
44 • GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve u.mumt neşriyat mUc!UrU: 

No. 9895 KIRK OÇUNCO SENE 

• HAK.Ki OCAKOcLU ----ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MOPDE11 Türkiye için 

Snelik..... •• •• • •• ı 400 
Altı aylık • .. ............ 750 

Hariç 1çlJı 

!900 
1650 

L TELEFON: 2697 -----FtA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR 

• s 1 
. Milletler Cemiyeti ·arCıdan Çekilli· 

a 
Facianın 
Sonper4esi 
Kapandı 

l' ahrikçilcr, artık son kozlarını 
~Y.nıyorlar. Hatayın şimdi himayesiz 
~lan bir yetim çocuk olmadığı an
~ıhnca taktiklerini değiştirmeğe 
h~~rn gördüler. Arap alemini aley
h~tnıze kışkırtmağa çalışıyorlar. Ka-

•tede çıkan Ermeni Razetelerinin 
~C~ikleri haberlere bakılırsa Suriye 
Ahınde tavassutta bulunmaları için 

rap hükümdarlarına tel~aflar çek- , 
!rıişlcr. Hatta Büyük ŞEFiMiZE baş 
Vurarak «Türk - Arap dostluğu> na- 1 
~ına siyasetimizin değiştirilmesi-

1 tıı (?) istemişler. 

h'· Bundan daha küstahça bir teşeb-ı 
tıs tasavvur edilebilir mi'> 
1-Iatayın hürriyet ve istiklalini ko· t 

tuYan politikamız adalet ve insanlık 
!\litikasıdır. Bu bakımdan Türk- { 
b rap dostluğuna ve dünya sulhu na I 
b ~ndan daha fazla hizmet edecek 
k~r siyaset daha düşünülemez. Tür
d ıye Arap memleketleri~ samimi 

Ostudur. Arap aleminin !O:aadet ve 
;efahını diğer her hangi bir millet
l~ d~ha çok temenni ederiz. Zaten 
ih~.r~ıye ile Arap alemi arasında bir 
la ıla~ noktası yoktur. Araplığın se-1 
hak~tı Türkiye ile dostluktadır. Bu 
A. ıkatı Suriyeden başka bütün 

rap memleketleri anlamışlardır. 

~ lrak ~aı:eteleri Suriyeye şu ihtarı 
apıyorlar : 

«Suriyenin menfaati perde arka
- SONU 2 tNCI SAYFADA -
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ASKERi MlİZAKERELER SON 
VE K.Ai'i SAFHAYA GİRlJİ 
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Yahudi çarşısında 

çarpışmalar oldu 

Filistinde tedhi§~lerle nıiicadcle eden jandarmalar 

Akşam6dansabaha ka• 
dar· sokağa çıkmak yasak 

Londra, 25 (ö.R) - Filiıtinin Yafa,Aviv Yahudi çarşısında iki Arap öldü
ve Tel Aviv şehirlerinde vaziyet gittikçe rülmüş ve yedi Arnp ta ağır ıurette ya

daha çok endişe uyandırmaktadır. Teli-SONU 4 ONCIJ SAHiFEDE-

16~ PAZAR1938 -, 
Bir Yugoslav mektep 

gemisi Nevyorkta 
Belgrad 25 (A.A) - Nevyorktan bildirildlğl

ne ~ Yugoslav bahriyesine mensup mektep 
ıemisi Jadran Nevyork limanına varmlfbr. 

Jadran Nevyorkta ikamet eden 60,000 den 
fazla Yugoslavyalı tarafından sellmlanmıştır. 

---------' . YENJ ASIR Matbaannda bu.Jm1fbr 

KAMUTAY YAZ T ATILINE HAZIRLANIRKEN 

P.lmanya · 
ile 

Ticaret :· 
Müzakeresi 

Muammer [riş! 
Kredi anlaşmasının 

1

tasdik Jayıhası gö-
rüşülürken mecliste 

izahat veı·ecek 
Istanbul 25 (Hususi) - 1§ Lan

kası umum müdiirü B. Muammer 
1 Eriş bu sabah Ankl!ra~~ Qeldi
B. Mtıammer Eriş Pazartesi ı•e
ya salı Ankaraya tekrar dönecek 
ve 11ıgiltere ile olan kredi anltı§ma
sınm tasdikine ait lıiyıhalann mec
lisdeki müzakeresinde hazır bulu
nacak ve izahat veTecektir. 

Büyük millet meclisinin çarşam
ba veya perşembe günii kredi me
selesini müzakere edeceği ve b11 

i mfüıasebetle bazı mebuslann söz 
awc<ıklan da tahmin edilmektedfr. 

e 

Avukatlar kanunu kamntayın pa· 
zartesi içtimaında görüşülecek 

Bu sene geçen 
senelerden fazla 
alaka uyandırdı 

Propaganda işleri 
muvaffak oluyor 

Fuarda faaliyet... 

Fuara bir Alman f abri
katörler grubu gelecek 

938 yılı lzmir Enternasyonal fuarının rek fuar komitesince aarfedilen me-sal 
Enternasyonal bir mahiyet ikU..p etme- bu sene lzmirde Avrupanın sayılı fuar· 
llİ için ıerek devlet m.ka e- - SONU 7 tNCI SAHtFlJ>E -
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Türk-Afgan ticareti-~ 

• • 

• 
nın 

-• 
inkişafına doğru ~ 
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ŞEHiR HABERLERi, Facianın Son perdesi 
Kapandı 

~ Fransa, Balkanlarda ticaretini artırmak i 
~için tedbirler aldı-lngilterede meyva ticaretiE . . . 

lstandarZasyon işleri 
!Zeytinyağ stantarizasyonu ile meşgul 

kom·syon mibim kararlar aldı 

BAŞTARAFI I NCI SAHiFEDE 
smda değildir. Suriye. başkalarına 
;üvenme siyasetini bırakmalı, ken-
di i,ini kendisi ha ·dir. iki 

ıu arasında w:e uzlaşma 
Türkiye - JUıp.-... ticareti- inki-ı tı, mısır ve kendir rnübayaa edecektir. 

tafı iç.in b&rik Wr .._..;a ... ra... b- MEYV A YiYEN MEMLEKET 

eat <Vekalet..._ ~deki ..-.a-. s.ı1wcde mepa •'ltih'lW gid9e bp• bpanma •tır. 
cHer bdar ir çok cüçlükler ara gelen Wr ,_.a.. As. nw ımr• ..rtma'lı:bıdır. Birlefik rallı'ltta seneVi 

tin. zeytinyağı, tütün, likörler, peynir- adam batına isabet eden meyva mikdar
ter, balık ve ecbze konaervalan, tuvalet lan ıöyledir : 20 libre elma, ı 5 libre 
malzemeei. bisküYiler, lokum Ye CCZB)'J muz, 1 libre kiraz. 1 libre ku üzümü, 

varsa da temiz niyetli olduktan ve 

<fbo bil V• o b•ıd•rilm' • ' 'tıo ıye sata ' eıeegımız ı 1 ıştır. bir libre Beltaş üz.ümü, iki libre yaş 

Afganistana sahlan -mallanma Bom- üzüm, 30 libre portakal. 3 libre kayası 
bay veya ıKaraıi tarikiyle A vere gön- v,e şeftali, 3 libre r.nntıt. 6 libre eril:, 

Ankarada toplanacağuu eYYelce yu- 2 -'.katta - ESktra :zeytinyağl: Aza. n azamt aaidit~t. safi mik.tarmı, men- kalplerde dostluk ve hulus bulun
dığım.ız Zeytinyağl lcoUU.,.onu, bir hafta mt asiCi.i yüzde 1.5 ( 1.5 hariç) olup şeini {şehir ve firma) itaba konduğu duldan sonra neticenin hayra bağ
devam eden mesaisi neticesinde memle..- yabandtolcular ve mevaddı ecnebiye- tarihi. deThal göze çarpacak ve kolay- lanması mümkündür. Hiç bir kuv
ketimizde yetiten her nevi zeytinyağları, den mevellit tortuyu ..,gureti katiyede lıkla silinmez şekilde yağı ihtiva eden vet Suriye ile Türkiye arasında dost• 
beynelmilel tasniflc .. e uygun ve memle- ihtiva miyen eyi lezzette tabii zeytin- kaplaT üzerinde veya bu kaplar üzerine luk husulüne ve iki komşu memle-

d eCür. Bu ~ ~nistaa '2 libre Çils .. ketimiz :zey~_ğcıl& eanay.üai mkm•ya- yağl:ır. 1 yal>lfhnlacak etiketlerde, .ticari fatura· ketin birbirine bağlanın manı 
cak ·de 3 -E.k. a zeytiııyağ: Asiditeai yüz- darda. ..tı2 wa ıtaamaf ıi.,at edea aiier olmnaz. BUgii !'llJl!CDll'l l hu-•~l gayet ko1-.ydw. Portak ve muza lngı terede gösteri-

FtJ.JSTINDE les llllfıka büyüktür. Londrııda her nü- Yapılan tasnifte, yemeklik yağlara bi- de t .5- ütile l.'S (l.5 dahil) o\~. vesikalarda igöatrırmek riyetinCle· !udu karanlik • e izde ve or-

F.ili.tia üküineti, · enmemit tiitü- fusan ısenevi is Y• ôrtalcaI aa· ri.nci derecede yer ~f ıve herkese 'Cncb~o'Jculım ve mr:vaddı ecnebiye- dir\er. 4a arkta mühim bir siyasi mevki 

eeüırmillt lftlBmini o bqnıa '400 den yisi 419 dur. 1'iis•ıat • sine g e y w .,.emek • -:len ritevellit tortuyu .aureti katiyede Madde 6 - Toptancı tutan bir miUe.tle dost olma 1 ibiu ka-

l:>eş üz mile, i lenmernif tütünün de 
üJc remnini 150 <ele ~ 000 ımile ıça.. 

brn.ıttn-. 

nını b:ıhşeylcdiği gibi zeytinya_ğcıl:k tın· ihtivaınnİy.eıa bil lezzette tabii zey- ıler; fahrib. t:uidıane. er ıreya rcmhiı yok eder.• 
SULTA.r'lYE REKOLTESi nayürnizdc Wia yaı,ğlar ;İstihsaline doğru tinyai,.'1. iikinci ellerden ıefdik1an ~qlımnı 

MAL tSTIYORLAR 
Viyanada bir firma memleketimizden 

pamuk yağı almağa talip olmuştur. Hol
landnda bir firma fındık mubayaa et
mek arzusundadır. 

Arruıterdamda bir iş evi Hollanda pi
yaauında bir kuru üzüm ihracatçısmm 
komisyonculuğu yapmak istediğini bil
dİrmİJ, ı-ııttofiae müracaat etmiştir. 

Yı nanistanm 931 ~dı S n' e ıre· eni biir ıa mlfbr. nlcarada lto,Pla- 4 _ yemeklik zeyfinyağ: :A.siditeai 'kap değiştirmek t1Uretiyle satışa nrzeder· 
koltesi, ilk tahminlerden 4800 ton ifn- nan komisyonda lzrniri mınt.alc.amızm vüzdd.5 _yüzde 3.5 (3.5 dahil), olup, !erse, mesuliyet kendileri~ ait olmak 
!asiyle 2 1.800 ton olarak tahakkuk ve yağcılık aanayÜnde mümtaz bir mevki sa- -reyti1*okusundan gayri yabancı koku- üzere, beşinci maddede zilcTcdilen tut· 
ihraç edilmi§tir. hibi olan ve yağcılık sahasında bir mü- \an a: hissedilen tabii uytin,yağlar. lan yerine getirmek meıeburiyetindedİT· 

YUNAN - POLONYA TICARETI teha solarak tnntna Bay Ynhya Kerim S _Sıra yemeklik zeytinyağ: Asidi- ler. Bir bayiin kabın üzerinde bildirilen 
Yunanistanla Polonya arasında yeni Onart tt-msil etmiştir. Mumaileyh Anka· esi ~de 3.5-yüzde 4.5 ( 4.5 dahil) o- evsaftan gayri evsafta zeytinyağını eatışa 

bir ticaret anla§IIUUJ imza edilmiştir. Bu radnn dönüşte bir muharririmize aşağı- lup, eytin kokusund n gayri yabancı arzetmesi cezayı müstelzemdir. 
anla§ma ile ilci memleket, birbirine güm- daki izahntı vermiştir: ltokuln kolıı.ylılda aez.ilen tabii zeytin· Madde 1 - Tasirhane veya zeytin· 
rlik tenzilatı yapmışlar ve şimdiye ka- - Devlet, bütün yağcı menlleketler- yağla lik mutasarrıfı Te tüccandır gı"bi yazılan 
dar dört milyon Ziloti olan kontenjan de olduğu gibi m,.m)e1'etimizde de yağ- 6 - Safi rafine zeytinyağ: Azami o mahallerle alakası olmadığı halde am
haddini 7.S00.000 yapnwılardır. Yu- cılığı ilmi bir çerçeve altmda yürütme- uiditsi yüzde 0.2 olup, tasfl)'eden 'kal· balaj, fatura ve beşinci maddede bildir· 

Frama hGkGmeti Balkanlarda ticare- nanistan - Almanya klearing anlaşması ğe büyük ehemmiyet vererek Ankarada ma lrJeviyi ihtiva etmiyen %eytinyağ. len eair vesaik üzerinde bildirilenler tec· 
tini lnkipf ettirmek &zere bazı kararlar hükümleri Avuaturyaya da tcımil olun- bir ihtisas komisyonunun toplanmasını 1 - Rafine zeytinyağı: Tabit uytin- z:İye edilirler. 

FRANSA VE BALKANLAR 

a1llllfbr. FraNaDm Romanya ve Maca- muştur. 1 tensip etmiştir. Hedef, dünyada zeytin yağlafa yapılan lcupaJı müteakip azami Madde 8 - Perakende satış yapanlar 
ristanla e<rVelce yapmlf olduğu anlaşma- YUNAN!STANDA DöVJZ tŞLERt ağacı miktan itibariyle üçüncü dere~de 'lsidit:Si yüzde 1 olup tasfiyeden kalma açık kap dahllinde •hl yapabili1'1er. Bu 
lar tadil edilecek ve Yugos1a-- ile be- y mal' • • gelen memleketimizin büyük bir inkişa· 'talevyi ihtiva etmiyen zeytinyağı. takdirde mübayaa ettilcleri zeytinyağı-

.~ - unan ıye nezaretinın nqrettiği f 
raher Romanya ve Mııcaristamn Fra.._ b• '---- il I . d- . a yakın umanda namzet olan -zeytin- B -Sanayide müstamel zeytinyağlar. nın evsafını, kendi meauliyetleri altında: 

....- ır ır.annuame ı e postane enn ovız v .. • 

aa ile olan ticaretini geni.letecek bazı müb tm ) • • ,_.. d h·ı· . yagı aanayune raayonel hır cephe ver· 1 - Lampant: .ASiditeai yüzde 8 i mÜfterİye bildirmek mağazasında herke· .,. ayaa e e en ımııuı.n a ı me gır- b _ı..., -~ -'-
tedbirler ahnaeak.br. Fransa bu •temle- ..,.;.ti· p ta l _ --'- y d l mek, gerek İç piyasalarda gerebe d~ 11§ml71lcakbr. Yağ tabii olacak katiyen llİD görebileceği ir l""A-'"de ilan CUDeA 

.ıY ··--y r. os ne er, ancaK: unan ev et v 

ketlel'den '40 bin vagon hububat ve mu-- ba k d ,_ t dil d'•vizl . "b pazarlarda yaglanmızı rasyonel bir tas- 'lÖtnlize edilmek suretiyle asid miktarı mecburiyetindedirler. 
n asın a .ıı;o e e en o en mu a- • • • 1 

him mikdarda kereste, hayvan mahsula- yaa edebileceklerdir. nıfle eyı tnnıup. eyı ııatmaktır. Bundan ızaltlmıı olmayacak ve pirina ckstrab- NOT: Zeytinyağı her hangi bir kap 
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,m~~~h~yftnM~~dea~~ y~p~~~~ern~~Y·~a~ 1~~eu~?wııa.o~p~erin~~~ 

K d 1 G 
yer vererek gayri meıru reknbetlere re ti katıyede knrışıtmlmamış olacak .. evsafının ılan edılmesı ltl.Zlmdır. ana a l ece ı•şı• meydan bırakmamaktır. Komisyonca Ecnebi maddeler miktarı yüzde O.S il Madde 9 - Nizamnamenin evsafa ait 
ittihaz edilen mukarrerat, bir teknisyen -utd>ct yüzde 1.5 ğu geçmemelidir. olan kısmının ticarethane ve müeueseler-

---0--

iki profesör 
şehrimize geldi 
Kanadalı maruf tarih Ye coğrafya pro

fe93rG Dr.Ceo11rea Erle ve riyuiye pro

feeörü Dr.Yohu Coefri tarih ve arkeoloji 
tetkiklerinde bulunmak ÜzeTe K.ılnada

diın şehrimize gelm.i'1erdir. Bu iki profe
eör Kanada Oniversitesinde, kendi brant
lannm kürsülerini idare etmektedirler. 

Şergama ve Efesle lmıir hafriyatında in
eelemeler yapacaklardır. 

Şehir gazinosuna bir 
otel ilave edilecek 

Güzel sanatlar akademisi mimari pro
fesörü B.Arif Hikmet tehrimize gdmiş, 
Şehir gazinosunun orta kamında mey
dana getirilecek l 00 yataklı otel hak
kında belediye reisiyle temas ederek iza

hat a1m1fbr. 

Belediye. tehrin otel ihtiyacını nazan 
itibara alarak Şehir gazinosunu yüz ya
taklı bir otelle süsliyecek, gazino kısmı 
da mükemmel bir tekle ifrağ edilecektir. 

Reis, evevlki nlctıun profesör B.Arif 
Hikmet oerefine ıehir gazinosunda bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette Vali, vilayet 
ve belediye daimt encümen azalan hazır 
bulunmuştur. ____ , __ _ 

Çanakkale valisi 
fehrimizde 

--0--

17 .. J 8 yaşındakiler 
daha bir sene çalış

tırılacaklardır 

göziylc incelenirse görülür ki hüsnüniyet (Koku ve lezzet aranmaz). de ilin edilmesi mecburidir. 
sahibi müstahsili azamt derecede cezai l _ Cam lampant: Azami asiditesi Madde l O - Nizamname, tarihi ill-
hükümlerden korumakla beraber müs- yüzde S olup, yağ tabii olacak katiyen oından itibaren muteberdir. 
tehlike de tam bir garanti bahşetmekte- ~ötrelize edilmek suretiyle asid miktan Madde 11 - Fabrikalar Ye toptan•· 
dir. Yapılan i.§ enternasyonal taaniflere ualtılmıt olmıyacak ve pirina ebtraU- tacılar ancak bu nizamname ahkima da
tamamen uygundur. yon yağı ile v:: nebati yağlarla sureti bil.inde aabf yapabilirler. Perakende a

ı 
lktisat veUletl lf dairesi reisllğinden lzmir ve ha:ralianin teknik b~ımın- 'catiyede .kan§ıtırımwnUJ nıueıenm19 ,, .. , ... tıc&lar ellerindeki malları ticaret odalan-

gelen bir genelgede iş kanununun 3 ün-ı dan Ayvalık havaliaine göre epeyce ge- :linlendirilmi~ ve benak olacak. Ecnebt , na bir beyanname vererdı: tabit ettiktıen 
cU maddesi mucibince sanayiden sayılan ri olan zeytinyağcddt eanayii birdenbire maddeler miktarı yüzde 0.5 i rutubet .anra bu mallan cealti mal> w.mi Altında 
işlerde ötedenbed geceleyin çalıştın!- s.ıkmamak için bu mukanerat çerçeve- yüzde 1.5 ğu geçmemeli (koku ve lez• aatmağa devam edehairler. Ba muamele 
makta olan 17-18 yaşlarındaki kız ve er-1 sine kolayca sezilecek bazı hükümleri :r:et aranmaz). bir ay devam edebilir, bir ay sonra pi-

kek çocuklann bir sene mllddetle eskisi idhnl ettirebilmek için çok çırpınmak za- 3 - Endmtriel zeytinyağ: Aaiditeai yasada ceaki mab kalmamalıd1r. 
gibi gece işlerinde istihdamına müsaade ı ruretinde kaldım. Tanzim edilen nizam· yüzde 8 den fazla olan zeytinyağ. Yağ ı ~adde .~ 2 - Adi lmpant: Lampant 
edildiği bildirilml§tir. name ne dereceye kadar muvaffak ola- tabii olacak katiyen nötrelize edilmek yaglaruı dıger enafını tamamen tafıyor 

17 
Haziran 

939 
tarihine ka<lar bu gibi- bildiğimi tebarüz ettirebilir. uretiyle asid miktarı azaltılmış olmıya- ancak mevaddı ecnebiye (torbı) nisbeti 

ler gece işlerinde çalıştınlacaktır. Ancak Komisyonun tanzim etmi~ olduğu zey· cak ve pirina ebtrabyon yağı ile ve di- yüzde 3 olan yağlardu. Bu ltalite yağlar 
.: v • • • ld d bild' y b • vl } • k • d L nİzamnamenİn tarihi n-nnden SOnra &O• 16 ve daha aşağı yaşdaki kiz erkek işçi- unyagı nızamnamesının e e e e ı- -.er ne atı yag ara sureti atıye e K.aflŞ• -.-·· 

ğimiz bir suretini neşrediyoruz: tmlmamış olacak' &:nebi maddeler mik- cak bir eene müddetle satı~ arzedilehi-
lerin her ne suretle olursa olsun sanayi 
işlerinde gece çalıştmlmalan mutlak su
rette yasaktır. 

----:---
Bir tavzih 

Madde 1 - Tarifler. tarı yüzde 0.5 i rutubet 1,5 ğu geçme• !lir. 
A - Zeytinyağı, zeytinden elde e<li- melidir. (Koku ve lezzet aranmaz.) 

len ve diğer nebati ve uir yağlarla kano· 4-Pirina yağı: Ekstraksyon veya yı-
bnlrnaDUJ olan )'ağ. kanma vasıtasiyle pirinadan elde edilen 

B - Tabii zeytinyağı: Eyi kemale ve aureti katiyede diğer nebati yağlarla Fuarda 
----:--_.;.. 

gelrnif sağlam taze zeytinlerden elde e- karışıhnlmamış ve boyanrnam11 olan 
Gazetenizin 25 haziran 938 gün ve dilen ve tasirden sonra hiç bir kimyevi yağ. Mevadı ecnebiye ve rutubet ıruk· 

(9894) sayılı nüshuının ikinci sahifesi mu~eleye tabi tutulmamlf zeytinyağı, tan yüzde 3 ü geçmemelidir. (Lampant j' Manisa paıJ yonunda 
üçüncü sütunundaki (sıcaktan bir kişi 1 C -Nebati yağ: Zeytinden gayri yağ· ve pirine yağlannda koku mevzuubahis J .... • "k/ •ki / 
öldü, bir kişi de bayıldı) başlığı altın·'ılı ~ohum ~ckirdek ve meyvalardan elde ~ıamaz.) (koku ve lezzet aranmaz.) egışı ı er yapı ıyor 
daki yııztnızın beşinci eatınnda bahsedi- edılen yaglar. Madde 3 - Yukarıdaki tasnif hari· İzmir Enternasyonal Fuarındaki Ma-
len nüfus dairesinde işini takip eden bir D - Pirine yağı: Zeytin k\ispesin· :inde kalan bilumum nebati yağlar zey- niaa viliyeti pavyonunda bu eene ehem
kadın bayıldı diye yapbğınız bu neşri- den yılcanma veya ebtrabyon euretile İnyağı ismi altında satılamazlar. Nebati miyctli değişiklikler ve yenilikler yapı

yat üzerine yapılan tahkikatta. böyle bir elde edilen yai. rağlar haşh yağlarla karı§brıldıklan lacağı haber alınmıttu. Tadilit bem bi

hadiscnin vuhbulmadığı anlqılnuıtrr. E - Yabanca kokular: Ektime. ÇÜ· akdirde mensup olduktan tohumun ia- nada vo hem de dekorasyonda )'apıla
rüme. ia. küflenme ye kurtlanma veaaire nini taıular ve yekdiğerleriyle ve hatıl caktır. 

Gazetenizin yine ayni sahife ve sütu
nunda tavzih edilmesini dilerim. 

