iu tarafından önümüzdeki Cumartesi gü. 

"" IGf onup yor ar, ın- ' d k · · k 'd k tl k e Y z ıye ver ıgı ve uy General Kazım Diriğin yardımlariyle nil aqamı Halkevi ıalonunda hir mü· 
te cıvılblan tl tepelere kadar yükse- yüzünde, ağzının üzerinde dolaştın- a oşu!a .ıştalıral .e heckke ad arkve a- imzalarını ta•ıyan bu bonolarla mülk 
J• rd b T ba ak' b"f" .. zanma ıhtım erı a ın a onuş- :.- Halkevinde 22 kitiden rnUrekkep bir or- eamere ven1ecektir. 
IYo u. yor u sevgı ı şt ı, u un tum- (Abd h At ) 21 15 t' almağa malum sebeplerle muktedir 01• kestra teskil edilmi• ve muhitin mühim Bu müsamerede dnsan Sarafı> adlt 

El l d ğ b ik.' ki · k l · l'kl • "d ma: urra man çı ' · e 1. • .. 
e e a ı tırmanan, u ı gen- se en, çu ur arı, s:tenış ı erı a eta "d • I k t ... 22 00 d madığıın gibi, zamanında aynen verilec& bir bo,tı1lug" u bu suretle aiclerilmiıtir. 2 perdeJilc bir komedi temsil edilecek ~"ki • d dikk · 1 d' E be 1 le • • d stu yo sa on or es ra .. ı. • e . . b • 

~ 1be1l1k. edpy~ıl d ~ ;~~ıpfek ı. r- ez r eme ıstıyor u. ajans haberleri, 22. 15 te yarınki pro- diye satmaktan, oyun yapmaktan ıctina Bu orkestra vakıt vakıt Halkevinde ve ayraca Ar komit .. i tkrafından da hir 
, ı e guze egı ı. a at az Birden nasıl oldu, şemsiyesini dü- · t'kl 1 arşı ettim. 21 haziran 938 tarihli muhterem herkesin zevkle dinlediği güzel konserler konser verilecektir. Gönderdiiim resim 
dalgalı dağınık saçların örttüğü, ge- ze1tmek için ayağa kalkhğı bir sıra- gram. ve ıs ı a m ' gazetenb.:de okuduğuma g8re hilkilmet vererek EclimeliJerin müzik ihtiyacını orkettra heyetini muaJlimlerlyJe hir ara· 

laİf .~n~ irice kafası, i~i k~r parçası da, bastığı taş kaydı ve, ~enç kadın tST ANBUL RADYOSU bunlan yUzde ona elimizden alacakm~ tabnln etmektedir. Halkevinin temsil ko- da $.!Öıtermelttedir. 
pibı ıhtirasla yanan gozlerı, soluk sendeledi düzelmek isterken dü~tü. öğle netriyata ı ki bu takdirde iki bin lira tutacaktır. 

::IJ • G Denzi, biraz mukavves bumu ile, on Dcl'k ' l h . d L l Halbukt: daha bir ay evvellsl piyasada ~''* azzıız #'MU& 
C! L d b'" "k b" ı an l çmen yerm en nr ıya- • llmı" su•• tunlar fJ lk ' k H • Oıuızuncu asır a yaşamış uyu ır rak· Saat 12.30 Plakla Türk musikisi. yüzde ,ylrml be'e ~ıktıkları zaman satsa . ., 1 rıa evı oşesı 
tanatk!r tipini hatırlatıyordu. · 12.SO Havadis. 13.0S Pllkla• Türk mu. idim ilime beJ bin lira geçecekti .. " Fakat ır;<cZZ.ilJ 

• Kadına gelince, belki güzeldi, bel- - Aman, Canar;ı uçuruma yu- ioi' • i. 1.3;30 Muhtellf plak neony11.tı. • hUkUmetln ylrml, bln liralık bonosunu Taba betin • sız t~zr.Z:Z~W!'.ZSlflE!I!. 
ki de güzel değildi. Ama, düzgün ve varlanacakıın t.. beş bin liraya deglşmlyen ben flmdi bun- 1 - Evimizin Ar komiteaina men• 
llÇı)t çehresinde görülen ve zahiri ne- Diye bağırarak etini uzattı. Ca- Akııı.m neıriyatı : ları iki bln liraya vermek mecburiyeti 1937 deki terakkisi aup ressamlar tarafından Manisa Halk.e-
te.Ye rağmen, koyu renkli g

1 
özleri, nan gene gülüyordu. .. · . ı . , lr~ısında kalacağımı hatırlamakla bile · b vindo 21 - 6 - 938 de aalı günU ay eo-

IL• Saa 18 30 da } ki d !1! ft · 19 3 7 ıenesi tedavi aahasında müs et 
tU ıstırap kaynag .. ı aibi ıs.ıldıyordu. - Ben kendi kendime· kalkarım, . t . . :. P a a ana musıxısı baygınlıklar geçiriyorum. Bunun ne nuna kadar devam etmek Ü%ere bir re-

ft k f O · · bazı terakkiler kaydetmiştir. Bunlardan 
Erkek elindeki küçük çantayı ye- bırak... 19.15 te on erans: nıversıte na- mü~ ve ıstırablı bir sukutu hayal ol- en mühimmi bazı mikroplu iltihapların sim aergiai açılmı§tır. 

te bırakarak durdu: Dı'ye •o'"vlenere'-, d .... ~ı-anhn-ın yar- mına d~cnt Suat · lsmail · Gürkan dux..• kolauca anluılır. " 2 - Aalkımızın havaya kar"t korun• 
~ -" .. uK h tak 6

... ~ ,. tedavisinde t SuHaminalid> in tatbikidir. " 
, - Daha_ çıkacak mıy,iz, Canan) dımından kaçınmak istedi. Fakat ge- ~?iş bakımını!' içtimai ay~t i ro- Dul bir kadınım. BUtUn Umltlerimi Şimdiye kadar bu kabil iltihaplar ölüm- malan hususunda bilgi edinmeleri lçiıı 
4ı\damakıllı ıslandık, dedı. rilemesi ile uçuruma yuvarlanması lu) • 19.5~. Borsa . haberlerı, ~0.00 bunlara ba~layarak ve kardeş lokmasile le neticelenmekte idi. Cerhard Domalc Evimizin l 1 .. 6 - 938 tarihinden itiba-

Cenç kadın biraz sarararak : bı'r oldu. saat aya,rı: Grenvıç rasathanesındel') g""'lnerek her şe· ye senelerdenbcrl sabır f ren bir kura açılını" ve derslere b••lan-
B 1 k -ıı namında bir Alman alimi areler üzerin- " -. .. - Bı'r sene evvel b·ılhassa senı'n naklen, 20.02 de e ma ve ar ada•- ve tabammUl ediyorum. t r H haft mart·.; ·· 1 • ı 

