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• Filistinde idama mahktim 
edilen yahudiler 

1 

Telaviv 28 (A.A) - Rospinahta bir Arap oto
bUsUne ateş ettikleri için iki yahudinln idama 
mahkümiyeti yahudi mahfellerinde heyecan ya
ratmakta devam ediyor. Dün belediyenin ve baş 
hahamlığın talebi üzerine bütUn kahveler ve si
nemalar kapanmış ve bUtün .sinagoglarda dua· ı 
lar edilıni§tir . ............................ __ ___, 

FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR cumhuriyetin ııe c;ımfıuriyd eserifti1\ lıeltı;W, ıcı!ıcıhlcın rıkar ıtıııııl Q<Udedir YENi ASIR Matbaasında baaılmıttır 

ordumuz Hataya ne za 
Yapılan son 
lerimizin 

konuşmalar Hata ya 
miktarı üzerinde cereyan 

girecek asker
etmektedir 

Hatay kahraman orduyu 
sabırsızlıkla bekliyor 

Sulh • • 
ıcın 

' 
Çok buhranlı bir 
devre başlamış 
bulunuyor .. 
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İspanyada, bu son hafta içinde ce
reyan eden hadiseler, bütün Avru
pada aylardanberi mevcud olan en
dişeleri bir kat daha arttırmış, bilhas
ıa lngiliz siyasi mahfillerinde umumi 
Yatışma için beslenen ümidleri yeni
den tarümar etmiştir. 

Akdenizde sükunet esaslı suret
te tekarrür etmedikçe sulhu tehlike
ye düşürecek mahiyette . sürprizlerin 
arkası alınmıyacağı bir kerre da
ha anlaşılmıtır. lngilizler bunu 
pek İyi bildiklerinden ltalya ile son 
anlaşmalarında ispanya meselesine 
lıayati bir ehemmiyet verdiklerini 
tasrih etmişlerdi. 

Yeni anlaşmanın bir fın evvel tat
bik mevkiine girebilmesi ispanyada
ki İtalyan gönüllülerin geri alınması-

' • 

KcıhTaman askeT!erimi.zi sabırsızlıkla bekkliyet Antakyadan iki manzarcı 
lstanbul, 28 (Hususi) - Antakya- yaptığı beyanatta askeri müzakerelerin 

daki askeri • müzakereler ıon ısafhasına tam bir gizlilikle cereyan ettiğini huna 

girmi~ gibidir. Müzakereler Halayda bu· binaen bu müzakereler hakkında Suriye 
Junacak askerlerimizin mikdan üzerinde gazetelerinde çıkan haberlerin hakiki 
ceıeyan etmektedir. membalardan çıkmadığını, Orgeneral 

Hatay halkı kahraman ordumuzu kar- Asım Gündüz ve orta elçi Cevat Açık
şılama hazırlıklarına devam etmektedir. Ahnı daha evvel Ankaradan tanıdığlıllı 
Reyhaniyede ordumuz girerken kesil· ve temaaların hakiki ve büyük bir ısami
mek üzere dört yüz kurbanlık koyun mi1ik içinde yapıldığını söylemiştir. 
hazırlanmıştır. Fransız askeri heyeti Orgeneral Hut-

Antakya, 2 7 (A.A} - Anadolu ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor ı 

General Hutzinger Anadolu ajanema 

zingerin b"§kanlığı altında Albay Bour
get, binbaıı Bonnet, Binbatı Brygoı ve 
yü%başı Ducou .. i Taselden terekkijp et· 

mektedir. 

na bağlı olduğundan bu hususta gö- --s------,-ı-------------------rüşmeler yapılırken Cumhuriyetçiler a a abat Paktı 
elindeki limanlarda İngiliz va-
purlarına havadan taarruzlar oldu. 
Savoya, Yunkera sisteminde tayya
reler savurdukları bombalarla lngiliz 
"apurlannı batırdılar. İngilterede 
Umumi efkar heyecana düştü. Parla
mentoda muhalif mebuslar lngiliz 
bayrağının hiç bir zaman bu kadar 
himayesiz kalmadığını ileri sürerek 
tiddetli hücumlarda bulundular. Son 
lngiliz - ltalyan anlaşmasının bir 
hayalden ibaret kaldığını kaydetti
ler 

Bu münakaşaların neticesi İngiliz 
Umumi efkarını tatmin etmiş sayıla
ınaz. Her ne kadar lngiliz milleti ls
ı:>anya harbının bir Avrupa harbine 
İnkılap etmemesi için yapılan gay
retleri tasvip etmekte ise de lngiliz 
bayrağına vukubulan tecavüzlerin 
hazmedilmesi imkansızdır. Bu kabil 
hadiselerden içtinap için lngiliz va
Purlarının lspanyol sularına hiç uğ
ramamaları gibi bazı düşünceler he
:Vecanı arttırmaktan geri kalmamış
tır. lngilterenin devam eden taar
ruzlara karşı ne zamana kadar sa· 
hırlı olacağı bilinemez. Hadiseler ba
tn sürükleyici bir tehdit taşırlar. 

''Tahakkuk ettirdiğimiz bu büyük 
eser dostluğa yeni ve mesut bir sayfa 

ilave eden mesut bir hadisedir,, 

Hariciye Vekilimizle 
dost Jran Hariciye 
Nazırı arasında teati 

edilen te]graflar 

Ankara 28 (A.A) - Iran hariciye ne
zaretinde Saadahad psktı tasdiknamele
rinin tevdii mUnasebetile hariciye vekili 
Rüştü Arasla Iran hariciye nazırı Sü· 
heyli arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

Ekselans Tevfik RUştU Aras 
Hariciye vek!U Ankara 

Saadabad paktı tasdiknamelerinin bu 
gUn 25 haziran 1938 tarithinde saat 11 
de psktı imza eden bütün devletlerin L,ıiic._.....;...:ııı.ıı::;.,.~..,_A• 

- SONU 2 tNCİ SAYFADA - Tevfik RiiJtü. A.-cıs 

21 Numaralı son tebliğ 
Adı bitaraf kendi taraf gir komisyon 
istediği gibi dolap çeviremediğine 

tees&Üf 
ediyor! 
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Antakya, 27 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor ı 

Milletle{ cemiyeti seçim komisyonu 
nep-ett:iğt 21 numaralı tebliğinde ıeçim 

ameliyatına 2 6 haziran tarihinden ltiba· 
ren kati olarak nihayet verildiğini ilAn 

ve pek yakında Hataydan hareket ede
ceğini bildirerek Milletler cemiye\i ta .. 
rafından kendisine verilen vazifeyi ıona 

erdirememiı olmaktan mütevellit tees· 
sütlerini ifade etmektedir. 

Komisyon iza.sının büyük bir kı8mt 

hareket etmiş bulunmaktadır. Kalanlar 
da birkaç gün içinde hareket edecekler· 
dir. 

Vilayette 
Belediye reisleri 

Dün mühim bir top
lantı yaptılar 

Dün öğleden eonra vilayet makamın• 
da val;. B. Fazlı Cüleçin riyasetinde iz· 

mir vilayetindeki belediye reislerinin i§ti
rakiyle mühim bir toplantı yapılnuf, bu 
toplantıya reis Dr. Behçet Uz fttirlk et• 
mittir. 

Kazalardan ve nahiyelerle · belediye 
tqkilatiyle idare edilen köylerden aelen 

belediye ıeiıleri, valinin oehircilik ve be
lediye itleri hakkında verdiii direktif
leri dinlemitlerdir. Şehir, kasaba ve köy

lerin kalkınma hareketlerinin belediye
lere teveccüh eden vazifelerle belediye· 
!erin imar işleri ehemmiyetle gözden ge· 
çirilmiş ve alakadar belediye reialerizıin 
mütalea ve tahminleri teıbit edilmiştir. 

Ceç vakte kadar devam eden toplan
bda bazı kararlar alınmıştır. 

Turistik yollar kanununun büyük mil
let meclisinde kabulünU müteakip yapı
lan bir toplantı, Izmirlmizln çok yakın 
bir fltide kavuşacağı bayındırlık eserleri
nin bir çalışına ve faaliyet başlangıcı da 
sayılabilir. 

Toplantıda belediye gelirleri, hayat 
bahalılığı, plAnlı ve verimli mesai etra· 
fında da hasbihaller yap~ ve bu hu· 
susta gereken tedbirlerin alınması ka
rarlaştırılın~tır. 

BULGURCADA 
Bir kebapçı, Halil adında 

bir köylüyü yaraladı 
Yaralının oğlu suçluya "Babam sana 

Aleviliği,, gösterecek.. Demiş 
Cumaovuının Bulgurca köyünde, köy 

lcahveıi önünde tabaıİca kurtunu ile ağır 
wıetıe yaralanan bay Halil, dün mem· 
ldıet hastanesine getirilmit ve tedavi al
bna alınmlflır. Bu yaralanma hldiaesini 
ba.zırlıyan münakaşa, incir çekirdeğini 

doldurmıyacak kadar basittir ve ceha· 

!etten doğmuftur. 
Halil, Bulgurca köyünde halim aeliıa 

tanınmıı bir köy adamıdır. itiyle gijc. 
ile metııuldür. Bazan köy kahveııine ~ 
karak arkadaılariyle konutur. Halilil( 
Mehmet isminde bir de oğlu var. 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Edirneden bir manzcıT<ı 

n durendiş diplomatlar bile müte
lnadiyen yükselen tazyikin önüne 
geçemeyince gayri kabili içtinap 
olan yola başvurmaktan kurtula
Jnazlar ... lngiltere bugün bu vaziyet· 
~edir. lngiliz vapurlarına yapılan sal-
1tışlar bir çok ihtimallere kapıları 

açık bırakmı,tır. lngiliz - ltalyan 
b~laşmasının bir sarsıntı geçirmesi 
ıle muhtemeldir. 

Af kanunu B. M. Meclisinde 
bugün müzakere ediliyor 

Trakya Gezisi 
lstanbul muallirrıleri 
Edirneye gidiyorlar .

1 
Yine bu sırada bir ikinci kudeteatr 

ı e karşılaşıyoruz: 
fı Alman - İtalyan tayyareleri tara
h'ndan Cumhuriyetçiler elindeki şe
d~rlerin bombardımanına karşı sim-
ıye kadar hareketsiz duran Bar

•elon hükümeti bu vaziyetin deva
Jnına artık tahammülü kalmadığını 
lnukabele bilmisil tedbirine başvu
racağını, bu tedbirin asiler elindeki 
tehirlere ve daha uzak hedeflere 
tcşınil edileceğini bildirmiştir. 
I Uzak hedefler tabiri Almanya ile 
talyaya karşı bir tehdit manası ta
tıırordu. 

til Ceçen sene bir Alman gemisine 
1 edilirse böyle bir tedbirin ne ka
._ SONU 2 tNCI SAYFADA -

ŞEVKET BILCIN 

Sıcaklar 
Dün hararet dere. 

idi • 
cesı 34 
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0ç dört gündenberi Ege mıntakaımın 
1er yerinde ıiddetli aıcaklaı devam et· 
.-nektedir. Diln sabah aaat on birde 1131-

Jede hararet dereceal 32.~, oaat 13 te 

~ölgede hararet derec .. ı 3 3, oaat 1 .f le 

lÖlgede hararet dereceıl 33.~ idi. 

Yine dün öğle vakti T epekC!yllnde 
:ölıede hararet dereceıi otm dllrdil l!Ö•· 

.. ermietir. Dcıhiliııe vekili .Silkrii Kcı119 

150 likler 
R 

Istanbul 28 (Hususi) - Trakyada ge- caklardır. DönUşte Alpullu şeker fabrl 
ahat durmaz- neral Khım Dirlk'in yüksek idareleri kasını da gezeceklerdir. 

altındaki geniş ve plfuılı kalkınma sava- Edirne 27 (Hususi) - Edirne Turlııı 
farsa tekrar hudut şını, üstün ve verimli kültürel hareket- kulUbU Trakya dahilindeki yaz gezileri-

' !erini yakından görmek, eşsiz ve tarihsel ne pazar gUnU başlamıştır. 
harıcine Clkarı- anıtlarını incelemek üzere Istsnbul mu- Tra~:. umumt mUfe:tişi general KA· 

• alliınl · b" (Tr ky · I) hazırladı zım Dmgın çalışmaya bızzat aLakadar oJ.. 

l ki 
erı ır a a ge:ııs - . aca ar lar. duğu ve yardımlar":'' esirgemedi~ bu 

teşekklll idare heyeti arasından bır ko-
latanbııl, 28 (Huıuol) _ Af kanu• ~etmenler köyclllUk ve kUltllrcti!Uk mite seçerek gezi işini ele abnıştır. 

nu nıedleln )'lOrmkl toplantıaında allrll,U· lflnd.ı _Trakyada bUy\lk başarılarını ve Bu komite ilk geziyi Tekirdağına teı
leee)ttlr. Bu milnaıebetle Mec:llote ba- lwnlelerini her gUn seve .seve ve heye- tip etmlşt!r. Kafile sabah saat altıda Edlr
-.dl milzakcıHleı olacaiı, b&ZJ meb- canla takip ettikleri General K&zun Dl· neden hareket etmiş, on buçukta Te
lam 15 O lilderln affı .teybinde b.du- rlk'ln m1saflri olacalı:lardır. klrdağına varmış orada 6-7 saat kalarak 
naoaklan all7lenlyor. ~etmenler Trakyaya 4 Aluot.o• per- şehri gezmiş ve deniz banyosu aldıktan 
.....SONU OCONCO SAHiFEDE-- be silnll ,ıdeookler ve ile ııın kala- sonra F.dirneye dönmUstUr . 



Matbuat ka Sulh unuı 
• 
ıcın 
' 

• 

HABERLERi 
Bazı mühim n addelerde 

değişiklik yapıhyor 
Dü kanların Vekiller Heyeti ararile 

Kapanması için he-
yeti umumiye Yerli halka taksitle 

Çok buhranf ı bir 
devre başlamış 
bulunuyor .. 

o 
BAŞTAR.AFI l NCI SAHiFEDE 

Gazetelerin kefalet ve neşir suçları 
için yeni hükümler kondu 

toplanıyor vukubulan taarruz üzerine Alman 

Mulıtclif es;ruıfw yaz ~im • t • d•ı k harp 6losunwı tpaılJ'ol limanlannı 
sebefile 45iikl&, ~e mağaAbnm ~ ar azı evzı e ı ece fidele& bombardrmaa ettiii ~hat-
brı mu~ ~ kapatmelaro için ya- ,. dar nıbim. Wiadeı-e .d>ebiyet W"ete-

•aı\ıar.ıt l:awun~ ~ 9111Zddeleri- ~n.prttır. Bu mnd!t! 'hilMına hare- pılan teşebbüS'ler ~ice yilrlhriüştür. Es- ceği kolayca anlaşılabilir. Bunun ıiçin 
ni ~Ten k4nım t4yıhaaı dün Adli- ket ederiler ve bwıları istihdam .eden ııaf kunımlan Ware ~ Füzuli fagilleTin Je i•tifade ettirileceği bıı '~Bandonun trftdjdjn.i iyi 
~ w Da'Mliye e:nciimenlerimn muhte- gazete ve mecmua sahipleri Türk ceza E.ınaf ve tşçi kunmılan birliğinde yap- l ~ J ı.. -l b •k _ J ·ı k karşılamak şöyle dunun takbih etti. 
lit i~ıwiıı j11Öri.iJiilmü1 •e Dahiliye kanununun 526 tnCl ddesi mucibince tıkları hir toplmtıda heyeli ummn.1ye- ta ınıatname .uerna talı ı euı ece Barae1on siyast mahfilleri a.ızak 
v ckS 'PJcril I-.a.. izıııı1ıatı dinlendilı:- :eezalandmlır. Kıımm1 lbir :m.aru :;yctiten leriıı bu hususta karar almalan nılina- Topraksız halin toprağa h~racak Arazisi müsait olan yerlerde iki nü- hedefler» tabirinin yanlış anlaşıldı
tcn .-kZI ~lerCe kabul edilmit- 'beyannamelerinde büClirdik1eıi intişar srp görülmü~r. Heyeti umumiyclerce olan yem toprak talimatemnesi tatbik lwıh bir ailq• ~ ~n ea •z ğı.m,. hından mabat Mayork ıve Sa
tir. ffu.1ciimetm teklifi şııdur: evrelerine nrdı sıra ve mükerreren beş alınarak kararlar oda idare heyetince mevkiine girmiştir. Belediye hudutları 30 dr:lı:a.r en çolı: 45 dekar, orta top- icar adalan olduğunu ihsas etmeğcı 