Vali maavial ı C. ONVER 

gibi nabot kokular. zeytin :ağl~l~ ~~tmldıklan takdirde i Dün Maniaadan hmire gelen bir fen 
Madde 2 -~ tuni&ı «nebatı )'ag> .. mmı alırlar. lbeyeti Fuarda belediyenin Franaadan 

1 
A - Elde aalih ıı:eytinyağlan: Madde 4 - Madde 3 te tarif edilen celbettiği FraDMZ mGtehaaswyle birlikte 

YENi ASIR - Haberi getiren arh- l - Süzme (Vierj) zeytinyağı: Aza· cins nebati yağlar ihtiva eden kaplar hi~ bir toplanb yaparak Manisa wlyeti pav-
Çanak.kılle valisi B. Abf tehrlmize gel- daıonız bu bldiaeye kendi gözüyle ta· mi asiditeai yüzde O. 7 olup, taze zeytin bir suretle uytin yağma taaİlllk eden yonunda yapılacak tadilatı teabit etmiş-

miş. vali B.Fazlı Güleçle belediye reisi hit olmuıtuT. tanesi kokusunda, yabancı kokulan ve ·0 im, itaret Ye marbyı tqıyamazlar. ,tir. 
Dr •• B.ebcet U~ ~d• ziyaret Sıcaktan bir kadmm bayılmuı fev-

1 
mevaddı ecnebiyeden mütevellit tortuyu Madde S - Fabrika, tuirhaneler •e- PayYonun dekorasyon itinde yapda

etıniftir. Beledl)'e re111ma, Çanakkale 1 kalade bir hldiae tetkil etmediğine göre sureti katiyede ihtin etnıeyen ince lcı- ıa zeytinlik aalıipleri zeytinyağuu •bfa cak tadilat iç.in tanmmıı dekoratörlerden 
valisiyle birlikte Kültürparlta giderek bunwı tavzihine lüzum görillmesine hay- , varoda tazyibiz elde edilen fevlaJAd,. ır:zederferken nizamnamede teabit eclj.. tddifler almacak ve bunlardan en eyi 
938 Fuar •hasmı gezmiftir. retteyiz. !lezzette zeytinyam :en maddderdelci ~= -e 0 ..;..:.. a.a.rf ~-LI fi ... ...,_ .. ...,. ... --..- u:..ıı; i · yapana dekorasyon tadilab iti ve-

• 
TAYYARE SiNEMASI 

Bugün bütün dünJUUD takdir ettiii iki büyük filim takdim ediyor 

1K1 YAVRUCUK 
/ 

TELEFON 
3151 

AUCE TISOT - JAKLINE DAIX - RENE HERVEY tarafmdan eımalsiz bir surette yaratıbmf büyük aile ficiaa 

20 MiLYON ONA AŞIK 
DICK POVVEL - CtNGER ROGERS gibi iki dihi san'atkirm en gW?eJ temıillert-.......... _. 

AYRICA : Zehirli gazların tabribab ve korunma çarelerini g&terir 3 lmımhk KOL·L JR fahni g&terilecektir .. 

SEANSLAR : 20 MiL YON ONA AŞIK : 4 Ye 7.30 da iKi YAVRUCUK 5.35 VE 9.0S DA 

rilecektir . 

OZOM BAYRAMl 

Yirmi bir Aiuatosta. F darlD açal1pnı 
takip edecek olan Pazar günü Maniada 

' yapdmaaı tekarrür eden 6züm bayramı 

1 için fimdiden hamalı Mlrette hazsrblc. 
, lar yapdmaktadır. 

1 O gün lzmirden Manı.aya ciYar diier 
17erlerden binlerce TUTttafln celebilmderi 
, ve nqeli. güzel bir gün ceçirebilmeleri 
için tertibat alınacak. hunun için icap e
den bütün çarelere baJVUrulacaktır. 

-=-
Sürek aoı 

İzmir avcılar cemiyeti !4erefpaşa ko
lu, bugün Kemalpaşaıım Olucak köyü 

. clvarında bllyilk bir sUıU avı yapacak
tır. Avcılar erkenden Olucak köyüne 

, gl4ecekler, köylülerle birlikte av a a-

Dünyanın geçir ... i kasırgalar için
:1e şark milletlerine düşen vazife mü
tesanid ve uyanık olmaktır. Kimse 
;nkar edemez lci böyle bir tesanüdün 
kalbi daima Türkiye olacaktır. Tür
kiyenin yabancı topraklarda gozu 
yoktur. Fakat Türk yurdunda ya· 
bancı bir hakimiyetin başkaldırması
na tahammül edemeyiz. 

İşte bugiinkü vaziyetin hulasası 
budur. 

Milletler cemiyeti namına oyna· 
nan facianın son perdesi kapanmış
tır. 

Hatay i:P artık tnbü mecrasına gi
recektir. Madam ki Türk ordusu Ha
tay istiklalinin bekçisi sıfatiyle ken
:!isine düşen yüksek. vazifeyi deruh
te etmiştir .. Bundan sonrası için 

müsterih olabiliriz. 
ŞEVKET BlLGlN 

Bn. Pellin 
• 

Asliyecezada 
Kaçakçılıktan 

beraet etti 
Evvelki gün, buğday almak üzere li· 

manımıza gelen ve Alsancak iskelesine 
yanap.n ltalyan bandıralı Badotta va
punmdan kanıya çıkan bir kadın nazarı 
dikkati celbetmiıtl. Bn. Pc11in adındakJ 
bu kadının vapur müııtahdimininden ol· 
duğu, elinde gayet t1k ve beyaz bit 
çanta bulunduğu görülmüş 'Ve gümrük 
muhafaza teşkilatı tarafından takip edi• 

lerek elindeki çanta aranmı§tır. 
Bu çantadan on bir şişe içinde muhte• 

lif meyvalardan yapılmış likör esansı 

çıkmış, bu İş biT kaçakçılık mevzuu ol• 
duğundan tevkif edilen Bn.Pcllin mah• 

kemeye verilmiıtir. 
Dün, gayet ıık ko9tümiyle asliyeceza 

mahkeme.ine getirilen Bn. Pellinin sor• 
ı;uau yapllmqbr. Tercüman marifetiyle 
ifade veren Bn.Pellin ltalyan tebaaSln
dan olduğunu, vapurda çalı~tığını, bu 
eaanslan kendi istihlak için getiTdiğini, 
ba§kalanna vermek maksadı gütmedi~· 
ni, bunun bir l nçakçılık mevzuu olmadı• 
ğını söylemiş. Türk adliyesinin adaletin• 
elen emin bulunduğunu ifade etmiştir. 

Dinlenen ,ahitler de aynı ifadeyi tek· 
rar edince, iddia mahmının isteği mu• 
eibince suçlu hakkında kaçakçı1ılt su· 
çundan beraet karan verilmif ve derhal 
tahlö-e edilmqtir. Ancak esamlar güm• 
rüğe teslim edilerek aynca muameleye 
tabi •tutulacalr.m. 

Bn. Pellin mahkemeden çıkarken. 

Tür\: hakimlerinin isabetli hrarlanndao 

ve adaletinden emin bulunduiunu bif 
kene daha anladığını eöylcmiJtir. 

-=-
Japon başvekili 

Ecnebi sefirleri ile hu
susi suretde görüştü 

Tokyo, 25 (0.R) - Birparlt lokan• 
tasında başvekil Prens Konoye ecnebi 
ecfirleriyle hususi olarak görüımüttür .. 
Hariciye nazın general Ugaki mülakat• 
ta bulunamamqbr. 

Teşekkür 
Sevgili babamız Nafiz özçeli

ğin ölümü mün~b~tiyle gere!' 
cenaze meraaiminde bulunan ır 
rebe Telgraf ve yazılarla acılr 
nmıza iştirak eden zevata ayn •1!' 
cevap vermemize tee11ürümüz 111•" 
ni olduğundan sayın gazetenis ~·· 
sıtasiyle tefekkürü bir borç ,.,,.. . ~ıu 
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Kendileri de anladılar 
• • 

cemıyetı komisyonunun hikn1eti 
vücudu artık kalmadı 

kadınlari katarak Azgın usbeciler önlerine .rine 
kahbecesine jandarmalara saldırdılar 

Halayın açık protesto::-u 

Mısır 
Kabinesi istifa etti 

Kral Faruk bcışvekil ile beraber Antakya, 25 (A.A) - Anadolu serliğe Antakyada seçim komisyonu re- aleyhtarane faaliyeti .~~ünd~ d~h~ ziya-1 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: ı isliğine, Ccnevrede Milletier cemiyeti de sabır ve tahammulun mılletımıze ve 1 

ı ı ff ı b" ·· ·· Kahire 25 (ô.R) - Ba~vekil Mehmet Bir kaç suçlu Usbecinin tevkifi üze· genel sekreterliğine, Orgeneral Asım adalete rnrsı a o unmaz ır curum teş- . . . . 
• K l A k k·ı d v· • •• .. B d" · · M<>hnmt pasa kı-hınanın ıstıfasmı kralr tine Usbeci tahrikatçılar yine 200 kadar Gündüze, Kolonel o eyeve nta ya- ı e eccgmı goruyoruz. u en ışe ıçın- . . - . . .• · . . 

ı_ b k 1 l w v d k · d "f ) • • t.,kdım etm•c;tir Kral bır mıl ı b•rlılt k::ı-1tedın ve çocuğu önlerine katarak mev· da Türkiye as onso os uguna aşagıda· e mevcut omısyon a vazı e erımıze . . . . · . . • . 
,__ • T·· k F l d · kA b k 1 t B ·· h•T\0sı tı>skılı vazıfesını venıden Mehmet ~ufları jandarmaların ellerinden almağa kı protestolar ur çe ve ransızca o a- evam ım anı ıra ı mamış ır. ugun- • . 
t k ·ı · ·· d ·ı · · d "t"b k t icılerinde emniyet" Mahmut paşaya verrnıştir. l!febbüs etmiş)erdir. iki jandarma taşla ra verı mış ve gon en mıştir. en ı ı aren ayı , ın 

ba,lanndan yaralanınca zabıta silah isti- Manda idaresi bir kaç gün evveline tesis edileceği zamana kadar tescil mu-ı K h" 25 (ÖR) - Moh t 11;r h t 
]• . - k d'I . v• • c; a ıre . mc m.a mu 

rrıaline mecbur kalmış ve nümayi .. ri]er· kadar Türklere her türlü mezalimi reva , ame atına ı~tıra e ı mıyecegını ve ~an- " 
0 

• k b" .,,,· . t k.l t . ı· B • 
n1 k .. .. h .. , .... h pa.a v nı a ın~~ını es ı e mısır. u 

den bir kisi ölmüstür. Jandarmalar bu gördüğü ölülerimiz, yaralılanmız ve dö- ca ;"latusune uyrnıyan er turu ıntı a- raya Vrfd narti<:inin avrıc:ık J'rtıbu olan 
•uretle yollarına devam ederek mevkuf- vülenlerimiz ve adedi sayılamıyan teh· batın istilzam ettİNİ aııgari ııükun ve em- S:ıadistlerden hec: nazır pirmi.::tir. Bıın
lan karakola aokmağa muvaffak olmuş· dit görenlerimiz ve mücrimlerin hele niyet şartlan içinde yapılmıyan kuyudat lar rrıalive, d..,hilive, miinaknlat, s•hhnt 
lar•ft d "'t • t b f d k bir ceza görmek •öyle dursun tevkif bile ve muamelatı keenlemyekün addettiği-.... a mu ecavız er u se er e a- y ve ticaret ve etııiüstd nPzaretlerini i.izer-
takola hücum ettiklerinden jandarma edilmeyişleri bu hakikati açık göster- mizi beyan eder ve komisyona kar§ı lerinı> almıc:lardır. E~ki kabinnnin di~er 
tekrar ateş etmeğe mecbur kalmış ve mektedir. protestolarımızı ilan ederiz. nazırları yerlerinde kalmışlardır. 
111.aker istemiştir. Bu defaki ateşte müte· Miralay Kolenin i~leri biraz yoluna 
tavizlerden bir kişi daha ölmüş ve bir koymak için çalışmağa başlaması bile Cenevre, 25 (A.A) - Anadolu 
~ d k Ak k · T kl aı'ansının huı,usi muhabiri bildiriyor : • 8 ın yaralanmıştır. Yetişen as er mü- cemiyeti vam omısyonunun ür er 
tecavizleri dağıtmağa ve asayişi tekrar aleyhindeki faaliyetini açığa vurmasına Hatayda ilk seçimler için oraya gön
teaise muvaffak olmuş ve mevkuflar bu sebep oldu. Tahrikatçıların hükümet l derilen Milletler cemiyeti komisyonu ile 
•uretle Antakyaya ıevkedilebilmişlerdir. konağına hücum edenlerin başında her Türkiye hükümeti arasında bundan bir 

Antakya, 25 (A.A) - Komisyon ge- vakit komisyon azası ve bilhassa reisi müddet evvel çıkan ihtilaf bilkuvve hal-
1 

llel tekreteri Anker Cenevreye hareket görünüyor, binlerce Türklerin kayıt olun- !edilmiştir. Bu baptaki müşl~ülntın doğ-
ttrn"ıcıt"ır. • • h t•• 1.. ·· ti .. rudan doğruya müzakerelerde buluna-

Y maması ıçın er ur u rnumanaa er gos-
Antakya, 25 (A.A) -. Dörtayak teriliyor, vesikaları alınamıyor, alanlar ıak dostane bir §ekilde halli hususunda 

tnahallesinde bir Alevi bir polis memu· için kayıt büroları vaktinden evvel ka-1 Türk ve Fransız hükümetleri arasında 
tunu Yaralamıştır. Mütecaviz kaçmağa patılıyordu. tik gÜnden bugüne kadar anlaşma hasıl olma~ı üzerine komiğvo
btuvaffak olmuştur. muhtelif şekiller altında devam eden bu nun hikmeti vücudu kalmamıştır. Bu-

1'0RK HATA YIN PROTESTOSU 
Antakya, 25 (AA) - Anadolu 

tiansının hususi muhahin bildiriyor: 

Hatay Halkevi başkam ve eeçim 
'bürolarındaki Türk cemaati mümessille
ri tarafından Beyrutta fevkalade komi-

yolsuzlukların cihan efkan önünde is- nun içindir ki Milletler cemiyetinin do u. 

patı için icabında neşredebileceğimiz rudan doğ-ruya mümessili olan mezkur 
pek çok deliller ve vesikalara malik bu- komisyonun genel sekreterliğine vazife

lunmaktayız. Her gün salah ümidiyle I sine nihayet vermesi tebliğ edilmiştir .• 
katlandığımız bu ııh:ılali iyilo11şecıek yer- Bazat komisyonun <la derhal ayni ııu· 
ele cemiyeti Akvam komisyonunun ar· I retle hareket ederek mesaisini tatil ede
tık zahiri korumayı dahi düşünmiyen ceği zannediliyor. 

ltalya - Almanya 1 Tataresko 
1 . . b. fi"' hh .. t d. ile Cemberlayn svıçrenın ıtara gını tea u e ıyor ' d .. .. 

arasın a goruşme 
Roına 25 ( ö.R) - ltalya ve Alman- Milletler cemiyeti konseyi de bunu kay-

~- laviçrenin bitaraflığına riayet etmeği detmişti. Kont Ciano cevabında ltalyan 

~:ı:~siylc. ta~h?üt ed'.yo~lar.:. R_o~a • hükümetinin bu kararı kaydetti~ni bil-
rlın mıh vennın yem bır gosterısı de dinnekte ve şunu ilave etmektedır : 

lıtc b d B ·· b tl b b h 1 · ~ 
1 . u ur. u munase e e u sa a clsviçre konfederasyonunun bitaraf 
'"'"r · R r· · t fınd • 

1 .. cnın oma ııe ırı ara an ven· k l k . k 1 1 h""k"' c b• . . a ma azım ve aranna ta yan u u-
n ır notaya Kont Cıanonun imzasıyle . . . ~ . h 

Cenaze töreni 
hususi mahiyette 

yapılacak 

G. Saray Yunan muhte
litile 3-3 berabere kaldı 

İstanbul, 25 {Telefonla) - Bugün Yunan muhtelit takımı ile Ga
latasaray takımı karşılaştılar. 

tık haftayimde Galatasaray takımı rüzgara karşı oynamağa başla
dı. Galatasaray takımı oyuncuları arasında Ankara Galatasaray oyun .. 
cularmdan İzmirli Basri ile Cemil yer almışlardı. İzmirli Basri, dünkü 
oyunda bütün arkadaşlarından üstün ve verimli bir muvaffakıyet 
gösterdi. Birinci devre Yunanlıların hakimiyeti altında 2 • O Gala• 
tasaray aleyhine bitti. 

ikinci devrede Galatasaray hakimiyeti ele aldı. Daha enerjik oy• 
namağa başladı. İzmirli Basrinin yaptığı gol ile büsbütün canlanan 
Galatasaray maçı 3- 3 beraberlikle bitirdi. 

B. Ruzveltin Nutku 
Reisicumhur, Amerika ekonomi· 

sinde bozgurculuk yapan
ları takbıh etti 

Vaşingto~. 25 {Ö.R)- Reisicümhur Roosevelt radyoda bir nu· 
tuk söyliyerek 7 5 inci kongre devresinin faaliyetinden bahsetmiş ve 
şimdiki vaziyeti tetkik ederek Kongrenin son kanundan evvel fev· 
kalade içtima devresine çağırılacağı haberini tekzip etmiştir. Reisi· 
cümhur kongrenin bazı eserlerini meth ve bazılarım takbih etmiş ve 
yüksek adalet divanının da kanunu esasi meselelerinde vaziyetini de
ğiştirerek artık diğer iki icra ve teşri kuvvetleriyle iş birliği imkôn da
hiline girdiğini söylemiştir. Netice olarak reisicümhur Amerikanın 
ekonomik vaziyeti hakkındaki bozgunculuğu şiddetle tenkit etmiş, 
193 2 senesinde 3 2 milyar dolar olan milli gelirin her sene artarak 
937 de 70 milyara çıktığını ve 1938 de de 60 milyardan aşağı düşmi· 
yeceğini bildirmiştir . 

•• Alman nazırına 2ore 
Irk l ıkri, hürriyet ve müsavat 

fikri ile taban tabana zıttır 
Berlin, 25 ( ö.R) - Kolonya üniversitesinin 1 50 inci yıldönümü 

münasebeti.> l • bir nutuk söyliyen maarif nazırı B. Ross rasizm (ırk
çılık) nazariyesini müdafaa etmiş ve Fransız bahriye nazırının Ye:ı
dunun Douaumont mevkiinde Yahudi muhnripler namına bir anıtl 
açarken söylediği notka temas ederek demiştir ki : 

«Irk fikiLmüsa.wt...Yl!:. hiiı riyet fikırleriyle mutlak tezat halindedir. 
Bunların yerine B. Hitler sarsılmaz en yüksek otorite prensibini ika· 
me etmiştir. Muharebede en kuvvetlinin galebesi mukadderdir. Bay 
Hitler böylece miJletİn mevcudiyeti için garanti olan formülü bul
muştur : Irk vasıtasiyle millet için. 

llll!ıı:m ........................................................ ~ ... 

Türlü gelirlerden muva
zene vergisi hakkında 

Maliye vekaleti teskilô.tına 
' 

izahlı bir tamim yaptı 

"Ctil J I b d"I . . J metının de bu bıtarafJıga rıayet usu-
. en ta yan ceva ı neşre ı mıştır. s- k 

"ı"re h'"k" • d l k b. · sundaki mukabil 87.İm ve karan te a· " u umetı notaeın a mut a ıta-

.,,Oık muhafaza etmek ve milletler ce- bül etmektedir. 

~Yeti tarafından kararlaştmlabilecek Romada öğrenildiğine göre Berlinde 
tecri tedbirlere iştirak etmemek kara- de 1sviçrenin Berlin sefirine verilen ay

~~diriyordu ki, 14 mayıs tarihinde ni mahiyette bir nota neşredilmiştir. 

Kamutayın son ka~~I. ettiği bir ka- ı ze~e vergisinden .. müstesna ola~ktı~ 
nunla müvazene vergısmın bazı madde- Hızmet erbabına odcnen paralar kazan!, 
feri değiştirilmi:: ve müddeti bir sene buhran ve müva.zene !.:.esildikten sonro 

Londıa 25 (Ö.R) - Kral ve Kraliçe, daha uzatılmış ve verginin bütçe imkan· yirmi liradan fazla olurs.ı tnınamındaı 
Kra1içenin annesinin cenaze törenir..'l.... Iarı nisbetinde indirilmesi, ücretler ve müvazene vergisi kesilecektir . 
bulunmak üzere ~kşam IskoçyJya hare- mikdarlar üzerinden alınmakta olan mü- Kazanç vergisi ııi~betJ,.nnin umumi 
ket ehnişlerdiı'. Merasim tamamil" hu- vazene vergisinde bazı muafiyetler ka- mülhak ve hususi bütçelerden yapılan 
su • bir mahi•·ette olacaktır. ı· ı ı b ı J • • d k I h 

- c;;; 

lsviçre gazeteleri memnun 
Roma, 25 {ö.R) - İsviçre gazeteleri İtalya v~ Almanyanın fede

tal hükümetin mutlak bitaraflık kararını bildiren notasına verdikleri 
cevabı memnuniyetle kaydediyorlar. Filhakika bu iki hükümet İsviç
re notasını kaydetmekle kalmıyarak bu memleketin Avrupa sulhu 
için elzem olan bitaraflığına riayet azmini teyit etmişlerdir. Bu itibar· 
la İtalyan ve Alman notalarına İsviçre mahafilinde tarihi bir ehemmi
~et verilmektedir. 
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Deniz Gazino 
ve Restoranı 
Konak iskelesinin 

üzerinde açıldı 
Güzel manzara, temiz hava 

temiz ve ucuz servis 
Ôğle yemekleri için güneşten muhafaza 

tertibatı alınmıştır. 

Nefis zengin tabldut 60 kuruştur 

B. Tataresko 

" bul edilmişti tc ıye er e un ar ıancın e ·a an a-

ltalyan - Sov yet 
Ticaret görüşnıesi 

Mnlire vekaleti bu kanunun tatbik kiki ve hükmi sahıslar tarafından ya. 
şeklini izah eden umumi bir tebliğ ha- pılan tediye!P.r de, R) ııi olmaması do
zırlanuş ve bu tebliği te kilatına bildir- layı:,iyle bu il:i kısım tediyelerden 
miştir. miivazene 'ergisinden muaf tutulacak 

Müvazene vergisi kanununun hirinci mikdarlar da yckdiğeıinden farklı ola· Roma, 2 5 ( ö. R) - ltalyan • So' yet 
ticaret müzakereleri hakkında muhtelif maddesinin beş numaralı fıkrası değiş· caktır. 
rivayetler çıkarıldığından şu izahat ve
rilmektedir : İnanılacak haberlere göre 
müzakereler Romada normal şeküde 

devam etmektedir. ltalya ile Sovyetler 
birliği ara~ındaki ticari müna ebetler 
1934 senesinde akdedilerek hala meri· 

mcdeıı evvel biri!'i zat maaııı sahiplerinin MONHASIR.ı.\ı' CüNDLL!KLE 
is tihkaklanna, diğeri de bunlar dışında (ALIŞANLAR 
kalan hizmet erbabının istihkaklarına Bir ay zarfında bir verde ve ynhuı 
mütedair olmak üzere iki ayrı muafiyet muhtelif yerlerde münha:sıran Jündelik
hülrmünü ihtiva etmekte idi. Bunlardan le çalışan İ!!çilerden gündeliklerinin ka· 
:zat maaşı sahiplerinden müvazene ver-1 zanç, iktısadi buhran ve miivazenc ver-
3isinin alınabilmesi için verginin kesil· gisi çıkmadan evvelki asli mikdarları 80 

yel mevkiinde bulunan bir muahede ile mesinden sonra kalacak istihkakın yir- kuruşa kadar olanlar tamamen ve 120 
Parls 25 (A.A) - Madam Tabu.is övr 1 teshil edilmiştir. Her sene iki hükümet mi liradan aşağı düşmemeııi şart idi. kuruşa kadar gündeliği olanların da 80 

gazetesinde şunları yazıyor: müba~e~elerde kontenj~n ve t~~iye ~e- Yeni kanun bu muafiyet hükmi.\nü ge• kuruşu müva7ene vergisinden ınunft:r. 
Almanya hükümeti petrolu havi olup selelerını tamamlamak uzere mutemmım rek zat maaşlım gerek bunlar dışında Muhtelif cihetlerden gündeliği olanla· 

şimdiye kadar işletilmemiş olan arazinin 
1 diğer bir anla,ma yaparlardı. f '·at 9 3 7 kaLn maa~lı veya maktu ücretli bilu· rm muafiJ et hadlerinin tayini için gün· 

işletilmesi maksadiyle Ingiltere ile Ro-
1 
senesinde Akdeniz Sovyet va~ ularına mum hizmet erbabının istihkaklarına deliklerinin mecmuuna bakılır. Yani 

manya arasında bir mukavele akdi için 1 kaışı vuku bulan ve Nyon konferansına teşmil etmiştir. ·Yalnız yevmiye ile ça- bir gün z. rfında iki yerden gündelik 
Çember]ayn ile Tataresko cuasında cere· sebep olan hadiseler üzerine o r '! mü- lışan İşçıler için ayn bir muafiyet hük- alanlımn bu iki gündeliğinin mecmuu 80 
yan eden müzakerelerden ve ayni zaman- temminı anlaşma müzakere edilmemiş- mü tesis etmiştir. Kanunun muafiyet kı- kuruşu geçmiyorsa her ikisi birden, şa· 
da Rumen petrolunu inhisar şek_li.,de tir. işte bu se:ıe bu müzakerelere yeni· 1ın1ları ile mükellefiyet kısımlarının tat- yet 120 kuruşu geçiyorsa yalnız r,cksen 
olarak tamamen kendine hasreden Rıı- den başlamış bulunmaktadır. bik şe!dini yazıyoruz : kuruşu müvazenc vergisinden istİ3na 
men - Fransız muahedesinden pek ziya· MONHASIRAN AYLIK MAKTU edilecektir. 

de endi§e etmektedir. Dolar ve Sterlin hak. OCRI-:TLE VEYA MAAŞLA ÇALI- Cijndeliklerde muafiyet haddinin ta• 
İngiltere hükümeti büyük bir istikraz- ŞANLARA VERiLEN MUAFlYET yini bakımından vergi çıkmadan evvel· 

la tecelli edecek olan bu ekonomik siya- kında bir şayia ve Ücretleri veya maaşları ister umumi, ki asli mikdar nazarı dikkate alınmnklrı 
setile sadece panjermanizmin yolunu :nülhak :ve hususi bütçelerden, ister sair beraber vergiye tabi olan kısmın müva· 
kesmekte ve bunu hakikaten kendisine tekzibi \akiki ve hiikmi şahıslar tarafından zene vergisinin hesabında bu kanunun 
mağlöp edilemiyeceği bir silfilıla yap- Vaşington, 25 ( ö.R) _ Amerikanın 5de.1sin bütün tekaüt, yetim veya dul ikinci maddesinde tasrih edildiği veçhi· 

maktadır. Londra sefiri B. Kennedinin Londradan maaş sahipleriyle bunlar dışında kalan le kazanç ve iktısadi buhran ver[!ilerl 
Hitler bütün ordusüe birlikte Ingiliz dolar ve İngiliz lirasının ayni zamanda hizmet erbabının bir ay içir.de türlü un- cıktıktan sonra kalan mikdar matrah İt• 

maliyesinin önünde eğilmek mecburiye· devalüasyonu için bir teklif getirdiği vanlarla aldıkları paraların yekunu ka- tihaz edilc.cektir. Mesela 120 kuruş gün• 
ti!ldedir. Bu suretle ister istemez küçiik ha1'.kında Yal Street mahafilinde dolaşım zanç, buhran ve müvazene vergileri İn· delikle çalışan bir işçinin müvnzene ver 
memlekPtleıin siyaseti Ingliı • Fransız şayia]an reieicümhur B. Roosevelt bu- dirildikten sonra 20 lira ve daha aşağı gisi su suretle hesap olunacakhr. 
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Bu Adam 

Suçlu Değildir! 
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cMuhterem mahkeme ve muhte· rumıza göre tuzağımıza düşmekte 
rem jüri Azaları iddia makamının fa- devam etmişti. Natın, jüri heyetinin 
raziye ve ihtimallere de istinat etse çekilmesi hakkındaki teklifi de bir 
maznun hakkında serdettiği deliller plandı. Müddeiumuminin itirazı 
ve ithamdan malfunat eclinmi~tir. maksadımıza vusulü kolaylaştırmış 
Şimdi bu hususta müdafaanın, be- ve jüri çekilmemişti. Sonra, müda
nim ileri sürdüğüm ihtimalleri nasıl faa şahitlerinin dinlenmesinden ev
reddedeceğini ve «şüphe:. nin mev- vel bir karar verilmesi talebini de 
cudiyetinden müekkili lehine nasıl Vilsonun reddetmesi planımızın i
istifade edeceğini merakla bekliyo- kinci kısmındaki muvaffakıyetimizi 
rum. gösteriyordu. Şimdi artık Nat son 
Şanu da il.ave etmeme mÜ!l\ade- darbeyi indirebilirdi. 

nizi rica edeceğim. Ben, meslek ha- Sözlerinin tek kelime ve hatta tek 
yatımda şimdiye kadar ihtimal ve hecesi bile kaybolmamak için ağır, 
faraziyelerin bir maznun hakkında yavaş fakat tannan bir sesle söze 
bu meselede olduğu kadar kuvvet ve başladı. 