Genç adaın c;ılıvn bir feryatla ileri l f d k 'k' · h ı"k de muvaffakıyetle yaptıiı tecrübelerden mı~ 1 • er a cu ..... gun en su. lırannla, çıktıgı .. mız güzel manzaralı arı taar ın an tür musı ısı ve a Bu bonolaı· benlmdı'r, Numaraları dip 18 de verilmekte olan bu derslere b ütün 
t atıldı, fakat, zavallı Canan ıslak top- k 1 20 45 h 20 4 sonra kan enfekaiyonuna musap olan 
epeyi bir daha görmek istemiyor raklar, taşlarla beraber, hızla sıvrı şar ı arı, . . ava raporu, :. 8 koçruılarında vardır. Bari benim ve be- hastalara Sulfaminalid enjeksiyonları yurddaıla.r gelmelidir. 
~~sun, Muzaffer) -dedi- O gÜn de, kayaların arasında yuvarlanıyordu. de Ömer Rıza tarafında;ı ar~pça soy- nlm gibi kendi bonolarını elinden çıkar- yapını", ölüme mahkUın sayılan bu kahil 3 - Halkevimizin sosyal yardım ko· 
böyle hafif bir yağmur yağıyordu. lev, 21 .00 de Necmed.?ın Rız~ ':'e. ar- mamış hak sahibi pek az olan gayri mil- lunun t~ebbüsüyle açılacağı evvelce bil-
Havadaki reçina kokusunu zevkle Birden, yere düşen bir çamur külçe- kadaşları tarafından turk musıkısı ve badillerin bonolarımızı sayın lıükUme- musaplan kurtarmıştı~. dirilen kimsesi:? kadınlnr tarafından ya-
t ff · · k d - b · b" " h Ik k 1 2 f 45 k t 22 15 Bu bakımdan Sulfaminalid son ,asrin ene Üs ederek, ıslandığımızın far- sının çı ar ıgı :ese enzıyen ır gu- a . sar ı arı, ·. or es ra, . ..' >tittiiz hiç o1mazsıı yarı yarıya alupta ye- pılacak Türk el emekleri Slltrş mağazasi 
le d k k b 1 • • ld C k d t h b 1 22 30 d "'l k1 en mühim keşiflerlnd:n biri sayılabilir. ına varma an oşa oşa u tepeyi rü tü ı şıti i. enç a ın, uçurumun e a1ans a er erı , · a "' a a rine ha1Jne tahvili · veı:sin ki büsbütün • • • . pek yakında açılacaktır. Bu mağazada 
tı.-- k H lb k• · d" d'b' d k' · k ld k l b' l 1 et pa 1 · Hatta buna tababetin yeni Umıdı dıyo-••uanmı;,tı .. a u ı şım ı.. ı ın e ı ensız umsa a, ızı ır so 0 ar, opera ve oper rça arı, s ukutu hayale ve gerek hariçte, gerek . . . • . • .. el iılerini j18tmak istiyenler 25 hazirana 

C k d - · • b' h k k ' ki d · d 22 50 d .... h be l e ert · .. · . bılırız. Sulfamınalıdm me .. ne, bobrek \ . . .. enç a ının aesını ır ıç ırı h- yığın ~e İn e görün Ü. • e Sun a r er v esı gı.ı- sığındlkları' evlerd~ Atlyen pek eüm va- . . • . . . . . lc:adar Halkevı ıekreterlığın~ muracaatle 1 
.. ,.J D t!L 1 "I k ·· ' 1 

• '• ~ iltihaplarında haaaaı ııfaıyelen bllyüktür. . . • . b . . . ı · ewtan ı gu ere : Genç adam, cCananl Canan I» d i- nun programı. tlyet.lcre dil§mekteti ıcurtulmuş olalım. S k k il . 
1 

.. ıılerını malt u:z mulabılınde teslım et.-
ç k 1 Ca · k k d • · . trepto o tan ers ae en menenııt- 'd' - ocu oma nan.. -dedı- ye haykırara uçurumun enarın a- AVRUPA ISTASYOi 'LA.RI : SayiJlarla yalvarırım bunu yazınız ki I d b k b'J 

1 
• l .. melı ırler. 

Söylediğin bu sözleri işiden bir İn- ki keçi yolundan aşa~ıya inmeğe ça- sayın meb'usladnıt görsünler ve ana gö- 1~r e • uhLa ~ musa]p arlı udm;
5
et e o• 4 - Evimiz salonunda her hafta cu• 

ian se • b d .. 1 l " SENFbNll.ER: . "'-•• ı ume ma Kmu sayı ıyor ar ı.. "' mu-
1 , • nı un an yuz sene evve ısıyordu . Fakat, henüz on adım at- i'e arar versmıt'.'J. 

36 
Stslf . l'dl d • d'İ marteai ıün eri uat 20.30 da çocukla.. 

«!ofunuş mariz ruhlu, hassasiyeti has-• . k · b .. k ·· ··k ka · ' -
1 ıaptan Stnı amına 1 e te avı 'e 1 • ra Karagijz oyunlan oynatılacaktır. Bii· 

talık haline gelmiş bir eski zaman ı~a;ıştk ı , astı~ı buçu'kl y~ ye- 1 J Berlin kısa dal9'ası : Senfonik m~tir. Yllaneıia kar~ı Sulfmıinalidin te- tün küçükler ıelebilir. 
kadını .... ed B k d .. "l k rın en optu, o a u sı ete aya- konser, 23.45 Peşte : Macar senfonik Zegin' Fakat kimsesiz siri seri olduğu görülmUıtür. Zatürreenin ;/t. - 2S .. 6 • 938 cumartesi gu"n:ı ~nn er. u a ar uzu ece b' l d·~· k d d . i d S lf . l'dd k . . ~ " 
ne var .. Benim bir müddet için Av- namayın~~~ ır~ evve sdv ı~ ·a t orkestrası. Milyarder Vanderbild aile.ine. men- ;e davı~; e. . u amına ı en ço ıati· saat 17 de Ar komitesi ve saa 15 te 
rupaya gitmem, seni neden bu kadar nkın, gelçtıbg~ y o an,k .. 

0
1 ~· .b. pte 

1 
sup on dört yaılanndalti Gloria dünya· a e e 1 mıttir. Gösterit komitelerinin haftal ık toplantı.. 

Üzüyor) umsa a, ır çamur u çesı gı ı çarp- HAFiF KONSERLER: nın en zengin fakat o •niabetto de tali.siz Sulfaminalidin hu haatalıklar lizerinde ları vardır. 
C k d ~ k tı. 7 f O B l k bi v d tesiri ne eekiJde olduiu henüz belli de-t_ ""'a:nç a ın göz yaşların .. ı sa - Oradan geren balıkrı kayıkları, . er in ısa dalgası, neşeli r çocugu ur. 

18
"" ga çalışarak cevap verdı "' h f "<. hafta sonu programı, 8. 1 S devamı, Glorianın anne vıe babası 'Vaktiyle ay· ğildir. Bu i!lç bakterileri imha etmiyor. 

N · uzaktan bu müt iş acıayı görmüş- Sadece paralize ederek inkişaflannı dur-
- a }' D k be · .. ··ı 9.30 Fantazi Macar musı'kı'sı·. 13Ber- rılmış ve çocuk üzerindeki vasilik için sı , eme nım uzu me- 1 d' S" 1 k.. ki . . k k b' d V k d ki k'· b 

ll'le sehc ! k b · · k .. I er ı . urat e ure erını çe ere ' ın Jin kısa dalgası, hafif musiki, ( 14. büyük bir dava açmışlardır. Malleme uruyor. e an a ureyvatı eyza-
n:i~ Senin ::~cut :ı~=~gı!~. 'h:!a~ müşkülatla sahil~. ya~aşakbidldiler. J 5 devamı}, f 3.25 Bükreş, küçük çocuğu bundan dört yıl evvel, çok zen· nın bu bakterileri bekletmesine imkln 
- P 1 1 1 F d veriyor. Sulfaminalid zararı olnııyan bir •ırıi' t ffü• ed'~ · b. 1 arça anmış yuz erı yı a ı ar. a- ta yo orkestrası . 14.30 plak, l 5.15 gin bir kadın olan teyzesi bayan Payne 

'- ene s ctm ıgın ır mem e- k 'k' · · d k Ih' d ilaç değildir. Bunun için doktorlann tav-ttctte .. •• 1 be ·· at ı ısının e a ı urmuş, sıvrı Berlin kısa dalgası, Schubertin Po- Vaytneyin vuayeti altına koymuıtur. 
•uç yuz atmış § gun ve gece, k 1 .. h. "k kl·v• h I ıiyesi olmadan kullanılmamalıdır. lensiz u k d ] k · aya ar ve mut ış yu se ıgın ı- onezleriie Macar fantazileri. 17 Var- Cloria bugünlerde Nevvork civarmda yuma , o aşma , serun yep- • I ] h "l •J 