Madde 1 - 1881 sayı1ı matbuat 1:anu- dcf.a geçiktiren gazete ve mecmua no.mı.' tasdik edildikten sonra, bütün mil~- harici~de bulunan arazinin yerli halka ra1t1ardan en az 4S en çok 60 dekar, mecbur kaldı. 
ntımun .5 ımaddeSi aşa,ğıda yaz& şekilde ıaa. lclarehanesi haricinde .abone kaydı seler ve dük.1.-Dnlat" tayin edilen saatte taksitle tevziini B.m;r bubr.ıan bu talimat• qağı tapraklardan en az 60, en -colc. 90 Mayork bir lspanyol adaSl oldu
~ıi!miştıir. i;in ve:rilcn Miriret vesikası €eri ahmr. kapatılaı:akbr. narue, bu ı:ibi .araz:iDin ~ini istihdaf ~r toprak tevzi •• temlı'k edilecek- juna göre Cumhuriyetçiler elindeki 

Madde 9 - Gündelik veya mevkut 'Bu madde hükmil gazete ve .mecmu- Bu akşam İıyakkabıol:ır, kolonyacılar, etmektedir. Oefterdarlı'k.ça bu hususta .tir.. • şehirler bombardıman edilirken bu 
gazete ve mecmua çıkarmak isteyenler .alar.dan muayyen .telif hakkı almıyan baharatçılar, bakblar •e tıerziler heye- hazırlıklara devam edilmektedir. V.ili- lkıden fazla nüfuslu ailelere de her bombardımanlara üssülhareke vazi-
gazete R! n.ecnmmım ~'kriaı:Ş yeri:D t,•a:rdım.cı muharrirler hakk.mda mecburi ti umum.iyeleri toplanarak bir .saaı tayin tt b. k . i aJiyet.e ek h nüfuı i~n bu miktadara e)'İ topraklar i- fesini gören Mayorkun Cümhuriyet 
en bUyük mülkiye Amirine ~~ğıda iste- :Iegvilclir. edeceklerdir. :~ k~·k·~r d 0~1oa1 _ _, a .___.. ceoeı- u ı;ıia ~0-15 deku, orta toprllbır "çin ~~- tayyareleri tarafından mukabele bil-

ışı o un en D.ıs cua:euw. 20 &G v rakJar • ~ 20 30 de- •...J - b. k ı· 
:nilelı ma\Omah ihari ğmzalariyle ıbir ~ Madde 21 _ Hec ,a .............. v-a mecmu- . . • . . r, aşagı top acan - m1ıne ugramasım ta ii görme a-

~ -.1 G . 1.. - .ı·ı . l . fzmır vılayet hudutlan dahüınde ve '- ·ı· d'J• H ·ı • 164 d s ı~L. . al h r· y •WW" ~ ınihsatzıame ~ ınşjiyA'tm!n. doğa m.esıiliyet, ayrı mlıoaaf ıs erı • . • ur 1 ave e l iT. er aı eye azamı zım 1. a e:ınıyettar it yan ma a 1• 

ııedwadm:b.r. w:ııumi ıneşriya'm raeıı idare eden zat ile G . ..b dil . a .. tasf ~ d k belediye ~uclutlan haricinde mevcut olup debr arazi trmük edilir. li böyle düşünmiyorlar. Onların fi-
A) Ga:e!1e wey.a mecmı•amn ıadı. 'bu gazete ıvey.a :s:ıhlb •• :mw. k ayn md.~ 8 

___ :~~~iDI -&..__:~ e ~e şimdiye lcadar tesl>it edilen 1>u bba arazi ruzun Piiller ıe:tmde bul bu eibi kirlerini aksettiren ltal,.an garetete-
• me r. anunun ım ~n ~- mu ar· 200 000 dekanhr ıBu arazini !kıymetle- • • ,,._...r:__:.L .__ .. _ l.em La . b h ı __ .. ~- 1 .. -lL.. L~ ·ı~ 11..--

B) Gaı:e!te Yey:a mttmnanm sZhibi- ı..ihar.riıi~ kendi i:nza1an::ıı 1ta..,..,-an d. Ş 'L _._.,__,.-'•-· • _,__,.ili d.. · · n araı:mın ......aı.Jcaı7ac em &UUA.o • rı u areKellll <.a.1.yaya Dır uanı ıuup 
~., rer ı. cı:ırn~ı:ııupJ'l'lı=uaıma er un · taJcd• ediliil - Lt>l,, ___ ..ı....~- • ""~--a- L-"--~ h. · d 1 ~ 1 

nİıll ıaıJı S2m., tal:iiipeti,, tuil ~'!Ve :ar.ılardan W il amJar i---1-..::...:i.e rı k k d b h ta b. h b b 1_ rı ır CD ıtıçe ~. .z:me muu:ocm Oıı:ııcaa;,uır-. ma ıyetın e O acagml yazıyor ar. . ~·..r· :r - n şama a ar u usus ır a er e11;- 1 b kle · • · 
u•une'Je ıııner\eıi ıo1lan q ft elf adresi,, bn ıresim.ler.d!!n ,t01- .., _ _..,..sahihi ve 1 . 1 d. C . . b-.ıı" b la fi t şte e nmıyen hadıse, <deude-

'"'V" ~- cnuş er ır. l'\)'n mu ~ ono rı a • K k B J d .... 
C)Vm:a~ıı:umım1mü- eşri.ya'tıı. idıır.e edenle birlikte leri 12-13 liraya bdnr tenezzül etm~- amyOR QZQ.Sf U gurC3 a teaMtn dedıgım~ !CY bud~r. 

diriılılı.pa lj1eıi ürliıı!iizı .ı'h, .sam,, 'l!iuık ceza bnmnım:.n 64 üncü mad- tir. Oedeba.. köprOsMn- B L L bç ff l f . ~hakkak ... kı b~ nqrıy~t en ~k 
taWfrdli w:e i1c:aıw!!;a'ib:ı esi .ımurihinrr --n.. -'-..ıı- y l ·'-iki ~ 1z . ı İr Reoa '• a İ lngılız umumı efkarını telaşa duşu· 

~ ,_,..u.u.i&Al. apı an tc~ erae mırcıe yarım de cilm••lar . ... . 
ıı:a B. c fı'k:ır,Wırsaôa mfathrn pdl.ı üstear ile ~ ;m~sıı v~ re- milyon liralılt gayri mi.ihadil eınl&ki mcv- aJınJa 6irini yaraladı ~~cektır. Bu tel~ın .sebehı 7a.;p1ian 

ob' lıa• 'lııaıı el 5 - Sm. _.,.,, set- miill lmı:a ile tmipr e15m yuılar mu- cut olauğu anıa~mıJtır. Yamanlar J"Dlımda cereyaıı eden km 11.ASrAR.AFI I flfCl SAHiFEDE ıtır~.ın . Mayork ve Balea~ • ada-
riplı lılare ~ uri?iemıia hlblyeıleı:im mahalliıı en ---o- ta'bkt1aıtma .aI(yece d.enm edilmekte- Haila eiPa N • • rt w .-. Bwlsm : • ları uzer.iru:le Jtalyan emellerını or-

1!:) llseıle pa1Jp lime -Mrail,, ~ büyük m~ A=lıi wr:J'll em.Wuiyet G •• • 1 • dir_ Km. DeMbqa ~ fbeix:adelı:i klip- kö;ünde '"' .. Ur Ati,. dıeait taya koymuı olmasıdır. 
ıWııe ... '·• we ........ mm1\ıa 1R ımnMe1umumm lııer istediği zaman ga- oçmen ıs erı ıi17il geçerlcm ~- etmlŞtir.. K:ma- ki: """' ,...... ltalya kendi hava üsleri var djyo 
r8 ıe• ıaıla ..e.m:ı. ate ıv.eya ımeı '«"'• abiplerindeıı ve Anlcarad hul vilAy~ • ldln mtı- yan 15prii Ciııedndea ~ m:rada ta- - Sen A1m olmaz ->. e..H.na Ma.70rk .adasının bombardımanını 

P) ~ohıpcıle.... mşiym iaıatt ~.sora- a-rü Dr ~· ;:: d- -.~: Haber ban tn.hı.alarmdu. biri lanlmıı; lı::amyan ~iyeift de .... A1n!iiin "USUllerini bir <ı::Casus belli - harp sebebi:. te-
G)• ~ b -'---".--.:-~ u • ıya a onmt-ır· r. &.=..--:ı üzerine takılıp~ lllil t:mek . eti.nd . b ada 

wr ' ~--~ !..nder aldığımıza göre, sıhhal vekl1e'ti Izm1r rl- .upBn _~_,_ a __ ı__ "ki ır.:..ı hafif.,,-: öğTetsin. ·ı t el ruhikim. eti:d u • 
B) 8-.i ~ 9\c"!watı htaıi1en ma!ft'!Qb ~ Te- liyetinı1e isklıı edilen ~erin ter- UULl.El ıır.ur--. t. ~ nrette Ati bu •Özlere 'fena halde •ıltdıyor... an ta .Yan ıye e eayıyor 
1) Sa:iU)'eyıtpchri'kedenlrrhajb.lan va J"ZllhJ tlaı:a'k ~ gazete veya fihl · ·~-.n d---' • . .::1 ya.ralanmı.şlmd.ı.r. Bır felı mea:nmmwı Nihayet evvelki gün \:öy ltahvesinchı dem.ektir. 

enveıAu:sauı u.nı:m.ıannıntyut'Şille- .,._,. ı...-u.::.. _, v d~·ıdir l te f ·ı • _t.. ___ ! ti d .. 
1- aDlum hq++ • ft aıtWft' .laı:mm ecmua iintip.r .etmek'2 'btilımduğa tak- si • • t _.. ı~!...ı- · aı--... Bu •J<l6ınm ....,.,.~ uognı <iD1 • otunm&ta olan 'Halil ve oö1u Me1ıme• J ngı tereyı 'CJlCW.llllye e u· 

- . . • . . ıçın eap cum ~n:en ~Uj..... 'VT.'11.Tı ASm D-..l-\...,,. w:-..n- ~1r .. .. •• _]•• _1_ lan le 
dJiıeıı&ae k:anazımt bir pıbtc mt be fiMe ımih.kemeden ıelmaeak brma kn- 1 . •ıA t• .. • k. --ll!jl. ..ı.ı:.ı-. - tx=~l .a.u.~ ....... ~ karpdan Alinin aeldiaini oöruy-aTlar. şuna.UTecCK o mese .• 

• L..... • • sene 7.mır vı aye ıne goçmen ıs an ew hara ı...ı_ Lald-.:ı'-- u~rilniln ~--=-ı • • • .t 1 · · ,___ .ı. hlik-H 
şır.11.d mukavelenamesının aslı veya tas- oatılır ve ncşr.iyatın mahiyetine göre ya- . k ı-• . tli- p uıc n cıu.ır. ·~ wuuı.n f'ınıat l:>u fırsattır. Ali yanlarına gidi- :.ıspanyo ı~ en .Larl§ı.A.f en te cu 
d·kı- · 1 hem · · · mıyeee ' geçen SMle ~ ı::n.ıe:nn CY ve ki> kan ibiıı Ded bap k .. U ~ sa.fh dacl 1 

; surıetıy e her şi..rJce!t.in ıdare "lllacaldcm:nmitakiphmçolar.akbtı.ndan ğer ihtiyaçları en kısa bir zamanda ye- 'Y. ~ 
1
;: bu~~ t=i~ yar. Once11eUm veriyor. Sonra 'Melıme- F 891~ ır.1...-..:-lik hakı1un 

~ec lsbıl tıeşkil ve,-a şirlı:2ti ,_emsil eden :lOlayı 3 aydan .ek!A olmamak üzere ha- rine getirilecektir. tıe ~ o ; de ı _ ,_riıJ mtıı~~ül . ı. ~-
mseın:- adı,, :am., .-.lekıeU. iJ ve e:r • cmsi..rle.cıezalazıdınlı.ıılar. --*-- ;rapı~ - İıtte bahan bura<la, 'bana Alevı1iği MDA., y:n ..go C:~ ,gen • : 

adreSlen ve tabııyeU. Şu kadar ki takıöat yapılmadan evvel Bir yar olama Şehrin bu,JÜ}c. ıalilca U)'mdıran. Ya- öğretecekti. Söyle bakalım. n11S1l öğre- ma.s~na mam olmak ~ .. azıyeti 
K) Gazete wey.a mccmnamn hir cemi- k.tenilen malllmat Lild.irüecek olursa te- .. .. . .. . manlar kampı bir hafta A10lir& .acslaca- tirmiş. te~e savaşırken Rarselnnun kOJ. 

ete •t • • . • a·'U.! Narladere koyunde kahYea Huscyın ~.1-- bU '1.l:--n-u. -1aı..:-...u..-1 ı L..:::.Jı ..J. ___ :._ L___ • 
1 • ıse ruzamnamesıma las ı.._ sa- rettilp edecek ceumın dörtte üçü ve :ta- JL L"- - - 'L .:L - •-- a y ~ ...,..._.. ----~ arca Ba sö'l!ler taftl 1>ir aıe,odaa olt.uma ic!i. an ·~ .....,..~ &.a.Rll' Tennesı ft!li.f1e ıh:lmıe 1Jae,e . • ~ eden1erin çıun DD" muıa-.ata~ aynı ~oy en u- bir el tamir ttbilmesi 1hımdır. Qikça A ..ıh · · 

.... 
tini kibat esnasın& Mirnirse yansı iııtliri- suf tarafından b.çakLı y~anmı;,tır. Ya- an evv e: Cün götll\Üf 'bir ac!am olan Halit, Ni- a 1_ LJ~~ • ~'f:. . u ıçm 

~. memıd::e1i, ~ ft ~ ac!:re!4. Ur. _, I-'--~ 'L ·-- • t d . - ''tın • --:-- Ji tdkine -'-or. Fakaı !\ti lüc!detli- ~o~ uwırmw yem ıcııır llCn'CIUD ~ . nuı mem ~ nıuuu.esuıe e avı .ıu a /: /f - 1 ğı ~...,. '- ..ı_ ~ • • 
Beyaımame mllhtevıyatından hani o- Muhbir ve ımııh.ani.rler ve yazı işleri ngı erenın aıaca dir. Söylenil• •Özler• vcrilea wasihat- DIWguta qarcltir. alılt1ll'IŞtu . .... 

lacak ~ ~ üç din mBalira taml e1iltl.ed veya asılsız oldu- --o-- da maddeleri ~len lı:uı.k .a...,eL T.ab- -- çıkar- ş:vm- BILQN 
zarfımta 1'0ı!iıftıas Uı:ı:mıbr. ğımu bndikleı:i 1ıaber1erin neşrinden do- T ahın helvası gı . . i4f.lıı ci>i 11; d 1111ı1ı1~--1-Wil. •oia-

Bcyanname vererek rullsatH•~ el-~ suçlardm m~ olup gazete veya 1~~ .~ "wrdi. gıda. -~•zmdan ağır bir yara alıyor. 
mış olanlara b1.1 laırmnda -'7eıe areya __ - 'L:k:-.t- mt . t T ahın heh-ımm.n 1718 numanlı kanu- delerı ıthalatını alakadar eden hır m· ı y kal çl .fad • C M··d Doktor ·er-- ...... ~u.aıım ;:,iillll..,.,.., uznu: ne~ya ıru _ _ ... .. . a anan ıu unun ı caı, . u -
mecmuanın sahı'bi aenilir ·a ed '-=--- d Fn:!-1. k nun şumu!u•e a.ııa \nılandallJDU Te zamname ha%trlamıftır. Turkofise bu d . • .. b 1l•- d.....ı.. • __ L_ . ı are en ıuul:iC e ~ur .. ceza anunu- . • w • •• • • • eaumumı muav11u ay n1em mı umsan- B M•t O J 

Siyast gazete np mecmua çıbreacak- ntm GS inci ırı:mdd.e.si mucibince müşte- muame1e Yet'llWl alımmyacagı Maliye ıve-- ,hıısuata .gclea ınalUmata eore AIMll 1P- Jcı.a almaııııtır. Cemi '1tmı1ı adam .ifade- ay l af TQ. 
ların nilfusu elübin ve daha .apğı ,oJan nek saydııiar. kaletindea Defterdarlığa h.1din1m~tiT. tidaınnda mer'iyete giren bu rüzamna-1