, isabetle bir arada toplanmış olduk- - Biz, dedi. Maznunun bu .cina-
lannı gÔrmedim. Eğer acele bir ka- yette suçlu olup olmadığı noktası 
rarla ·ve sadece ihtimallerin cür\.\k- üzerinde durmak suretiyle vakıt kay
Jüğü iddiasını nazarı dikkate alarak bedecek değiliz. Çürikü maznun 
suçluyu kanunun pençesinden kur- suçlu değildir. Buna eminiz. Yapaca
taracak olursanız adalet tarihinde ihmız müdafaa sadece doktor Am
misli Rörülmemiş bir müsamaha yap- bersonu ma;munun öldürmediğini 
mış olacaksınız. ispta ile kalmıyacak, aynı zamanda 

ViJson sustu. cinayetin başka biri tarafından yapıl-
Hakim Morgan, düşünceli idi. dığını da göstermiş olacaktır. Müek-
Bütün nazarlar kendisine cevri!- kilimin, sadece tahminlere ve farazi-

rniş bulunuyordu. yelerc istinat ederek vaki tcvkifin-
Nihayet : den sonra iddia makamı bu esraren-
- Müdafaanın talebi reddedildi. ~iz cinayet üzerinde tahkikat ve te t-

Muhakeme devam ediyor. 'kik.atı asla genişlc~emiş, hatta yü-
Detli. Müddeiumumi, müdafaa rütmerniştfr. Hatta kendi maiyetin

vekiline muzaffer bir nazar atfetti. de bulunan bazı adliye memurları
Nat ise bıyık altından gülüyordu. nın hakikatin anlaşılması için devam 

Vilsona : etmek is tedikleri tahkikata da mnni 
- Pek ala, dedi. Ne yapalım. Siz olmuştur. 

oöyle istediniz, böyle oldu. Netice- Vilson haykırdı : 
sine de kBtlanınız. Sonra hakime dö- - Protesto ediyorum. • 

nerck: - istediğiniz kadar protesto cdi-
- Müdafaa ~itlerimizin din- yorum diye bağırınız, sözlerim lıaki

lenmesinden önce ilk rnüclafaama kattir. Bunları inkar etmr.ğe cesa-
devam etmemi rica edeceğim: retiniıı var mı} Bu cinayetin üzerini 

Hakim sordu: ~rten esrarı a çmak, lia'Kilcaı i keşfet-
- ' Bundan ne fayda bckliyorsu· inek için ııe yaptınız? 

nuz Metr Hollia~ - Açılacak esrar, keşf~ileedc 
.:- Maksadım, şahitlerimizin ilk hakikat yoktu. Suçluyu yakaladık

nazarda ve doğıudan doğruya bizim tan sonra vazifemiz arhk onu mah
davamızla alakaları olmadığı zannı kemeye sevketmek ve cemiyete kar
haSJl olabilecek ifadelerinin bu dava şı işlediği cinayetin cezasını canı ilr: 
ile olan yakın müruısebetini peşinen ödemesi için evrakım tekemmül et-
izahhr. tirmekten ibaret kalmıstı. Bunu d<ı 
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Pazarlık yok 

Maktu 
Fiatle satış mecburi

yeti konuyor 
Maktu fiat üzerine ııatı§ mecburiye

tine dair olan kanun projesi, Kamutay 
encümenlerinden gcı;erek ru:znameye 
:ılınmı§tır. . 

Encümenler, proje üzerinde esaslı ta· 
d iller yapmışlardır. Projenin ilk mad
desine göre bu 1'anun hükümlerinin tat· 
hile edildiği yerlerde veya bu kanuna 
tabi tutulan maddeler haltkında peM· 
kende ticarette pazarlıksız eatıf mecbu
ri olmaktadır. 

Perakende surette aatıı yapılan dük
kanlar, ve mağazalarla aair eatı§ yerle· 
rinde satılan maddeler üzerine bunlann 
fiatlerini ve ayrıca vasıflarını gösteren 
bir etikcn veya ba§ka birer i~aret ko
nacaktır. Malın mahiyeti, etiket veya 
işaret koymaya müsait olmıyım haller· 
de, hnlk:n görebileceği bir yere liste as
mak suretiyle de o malın mahiyeti ve 
fiati halkın ittılaına arzulunacaktır. 

Pazarlıksız fiat veya ayrıca vasıflar

dnn biri veya jkisini gösteren etiket ya. 
but işaret konmnsı mecburiyetinin en 
e\'Vel hangi yerlerde, hangi ticaret tu

belerinde, hnngi mnddeler hakkında ne 
suretle tatbik edileceği, lktısat vekt.leti
nin teklifi üzerine Bakanlar Heyeli h
Tariyle tayin olunacalitır. 

Bir malın .tayin edilmiİ Fiatindcn apğı 
veya yukarı satılması yasak olacaktır. 

Pa::raılılmz satıı ınecburiyetine tabi 
olan hakiki veya hükmi tahıslar kendi
lerinin veya ilgili tqckkülkrin memur, 
müstahdem ve hissedarlarının nisbetini 
evvelden belediyeye bildirmek şartiyle, 

maddeler üzerine koydukları fiatten t~n: 
zilat yapmakta serbest bulunmaktadır· 
lar. 

Mahiyeti itibariyle veya kanunen pa
zarlıksız bir fi:ıte tabi tutulması müm-
1.-ün olmıyan sallşlat hnkkın~a bu kanun 
hükümleri tatbik olunmıyacaktır. ' 

Belediyeler bu hnun hükümlerinin 
tatbik ve tatbikiyle alakalı ~Jeri g(i;. 

mekle mükellef tutulmaktadırlar. lk
tısat vekaleti. bu iıleri kontrol edebi
leceği gibi. lüzum gördüğü yerlerde 
doğrudan doğruya tatbik için memur
lar kullanabilecektir. 

CEZA HOKOMLERI 
Etiket koymıyan veya fiati hildircn 

bqka biıyey asınağa riayet tmiycnler
den yirmi liraya l:adar para cezası alı· 
".lllcaktır. 

Etiket koyduğu ve 1iete astığı halde 
bunlarda yazdı mik<lar:lardan afllit ve 
yukarı fiatlerle mal satanlardan ~ lira
dan yirmi liraya kadar hafif para cezuı 
lıl\ataltbr. ' Vilson : yaphk. 

Bu fiillerin teharlanınuı halinde pa· - Esrar yok diyorsunuz. Esrarın - Şahitlerin ifadelerini icap etti
ği zaman red ve kesmek hakkını mu
hafaza ediyorum .• 

ra ceu.siyle beraber dük.lc:in. mağaza 

Dedi. 

* Ben, oturduğum yerden biraz öne 
doğru eğilmiş, muhakeme esnasında 
lakayt tavrımı muhafaza edeceğime 
dair Nata verdiğim sözü unutmuş
turn. Bu ana k adar Vilson bizim pla-

mevcudiyetini inkar ediyorsunuz 
veya ticarethanenin bir haftaya bdar 

Çünkü tahkikatııl devamın3 ilk tah-
!<apatdmasına da b.rar 'VerileCc.lttir. 

minlerinizde aldanmış '<limanız ihti-
k Bu maddede yazılı cezaya çarptmlan· 

mali maDİ oluyOl'du. Ortada uvvet- 1 . . 
1 

. d-ll .. r • 
li deliller varken bunlara aldırış et- arın mm en: u in. magaza "·eya b-

ed. · B d l·ıı L • k carethanelerinin halk tarafuidao kolay-
ın mız. u e ı ereıoır ıymet ver- 1 LJ •• rül. _'LiJ---L b. . 

ek k k V ·r · b" 1 •~ a go co ~ ır yenne asllacak m ten or tunuz. azı enız oy e f .1 b 11• td rl . ~ · k d ... td· ya ta ı e ve ma a ı gaze e e ılan edı-
yapma egı ı . lt:cektir. 

-BiTMEDi-

Edebiyat F akül~dsi tale
Para cczalnrına dnir olnn cezalar ka

ti olut'lk ve hiç bir merde de itiraz edi
lcmiyccclttir. 

-=-
Buğday 
Standardı 

,. 

beleri Edirnede . 
B. Mümtaz Pek 
iz.mire geliyor 
l:lükümetimizce azpa ••e b~ğday mah

sullerinin siandardire edilmesine dair 
vt>rilcn .kararın tatbikine l'akııxla ~ 
nılacaktır. 

mer -.,.- 9 tP 

Milletler cemiyeti 
aradan cekildi • 

tıASTARAFI 1 iNCi SAHIFED! 
dir. Bu meseleyi do~rudan doğruya ken
di aralarında müzakere ile hal için Fran
sız ve Türk hükümetleri arasında hasıl 

Ôlan anlaşma karşısında bu alakadar 
devletler arasında h21kem vazifesi gör
mek üzere gönderilıni~ olan bitaraf ko
misyonun vücuduna bir sebep kalmadı
ğından doğ-rudan do~ruya tabi bulundu
ğu Milletler cemiyeti genel sekreteri ta· 
rafından Hatayı terkedcrek avdeti için 

flu•\ 

Hava Casusları 
Yazan : A. ~Jaşar 

-39-
Vidal kadınin jeatindeki manayı !atabilirdi. 

miadı. Hasta bakici kadın onu n yeni au· 
Kurşun ikisinin şokağınİ birden aller sormasına meydan vermeden 

delmezse o da çektiği işkenceden dışarı çıktı. 
kurtulacaktı .. Nova ölmek istiyordu. Az sonra kır saçlı bir zatla bir .. 

komisyona emir verilmi§tir. Bu cehennemde zerre zerre ölmek- likte döndü. Kiniğin doktoru olduğu 
Cenevre, 24 (A.A) - Anadolu ajan- ten, yalnız kalmaktan korkuyordu. halinden belli idi. 

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hataydaki komisyon intihabat mua

melesini ayın yirmi beşinden beri tatil 
edildiğini ve işlerini tamamen tesviye 
ederek bir hafta zarfında Hatayı tcrke
deceklerini Milletler cemiyeti umumt 
katipliğine telgrafla dün bildirmişlerdir. 

?ek kat'i bir lisanla: - Nihayet kurtuldunuz, Doryc 
- Hayır olamaz, dedi. dedi. 
Tabancayı şakağına dayami~tı bi- Vidal ismini yanlı~ duyduğuna za .. 

le ... Fakat kadın ayni dakikada onun hip oldu. 
kolunu tuttu. Tabancanın namlusu- İkinci bir sual daha sordu: 
nu kendi kafasına çevirınelc istiyor- _ Neredeyim) 

du. -Hartumda .• Bu kadar büyük i ... 
Umumi katip komisyon reisinin bu Bu çatışma esnasında silah ateş tıraplara tahammül etmeniz için 

telgrafını bu sabah konsey azalarına ıldı. Çıkan mermi Vidali omuzun- bünyenizin cidden 'ayanı hayret bit 
tebliğ etmi,tir. dan yaraladı. mukavemeti varmış .. Sizi buraya g~ 

lskendenın, 24 (A.A) - Ceyid kö- Vidal, göğsüne kanlar akarken: tirdikleri zaman omuzunuzda yara 
yünde isdar edilmi1 bir müzekkere ile 
birisini tevkif eylemek istiyen jandarma
lar ile köy halkı arasında ııiddetli l>ir 
çarpışma olmuJtur. Ta,la ve silahta hü
cuma uünyan jandarmalar silah istima
line mecbur kalmıı ve iki mütecaviz öl
müştür 

Jandarmalardan ili kişi yaralıdır. 

- Alçak diye haykudı. vahimdi. Şimdi herşey, bütün teh• 
Dışanda esen ıiddetH rüzgAr kadı- lüke geçmiştir. Bir kaç güne kadar 

nın feryadını ve yaralının iniltilerini ayağa kalkınca sizi kurtaran Flip 
boğuyordu. Hardleye bizzat teşelddirünüzü bU. 

YA öLO OLSA YDJ direbilirsiniz. 
Bir gölge eğilıni_şti. Birkaç daki- - Bir halaskAnm ~ar demek .• 

kadanbcri bu gölgeyi hissediyor, fa- - Öyle ya ... Taliiniz de vanniıHll 
kat hiç birşey göremiyordu, Cöz ka- Hardleyin bana anlattığına göre p 
pakları kapalı idi. Gö:derini açmak ce vakti küçük gemisinin demirliye-

:•••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••• b i. . Bı· r ı·kı· Satırla :.= için üyük bir s;ıayret sarfetti ve göl- ceği yeri araştırırken üç sil~h seti 
• • ~e kayooldu. Şimdi gözleri açılmıı- duymu"·· Bu hali arazide bir inaaa 
••••• ••••••• ••••• • • ••• • • ••••• ••••••• •• ••• • F '- f d h. b. b l h be h tı. aK.at etra ın a ıç ırşey, iç var ığını a r veren işaretten ay• 
. Vilfıyeün 936 - 937 istatistik yıTiığına kimse göremiyordu. Yalnıı: bir aes ıete dü~mÜ§ .•• Bu silah seslerini b~ 

aıt rakamlar ve cetveller hazırlanmış, kulağına insanlar arasına kan§tığını istimdat mahiyetinde telakki ederek 
tetkik için 'istatistik umum ınUdG.rlilğU- bildiren bir aes geldi: o havalide araıtırmalar yapmağa Hi .. 
ne gönderilmiştir. 936 - 937 yıllı!mda «I thinlt he is waking up> zum görmü~ ... Size bu sırada rastgel• 
vil'!e~ kültUrcl, bayındırlık, sosyal ve «Galiba uyanıyor.> mi§ .. Bugünlük bu ltadar izahat ki .. 
~ık durumları hakkında ~k esaslı Sesin geldiği tarafa dönmek için fi ... Daha fazla yorulmanız doğru 
m~l~mal v~rdır. Y.ılllc pek ya'ltlnda tab bütün enerjisini topladı. Yaralı ko- olamaz.. Mabadını yarın öğrenirsi-
eltinlecektir. Iunun sancısı buna mani oldu. niz. Allaha ısmarladık Dorye .. 

Beyazlar geymi~ bir kadınla bir - Peki doktor .. lzahahnıza te--* erkek yanına yakla~ttlar • . ekkür ederim. Fakat ben Dorye de-
1zmir • Pire vapur seferinin Istanbul - Vidal hayretle soruyordu: ğilim. 

Iz.m.ir - Pire §eklinde genişletilmesi .şeb- - Nerede.. Neredeyim.. Doktor ve hasta bakıcı çıkarken 
rimizde iyi karşılarunıştır. Konya vapuru Beyaz gömlekli adam parmaklan- ellerile: 
dün s abah saat 10 da Istanbula hareket nı 'ağzına götürmek suretiyle susma- - Biraz uyuyunuz... Dinlenin1-
etmi§ilr. Bu ;gün 14 de Istanbulda bulu- sıiu tenbih etti. · diyorlardı. 
nacak, Pazartesi günü Pireye mütev~ V d 1 be · fi · * 
ih _r ıka k . i a yaz çarşa ı t~rniz biı 

c en s~cre ç ca tır. tak - b 1 nd ... od v· . . 
vN>ur salı günil lznıire gelecek, çar- ya • ta yattıgı.nde u~J ur. a:r; ıdal ertesi aabah göz1erını a,ın .. 

.şnmba eüni.i I'.ircye hare'JteUe perşembe ~t enılşd~çe~ın ,f' . d~şı t.. r~e . caj v~yetini eyice rnubakeme cd~ 
... t-..... · d b ı kf.ı K e 0 ugunu anql~ Şllll ı ıc:arKettı. bi iyordu 
~mı pıre ~ u unaca r. onyn ~·a- T k ·· J • • k · 

.... 1 k Izmire 1 k e rar goz erım apıyarak da1dı . flip Hardley tatafıiıdan lturtant .. puru cuma gunu e rrar ge ece • 
tir. ğına göre orada kendisini yalnız bul• 

Ancak birkaç gün sonra aldığı mamışlardı. ı 

* Muallimler yaraun sandığına karşı 
muallimler p_rasında büyUk bir alaka baş
lamış ve kısa bir zaman içinde 300 ınu
aijiın snndıtın üyesi (.llınU§tur. Biltiln 
muallimler bn faydalı teşekktlle girecek
tir. 

--=-
Çemenler köyü 
Clnaıeu l9leyen lbr•hl
. mln ka,.arı nakzedHdl 
. T orbalmın Çem~r köyiindeo Bn. 
Mürüveti kaçıran. kaçmna .uçuna mani 
o1ma~ istiyen Mürüvetin ..ıideel 8cı. 
Fatmayı tabanca kurpııile ,.....Jıyaıak 
öldüren ve Mürüvctiıı cnİftaİ H8lili p
ralıyarak yakalanan T orbalıam Ça~ 
köyündca ,Mehmet oilu lbrahim. aiu 
cezada 24 yd bapse ma:hkGm edilmitti. 

Temyiz malıkcmai bu karan nakzet. 
mittir. Sebebi nakz. .uçlu h•kkında hü
k\imedile:n cezaya esbabı miifeddidenin 
ilavesidir. Fallıakika saÇh. MüıüYeti da
ğa hçırdaktaıa eonra pce nkti çirkin 

bir ~1de taamız etmif. •nnesioi ôldiir
ıniit ve kötü maku.dmı tathik için Mü
rüıvetiQ aift...UU de yaralumıftı. Suclu 
biliLare daida. jandann.alar tarafmd.n 
yakatanmışhr. 

Yakında muhakemesi yenilenecektir. 

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

:façlarla kendine gelebildi. Ya o, Nova ne olmuştu. 
llk ıuali bu kliniğe nasıl yatınldı- Bu kadından kendisine hiç ilah~ 

~ıru anlamak oldu. Ha.ta bakıca edilmemisti. 
Fransızca bilmiyordu. lngilizce: O kadar bitkin ve V\İfti ki... Y • 

- c\Vait a mbment, pleese, ce- ölmiiş.se ... 
vabile iktifa etti. Bu dü,ünce bile içinde derin bi( 

Almanca ve Rusçayi çok eyi bi- teessür uyandırmağa kafi geldi. · 
len Vidal f ngilizce de meramını an- -BiTMEDi-

Türlü gelirlerden muva
zene vergisi hakkında 

- BAŞT ARAPl 3 CO SAHtFEDE - muvakkat maddesind. lsazeaç. iktıad& 
HEM GONDELtKLE HEM MAKTU buhran vercüeri tenzil edildikten aoera 
OCRETLE ÇALIŞANLAR geri blan mikdıan yirmi lira •• daha 
Bir •1' zarfuıda hem giinddilde hem atai:a otanJardan bu Jwnmun mcriyed 

de :naaitbı ücretle oc;al..-rdann O. faali· tarihi olan bir h.v.üaa 19 38 itarilJ.e bo
y etleri istu ayni ,ınüe.e1ede ister ı:mab- du a1uunuott olan münz:cııe y~ 
telif mGeaeeelerde ccce,-aa et.ift, gün. nin almmamMt 11ükme bağlanmaktadır. 
delikleriyle maktu Ücreılezindeıı o ay )'eai ka.ııunuıı mer·iyeti t.arihine ka• 
içinde istmltak kcsl>ettikteri mikdarlann dru asti mikdarı yirmi lira ve dıı.ba fa:z<1 
yebinu kazanç. ikt.8df bıaluaıı ve mG· 1a old~ halde kazaoç we iltbaMİt bub" 
vıtuoe Yer&"ileri cııktılct&n eoıua 20 füa raa wcrgilaiAin. tenı:ilinden eoM& t'i ... 
ve dal.a -..i:ı İN rmin.u.ne Yercisinden mi liradan qağı d\ifmeei l.uebtyte nuı• 
istimna edilecek. 20 lira bir lw.nıı ve da- YUme Yergi.İ ·~, Olu aat 
!1a fai.la iM 'Vergiye Ul>i rutulacebu. mup laaridndeki hizmet cibabı ~ 

Standardiuısyon nizamna.nı~ .son _şek
lini alnınk üzere oldugundan .son t etkiki 
y;ıpılınak1ac1ır. N.izamnamen.ln bilahaı·a 
tadıline meydan vcrllme.oıelc Uz.ere şeh
rimizde te1mı.r bir topl<ın~ı ~:apılacalc ve 
tücennn ınütnlaası l:aydcdilct:ektir. 

• • 
i limanda ~ 
• • 

K•mıotm ikinci znaddeei mürazene b1clarmdan bu yanht mı.ialNle dola
ver_ıısının npheti yüzde ondan yüzde yısiyle alınmamıı . bulllllWft mUvaz
sW.Ze i\ıdir~. BW..eoalcyb .rmı.aiiyet ver~ a.lurmıyacaiı ııi,bj.. bu kaamuaA 
huicinde kalan istihkaklardan kazanç mer'iyetinden evvel yanll§laiııı farlun9 
ve iktısadi buhran verJ'1eri indirildikten varıla1ak mhedilmjı ve fakat bir hari
sonra geri kaJaqsı 7\iuie eekizi nill>e- rnn 93' tanhiae iadaı tıllısil edilmeınlf 
tinden mÜvftU1le ıvergi.i •lmacaktır. olanlar d" tet\in edilecektir. • 

iç Ur::ıret umum mfü!ürü e. Mümtaz 
Pek temmuz 11yı orla1annda Imtlre gele
rek bu işi göu!en ~~. 