:Yeni bir ... 1 • • d b Jk• d b • b' zıy et yere çarpma on arı emen ° - şova: Salon orkestrası. 17.45 Berlin kibarlara mahaua olan Crenvil liaeainde 
l"h a em ıçın e e ı e enı ır d" .. . . k d 
a za düşünecek vakit bulmadan, uruvermıştı. ısa algası : fş sonu konseri. 18.50 
Yaşadığını tahayyül etmek, kafi bir Kayıkçılardan biri Ada karakolu- devamı. 18.45 Ostrava : Askeri ban-
~P değil midir) na koştu. Bir saat sonra facıa ma- do, 19.05 devamı. 18.45 Brüno. ha-

Cenç adam gizli bir tebessümle: halline gelen memurlar tet~ikata fif musiki, 19.17 Askeri bando kon-
- Bu kadar üzme kendini Ca- başladılar. Genç kadının çantasında seri. 19.20 Pra~: Salon orkestrası, 

nan 1 -dedi..- Hele bir gideceğim gün hüvivetini ispat edecek birşey yok- 20Berlin kısa dalg-ası. Neşeli hafta 
gelsin, bu ayrılığın tahmin ettiğin ka- tu: Fakat deli.kanlının cüzdanında !onu programı. 20. 1 O Laypzi~: Ka
dar azaplı olmadığını göreceksin. çıkan resi~li kağıtlar ikisinin de kim rışık pr.?~~amlı iki saat. 22. 1?, Var
la kadın asabi bir hayretle kulak- olduklarını ispat etmeğe yaradı. Bu sov~, kuçuk orkestra, 22 45 Bukreş: 

rını tıkıyarak: kağıtlar Canan ve Muzaffer na- Hefıf konser nakli, 23.15 Brüno, 
- s r s 1 _]• bav rd Se • ka' l iki. rttan ha plak musikisi. hio . . us . us --uıye gı •: nı mın": çı rtı ~ış pasapo ş.-

lca .. lı hır adam farzetmekle meger ne ka Lırşcy degıl r.. 
dar yanılmışım. Sen aşk denilen ------------

~ ateşi içinde taşısaydın, bir saat 
~~kta kalmanın bile, ne tahammül 

1 ınez bir azap olduğunu bilirdin .. 
h Delikanlı, kadının yaşlı gözlerini 
tckraretle öperek, koluna girdi ve, 
'd rar )"Ürümeğe başladılar. Artık 
1 arun en yübek noktasına gelmit
~rdi. 

,, ~rnlı yamaçlar üzerinde titresen JG . 
I ırnur damlaları altında elmas it-
ka~eli, Yeşil bir halı gibi ti denize 

ar uzanıyordu. 

Müjde 
Tü.rkiyenin en tifah ve fimcliye 

kadar binlerce vatandqm hayab-
m kurtaran •••••••••.•••••.•• 

Urganlı 
Ilıcaları f ~ın, bulunduklari tepenin, yal-

1111 Yalıktı bir uçurum tqk.il ettiği Eski müsteciri Rüstem idaresinde 
~~ ~.ala doğru yürüdü. Ta, k"!narda 
~Ç\ik bir çamın dalına şemsiyesini açılmıp 

tı Şe albna oturdu. ROMA TtMA ve isap ifetleri. 
Erkek telaşla aealendi: adale ağrılan ve her türlü lonk, 

ODA MUSiKiSi: 

19. J 5 Berlin kısa dalgası. Klasik 
oda triyosu. 20.23 Varşova. Triyo 
kcnseri, 22.45 Peşte: Caz ve tiryo· 
su. 

RESIT AlLER: 
20 Peşte: Çigan orkestrası refaka

tivle Macar şarkıları, 20 Varşova: 
Viyolonsel ile sonatlar. 20. J 5 Bük
res. Güzel seslilerin plaklarından. 

DANS MUS!KISI: 

J 6.30 Berlin kısa dalgası. 18. Var
şova 21. 1 5 Bükreş. 21.30 Berlin kı
sa dalgası: 22 l...aypzig. 23.30 Prag: 
Brüno. 
Uypzig. 

imtihanlarını vermi~tir. imtihanlar bittik

ten sonra mükafat tevziinde çocuJc.ların 
aile efradının hazır bulunmaıı mektebin 
i\deti ve teamüllerinden imi,.. Bütün 

çocukların aile mensuptan bu mükl
Ea t tevziinde hazır bulunduk.lan halde, 

Gloriayı anyan, o.nu lüks otomobilde ge
tiren toförden baıka kimse olmamııttr. 

Herk'ea çocuğunu tebrik ederek hedi· 
yeler veriTken Glori11 yapayalnız ve terk
edilmiı olarak bekliyormuş .. 

Böyle zenginliği ne eylemeli? 

lZMIR MEMLE.İcET HASTA
NESi DAHıU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

aobğmda F ınn karşıaında (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVJ Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1Of8 TELEFON 2545 

BiR BAŞKA TERAKKi DAHA 

19 3 7 eeneainin tababet &leminde kay
dettiği ikinci bir terakki teker hastaları
nı ve inıulin ıınngaıiyle tedaviyi ilııilen· 
dinnektedir. Son zamanlarda Protamin, 
tutya ve lnıulinden yeni bir kombinezon 
bulunmuıtur.Bu kombinezon ıeker huta
larınt aünde üç inıulin ftnngası yerine 
hir tırınga ile iktifa etmelerini temin et· 
rnektedir. Roçester üniveraitesi profesör
lerinden Murlin Ensulinin ağızdan alın
masını temin edecek bir metod buldu· 
iunu iddia etmektedir. Burada eaa. ili· 
cın usarei mideviyeyi tahrip etmemesini 
temindir. Murlinin lcqfi yeni olduğun· 
dan muvaffakıyet dereceıi hakkında bir 
ıey aöylenemez. 

KIZILA KARŞI 
Jan Broadhurel adlı bir kadın doktor 

telvin edici bir madde sayesinde kızıl 

viriielcrini görülebilecek bir hale koyma
ğa muvaHak olmuştur. Bu eayede dolt
torlar kızıl hastalığını indifaından üç gün 
evvel rcıhia ederek hastalığın intişarına 
mani olabiliyorlar. 

----·---
Macar başvekili 

Romaya gidiyor 
bi - Ne yapıyorsun, Canan? Ufak çıkık inzalan, kum, böbrek, mi- NAZiLLi ASLiYE HUKUK Budapeşte 21 (ö.R) - HUkümet ma-

fraktan EJirneye 
gelenler 

Edirne 22 (Husuti) - Irak lktısa\ 
Nezareti erkanından Zeynel Hurşit Tralt• 
yada ancılık ve zirat kalkınma işleri eli'! 
rafında tetkikatta bulunmak Üzere Edir• 
neye gelmiş ve tetkikata ba~lamıştır. 

Zeynel Hurzit bu sabah T ralcya umu• 
mi müfettişliğine gelerek ~neral KBzııQ 
Diriii ziyaret etmiştir. 

Umumi müfettiılik ziraat müşaviri 
Şevket Arı ile hir1iltte Eğitmenler kursu• 
na. ziraat fidanlığına giderelc te tkikatta 
bulunmuıtur. 

---=:---
Karışmazlık 

komitesi 
G6rüşmeleri salı giJ. 

nüne talik edildi 
Londra karı~mazlık tali koınilesi bu 

sabah toplanmış ve Ispanyol limanların· 
da müşahede mevkileri tesisine ve harp 
maltemcsl ihracına milsait Ispanyol li
manlarının kontrolüne ait projeyi tetkik 
etmiştir. 

Projelerde bıw tadilit yapmak icap 
ettiğinden teierrUatın tetkikine geçilmo. 
miştir. Müzakereler salı günU öğleden. 

sonra ikide ba~lıyacaktır. 