1
inde : it "1: .:ı--'~-'-- 11 ____ .:ıı •• 

. d • ..mul... . d'w d 1 !!)'1neU& <JU .. wr~n ıgo& muta-
,.rlercle 'bq .,.m., em bmı:leın yüz bine :Madde '28 - !ıte!meket dahil ve bari- -=-- ,meam aıre lll wte ,eıren .ı&er ma - - Babe.ı. c:ıiluna aniJ.at edeaeiine. haSSlSl Bay 'Mitaı Oral bk t>uçUk '!Y 1.1-

bııilar O!mı yeılerde ıbi.n. yıüz !bi..ndeıı p- :indeki iin1:ibar "3~e olruUaıı!a ıve u·· k .. r.(!ı ellerbme~~rnb~a ,~;e I._ ete datrb~ad.d,~- f kendisini tekdir edeceğine ağzını açıp ıtirabat .e't.lnek: uzere d'°ÜD. hmir ~apun1e 
bn ola pedeıde bet hiu. lirabk bir nıilli fd:u1te 'ft ıensfitü1eınle disiplini bozacak ç oy yangın 1 er e er~ . ilcum.ıe aayya~ aaına~- ta - cıümle o1ean .ei7leme&i. Kanım &taııbu1a gttmişl.lr. 
ihnbsm Wetmiha-ri.tenimrtıınehu- :ımıhi etteki 'lftb1ar.ı _.,.,..-:; ... intiSU' Ku .. mesı·ndekı·mı·:ı_rOl]J• lan da dahildir. Bunlann lngıltereye ıt- ba•una bindi Tab d d. k ~ ~··~.n~ >: R 1'al edilebümd.eri . . ..... .. .,.. remm y . ancam a ye l U11Un 
bu v~ lhımciar. !!t1iji:l mahallin ~ öiiyük mülldye imi- IÇa mıı 1 

vardL Üçünü ateş ettim demiştir Gö f • f • 
Bu terimt mtbaat ~ do- ıiılded m.,..,......,_ ahmksıı:m. ----'- ları ölaiireceklermi• bir mhat tdwl ...... m ... illtipç ......... , Su ....... ~ ~L _ı __ • : • ,.__·_ I!_"! z epe cınaye ı 

.... -_,..... ~ ... .,. .. ~ ":t' d Aka takdinle ..=.-""'LI-... idi ı· ~ u umacaı ~..en-
layı tıtilanohman paTa eeza1anyte ga- memnudur. Pınarbaşı köyünde bir yangın olmuı. ~· ~--"""iL.., nin müşahede altına alaarnası mul.te- Cöztepede eşi Bn. Rabiayt tabanc1 
zete AbibiuıJıe.n baP:a. bilib:num mmah- 1ı:ı.1ümr ıedımeri:a ft inlihar.a ıtepbbüs ibr.1\im oğla Fafale ait iki katlı e• yan- mııseede oı-..,acabx mddir. SöJleriacle ~ nb.ta mncut lı:uqwiiy.le yaralamak .uretiyle öldür· 

demler ile basım ücreti w ~!bedeli ejliyerıleriıı ~ t:eaJlfik eden resim- rııJfbT. Yangın, bu e'ria bitiriindeki bir Kız kaçırma olmamaa nuan dikkati celbet,niıtir. mrıkten .suçlu ve mevlc.w Jcmmisyoncıı 
içia ia:di,ail.ı lanp1ı1c o1a;p lba. ~le leli basılmaz Şu it.adar ki yukarıdaki mutfakta ya.b1• al:eften ~arak dört Bacada AQbk eobimd• otmaa Jhra- -=- Sabrinin muhakemesine diia aiırcezada 
ekııOecek trmi:nat nmam'amnadı"kça o f:i'krac!a yullı mpnmfyet ftri1iibn. ban- saat de'W'am etmiştir. Yangında bir kö- hiın Pmer adında bir genç, 16 ·ppnda Saadab at devam .edümiftir. 
gıızel2 "Yeya mecmua nşre.d.ileınez. brm diğer resi:ımerini:ıı bas:ılmasuu da pdc ,..nmıftrr. Kast yoldur. ,Suçlu, cinayetini anlatwkıea, aile ha-
Teınimıt ım.elctubu. ~ bmıh, J'U- men ede'bilirler. KaYllklıderc ıtöyünde, !Bayramın ~in• Bn. KAmileyt kaçımuf ve ,..:blanmıt- yatından bahsetınit ve ·yirmi ecne eyi ge-

kaı:Qi f:ılrada ,..az& hak .Al:üple:iriin intihar nJcllarm.ı ~bir gazeteden de de yangın Çtknı~. Bu evde mevcut tır. tk ıtindi~ini kansına çeçim ze>rl~ cö1-
milrw•'lumda mabailin en. büyült ildihas ile ~ g.azde için meznni- tavuk kümcsüado mikropları öldürmek : ............ - ...... - .. -· ..... - ... --: pa J ıtcrmediğini. daima <Ç<;Jc ıçalıtarak evini 
mllkiy~ lmlıine ç gi.i.n i~ maınma1 .almağa lümmyo1tt:ur. jsm ,.akdan al'cfia him e mayetiyle bü- :Okurların mektupları:, idare euiğini söylemiftiL 
vermrie meC!>tmhır.. Y.ahm bir ımea:ılekette çıkan gaz.e.. yümck istidadı Jkmne.ıı ~ cüz't bir .............. - .......... _ .............. - ,BA.$1' ARAFI 1 fNC.I SAHiFE.DE. Mahlteme. iki pi.idin ifadelerinin i• 

11aaae 21-11ıer gazete W7'A merm• teıerden liktibu sıarm7Ie ıntnıar nn- madcü zaıwı• eöodiiriilm~. Kiiltür,:arlı radyoaa jınW:nessınm. tamından nükilm.etime tioabe •uretiyle alınma• ;için .ıa1e1t ediı-
ama htiMmı eaııcetı !IMIJ'thiı, nmhabir. iaJmm nepi içia ııJe 1ıbinci fıkrada ,.azılı Ocğirmendere,-e bq IUJometre mma• Olıw._ 'n lıiıri JWWW)'• ı 1 tevdi edildiğini en büyük s~ mze- mittir. 
ve~ ımWıii ile iJ!zr.e hari,.;,,,'5• el»- Dt2lLLÖJdiü almı.nı lir.:r:ndır. fede deliktaı mevkündc Kara Mehmet Kültiirputcaa siillin L. s tiwk Y.. . derim. --------------
ne b,Jtlwa 'ft7a. ilin _..,,.,. IDl!mllJ' Bıı madde h0-iie- .,bn hareket daimdaki fvndalıldarda çıkan ya:ngmda lw .aı,.y., pek ed:eedee ı..ı·,etıe ' S-mt ve dostane mU:mmebederinııir.. 21 :a:c;zx;rp:ra•rn i 82114,ıı 

oı..m:. Hml-im -+a• ea ba;rQ edenler - hftail- •~bilar 7JlrDD hdttamk bir ıooc1.ı.1r yaumqbr. geçea bir ndyo ,..-. ısa ~ de yezııl.-emeınıctwı..m... dolqııımm-1 Ralkevı· ko .. -'?esı .. 
m1Dıl7'e mıeaurw Wldirider.. !lufjfbııpis ye :25 Vrwl- 211 &nıya bdar Ka.llt yOba. eüzd pupdar 9

1 
• omda sıe-=1= cıı.Diyetiml berım .eder ve~ lm llR- 1 y 

Bwlaıa Z1 iad 'kıle pala -e- hafif pua eea:MiJle ~- m .,. .• eoleı:ıeji .ahiıılic Y.-Z __. dil mu~ f11P11111 ohbat-aı•••-r.a•-------
ve ..ı plm!t edW-w!• • hn w llaMe 45 _ • ......,. ınısltab\e tp- ter hükümlerine tevfika mecl:nııdurl.ar. dikltatimizi çekee biqey vardır. Radyo- , kı,metll 7aıclıUAclu. d.ıa,. Ebellırisuı.ı- 1 _ Erimi:dn Ar ~e mensup 
21 yaşını bitirmiş bulunmam ..,ıtzr. Dilea nw;lar aleyhinde altı ay içinde açıl- .Madde: 2 - 2001 .sıurılı 6. 6. 932 tar.ilıli da çalınan bütiln plWu yabanc.a diller- za haaretle fefekkilrleriml ~u.nan.m. nmam1ar Maıdsa "lmkevinde 21f6f9~ 
Musahııihden C-Y~ yukarı• yazılı di- mıyan dAvalar k'tima olunamaz. kanun mülgadır. le ob.tmu, ...-Jaı.~ır. ~ Kültür-J Hariciye nazm ·suı.ıı itaı'ihin4en ıry 'SO!luna 'kat!ar devam et-
ğer m~ ~ ~kları :Mı.ın.kbı mad~ A- Bu kanunun lfadd.e:3-Bubnımneşri~ pmk radyo- Tur~çe plakJan. ~it c .._ S8laeySi me'k üzere bir resim csergi:Si açtlmtŞttr. 
gazete 'ftJ'a :mem1.nadan W'eriSmiı ve ma- meri.J"e'le gil'diJl taillte mtişar etmekte mu1e.berdir. 11111.l Bu ıncAk111unn izale eaimemu •·ı ·Haid>"! aaan. niıra '2 _ Hatkımmn bvaya brp korun· 
hallin en bilyl1k mUlkiye amirliğince bulunan gazete ve mecmualar altı ay Madde: 4 - Bu kanunun hükümlerini tenz. Saadabad paktı tasdiknamelerinin, bu ma1arıt -hususunda 'bilgi edinmeleri 1çin 
tasdik olunmuş f:ıihiyet .ualcasmı hamil ·çmde '"~ .f Te 21 inci madde- tatbika icra vekillarl lıııeJ'etl memurdur. ERCAN paktı imzalıyan .bitün devletlerin mil- evlniizde 1.lf6f93S tarlhinfüm itibaren 

..-.;illeri tamfmdaıi 2S ha.ziraa. 1931 ta- bir kurs açılmış ve -derslere başlaımnştır. 
rilmıde Imn imparatorluk. !ı.likilınetine Her hafta cumartesi g'önleri saat 18 de 
ıtevcli edilmiş olduğumı hana bildirmek verilmekte olan bu derslere ?>ütün yurd· 
ıi.izer.e EkseI.ansınızın lütufkar 4'aruu en daŞlırr ge1melid.ir. TAYYARE SiNEMASI 

Bürün l:ama dümpmn takdir et.tiii iki büyük filim takdim ediyor 

1K1 YAVRUCUK 
En meıbur Fraıw.z Artistleri 

TELEFON 
3151 

AU<E TI50T - .!AKUNE DAlX - RF.NE HERVEY tarafından emaalaiz bir ıurette yarablmit biiriik Üııt fia • 

20 MILY·ON ONA AŞIK 
OlCK POVVEL - CtNCER ROGERS gibi iki dibi ıan'atkinn en r - ~ı temsillert. ............... .. 

AYRJCA : zehirli gazların tahribatı ve ıka11111111& çselerini p.terir :3 1gaw14 KOLTOR filmi ~

'SEANSLAR-: 20 MiLYON ONA AŞIK-: 4~ 7.30da 00 YAVRUCUK 5.35 VE 9.05 DA -

, derin şükran.la ala.un. Bu mesuG. hAdl- 3 _ Halkevimizi.n sosy:ll ~ ko

! senin biZi biibi.ıiıın.iR bathYan samimt hm on 'teşebbfu'ile açilacağı evvelce "bil-

i' ve dostan~ m~ebetlerae yeni bir mer- 8irllen 1kimsem bi'lınlar larafından -ya
hale teşkil ettiği Jm.suaunda Eksellnsı- pılacak TilTk emekleri satış mağa-zaJJ 
nızla tamamile mutabık ıbulunuyorum. pek yakında açılacaktır. Bu magazad• 
Ve tahakkuk ettirdiğimiz eserin tarsini el ıışıei-liıi satmak lstiyenler 30 haziran• 
yolunda daima Ek:selAnsuuzla t~riki me- kadar haikeVi sekreterliğine müracaat• 

ı saiye lınade bulunmayı büyük bir sevinç le idJetini bir mı&buz mukabilinae ter 
telAkkt ettiğimi temin eaebilirlm. !im etmelidirler. 

1Harieiye Tekili. 4 - Evimiz bahçesinde her hafta cır 
'Dr. RiiŞtü Aras martcsi günleri çocuklara, ;pazar ve per-

---o---- ~embe g'ün'leri saat 21 ae karqgöz oyunıl 
Sandal kazası ::ıynatılmaktadır. Bu oyuna butün ~rd

Karşıyaka iskelesi önünde küt.ilk bir 
sandalla dolaşmakta olan Hamit ojh.: 
Orhan bir kaza neticesinde, sandalu 
devrilmeSıyle denize düşmüş ve 'kurt 
rılmıştu. 

l~lar davetlidir. 
'5 - 29/ 6/938 -çat:§Umba ;gUnü saat 11 

le ha'Ik dersnnelerl ve 'k.urSlar ve saai 
8 de sosynl yardım komitelerinin lınfts· 
ık toplan'tılan vardır. 



lngiliz Akdeniz filosu Nasyonalist 
Yugoslav limanlarını 

ziyaret edecek 

Tayyareler on 
bomba attı 

Barselon 28 (Ö.R) - Beş tayyareden 
mürekkep bir nasyonalist filosu bu gUn 
cenup kısmında uçmuş ve on kadar bom
ba atmıştır. Hnsarat henUz tesbit edile
memiştir. 

-------
B. Metaksasa 
Lejyondönör 
nisanı verildi 

• 
Atina 28 (ö.R) - Fransız filosunun 

ziyareti mün betiyle Fransız amirnlı 
gördüğü hüsnü kabuld"n dolayı t "' 0 k 
kür telgrafı göndermiştir. Başvekil M"
taksasa Lejyon Donör nişanının büyük 
rütbesi verilmi tir. 

-------
/tal t·an üniversiteli-

Yııoosıav Kralı Majeste PiyeT büyük biryolcu tayyaresi 1nakinesini tetkik ediyor leri BerlinJe 
Belgrad 28 (Ö.R) - lngiliz Akdeniz meti 489,901,555 dinardır. İhracatta Al- Bari 28 (ö.R) _ Berlinde son yapı-

filosu yakında Yugoslavya sahillerini manya birinci mevkii, İngiltere de ikin- lan Alman nasyonalist teşkilatının nü· 
riyaret edecektir. ci mevkii işgal etmektedirler. mayişlerine iştirak eden üniversiteli 

Belgrad 28 (A.A) - Samıprava gaze- Italyan talebeleri, hariciye nazırı Rib-
Belgrad 28 (A.A) - Mart ayı içinde tesi, devlet ipotek bankasının 600 milyon bentrop taı:afmdan kabul edilmişlerdir .. 

fugoslavyanın ihracatı 340,005 tona ba- dinar sermaye ile ihdas edilecek olan ----

tğ olmuştur. Bu ihracat 445 milyon 587 Yugoslavya çeliği müessesesinin kurul- Resmı· kabuller 
bin 980 dinar kıymetindedir. Ayni ayı masına 200 milyon dinar ile iştirak ede-
ıarlındakl ldhalfıt 108,740 ton olup kıy- ceğini yaz.maktadır. 

Çinliler sedleri 
tahrip ettiler 

Kudüste karışık
lık devam ediyor 

Paris 28 (Ö.R} - Hariciye nazırı B. 
Bonnet bu gün Amerikanın Paris sefiri 
ile milletler cemiyeti genel sekreteri B. 
Avenoeli kabul etmiştir. 

B. Goga ltalya 
Tokyo 28 (ö.R) - Nankinden gelen KudUs 28 (ö.R) - Araplar arasında S'°ya hatı• nd.on do··n,Ju•w 

haberlere göre Çinliler bUyUk kanaldaki• . . . . ~ " 
-..111 ri ah . . 1 d' G . bir nUmayışler devam etmektedır. Tela\Tiv- B • 28 (ÖR) B"kreşden b'ldi . ~ e t np etmış er ır. enış ara- 1 • ~ • • • .. an . - u ı n-
ıi sular altında kalmıştır. Japon muva- de grev ılan edılınıştir. Hukilmet her ıh- liyor: 
la.le hattında çete muharebeleri devam ltimale karşı şehri askeri işgal altına al- Sabık başvekillerden B. Goga Italya 
etmektedir. lmıştır. Bazı tevkifat yapılmıştır. seyahatinden bu gün avdet etmiştir. 