--=-
12,5 Kilo 

ÜılivcrsitclilCT general Kawtı Dirik Vali Niya;;l McrrıeJJ. ıi!e bir arada Earar bir evde 
Edirne. 241 (Husus; MUbabmmiz- ,sa. Hasköy, incecik ve diğer b3.%1 ltôy- yaltafandr 

den} - lstanbul iiniversitesi EdebiY?lt lcre gidip Tmltyımın blkınma ve ba. Zabıta , uyuşturucu madaeler .kulla-
Fakültesi talebelerinden ZO ta!e'be pro- ymdıilıl: hareketleri ctrafuu!akl faali- mınlua :kaışı ciddi blr mücadele çıuş
fesör "Ve O(;çentleri B. Şe:rafettinin b~- }etkri gürmf ler ve çok memnun kal- tır. Esrar kullanan veya esrar ticareti 
kanlığmda profesör dört mnıı.llim ile bfr- m1şludır. yapanlar 500 bir surette takip ~ek-
late Edimeye ~ldikl~ini evvelce bil- Ak~m Erlt~k öğretmen okı:ılunda • tedir. 
dinnlştim. ~cndilenn biT xiyafet ve abbin- l~rcfpaşatla bayram yerinde ~rap 

Edimede dört gün kalan Pıofe,ör ve de m'is:ı.mere Vcri!mi•tır.. Geceleyin Mehmedin t'\+.iile ')-apÜan :anşünnada 
tmehder Edimemizin tarihi camilerini, umumi müf ctti~iğm ka1kmına n ~ l2 buçuk ldlo esr:ar yabl&nm~c;tır. Bo 
e9Crlt'rini birer birer ırezerck tetkikatta manevra!an fılinlleri zö,terilmiştir. esrarbnn 110 gr.amı if'len.mif, -diğer kıs. 
Wunma,lar 're mektepleri de xiy:aret Misafulec ha -...bah 1.tanhoala 11ön- mı da palamut tozuna bulaımış Tnl~ 
etmi~erdir. rn\İ~f!'T ve İsta9yo1'\da gefterw.1 Kbsm Di- ele ~rilmqtir. 

Dün umumi müfettit aeneral K. Di- ftlt Vali Niyazi Mercen, maallimler '" Su~a _,_blı arap Mıı 1 wt pkelm. 
rik tarar..leıa har ol11MA \laaith Hav- Wc ._.,_... ~· m11tır. ~ ftlilııPo:ellr. __,,._....._,_._ 

............................................ 
ihracat menimiıUa yaklafmUI dola· 

J'Uİ)•le fazlaca ec.aeOi npuc cdmeie b.,-
1amıp. Romanya we ~apsla-.ya va

purlan da 9elederini fzmitt uğratmakta

d:r. BalU.n ekonomik k~ we
rika ıkuara ıuyu.larU hu 9Cferlerio art
muiyle Balk.an memleketleri araernda 
.ikıısa<li münatebetlerin daa. :k.ola,.bkla 
inl:ipf ecleotği rm.0.kkaktır. 

iır 
Üç cünden beri ,dırimizde tetkik

ler ynp::ın Hintli profesör Shya1a Daa
man düıı sabal*i trenle Ankaraya ha· 
rckct et.m.İftiı'. Profesör Aab.rada bir 
müddet kalarak tetkiklerde bulunacak 
ve devlet ricaljmizle temas edecektir. 

* Ceri T obako tütün hmpanyam mu-
fettifterinden Mr. Ruddf Cuffrin tehri
mize eJm• ·r. 

Tekaüt, yetim ve dul maa~larından lstihkakın tediyesi yapılmadan tnU' 

ha verginin kesilebilmesi için lcazanç vazenc ırerdli alınmıyacaktır. 
iktısadi buhraa Ye m.üYau:ae •~ileri- S.. k--.ın mer'ifetioden evvelW 
nı.. tevkifiıwlea eoan "al.n ...acdaTın DmMt!ara ait olup 4la tedi)'e!i bu k.., 
yirmi liradan a§ağı dü~memeııi lazım nundan $Onra kalan vet'Biye tabi istib
ge1diği halde diğer maaı ve iicretler. kaldarın hangi zamana ait olduğu nW' 
de bir r.,> lık :İ9takalaa ..ıt al&danmu zan dikkate aL.ımabaDn 1 laaziran 93f 
yani vergilerin hiç birisinin çıkmadan tarihinden sonra yapılacak tediyelerde9 
eft'elki mikdarınıa nazarı dikkate alın- yiUde sekiı:: nisbetinde müvazene ver~ 
naası lazım gdiyord11. Yeni kanunun a elınacakbr. 
.,_.----~~~---------.:."~---~----------~~=--==~ ...... ~~·-----~--

Filistin, Yafa ve TeJavivde 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE kümet ak~am saat 6 dan ııabah saat al-

tıya bıdar dapn "*'*-sını menetınir 
ralnnmıştu. Diğer taraftan biriti aiır tir. Y.afa ve Tel Aviv arasmda ~mniY.ı 
olırıak üzeııe ti, y;.ı.ıadi de yaralamnafbr. ~tı almmqbr. ralistinin djpr ,ehi"' 
Asaplar Yahudilerin zirai kolonilerine Ierind.e de e.auıiyetsizlik devam etnı; 
hiiıcum ederek binlerce meyva ağacını tedir. Dün akşam bir İtalyan papaı ındv 
kökünden aökmil,Jerdir. Akpm Yala· tebi diıektörüoe UrJl meçlull bir tabii 
da bir Arap bhvesi önünde :met;,laul bir tarafından suikast yapılmq ve papas 61-
,.ı.ıa tarafından bırakılan bir bomba dürülmüıtür. Hadisenin sebebi rnala.ıt 



)arın 

Onların halkın ~özünden düşmeğe 
başladığı ilk önce nasıl anlaşılır? 

En meşhur, en çok para kazanan yıl
dızlar bile değil istikballerinden, ~evir
Jrıekte oldukları filmde muvaffakıyet 

!kazanacaklarından bile em.in değildir. 
Yıldızları tehdit eden t>n büyük tehli

ke, beğeni!miyecek, senelerce emek mu
kabi1inde kaz.anılmış bir şühreti, bir film 
bir sahne, hatta bir tek j est yüzünden 
kaybetmek t ehlikesidir. 

Bu tehlike nereden geliyor? yıldızlar 
töhretlerini niçin kaybediyorlar? Bu se

hebleri bilmiye imkan olsa, belki yıldız
ların muvaffaldyclini sigorta etmek 
rnUnıkün olabilir. Fakat besbelli değil. 

~beblerl vakıa bilmiyoruz, fakat bu göz
den <liismenin nasıl başladığını, nasıl 
~vam ettiğini ve ne suretle neticelen
diğini pek ala takip edebiliyoruz. 

Yıldızın halkın gözünden düştüğünü 
llk defa sinema salonlan direktörleri 
sezer. ÇünkU yıldızların muvaffakıyet 

barometresi, sinema kişesinde satılan 
bilet sayısıdır. Bu miktar, hazan tıpkı 
ltakiki baroilM?trelerde olduğu gibi bir
denbire düşer. Mesela bu sene sinema 
Jrıevsimi başında Con Kravford'unfilm
lertnde bilet satışı birden bire korkunç 
bir şekilde dilştU. Amerikada Kravfor
dun filmlerini gösteren sinemadaki seyir· 
ciler, ihtiyar bir adamın ağ'Z.ındald diş
ler gibi seyrekleşmeğe başladı. Sinema 
direktörleri artık Kravfordun filmlerini 
almıyorlar. Filmleri kiraya veren mü· 
esseseier şaşırdılar. cNasıl olur, diyorlar
dı, bu filmler için yilzlerce milyon sarfe
dildl!> Fatak alem sahipleri p1Anço1arm
daki rakamlardan bqka bir §ey bilmez
ler. Cevabları basittir: cHalk istemiyor.> 

YıldızJarın hallan gözünden düşmekte 
olduğunu çabukça anlıyan yerlerden bi
risi de postanelerdlr. Bir yıldızın parlı
Yacatı yahut li>neceği hakkında sağlam 
bir fikir almak ister misiniz? mektupla
:rını götüren mUvezzie sorunuz. O bu su
ale cevap verirken, yıldıza gelen mek
tupların sayısına dayanır. Yanlış dadeğil. 
'Yıldıza gelen m~uplar çoialmışsa, halk 
Yıldızla fazla alAkadar demektir. Mek
tuplar azalırsa artık halle, yıldızla alaka
ıını kesmeye başlamıştır. 

•• 
Olümden tam on iki yıl sonra 

RUDOLF VALANTINO 
Dirildi ve yeni baştan Amerikalı genç 
kadınların başlarını döndürdü 

Nevyoık 19 (P.S.) - Amerikayı bü· 
yük bir heyecana düşüren yeni bir vaka .. 
RudoJf Valantino dirilmiı ve ölümün· 
den 12 sene ıonra genç kız ve kadın• 
lamı başlannı tekrar döndürmeğe ha!!: 
lamıı .. 

Amerika ainemalan hu mevsimde dai· 
ma sinema salonlarının bo§Blmasmı gör
meğe ve bunun neticesi ki~ hltıılatının 
düşmesine alışkındırlar. Çünkil halk, te· 
hirlerden sayfiyelere akın ederler. 
· Bütün ıinemacılar, yalnız. iki ıinema· 
nın mütemadiyen işlemekte ve aalonları· 
nın fasılasız ve hıncahınç dolu olduğunu 
hayrelte görmüılerdir. 

Bu iki ıinemadan biri cŞeyh> filimi 
diğeri de cŞeyhin oğlu> filimini göster• 
mektedirler. Rudolf Valantinonun bu 
iki filimi 1926 da olduğundan daha faz• 
la 19 38 de ıeyirci bulmalttadır. 

Seyircilerin kahir bir ekseriyetini de 
kadınlar, genç kızlar tqkil ediyor. Bir 
za~anlar icadın ltalplerindc ltasırgalar 1938 ~e ~u mikta~ birltaç m~li. ~rt· ıv~rdır. işte Janııen bunlardan istifade et• 
tutuşturan Rudolf Valantinoyu görmeğe rruştır. Çunku Valantinonun ealu filım· mıt ve vurgununu vurmuştur. 
kOf811 bu kadınlar Valantinonun yerine ]erini tekrar yüz bin, iki yüz bin, daha Şimdi bütün Holivut heyecan ve telae 
filim kumpanyalarının ikame ettikleri fazla kadın görmeğre koşacaktır. Çünkü içindedir. Madam ki halk Valantino~ 
Robert Taylor ve Cari Kooperin seyirci· onlar 50 Amerika tehrinin 5 bin einema daha hill unutmamıştır, madam ki btt 
lerinden f,;Ok daha fazladır. Bu genç ka· anda tekrar göıterilecektir. cMükemmel lşıh ın percsti§karları hll& 
dınlar arasında yaşlılar da var. Bunlar, Ve bu yeni akının filim başına bir mil- meycuttur ıu halde cValantinonun Ro-
ıinema salonunun karanlık köşelerine yon i 5 O bin frank kar getireceği de te· manesik hayatını• derhal filime almali 
çekilerek Valantinoyu eeyrederlerken es· min ediliyor. Bu ltir tek bir kitinin ola· çok karlı bir iş olacak demektir. l 
1d ve tat1ı hatJTlarının hayallerini de can· caktır. Bu tek kişi de Emil Jansen adında Şimdi çevrilmeğe baılanan bu filimde 
}andırıyorlar. bir zattır. Bu adam, eski filimlerden 30 baş rolü Sonja Henienin partön~ri Ja11 

1929 da Nevyorkta 50,000 kadın Ru· kadarını 150 dolar gibi ufak bir para Dun yapmaktadır. 

dolf Valantinonun tabutu önünden geç· mukabilinde ve geçen ıene Holivutta ölümünden 12 yı} ıonra Rudolf Va• 
mitler ve üzerine 70 bin dolarlık çiçek ııatın almıştır. Bu filimlerin arasında te• lantino tekrar HoHvuda girmi~ir. Hcl1l 
eerpmi§lerdi. aadüfen cŞeyh> ve cŞeyhin oğlu> da de muzaffer olarak .• 

Fransanın hediyesi 
Parise gelecek olan lngiliz kralı 

dedesini sinemada görecek 

~····:s;~·~·~~···;;~ı;~·;ı;;i ... 'l 
' ······ ····································= 

MUHARRiR OLACA(»IM 
1 

Genç yıldız Yenye Roger (bugenç ar· 
tistin önümUzdeki sene içerisinde Uç yeni; 

!ilmlni göreceğiz) kendisiyle görüşen 

. , . bir gazeteciye §Unları söylemi§tir: 
Parıse gelecek olan tngıhz kral ve kra- 'de kalmıyor, bütlin Avrupa ve dünya . . . 

!içesine Fransızlar hediyeler arasında tarihinin nisbeten yeni devirlerini de içi- - Sınema artistı olarak kalmak niy~ 
bir hediye daha hazırlıyorlar: 1 F "l d . . . tinde değilim. Muharrir olacağım. BU-ne a ıyor. ı m e lngilız kralı yedıncl 

Kral dedesini sinemada görecek.. yük bir romancı. Evlenmekten iğrenly~ 
&lvarla beraber, kraliçe Viktorya, Dis- F k t l!-' kb 1 k hi b" Yedinci Edvard üz.erinde çevrilecek . . ntm. a a m :.ıa e ocam c ır aJ'a 
raeh, Bısınark, Gambetta da bulunacak- A • l t ahhUd • ı d" olan bu film, ayni zamanda siyasi bir ma- zuma m nı o mamayı a etme i ır. 
tır. O zaman genç Gal prensi ve büyük D k . 

hiyette ~ımaktadır. İngiliz - Fransız . ansı pe severim. Gilnde hiç durup 

HOLtVUT FALCISININ 
KEHANETLERt 

dostluğunun kuvvetlendiği ve daha kuv- sahne sanatkArı Sara Bernar da filmin dinlenmeden 9 ~a11t dans edebilirim. 
Anna May Vmıg'un ekzotik bir pozu... vetlenmesine çalışıldığı bu gUnlerde iki l§ık ve maşuka rollerini alacaklardır. 

zeteciye meşhur yıldızların istikbali hak- cası Gene Markey ile tekrar birleşecek. devlet arasında ilk dostluk bağlannı kur- Lord Kiçner de filmin bqhca kahra- ŞIRLEY ROS YARALANDI 
llolivutta bir falcı kadın var. Madam kında bir sürü malOmP.t vermiştir. İşte Con Barimurun eski karısı Dolores Mllf olan yedinci Eclvardın hayatının si- manlarından birini teşkil etmektedir. 

l.ola. Bu kadın lrlandalıdır. Yıldızlara söylediklerinin bir kısmı: Kastello 1939 da tekrar evlenecek. nemada canlandırılması iyibir teşebbüs Çar ikinci Nikola, bnparator Fransuva Şjrley Ros bir filmde kaza geçlrml!J 
haJonak suretiyle istikbal keşfettiği id- Yoan Benet tekrar evlenmiyecek. Bu Fayvre ikinci defa evlendikten sonra olcaktır. Jozef, bugUnk.U başvekil Çemberlayn, yUzUnden yaralanml§tır. Fakat, kazadan 
diaaındadır. Kendisiyle görilşen bir ga- gün Simon Simon ile yaşayan eski ko- meşhur bir yıldız olacak. Filmin ismi cyedinci Eclvaid devri>. eak1 Fransız Bqvekill KlemaNIOda film- sonra bayılmış olan artist derhal kendine 

Marlen Ditrih KolUmbla yahut Fob Bu itibarla, film yalnız İngiliz tarlht için- de görülüyorlar. getirilerek. oyuna devam ettiri~. 

Klodet Korbert'in annesi film şirketiyle yeni bir mukavele imza- - -- Ancak o sahne bittikten sonra Şirley Rol 
lıyacak, bu yıldızın yeniden sinemaya MiL YONER VE SPORCU DOROTI LAMUR hastaneye kaldınlmışır. 
dönüşil çok parlak olacak. ARTiST 

Doroti Lamur cŞlmal çocukları> ls
Otomobil yarışçısı, Coel Tom ayni za- mindeki filmi çevirmeye devam ediyor. 

Şarlo bir film daha çevirecek. Bu onun KRAL OLSA iDiM 
30 sene evvel 3 üncü mevkide Amerikoya 

gitmişti şimdi Lüks Kabinada 
son filini olacak. 

Karol Lombard hastalanacak. manda iyi bir artisttir vetehlikeli aahne- 1lk defa olarak bu filmde hakikt bilyilk Kral obaydım isminde bir film h~ 
Lorette Yung on sekiz ay içerisinde lerde kendisinden yardım istiyenleM vapurlar stildyo civarına getirilerek re- lanmaktadır. Bunda on birinci Lui ve 

vatanına dönüvor hiç t d ıı:. bl dam1 1 ___ ,_ Coel yakında böyle tehlikeli bir otomobil simleri alınm•..tır. Bundan evvel filınler-
anıına ı6ı r a a ev enece&. "l• !arak ) al Film 

Diyana DUrbinln çevirdiği son film mu· yarış sah~esi geçen bir filmde çalışmaya de gördUğilmU2 biltün gemiler ve vapor- ~ayı mevzu e e ınmıştır. 

afi k
. t kaza k faka ndan davet edılmiştir. Yarışçı artist ayni u- Jar küçük modellerin böyiltüJmn. o:ekil- ıçın 20000 dolarlık dariht eşya> yapı~ 

v a ıye namıyaca , t o manda 
1 

. . ""l "' 

sonraki filmi bir şaheser olacak! mi yonerdır. lerl idi. maktadır. 

TATLICILAR BURADADIR 
Bu sene «Tatlıcılar buradadırlan is

minde bir film seyredecek ve katıla ka
tıla göleceksiniz. Bu film Lorel ve Hardi 
ile genç Viyanalı yıldız Della Lent çevi
receklerdir. 

KAHROLSUN ERKEKLER 
Meşhur tiyatro m~lliii Piyer Volfmı 

<Kahrolsun er.kekler> komedisi filme 
alınıyor. Elvir Popesko bu filmde baş 
rolii oynıyacaktır. 

ŞARKA AiT BiR FiLM 
Klodet Kolbert ve annesi... Eski yıldızlardan Toeodor Valaıısl, 

. Sotampton, 20 ( P.S.) - Normandi-ı Otuz sene evvel.. 1908 de Madam sessiz olarak çevirdiği Şark hayatını 
tıın KÜverteainde yan yana üç meşin ha· Şo~van .. Paııtacı arhelesi olan kocası ve anlatan <Yasemin> filmlnJ yakında sesli 
~ul duruyor. Milyarderlerin beraberin- mini mini kızı ile yüreği üzüntüde ve olarak çevirecektir . 

• c taııdıkları markalı bavullara çok ben· kendi sıkıntıda olarak Parisi, Fransayı OYUNCAK KADIN 
~ıyc.n hu bavulları geminin beyaz eldi- terketmişti. Amerikaya gidiyorlardı.. Luiz Rener yeni bir film çeviriyor: 

b\'c. n.li garııonu alarak lüks kabinelerden Oyuncak kadın Bu filin eni ldızın Vapurun üçüncü mevkiinde seyahat edi- · • Y . Y1 

ırıne götürdü. yorlardı. hem güzelliğini, hem istidadını meydana 

d 
)(~.binenin aralık kapısından. duvar· çıkaracak bir şaheser olacakml§. 

a g ] b Aradan otuz ıene geçti .. 
uze ir Fransız manzarası görünü· DONYANIN EN GOZE~ 

)or. Şimdi madam Şoıvan Amerikadan BACAKLARI 
Kabinenin hizmetine bakan kadın Fransaya dönüyor. Fakat gittiği gibi Dünyanın en gilzel ıbacaklan diye tes-

)olc uya soruyor : üçüncü mevkide değil.. Lükıı kabinede.. bit edilen bacaklar nihayet sinemada da 
~ - Başka bir emriniz var mı madam Herkes önünde eğiliyor ve onun elini görilnecektlr. Bu gUzel ,eylere malik 

IVan) .• hürmetle öpüyor.. olan Marta Rey<Bana bir gemici gönder> 

Madarn Şoııvan, Klodet Kolherin an· · Çünkü o ııadece Amerikanın değil isminde bir film çevinneye başlamıştır. 
rıcaidir p · • d· ve arısı! .. Fransaya dönmekte- bütün dünyanın sevdiği ve alluıladığı Filmde güzel bacakları ile bol bol danse-
ır. 

bir yıldızın annesidir. decktir .. 

Kalüornla sahillerinde Holivudun geniş plAjlannda 
yaz mevsimi, yıldızlar için kendilerini teşhir mevsimi 
sayılabilir. Resimde son moda mayolan hem de beyaz 
perdenin iki tanınmış almasını birlikte ~riyor ... 



• 

··-T6·~-;;~;-.. ·~ N O S T D A MU S r-E;;;;;i~· .. ·~ 
AaTın : ,----... ~-----··- : Hayat ·: iz mir Manisa arasında 

Sihirbaz ~ Nakleden: F. Şemsettin Benlioğlu E ve ~ 
Doktoru § _ 30 ~ Macerası ~ ........................ . ...•...••..•••••......• Günün her saatinde gidiş geliş temin 

edilmiştir - Yeni yol ikmal edildi O artık kendini aşka • • 
vermıştı 

Hastaları ile uğraşamıyor, ne doktorluk ve nede 
düşünüyordu 

Manisa güniJn her saatinde lzmirle Telefonla konuşabilir 
yakında yapılacaktır 

.. 
falcılık yapamıyor, valnız aşkı Yeni adliye binası 

MODERN S1NEMA 

Barselon mukabele bil
misil ile tehdit ediyor 

Gari Kooper 
•• 

Opücük 
hocası 

r 

1 A t k d.. .. · · ' r ı uşunmevınız. 
Yai:Lk elbi9e lmm,lannm nseden ahd>aec.tmm bili,or ınmmma?-

HA CI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Ha ciıu o. en 80n modaya maoalılı lıaauı,Luıle ~ 
müıltülJen kurtarm1.flır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER sibi dünyaca tanin
mıt fabrikalann kum&flan koatümlük ketenler pardeaülükler ve 

er türlü yerli ve Anupa lrumatlannın bütün çeıitleri rekabet 
uf etmiyeo fiatlerle burada aatılmaktadır. 

Peftemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
E•kl Suraakl mağazasında bul·ınan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticareth:=neaini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş ·almayınız 

Ht . - Scıhi h~ de feu. bir ,., Clefiltnif .. 
ICIO Gari Koper, aon çevlrdill cMarkoı» 

Framada maUre IJlerinln aon aene- lonun maceraları• filminde, mak memle
lerde epey boımk ılttill malö.mdur. Bu ketlere seyahat ederken (Sigrid Gurlel) 
mO:nasabelle bir Framız gu.eteslnile fl>y- . . 
le bir hiciY fıknsı okuduk: adında kUçük bır prenseSle tan~r. Bv 

j cFraıwz nazuiarmdan mllteşekkil bir prenses. ~plicllk ned~ bilmezmiş. Gaıı 
heyet resmi TUifeyle Cenevreye gttmq.. ona 6pUcUk dersi venyor. 

U. Garda İsviçreli n.uırlar tarafuıdaıı kar -
tılandılar. İsviçre başvekili, arkadaşlan-

1 nı birer birer takdim etti. 

-Dahlli,ye nazın. •. Harbiye nuın. •• 
Adliye nazın ... Bahriye nazırı .• 

Fransız nazırlarından biri hayretle aor-

Almanya ile tica· 
ret müzakeresi 

1 

du: BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
- Bahriye nazırı mı? sizin denltln.iz lati ilet Fnınacı aefım:ti va diğer ,,.. 

I ve bahriyenlz olmadığına göre bahriye faretle-r erkanı Numan MeMmen• 
nazırınız olur mu? eioğlumı illi volculv1cl.cu- temenni 

İsviçreli nazır cevap verdi: etmiılenlir. 

- Slı:in de mallye nazırınız var yat Istanbul 25 (Hus·usi) - Alman· 
---- 1111 ile ticaret müzakerelerini idaff 

Çare 
- Yemek dolabında kocaman bir 

fare 1tördüm. • 
1 - Dolabın kapısını eyice kapa, 

edecek olan hariciye vekaleti genel 
sekreteri B. Numa" Mencmencı· 

•·---~!!!!!!!1!!1!!!!!!11111••------------m! ... açlıktan szeberainl 

oğlunun riyasetindeki heyet bUCJÜ" 
Ankaradan bunı11a o•ldi. Hevet, 
Pıuarteri günü Berlifte hareket 
edecektir. 



Bir /qilüı 100 bin .kişilik ·kuvvet 
Kemalizm'in hötün dava·sı 

25 kilometrelik bir cephede çok 
şiddetli bir harbe tutuştu ve politikaSI sulha 

istinat eder Akdenizceplaeaindebiitiin ga,yTel ve bol malzeme har
camalarına rağme~ asiler muvaffak olamıyorlar YAZAN: "· v, rMANVSL I~ ~litılki itıltif\i ~it~ listlere Sovyet hüküınell'&in ~ıd. 