---*---
P a ris t e 

Otomobil zar af et 
r adırn · d · · b.li de ve '-ip hutahklan ancak _ MAHKEMESiNDEN •. l haf ilinde bqvekil B. Imretinin temmuz '-"'lk acnı uçuruma iı•ure ı "r, IQI .. u ZMIR BELEDiYESiNDEN u d 

it.., ~ • • • • .. •• • : ayı içinde Romaya seyahat! ihtima ·n en 
a.... oradan.. kat'i devayı burada bulacaklardır. Nazıllının Sınekler koyunden I Temmuz 938 tarihinden itiba- b h d 'lm ktedir Pariı 24 (ö.R) - Bu gUn Pariste oto-
f\.adı b l.. ··ıd.. · M h v M f c· ı· · K a se 1 c · b' l ı ( af t) .. bakal dah ~ u te aşa gu u ve, yerine Her odanın hususi ve son ııs- e met cg. usta a üney mm ren arşiyaka ıuyunun yaz tarife- --o- mo ı e egaıu zer c muaa an ya-

müsabakası 

a cyı Yerleşerek: tem banyosu mevcuttur. Mü~te- knrııı Mehmet kızı Fatma Güney- sinin tatbikine hatlanacaktır. ilin pılmış. en lüka otomobiller içinde en tık 
~ -- Merak etme, sen Avnıpada i- rilerimizin her türlü ihtiyaçları le- li aleyhine açtığı boşanrnn davası- olunur. Fransız filosu Sp/it kıyaftlcr görülmü~tüı·. 
l':rı heni ınuhafaza edecek olan si- min edilmiftir. nm tahkikatında: Miiddeialeyhin 2274 (2300) /ı·manında Bunu Şanzclize caddesinde atlı araba 
tıi ~e~ melekleri, şimdi de himayeleri- yeri belirsiz olduğundan ilanen . ınilsabakaları takip etmif ve bir güne 

sırgcrnezler. Şimendifcrle gelecek miiflerile- tebliğat icrasına ve muhakemenin Tilkilikte belediyeye ait Altın Belgrad 24 -(ö.R) - Uçüncü Fransız mahsus olmak üzere Paris otomobiJlerin-

~u~darn, beyaz mendilile saçlarını nmızın • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6/7 /938 çarfambaya bırakılması· parkta, Hai>an Fehminin tahtı ta- kruvazör fırkası Yugoslavyarun Split den evvelki zamanı yapyarak zerafet 
\ .... 

1
Yarak aandöviç paketini açb ve Urganlı istasyonunda na karar verilmi~tir. O ıün mezbu- ısrrufunda bulunan ve t/7 /938 lim~num resmen ziyaret için dünden beri müsabakasını. kazanan güzel kadınlan 

'j,~~ulc.. tcrnaiyenin alhna girerek, hu • balanmızla akiD • renin Na.zilli asliye hukuk mahke- cuma gilnü müzayede ile ihalesi bu limanda bulunmaktadır. atlı arabalar ıçinde geçerlerken 5eyreı.. 
Q.ll ad ıJe Yemeğe başladı. Genç ka- susı ara n en le- meıine selmeıi veya bir vekil sön- yapılacak olan 189 metre maraba Dört glin kalacak olan Frans1%. filosu miştir. Akşam milccvhcrat müsabakası 
ii a artık ne§elenmiş gibi görü· min edilmiftir. Fırıah kaçırmayıp dermesi akai takdirde sıyaben mu- balık yer, görülen lüzum üzerine çok parlak şekilde karşılanmış ve beş yapılmış ve bnyanlar elli milyon franklık 

Yor·· gülüyor.. Bir ıene evvel. ,g~e:::·ı_iı_t:...if .... • ..... d_ey:.ıeL....:ko~ıuunr_uz_._ıl.L.!._ _ __ .JJ..:a::.::~=el:.:e:....::.y.:a.:::p.::ıl::a;.:c~a=i:.ı ..:.i~la::n:...:o~~l~un=ur:.:.:...__ı:m=ü::z::a~y..:.e.:d..:.e..:d..:.e=n:..:k::a:.:l:.:d:.:.ır:..:ı.:lm=ıf!.:l:.:ır:..:. __ ......a.Y_ug=-o-s_la_v_h_a~rp~g=-em-i_si_t~ar-af_m_da_n_s_c....&._-..._m_ü_c_ev_h_e_r_at_la_s_us_l_ü_o_l_ar_a_k_alk-'"'ış._l_anm_........._ 
~:.ılılllılnM'la 11.• •• - Lt: • • -' 



•Müteahhitlere; inşaat yaptıranla 

MUJDE: 
•• 

,.. Fenni gözlük için 

Soğukdemir lşyurdu 
HASAN AK AY 

Yeni Tuhafiveciler 1343 üncü sokak No. 21 
Bilumum inıaabn her nevi demir İ§lcri, boru, tel ve bilhassa ıureti 
mahsusa.da getirilen pancur presesiyle yapılan pancur iıleri ve tamir

leri, oluklu lamarina İ§leri ve tamirleri •• 

Gayet temi~ ve muntazam İ§, sür'at ve kolaylık •• Müessesemiz 
her in emre amadedir 

Fiatler : Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur .. 
1 - 13 (2164) 

mzzz::aı:.ıı:zz!!Z:ZZıı~z:cl!22!ZZJlrl:IZ~ gz•ncr~czz• 

IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamu§undan At, Tayyare, Ktipekbaf, 
De§lrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 

Kabot bezi imal eylemekte olup malları Av1. upanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon ro. 2211 ve 3097 
T.~Jgraf adre i: Bayrak Jzmir 

~7• 

Juvantin saç boyaları 
1NGILtZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
fü:erine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıya.t mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

KE1V1AL KAMiL AKTAS 

HiLAL ECZA NESi 
Dünyada mevcut bütün ~özlük cins ve çeşitleri yakından 

ve uzal;:tan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
ta,larla altın, nikel, pilntin. has baga ve sellüloid çerçeve
ler, şoför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden cok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir Liman ve şehir Bakteriyoloji 
müessesesi müdürlüğünden: 
Yapılacak tesisatın 

bedeli muhammeni 
Muvakkat teminat 

Parası 

4285.19 321.39 
Sıhhat ve içtimai muavenet hudut ve S:ıhiller ızmir liman ve tehir 

Bakterioloji müessesesi binasında tanzim olunan planlara göre vücu
da getirilecek kalorifer tesisatının tesisi ve ikmali iti 25 - 6 - 938 ta
rihinden 11 • 7 • 938 tarihine kadar on bet gün müddetle açık ekailt
meye konulmuıtur. 

Gerek kanuni ve gerekse fenni 9artname ile yapılacak tesisatm 
plinlannı görmek istiyenlerin her gün Liman ve ıehir bakterioloji 
müeaseseıi müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 11 - 7 - 938 pazartesi günü sabah saat 11 de lzmir liman 
ve tehir bakterioloji müessesesi binası içinde toplanan aatın alma ko
misyonuna müracaatleri ilin olunur. 

25-29-3-7 2271 (2307) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Muğlalı Mahmudun eski yıllar emlak taksit bedelinden olan 1750 

lira borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval yasasına gö
re haciz edilmİ§ olan Hasan Hoca mahalle.inin Alipqa caddesinde 
kain 71 sayılı Leblebici hanı yeniden takdir ettirilen 15000 lira üze
rinden ilin tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanl
mııtır. 

Taliplerin 15 - 7 - 938 cuma günü saat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatleri. 

25 - 1 - 7 - 13 2255 (2303) 

Kınık Kamunbaylığından: 
Belediye kanununun dördüncü maddesi mucibince Kınık sınır ha

ritası tanzim ve ilanal edilmiftir. Belediye kanununun on ikinci mad
desi ahkimınca ilan olunur. 

2264 (2302) 

Denizbank lzmir şubesinden: 
Her hafta sah günü tıtanbul ekspresi için perıembe günleri saat on 

üçten itibaren acentadan bilet verilecektir. Yerler muayyen olduğun
dan herkesin vaktinde biletlerini almaları menfaatleri icabındandır. 