O.Avrupa ve Balkanlarda 
lngilterenın büyük proS?ramı ne 
şekilde tatbik ediliyor muş? •• 

Bir Fransız gazetesine göre ltalyanın buğday alacak parası 
yoktur, ingiltereden isti yor.. Fakat .• 

.->aria 26 (P.5.) - Paris-Soir gaze- mektedir. 
•esi lngilterenin Y alwı Şark politikası 

J.aklunda tunları yazıyor: BOYOK BlR PROGRAM 
cSiyaıt problemlerden bahsettiğimiz ı Mesela İngiltere Türkiyeye bu çeşit 

ltanıan ula unutmıyalım ki bunlar ekse- bir mukavele ile bağlı olup Ankaraya 
l'İya ekonomik prohlf'mlerle duble, hi· ON AL Ti milyon sterline kadar vara· 
bıaye ve izah edilirler. bilen krediler bahşetmektedir. 

cE.aki Rumen başvekili ve saltanat Bu ekonomik ve finansal anlaşma 

lı:onseyi azasından B. Tatareskoyu Lon· daima Balkanlara ve Orta Avrupaya 
drada görüyoruz. B. T ataresko, söylen· doğru büyük bir İngiliz gayretinin nok
diğine göre, ıahsi bir ziyaret maksadiyle I tai hareketi sayılm~tır. Türkiyeden son
londrada bulunuyor. Fakat artık kimse ra sıra Romanyanın olabilir. Daha tim· 
hu eylence seyahatlerine inanmıyor. M.1 diden Çel.oslovakya ve Yunanistanla bu
T ataresko Londrada bir çok si) asi şah· na mümasil bir itilaf tan bahsediliyor. 
•İyetleri niçin ziyaret etmiştir) Bu ziya-
retten Romanya ve lngilterenin bugün- ŞARKA DOôRU 
lerde bir ekonomik anlaıma müzakere-
line giriıecekleri neticesi çıkarılmıştır.. Türkiyeye gelince bu memleketin bir 
Burada görüşmeden maksat ne olduğu müddettenberi, beynelmilel politikada 
malumdur. lngiltere fakir bir memleket işgal ettiği ehemmiyetli mevki gö ül· 
değildir. Bu kabil anlaşmalarda p rayı müııtür. Bazı tesadümler üz.erinde Fransa 
tedarik eden odur. Buna mukabil men-