~ S llMkıaft ı• \ldWl ~. ~· \ere brp ~ •çaıı Yuüh ü\ill lfuv~ bul~uı UftiiM fttkite \le Sôvyet 
tor. mectnuasmM'll:) fttleıml tu\makla 'h\iyttıt bir hata 1§1~ Rusya umumi harp'ten tt0nra bUtUn tarl-

Paria ZS (G.R)-hpuqılllla1dllarp ha-Jnnda bü\ün bir mmtakayı bırakmakıeuıı halinde hafifçe gerileyen asiler ö1il- t'O.rklyeye lnglltere \atafmdan. açılan miş\l 1922 i!le tmaltkale krlü ba~er· he meydan okuyarak ~t1a bli- <lostltlk 
tebU Tenıet - KwsteDaa aııplııesinde'I mecburiyetinae ka'lmışlardır. Burada ler ve hafif harp malzemesi bırakmışlar- on milyonluk kredi Mdece ınall baklm- dill aman yen\ bir Jiığilte:re ve Tüdı.:iye kurdular. Bu iki devlet arkalarında ku
fiddetle denm etmektedir. 25 ldloımet-Jeümhurlı'et kuvvetlerinin mulcavemetil1 dır. dan ~hettuniye\t halZ olmaktan ÇOk daha harbınm zorlukla tshUne geçilebiHU. Bi- rulacak bir müstakil Ermenistan tehll
relik blr ~e i\:l tarafm brııhşan 1 inatla devam cıtiğind~ asilerin ileri h:ı- Tcrue1 - Sagonte yolunun şimalinde kıymetli bir harekettir. Bu kTeal bir çok ~aenaleyh bü hldiseler lli:erlfte Tiirldye- kc.shıl Cic 1-endi aralarında anlaşmak su
bıvvetleri Yüz bin kadar tahmin edil-lreketinl yavaşlatmalarına sebep olmuş- Valdona - Pucbla de Vnlverde hattında siyasi mlnalar taşıyan bir ~ononıl mu- nln m~t rılcri listesinde lngilterenin relile bertaraf eltiler. Fakat 1931 tem. 
mekt:edir. Ncısyonalisıler nlllthiı hüclim- i tur. Buralan hall cümhuriyetçilerin cümhuriyet hattını yo.rmak için asilerin amelesidir. Evvel emtrde Almanların bliincl s:ı.ft .. n üçUneU safa düşmesine ve muzunda akdedUen Montro nnlaşı:nasın
lardan sonra Bal"}'on k:qyü etrafında yeni j elinde olup ana kuvvetlerle teması kal- teşebbüsleri netic~z kn~ıştır. O~d~- muntazam bir t.icart levessU ile cenubu 'l'ürkiyenhı haı,ı>ten aonrakl gen~ lmar dan ba.şlıynrak ~on 'Zuma~ara kadar de
ınevkiler uptetm~ munffak olmuş- mamış olan bu grup1A!'ın bu umulmıyan nın sa.rkında, hafifçe Mı1ares nebnnın 

1 

Şllrkt Avrupasına hAkim olmak teşeb- programında ecn~bi rnilşavirlerin ve bil- vam edegelen hır çok had.is2let Uzun za
lardır. Puela de Paryosa brp da harp mukavemeti sağ cenah üzerinde Franko cenubunı:laki mıntnkada da cUmhuriyet- büslerine mfıni olan bir harekettir. 1936 hassa Alman ve Iskandinavyall müta- mandanbcri devam eden bu döSt1ukta 
fiddetle devam ediyor. Gece bashğı va· kuvvetlerlnl fevkalUe tedbirler almak çiler külliyetli tayyare ve 10 hafif tankla senesi nihayetine ka<Iar Balkan devletle- hassıs1ann tercih edilmesine ha.)Tet göze çarpan bir soğuklug 8ô!\ırdu. Till'
kit nasyonalistler mevkilerini muhafaza mecburiyetinde bulundurmaktadır.Dağ- hUcum eden asilere muvaffakiyetle mu- ri Almanyaya borçlu vaziyetinden çıka- edilmemelidir. Fakat son senelerde In- kiycnin başka tlöStlar ~filııfı.\esi v~ bllhas
ebneğe muvafialc olmuşlardır. Tayyare- lık olan bu mıntaka asilere göre malze- kavcrnet etmektedirler. rak Almanyanın alacaklıları sırasına gir- giltere ile Türkiye arasında gerek ikti- sa bu dostluklar arasına Sovyet Rusya
ler .e bataryalar faaliyetlerini hiç kes- me bakımından çok noksan vasıtalarla Junkcrs tayyareleri Alikante üzerine mişlerdir ve Almanyanm ecnebi dö,izi- sadi ve gerekse siyasi sahada münase-- nın komşuforı olan Romanya ve lran gibi 
neyodar. Cümhurlyctçiler külliyetli as- çarpışan <."Ümhuriyetçileri daha kolayca S0°er kiloluk 40 bomba atmışlardır. 20 lne sahip olamamak yüzünden bu borç- betler badz bir şekilde düzelmiştir. Ha- mcırilcketlcrin İthalini SovyeUer hlç te 
kere ve ehemmiyetli malzemeye •ya- mukavemete muktedir kılmaktadır. Hat- bina yıkılmıştır. 20 ölü ve 50 yaralı var- larını ödeyememesi büyük mikdarda beşistan hfidisesi Ingiltere ile Türkiyeyei memnufilyctlc karşılamıyorlar. Diğer 
narak asileri yerlerinde tutmak için mü- ta bunlara mukabil taarruzlarla asiler- dır. Valansiya üxerine yapılan diğer birldonm~ kredilerin terakümüne sebep ol- hayrete pyan bir şekilde birbirine yak· larnfdan TUrktyc pek tabii ol rl'b-ndl 
blm gayret sarfediyorlar. den bazı tepeleri zapt etmişlerdir. Boz- taarruz zayiata sebep olmamıştır. muştur. Almany.adan alacakları olan dev- l~tırmış ve 1936 da Türkiye boğazlann dostllıltu Uterln~ konulacak böyle bl.t 

...,;;;; fo!ler, açtıktan kredilPrin blishütUn venirten tahkimi talebinde bulunduğu inhisara harekat serbesl!slni nncirleme-
ASt TAYYARELERtN BOM- Komuta yaz ta ti- Enternasyonal kaybolmasının önllne geçmek an.usile zaman Jngilterenln bu meseledeki reak- ğc matuf bir te ebblis nuarilc bekliyor. 
BA.RDIMANLARI DEVAM ' Alman mamulA.tı ve bilhassa sililli llha- slyonu şaşılacak derecede yumuşak ve lngillz ~ Türk münasebetlerinin horiı 
EDlYOR line hazırlanıyor /zmir Fuarı lAtı yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. hafif olarak tecelll etmiştir. MontrH kon· hır şekilde inkişafı, ukslyonlarııt ıuku-

Balkan devletleri içinde bilhassa TUrki- feransındakt Ingillz delegeleri gB~Uler· tundan sonra TUrklye ile Italya nra!ınch 
Valansiya 25 (Ö.R) _Asi tayyarelerl o --o- ye bUyUk bir devlete ba~lanmaktan i~- kJ artık modası geçmiş olan Lozan kon- g(jrUlen barıı temayUllerl. TUrk diplo-

ctımhuriyet memlerlnl mUtem.dfyen BASTARAFI ı iNCi SAHiFEDE BA.STARAFI 1 iNCi SAHiFEDE tinap etmlf va etmektedir. Fakat buna Ceraruıının kayıtlan Uterinde lsrar etmek ınaslslnln Balkanlarda gittikçe artan fa· 
bom'-ardıman ~ - kun~leri .. • 

1 
annd b'. . __ 1 __ ,. ,_.1 raAttıen TUrldye bl1e slllh, mUhlmmat, Ingiltere iç.in şarkl Akeder&de dMlu- allyeU netlceıl ol rak 1931 mayıaınia 

ıu ~ Atatürk nt,1-ın her ..hada memleke· 1 an ınnın ..... muma Vcsue ~ıu Uk def l k b 'l.'U k '-·-ki11nlıı 
"1e mUtemadiyeın. ateş etm~. Bu te yaptığı hizmetler saymakla tükenmez. edecektir. iktuat veklletiftin dıt teıki- demlryolu malzemesi ve gemi siparişle- ğuna dyadestle muhtaç olduAu bir mUt- ld dU a o at ra rb ,!.-~U dosnrtl ..:ıfJIJ. 
bombardıman K~~non ..;na-...:-de de- • , • .... . • fa th k l 1 '-'l rinln çotunu Almanyadan temin etetnk tefildn. ltlmadmı selbetmek ve bu dost- ıman an ve u ........ an vaan 

"u.a;,cu.u. Asırların l&bap ctm~egı bu terallile- lltiyle ae re ane •• on90 oı uııı; ar _.ı L l y bta y •• -...ı ·•- u 
Dize kadn uzanaıı 2t ldlometmik bir • _ • • • • h _,_ da ı-1.;rini muvaffaltı zaruretinde blml§tır. Türkiyenin Ingil- luğu feoa etmt!'ııı; o acaktır. Italya, rnlru· unan nı ve .....-.•YJay& -,.re 

nn en m.uhıml:"~den hm de ~vacdı&.- fuann propapn u"" den hari yet• tere lla yapml§ otdutu yelil anlaşma, dar te1lkkt edilecek ıurette, Montra mu- ve nihayet uaun amuclanberl beklenen 
cephe iherlnde yapı)ma'\dadır. 'Botyana ta katedilen büyuk aıerhalelerdir. Ge- le• yapmaktadır. B. yUz çte lz· TUrklyenln inkişaf hareketinde bir diğer ahedmnl lmu etmekten lstlnklf ettt • ,ark pa~nın pçen temmusda lmaalan-
~ta~da hO.~etçllerln ~!e rck genel kurmaylık makamınca ge- mır fuarına p.teril~ .ı~a. 1reçe~ •• \)UyUk devlt!lt hisse a.yırml§ olmasile Maamaflh IOft Italyan - Jngllls muahe- mut.. BUtUn bualar Sovyet hUkUmed 
cuml u ~ ~.:ı ~ it rl - rek milli müdafaa vekaletince •e bir nelerle mukay... edil~ecek hır va- bundan evvelki tam blr dereceye kadar dest dolayıslle Italya bu muahedeye iş- tarafından bopıutsu&lukla karfılanmq 

ar ne c mq ve er e e- cümle ile cüı:nlıuriyet hükümetimizce b.Yettcdir. bo 1 t'ra•-• k bul 9._ı ... ı. _ ve TUrldyenln ve eski dostlukta blru sanıntı görlllme. 
mek imklnını bulamamışlardır. ViDar- A • zmuş o uyor. ı .ıu a ... ~,.. 

,d rd d.1 -u~ı rt -"' sarfolunan resmı mesaıden ba,lta hava ALMAN FABRIKATöRLER CRU- ı-.ııttere hUkUmeti Ingit.l% • Alman Italyaya ıa. .. 1 beslediM eskl ı:Uphelcr te başlanmıştır. Her Ud memleket mat. rea an ta e ı en nasyonıuı.:>ı. e cum- k . 1 ·ıı . . . .. •&&• • ·ıır ö• ıır b b 
'- ırl t .. n 0n.ı- 1 n--""'-d tak! urumu vasıtasıy e mı etımı:wı goster· BU GELECEK ' mUnasebetlerlni dtlıeltmek hususunda Ingilterenln glSsterdlğl yolu takiben ltat- uatı da TUrk - Sovyet mUnase etlerini 
:r:.t ye 'r'er Wl yoıu uz=ııı e P d·-· "le k lak b d ·f ·h 1 ·k k'd l b b ti 
ed. ı A il rln k bil ._ 1 ıgı yu se n ayı ura a 1 tı ar a zı - Alman fabrikatörlerinden kalabalık ne derece aamlrnt arzular belserse 'bes- yaya karşı taksiyonlar tatbikine ve bu ten ı e baş am11 ve u mUnase c er 

ıyor ar. s e mu a ..... arrtttıan d bT . V h .. b 1 h d d 
1 

.ı....L 
hü'-ü .,.1 b ta ı t ..., lb d k _ re e 1 mm. e u munase et e er va- bir grup, fuar zamanında lunire kafile lesin, Almanyanın yeniden canlanmış işde a~lklr bir Hdakatle hareket etme- Ankara • 6rl ııene bu unuı1,.udan sonra 

.~ me~ a rya nnn a e~ı a n a ı k. kd' .... . b"' .. k d ki So 
1 

rln bir 
nlmıştır. Sahilde asHerin faa.U~ti art- ıt ta. •.s ettigı~ız uyu or. ~'?1uz~.n halinde bir seyahat tertip edeceklerini olan cŞarka hulöb politikruıının taşıdığı sine sebep olmuştur. geri çe len vyet e çlsl ye e ye. 
-ı- d bn1.Jt- ...:ı • L.. ti d §ereAı bır şubesi olan tayyarecılıgın bu- fuar komitesine bildirmişlerdir Türk mlnaları mUdrlktlr Eski Berlin - Bağ- nl elçinin taylnlle de dilr:eltllememlşt1r 
... ~ a ıuune.11'. enn muıı;111ve-me e- .. l bu d h • · · ŞAHTIN ANKARA SEYAHATi B U ki .. ı.. ... •~..._ So 
no ediyor. Fakat Mtyares nehrini ge- t~n men~up armı ,.. ara a er ~~- tacirlerinin Prag sergisine kafile halinde dat demiryolu p_rojcsi şimdi Afganlsta- . . . . . unu rn taa P geçen -e~-- vyet 
çen neyonaUst\er Onda meTldlne kadar kıt kendı semalarımızda .,.abek bbılı- "itmelerine bir mukabele olmak üzere, na da muvakkat blr kolu olmak üzere Türkıyeyl Alman takas sıstemi ıçıne matbuatı""TUrkiy.ılln kendi karasulan 
gelmişlerdir. Dtın cllmhuriyet kuman- yetiai g&eteretl ..,. bu defa da. :un~nis- Çek ihracat tacirleri de Türkiyeye bir Türkiye ve Iran Uzerinden geçecek bit almak gayretlle 1936 yılınm ikinc~ tes~.n \çlnde korsan tnbl~lbahltlerl taraf1rıda1' 
da 1 ı1.. ıı.._1 ·-:1 d ki tan. Y~oslavya. Romanya gıbı mütte- h t t . • l d' F d Alman hava hattı şeklinde canlanmıc bu yında dokto!' Şaht Anka.raya gönderil- Ucaret gemllerlnln batırtlrnast harekr.:.ine n 16 • ı<IZ.la ateşe maruz meu,"*er e seya a erbp etmış er ır. uar ayın a ~l ır - b d k d • 
.L ti . bi "..1-L- L- •• fik. metnleketlet aem&lannda ve Sofya- 1 • 1 L 1938 1 • E t lunuyor ve bo--' .. rm .... ,.kında kalan dl. Doktor Şahl lr ancaya ı ar mu- nrıı çok uyu"uk<iavnmmakta olduğun· guvve ere yem r muWll&ll .ll<lttıAa çe- zmıre ge ere11. znur n emasyo- K._.. ır- ff L ld f k b __ tt_w " 
kil -'erini ,_~ .. - "" el tak da Türk kudret ve kabiliyetini Te bu 1 fua • t _ _.ı ._, clir ve ..ı•nClen ..ıı ..... .Uratle lnki·A' ed"" va && o u, a at u muvaınrıuyet an- dan acı acı §ildyet ettiler. Bu gibi 'ten-

ınea emre-uswr· .a.«U llUD a- na nnı zıyare euece1Uer . •'" •--- i}llA ..,... k k 1 ~ biln\•• l Unk . 
sınaa hUcümlan netlcesiz kalan asiler bbiliyetia seD9 lr:ma~da ~ YÜ· RUM MOBADILLER diyarlarda Çallf&Jl Alman mühendisleri- ca ısınım tem n o una .,t ; ç ti klUer TU.rldyeyl dyadcs.ile ~oendird.l. 
. . . • • .. cudanu göetenın bliyült Atatürk km nln ve telalisyenlerlnln adedi hayret edl- bu dyaretten bir ay 80nra Türk devlet Qilnlrll Türkiyenin mUessar denıa ve hlh 
§ımdı cenup istihmeünde yenl bır hu- h S b'b C"k · k k b" · lzmir, Manisa ve Garbi Anadolunun banL la d blrl bir r-..111- flrm•-ıl k 1 · k knel • · h cum a m Iardu: Hilkilmet kuvvetleri mu terem a ı a o çenı yü se .... ... . • . . lecek derecede çolalmlfbr. ili nn an ~ . AM e va uvvct erı orsan te erırun ta ar-

. ~ p ış - • yatınıza terceman olarak tebrik etmeyi dıKer ıehırlerınden gıden Rum milbadıl- HA YtRLI BtR YOL 3 milyon lnlillı liralık bir mukavele ak- risi i inde çok faal bir rol oynamakta 
nsılen zayiata ugratarak sa~ kalanları da . . . ı d ' · J b ı k b. k f'l fu • t t ı u. B . ..L. l TU ki ln 1 . . . . bir vicdan borcu bilinm. (Bravo sesle- er en a.a 8 a 1 ır 8 1 e, ar zama S n1 Lo drad yapılan ueni anlAa.. e m t U muııı;ave e r YM ge e- idı. (Esasen ti.ırk sularında bııtınlan ge-
humbaralarla eski mevkılerme kadar ta- d h • b' l s ı· 'k p· a yen n a " ..., k dı.ırt ilk tln d Uhl bl l 'ki ı rdir ri, alkışlar) nın a ususı ır vapura e anı ve ı· ma mütarekeden sonra maatteessUf sene· ce v sene P ın 1 m m r ro miler arasında hiç bir Rus gemisi yoktu. 

p etmlŞ e . Ve kendisinin bütün &cnçlerimize çok reden lzmire gelerc~ fuarı ziyaret ~de- ]erce gergin bir vaziyet taşımış olan oynıyacak olan KarabUk demir ve çelik Bunlar Karadenizdeki Rus limanların• 
AKDENiZ CEPHES!NDE iyi bir nümune oJmaauu candan dilerim. ceklerdir. Rum mübadiller şehrimızde Ingiliz - TUrk milnasebet1erlnde hayırlı fabrikasının ln§aatına alt idl. Eyl<kt 1936 dan gelen Ispanyol hUkllinet gemileri 

Ankara. 25 (A.A) _ B. M. Mecli- Fuar komite!inin memurları tarafından bir salAh yolu açmıştır. Loyd Corc hU· da ihracat kredilerinin garanti depart- idi.) 

sinin dünkü müzakereleri aras&nda dahi-
Paris 25 (Ö.R) - Havas ajan."Jının Is- liyo vekili •e Parti genel ee.kreteri Şükrü 

panyadaki muhabirleri bildiriyor: Akde- Kaya li,yihanıo te.i müzakere.i için ha
niz cephesinde faaliyet devam ediyor. vale edilmiı olduklan encÜmenlerdeo 
Asiler cUınhuriye~lerin mukavemet mürekkep muhtelit encümenler tarafın
hatlannı parçnlamağa çalışıyorlar. Ateş dan tetkik edilmelerini istemİ§ ve bu 
hattına faik kuvvetler ve malzeme ata- teklif kabul olunmuştur. 
rak cümhuriyetçilerin uif noktalarını Milli müdafaa vekili Kazım Özalp 
bulrnağa çalışıyorlarsa da ~mdiye kadar ta Kayseri ve E.akifehir tayyare fahrika
hiç bir muvaffakiyet kaı:anmanu~tır. !arına mütedavil sermaye verilmesi hak
Teruelin cenubunda giriştikleri taarru- kmdaki kanun ·llyihaaını. ekonomi ba
&un akameti üzerine asiler 3 haftadan beri lcanı Şakir Ke.ehir de istihlik vergileri
yerinde saymağa mecbur kaldıkları Te- le iptidai maddelerin tenziline ve maki
ruel - Sagonte yoluna muvazi olarak ye- na muafiyetlerinin kaldmlınasına ait 
n.i bir taarruza t~ebbUs etmişlerdir. kanun layihalarının ayni auretle havale 
Cümhuriyetçiler fevkalide aziınkar bir edilmiı bulunduklan encümenletden tct· 
mukavemet gösteriyorlar. kil olunacak muhtelit bir encümen ta-

Kastcllon üzerine süratli yürüyüşleri 11lhndan tetkik olunmalanna iatcmiıtir. 
esnasında uiler Vfüa M:::rvoza yakınla- Ve hu istekler tuvip olunmufllır. 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· Muradına nail olan dilber 
-6-

selamlanacak ve kendilerine otel ve yer manı, §imdiye kadar çok az tanınmış, KEMAL VE KEMALiZM 
gösterilecektir. fakat ticaret 6leıninln hariciye veklleti 

teplilere gösterileceii haber alınmııbr. Fakat Kemal Atatürk her şeyden ev· 
HiNT MOZICI VE. RAKSLARI DEMIRYOLLARINDA TENZiL>. T va'&lfeslnl 16ren bu çok lüzun\lu daire 
Hindistandan bir müeaaue fuar ko• Bu aene fuar mUnue'bctiyle Devlet Türkiye ile bir ticaret ve Jr.lerinı anlaş-

kı f H 1. maaı yapmak auretile son zamanlarda mitesine yaptığı te i te, aeçilmiı int ı Demiryollan tenzillb yüzde yetmit bq-
kızlardan mürekkep bir ekibin fuar tir. Türk ve eenebt vapur kumpanyaları 
ayında İzmire gelerek Hint müziği ve 
bedii rakıslar yapmasını istemiştir. Eğer 
mali bir yakınlık elde edilirse fuar eğ· 

lence bakımından l>üyük bir hususiyet 
laflYacaktır. 

CAMDAN ADAM 

Denizyollanda yüzde elli tenzilat yapa
caklardır. Alman devleti trenlerindeki 

vel vukubulacak bir menfaat çatı~a
sında bir veya diğer taraf1 iltixam et· 
mckten İçtinap etmeğe çalışıyor. Maat
teessüf bu menfaat çabşması, son yapı· 
lan lngiliz - ltıılyan anlMmnsına Tağmen 

bugün dahi vardır. Milletler Cemiyeti• 
in Hatay mcse1esindeki hal tanına ri-

11yet gSsterildiğt takdirde Türkiyenin 
büyijk devletlerden hiç biriyle çattşma
'\t için bir sebep yoktur. Hatta Kemal· 
den de daha bilyük olan Kemalizmin 
bütün drıvıısı ve politikası sulha istinat 
eder ve daima 9Ulhun müdııfiidir. Tür• 

İstanbul yerli mallar sergisinde teşhir 
edilecek olan camdan adamın, lzmir fu. 
arında da te;ıhirine teşebbüs edilmiştir. 
Bir fen harikası olan camdan adamın Pa-

cereyan eden mükllemelerin zeminini 
hazırlamış oldu. Bir Ingiliz - TUrk şirketi 
teessUJ etmiş ve başlıca limanların tesis 
ve inşası da dahil olmak üzere bir çok 
geniş ölçüde nafia işlerinde kullanılmak 
üzere Jngliz mühendisleri anagaje edil
miştir. HattA geçen sene haziranda ge
neral ismet lnönü Ingilterede taç giyme 
merasiminde bulunduktan sonra avde
tinde Ingill.z - Türk müna~ebetlerirun 
teyide lüzum göstermiyecek kadar iyi 
bir dereceye varmış olduğunun aşikar \iye bugün dahi kendi dahili imar i~ine 
bulunduğunu bildirmişti. o kadar dalmış bulunuyor ki bunun ha· 

Hem Avrupada hem Asyada toprağ~ ricinde hiç blryey istemiyor. 1921 te 
sahip olan 'l'Urklye coğrafya bakımındaıı tsmet lnönünün Türlciyeye. dokuz MM 

ziyadeslle mühim bir mevkide bulunu- harpten sonra %iyadesiyle muhtaç oldu· 
Sahzade senin derdinden durmayıp fını Riillerle aardırdı. Köprünün ba- yor. Trakya Uterindekl hakimiyeti ilr tru sulhu Lozanda terefle kanndığı gün· 
gece RÜndüz ağlar, en aonra kendini '1na döteğini yaydırarak içine girip Türkiye karadeniz ile Akdeniz arasında- denhcri Türkiye beynelmilel münasebet· 

tenzilat yüzde altmış. Belçika trenlerin· 
de yüzde 25, Bulgaristan trenlerinde 
yüzde 5 O. Çekoslovakya trenlerinde yüz
de 25, Fransa yüzde 25, İsviçre yüzde 
25, İtalya yüzde 30. Lehistan yüzde 33, 
Letonya yüzde 50, Romanya ve Yugos
lavya yüzde 50, Yunanistan yüzde 25, 
tenzillt yapacaktır. Macaristan trenle
rinde üçüncü mevki bilet aahibi fuar 
münaııebeli,Yle birinci mevkide aeyahat 
edecektir. 

ris sergisinde olduğu ıibi lzrnir fuann
da da büyük bir alaka uyandıracağı ve 
Kiiltür bakanlığının isteğiyle bütün ınek· 

helak edecek. ve laza haber RÖnderdi. ki hayat! trltbata elinde bulunduruyor \er ltinde her ~il• tttdlh ta:fan bir 
Ah kızım, ne olW'la tenden olur, Sultan hanım geyınıp kuşanıp ve Sovyet Ru.ayanın arka kapısı olan nUrnune olm.uttur. T6rkiye '926 da 

bari bir kerrecik olsun yüzünil ona maiyeti ve ıaltanatı ile köprünün ba~ boğazları elinde tutuyor. Sovyet Rusya- Milletler cemiyetinin Mu1UI meselt:alnl 
göster ki bir miktar gönlü ferah ol- pna Keldi. Salına kınna köprüden nın cenup tarafındaki sed çok kuvveli- hal tamnı kabul etmif, '932 de Millet-
sun. geçerken yüzUne gül dikeni batb. dir; çUnkU bir tarafda TUrkiye He şark ter cemiyetine girmif, 1934 te Balba 