25 - 26 - 28 2254 (2301) 

NAZiLLi ASLiYE HUKUK 
MAHKEMES'NDEN: Emlak ve Eytam Bankasından: 

Nazilli Sümerbank basm& fab-
rilcası müdüriyetine izafeten vekili 

•ukat Sami Kutluğ tarafından 

Nazilli Sümer mahallesinde fah· 
rika kantin lokantası kiracısı Ab
dullah Hersek nleyhine açılan kı
ra akdinin fesh · ve bedeli icardan 
alacak davasınm muhakemesin
de: 

üas No. Yeri 

PEŞiN 
C. 224 Mesudiy"" Mah. İntikam ıokak. 

TAKStTLE 
A. 469 I~ar,ıyaka Mehtap ıokak 

Ada 35, parsel 12. 
A. 523 Karşıyaka Osman zade Rqadiye S. 

Ada 100, Parsel 23 
A. 556 Kar§ıyaka Osman zade Ziya bey S. 

Ada 100, parsel 9. • 
Müddeialeyhin yebrli belirsiz ol- A. 566 Kar§ıyak Osman zade Rqadiye S. 

duğundan ilanen te iğat icrasına Ada lOO, parsel 10 
ve muhakemenin 4/7 /938 pazar- A.1113 Güzelyurd Mah. Türk pazarı çar§ısı 
teıi saat 9 a bırakılmasına karar Ada 203, parsel 6. 4/2 ~isaesi 
verilmittir. O gün mumaileyhin A.1114 Güzelyurd Mah. Türk pazan çarıısı 
mahkemeye gelmesi veya kanuni Ada 203, Parsel S. 4/2 hissesi 
bir vekil göndermesi aksi takdir- A.1153 Toraman mahallesi Çirkin sokak 

Eski 

s 

18 

29/2 

8 

35 

71/2 

71/3 

No. Nevi 
Yeni 

5 EY 
M2. 

23 Arsa 309 

Kıymeti 

4.500.-

108.15 

25/2 Arsa 353.50 176. 75 

14 Ana 358 107.40 

31 Arsa 1443 432.90 

79 Ev 60.-

79 Ev 50.-

-Ev 144.-

Depozitosu 
T.L 

900.-

21.63 

35.35 

21.48 

86.58 

12.-

10.-

28.80 
. . Ada 64, Parsel 4 28/9 bisaesi 

de muhakemenın gıyaben bakıla- J ah uk d azıl '~ki h' lar da .. rild.... eçhil • _.__.ti 11 7 938 .. d t" ak k . l z atı y arı a y ı emaa n ıza ın goıte ııı v e pqın veya ttuYl e aalifl • - pa-
cagı ave ıye m amına aım o • zart · ·· ·· t bird ılacaktı 

•• • A eaı gunu aaa on e yap r. 
mak uzere dan olunur. lıtekli olanların hizalannda yazıb deoozito akçesini Veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanla-

2260 (2305) rmda birer fotoirafla nüfuı tezkerelerini aetirmeleri 25 - 7 U75 (226} 

~ .... "Jl.'9ıi:se.ıa.;m ............................... .... 

Motosiklet Alnıak Çok kolay 
F.A.K.A.T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan • 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESl OLMlY AN BlR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOStKLETI..ERtNIZlN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
ISTEMIYORSANIZ VE VERECEötNIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI ~1EVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

~ 
"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSIKLETLERtNt 

TERCiH EDlNIZ ---..... --
PHANOMEN 
PRESlDENT 
PtKTATOR 

Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
sahlmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Biraderler "VEM •• marka 
E. K. Ş. Kazım Dirık • 

A'iotti 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende satılır. 

'9 ... mm'l ..................................... ,. 

No.9248 No.9280 
DA 1 M ON markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır •• Şuleyı 

uzaltır, dağıtır ve toplar •• 
iki yüz elli metre meıafeyi tamamen aydınlabr. Kat'iyyen bo

zulmaz •• Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 
++ m 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı §Utlan hiiz 

İltekliler : 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile T cmmuz bqlangıcından ağustos ıo

nuna kadar bq vururlar. Okulun bulunduğu yerin dı§ında bulunan
lar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gönderirler ve ala
cakları kar,ılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu Gedikli kısmına girme prtları ıunlardır: 
A - Türk olacak. 
B - Orta mektep «Lise sekizinci sınıf» tahsilini bitİrmİ§ en az 17 

ve en çok yirmi yqında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuf iılerinde kullanılmağa el

verif li olduğuna dair mütahassıslan tamam olan bir hastanede sıhhat 
heyeti raporu olmak. Boy 1.65 ten qağı olmıyacaktır. 
DIŞARIDA OLANLAR: 
Bulundukları yerin askerlik ıubesine müracaatle muayeneye gön~ 

derilirler. Tam te§kilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük 
kumandanına müracaatle muayeneye gönderilirler. 

D - Alhe.kı sağlam olduğuna ve hiç bir surette ıuçlu ve mahkUın 
olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet müdürlüğünden veya po
lis inıirli~inden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erba§lar hakkındaki 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitir· 
dihlerinde 12 yıl müdJetle hava Gedikli Erba§ olara•t vazife görecek~ 
lerini taahhüt etmekr 

F - Mekte~e yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - lıtekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mik. 

dardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve 
yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucu lan askeri li· 
ıe!er okuyuculan gibi yedirilir ve geydirilir. Kitap ve diğer de11 için 
lizım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sın.fı muvaffal:ı· 
yelle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, tel· 
ıiz, fotoirafçı atıf ve bombardımancılı~a a} nlırlar. «3587» 

19 - 25 - 30 2140 (2270) 

lzmir defterdarlığından: 
icar No. Lira 
355 Mir Ali mahallesi T opan boca So. 63 numaralı ev 36 
356 Kartıyaka Soğukkuyu Med niyet sokak 48 numaralı ev 33 
357 Gaziler Kemer Cd. 208 den müfrez 22 No.lu arsa 1 O 
358 Kızılçullu günqdere ıimendifer cad. 15 taj No.lu ev 24 

Yukarıda yazılı emvalin ıenelik icarları 15 • 6 - 938 tarihinden iti· 
baren 15 gün müddetle müzayedeye konulmuttur. lhaleıi 30-6-938 
tarihinde pe"~-mbe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlik mü· 
dürlüiüne müracaatleri. 

19-2.'t 2114 (2257) 



VERI;5iY9 SATIŞ 
~iNiN SESi VC-ACENTELER.iNDE Et. , 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Tcdbbi .-e tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalijlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

· olan ağrılara kar•• ihtiyatlı bulunmuf olurıunu. 
lcabuula günde (3) ~ alınafnlir 

Talditlerincloı .talunuıa oe her yerde urarla Gripi.n idcyüıü 

Nafıa Vekiletinden: 
• l - Elmiltmeye konulan it : Marmara gölü taidiye bnah haf

l'lnb ile acdde inpab, kqif bedeli 1,115,313 lira 33 lmnıfhır· 
2 - F.bilbne 1 temmuz 938 tarihine rutlıyan cuma günü saat 

IS te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü Su eblltme komi.-
tona odaamda kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. · 

3 - lstddiler, Eksiltme, farlnameai, Muka•ele, projesi, ba
~itleri genel prtnamesi ve projeleri 50 lira nkabilinde 
-.lu um müdiirliiğiiDdeıı alabilir Is. 

4 - Ebilbneye girebilmek i~in isteklilerin 47209 lira 40 im
~ anna1dcat teminat •amesi Ye 200 bin liralık Nafıa su it
... .-ey& mümasil İnp.ab teahhüt edip mDYaffakıyetle bitirdi-

f._
lllae Ye ba kabil · eri bapnnakta kabiliyeti olduğuna dair Na-

~•-&.!-d 1 -"'""--'-'L<!t)iJt !I ___ !L-- • !_.._1_ ~ en a mmıt .lllUU:&lllll 't'et1.&AR uxaz etmesi ll,HCll.• 

lilerin tddif mektuplan ikinci maddede yazıla aaattea bir saat 
~ b.dar Salar •m•m müdürlüğüne makbn nwıbbllinde 
~zaeleri linmdır. 