1 
vaziyeti iade ederek Türkiye ile Fransa 

faatinin icap ettirdiği yerlerde daha az arasında erkanıharbiye konuşmalarına 
değersiz olmıyan dostluklar ihdas et- kadar gidilmiştir. Bu da az bir ~y değil-

~~~~~..L2'.7Al2':.ıffLZY1Z/.ZL/dLr~...-..... FJ 

dir. 
Daha dün Hariciye Nazırı M.Jorj Bo· 

ne cAköy Franse• nin bir kabul töre
ninde önümüzdeM son baharda İstanbul· 
Ankarayı resmen ziyaret etmesi ihtima· 
linden bahsetm:ştir. 

Şarkla alakadar olan yalnız. lngiltere 
değildir. 

GONDELtK EKMEKLERi 
lngiltcre yalnız yukarıda mevzuubahs 

ettiğimiz memleketlere yardımla iktifa 
etmiyor. Söylendiğine göre ltalyaya da 
krediler açmak niyetindedir. 

Jtalyanın 35 milyon ölçek buğday ih 
ti} acı vardır. Bunu tedarik içinse parası 
yoktur .• 

Jngiltere: cBunun ne demek olduğu· 
nu biliyorum. Ben de ekmeğimi dışarı
dan tedarik ederim. Size birşeyler ikraz 
etmemi istiyor musunuz' Oturunuz, ko
nuşalım.> 

Diyor. 

S1Y ASETE DöNOŞ 

Af kanunu B.M. 
Meclisinde 

Bugün müzakere 
ediiiyor 

rJAST ARAF! 1 iNCi SAHiFEDE 
Affın adi c:ürümlere tC§mil edilmiye-

ceği anlaşılmııtır. Adliye encümeninde 
yapılan tadilata göre avdetlerinden ı:on· 
ra memlekette rahat durmıyacak olan 
150 likleri hudut harici etmeğe Dahüiye 
vekili salahiyettar olacaktır. 

Ankarada mevcut kanaat af kanunu
nun mü:ıakaşalara rağmen kabul edile· 
ceği m~rkezindedir. 

lstnnbul, 28 (Hususi) - Gayrimü· 
badiUer kanun luyihası Meclis ruzname-
ine alınmıştır. Encümende layihayn İs· 

tihkak sahiplerinin muayyen bir müd· 
-:Jet zarfında bulundukları mahallin en 
büyiik makamına müracaat edebilecek· 
lerine dair hüküm ilave edilmiştir. 

Berlin beledi)''e 
re ısı 

B:-rlin 23 (Ö.R) - Belediye reısi in
tih b tınd-ı eski belediye reisi tekrar se
zilmi§tir. Mumaileyh dokuz defadır ya
nılan seçimde riyaseti muha: 71 etmek
tedir. 

Lord Derbi'nin Berlin 
seyahati 

Bari 28 (Ö.R) - Beynelmilel hava
cılık federasyonunda lngiliz milmessili 
Lord Derbi Berlinde bulunmaktadır. 

Lord, bu ziyaretten istifade ederek 
Alman hava nazırı Göringle umumt me
seleler ve Ingiliz - Alman meseleleri et
rafında görüşmelerde bulunmuştur. 

Bır tayyare 
kazası 

Roma 28 (Ö.R) - Bir askeıi tayyare 
bu gön havalandığı sırada ınotörün nteş 
alma ından yanmış ve içindeki beş tay
yareci kömür haline gelmiştir. 

48 saatlik hafta 
usulünü 3 .~ene sonra 

kabul edecek 
aşington, 28 (A.A) - Reisicum

hur Ruzveltin geçenlerde kabul edilen 
ve azami i~ haftasiyle asgari yevmiyele
ri tcsbit eden .kanun metinlerini imza 
-:ttiği bildirilmektedir. Bu metinlerde ez
cümle üç sene sonra kırk saatlik haft~· 
nın kabulü derpiş edılmektedir. 

Kont Ciano 
Harici ye nezaretin
den çekilecek ve yeri
ne G1·andi mi geçecek 

Kont Ciano 

Deniz Gazino 
ve Restoranı 

Italya hariciye nazııı Kont Cianonun 
bu vaz.if eden alınarak yerine Londra el
çisi Kont Grandinin geçeceği haber veril
mişti. Bugün Italyadan bildirildiğine gö-

1~ te yine siyasete dönüyoruz. Zira in- re bu haber siyast mahafilde de teyit 
giltere \'e ha1ya buğday üzerinde bir gÖ· olunmaktadır. 

rüşme yaptıkları zaman bile bu görüşme Mussolini, damadı olan ko t Clanoyu 
siyasi olmaktan kurtulamaz. Elbette Ak· istikbalde kendi!'Jinin yerine almak üzere 
denizden. ispanyadan konuşacaklardır. yetiştirmek ıçin ona dahiliye nazırlığını 

lngiliz - ltalyan anlaşması tahmin edi· verecektir. Bu gUn bu nezaret bizzat 
len zamandan evvel tatbik mevkiine gi- Mussolininin elinde bulunmaktadır. Di
rccek mi? İngiltere daima eyi davranma· ğer taraf dan, parti genel sekreterliği va-
yı bilmiştir. zifesi de Kont Cianoya verilecektir. 

- Gönüllüler çekilmeden bir,,ey ola- Londra elçisi kont Grandinin hariciye 
maz. nezaretine geçmesi ile boş kalacak olan 

!S. ON_· ·tt AB ·e R -' 
.... ... . . . . 

Denizbank yeni inşaatlar yapacak 

Elde mevcut havuzlar 
askerileştirilecek 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Denizbank faaliyetini daha verimli bir 
şekle sokmak için yeni inşaat vücuda getirecektir. Bu münasebetle 
Denizbankın yeni binalarını ve tesisatını bolca yapmasına izin veril· 
mistir. Eldeki mevcut havuzlar askerileştirilecek, Haliçte daha ziya· 
de askeri inşaat yapılacaktır. 

Yeni beş senelik sanayi programının bilhassa üçüncü senesinden 
sonra Haliç tersanelerinde beş bin tonluk gemiler yapılmasına geçile· 
cektir. Denizbank kendi havuzlarını Boğazda toplamış olacaktır. 

lstinyedeki sc-hih havuz ihtiyacı karşılamamakta olduğundan Bo
ğazda ikinci bir havuz vücuda getirilecektir. 

Bir k~ç gündenberi Paşabahçe koyunda tetkikat yapılmakta olup 
netice verdiği takdarde insaata baıılanacaktır. 

lstanbul valisi Atmadan dönüyor 
Atina, 28 (A.A) - Atina valisi nazır Kotzias lstanbul valisi ve 

belediye reisi Muhittin Üstündağ §erefine dün bir öğle ziyafeti ver
mistir. 

B. Üstündağ aksam vapurla lstanbula hareket eylemiş ve vapura 
ka-lar B. Kotzias, Atina ve Pire belediye reisleri, Türkiye elçisi B. Ru
§Cn Eşref Onaydın ve daha birçok zevat tarafından teşyi edilmiştir. 

Pilot Kokkinaki 
Moskova - Viladivostok yolunu 

hiç yere inmeden yapmak 
•• uz ere havalandı 

Moskova, 28 (A.A) - Dün saat 8/ 36 da tanınmış pilot Kokkina· 
ki yanında Navigator Briandinski olduğu halde iki motörlü bir tayya
re ile hiç yere inmeden Moskova - Vladivostok uçuşunu yapmak üze~ 
re havalanm11tır. 

Yedi bin kilometrelik bir yol yapacak olan tayyarenin kalkışında 
Moskova civarında Celkov tayyare meydanında müdafaa endüstrisi 
halle komiseri Kaganoviç, Kızılordu hava kuvvetleri kumandanı Lok
tinov Konstruktör lllisin ve Moskova gazeteleri mümessilleri hazır 
bulunmuştur. 

Akşam saat sekizde tayyare Moskovadan 3560 kilometrede bu .. 
lunmakta idi. 

··pheli haberler 
Sovyet ordu kumandanları ara
sında tevkif at yapıldığı rivayetle

rini Moskova tekzip ediyor 
Ankara ve elyevm Paris sefiri Bari, (P.S.) - Sovyetlerin eskı 
olan Suriçin tevkif edildiği rivayeti üzerine Moskovada tahkikat ya• 
pan Havas muhabiri Suriçin payitaht cvarında bir senatoryumda te
davi altında bulunduğunu bildiriyor. 

Bari, 28 ( ö.R) - Rigadan bildiriliyor : 
Sovyet ordu komutanlan arasında elli tevkifat daha yapıldığı bil· 

dirilmiş ise de Sovyct kaynakları bu haberi tekzip etmiştir. Ukran· 
yanın muhtariyet cereyanlarını durdurmak için mahalJi komiserlil:
lerce bazı tevkifler yapılmış .. 

Parti grubu toplandı 
Şükrü Kayanın himaye prensibi 
hakkındaki hükümet izahatı 

müttelikan tasvip olundu 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Ankaradan bildiriliyor : 
C. H. Partisi Kamutay grubu bugün Antalya saylavı Cemal Tun

canın başkanlığında toplanmışbr. 
Kürsüye gelen başvekil bay Celal Bayar, memlekette programa 

yeniden bağlanması düşünülen sanayi hamlelerinden ve bu arada 
Şarkta ve Garpte açılacak yeni şeker fabrikalarının ve pancar zir~
tinin yapacağı iktısadi ve zirai faydalarından bahsederek bu faaliyete 
bir an evvel başlamak için bu sanayiin istilzam ettiği himaye prensibj 
üzerinde izahat verdi. 

Parti grubu birçok hatiplerin de mütalaalarını dinledikten sonra 
hükümetin Şeker sanayiini himaye prensibi hakkındaki izahatın\ 
müttefikan ve alkı~larla tasvip etti. 

Bundan sonra kürsüye gelen dahiliye vekili ve Parti genel •ekrete
ri bay Şükrü Kaya mebuslann Meclisin yaz tatilinde memleket için· 
de yapacakları faydalı tetkik seyahatlerinden bahsetmistir. 

T rakyada arıcılık Konak iskelesinin 
Üzerinde açıldı 

ltalya: elçiliğe henüz namzet aöıterilmemckte- _] H J l 
- Ya gönüllüieri çekmek yerine on· dir. Buaapeşte ye gonaeri en ziraat 

Güzel manzara, temiz hava 
temiz ve ucuz servis 

Öğle yemekleri için güneşten muhafaza 
tertibatı alınmıştır. 

Nefis %engin tabi dut 60 karuıtur 

lnn biraz cephe gerisine almayı teklif e- Paris, Prag, Ankara, Berlin, Nevyork l Ed ' d d l 
dersem, diyor. sefirleri de deği§ti:ilecektir. Paris sefiri memur arı lrne ye Ön Ü er 

- lngiltere imzaya riayet etmek 18· kont Ceruti tekaüt edilmiftir. Yerine Edime, 28 (Husuai) - Köy iktısa- hazırlayıp vereceklerdir. 
zım cevabını veriyor. Rostiani tayin edilecektir. Ancak bu ta- di kalkınmas nda büyük bir rol oynıyan Ziraatçilerimiz Macaristanda ileri L9 

- Ya ıu buğday kredileri ne olacak} yin keyfiyeti Fransa cümhuriyeti tarafın- andığı ilerletmek için Trakya umumi hız alan köylerde arıcılık, balcılak tav-
- Anlaımamız tatbik mevkiine gir- dan ltalyan imparatorluğu tudik edil· müfettişliği tarafından Budapeşteye gön- pncılık, tavpn tüyü deriai, tavukçuluk, 

medcn verilemez. dikten sonra vukubulacaktır. derilen Ziraat memurları Edimeye dön- yumurtacılık, hayvancılık, kuru meyva 
- Yani gönüllüler çekilmeden.. Ankara sefiri Karlo Galli de tekaüde müşlerdir. marmaliıt, aile konservacılığı hakkında 
- Nasıl hotunuza Kiderse öyle an· sevkedilmiştir. Yerine kont Cianonun Peştede çiftliklerde köycülük ve kü- dapranik müşahede yapmışlardır. 

layınız... kalemi maluua müdürü Reppo tayin edi- çük kooperatifçilik etrafında tetkikatta Bu sabah ikinci kafile Edirne nümu-
Besbelli yeni bqtan problemlere dön· lecektir. Berlin ve Praga kimlerin tayin bulunmuı olan z.irnatçilerimiz umumi ne fidanlığı müdürü Cümü§Ün idaresi al· 

... --~~~~~~~~~~---~~~~~-------~~--._.~:~·-L . ..L.~~~~~~~~-------~_._.,--..._.---------~-~~~~--
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Büyük Zabıta Ron1anı : NAKLEDEN: ! zın e Kendisini Stutaarttan aramı~lar .• 

- 55 - ~ E N h .d Q b ! VATANDAŞIN DA~tA ZtNDE KALMASI tÇtN SIK SIK YO· Vidal nihayet Parise dönmüştü. Heyecanla telefonun ba~ına ıeçtl., 

-
~ : O l e T Oy : Mensup olduğu fabrikada yeni ba~- içinden odur diyordu. Tekrar Novlln1' 

ctiU!Ftt2t'»:.>:.i!7Y.7./Z,rr.xz:z7..LZZll"'/.zz;rz~ : ........ ., ...................... : ROYOŞLER YAPMASI, SEFER HALtNDE tŞTIRAK EDECEöl tan işe koyulmak. caerini yeniden ya- eesini duyacaiına adeta aevinmeka. ~ 
Vilsonun sözleri Eteli müteessir - Müsterih olunu~. işin cereyan ASKERi KIT' ALARDA KENDtSlNDEN BEKLENECEK HlZME- ratmak iç.in aylarca çnl11mak icap etti. Telefon ahizesini kulaima d~oe 

etmedl
•. b 1. . TE DAtMA HAZIR OLMASI LAZIMDIR. Ba ...... dan g-en hldiseyı· bütün tafsillti- öt-.:ıen hı·r seı •• tarzı v.e neticesinin ütün mesu ıyetı· 11

••• -. c:ıo 
- Biliyorum, dedi. Başkasına ni ben üzerime alıyorum. Yazan: General Baratlye 1 rekkep bir tümenin davetindedir ki, le anlatmak mecburiyetinde kaldıiınC:lan - Çdtilmeyiniz .. Stutgarttan ~ 

nit mektubu açma1' eyi bir §CY de- Pariste çık.tın c: Le Temps • gazeu- münakale va$ıtalarının gittikçe çoğalarak ikinci. büro araıtırrnalar yapmlf. fakat caklar, dedi. 
ğil. Fakat yine biliyorum ki bu mek· * sinden; şehirlerde ve hatti köylerde yaya yürü- hiçbir netice elde etmemiıti. Hava cuu· - Stutgarttan mı diye eordu) ~ 
tubu doktor Ambersona yazan adam Mahkemeye girdiğimiz zaman menin azalmış olmasına atfedilebilecek sunun hüviyeti hadise günlerinde ne ka· tanıdığtm yok .• 
lekeli bir adamdır. Kendini zehire Pat Klansi daha gelmemişti. Nat, i\'lilH müdafaa t~kiJatımuın yeni bir olan bu mühim hata meydana çıkmıştır. dar gizli kalmıpa bug{ln de o kadar giz· Bir kadın sesi tekrar etti : 

vermiş ve afyon, kokain kaçakçılığı t Klan si gelinceye kadar Billin ifade- nizamı parlamentonun tasvibinden geç· Hatta, daha 1914 te, hudut muharebele- li idi. - Jan Vidal değil misiniz) 
yapan bir adamdı. Biliyorum ki dok- 11 sinin alınmasını istedi. tiği 192 7 ve 1928 senelerinde Versay, rinden sonra çetin yürüyüşler yapmağa lstınbarat <!aircai en zeki adamlarmı - Evet ben Jan Vidal.. 
tor Amberson birkaç gün evvel öl- Bili ifade verirken ben mütemadi- muahedesi Al manyası, harbetmek için' mı-cbur olmuş olan ihtiyat tümenlerinin bu iıe memur etnai~ti. - Gut.. Bir dakika bekleyiniL. 
dürülmüştü ve hakkında çok dos- yen gözlerimle mahkeme salonunu \iç bir maddi imkana malik değildi. Marn muharebeleri esnasında hemen he- Nnfile .. Esrar perdesini kımıldatmak Uzaklardan bir ıes, çok iyi tamcbt 
tane hisler beslediğim doktor Jason araştırıyordum. ~ Ienüz malik olduğu talim görmüş ve men kendilerinden istifade edilmez bir bile kabü olamıyordu. bir set ona hitap ediyordu : 
Ambersonu öldürmek suçu ile zan Bill nasıl olup ta bu kaçakçı teş- pek kalabalık ihtiyatlan harp gayesiyle 1 hale geldikleri görülmüştü. Fakat bu yü· Bir gün kumandan Olye casus kadı- - Vida! ... 
altına alınmıf ve tevkif edilmişti. lcilatı ile münasebete girdiğini anlat- "stihd:ım edilmek için, müttefikler ara&ı ,rüyüşler bilhassa yıpratıcı olanlardı. Ve nın inzivagalunı bulur gibi olduğunu Mühendis az daha aevioclndea b.ia-
Tahmin . ediyordum ki Cainin bu tı. Doktor Miçelden, Cainden, Klan- '<0ntrol komisyon1annın tahribini istedik- ihtiyat alayların heyeti umumiyesi yürü- zannetti. racaktı : 
mektubu hakiki katili bulmağa bel- si ve Cambinodan bahsetti. Miçelin 1eri harp levazımınt, ilk önce, tekrar vü- yüşe mukavim görünmü~ oldukJanndan Fakat biraz W kurcalıı.)-ınca ümitleri -Siz ... Siz.. Ciiyebildi. 
ki yarıyacaktı. Bir kelime ile o za- kendisini yavaş yavaş morfine nasıl ~uda getirmeğe muhttu;tı. Tekrar imaliı.- bunların talim ve terbiyeleri hususi bir suya düştü. Kendisine veıilen yanlı§ ma- Ayni ees devam ettj : 
man öyle şeyler biliyor ve öyle şey- alı§hrdığmı izah etti. ta başlamak ihtimali, fabrikalar üzerin· alakayı celbetmemiştir. lumat üzerine barlardan b;rinde çalı~an - Hatırlıyor musunuz. benden meal~ 
)erden şüphe ediyordum ki bunları Oldukça uzun süren bu izahat deki nezaretleri hasebiyle, eski hasımla- işte bundan dolayı, yukarıda bahset• bir gece ~antözünün izleri üzerinde YÜ· ğimi terketmemi istemiıtiniz .. Şimdi 61-
benim kadar bilmek ve bunlardan müteaddit defalar Vilson tarafından ·ııpızın silahlanma te§cbbüslcrine engel tiğimi7 devletler arasında yapılan müşa• rümüştü. Onunla Nova ııra!tnda hiç bir reniniz dostum, arzunuz yerini hwdu. 
benim kadar şüphelenmek iddia ma~ kesilmek suretiyle itiraza uğradı. Ve olmak iktiza eden murakabe komitde· hedelerin ilk neticesi, o vakte kadar çan· münasebet olmadığını anlamakta ge- Vida! bütiin kin duygulannın bir lııı 
kamının vazifesi idi. sorgu nihayet buluncaya kadar yani rini prensip itibariyle, harekete getirmek tasının yükü altında hakikaten ezilmekte cikmedi. içinde eridiğine şahit oldu. Nova yanın-

* Mahkemenin yemek tatili esna· 
sinda Mari, Etel, Jim ve Natla bir