Bunun üzerine kız: - Aman yüzüm.. oaktının diğer Uç bası olan Irak, liran ve paktının kunılmıaatnda en mühim lrnil 
- Ey valide, dedi. Ben o··yJe ko- Diyerek 0 eri döndü ve konag-ına T k ı B k k .. ı 19'7 d Şa-L Lb h • ür ive i e al an pa tının diğer azası o muı ve e nt pa11. nı atar-

i lay kolay değme şey ile yüzümü göı- geldi. olan Romanya, Yuios1avya ve Yunanis- mı,tır .• Türlr.lyenin politilcası AYrupahın 
Şahzadenin annesi bu hali görün-• var. Onu a RÖtÜr. Belki bu aefer termem. Şahzade ı'•• kızın -rı· döndU;;.ünü d 

ek k id H el K • 1 • ""' ,.,~ ,., tan var. Birbirlerile ademi t~cavüz pakt· cenubu prlr.isln e ve Carbt Aayada lr.ü-
ce canı t rar sı ı ı. emen ora an ur anın nirmetine bana acır. Kadın·. nörünce endı'- ı'çı'nde •nn••ı'ne koıı- k lh 
ı._ ıı d d Ih l bö ] 1 " r- Q ...... ,.. lan lle ba~lı devletlerin teıkil ettikleri bu ~ült, fa at w eeven devlerden mü-
&.aütb saraya ön ü. Ve ası "ye söz erle ailem edip, - Ah '-ızım, ne ı·ster•en onu ya- tu. -'-kil hl '-1 t -L b hl lı:: 

at " karantina kordonu dU~a sulhu için en teşe1t ı o& ar ttıs • etmeg ve u o • 
- Ah evladım, dedi. Ne zaman- kallem edip annesini yine kandırdı. panz. _ Aman valide .. Bu k-. -1 ar mas- b k _J 1 

K l h ao kıymetli amildir ve hu muvaffakıyet lan Üyü aev etleri.n rekabetlerinden 
danberi anzümün beL-;:.i aibi eak- edıncağız, ev at ahn için bu sefer Deyı'nce aultan de·. raf ettı'k, yan yoldan do"ndu". ı ridi F k b ı d L L d '- ti L "~ ~ "" başlıca TUrk d~ omasiıinin ese r. •- uza ta u un uraca& &a ar ııı;une 1 na· 
ladığım incimi o kadına verdim. Ne de peki.. - Size doğruıunu· ıöyliyeyim, Deyince kadıncağız tekrar kızın kat bu ıteddin bir<Zayif noktaaı vardır ld le aokmaktır. 
Yaı:>b denin. Gözümün önünde Pa- Dedi. Kur'anı aldı, koynuna koy- dedi. Altından bir köprü yaptırırsa- evine Retdi. 0 da Adalar d~nb:l ve bo~azlar geçldldlr. itte Tilrkiye ile lngiltere arasında ge

PllRana verdi. Papagan da o canım du saraydan çıkarak karşıdaki !:ona- nız. Etrafını RÜllerle aüalersiniz, Sah· -Dediklerinin, istediklerinin hep- Geçen yaz Jtalya lle Sovyet RU!)'a ara- ~enlerde yapılan malt anlatmalara bl
İncileri çıtır çıtır kırarak yedi. Yut- ğın kapısını <;aldı. zade köprilnün bir ucuna yatağını Iİni yaptık. Ne diye oğlumun yanı- sında ve Habe§ pUrU:r:U esnasında Ingil- yi.ik bir mana veren cihet Türkiyenin 
tu. Görsen, içimin bütün yağlan eri- Sultan onun Reldiğini RÖrÜnce he- yaparak yatar, ben onun yanına ge• na gitmedin. tere ile Italya arasında olduğu gibi bu her türlü çatıpnalardan. içtinap ederek 
di. Ne yapacağımı şaşırdım. Bilmem men kotarak merdivenlerden indi. lirim. Orada beni görür. Diye aordukta, kız da: mıntakada zuhur edecek her hangi ger- sulhun muhafazası uğrunda beslediği bu 
halimiz nice olacak. Cariyelere bırakmadan kapıyı açtı. Bunun üzerine kadın kalkar ea· - Ey valide. yüzüme gül Jikeni ginlik şark kapılarının bekçisi olan Tür- samimi anudur. ÇünkU siyast bakımdan 

Şahzade de şa,ınnıştı. Üzülmesin Kadının kluna Rİrerek izzet ve ikram raya gelir ve kızın söylediklerini oğ· batb. Köprü de aizin olsun Şahzade kiye üzerinde tesir icra etmekten hali bu anlaıma1ar tunu gösteriyor ki Tllr-
diye annesine: ile yukan çıkardı. lana anlatır ve: de... kalamaz. kiye lngiltereye kendi itlerini emniyetle 

- Kusuruna bakma .• Bir ceha- Şahzadenin annesi şaşmİş kalmış- - Ne yapalım, dedi. Cevaba keıti Cevabını verdi.. TüRK SOVYET DOSTLUöU tevdi edebileceği hir büyüle devlet na-
lettir etmiş, dedikten sonra odasına tı. Koynundan oğlunun hediyeei atb. Bir altın köprü yaptıracakmıt- Kadın: Türkiyenin Sovyet Rusya ile mtlnase-- ı:ariyle baltıyor. Türkiye gibi harplerle 
1tapandı ve yine iki gözü iki çe~me olan Kur'anı çıkanp verdi. sın, köprünün bir ucuna dötek serip - Ey kızım, ne yapalım, sen her betleri bir çok bakımlardan ehemıni· dolu bir tarihe malik olmasına raimfın 
eabaha' kadar ağladı. Sabah olunca Kız, kur'anı üç defa öpüp üç defa yatacakmışıın. Seni «elip orada gö- ~ye bir bahane buluyor, yumurtaya yetliclir. Son zamanlarda Türk - Sovyet bugün kuvvetli bir sulh lmili olan bir 
tekrar annesinin yanına gitti. Elini başına götürdükten e">nra yüksekçe recekmif. Eier kudretin varsa yap- kulp takıyorsun. dosUuğunun na.zarı dikkati calib bir au- memleketin imar ve inkipf hareltetlerin-
Öptü. bir rafın üzerine koydu. tır. Dedi. Kız da bunun üzerine §U rette geytemesi TUrkiyede bir hayli en- de lngiliz sermayesinin ve lngiliz müta-

- Ey muhterem anneciğim, de- Kadıncağız: Hasıh kelim Şahzade, kızın dedi- cevaba verdi: dişe uyandırdı. TürkUn milll mücadele hauıslannın kullanılmasını temin etmek 
ffe. Benim çok kıymetli bir Kur' anım Ey benim aüzel kızim, dedi. ii aibi bir albn köorü xapbrdı; Etra- _-BiTMEDi- emasm.da hig bir doatu olmıyaıı Kem&- \,üyük bir muvaffakıyet olur. 
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itiraf 

Devrilen ~m 
Kırchğı pi>tlar, devirdiği çamlarla 
meşhurdur. Geçen giin onun bulun
duğu bir mecliste konuşulurken Y8fl 
on beş aenedenberi otuzunda çifte 
demir atmış bir bayan şöyle demiı: 

NereJ,n bildin" 
Küçük Erdağ merdivenden dü~ 

müştü, yüzü gözü kan içindeydi.Fa
lcat gene sokağa çıktı. 

ilk rastladığı arkadaşı: 
- Af dedi. Sen bir yerden dür 

müşsünf! 
Bir arkadaşını methediyordu. Hazır 

bulunanlar: 
- Ayol, dediler, sen onu göklere çıka

rıyorsun Ama o gezdiği yerde senin ah
laksız, terbiyesi?. biri olduğunu söyleyip 

İçinde yüzlerce aatıcı, memur çah
'8n büyük birkaç mağaza sahibi olan 
Kohen ölüm halinde idi. Kanıma iti
rafta bulundu : 

- Kocam her sene, doğduğum 
günün yıldönümünde hana bir inci 
hediye eder. 

Erdağ hayretle : 
- Nereden bildin, diye sordu. 

Bizim meşhur gafc;ı ne dese beğe- ------------
nirsiniz} 
-Hanımefendi, kimbilir ııterdan

Jığmız ne kadar uzun olmuştur 1. duruyor. 
• d" Cevap ver ı : 

- tkimiz de aldanmış olabiliriz. 

-*-

- Karıcığım. Ölmeden evvel sa
na bir itirafta bulunup affını kazan
mak isterim. Ben seni iki defa aldat
tım . 

---·---
Zarat'lna. 

Eğlenceli yozılar 
Aslana nezaket 

iki arkadaş arslan avına gitmişler
di. Bir tanesi, karıılanna bir ulan 
çıkar çıkmaz kaçmağa başladı. öteki 
ateş etti, öldürdü. 

- Peki affettim, üzülme.. Şu 
halde ben de sana itiraf edeyim : 
benim de iki defa sana ihanet ettiğim 
oldu. Bir defa yeğenimle, bir defa 
da mağazalarının müstahdemleriyle. 

Kumaşçı müşteriye teminat verdi : 
- lnanın ki hu kumaşı size za

rarına satıyorum. 

- Eyi ama sizden her kumaş alı
şımda böyle söyliyorsunu, hiç kar 
almadan satış yapmanızın imkanı 
var mı} 

---*·---
Diğeri dönüp geldiği zaman ; ar- Mübalaga 

kadaşı: - Biletlerini:zden birine tayyare piyankosunun bitinci ikramiyesi isabet etti. Mübalağayı pek sever. Geçen gün, hiç 
Kumaşçı cevap bulmakta güçlük 

çekmedi: 
- Aıkolsun 1 dedi. Aslan hem - Evet amma ... öteki bilete bir amorti bile dUşmedi... gitmediği bir memlekette başından geç- - Kumaşı paket yaptığım kağıt

la sicimden biraz kazanmakla iktifa 
ediyorum. 

de dişi ulan. insan dişi aslandan da memiş bir macerMını anlatıyordu : 
korkar mı} Arıların faydası Zamane! - Deniz banyosu yaparken yanıba-

0 zaman, ötekisi: Arıcılığa merak etmişti. Ziyaretine ge- Seksenlik büyÜk anne, küçük kıza şımda bir köpek balığı görmiyeyim mi? 
-Korktum da mı kaçtım zanne- len bir arkadaşı sordu: - nasihat ediyordu: - E ... ne yaptın? 

diyonun) dedi. Hayır. Ası.:nın diıi - Nasıl, memnun musun arıcılıktan? - Kızım, eğer uslu durursan cennete, - Ne yapacağım, gayet basit. Hemen 
olduitmu uzaktan farkettim de, ka- - Henüz bal almadım memnunum. yaramazlık edersen cehenneme gidersin. köpekbahğını başından yakalayıp dibe 
-'-'-- 1 k ı!>-' t 1d " • ·m geçen gün gelen tahsildarı anlar öy)e bir - Peki büyUk anne, sinemaya gitmek daldım ve hayvan boğuluncaya kadar cuıuma yo verme aae o ugu ıç 
.. - d __ t.•)d• kaçırdı ki sorma! için ne yapmalı? dih<le kaldım. onun en çcgJ mı. 

-------
Düğün hediyesi 

Saatçıya giderek: 
- On beş tane masa saati var. 

Dedi. Satın alır mısınız} 
Saatçı ıüphe ile sordu: 
- On beş tane mi} Nereden bul

dunuz bu kadar aaati} Çalınmıo mal 
olmasın sakın'? 

- Yok canım. Ben geçen haha SAUHU iCRA MEMURLU-
evlendim. Bunlar düRün hediyeleri! O UNDAN: 

---- Salihlinin koca çqme mahal-

Sarlıof aklı leıinden palamu4u Hakı Guuca 
ba senet 200 ve nakden 150 liralık 

Meyhaneden çıkıyorlardı. Arka ... cem'an 350 liara faiz ve muraf 
datlanndan bir tanesi masadan kalk- itasına borçlu Koca Çefme mahal-
mamıeb: lesinden pamuk ve palamut tücca-

- Hadi, dediler. Gelsene. Ne n Mehmet bal namına çıkarılan 
duruyorsun} ödem emri borçlunun ikameqilu 

- Ben kalıyorum. meçhul olmaımadn teblii edileme 
- Nerdeyse aabah olacak, hadi metinden alacaklının talebile ili-

evine git yat. nen tebliiat icrasına karar v•il-
- Gidemem. Kanın paylar. mit olmakla tarihi ilindan itiba 
- Neye} ren 15 ıün zarfıııda borçlu Meh-
- Eve : geç geldin diye.. met bal icra dairesine selmez •eJ• 

---:= bir vekil dahi ıöndenp be1an ve 
- M~aeclcnızi rica edeceğim. Erken gitmek mecburiyetindeyim. Seb itirazda bulunmazg hUlnnda ceb-

- Bunlar böyle para içiıa mi oynıyorlar? - lşiniz mi var? ep ri icraya teveuül eclileceii 'Ye ha 
- !1QU' keyif tpD... - Hayır .. Başka bir yere davetliyim de... Hapishanede: ilinm teblii makamma kaim ol .. 
---D·ala~-a-~-.-n-a-aı·/-~~~--~~~....._~~~~..----~~~~-~""'!'!!1~~~~y;-a-z .... ı-k-!-~~ mi-ha~=!:~!: caiı ltizumu ilin :Cüıı) 

Kolu, ayaklan, yüzü sargılar için Aile hekimliği yapan ihtiyar dok- lMr haWe; tok .unw llttlllnla için mah-
de " ahla fh b. . . • h te k kCim olacaksınız. - ------------yatağına uzanmış, yıp o - tor ır ıo ıçın eeya a çı mıya mec-
yarak kukumav gibi düıünmckle b~r 01mu,~. Fakükeden yeni çıkan ~ .=ır ~8:_afb:':~~ ::.amob~ IZMIR MEMLEKET HASTA-
mequlken bir ar'kad8f1nın geldiğini oglunu yerme bıraktı. Seyahatten . Y NES~ D~ ~~~-
haber verdiler. dönüşünde oğlu ona sevinçle haber ti§ti. O OK TOR 

-Zi~~':Mi ve arkadaşını gö- iverdi: Baba. Senelerdenberi hazım- Çık-;;;;z y ol CelaA 1 Yarlın 
"6nce: aızhktan şikayet eden bay Akili eyi Kadın dert yanıyor: 

- Geçmiı olaun, dedi. Bapna bir ettim. Şimdi aapasa~lam. - Kocamın hastalığıyla ne yapaeağım 
~ geldiğini işitmi§tİm ama bu ka- - Hangi Akil} Şu zengin adam bilmem. tld aydır yatıyor. Şimdi ev için-
tlar mühim oJduğunu bilmiyordum, mı} de dolqmaya başladı. Fakat doktor su-

So ,_ __ d · U k - Evet baha. dan ı....ü bir ıey içmesine müsaade - rma 1UU qun.. cuz ur- inli' 

tuld - Yazık 1 Sen tahsilini o adamın ednıem onu öldürmU§ olacatımı söyledi. 
Muayenehanesi ı ikinci Be)'ler 

aobimda F1r111 ........ (25) 
numandachr. -umNuıl oldu'? müzmin hastaJıiı yüzünden yapa- - Öyleyse sen de ona ıudan bqka bir 

bildin. ilmim senin kadar değil miy- fe>' verme ... TELEFON ı 3958 
- Geçen giin bizim izzet davet 

etmioti. di sanıyomın} - Evet amma, sudan bqka bir teJ EVi Göztepe Tramvay caddai 
No. 1O18 m..EFON 2545 

- Bu davetten eonra oldu değil - * içmesine mUsaade etmewm kocam beni 

mi'? - Bu kemancı sana baktı da cBir öpücük ver bana..:t dedi. Nüktecilı öldilrilrı 
- Evet, Epey İçmiftim, fena hal- - Ayol. O çaldıiı tangonun adı... o ak§am keyfi pek yerinde idi.; nük-

de aarhottum. Her taraf dönüyor gi- teleri ve bot fıbalanyle ynındaJdnl 
bi geliyordu bana .. Gec; blmıttun, Cevap Acelemiz yok ne,eye botuyontu. Zelrlsmm pek fazla 
son tramvayı bçırmıyayım dedim oJmamaalyJe maruf biri de bir nükte a-
ve hareket halinde tramvaya atla- Erkek - Her gUn bir .uru masraf ya- c Yefİ)ay» bir afi, yapbrmıttı: vurayım dedi: 
mak istedim. pıyor, bana dUzinelerle fatura ö4ettyw.. cAlkol yavq öldüren bir zehir- - Ayol. Ama tuhaf, sen zeki bir adam-

- Anladım. Tramvaya atladın. Bankada kalmaymca dir.:t mıpuı yahu! 
fakat tutunmadan ve muvazeneoi sun.-""-' par:aıruz ne Ayyqın biri afişteki bu cümlenin NU:ktedan zat cevabı yerle,tirdi: 
kaybederek düftiin. yapa-au.. altına fl)yle yazdı: · -Tuhaf olan fey, bunu senin farkedi-

- Hayır, daha fenası; ortada Kadın - Bopnacalız. cNe zarar) Acelemiz yok kil• fin .. 
tramvay yokmuı 1 

* Bilmedikleri •• Fran•ız Fıkrası 

Son zamanlarda ot.wnobil merakı- Kariaına doğumunun yıldönibnil hediyesi olarak bir papa
na düşmüştü. Borç h4rç elden d~ ğan aetirmişti. Kllf henüz kafase yerleftlrilmitti ki söylen
me bir otomobil aldı. <:etme yolun- meye bqladı: 
dan aüratle geçerken bir polis onu - Kahrolsun kaynanalar! 
du.durdu. Kadm.cağız az kaldı küçük dilini yutacaktı. 

- Niçin durdurdunuz} - Aman! dedi. Annem önUmUzdeıki hafta bize miaafir ge-
- Çok hızh gittiğiniz için.. lecek. Bu bt bayle baiınrsa ne yapanz? 
J:stihfafla dudak büktü: Kocası, dÜ§Ündil, taşındı ve şu çareyi buldu: 
-Hızlı Ricliyorum ama, otomobil -:- ~izim ~pum da bir papağanı var ve o herhald~ terbi

kullanmaauu Ua- eyi biliyorum. Be- yeli 5?zler ,:90ylemeye allplJftır. Papastan onu alır, ~ır müd-
. t mobil idareain dair bilc:lik det bızlmkıniw Yanında bırakırız. İyi &J'kadq aayesmde bi-
~ 0 ~ e - zim papağan muluakkak güzel a6zler söylemeğe alı§ır. 
leıim ~ıtaplar dolcl~r. Papasın papağanını alıp ötekinin yanına koydular. Fakat 

Polıı cevap verdi: aradan ilci gün geçmeden hayan kaynana vaktinden evvel 
- Olabilir. Bilmediklerinizin ise çıkageldi. Daha kızile ybi karşılqtığı ve öpüşme ahnesi 

hastaneler dolduracak kadar fazla sona ermediği bir sırada papalmun haykll'l§ı i§itildi: 
olduğu gidişinizden belli oluyorl - Kahrolsun kaynanalar! ---* Arkasından papasın papağanı bağırdı: 

-Amin' Amerikan Fıkrası · 
Binanın kırk birinci katından sokağı 

seyrediyordu. Birden asansöre koştu ve 
sokağa fırladı. Rastladığı güzel bir kadı
nın böynuna sarılıp iki yanağından öptU. 

lngiliz Fıkraaı 

Kadıncağız şaşırmıştı. Ne yapacağını Hakim (Maznuna) - Sizin sabıkanız var mı? Çehreniz 
tayin edemiyerek sordu: b~ yabancı gelmiyor, evvelce sizi bir yerde görmüş olaca-

- Çıldırdınız mı? ğim. 
Beriki eliyle işan:t ederek cevap verdi: Maznun - Eski komşulannızdanım. Kwnızı piyano öl

renmeğe teşvik eden benim. 
- Ben sizi fU kadarcıkken gördüm. HAkim - Ya? cezanız esbabı müşeddede ile on senedir. 
~ mahzur Yoktur! 

- Eski gençliğimi tekrar elde edebilsem ... 
- Onun itila ırıi on M)d:rJnde bir deltbnh aeodin.. 

== IZMIR ·BELEDiYESiNDEN: 
Yerinde bir cevap ı - iki b in JBz kırk üç lira be-

B. d-'- ha anlan k ttur deli kqifli, Etref p&f& 747 nci ao
ıı u..to~ . yv .. 0 ?,u . - kak (ICayabatı) kenaniu:la yeni-

manın çareauıı buldugunu eoylıyor d b ı---L • ti. _ '..JI d-..;; .ft dı d en yap n 11c.a ıa nau .,. ... • 
ve ya~ ketı en uzun uza ya a bqmühenclislikten bedeli ....aw.. 
baheediyordu: . . linde tedarik edilecelr ketif Te tart-
Salo~ .hıç ~1• • c;ıbrmadan namesi veçhile açık eksiltmeye ko

dinliyen ihtiyara fikr~ı aorduklan nulmu9tur. ihalesi 12/7 /938 aalı 
zaman fU cevaba verdi: v sünii aaat on albdadır. lflirak et
• - Hayvanlan konuıt~a mek iıtiyenler yüz albnlf lıra Jet· 
ınsanlan auaturmaaının çareaını bul- • be kunafluk muvakkat temf. 
eaydın daha eyi olmaz mı idi, dok- :: ..Jcbuzu '\'eya banka teminat 
tor... mektubu ile söylenen sin •e aaat· 

= . ta emcimenene plirler. 
Menkul ve •• G,,ıyrı 2 - iki bin bet ıüz yirmi lira 

8o 1 aleyh• d · ~-•-!bata nf#oç- bedeli 1cqifl, tiri Çetmelik cadcle-rç u an e ıcra uuu .- • d h a. ı• f d. cadd • 
mi . Kendisine mal be anı sadedin- lltt en acı f'UI e en 1 eeıae 

d ' ı Y kadar uzanan 743 aayılı solralda 
e soru uyor: 1 ak L- ..:ı. • metre 

- Baoka bir menkul veya gayri byap~n kc ruÇ' ,~ l_-:.~~ d. 
menkul malınız, mülkünüz var mı'? 

1
•0ktY a beandal.ızaıukyonb~I. d teclen ~~ 

· ki · ı en eım aııne ana 
- Halen gayrı men u vazıyette ec1· ı k k ·ı --- -es' •ec 

im k .. h. daha d r 1 ece qı ve f&:nuaua 1 • 
o a uzcre, ır feY var ır h•t k luiltm konul-•tur Nedir) ı e açı e eye -'-T • 

- Ot bilim 1 ihalesi 12/7 /938 Salı sini aaat 
- o i:i:ıe nk n on albdadır. lftirak etmek iıtiyen-
- me u ler yflz seksen clolnıZ liralık mu-

Hayır 11 .. urumdan devrildi, L _ _ 
- ' -... Takat teminat makbuza veya DIUl-

bataklığa saplandı, kaldı! • ka • __ ı ...... _L ·ıe -:-'--
---- temmat mmuuuu ı .uy..,._.. 