Pomd• olan gecikmeler kabul edilmez. 1616/1837 
l - 9 - 17 - 25 1616 1837 (2071)' 

• 

MüjDE 
~OPAPLI, SÜPAPSIZ 
TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi 

iJiKKA T: Tornaks 
mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

. parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK •a ..... y-..rak Kemeraltı cad. Emlrler çar,ısı kar,ısında 

' DEUTSCHE LEVANI 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIB 
HAMBURG A. G. VULCANUS vapuru f 4/6/938 tari 

' hinde 1.imnnunıza gelip Am.aterda.m. Rot· 
S. S. ANDROS vapura MI• liman- terclam ve Hamburg limanlan için yüJı: 

da olup Rottcrdam. Hamburg ve Bre- alacakhr. 

men lhnanlan için y6k alecaktu. TRAJA1'ı'US vapuru 2J/6/9)6 de 
S. S. HERAKLIA npuru 2 3 haziran- beklenmekte olup Burgu Varna n Köe

da bekleni.J'o«. Rottıerdam. Hambu.rs <re tence )im.anlan için yük alacakbr. 

Bremea limanlan \ı;ia ,.6k alacaktır. SVENSKA ORIENTE UN1EN , 

SERViCE MARJTIME ROUMAINE AA SN E motörü 30/61 1938 ta~ 
BUCAREST Tihinde beklenmekte olup Rotterd~ 

S. S. PELES vapunı balen limanmıtt- Hamburc, Gdynia, Dantziı. Daaimatlt 

d 
, T • 't. 8 .. L H t.. p rt n Baltık limanlan içiD yük alacaktır. a oıup npoı eYTOU~ ayı-. o 

Sait limanlan için yük alacakbr. SERViCE MARITIME ROUMJ\IN 

S. S. DUROSTOR 28 haziranda bek- ALBA JULIA vapuru 2/7/938 de 
1eniyor. Köstence, Galatz, Danup ve beklenmekte olup Malta. Manilya ve 
Calatz aktanna• içiıı yük alacakbr. Cenova liıruınlnn için yük ve yolcu alır. 

llandaki hareket tarihleriyle navlun· 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNJE lardaki değişikliklerde-n acenta mcsull· 

OSLO yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
S. S. SAN ANDRES .apuru 26 hazi- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

randa bekleniyor. Diyep ve Norveç 1 w .. ed'l • ...ı r 1 • • -"tL Jacak vapur acenta lgtD& muracaa.t l mcsı n-
umum un n an ıçın 7'"" a tır. ca olunur. 

JOHNSTON VARREN UNES L TD. 
UVERPOOL 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

ı S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek
/ leniyor. Burgas. Vnma. Köstence, Suli

\, na, Galatz ve Braile li.manlan için yük 

--~~~----~amıa---'I alacaktır. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

fi 

TURAI 
TURAN rabrikalan mamulAtıdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, ha, sabuna ye kremi ile gilzellik krem• 
lerini ullanınız. Her yerde Hb1maktadır. Yalnız toptan sa• 
tıııar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazıb Ye J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Poala KuL 224 Teefon 34&!1 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
B..kımıızhktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık. enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açbk
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humma11, apandi· 
ait, De't'J'Uteni, ııbna •e romatiz
ma ya·.·ığı fennen anla,ılmıthr •• 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu
mi vücut ıağhğının en birinci fU• 
b olmu,tur. Binaenaleyh ditlerİ· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edehilirıiniz ve etmeliıi· 
niz. Bu auretle mikroplan imha 
ederek dit lerinizi k,-wnut olur
ımıuz. 

RADYOLIN 

STE ROY ALE HONCROISE 
DANUBE MARl11ME 

M. S. SZEGED "t'1lpuru halen liman- Umdal 

da olup Port Sait ve lskenderiye liman- HEU..ENIC UNF.S L TD. 
lan için yük alacaktır. TURKlA vapura 28 haziranda bcklo-

M. S. TlSZA npunı balen limanda nb'or. Rotterdam. Hamburs n Anvcna 
olup Oanup umum limanlan İçin yijk limanlan için yük alacaktır. 
alac:akbr. A THINAt vapuru 1 S temmuzda bek-

Dlndakl hareket tarfhlerf)'le ou- leni;yor. Rotterdam. Hamburs n AA· 
tunlardaki değ1,1k1lklerden acenta me- ven limanlan için yük alacaktır. 
sullyet bbut etmez. ONITED STATES AND LEVANT 

Daha fazla tahillt atma1r için Birin- UNE LTD. 
el Kordonda V. F. ReDrJ Van Der Zee HFLVlG motörü temmuz: iptidumda 

Co. V tal.ın... O. beklenilmekte olup Nevyork için yük 
ve o. •· apur aCflO f6&Um m ra- 1 __ ı_ 

dil 1 
a acaıı.tır. 

caat e 'mest rica 0 unur. BAGHDAD motörü 10/12 ağustoa 
Tel. No. 2001 .e 2008. d L _L1 __ ,ımek 1 N --1.. arasın a OCKJc.nu te o up cvyoıx 

------------ için yük nlacakbr. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRlNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Eilerman Lines Ltd. 

BAALBEK motörü 15/1 7 eyllıl ara· 
ıımda heklenilmelcte olup Nevyork için 
yük nlacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATR 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktnat konferansının 
seyyah, yo1cu ve yük için tesis ettiği lıatı

ta mensup YugoalaY bandında 
LOVCEN 

c.pNDRA HATl1 Lüb vapuru 9 temmuzda 18 de 
Constaaza. V ama n Burgu limahlari 

DESTRO vapuru 7 haziranda için hareket edecektir 
Liverpool 't'e Svameadan gelip L o v c' E N 
yük çıkaracak. Jüks vapuru pazartesi 18 temmuz 888.t 

GA V ALLO vapuru 7 haziranda 12 de lzmirden bardcet edecek Pire. 
gelip l.ondra 't'e Hull için yük ala· Korfu. Adriyatik limanları. Vcnedik. 
caktır. Trieste Ye~ limanlan için yolcu ve 

FLAMINlAN vapuru 22 hazİ· yük alacaktır. 
randa Liverpool ve Svanıeadan Gerek vapurlann mavasalat tarihleri, 
gelio yük ç1karacak. gerek vapur isimleri ve navlunları bak-

DRAGO vapura 2S haziranda kında acenta bir taahhllt altına girmez. 
Londra, Hull ve Anventen gelip Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra 't'e Hull için yük alacaktır umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 

Tarih ve navlunlardakf değişiklikler- edilmesi rica olunur. 
den aceota mesuliyet kabul etmez. TELEFON : 3171- 4072 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

ı 1 :tı:a aa 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba lier iki otelin m .. steciri Türkiyenin en esiri otelcisi BAY 
HMER LOTFO'dür. 43 ıenetik tecrübeli idareıiyle bütün E«e 
bafkma kendisini ıe.dinnittir • 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi eTlerindeki rahatı bu. 
(urlar. 

Birçok humsi .. etlerine ili'f'eten fiatler mütlıi• ucuzdur. 
latanbulda bütün Esre Te lzmirliler bu otellerde bulUtmlar. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Tel. No. 4079 ile diılerinizi aabah ve aksam her yemekten sonra fırcalavınız..-



lngiliz parlamentosunda fırtına 
Muhalefet mebusları hükumete şiddetle hücum ettiler 

Ingiliz gemilerine karşı 1 ispanyada askeri vaziyet 
Hava hücumlarından ltalya ve Al- Nasyonalistler külliyetli tayyare v 
lnanyanın mes'ul tutulması istendi topçu hinıayesinde ilerliyorlar 

Vinaton Çorçil "difer büyük deniz devlatleri aylardan beri devam 
eden bu tecavüzlere tahammül etmezlerdi,, demiştir 

Massolini artık ispanyada bulanan askerlerini geri çekmekte 
bir mahzur görmüyormuş .• Frankonun askerleri kali imiı 

Londra 26 (A.A) - Gazetelerin Ro
madan istihbarına göre M\JSsolinl askeri 
mütehassıslari ispanyadaki vaziyet 
hakkındaki raporlarını tetkik ettikten 
sonra general Frankonun vaziyetine teh
likeli bir darbe indirmeksizin ispanya
dan derhal on bin askeri geri çekebilece
ği kanaatini hasıl etmi§tir. 