likte yemek yeyordum. 

Madam Amberson yorgun oldu
ğu için eve dönmüştü. 

Mahkemenin sabah celsesinin 
kahramanı Eteldi. 

Morton lokantasınln hususi bir o
dasında yemek yeyor ve ilk muvaf
fakıyetin tesiri altında birbirimizi 
tebrik ediyorduk . 

Mari: 
- Ah .. dedi. Eğer Miçcl de sağ 

olsa idi ne eyi olurdu. Maamafih 
Biil ile Kiansinin şehadetleri Jüri 
heyeti üzerinde müessir olacaktır. 
Ben eminim, bugün mahkeme beraet 
karan verecek. 

Sonra doktor Jime döndü. 
- Endişeli gibi görünüyorsunuz 

Jim •• dedi. 
Jim: 
- Hayır, diye cevap verdi. Hiç 

>ir endişem yok. Sadece dalgınım, o 
"adar .• Bill ile Klansinin ifadelerini 
jüri nasıl telakki edecek. hu hususta 
kat'i bir kanaatimiz yok. Daha sonra 
müddeiumuminin inadını da hesaba 
katmak lazım. Kolay kolay mağlubi
yeti kabul etmiyecek gibi .. 

- Daha ala ya .. dedim. Esasen 
bizim de istediğimiz bu .. İnadı onu 
büsbiitün mahvedecek. 

Jim ısrar etti: 
- Öyle ama .. Bu bizim aleyhimi· 

ze netice verebilir. Bill ile Klansinin 
verecekleri ifadelerin bu mesele ile 
alakası olmadığını söylerse •. Ve ni
hayet onlnnn verecekleri ifadeler 
doktor Miçelin mücrimiyetini ispat 
edemez sanıyorum. 

Nat §tınları söyledi: 

bir saatten fazla Bili ayakta kaldı. lazııngelirdi. Bundan dolayıdır ki, ordu· olan piyadenin hafifletilmesi olmuştur. Aktam Vidal yine kumandan Olyeyi da olsa onu kollan arasına alacak, tefıı 
Nattan sonra Vilson sorgularına muz kıtıılanndan ekseriyetinin ihtiyatlar- Bugün, eski ferdi yük ikiye ayrılarak er ziyaret etti. lçindo günlerce, haftalarca kAt ve muhabbetle kucaklıyacaktı. 

başladı. -ian..müreklccp olmasını, tehlikesizce, ka· tarafından normal olarak taıınan birinci süren bir ayn]ığın acıları vardı. Bu da- Novanın aesi cevap beklemiyordu ı 
Saat üçe ge1iyordu. 'Jul edebilirdik. Ve filvaki, bu suretle kısmı ccyukarı adı verilen çantaya ko· kikada ona birisi Novadan haber getirir· - Artık ben bir anneyiın .• Oilwui 

: Vilson memnun görünüyordu. de hareket ettik. Harbiye nazın Bay Pen· nulmaktadır. Azami on kilo ağırlığında ıe bütün servetini verrneğe hazırdı. Ku- senin adını verdim .. Onu Vidal diye ~ 
Klansi meydanda hala yoktu. Nata ~eve müstakbel seferberliğimiz mak.aniE- olan bu çantada mermi1er, aletler, bir mandan Olye genç mühendisin kalbin- ğırmak ton tesellimdir. l 

baktım. masını parlamentoya izah ederken, §Öyle günlük ihtiyat yiyecek ve çadır bezi ta• de gizli bir qkm alevini hissetmekle be- Muhavere burada bitti. Bütün P71"ed
Yüzü sararmıştı. i(lansinin gelme- demi ti: cSeferherlik çalı male.nmlZI ,şınmaktadır. <Aşağı> adı verilen çanta raber bunu meydana vurmayı nezakete ne rağmen muhavereyi uzatmak imkan

miş olması bütün planlarımızı alt- tedriç ka.idesine göre ııu suretle düzelte- ise erin geri kalan bütün levazımını ihtiva muvafık bulmadı. Onun ı11uallerine u ce· sız kaldL \"idııl kendi kendine : 
üst ediyordu. ceğiz: Evvela, derhal mümteziç bir hale etmektedir. Bu «npğı çanta> motörlü vahı verdi ı - Madam lci Stutgarttan konuttu. .. ~ 

Bu sırada bir mübaşir elinde bir c;telmcleri icap eden yirmi tümen, ve son- kıtalıı.rda kamyonlarla ta~ınmaktadtr. - Hiçbir netice almadık dostum .. Bu Onu bulacağım diyordu. 
k.fığttla geldi, kağıdı Nata uzattı. "B aynı ~ağlamlığı iktisap etmek için ön- Bundan barka, yükaek kumanda heye· kadın pek zeki, pek kurnaz birıey ola- Ertesi eabah ekspresle Stutgarta ba.o 

Avukatım kağıdın kıvrımlarını n- !erinde bir kaç haftalan bulunacak olan timiz, münasip mükafatlar vererek, uzun cak .. Kar üzerinde yürüdüğü halde izini reket etmeğe karar \•erdi. Divan üzeri-
çarak okumağa başladı. virmi tümen daha; daha sonra yeni Yİr· konçlu fotin geyilme.s.ini temine c;alıamak- •belli etmiyen takımdan.. ne uzandı. Gözlerini kapıyarak omm .., 

Ben de arkasından kağıda bir göz mi tümen daha. Ve işte böylece ateı hat- tadır. Bunsuz tarlalardan yürüyüp geç• Vidalin çehresi yine gerildi. Halinden vimli hayalini yaşatmağa çalıştı. 
attım ve Natla beraber su satırları tına gİTebilecek kabiliydte kıtalar .. > Di- mek çok güçtür. Ancak, kısa konçlu fo. müteessir olduğu belli idi. Kumandan * 
okudum: , yordu. '< tin .geymeğe alışmı' olanlar için bunlar bunu hissederek onu teselli eder gibi : Vidal sabah saat sekizde hareket ede-

cBiliyorum, bn mektubu yazdı- On yıl geçti. Bugün Almanya, 1:ulh fazlaca yürününce ayakları incitmekte· - Biraz daha sabredelim. dedi. El- cekti. Hareketinden evvel kureyi ~b.. 
ğımd:ın dolayı belki beni işimden çı- zamanında, süratli ve gi7.li seferberliği ta- dir.Tasavvur edilen mükafat sistemi hak· bette onu bulacağımız günler de gele- Mektuplar içinde makina ile yazllmıt 
karacaklar. Fakat ne olursa olsun mamiyle temin edilmi~ olan 900.000 ki- kında mütalea beyan edebilmek için he- cek .. Meğer ki meslekten çekilmiş ol- imzasız şöyle bir mektup vardı : 
l\akikati size söylemekten kendimi 1ilik bir ordu tcıkil etmiş bulunuyor. nüz kafi vaktı geçmemişse de piyadenin sun. Mösyö, 
menedemedim. Müddeiumumi dok- işte böyl~liklc kw~V:Ve~lerimizin ha~p,hnfiflet0ilme~i ile hareketl~liği. bakımından - Buna ihtimal vermiyorum.. «Telefonda sesini duyduğunta kadıni 
tor Jasonun hapi hanede Pat Klansi vazında derın dcgııııklıkler yapma.ga çok eyı netıceler alınııcagı ~undiden mu· - O halde bekleyiniz.. Elimizden beyhude yere aramayınız.. 0,Ç , aydaıa 
ne iki hafta evvel görüştüğünü öğ- mecbur olduk: Setir kıtalannın takyiye-lhakkaktır. kurtulamıyacak... beti Avrupada değildir. Telefonda din .. 
renmiş. Klansi kefalet mukabilinde si: ani surette seferber olan bir istihkam Bununla beraber zannederiz ki, bazı - Ümit edelim.. lediğiniz ses size dinletilmek üzere dol• 
tahliye edildikten sonrn müddeiu- ordusu ihdn!lı; ihtiyatlarımızın harp hat- Avrupa memleketlerinde ruıl:erlilc sonra- * durttuğu bir plaktan baıka birşey değil .. 
mumi bize onu sıkı surette takip et- tına girmelerini tacil edecek mahiyette sı talimleriyle ıistihsal edilen faydalara Vidal mesai bürosuna döndüğü za- clir.> 
memizi emretti. Klansinin dün büro- tedbirler, ki, hepsi bunların insicammt nisbetle tedbirlerimiz kafi değildir. Jlk man hiç beklemediği bir haberle karşı· -SON-

ııuza gelerek sizi gördüğünii de bili- tesri maksadına matuftur. Bu tesri key· İsviçreyi ele alalım. Coğrafi vaziyeti ha· ---------------------• 
yor. Yine aldığımız emir üzerine fiyeti ise, gittikçe umumileşmekte olan ~biyle ve tarafsızlığına rağmen emn!ye-- kik etmek te kolaydır. 
Klansi dün sizin yanınızdan ayrılın- (amudi• davetler. yani ıılayları, harp tini tevdi etmi, bulunduğu milislerini Jtalyada askerlik eonraat talimleri, aı
ca kendisini tevkif ettik. Tevkif et- wmanında teşekkül edecekleri tarzda derhal kullanmağa mecburdur. Bu mem- kerlik öncesi talimleriyle de mükellef o
memiz için kanuni bir sebep yoktu. usulü. \'e hususiyle ihtiyat kadroların ta- lekette askerlik hizmetine elverişli bütün lan general Graziolinin yüksek idaresine 
Fakat mi.iddeiumum'i onun bugün limini inkişaf ettirmek karan sayesinde lvntandaşlar, yirmi ya§ından itibaren, sl· bırakılmıştır. Askerlik sonrası talimleri 
mahkemeye şahitlik için gelmemesi- kolnylaşacakhr. Filvaki ''e pek haklı o- lahına göre, 88 giinden 102 gÜne kadar (ordulardan çoğunda tatbik edilmekte 
ni istemişti. Bu sebeple bila sebep larnk bir kıtanın §efine itimadı onun ba!I• değişen bir müddet zarfında ckura erleri 1 olan talim devreleri davetleri hesaba ka
tevki fini emretmişti. Klansi şimdi lıca kuvvet unsurudur. mektebine> alınmakta, ve sonra, 26 ya- tdmaksızın) 32 ya~ına kadar mecburt o
tevkifhanede bulunmaktadır ve bu 

1 

Fakat bu tertipler ne kadar makul şıM kadar, her sene, 11 ill 14 günlük bir lan ve ekseriya Cumartesi günleri yapılan 
sebeple bugün buraya gelememiş- olursa olsun, §Ayet askerlik hizmetinden «tekerrün kursuna tabi tutulmaktadır. hafta toplanblannı ihtiva eder. Bunlar, 
tir.> yeni terhis edilmi§ erleri ihtiva etmiyorsa 32 ya§ında Landwer' e geçen milis gene cmilli emniyet için gönüflil milisi> tara· 

Bu mektubun imza yerinde §U ı- ihtiyat piyade kıtalannın bugünkü vasfı böyle bir tekerrür kursu geçirmektedir. ı fından, ve ~irandol~ .mektebinde bulu-
sim vardı: olan talimsizliğe derhal çare bulunmadık· Bu kurslar, kelimenin tevazuuna rağ. narak rollenne göre ıtina ile hazırlanmış 

<Masters •. ~ • faydasız kalmağa mahkumdur. An· men, kıtalann muharebe hazırlığiy)e ha· olan ihtiyat kadrolannın yardtmı ile ya-
-BiTMEDi- cak birkaç sene evvel, ihtiyatlardan mü· kiki birer seferberliii olup talim devre· pılan hakiki talim dersleridir. Sebepsiz 

taınamen ordu kumandanlıima buakıJ. 
mış olan ihtiyat erlerin talim devTCled 
haricinde, askerlik sonraat talimlerini. 
gayesi mi askerlerin harp kabiliyetini 
inkişaf ettirerek idame etmek olan cSol .. 
datenbund> adındaki cemiyet temin et
mektedir. 1 Sonkanun 192 t tarilüedeaoo 

beri terhis e.dilmiı ve henüz askerlik lıİz'! 
metine tabi bu1unmuJ olan bütün wba,.., 
yarsubay ve erler bu cemiyete menaupıı 
turlar. · 

ihtiyat kadrosundan yiı"ltsek derecell 
bir generalin idareııi.nde bulunan ba teı1 

~kkülün, bir ihtiyat general emrinde Ye 

her kolordu bölgesinde bir cBund.., 
------------------------ lerini ve alay, liva ve tümen manevrala- olarak bu derslere gelmemek, birinci se-z O B k •• c L • rını ihtiva etmektedir. Bundan ba~h ferinde, 50 <len 100 lirete kadar para 

gruppe• ai vardır. Bundeagruppeler deıı 

hi, bir tümen bölgesine iaabet edm "°"" 
!erde Bezirksvcrbendelere inkısam • enci O Sor Oe Uls bütün milislerle Landwerliler, her &ene vo tekerrürü halinde bir seneye kadar 

atış müsabakaları haricinde yürüyüş, ka· hapis cezasını istilzam etmektedir. Erin 
yak ve kıta talimleri tertip eden cemiyet- derslere gelmemiı olması mensup oldu-

Alman 
galip 

Maks Şmeling' e nasıl 
ler tarafından idare olunan atıJ talimleri ğu müessese direktörünün veya patronu• 
yaparlar. Vatandaşların devam etmeleri nun kusurundan mütevellit ise bu ceza
mecburi olan bu cemiyetlerden başka, Iara o çarpılmaktadır. Bunlara bakılınca 
yazılmak ihtiyart olan diğer bir çok u- ltalyada aıskerlik sonrası talimlerine ve
keri cemiyetler daha vardır ki talimleri, rilen ehemmiyetin derecesi takdir olu
konfernn:;lan ve müsabakalan ile pek nur. Zira bu talimler, devlete. hemen se
çok kim~eleri cezbederler. Bundan do· fere nazır on iki eınıf ihtiyatı emri altın
layı, İsviçre ordusunun fizik bakımdan da bulandunnakta olduğu emniyetini 

geldiğini anlatıyor 
cKara bombardımancı> ismi verilen 

ıenci boksör Coe Lııiz. Alman boksörü 
!\faks Şmelin~i iki dnkikada nak:ı.vt 

ederek yere ~erdi ve eskiden kendisin
de olan her kııtagoride dünya şampi-
> onluğunu muhafaza etti. 

Şüphesiz ki memnundur, h aa belki 
dünyanın en mesut bir cıdamıdır. Nite· 
kim maçm ertesi günü bulunduğu beya· 
nalla zenci boksör şunları söylemiştir : 

cBu sabah hayat ne giizcl 1 Çünkü bu
gün !\faks Şmeliııgi iki ravuntta nakavt 
ederek yenmi, bulunuyorum. Şampiyon
luk tacının bugün bqımda her zaman
kinden daha sağlam durduğunu hisse
diyorum.> 

Maçın na"ıl olduğunu da Coe Lui7'. 
şöyle anlatıyor : 

M ç tamamen ümit ettiğim gibi oldu. 
Yalnız u fı1rlc var: Maka benim umdu
ğum k dar bile mukavemet edemedi .. 
lki kene yere yuvarlanıp knlktı. Artık 

hcs:ıbt taml\m diye diişünüyordum, fa
l:at biraz daha devam edeceğini zanne
diyordum. 

Maksın sol tarafından uzal:laşmayı ve 
ona mütemadiyen •ol yumrukla kroşe in
dirmeyi kararla~tırmıştun. Düşündüğüm 

gibi yaptım ve muvaffnk oldum: Onun lanmıısını isı..iyordum. Fakat asıl sağ 
sol yumruğu altından dnima kurtuldum yumruğu ben kullandım ve onu ringin 
ve sol yumruğumla çenesine bir kro~e ipleri üzerine yuvarladım. 

dr.rhal seferber edilebileceğini iddia et· vermektedir. 

vurdum. Kendine gelmeğe c;alı:ırkcn de Ayaia kalktı, fak.at ilerliyemedi. .• 
kr.t'f neticeyi temin eden yumruğu ın· Yüzüne yumruklarımı mütemadiyen 
dirdim. yağduıyordum. Kalkıncaya kadar Şme-

mek kabil olduğu gibi bunu her yıl tah- Almanyada ise, zamanı ve müddeti 

kUJndan da bir ho e bunun üzerine 
ikinci defa olarak yere yuvarlandı. 

Ringe çamadan evvel Mak• Şmelina 
nakavt oluncaya kadar çarpışacak, de
mqtim. F' alcat ıimdi men.acerinin eıün• 
geri elinden atmıı olduğu için memnu· 
num. 

görünmemektedir.> eöz:leriyle anlqdmı1-
tır. 

Hastanede istirahat etmekte olan 
Şmeling Berlinde1'.i karısı Anny Ondıa 
ile telefonla görÜfU1Üpür. 

Anny k9Casını almak üzere Amen'\a· 
ya gitmek istiyordu, bu telefon muha

Şmeling Lunun usulsüz bir yumruk ol- linge bq kerre ~ğ yumruğumla vurdu• 
duğunu iddia ediyormu , çünkü yumru- ğumu z.nnnediyorum. Hiç olmazsa dört 
ium !Ol tarafından gelmiş, böbreklerine kerre ~ağ yumruğumla vurmuıumdur. 
yumruk yem4; .. Benim bildiğim bir §ey Bundan dolayı iftihar dayuyonım, 
varsa o ela belinden çok yukarıya bir çünkü, 19 36 da, o da bana aade sağ 

yumruk için ni:an aldığımdır. Biz böyle yl mnığuy!e vumıu§tu. O zamandan be- 1ki seneden beri hıncım vardı ve 
hınçla c;arp~ım. 

bu veresinden ~onra bu kararını deği,tir-

boksederiz. ri herkes bana bunu hatırlatmı.ştn'. 
Sonra şunu da habrlatayım ki, bun· Beni en fazla kızdıran §ey, onun ha-

dan iki sene evvel beni beşinci ravuntta la kendisini, elinden haksız olarak Ün· Ş~11E.UNG MEMLEKETl~f. SEDYE. 
mağlüp e-ttiği zaman, ben böyle ~ikiycl· 'anı alınmış bir ~ampiyon halinde gör- tLE OöNF..CEK 
!erde hiç b:.ılunmadım. mesidir : Vurduğum yumruk usulsüz- Alman boksörü Malu Şmeling müsa-

Oı:•lrı.nsıc;ta himirimize ilk yumrukla- mü diye iddia edip duruyor. bakadan sonra hMtaneye kaldırılmıştı .. 
n rotttktun onru artık bu ihtiyar <centil- Maçı tertip cdea Çakobs gelecek sene Bugün selen ecnebi gazetelerden öğren
merı> in i ini bitirmek ke.lmt~ı. Ç-encsİ· dört maç daha tertip etsin ve bunlara diğimi:ı:e göre mnçın ertesi günü Nev
ne indirdiğim bir sağ .)'Umruk üzerine eyf ulde Maluı Bcr ile ba•lıya]un. Şme- yorkta Almanın yediği yurnruldann te· 
şe,i ~ görıneğe ~Şladı. ling benimle tekrar lı:at§11aşmak istiyor- ·nyle hastanede oldüğü ~yiaa:ı <::ılttnış· 

Bütün maç csnn!ında bana yalnız bir muş diyorlar. Bilmem füzum vaT rna ki>. tır. 

l:crre iyi bir yumru!: in 1İrıni~tir. O <la Şmelingin bnna ancak iki yumruk İn· I3u {ayİanın asılsız olduğu nihayet ge· 
kısa bir sağ yumruk.. Bunu da derhal dircLilmesine n:ı.yret ett:m. Çeneme sa~ r:k hnstancnin resmi r"porcyle ve ce· 