- Pin ve saatta enciimene plirler. 
Telefon 3 - Oç yüz Jinni dört lira on 

Sabahleyin, vapura yetifmek için ı.ltı ~ bedeli kesifti ~ 
acele ediyorlardı. Bu sırada Orha- 1840 ncı sokakta (Meserret) yap
nın aklına, mühim bir iş için, arka- bnla:ak adi dö,eme bafmübendia
da1t1na telefon ebnek geldi. likten tedarik edilecek ketif ve 

Hemen telefonu açtı. Konuşma- 9artnameıi Teçhile açık ebiltme-
ğa bafladı. O sırada annesi: ye konulmuttur. ihalesi 12/7/9• 

- Haydi oğlum! diye seslendi. :alı sünti saat on albdadır. lfrirak 
Vapura geç kalacağız.. etmek iıtiyenler yirmi dört lira 

Orhan, telefonda arkadaıına : elli kurutluk muvakat teminat 
- Biraz dur, dedi. Biz gezmeye makbuzu veya banka teminat 

gidiyoruz. Ak .. ma aelince kaldığı- mektubu ile söylenen sün ve aaat
mız yerden c:levmn ederiz. T elefonq ta eacümene ıelirler. 
kaoatma.. 26-1-5-8 2288 (231•) 
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Babanın Oğlu 
.1 

Riza, aen bu satırlan okurken ben lanclı~ımı, babamın küfürleri, anne-
dünyadan ayrılmış bulunacağım. min tokatları altmda cxildiğimi iti-
$aşırdm değil m1) Hakkın vnr. Vü- raf edeyim. 

cudu sağlam, ııhati yerinde, parası Bir s:cün hiç unutmıyorum, daima 
çok, mevkii yüksek bir adam durup ağlıvan, çirkin, kirli suratında sü
dururken ölümden bahsederse buna mükleri parlak izler halinde parlıyan 
~şılır .. Fakat hayret etme dostum .. bu çocuğu gene benim kollarımın a
Bu mektubu okurken ben ölmüş bu- rasına vermiştiler. Onu gezdireyim, 
lunacağım. susturayım, eğlendireyim diye .. Ben, 

Bu istiyerek ölijmün sebeplerini kollarımın araaında çocuk odadan 
sana anlatmıya çalışacağım. Öyle çıktım. Onu yavaşça bahçeye inen 
Zannediyorum ki hayatımda beni Ö· taş merdivenlerin üı:erine bıraktım. 
lüme kadar ıürükliyen, hic; bir kalbin Ve e vmıtum. 
duymadıiı vah~t, garip fevkalbe~r Ak'8m evde mUthiş bir kıyamet 
hislerimi aa.na emanet ederek, S&na koptu. Beni azarladılar, durdular. 
btrakarak ayrılıyorum. Hayatımı c- Annemin şu cümlesi hlla kulakla
bedi bir aatırap zenciri şeklinde ba- rımda çınlıyor: «Zavallı yavrucuğu 
tıa aüriikleten, ve nihayet bugün son taşlar üı:erinde bırakmışsın. Halbuki 

--

Amerikan marka lstaklit ıinek ıuyu dünyaca tanınmlJ en te1irU ıinek 
ıuyudur. Haıeratın yegane dütmanıdır. Bir defa tecrübe yapan lıtaklit. 
ıinek sqyundan ayrılamaz. Tavı iye ederiz. 
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Karaciier, böbrek, tat ' ve kumlarından 
mütcıvelli sJncılarınız, damar ae1tlikleri 
ve ıi§manlık ıikiyetlerinizi UR1NAL ile 

bir hiddet çığb~ı son bir haysiyet o el değil ki,. kardeşin. Bilmem na
hamlesi şeklinde beni ölüme kadar sıl oldu, itiraza, haykırmaya cüret et
RÖtürcn bu garip, bu marazt acıyı, tim ve chavır» o kardeşim değil.. 
ölümümden birkac dakika evvel ilk Babamın oğlu~ cümlesi renksiz du-
Clcfo olarak aana açmak, sana ıöyle- daklanmdan döküldü. geçiriniz 

rnck istiyorum. Bu itiraf, bana ken- Anne 8evgisinden ayrı, hayatta 
dimi bütün insanlardan yukarıda dert dinletecek bir kucaktan uzakta 
«Ölteren gururumdan yaptığım bu büyüdüm. Gençliğimin en ateşli gün 
fedakarlık oirndi bile ellerimi titreti- leri leyli mekteplerin •oRuk yatak-
Yor. hanelerinde dondu. Annem yalnız 

Başladığım bu mektubu yırtmak yaşamıya Çok tahammül edemedi. 
ve ölümümün earannı ceıedimle e- Babamdan ayrıldıktan iki sene son
bcdiyete kadar götürmek istyorum ra bir hastanede haykırarak, elbisc
F' akat bu elimden Relmiyor. Çünkü \erini parçalıvarak öldü. Bu haberi 
arka\da yalnız ıenin halledebilece~in benden gizlediler. Beni annemin son 
bir Para ve intikam meselesi bıralcı- -:lakikasında yanında bulunmak saa
Yorum. detinden de mnhrum ettiler. Babam 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalllt gi· 
bi maddeleri eritir, .kanı. temizler. lez. 
zeti hoı, alınma11 kolaydır. Yemekler· 
den sonrJ yaram h•rdalc ıu l~erisindc alı. 

Yann aabah, daha doğruau öğle- ~ene benden uzakta bir eşkıya ta- nır. 
Ye doğru, niçin odamdan çıkmıyo- kibinde bir kaza neticesinde öldü. 
rum diye merak eden hizmetçiler 0 • Annemin yerine aelen kadın, onun 
damın kapıaını açtıkları vakıt orada 'lC olduğunu ö~renmek bile iıteme
iki ölü bulacaklar ve derhal polise dim. 
koşacaklar. Hayata becerikli bir iş adamı ola-

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU • lSTANBUL 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlırlnde ıe,hlr edllmaktedlr. LUtfen ziyaret 
ediniz, ~atı• toptan ve perakende 

Şark Sanayi 
Fener Tip 5. 

Bozkurt Tip 8. 

Kelebek Tip 9. 

Kumpanyasından: 

90 Cnt 

85 
80 
76 
70 

» 
» 
» 
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Kurut 
832 

756 
723 
890 
657 

85 • 732 
80 • 1701 
75 • 670 
10 » 639 

1 - Yukaridaki fiatler, fabrika teelim Ye bedeli JMtin adeti 
meai mefJ'Ut 36 metrelik bir top için olup aarari 1 balyalık (Ya .. 
ai 25 top) ıahtl.,.a mahıuıtur. 

. Bunları okurken, alnında, gözle· '"ak girdim. Seneler önüme binlerce 
rınde, çehrende çizilen sayısız sorRu 1ira yığdı. Fakat bir damla sevgi, bir mw=-ı.11Sl'ftCU4ıır.ım-•••t1111•-----.. -----••••••• 
IJarctlerini ben buradan görür Ribi "')arça şiir "ctirmedi .. Ben hissiz, kuru Manisa vilayeti daimi ene Ü ine-

2 - Beher balya ambalaj ve pl'eae masrafı olarak 100 kurut 
mütteriye aittir. 

3 - lıtaıyona veya maiazaya naklini i~teyenlerden beher bal· 
7a için 30 lcunıt araba nakliyat ücreti alımr. 

oluyorum. Yanbı okumıyoraun do! · ':lir dal p;ibi yasadım. Kadın benden 4 - l • 24 top alınak isteyee. müfteriler yukarıdaki fiatlero 
'yüzde 2 zamla mal alabilirler. tum, yarın odamda iki ceaet bulu- kaçtı. Bu acıyı kimseye duyurmak n j D den: 

nacak .. Cünkü bu dakikada tam ya- i.stemiyen zavallı ben, utırabıma s;fU· 

~hanemin ltarfıaırida yerde yatan bir rur, özleyişime nefret ismini verdim. 1 - Manisa Memleket hastaneai için 130 kalemde 3341 lira
0

• 30 
ceeet var. Ve kadından kaçar ~ibi RÖründüm.. kurut kıvmetindc ilaç ve tıbbi malzeme ıatın alınacaktır. 

Yukarıda söaterilen bez fiat1eri vekaletin teıbit ettiii fiatlere 
uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduiu tas
dik olunur. 

Odam bir mabet aibi yan karan- Ri a azizini.: Ben kadından · değil. 2 - ilaç ve tıbbi malzemenin mi,kJar ve envaını mübeyyin listeler 
lık .. CünkU bu ccaedc tavandan dö- kadın b'enden kaçıi,ortlt.i, ve sartnameler Ankara htımbul ve llzmir Sıhhat müdürlilklerine gön-

Ticaret Oclaıı rumi Mülarii 

•• külen bol ıoık altında bakmağa ccsa- Gene aon getcnin liikayesine geli- derilmiftir. Orada aörülebilir. 
ret edemiyorum. Onun içfn bütün yorum. Akşam her vakitki garip ve 3 ....... lhale 7 - 7 - 938 .perıembe aünü aaat on buçukta viliyet dai-
clektriklerl aöndürdüm. Simdi yalnız valnız hayatımı yaşıyorum. Kosko- mi encümeni önünde yapılacaktır. 

Manisa vilayeti daimi 
ninden: 

encu~-

masamın üıerindeki yeşil abajurlu -:a evimde yapayalnıı: .. Dimağımda- 4 - Muvakkat teminat 250 lira 60 kUruıtur. 
ki.içük llmba yanıyor. Bu daha fena, 1:ı:i ateşli bur~u, ~ene şakaklanmda 2182 (2313) 
azizim, daha fena. Dikkat ediyorum. ?onkhvordu. Sokakta bir köpek hav- wuu sa u s su uza a s..._.. 
Buradan dökülen yeşil ~iya altında 1adı. Ürperdim. Sonra kapı çalındı. IZMIR SULH HUKUK MAH- 15 ;rün müddetle arthrmaya konu
~u adam aapsa.rı çehres~ sarkmı~ <li- Sükutu acı acı yırtan bu ges}e saçla- KEMESINDEN: lup en çok bedel veren talibe iha-

1 - Maniaa huıuai muhasebesi ve daimi encümeni için 2660 lira 
75 kanıt laymetinde evrakı matbua satın alınacaktır. 

lı .. rnorarmıt dudalclariyle korkunç, ·ım diken diken kafa tasıma battı- Tevfik oğlu Mehmet Emin ve leıt vamlııcak .-rada tahakkuk ede--
tok korkunç.. · • lar. Zekiye ve Seher ve Dudu ve Fat- cek ihale farkı hiç bir hükme hacet 

2 - Nümune ve prtnamesi huauai Muhasebe müdürlüğünden 
ıöriilebilir. Ve ahnabilir. 

3 - thalcıi 7 - 7 - 938 perşembe günü saat on birde vilayet Daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Büt•• · · l d H'k~ Kalktım, titriyerek koridora c.ık- f ld ki k l k . !Jn cesaretımı top a ım. ı cı- E f _J_ • • 1 l k 1 manın fayıe.n mutasarrı o u arı a ma sızın vecıbesini ifa etme-
Yerne L--1 S 1 •ım. tra ımcın "o ~e er O\?ustu ar. 1 . d Akd . h il · d 

4 - Muvakkat teminat 199 lira 56 kuruıtur. 
h ~ ıyorum. an ve so ~un µ l d d I .. A • .. 1.. zmır e enız ma a esın e yen ınütteriden tahsil olunacaktır 

.~hreaiyle upuzun yatan bu adam enf ç~re.he: ~~ .. odan _J rul zşı:nry 0 ukm ikinci kordonda 4 No. tajlı 230 Daha fazla 1 t I k • ' 
2183 (2308) 

aa a on dakika evvel yacııyor ve be- 'le esı R"l ı yuzum e <.10 a~tı. aı:>ra - .. bb 1617 1. k _ ma uma a ma ıste-
. 1 " ı d""k""J .. v l l v k metre mura aı ve ıra ıy yenler d . . • 938/1537 1 

nırn e konuıuyordu.Kar11mda valva arık ? ~ muk ag~~ ar ~gfızımı s\: meli muhammeneli arsanın mah- d aıremızm sayı ı Kula vakıflar müdürlüğünden: 
han, inliy~n bir ifadesi vardı. Fakat 'lln 1 ıstıy~n ~edı t:r io. a: .. R!. ı kemece verilen izalei suyu kara- ·ı~syaslın~ müracaatları luzumu 

u ifadede gizlenen öyle amirane bir -:am arın uzerın e ~o ge erını yurut- . t' d 27/7/93•8 t 'h' e ı an o unur. 2285(2315) 
Kula Vakıflar idaresi deposunda mevcut 31 ad.:t halı 150 adet ki

lim 34 adet çul 8 adet ehram 2 adet askılı limba 1 adet kapı perdesi 
4 adet aaat birer birer ve ayrı ayn müzayede kaimeleriyle Te peıin 
bedelle sahlmak üzere açık artbnnaya çıkanlmqbr. ihaleleri 5-7-938 
tarihine müsadif ıab günü saat 15 te Vakıflar idaresinde icra oluna• 
caktar. Satılacak eı yalara ait izahatlı ilin levhalanna talile edilmit olup 
daha fazla izahat almak ve mallan görmek istiyenlerin her gün ve 
arttırmaya i_ştirak edeceklerin de bildirilen (Ün ve saatte mahalli mez

ed'a v k' y ı · .. . . •üler. Kapıyı açtım, karşıma o çıktı . rına ıı ına en arı ın 
ar ı.. avaran, hır kopek .s:tıb ı H" d. v müsadif çarfamba iÜnÜ saat lOda 

Yaltaklanan bu adamı ben öld"' - ıc tanıma ıgsm ,o,. t . . 1 
dü l . bo f . ur Bana ilk sözü . «BGn sizin karde- ~ır ıulh hukuk .mahkemesı sa o-

rn. rı ynunu, uyı ve ınce pıu- ' · "' . . d ı -'- B t Dadı aranıyor 
makin 1 b k O linizim » cümlesi oldu. cNe ıstıyor- nun a aatıtı yapı acaabr. u ar -
ınek. ~ımb.~"tü'"enksı tım: .nu sludstur- 1unu:ı)~ iıtifhamı boğazımda dü- ,tırmada tahmin olunan .· bedelin Biri üç, diğeri iki y-.ında iki çocuğa 
V ıçın u n uvvetımı top a ım. 1 d , • .:ı d tm' b · · b ti' d b del bakm-'- ·· b" T'" k d d e 0 ıl ld b"I b' d b" {ümlendi, dudaklarımdan a ... ma ı . .,.uz eye lf eşı nıs e n e e - uzere il' ur a ı aranıyor. 

ı nas o u ı mem, ır en ıre ;.:. k . . d" ı 'ld'"'. l'b' "h l • L"T' 
&aınan dolu bir çuval gib" kl .. .münden çe ildim. O içenye S{ır ı ve verı ııı ıurette ta ı ıne ı a eaı 0 ovan ganteıin~ müracaat ' edilme-
:tın;ı10 ara~ından ka,_.d 

1 
parmad .. a- teklifsiz adımlarla, aralık kalan ka- yapılacak akıi takdirde ıatı, on lidir. t - 3 

kUrde hazır bulunmalan ilin olunur. 

. ,, ı ve yere U§- b ·· d h 1 k 'k' · t lü. ?ısından bir ziya demeti fı~kıran o- ef gun • a uzatı ara ı ıncı ar -
Artık nefes almiyordu. Ölmüıtü. 1ama doğru yürüdü. Ben de arka- tırmaaı 4/8/938 perfembe günü 
Bu d ,_. d' b'I" 3ından. saat 10 da yine dairemizde yapıla· a ::tm ıum ı, ı ıyor muıun M d k" ki "' k 

doatum' O b" t"" ı·· h . ed asamın yanın a ı o· tuga otur- ca tır. 
r. nu ır ur u ta mm e- d G • k t ·· • d hak t 

m~· Bak b .. r . u. ayrı men u uzerın e a-
0 ı.. n~.. L ı.._ en sa..n

1
a 80d Y ıKveyıdm. Ve benden bir siaara istedi. Ver- lehinde bulunanlar ellerindeki rea-

ocnım uaoamm og uy u. ar e- ,..~ .. 'k' ·ı b' l"k · · -:: 
§İm • d" H h Jim. Yaktı. Garip, garip güldü. Ve mı veıaı ı ı e ır ı te yırmı 5un 
..,. mı ıyorsunuz.. ayır, ayır.. · · d d • · u t 
~ardeşim değil.. Sadece, yalmı:ca «maşallah, dedi, hen içecek izmarit ltçı~ le aıdremıAzek ?1 ~~kacd~adt eh~-
oaba x.ı ':>ulamazken siz ucu yaldızlı ııgara erı azım ır. ıı UIL ır e • 

ntın Oııı; U.. lm 1 çıyorsunuz.» ~anna da tapu sicili malum o a-
~ tte hiç kimsenin bilmediği haya- -'·k '-· d h • 1ca1---k 
tırn h 'k'" · B h Sonra yalvarmıya başladı. Baba- -ıı r.a paylAfma an arıç ıaçs • 
da ın ı ayesı.. en enüz on yasın- mm ölümünden aonra her -yi sat- }ardır. . . 

hir çocukken annemle baba~an .,- ş tn 7/7/938 t ih den 
ar d h b nı•lar .. Simdi ann-ı"yle beraber aon- • . ar ame • .ar ı.n •. nsın a ayat irliği, anlaşılama- " ... ,. b h k ör b 1 rn l lUZ bir yoksulluk içerU.inde imiıler .. ıh aren er .e.sın g e ı meaı ıçın 
d

. ~ ığın kör düğilmiyle düğümlen- kt gayrı menkulun ev••fıda 
B ba Benden yardım bckilyorlarmıı .. Ö- açı a ve -

] '·. a mı Anadolunun uzak yer- , . prtnamede yazılıdır. Mil'Zayede-
erınden birine tayin etmiıılcrdi. An- en babamın namına, annemı çıldır- . 1. k t k · t' 1 kıymeti 
n ı · be · h "'k k ı.. ye ıt ıra e ıne ıs ıyen er 

ern stanbuldan avrılmak ~temi- •an, nı ayatın en yu ıe zev&.ı h • M dl bu~uV.u y rd 1_ ı. .1 k . 1 . mu ammenenın 7 o ye ~ . 
o. u. Babamın tahakkümü, anne· .,ıo.n ıevme.ıt ve sevı me hıs erın- . b t" d k • m'ılli rn k b k b ba nıs e ın e pey a çeıı veya 

betn inadiylc çarpıştı. Aile yıkıldı ve len uza ıra an a mm namına 1. bir banka teminatı ibraz etmeleri 
d il enkaz altında kaldım. Bu vaka- Onu kovdum. Sırıttı «hen sizi ta- lazımdır. . 
~n sonra zavalJı ben babamla bir ·ıımıyorum~ Jedim. Yaltaklandı. Gayri menkulun vergi vesair 

rılayet merkezinden ötekine aürUk- d~abamın oğlu olduğunuzu ne bile- kanuni mükellefiyetleri satıcılara 
endim, durdum. ıim h Nüfus tezkeresini gö~~erdi. . ve yüzdeiki buuçk della.liye ve fe
lta Anı:emin y;rini şimdi başka bir . Çıldndım. Hayatta ~1er g.un .. bc~ı .. a• lutrr.ları alıcıya ait olup ihale 

.. dın ıs~al edıyordu. Ben bir çol· akıp edecek bu kara go.genın uzerı- bedeli def aten ve pefinen öclene-
Rkler bu kadının yumrukları, biı 1e atıldım ve öldürdüm. caktir. 
Ço akşamlar babamın gürliyen sesi Şimdi senden istedi~im şu .. Ölü- ihaleyi müteakip mütteri ihale 
•tasında hıçkırdım, durdum. -nümden sonra bu kadın, annemin bedelini vermediği veya vereme-