Londra 23 (A.A) - iki Jngiliz ıe· 
misine dUn ;rapdan bombardıman lulk
kında bir beyanatta bulunmak üzere 
muhalefet mebualan tarafından tazyik 
edilen bapekil B.Çembedayn Avam ka· 
JDUUJDda C:lemittü Jrj: 

lnailiz hGkUmeti hu hücamlaı hakkm
da eeıian malGmat verilmeeini Burgos 
makamlarından talep etmiftir. 

MUHALEFETIN TENKiT VE 
SUALU'.Rl 

Bu baa beyanat &zerine ticfdetli hü
cumlar batlaımt. muhalefet mebualan ve 
lulttl bam muhafazaklrlar cnap İ9temit· 
J.dir. 

Ezcümle l.oyd C'orc demitdr ki: 
Bu bombardnnan tayyareleriyle pilot· 

)annın mensup olduklan hükilmetlere 
bir proteato yapılıp yapdmacbimı bize 
eöyliyebilir miainiz) Yoksa bu tayyareler 
Alman ve ltalyan hükümetleri tarahn
dan verildiii halde yalnız F ranko nez• 
dinde proteetoda bulunmakla mı iktifa 
ettiniz) 

Çembalayn fU cevabı vermittir: 
B.l..oyd Core hanci aellhiyetle bu tay

'arelerin Alman ve ltalyan hükümetle
;me ait olduklannı iddia ediyor) Ben 

Lovd CMC 
7alnız bunlann general F ranko kuvvet· 
krine ait hulunc:luklanndan haberdanm. 

LOYD COROJN SöZLERI 
Loyd Corc barekile cevap vererek 

demiıtir kJ ı 
Ben bu tayyarelerin ltalyanJara ait 

olduğunu ispat edecek delilleri B. Çem· 
ber)ayna ıö.termeye bazmm. Bu tay• 
7areler iki t.panyol tarafına yabancı 
memleketlerden gönderilen diler llillh
lar ve mühimmat ile ayni fasla konulma· 

bdır. 
Bqvekil Çemberlaynın lıer cümlesi 

muhalefetin ıslıklan ve ıiddetli gürültü
leri ile karp)anm19tıt. 

\'rııston Çorçil 
tarmııtır. Fakat lngiltere İspanyol rncae
leainde hükümetin göıtereceği zaafı çok 
pahalıya ödiyeccktir. 

Çurçil demiıtir ki : 
Söylerken mütceuirim. Fak.at muhak

kak olan bir ıey varsa o da hiç bir bü
yük bahri devlet kendiaine karıı yapılan 
bu hareketlere tahammül etmezdL Ja
ponya, İtalya, Almanya ve Amerika 
birlefik devletleri her halde aylardanbe
ri devam eden bu hareketlere katiyen 
mU .. maha gÖıtermezdi. 

ÇOK HEYECANLI GöROŞMELER 

Londra, 24 (ö.R) - Avam kamara-

mek için bir ııebep görememektedir. ln
gilterenin Burgos ıehrindcki ajanı naı
yonalist hükümetinden bu vak'alar hak
kında izahat İslemek emrini almıştır. Bu 
talebe bir cnap verileceğini ümit ede
rim. O zaman İngiliz hükümeti ne yap
mak litzım geldiğini tayin için bunu tet
kik edecektir. Şimdilik İngiliz hükümeti 
lıpanyol meselesinde karıımazlık ıiyasc
tini değiştirmeğe mütemayil değildir. 

TAKBiH T AKRIRJ RE.DDEDJLDl 
Bu izahattan eonra itçi partiıinin hü

lcümeain hareketini takbih eden takriri 
reye konalmuı ve 144 muhalif reye kar
i• 275 reyle reddedilmiştir. 
Öğleden ıonra h.,~kil B. Çemberlayn 

batırılan vapurlardan ikisinin kaptan 
larım Avam kamarasında :kabul etmiş-

Filvaki mütahassısların vermiş olduk
ları rapor geçen mart ayında mühim bir 
rol oynamış olan ltalyanlarm hali hazır
da harbin sevk ve idaresi hususunda 
katı bir unsur teşkil etmemekte olduk· 
laiını gösterrriektedir. 

Fra11ko Italyanların yerine blın ola
bilecek 'talim görmüş askerlere malik 
bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı B. 
Jıl~ini B. Çcmherl831Jll 1Nillz - Ital
van itilafını meriyet mevkiine koymak 
karannı vermeğc sevkedebHecek bir ha
reket krr ı"\ mu'derli~ bulunmakta
dır. 

Madrid 24 ( .A) - F ' 1-ıdure cep-
hesinde cUmhuriyctçiler Pcnayora mın
takasında asilerin mükerrer taarruz te
şebbils1erini tardetmişlerdir. Düşman 

Koroet>a vilayeti hudutlarından 30 kilo
metre uzakta Bndacoz vilayetinde Ku
teuranm cenubundn dumıak mecburiye
tinde kalmıştır. 

Paris 24 (ö.R) - İspanyadaki harp 
hareketleri hakkında Barselon radyosu 
şu teib'liği neşrebnl§tir: 

Akdeniz cephesinde düşmanın hare
katı külliyetli Uıyyare ve topçu himayesi 
altında devam etmiştir. Onda mmtaka
sında mevzilerimizi hafif mikyasta tas
hih etml§ olmakla beraber dUşmanm 

bUtün şiddetli hUcumlarını pUskUrttük 
ve ağır 7.ayiat verdirdik. Diğer cepheler
de !kayda değer başka bir şey yoktur. 

Düşman tayyareleri Pozon limanını 
bombardıman ederek sivil ahali arasında 

znyiata sebep olmuşlardır. 
Başvekil Çemberlayn Nasyonalist kaynağından bildirildiği

tir. Birinci kaptan şimdiye kadar Barse- ne göre ise Kastilya ordusu Sadilon kö
lona yedi defa ve Valansiyaya sekiz de- ytinün garbinde Tenıel - Sagonte yolu
fa seyahat ettiğini bildirdikten 11onra na kadar ilerl~tir. Nasyonalist kuv
baıvekile vapurunun bombardımanı vetleri şimdi Ondanın cenubunda bulun
hakkında fotoğ:afla çekilmiş reıimler maktadır. 
vermif ve vapur defterinin bazı kıaımla-

nnı okumUftur. Salamanka 24 (A.A) - Büyük umu-
Batvekilden ıonra muhalif liberal par- mt karargihm neşrettiil bir tebliğde 

tisi reİIİ B. Archibald Sinclair ile itçi 
partisi reisi B. Attlee ve B. Lloyd ta 
kaptanları kabul ederek aörüpnüft{ir. 

Bu mülakatlardan .onra gazeteciler 
kaptanlardan görüımeler hakkında iza
hat elde etmek latemiıleıdir. Birinci 
kaptan demi'tir ki ı Bütiln hilcurnlar nas
yonalist tayyareleri tarafından yapılm11· 
tır. Bizi bombardıman edenlerin ltal-

Tataresko 
Londrada ÇamberleJn 

Ha aıru,ıu 

Franko cephede 
ez.cümle şöyle denilmektedir. l lunun cenubunda bütlin iepelerile b 

Teruel cephesinde Sagonte Teruel yo- likte Muela silsilesini işgal ettik . ... 