karşıladım ve yalnız üst cludağıma biraz yumruğu ile bir dokunduktan eonra lıir rekse kendisini tedavi etmekte olan dok· 
de" di. daha vurmak istedi. Vuramadı, &tYnl- tor Bronnamın : c-Şme\ing çok ısttrap 
Mabın bilhassa ene yumruğunu kul· dım ve sağ ile bir krote indirdim, ar· çekmekte ise de, sıhhi vazr.1eti tehlikeli 

miştir. 

Sinema artisti, kocasının son vaziyeti 
üzerine boksun bir spor olmadığını ve 
Şmelingin bundan •onra bir daha ringe 
çıkmıyacağını ümit ettiğini ı.öylemiştir. 

Maç eanasında alınan filmin yavaı 

yavaş gösterilerek tetkikinden ı:onnı 

Coe Luizin memnu vuruJ yapmndı'rı an· 
laıılmıştır. Şmelinc1n kemiğinin mknt
lanmasına Coe Luiz.in yumru8u mu. 
yoksa §İddetli sukutu mu sebep olduğu 
henüz anlaşılmamı~tır. 

Alman boksörü altı temmuzda hasta
neden eedye ile nhuma kadar getirile
re'k, o tarihte hareket edecek olan va
purla Awupaya dönecektir. 

mekteclir. Bunlar, l1er tiimcn bölgflllliDcle 
ne kadar elliıer ki,.~Jik grup tetckkül-.,. 
bilirse o kadar K•merad.chaften .ftM'Wlıt 

cuttur. Bu gruplar aynı mahalde ikamet 
eden ve aynı &ilahları kullanan 'kümel.
den mürekkeptir. Ayda dört kcrre, it• 
Kameradsdıaften' de mecburi da•edec 

vukubulUJ' ve bunluda da konferamlu 
"\'erilir, ta1im ve atı§lar yapılır. Ania,.lcl... 

ğı üzere her Kıı.merad.chaft, aefertMıf 

hale konulabilecek olanlann talim ve t.., 

biyelerini idameye memur o)aeald .. 
olup bmılara men p olaDlar da ~ 

yalnız aynı alaya değil, hatta aynı kıtaA 
tahsis edilmiflerdir. 

Bütiln bu yazdıklanmızdan her mili .. 
lce-1\dme göre hüküm Çlkarabilir. 

.Bari Radyosu 
Çekoslovakyadaki 

akalliyetler mesele-
sini nasıl görüyor? 
Bari, 28 (ö.R) - Pragdan bildiriJl. 

yor: 
Her hafta başlrıngıcı gibi Çek basllll 

bu hafta da Bkalliyetler meselesi l~ 
ciddl müzakerelere girişildiğini yazma)Dıo 
tadır. 

Akalliyetler, her hafta tekrar eden 1"I 
haberleı·e artık inanmrunakta n Çek,,,. 
zetelerinin bu suretle akalliyetleri a~ 
ı4ıiuna kani olmaktadır. 
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Prenses Yoland bağırdı 
.__ Artık aabrım kalmadı! Eğer bir düşman varsa, söyle 
nerededir? şimdi gider, onu kendi ellerimle öldürürüm! 

- Hele dur bakalım, dedi. Söy
~ ba fll7ler eler hakikat ise, 
~üaü ben kendi elimle öl
d~im 1 Bana. eyiliklerime fena
lılı: ile mukabele edenlerin vay lıal
lcrine 11. Den.ini. diri diri yüzdüre
tciiaı, gözlerini oyduracağım. Ke
llliklerini birer, birer kırdıracağım. 
tonunda da hançerimi kalbine aaplı
>'lcağun I 

«Sen fimdilik kıyafetini deği~tir 
~e aarayda gizlen ki, onları cürmü 
ltıeşhut halinde tutalım r 

Hükümdar, yaverlerinden bir ka
Çlnı da Rozamondun emri altına ver
di. - Hükümdarım, kocam pre113 Yolanda ıcevi.,.üyor! 

* lveya yakın istikbali görmek için bir Prenses Yolanda bildi:n'e~-· istedi. 
ynrdım görmiyordu. Fakat kapıyı açmak ıstecligı v~ıt, 

R . 1 daha büyük bir hayret ve korku ıçın-
. ozamond, Napolı sarayında ken- * d k Jd . 

dıaine tahsis olunan süslü dairede e K a ıd. d k"l.tl · • idi t 
}'a} k ld v k d- - v ha apı ışarı an ı ı enmıır 
ledı na: a ıgı va ıt, UfUnmege §- Nostradamüs, bir gec7 garip bir Nostradamüs, Y oland gelinceye 

J.i· _--.J d _ le rüya gördü. Gayet tatlı bar kadın se- kadar taraçada kilitli kalmıştı . 
iT peuy:;ıçyen ıpn~t guz: e ai, rüyasında ona: Prenses Yoland ancak saat sekize 

~nGyo~u .• Sarayın hırçok ~~· - Ben, Meryem anayım 1 ruhunu doğru geldi; Noatradamüsü dütün
ll ve eaıretn de hu pençerenın o- f8yt&na sabmf bulunuyonun, çok celi görünce hemen boynuna sanldı 
~ ~lanmıı ~ dam saçakların- fenalıklar yapbn; fakat bütün bun- ve: 
L bmaıne de bir kırlangıç yuva lara ram-.n ben yine .enin ---lmu- N ada ü mlim ne var .:unn ~~-- .7'""' - ostr m ı, aeve. , 

ile• Uftu. • • . na geliyorum t ki böyle düşünceli ve kederlisin} Ne-
~\' ı kırlangıç bu sırada Pfdetli hır «Etrafın~ bir çok riyakar ve ha- den beni kollann araımda aıkmıyor-

gaya tutuıtu. in insanlar var· bütün bunlar seni ) d" d 
Bir eea, Rozamondun kulağına: fena halde tumı'ak icin elele venni- ıunN tradıye sor .. u.h. b" .. z söyleme-
- Bedhah R d bu fen _ · y os amus, ıç ır ao . 

lı'" t ~on ' 8 ler ve çalıpnaktadırlar. den yalnız ~öz ipreti ile tehlıke ol-
gıB~~J8ptın~~eyıp, dul ruyordku! cHiç bir kimseye inanma. kan- duğunu ve lüzumsuz hareketlerden 

u "n:uan aza01. onun e em ve e-- y be · k .. k k de . • b" d d h rd ma. e n sem urtaracagım, or - sakınmasını anlattı. 
tını ır erece a a arbnyo u 1 ded" ,ı_ • V . mat. ı. Fakat Prenses duvar ve xapı ara-

ler ~·· 1 etrafındakı herşey, kanepe- Nostradamüs, korku ve heyecan larında kralın gözcü ve dinleyicileri 
• o aplar, pençereler ve kapılar :çinde uyandı. bu rüyaya çok inan- 1 b'J .. · · ı d 

ona hiç durmadan. .ı - • • d k, k ·n d. 1 o a ı ecegını an ıyamal ı . h 
_ y k · k ~ıR• ıçm e ço eyı en ı . Sarayda, böyle şey er er zaman 

K azı b~na,I~ h ..•. k.. d işin tuhaf ciheti, bu rüyayı ertesi için olabilirdi. Y olandın bu daimi 
« ocanı ır za ım u um ann ak da ·· · "d"I hl"k · N d ·· ·· · t · ceU4...1... ı· __ _ıı. d h•J• h pm gormesı ı ı te ı eyı, ostra amusun ışaret erın-
auı e ıne vcruın e a a ra at, ra- V b. k .. · ·· d 1 "dd h ftı hat 1 e, ır a şam uzen sarayın us- en an ıyamaması cı en tu a . 

C'Kyap~~L-h ti. . k' tünde, yüksek taraeada, güneşin bat~ Pr nses Yoland, artık sabn tüken-
ocanın ltllDft a , suçu senın ın- l I 

den daha az d ~ masını ve yı dız arın gonmmesım miş bir halde: 
«Rozamo:i

1 
~ b" yta _ bekliyorken, aşağıda, sarayın bahçe- - Aman Nostradamüs, ne oldun 

' n ır ~e n sev · d k R d ·· ·· · bö" 1 Ali h k ' d" "d ha rnek, ondan gebe kalmak suretiyl~ 'JJ.n e an11 ozamon u goruyor gı- .. y e a ~-. ına r ıve a eta -
kocana ihanet ebned" ·) d. _ bı oldu. snrdı. Ne oluyorsun'? .. N~ var> Bana 
lardı. ın mı · ıyor Nostradamüs, daha dikkatle bak- da söyle .. Arhk sabnm kalmadı t E-

Her tarafta 1 b - ihtarl tı, ve bahçede dolasan genç kadının ~er bir düşman varsa. sövle.. Nere-
~oZam d nldge en k uhalcı 1 

tircla.T 1<endi kansı, güzel Rozamond oldu- dedir'? Simdi gider, onu kendi elle-
on u Ç1 ıraca a e ge ı. w I d 1 • 1 · · ıd·· ·· ·· ı _ y k y k Be gunu an a ı rım e o ururum 

L.. azı ·· azı · n ne yaptım B 1 N d ·· · ı· H lb k" N ı· h""k"" d b ıJOy}e) Şeyt .. J • k d u an ayış, ostra amuse gız ı ve a u ı apo ı u um an, u sı-
lt anın soz erme an ım, .. h. b" hl'k k d Jd da b' k k d ·d· b .. 
OCarnı mahvettim t Kocamı da baş- :_nu ımd ır 

1
te ı e arşısın a o u- r~ b ızz~tl ~pdı .ar

1
. asınd a

1 
ı ı ve u-

t.tı çıka-- _...._ ld v h ld be ~unu a an attı . tun u soz erı ın ıyor u 
L ıu:ıın'r'JL<•no ugu a e r D kk" R d H""k"" d b ·· ı · d" 1 k uunlan b y k ha kt eme ı, şeytan, ozamon a : u um ar, u soz en ın er en 
diye L yap m. akzıl wna,bayazıı d - Yine kim bilir nasıl> -bir fe- Yoland ile Nostradamüse n~ kadar 

DftftDI yumru amaga ~ a I . l k • • b 1 k d ·• .. k) .. h" b" ··ı·· b"k ed w• . d 
R\'et, pİf111an oldu, ama artık iş iş- n~ ı ıç~n • urdaeda~1a a ar suru e- mut 1ış ıkr o ~d~ tat ı ecegını e 

ten a---. bul rd mıs, gctirmış ı tasar ama ta ı ı. 

R~···
1I d bunuyo 1°·d y .. Nostradamüs, bu vaziyeti hemen -BITMEDl-

f "c.amon unu an a ı. aptıgı 

"ctıalığı düzeltmek için çare arama- h 
h koyulduı Marsilyarın meş ur kör dilencisi 

Gece mahkemeleri 
Nevyorkun gece hayatında mühim 

adalet yeridir rol · oynıyan • sen 

N~bW.._.. 

Bw l'Yauı% mecmuuı. Ammkcıvı ederler. Ve erlı:eldv de ta.lu dalma ta- Pilet kıza döndü. ·
1 

dolapTı bw mwnirinin, Nnyork- lir eder. Hangl.sl clolru s3y1tlyor! bunu - Kiminle dauediyordunuz matma. 
ıa1d 11ece mahJcemelcritd anlata• p u.tlnnek ekarlya ~r. sel> 
e~U f'6porta.Jtaı .e~oru: Blk1m 10n1JOr. . - - Conla.. 

Polis, blrblrlle d8An·- iki zenciyi ha- - Şahitler var mı? - Hani eizi bnlyenizin elinden a: 
l§~U mak Dtedi mi> 

şln bir tarzda ayırmıştı. Bu vah Nev- PoU. cevap verdi: 
york dan.sinslerlnde her gUn görillen bir - Hayır bay hlldm. Sokaklarda klm-
hldisedir. lki kavgacı, polis Oıılformuuıı se yoktu. 
glSrUnce .sakinleştiler. PoUsle beraber Hlk1m suçluya dZSndll: 

- Evet.. 
- Kavalyeniz onu bir yumrukta yen 

aerdi deiil mi ) 
- Tam dediilniz gibi.. bardan çıktılar ve yağmur altında, ken- - Gece yansından bir saat sonra, 
Hakim ı dilerin1 götilrecek arabayı ses çıkarma- bu sokakta ne yapıyordunuz? 

dan beklemc"ğe başladılar. - Ben bu civarda otururum. Yoldan - Peki. dedi. Con ve Haniyi betee 
Şişman kadın, bir genç kız, melon şap- geçerken bir mağazanın ışıl ışıl yanan dolar para c~~s~na mahkUın ediyorum. 

kalı bir adam kendi arzulariyle şahit ya- vitrinleri hoşuma gitti; onlara bakıyor- Aynca pfak eokilnceye kadar da haptet 
zıldılar. Heyet yola koyuldu. dwn. dilecekler .. 

Adliye sarayının avlusuna girdik. Suç- - Ya siz madmazel? sizin bu saatte Bundan eoara getirilen auçlu. netell. 
lular bir kapıdan içeri alındılar. Biz de ne işiniz vardı? Bize verdillnl& adrese tifman bir adamdL Beraberindeki polİlı 
bqka bir kapıdan mahkeme salonuna göre Nevyorlrun öbür ucunda oturuyor- - Bu adam earhottur, bay hakim. 

girdik. Burası kUçUk bir salondu. Uç hl- sunuz. dedi.. 
kim makam1armda olurmUf hlk:lmlerin - Geceyi bir arkadqımm evinde ge- Adam adeta gllerek ı 
karşısındaki sıralara datilm bir kaç Jd- çlrmlftlm. Evime dlhıtıyordum. - Sarhot değilim ll. Ancak iki it 
şi muhakemeleri dinliyor .. B~ insana, _Yalnız mı? bardak viski içtiın.. Bilemedin dört bu-
talebelerl devanmz bir sınıf hlssinl ve- - Yalnız gezmek Adetimdir. dak.. 
riyor. _ Kaç yqmdasınız? - Size henüz eöz vermedim .. lddiari 

dinleyiniz.. HAkimin karşısında bir polisle beraber - 32 ..• 
suçlu var. Şlklyetçl ayakta davasını an- - Ne iş yaparsınız! Polis tekrarladı ı 
!atıyor. Bu bir kadındır. _ ManikilrcllyU.m. - Bu adam earbottur. Sokak ortasın· 

- Bu adam bana hakaret etil. Yarım - Hangi dUkklnda çabfırsmız? da dumıuı. tarla .aöytq.ordu. 
saat arkamdan geldi. Bazan bana yak- - Kendi evimde. Suçlu atıldı : 
laşıyor ve koluma dokunuyordu. Sab- Suçlu gUlmekten kendlnl alamad.L - Şarkı söylemek ~;ıp mı) Yolma 
run kalmadı. Yakamı kurtarmak için Hlklm 80rgusuD.a devam ediyor: yuak mı ) 

polise mUracaat ettim. , - Şiklyetlnlzde lsrar ediyor musu- Hakim sertleşti r 
HAkirn gözleri kapalı dinliyor. a ... _ nuz? - Size aUM1nuz, dedim, daha auanaıı 

~· gelmedi. 
nı çevirmeden, ağır bir sesle polise so- - Evet. 
ruyor: Hlkim biraz dUşUndU. Sont'a kararını Polis : 

_ Siz ne gördUnUz! bildirdi. - Söyliyeceklerimi bitirdiml Dedi. 
O vakit hakim aordu . ı - Bay hAkim.. Bu kadın, bana yaklq- - Eğer bu adamdan dava etmekte i9- . . •. . Fakat heyhat! kurtuluş çaresi yok

tu! Rozamond: 

- işler o kadar fena ki huna ar
~ık §eytan bile çare bulamaz 1 deme
ge m ecbur kaldı. 

tı ve bu adamı gösterdi. Adam kadının rar ediyorsanız gündUz mahkemelerine - ~~ aoyleym .~yun. ~ ka-

G •• d •• ı • d • ı yanında değildi. Blr dUkkAnın önUnde müracaat edebilirsiniz. Bu suç salllılyeti- bul mu edıyora~nuz. inkar mı) un UZ erı l enen ge- durmuştu. Kendisini buraya getirmek is- miz haricindedir. Suçlu serbesttir. - lnltlr edıyorum. Kaldınmm kena· 
tedim. İtiraz ettL Ben de zorla getirdim. Adam yerinden kalktı ve hızlı hızlı nnda dunnuı şarkı söy)iyordum. Şarki 

-25- Celerı• s·uvareler veren HAkim suçluya dönüyor: salondan çıktı. söylemekte değili .• Şöyle mırıldanıyor• 
- Siz ne dersiniz' Suçunuzu itiraf Kadın hırsla ark.asından çantasını sal- duml. 

ediyor musun~? · tadı. Ve dik dik seyircilere bakarak H&kim batını ka§ldı, bir adama ifaret 
f · Prenses Y olandın, aarayına misa- b • ht k A - Hayır B. hakim. Sokaklarda dolaş- mahkemeden aynldı. etti, bu adam auçluya yaldqtı. 
ır olarak 1 1 .h. baz N ır sa e ar mış On ki d" y Hlki - Ağzınızı açuµz. Koklayuuz. t a ınmı§ o an sı ır oe- • • 

8 
• • mıyorum. u ta p te etme ım. anım- m: 1_ 

Nadarnüsle baştan çıkması haberi: dan geçerken cbana bir bardak bira lk- - Başka suçlulan getiriniz, dedl Adam ko~lad~ ~e ~•~arını söyledi ' 

1_ ilPo)i hükümdarını son derecede Marsilya, 23 (P.S.) - Marailyanın' ram etmez misiniz?> dedi, cevap bile ver- Sıra bizimle gelen zencilere gelmlştl. - Alkol ıçmıftır. Agzı kokuyor. 
'tl~d 1 V kı" ' lk d f b h V '- .. d h .. ı· d b" d v ı Mikdannı tayin edemem. be ırmıştı a a, ı e a u a- acon songın a er gun e ın e ır eg- medim. Çünkü ben evli bir adamım. Ka- Suçlular şaşkın bir çehreyle, şahitler blr-
h /~İnanmamak istedi. Fakat birçok nek. gözlerinde kalın siyah gözlükler, dınların peşinden koşacak vaktim yok.. biriyle fısıldaşarak salona girdiler. Hik~ ~ç!uya döndü:.. . 
a~ıseler bu çirkin hadiseyi tasdik Jöğsüncle beyaz bir yafta bir kadıncağız Bu sükutwn karşısında madmazel beni Polis meseleyi anlattı: ~ 

1
; ~çın yap~lacalt ıkl '! ;ar. Ya 

~h1Y~rdu. Bunun için de bu işlerin vardır ki birkaç seneden beri Marailya- polise ihbar etti.. - Luizyana barının bulunduğu ao- sar oı 0 ugunuzu ikrar ederamız. )'il• 

-cı kıki için hafiyeler tayin etti 1 lılann merhamet ve tefkatine müracaat Hlkim esnedi. Bu her gün rasgelinen kakta nokta bekliyordum. Barda bulu- but ne kadar alkol içtiiinizin tesbiti için 
qükümdar, bu suça tamamen i- .::tmekter!ir. vakalardandır. Her gece, kadınlar, er- nan sivil polis kavga eden iki adamı ayır- a ıye gon ereyam Lı 1 tıbbi dl" .. d . ) 

l'\anınalt için, söze ve rivayete inan- Adı Cecil olan bu kadıncağızın göğ- kekler kendilerine sataştı diye §iklyet mak için beni çatırdı. Bara gittiğim vakit Suçlu 1 

~ı~or ve suçluları cürmü meşhut sündeki yaftada fU yazılıdır. 1 ikisi de yerde altalta UstUste döğUşliyol'- - Bu vaziyette aarhoı olduiumu id· 
d alınde tutmak. görmek te istiyor- cBir otomobil kazası neticesi gözleri- dır. Eskiden, paramız varken fakirlere tardı. GUçlUkle ayırdım. Kavganın ba- dia ebnek daha doğru olacak. 

u. mi kaybettim. Küçük kwmla beraber çok sadaka verirdim. Şimdi biz de fakir şını bilmiyorum. Şahitleri de getirdim. Dedi. Hakim karannı verdi 1 

k Y oland, bu karar üzerine, fakat hayatta yalnız ve kimsesizim. Sadaka- dütmüıtük. Sadaka istemek yasak değil.1 Hakim hafif hafü gerindi ve suçlular- - iki dolar para cezası .. 
~t haberi olmadan ve çok sıkı bir nızdan ba~ka geçim yolumuz yoktur.. di ya .• Evvelce ben veriyordum. Şimdi dan birine döndü: 

ıtıo alhnda idi. Halimize acıyacak babalara ve annelere de İsterim dedim.. Salon köpeklerim _ Dinliyorum; anlatınız. 