Asırlar kndnr uzun ve yipranan verini alan bu dişi param için yana- diği takdirde pyri menkul tekrar 
~~~rı sürüklcvip duruyordum. On :ak.. Halbuki ben onun dişlerini ,-------------:-
ha ıka. evvel öldürdüğüm adnm ha· ':eneli etine batırarak açlıktan ölme-
~~b annemin yerine gelen kaclının ini iıtiyorum. Bütün aervetimi ha- metelik bile verme .. 
a uy<lu. vır müeıeuclerine prfedilmek şu- Pençercden bakıyorum, Ay tipkı 

Her şeyden üstün tutt~ gunı- ~:yle em ine bırakan vuiyctnameyj babamın oğlu gibi ıınbyor. Daha 
l'Urnu bir daha feda ederek aana bu -nuarun sözünde bulacaknn. bir nefeı bile elmıya tahammülüm 
~ l'Üririden kac c!efa Yllmnık- )' alnız sana nlvannm, o krQlna yok ~ . ~ -~ 

26 - 30 - 3 - 2277 (2310) 

Manisa vilayeti daimi encümeninden: 
l - Maniaa memleket haıtaneai için bir yıl zarfında qai&da nevi, mikdar, muhammen IÖymet, tutar 

ve ~uvakkat teminah yazılı malzeme eksiltmeye konulmu,tur. 
Ekııltmeye konulan Mikdan Muhammen fiati Tutarı MuYaldmt temi· 
malzemenin cinai Kuru• Sm. Lira K. nab Lira K • 

Koyun ve kuzu eti 6000 Kilo 40 2400 180 00 
Birinci nevi ekmek 13000 kilo 1 O 1300 97 50 
Yo&urt 10000 Kilo ıs ısoo 112 so 
İnek ıütü 10000 Kilo 12 50 1250 93 75 
5.deyait 500 Kilo 100 500 37 50 
Toz '9ker 1500 Kilo 27 50 412 St> 30 94 
Tosya birinci nevi pirinç 3000 f"~ 30 900 67 50 
Birinci nevi ıabun 600 Kilo 35 210 15 75 
ikinci nevi ıabun 300 Kilo 25 75 5 63 
Çay 20 Kilo 480 96 7 20 
Kunı fuwya 1000 Kilo ıs ıso ıı 25 
Nahut 300 Kilo 20 60 4 50 
Sarı patates ı 000 Kilo 1 O l 00 7 50 
Makama elratra ekstra 1000 Kilo 30 300 22 50 
Muhtelif tehftye 300 Kilo 30 90 6 75 
Pirine; unu 251) Kilo 40 100 7 50 
Dornateı aalçasi 200 Kilo 30 60 4 50 
SiyaJı Erik kunısu 100 Kilo 25 25 1 88 
Cekirdekaiz üzüm Numara t t 100 Kilo 25 25 1 88 
Kok kömürü 100 Ton 2300 2300 172 50 
Kriple lcömUrti 20 Ton 1000 200 15 00 
Gaz Yalı 100 T eneko 260 260 19 50 
Makina N:ı A. F. 200 Kilo 43 86 6 45 
Malcina Yaiı 000 - 0000 20 Teneke 340 68 5 1 O 
Mazot 12000 Kilo 8 96 7 20 
Sebze ve meyva Muhtelif ......... 950 71 25 
2 - Şeraiti Viliyet daimi enc:lmeninde görülebilir. 
3 - ihale 30 • 6 • 938 per,_ı,. günü ıut OD birde Viliyet Daimi Encümeninde yapılacaktir.. ilin 

f!!unur. 2101 (2317) 



l7A ı tD 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

Büyük fed:ıkarM<larla vücuda f'e· 
tir;Jen fabrikamızda verli malı ola
rak her model çatal, bıçak, ka•·k 
imal olun1Y1al.tad1r. Avrupa mamul&
tı avanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malı fabrikasının mamul&tını her 
yerd~ l'fP.VJ,,•Z, 

LOKANTA ve Gazinocuların 
na7arı dikkatine : 

A!llt 

Emlak ve eytam bankasından: · 
Esas No. Yeri No.ıu Nevi 

A. 285 Yol Bedesteni Selvili han 33 Mağaza 120.-
• 286 Yol Bedesteni Selvili han 19 Mağaza 210.-

Depozitosu 
T.L 
18.-
31.50 
16.20 
12.69 
12.10 
33.-

lt 1138 Keçeciler Külhan sokak 18 Ev 108.-
• 377 Oımaniye caddeıi 15 Mağaza 84.60 
ıt 235 Yol bedesteni Selvili han 65/12 Mağaza 80.66 
ıt 233 Osmaniye mahalleıi ,,.. 4!1 Dükk&n 220.-
Jt 309 Kara Osman oğlu hanı 26/12 Mağaza 31.50 
ıt 875/2 Halkapınar K&ğıthane caddesinde 278 Ev 18.-
Jt 304 Yol bede.teni Selvili hanında Oda 30.-

C. 170 Rqadiye Nuri bey aokak 16 Ev 186 
lt 188/1 Esnaf Şeyhi mahallesi Asmalı S. 68 Dükk&n 130.-
lt 202 Saman iskelesi lstanbul hanı 9 Oda 63.-
lt 202 » » » 5 Oda 96.-
ıt 223 Fatih mahallesi Değirmend~ S. 75 Ev 84.-
ıt 152 Karşıyaka Alaybev timendifer S. 23 Ev 210.-
ıt 252 Buca lataayon u.ddeıi 50 Ev 180.-
ıt 128 Man;sa Köktaşlı mahallesi iplik pazan sobk Ev 156.-
J> 164 Manisa Alaybev Hendek Kahve sokak Ev 78.-
» 256 Manisa Saray Mahallesi üzüm pazan S. Dükl:in 65.04 
ıt 243/2 Manisa Hekim hanı Tahta Kale cami So. 45 Dükkan 21.-
J> 243/3 » » » » 47 Dükkan 36.-
» 255 Manin Saray mahallesi üzüm pazan So. 13 Dükk&n 125.-

4.73 
2.70 
4.50 

27.90 
19.50 
9.45 

14.40 
12.60 
31.SO 

27.-ı 
2340 
11 701 
9.76 " 
3.t5 j 
5.40 

18.75 
» 189 lzmir Gazi bulvarı 30 Mağaza 270 
J> 249 l:ı:mir Fettah Mahallesi Değirmendağı So. 57 Ev 72.- 10.80 
ıt 55/1-4 Birinci Kordon 64, 66 Oc dükkan 812. 121.80 
ıt 56/3 Saman iskelesi 3 Dü1<kin 29"1. 43.50 
" 258/ 4 Karetas tranıvay caddesi aile evinde 4 Oda 25.50 3.83 1 
» 99 Aydın Ramazan pa~a mahallesi Mimar Sinan sokak Dükk&n 66.- 9.90 

A.352/353 Osmaniye caddesinde 33 Mai{aza 152.- 22.80 

FLiT 

~ja!/!5/Z 
ıinPk/Pri ~ 

FLiT 
İLE • 

4lDÜRUHUZ 

, 
• 

U111•MI ..,.,. J. lrtspllı. 
lıııaluıı, Galııa, YıyY1MI• Hın 1 

Fabrikamız BASKURT marka
lı YERLi mamul&tımızı S?Örme· 
den, CAT AL, KAŞIK ve BICAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite it;bariyle 
Avrupanınkinden d!'ha yüksek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Satıı Yeri: İstanbul Tah
takale caddesi No. 51 

A.1133 Kızlar ağası hanında 17 Oda 27.- 4.05 
D. 6 ödemi§ Sineması 600.- 90.- •-!1!!!!2!!!!!11!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!El-!!!!:=::!!!!~~--..-!!!!!1-Blll!!!!!!!!...,.llll!-• 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiralan 27 • 6 • 938 pazartesi günü aaat on birde ihaleleri ya. 
pılınak üzere arttırmaya konulmu$tur. ( Jak Dekalo ve Ssı.) 

istekli olanlann hizalarında vazılı depozito akçelerini veznemize Vl'tırarak arttırmava ,..Örmeleri. 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 

23 - 26 2154 (2289) 

Muayenehanemi ikinci Beyler 
sokağında Halle fırkası sırasında 
65 numaralı evin birinci katına 
naklettim. Fransız hastanesile ali.
kam yoktur. Sabahdan aktama 
kadar müracaat kabul olunur. 

AŞÇIBAŞI MAltKA 
Makarnalar 

SeUinik •ergiııinin Birincilik 
madalya.ını kazanmıfta ... 

lzmir defterdarlığından: 
Satıt No. Lira K. 

1345 Birinci Kara"taı Halil Rifat paşa Cd. 202, 204 Kapı 50 00 
numaralı 220 M. M. arsa 

1346 Göztepe mahallesi Akgöz sokak 984,20 M. M. tarla 40 00 
1347 Güzelyalı Recai zade So. 925 ada 2 parsel sayılı 151 63 

606.50 M. M. Arıa 
1348 Güzelyalı Metres Tepe ıokak 810 taj numaralı 45 50 

163,75 M. M. Arsa 
1349 Güzelyalı Müstecabi zade So. 2550 M. M. 44 Numa- 100 00 

ralı arsa 
1350 Güzelyalı Metres tepe sokak 4 taj numaralı 141,25 70 75 

M. M. Arsa 
1351 Köprü mahallesi Mısırlı Cd. 299/1 taj numaralı 40 00 

300 M. M. Arsa 
1352 Kar,ıyaka Donanmacı Mahallesi Sezai sokak 33 93 00 

taj numaralı 93 M. M. Arsa . 
1353 Birinci Karantina Tevfikiye sokak 1 taj nnmaralı 133 44 

381,25 M. M. Müfrez arsa 
1353 Birinci Karantina Tevfikiye aokak 3 taj nu· 92 40 

1 maralı 308 M. M. Müfrez arsa 
1353 Birincci Tevfi!ciye sokak 3/ 1 taj numaralı 322,65 80 66 

2 M. M. Müfrez arsa 
1354 Salhane Ma. Enveriye sokak 129 taj numa- 40 00 

rah 255.75 M. M. arsa 
1355 Köprü Ma. Rahmet ıokak 5, 7, 9, 11 yeni numaralı 574 50 

574,50 M. M. arsa 
1356 Oçüncü lCaratas M. Adalet sokak 17 taj numaralı 35 00 

217,50 M. M. Arsa 
1357 Oçüncü Karata§ Aras sokak 30 taj numaralı 339,50 60.00 

M. M. Arsa. 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 26/6/938 tarihinden itibaren 

15 gün müddetle ve açı!< arttırma usulüyle müzayedeye l:on~lmu§· 
tur. ihalesi 11 • 7 • 938 tarihinde pazartesi güt>Ü saat on be~tedır. Ta-
liplerin Milli Eml&k müdürlüğü..'le mürncaatleri. 2287 (2316) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Kemeraltı camünin muhtelif tamiratı 20 gün müddetle açık 

arttırmaya konulınuttur. 
2 - Bu tamiratın kesif bedeli 721 lira 65 kuruştur. 
3 - Temi...,atı muvakkate 55 liradır. 
4 - !halesi 18 temmuz 938 pazartesi &Ü"Ü saat 10 dadu·. 
5 - Talip ve ehliyeti fenniyeyi h&iz olanların Vakıflar idaresine 

müracaatleri ili.n olunur. 
26 - 4 - 11 - 18 2289 (2312) 

1 

-

• 

1 DAIMON CEP V ANTILA,..Tô_R_l_;E~R-1--.=-ı 
~ En ıon icat edilen bu vantilatörle. bir ki.:çük pille itler. Bir sa-

atte bir kurutluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup :ı.arif 
fı bir kap içindedir. Bayanler el çantasında, baylar cebinde ta,ır .. 

~ 
Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 

' Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLl 
HOSEYtN HOSNO ticarethanesi •• 

' - ~-:.:::::::', 
Ul\1UM SANA YI ERBABININ 

Nzaarı Dikkatine 
Menwcat mahinaları ve tezırôhları bilUmum ıanayi makina· 
ları, T ornalar, M ak kaplar, Frezeler ııeıaiu ... 
cPLATf» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel'('ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kı•.vvette buhar kazanları. 
Her nevi demırler ve horular. 
Her ıi!tem kompresörler. 
Dekovil ve mııden ocakları demiryolları İnfaat malzem~leri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imal&t, kalıplık çelikleri, 
cıva celikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .• 
TIT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GiRAS Peştemalcılar _sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

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

~--=-'l~~.-a.. .................................. .. 

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

Yedek Parcaları Mevcut Olan • 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIYAN BiR MEMLEKETIE 

YASAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETLERINIZIN AYLARCA MUA TI AL KALMASIN! 
tsTEMIYORSANIZ VE VERECE(;INIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TEFERRTJATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI ~lEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

V J C.f O R 1 A • ,,'.t~~" 
it ,,ııoo co:m To•n•ı>mod•tl 

ı:a. fS P5 

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

TERCiH EDiNiZ --..... --
PHANOMEN Marka Bisikletleri 
PRESIDENT çok ehven fiatlerle 
P1KTATOR satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A1iotti Biraderler "VEM~· marka 
E. K. Ş. Kôzım Dirık ------lill• 

Caddesi Elektrik ampulleri toptan 
Telefon: 2801/3709 ve perakende satılır. 

~1---------------------·-u..--ıı::-.1 
. 

lstanbul Sıhhi müesseseler Ar-
tırma ve Eksi;t,ne komisyonundan: 

Karaman eti 100800 • 120500 40 ) 
Dağlıç 75000 • 75000 47 ) 
Kuzu 23800 • 31800 47 ) 9049 
Sığır 53000 • 63600 35 ) 
Kapalı zarfla yapılan e'<:si'tmede istekli çıkmıyan Sıhhi müessesele

rin 938 mali yılı umum Et ihtiyacı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulınuıtur. 

Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve ictimai Muavenet müdürlüğü bi
nasında kurulu komisyonda 6 • 7 • 938 çarıarnba günü ıaat 16 da 
yaoılacaktır. 
Muhanımen fiat, muvakkat garanti yukanya yazılınııtır. Şartna• 

mesi 603 kuru§ mukıı.bilinde her gün komisyondan alınabilir. 
istekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı belıı-eler ve bu İşe veter muvakkat garanti makbuz veya 
!:ıankı. mektubu ile birlikte teklifi havi zarflan ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 3689 

21 - 26 - 1 - 5 2187 (2266) 

1 Doyçe Orivantbank'~ 
Dl~ESDNER BANK Şt;HESI 

IZDliB 
MRRl\EZI : HERIJS 

Almangada 17:; Şubeıt Mevcuiiur 
l)eı nıaye ve ılıtıyat akı;eai 

165,000,000 Rnyb~mıuk 
Türklyeıle Şubeleri: lSTA~BUL ve lZMIR 

MHırıln Şubeleri: KAHIHK ve ISKE~VEHll'E 
Rer tfirlff lı11nk11 mn11ın,.IAtnı lfR vı> k11hnl """' 

• • - ~ • ,.. 1 : ' • ' • .. 



Yazın insa .. 1 kendini daha 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN SoPk alpnhimm fma llnbetls doiurmasma 
..... obaelrla beraber bitin utıraplan ela dindirir. ·-·-· ...... J.,. .... 6ilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

........ lt.-lla addıri .,..s ... ...-
Büyük Hilal 

• 
eczanesı 

b ..... .-.11ece1r 
..... illceft .. 
....... ...,wiaec-
... K-altw1in 
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Barselon mukabelei bilmisil yapaca 
Asilerin elindeki sehirleri havadan bombardıman edecek 
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Bay Çemberlaynin siyaseti 
Muhafazakar partisinin ekseriyeti 
tarafından tasvip edilmiş sayılamaz 

lngiltere Nasyonalist İspanyaya · dökülen 40 milyon sterlini 
tehlükeye düşürmemek için sert davranamıyor 

Londra 25 (Ö.R) - Havas ajansı mu
habiri lspanyo) limanlannda Ingil!z va-

1 purlarınm bombudıınanı lı:ar§JSmda ln
gl]teredekl hissiyatı §Öylece hülAsa edl
J'Or: Diln avam .kamarasında cereyan 
"eden müzakerelel'den çıl<an intiba kabl• Denin menli bir vaı.lyet muhafaza etmek-

' te l.srar edemlyeceğ! merke%iııdedlr. Fil
hakika ekseriyet mebuslarmdan bazıla
rı da kabinenin bu siyasetini tasvip et
memişler ve reyde müstenkif kalarak 
boy gösterml§lerdir. 

Ekseriyetin böylece parçalanması teh
likesi k~da hüktimet hareket hat
tını değiştlrmek lüzumunu hissetmiştir. 
Burgosia yeniden ,iddetıı bir teşebblb 
yapıhnıştır. Hükliınet bir tarafdan Bur
g<lsla · serbest limanlar, diğer tarafdan 
Barselonla emniyet mıntakalan için mü
ukereye girişerek Ingiliz vapurlarının 
bombardunanlardan masun kalmalarıru 

lngilız Harbiye nGZırı Mrs. HCYTe - Bdi<ha harbiye mÜSle§<ln ile biTtikte 
bir latayı teftiş ediyor 

için ltalyanın harekete geçmesi artık- !iğde hariciye nazırının efkarı umumiye
beklenmemektedir. Bu sebeple lngiliz - yi alakadar eden başlıca meseleleri göz-

temine çalışmaktadJr. Italyan anlaşmasının meriyet mevküne den geçirdiği bildirilmektedir. 
Bazı iddialara göre Ingillz ajansının geçmesi için artık yalnız iki çare görülü- Hariciye nazırı lspanyol harbinin or-

Burgosdan getireceği izahat memnuniyet yor. Ya ispanyadan gönüllülerin geri taya çıkardığı enternasyonal ihti!M se
vericl telAkld edilmezse general Franko alınması planının tatbiki, yahut ta ltal- bcplerinin !7.alesindeki ehemmiyeti ve 
daha makO.l bir hareket alıncaya kadar yarun kendiliğinden bir jest yaparak bir fakat ayni zamanda bizzat ispanyadaki 
bu ajan tekrar Burgosa dönmlyecektir. mikdar gönüllüyü - Londrada 1000 raka- dahili harbe nihayet verilmesi zaruretini 
HattA Londradaki na!yonalist ajanı dün mından bahsediliyor - geri alması. Bu sa- tebarüz ettirdikten sonra hükümetin bti
Dalbede pasaportunun verilmesi ihtima- bah bütün lngiliz gazeteleri böyle bir tün gayretini bu yolda sarfeylemekte 
tinden baıı..edillyor. Fakat ekseriyet ma- tedbirin ne kadar alaka uyandıracağını olduğunu kaydetmiş ve ademi müdahale 
lıafillnde buna pek ihtimal verilmiyor. üzerinde ısrar etmişlerdir. Bu mütalaada komitesinin son toplantılarında elde tdi
ÇUnkU nasyonalist lspanyaya yatırılmış gazetelerin birleşmesi Londranın Roma len terakkilerden dolayı memnuniyet be
olan lngillz ııermayesl 40 milyon sterlin hUkilmetine karşı bir tavsiyesi hissi ver- yan etmi~r. 
olup mUnasebetlerl kesmek suretile bu- ınektedir. Fakat b>1 tavsiyenin ne der..,e- Lord Halifaks Avrupanın diğer mühim 
n u tehlikeye d~eğl hıgillı. hUkUmetı <de dinleneceği henüz belli değildir. meselesi olan Stidetler meselesine de te-
ıöze aldJramaz. mas ederek yapılmakta olan müzakere-

Ancak Burgosa karşı azl:mkAr bir ta- Londra 24 (A.A) - Hariciye komitesi ]ere dair izahat ve~ ve müslihane bir 
vir takınılması muhtemeldir. avam kamarasında toplanarak hüküme- tesviye tarzma lrişmek isteniliyorsa aza-

Londra 25 (Ö.R) - Romada çıkan tın siyaseti hakkında hariciye nazın Lord mt deıecede itidalin muhafazası zarureti 
cStampa• gazeteııtnde intişar eden bir Halifaksın verdiği izahatı dinleınİ4tir. n1 bildirmiş ve hüklimetin muhafaza edil-
makale üzerine ispanyada bir mütareke Bu toplantıdan sonra neşredilen teb- . mesi tavsiyeoinde bulunmuştur. 

Çin mukabil taarruzu 
Y angçe boyunda Japonları muvaff a

kiyetli şekilde hırpalamaktadırlar 
Gerilla harbinde ehemmiyetli 

Japon asker nakliyatını 
bir 

tehdid 
geçidi aldılar 

ediyorlar 
şimdi 

alan mahafilden öğrenildiğine göre eğer 
Japon hükümeti sulh akdi için temas te
sisini kabul ederse mareşal Çan Kay Şe
kin müzakereye girişmeği reddetmiye
ceği bilvasıta haber alınmıştır. Bu ihbar 
bazı mesul japon mahafilinde ehemmi-

Uzak hedeflere karşı 
Cumhuriyet tayyareleri faaliyette 

bulunnıak mecburiyetinde kalacaklar 
"Hükümetcilerle asiler 

bir kaç ayda 
baıbaşa kalsalar CumhuTiyet ordusu 

vaziyete hakim olacağına kanidir,, 
Paris 25 (ö.R) - Barselon hükümetl 

Paris ve Londnıya müracaat edereJ< nas
yonalist tayyarelerin cümhuriyet açık şe
blı- ve limanlarına ve sivil ahaliyi bom
bardımana devam etmeleri karşısında 
şimdiye kadar sakındıği mukabele bil
misil tedbirlerine başvurmaktan cümhu
riyet hlikümetine de daha uzun mtiddet 
kendini alıkoyamıyacağını bildirmiştir. 

Bu mukabele bilmisil tadbirlerini yalnız 
nasyonalist şehirlerine değil, aynl zaman
da daha uzak hedeflere de teşmil edilece
ğini. zira cümhuriyet hükümetlnln yal
nız dahili bir harp ıkarşısında değil, ayni 
zamanda bir ecnebi istilası karşısında 

bulunduğu kaydedilmektedir. Bu sebeple 
cllmhuriyet tayyareleri nasyonalist ls
pany<>l limanlarına nakliyatta bulunan 
gemiler Uzerine de mukabele bllmisll 
tedbirlerini tatbik edebilirler. lngiltere
nin Barselon mümessili böyle bir siyase
tin tatbikinden hakiki beynelmilel lhti-
1.Atlar çıkabileceğini Barselon hlikümetl. 
ne bildir.nek üzere kat'l talimat alml§-
tır. 

CüMHURIYETÇtLER.lN 
KANAAT! 
Londra 25 (ö.R) - Karışmazlık ko

mitesi dün Forayn Ofiste iki saatten faz
la süren bir içtima yapmıştır. Fakat bu 
celse bundan evvelklsl gibi nlk.binlijte 
yol açacak mahiyette olmamıştır. Cuma 

gilnil yapılan mllhim anlaşmanın t a
mamlanacağı ve ispanyadan gönül!Ulerln 
geri alınması için lüzum görülen iki mil- Ati general Franko bir kra.1 gibi tahtında. oturduğu halde e!fileri 
yon 250 bin liralık masrafın komitede kabul ediyor 
temsil edilen beş büyük devlet arasında Banıelona gelince cümhuriyetçiler ara- olamaz. 
tevzi! için bir formlil bulunacağını Umit slnda fU kanaat vardır ki hükümelçilerle GRAZY ANI ISP ANY AYA 
erulmekte idi. Hatbultl bu nokta üzerin- asiler yalnız başlarına karşı karşıya kal- GtTMEMtŞ 

de müzakere yapılmış ve tali koıni!yon salar lspanyada cümhuriyet hUkümeti- Roma 25 (ö.R) - Hilkilmet mahafilJ 
lspanya sahillerinin kontrolü meselesi nin otoritesini iade için bir kaç ay kMi mareşal Grezyaninin geçen hafta Ispan
üzerlnde görüşmüştür. gelebilir. F akat cümhurlyetçiler bunun yada askeri tetkiklerde bulunduktruı 

cTimen gazetesinin Burgos ve Barse- yeni bir entrika §ekil olmasından çekin- sonra llalyaya avdet ettiği hakkında çı
Ion muhabirleri lspanyadaki iki tarafın me>ktedirler. Yani olabilir ki cümhuriyet- karılan haberleri kuvvetle tekzip etınlf" 
glinüllülerin geri alınması hakkındaki çllerln hariçten harp malzemesi tedarik !erdir. Mareşal ltalyadan ayrıhnış olma
noktal nazarlarını bildirmişlerdir. Bur- etmelerini lmkAıısız bırakmak gayesi <lığından bu seyahat haberi tamamile uy. 
gos kararın adalete ve bitaraflikla tat- ~P edilecek, fakat öte tarafdan asiler durmadır. 
bik edileceğine kani olursa buna muha- evvelki gibi bol bol harp malzemesi te- Diğer tarafdan l talyan mahafili biten 
lefet etmiyeceğinl bildirmektedir. Nas- mlnlne devam edeceklerdir. Cümhuri- bu haftanın lspanyadan gönUllülerin ge
yonalist htikümetinin karan bu hususta yet hllkümetlnln zararına olan böyle bir ri alınması meselesinde kat'i netice ver& 
kendisine verilecek olan teminatın kuv- hareket tanının ise ispanyada muhase- ceği ümitlerinin tahakkuk etnİediğinl 
vetine bağlı bulunmaktadır. matı uzatmaktan başka hiç bir neticesi müşahede ediyorlar. 

~ekoslovakya~a iki ayrı i~eoloji çarpışıyor 
Prag, 25 ( ö.R) - Praıı:da hlik.U· ı manlar ise zamanın henüz ekalliyette ı tılnum ve parti bayrak.lannı müsadere· 

metle Südet partisinin mümessilleri ara.o olduklan mıntakalarda teşkil.&.tların1 ta- si de vardır. 
sında müzakereler yavaşça ilerlemekte- marnlamak. imkanını kendilerine verece- Prag, 25 ( ö.R) - Başvekil B. Hod· 
dir. Bu yavaılığt.; aebebi milliyetler me- ğl fikrinde olduklanndan onlar da za- za ile münasebeti malôm olan cSlovena
selesi üzerindeki telakkilerin henüz bir· manın kendi lehlerinde çalıştığı kanaa- ka Narodni• gazetesi Südet)erle yapılan 
birinden pek uzak olmasıdır. Çekler tindedirler. müzakereler hakkında ıunlan yazıyor ı 

nisbet usulünün tatbiki aayesinde milli· Jyi haber alan mahafilin fikrince mil- Jki birbirinden ayrı ideoloji dünyası le.ar .. 
yeti er meselesinin halledilebileceği ka- !iyetlere tatbik edilecek yeni atatü par- ııla§maktadır.F akat bunların biri diğeri· 
naatinde bulunuyorlar. Halbuki Südet- lamentoya bir kül gibi verilmiyecek. bi- ni mutlak aurette dafi değildir. Hükü· 
lerin istedikleri nisbet d~ğil, milliyetle-- )Akis meselenin muhtelif cephelerini ay· metle Südetler araıında müzakere esaaı 

rin taman'.ıiyle birbirinden ayrılmasıdır. n halledecek olan muhtelif kanunlar olacak prensipler hakkında ihtilaflar var
Böyle birbirine taban tabana zıt telak- birbiri ardınca parlamentoya verilecektir dır. fakat bunlar aşılmaz maniler deiil
kilerin uzlaştınlması ne dereceye kadar Prag. 25 (A.A) - Başvekil B. Hod- !erdir. Şimdi bir ruhi esas kurmak ve 
mümkün olacaktır? .. Ser.ket versin ki za bu sabah Hlinkanın Slovak halkçı ve ideoloji tesiri altında kalmamak. icap 
hiç bir taraf şimdi işi inkıta derecesine muhtariyetçi partisine mensup beş me .. eder. Çekoslovakya harici aiyasetinde 
getirmek arzusunu göstermiyor. lstikba- busu kabul etmiş ve kendileriyle iki hiç bir ideoloji bl okuna girmiyeceğinJ 

le bütün bütüne hikim olacak bir ka· saat görüşmüştür. bildirdiği gibi dahilii siyasetinde de ide
rarın düşünmeden verilmemesi kaygısı 1-leyet B. Hodza nezdinde Slovakya olojilerden müstakil kalmahdır. Çekoslo
h3..kimdir. Çeklerin fikrince mayıs ayı- mahafili hükümet makamları tarafın· vak tarafındaki vaziyete gelince yeni 
nın son yarısındaki dramatik şartlardan dan alınan bazı tedbirleri protesto et- milliyetler statüsünün vaziyetini ya bü .. 
ne kadar uzaklaşılırsa bir anlaşma için mişlerdir. Bu tedbir1er arasında ezcüm- tün partiler müştereken kabul edecekler .. 
imkin o ni!'lbcttc artmış olacaktır. Al· le Slovenska Pravda gazetesinin kapa· dir. yahut hiç birisi kabul ctmiyecektir. 

hareketinde resmen israr e.tmektedir. ldiğini dün resmen ilan etmişlerdir. Bu ,kov demiryolunun cenup kısımlarını 
Ş-anghay 25. (ö.R) - Japon hariciye . zat ecnebi tebaalarının japon kanunları- lbombarruman eylemiştir. Bu hat tizerin· 

nezaretinin japon bahriye silfıhendazla- 'ı· na tabi olacaklarını ve hususi hiç bir im- de mtinakalat muvakkaten inkitaa uğra
rile dolu dört kayık bir mnynın patlama- tiya•dan artık istifade edemiyeceklerini mıştır. 

sile tuzbuz olmuz ve bütün Jçindekiler ilave eylemiştir. Tokyo 25 (A.A) - Tokyo valisi Tan
telef olmuştur. Londra 25 (Ö.R) - İyi haber alan ma- jitate azledilmlı; olan Masane Hanyunun 

HARİC EZ MEMLEKET 
MESELESİ 

hafilde tahmin edildiğine göre Çinde ala- yerine dahiliye nazır muavinliğine tayin 
kası olan devletlerin charic ez memleket> edilmiştir. 

haklarının japonlar tarafından ilgası kar- Tokyo 25 (A.A) - Asabi gazetesi 
şısında blı-birine muvazi bir hareket ve Honkongdan istihbar ediyor: 

Hankeu 25 (Ö.R) - Çinliler Yangçe 
nehri boyunca japon ileri hareketine mu
kavemet ederken diğer mıntakalarda 

mukabil taarruzlarda bulunmaktadır. 

Japonların kuvvetlerini muvaffakiyetli 
ıekilde hırpalamaktadır. Muvaffakiyctli 
mukabil taarruzlarla bir çin müCrezesi 
Şon-Mor kasabasına girmlı;tir. Diğer bir 
lı:ol Yoşi şehrini zapt etmiştir. Bin kadar 
japon askeri hezimete uğramıştır. Hopey 
eyaletinin şimalinde çinliier muvaffa-

Çin askerleri siper harbinde 

kiyetle Gerilla harbi yapıyorlar. Bir kol 
büyük çin seddi üzerinde sevkülccyş 

ehemmiyeti olan bir geçit noktasını tut
muştur. Pekinin şimalinde olan bu mev
kide yerleşmekle çinliier Hopey ve Ye
hol vilayetleri arasında a•keri nakliyatı 
güçleştirmektedir. 

JAPONYA SULH YAPMAK 
!STERSE 
Parls 25 (ö.R) - Tokyoda iyi haber 

yetle karşılanmış ise de bunların reyi Şanghay 25 (Ö.R) - Japon hariciye 
hakim olmam~tır ve japon hükümeti nezaretinin mümessüi Çinin japonlar ta
mareşal Çan Kay Şekle müzakereye gi- rafından kontrol edilen bütün kısımların
rişmekten ve üçüncü bir devletin tavas- da ecnebilere ait « Haric ez memleket • 
sulunu kabul etmekten imtina hattı (Eksteritoryalite) hukukunun ilga edil-

siyaset takibi için danışmaları zımnında Japon tayyareleri 23 haziran saat 10 
Londra, V~ington, Paris ve Lahey ara- da Tonkin hududunda Kouangtong vi
sında temaslar tesis edilecektir. !ayetinin garbında kôin Paifobunf ve 

Kanton 25 (A.A) - 33 japon tayyare- Tounghing §ehirlerini bombardıman et
sinden mürekkep bir filo Kanton - Han- mişlerdir. 

a bulunanların hiç birİ•İ - belkı d \ ·---- - 2215) 
banca ue 1ltt:9 ... ... .... .. 