Ruzveltin nutku bekle • 
ıyor 

Bu nutuk dünyaya bir 
davet şeklinde olacak 

Ve Amerika umumi efkarını beynelmilel 
işle--e tlaha faal bir iştirake hazırli yacak ... 

Muhalefet itçi meba.lardan V ensvud 
batvekile hitap ederek demittir ki: 

ımda lngiliz vapurlarının nuyonaliat 
tayyareler tarafından bombardıman edi- yan tayyaresi mi, yoksa Alman tayyaresi 

mi olduiunu öğrenmekle meoıul olma-

Londra 24 (Ö.R) - F.ski Rumen baş
vekili B. Tataresko, resmt biç bir vazi
fesi ohnama.kla beraber ba§vekil B. 
Çemberlayn ve hariciye nazın Lord Ha
lifaks tarafından kabul edilmiş ve bun
larla bilhassa Ingiltere ve Romanyayı 
allkadar eden tlcarl meseleler hakkında 
görüşmUştlir. 

Batvekili bombardıman edilen iki ln
siliz gemiainin MIYUİaİ de sörtittUrmek, 
isterim. Bunlar bqTekile mUtecaviz tay· 
7arelerin hanci memleket malı olduiu 
lwıkkmda aarih malGmat Tenıceklerdir. 

BatvekiJ ıu cevabı vermittir: 
Bu iki auvari ile görüfmeyi kabul edi-

;yorum. 
Bununla beraber mevzuubahis olan 

teY bu tayyarelerin hangi memleket malı 
olduia d~ fakat balen kime ait bu
lundujudur. 

B.Atli bu hücumlar ve hükümetin 
müessir himaye tertibatı almaktan imti
naı hak.kında genit hir müzakere açaca
ğmı bildirmiştir. 

BAŞVEKiL SUVARILERLE 
GöROŞTO 

Toplantının ta tilinde bqvekil Avam 
kamarasındaki dairesinde mebus Venvu
dun bahsettiği iki auvariyi kabul etmiıtir. 

Londra 23 (A.A) - Avam kama-

lerek batırılması hidiııeıi etrafında ce
reyan eden müzakereler çok heyecanlı 

olmU1tur. Ba,vekil Burgos hükümetin
den izalıat istemekle iktifa edildiğini bil
dirince muhafazakar mebuslardan hile 
birili bu aevıekliğin karlfıklık çıkarmak 
Adetinde olan devletler için bir tetvik 
mahiyetinde olduiunu söylemiştir. 

B. Attlee geçen celsede baıvekil tara
hnc:lan eöylenen nutkun bir neticeai ola
rak bu yeni hombardımanlann vukubul
duğunu eöyleyince bay Çemberlayn bu 
nutkundan evvel de lıpanya sahillerin
de lıpanyol vapurlannın bombalanıp 

batırıldığını hatırlatmıttır. 

ATILEE'NIN iTHAMLARI 

B. Attlee ilave olarak demiştir ki ı 

Eğer başvekil Jngiliz bayrağını tap. 
yan vapurları himaye etmemek yolunda 
ısrar ederse aıırlardan beri bu yolda ha
reket eden ilk İngiliz baıvekili olacaktır. 

raaında lngiliz gemilerine karıı yapılan BAŞVEKiLiN CEVABI 
tecavüzler hakkındaki müzakereler esna- Bu tenkitlere cevap veren B. Çember-

dım. 
Diğer kaptan da demiıtir kii ı Bizi 

bombaladılar. Bizim için a11I hesaba gi
ren nokta budur. Bununla beraber Lon
draya göıterdiğimiz reııimlerde tayyare
lerin markalan da görülmekte ve bunla
rın ltalyan tayyareleri oldukları göze 
çarpmaktadır. 

o 

lngiliz Haua ordusu 
103 bin kifi 

Londra 24 (ö.R) - Hava nazırı sir 
Kingsey V ood tarafından lngiliz hava 

BURGOSTAN iZAHAT ordusuna gönüllil kaydı için dUn canlı 
ALINACAK bir propağanda bql8!1llflır. Bu suretle 

Londra, 2-4 ( ö.R) - Avam Kama- bu sene için 31 bin gönüllü btenmekte
rasında bay Çemberlaynin verdiği iza· dir. Eğer buna muvaffakiyet hA.sıl olur
hat mucibince lngiliz vapurlarının bom- sa Ingiliz hava ordusunun mecmuu haza
bardımanı hakkında Burgoı hükümetin- ride 103 bine çıkacak ve 1939 son ki
den izahat al~ağa memur edi?miı olan nt_.ınuna kadar bu yeklın doldurulmuş 
lngilterenin Burgos ajl\_nı bunları alı~ olacaktır. 
almaz Londraya gelecek ve hükümetine 
bildirecektir. General F rankonun vere
ceği izahat memnuniyet verici mahiyet
te gijrüJmetsc lngiliz hükümcti icap eden 
tedbirleri düşünecektir. Başvekil hükü-
meti mütemadiyen hücuma hedef tutan 
muhalif partileri ıahıi mftlahazalarla ha
reket ederek akıl ve itidal 11esini duy-

tı ltalyan gazeteleri tarafından memnu-
niyetle karıılanmışbr. Bunlar lngiliz bat- Ruzvclt Cümhuriyet riyaseti makamında ... 
vekilinin, her vesile ile faıizme hücum Nevyork 24 (Ö.R) - Reisicümhur B. Reisicümhurun nutku harbı insanilet-

ıında Liberal mebus Sinkler demiştir ki: layn demiıtir ki : Eğer lnııiltere vapur- mak istememekle itham etmi~rir. 

etmek iııtiyen işçi partisinin hücumları Rur.veltin 30 haziranda Nevyorkta maa- tirmek gayesini takip edecek beyne]ınllel 
karıısmda bir daha akıl ve itidal . )ilanı- rif cemiyetinde söyliyeceği nutuk son bir konferansın içtiınaa daveti için zeınJO 
nı kullandığını ve Meclisin de bunu tas- derecede büyük bir alaka ile beklenmek- hazırlıyacaktır. Fakat bütün dünya ınll
vip ettiğini eheqamiyetle kaydediyorlar. tedir. Zannedildiğine göre bu nutuk Jetlerinin mümessillerini ayni masa -"' 
E.aaıen batırılan vapur kumandanların- umumi efklrı Amerikanın beynelmilel . . ~ 

b h 1 1 1 
ı.J d h ( 111 b• kild . ti k" . ha rafında toplamağa teşebbüs etmeden 

lngiliz gemilerine karıı yapılan bu hii- lan himaye için general F rankoya karp 
cumlar korsanlıktan baıka bir ıey deiiJ· bir askeri harekete ciritecek olursa in- 1T AL YAN GAZETELERINtN 
dir. Frankonun her hücumuna karıı bir silterenin bunun neticesinde nereye ka- TEFSiRLERi 
Naayonaliat harp gemiairıi mubbelei bil- dar eürüklenebileceğini' kimse tahmin Roma, 24 (ö.R) - B. Çemberla.y-
miai olarak batmuhyız. Çeko.lovaba edemez. Hükiimet fimdiye kadar takip nin lnailiz vapurlarının bombardmwu 

....... Le ....... Anm bmarwaclUi ~ 

dan irisi ücumun ta yan tayyare eri ~ ere a a f11 ır şe e ış ra mı - • . . ol-
tarafından yapıldığı iddiuı karııaında zılramak maksadını takip edecektir. vel İspanyol meselesının halledibııi~ 
hava hücumunu yapan tayyarelerin o B. Ruzveltin nutku ayni zamanda har- ması icap etmektedir. Bu insani 
heyecan dakikalarında hüviyetini tayi- bı daha az mukadder bir hale sokmak ye Almanların da iştiraki hakkuıda "lr. 
ne imk&n olmadıiıN mü,.laede ehDİf- çarelerini ar8§tırmak maksadile bütün şingtona teminat verilmi.§ bul~ 

cHln.y._ bir davet ıpahiyetini alacaktır. dır • 