f' liükümdar, Yolandı şüpheye dü- müracaat ediyorum.> miL Dört zavallı hayvancık .. Onlan - Matmazelle dan.sediyordum. Mat-
) ~llnernek ve avutmak için, muame- Bu kör dilencinin çok müşterisi var- sokakta açlıktan , .. ir halde buldum... mazel nipnlımdır. Birden bire bu adam 
~erini zerre kadar değiştirmemişti. dı. Hf'r ak~am topladığı paralan Vacom Acıyarak aldım. Piyanomdan mı bahse- :ı;natmazeli elimden alıp onunla danset• 

er zaman Yolanda: soka~ının kö,esindeki tütüncüden bü- SaJı.u kör dilenci Cecil diyorsunuz. Fakat onun akordu tutmaz meie kalktı. Ben auçauzum. 
Ç - Y oland, gözlerin masum bir yük paralarla değiıririrdi. dersi vermektedir. Marsilyada liae Per- olduğu ve kocamın bil tün talebelerinin - Ne diyorsunuz> ;:uk gözleri kadar güze) ve temiz· Oç gün evvel zabıtaya töyle bir ih- ye caddesinde oldukça genit bir apart- onun bozukluğu yüzünden kaçtığuu bil- - Bu adam beni )'Ullll'Ukladı. yere 
h. : senin hayatında yalan ve riy2 bar yapıldı : manda oturmaktadırlar.Zabıta bu apart- miyorsunuz. Eski bir habra olduiu için düfiirdü, yaralandım. O vakit. ben de 
~ •1 bir zaman yer tutmıyacaktır. Gü- <eCecil kör değildir. Bil&ki. gözleri manın aalonunda. piyanonun yanında alıkoydum. kendimi müdafaa mecburiyetinde kal-
d. e \'e saf Y oland 1 diyor, Y olanddar. nükemmel gördüğü gibi zengindir de.. kadife minderler üzerinde dört tane de Hakim. Cecil hakkında tevkif karan dun. 

a §U cevabı alıyordu: ') sadakayı ihtiyacı için değil, Ur için cina ve mükemmel aalon köpeği bul- vermiıtir. - Sizi niçin yumrukladı1 

0 - Sevgili hükümdarım, benden :Stemektedir.> muıtur. Acaba bu sahte kör 1lilenci sözlerinde - Bilmiyorum. 
~ribn~n aonu~ kadar sadakatten Zabıta, bu ihbar üzerine kadını der- &hte kör ıunları ıöylemiıtir ı samimi midir) - Bu genç kızla dansctmek istediniz 

ka bır§ey bekli yemezsin 1. hal tevkif ederek aorguya çekmiftir. - Ben Parisin maruf ilim ve edebi- Komıulannın eöylediğine bakılma mi 1 

0 
Bu iki taraflı komedi, çok güzel Cecil, karakolda itiraf etmio : yat adamlanndan birinin kızıyım.. Beni gündüzleri dileniyor, ııeceleri apartma- - Evet .. 

l'ıYnanıyordu. Ve Yoland, hükümda- - Evet, demiıtir, ben ltör değilim. aize ihbar e;ıenler. beni çekemiyen ltom· nında müreffeh bir hayat yaoıyonnUf.. - Bu sırada kız dövüıtüğünüz adam-
~ hiç birteyden haberi olmadığına Derhal yapılan tahkikat, bu sahte kör ıulardır. Kimseye bir zararım yoktu. Hatta araaıra auvareler bile verdiği. sa- la dansediyor muydu) 

N arnen inanıyordu. dilenci hakkında ıayanı hayret neticeler Kocam eski bir pror · 1ür. Ça11ıtaiı lonlara devam ettiği de vaki imif. - Farkında değilim. 

Topkapı 
Sarayında bulunan 

ve~ikalar 
Atina, ( M. H.) - T opkap1 aaraym

da padiphlann muhaberesi bulunmt114 
tur. Bunlar meyanında Yunan ihtilaliyle 
patrik tayinlerine ait vesikalar da bu
lunduğu haber alınmaktadır. 

Türk dokümanlarının tetkiki Yunan 
tarihini aydınlatacaktır, diyenler haklı 
imi§.. Bu vesikalar Bizana tarihini de 
aydınlatacaktır. 

Göz kamaıtmcı Bizana mede~ed 

ltarflllında hayran olan Türkler, hiç zah
met çekmeden bunu aynen tatbik. battl 
garp ile olan muhaberelerinde Yunan di
lini bile kullannuşlardır. ti oatradamüaün de bu son günle- vermİ§tİr. zamanlar dilenmiyorum. Rahat ya§ı- Mahkeme, senelerce Marsilya halkı- Şahitlerin dinlenmesi hayli gürültülü 

~diselerinden hiç haberi yoktu) Cecil 1880 de Pa'!'İste doğmuıtur. Ko- yordum.Fakat kocamın talebeleri azaldL nın merhametini auüstimal eden bu ita· oldu. Çünkü bütün ıahitler bir ağızdan Bu tarihli gazeteler Uluaun Milleti~ 
Cemiyetine ait makalesini hülasatan tef

dedikten aonra retmektedirler. 
~ n onu artık kendi haline bırak- cası eski bir üniversite profesörüdür... Nihayet hiç kalmadı. Artık ders vermİ· dın hakkında yakında kararını verecek- aöyliyorlardı. 

idi. Her hangi bir ruhtan da uzak Şimdi liusuat olarak Fransızca ve piyano 1or. Kencliai İfaİzler lı.teainde de yazıl .. tir. Hikim cıuaunuz> 
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226 Yazan: Kemalettin Şükrii 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Geyik büsbütün sinirlenmişti 
bir müddet direndikten sonra Arka ayakları Üzerinde 

bütün hızı ile ve tos vurur gibi hücum etti 

----

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

Muradına nail olan dilber 
-8-

Sonra iki aevgili aarmaşdolaş oldu
lar. Ondan aonra aultan padi§Sh ba
basına gidip olan işleri baştan aonuna 
lı:adar anlattı. Babası memnun olup 
Allaha şükretti. 

Erteai günü nikahları kıyıldı . Kırk 
gün kırk gece düğün dernek ettiler. 
Ve kırk birinci gün gerdeğe girdi
ler. Onlar muratlarına ermişler, da
rısı dostlar başına ... 

Altın kuş 

TE.Lt;t uı : .c.uau ..... --

w 

Adli ıslihat 
Yeni noter kanunu 
Karşısında meslek memurları 

29 HAZiRAN ÇARŞAMBA 1938
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Barbara Hutt'>' .. 
nun çocuğunn ba· 
bası kacırmak • 
mı istemiş? 

Londra bugiinlerde bir haberin he• 
yecanı içinde kalm11tır. Çocuk hırsızla
n, Barbara Huttonun iki yaımdaki çoc,,. 
ğunu kaçıracaldannı tehditle haber ver• 
mifler. 

Çocuk hıroızlığının Adeta moda oldu• 
ğu hu devirde dünyanın en zeırin varit! 
diyo ıöhret bulan bu lı:üçük çocuiu~ 

üzeride ne kadar haris nazarların top .. 
lanmıı olduğunu aöylemek :zait olur. 

Barbara Hutıon Amerilı:arun en Een• 
gin adamının kız.dır. llk önce ve 17 ya• 
§ında ilı:en Prens Medivani ile evlenmİf, 
bir müddet sonra geçinmİycrelt ondan 
apılmıt ve •onra da kont Reventlovle 
cvlenmiftir. 1936 da Konttan bir çoc"" 
ğu olmuıtur. r 

lıte çalınmak istediği iddia edilen ço• 
cuk hu çocuktur. 

Kontes Revenılov yani Barbara Hut• 

ıinc mi ni olunmasınt bile istemiştir. 

Kont Revcntlov çocuğunu neden ka' 
çırmak istiyor ~ 

Yine rivayetlere bakılırsa kan koc~ 

Kont R eventJov Javiçreden Parise 
gelmittir. Yakında Londraya gidecektir. 
Londradaki dostları ona telefonla lngil• 

· - Ben, çocuğumu bana vermesi hak .. 
kında asli karımı tehdit etmif değilim. 

Diğer taraftan kainpederi de kont ile 
Pariste uzun bir gÖrÜ§me yapm11tır. 

Dedikodulara göre gÜzel Barbara 
Hutton ikinci kocasından da aynlmak. 
üzere mahkemeye başvuracaktır. Kont 
Londraya gelirse zabıtanın nezare .. 
ti altında tutulacağı ve kontesin mahke· 
meye müracaat ederek çocuğu halckında 
vesayet karan alacağı etrafında da pyl· 
alar dolatmaktadır. 

Yunan 
Kültür bakanlığı· 
nın bir tamimi 

Atina, ( M. H. ) - Kültür Bakanı 
B. Yeorgakopuloa orta ve illı: mektepler 
müfettiılerine gönderdiği bir tamimde 

cKüçük A.ya Kroniği> nln lntifara hat
ladığını hildinniı ve AnadoluY• ait da. 
kümanlar toplanmuını öğrebnenlerden 
istemiştir. 

Tamimde zikrolunan dokümanlardan 
haılıcalan. halk ıarkılan, muallar, an• 
ane ve adetler, çiftçi ve ekin hayahna 
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Çok orijinal geçirmiş!. 

.... ·-·--·-·····-·· 1 ··-

i RADYO ! • • • • ......................................... 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12,30 KU111k plak ne§riyatı. 12,so 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları 

13,15 Dahili ve harici haberler. 

Yaz bütün .fiddetiyle gelmişti.He- Lakin odaamda kap olmadığını, pcr- Ak~am :ne,ri)oab: 

laen her gün Şura Buka.ofun çalı~ delerden birinin bu maksatla ~ Saat 18,30 Karışık pllk neşriyat!. 19,15 
biı da~ memurlarından birisi daha olduğunu hayretle farketti. Buna ~ T"ürk musikisi ve halk §arkılan (Mak-
Jaz tatiline gidiyordu. yağı içerlcdL bule ve arkada§l'.arı). 20 Saat a,arı ve 

Memur giderken. arlcada§lanru Wr Öğle yemeğinden aonra bir şeker- Arapça neşriyat. 20,15 TUrk musikisi ve 
~r teker dolaşıyor, onlarla vedala- leme yapmak istedi. Yatağına uzan- halk şarkıları (Mubdder ve arkaclaşlan) 
llYor ve soruyordu: dı. Tam uykuya dalmak üzere iken 21 Şakir K.raçay tarafından bir koııll§

- Eh. hen aidiJ'orum çocukJar. Zoya Vuilyevnanm en k~ km ma. 21,15 Stüdyo salon orkestrası. 
Iİze cenuptan ne getireyim) Agnessa. kucağında bir kedı yavru- 1 - Rachmaninow Elegie. 

Dairede bLm memurlar hemen siyle odasına girdi: 2 - Rubinstehı J.,esginb 
~men bir ağmlan: - Amca. amca, diye aeslendi. 3 - Mozart Die Zauberflöte 

- Biraz cenup ıünefi. biraz da Baksana kedimef Ne giizd değil mH 4 - Franz Schubetr Symphqnie m 
deniz aayu tetii, diye pbJapyor- K~~dinin bir kulağı kesik. kuyruğu H-moll. 
lard.. gÜdü~tü. Bukasof, nezaket icabı bU 22 Ajans haberleri. 
Şura Babeof ta. diğetleri gibi, «kılkuyruğu> ene güzel ı;napllah f» 22,15 Yarınki progrem ve ~rk.:aı marşı 

raz tatilini aeçinnek üzere cenuba diye oqadı. 
~en arbdaılannın ellerini sıkar, Zoya Vasilyevnanın birinci koca- ISTANBUL RADYOSU: 
onludan cbiraz sün~ biraz da de- aı gece yanlanna kadar keman çalar öjile netriyatı: 

FOCA ASLiYE llAHQME. 
stNDEH: 

F oçanm Bucak mevkiilld• Ka· 
valalı Ö er oğlu Haıanın Yalnıp 
oila Hiı 17in v.wsıi aleyhine aç• 
biı lcreti r&:F Ye •İrede. l40 lira 

• • 80 kwat alacalı daYUmdan dola11 

Odemişteki ma,.ta ~~!!~~~$ 
~ • ladan Neriman Hanifeye tevcih 

•• 
Tire idman yurdu Odemiş muhteli-

tine 7-1 galip gelmiştir 

.... ~ icn ... e1r ....... 
mirde miintetü' Yeni Aaar ıazete
linin 8/8/938 tarih Ye 9879 No.lu 
nüıhuında ilin yapa.... iken 
mahkemeye aelmemittir. Jll/6/ 
938 tariüuleki .ı..a.maa1a eekis 
• icirm .... ,.... eylemediği 
takdirde J' • i"t._ ~ •ı ad· 
.Wileceiim " il-. da iliwı 
79prbsm• bnr ....a.-. hab· 
rara .... bami ·ıdcht jpMe 
aeliP,.... ........ edeceiini 
müddeti içinde bildirmediği tak· 
dinle H-..ıı U. M. K. 337 ncl 
m.dde.i macibince karana kati• 
leteeeii .e davaam tabit nuarile 
hekılaceiı i1Uı olunur. 

~ auyu• setinneJerlni rica eder. ikinci kocası ise müthiı horlardı. Bu 12 30 Plakla TUrk muşikisi 
Fakat bunlan söylerken kfmse far- yüzden zavallı Bukasof adeta uyku 12,50 Havadis CA YRJ MENKUL MAU..ARIN 
.. na varmadan için için gülerdi. uyumaz o1nnqtu. · 13,5 Plakla Tilrk musikisi AÇIK ARTl1RMA n.ANI 

Çünki Şura Bulasof, buit ruhlu, Zo~~ ~aailyevnanın yemekleri f-: 13,30 Muhtelif plllı: neşri:ratı • Madde 128 
lı.er Jeyden zevk alan bir adam de- na de~ılrtı. Fakat o ~ad';\r .aynı çeııt 14 s 0 N IZMIR llCINQ iCRA MEMURc 
liJdi. O, hiç ldm9eftin tatbik etmediği fCY~ •. yap1~01da ki, .&kaaofa- ~r LUöUNDAN : 
inç, kimsenin hatırına getirmediği b~sıntı geldı. • Akpm ne~riy .. tı: . ~ ~-- ~ .....,. ~ 
erijinal bir yaz tatili düfünüyordu. Bir aqam kiracısının cahının · .S- . 18.30 PlaKlı~ :J~ns inusıkiSi • Tire ,idman vMfdv. cek .ıayn menkulün ne oldup:Ha· 
~r bir~ muadeleai halleder gibi lu~kta olduğunu fark~ ZQ)'il, 18,50 Konfetans: EmiiııSDU mut evi T"n1(F{uea.t) - Tin tdman yurdu- kun-edendirdi. ödeaaijliMır de'Tn b- namı 8 de 7 ~ ' 
&ecel~ bu corijinal yaz tatili» ona bir parti poker oynamalarmı tek- namına Doktor Sani Yaver ((Çocu'klarda nun 'müracaati Uzerine ödemi§ Altınova l'eaiae bir ~ teWlseli Uialar pptilar. Gayri menkulün .buhmduiu Qlft'• 

Jlrajeaini dü§ündü. ' · lif etti. Buka.of bu oy~u eyi bilme.: Boğaz hastalıkları ve tekayyüdat). ' tikıfttıt d. Ödemit eaha11nda b~ ~ya- 2S inci diııklbcla Wmaa )'Urd• &çüadi ki. mahalletl, ~ ~:ICa• 
Nihayet. tatilini cenubt Kafkas}'a:' me"kle beraber razı oldu. Verandaya . 19 20N ezihe Uyar v~ arkadaşl~ı' tara- pilrnaaı kararlaıbnlmtftt. Pazar günü ld- ıolünii ele ÜJ'dOtti. V • l>irinci deYTe 3-0 ratq mahalleft Dayp aobğı 863 
;la,~ lnyıl'annda geçirmeğe bir ina• çıkaldilar. Bir lamba yakb- fından 'I'Urk mUSikisl ve hallı:~ ~~·!Yıtrda kafabahlc bir kafile halinde v .. ett• aetiulea'Cli. · ada 6 ~ '9 Z/4 bpı aaJJh. 
brar verdi. Fakat Bi.ıkaaof yaz tati· lar. Zoya Vaailyevna ile iki kocası 19,55 ~orsa 'ha'be.rleii · • ödemiıe citti- Tüdır olanan luy~ : 800 lira. 
llne «orijinal> bir çqni vermek için ve Bukasof masa ba§Jna geçtiler. . 20 Saat ayan Gren~ rasa~esindeıı ödemif ge~leri miafirlerini candan OONCI DEVREı Artbı 117mn. ~. 1~ gln, 
Lerkesin yaptığı gı"bi «istirahat evle- Oyuna başlıyalı daha yarım saat naklen, karf(lıyarak tayyare binasındaki kulüp- O,.. •JIÜ cereyana muhafaza.. ecli- :: : fzmir ~1 ıc;;- cfaireai. 1 • g. 
tb ne, ve yahut Cüal\tOTyum> lara olmadan Bukasof hapı yuttuğunu Şehir bandosu: Bay Cemil idaresinde lerine götürdüler. Biraz iatirahatten aonra yordu. B~ hakem B.Sabrinia clii- puartesı saa! .. 
,Fnıiyecekti. Hu1USt bir oda kira- anladı. Zoyanın her iki kocası m·ü- 1 - ~zamnt: UvertOr, Şubert sahaya gidildi.. riiat ve bilgili idaresi ~da tuç bir .m- 1 - ltbu ~ayn menkulun. ~· 
lıanıayı, tek ba§Jna istirahat e'tmeği kemmel oyun oynıyorlarmı~. Zoya. 2 - Lö peyyi: Dö surlr. ~~ Lehar EYVela Trreliler eahaya çılcarak öde- Jik ve ahenksizliğe meydan vermiyordu. ~~ ~ 9: ~ 
lllÜnaaip sördü • da onlardan geri blmır,ordu. Üstelik 3 - Lakrne: Fantazi, Leodölips mi§ genç)iğiqi aellmladdar. Arkadan Bu devrede idman yurdu ödemiş kale- ; • • • ;: 
Kararmı derhal tatbika koyuldu. hu ak§am müthiş §anst vardı. Halbu- 4 - Stüdiyantina: va1a. Valtofel Altınova ve ödemippor muhteliti eaha- sini daha fazla tazyik ediyordu. 20 inci has.::;: ~:en. ~~ 

iznini aldı. Arkadaılariyle vedalaıtı. ki zavallı B~kasof. eli~deki bir ful 5 - Alte Kamarat: Maq, Karl Tayge da yer aldılar. Hakem Doğansporlu Bay dakikada ödemiıliler 1:>is gol ve 15, 27, 
11
:._ J ............ 7:... 

Ve hemen o akşam trene atladı. iki asla, cpas» dıyor, hır doper ruva~n 2o,45 Hava ra~ru Sabri Armaganın düdüğüyle oyuna baı· 35 ve 38 inci dalrihlııirda da idman yur. aJm.k .,... ... 
liinlük bir yolculuktan sonra gide- kaçıyordu. Bukasofun fena oyna- 20,48 ömer Riza Doğrul tarafından landı. Daha ilk dakilcalarda Tirelilerin du dört gol claba yaparak ~ 7-1 Tire m.t ~ ... ·:., ..... ,., .... li ... 
tıeği yere vardı. Trenden iner inmez masına sebebiyet yeren §Cylerden bi- Arapça söylev . enerjik oyunlan naran dikkati celbedi- idman yurdunun safibiTetile ve ödemi~ me,e "'!' • • D I 
tördüğü güzel manzaralar onu §a• risi de mütemadiyen elindeki parayı 21 - Saat ayarı: ~ ~ ve yordu. Netekim, .3 ve Sinci dakikalarda lilere iyi bir spor süaU 71l§&tmııt11• Maça ~ mllacaat etmı " 
tarttı. Derin derin nefes aldı. hesaplaması idi. Zoyanın ve yahut arkadaşlari tarafından Türk musıkW ve idman yurdunun attığı iki gol bu kanaati müteakip yurdular Tireye dönmüılerdir. Z Aı • &!-L :....:... 

H .. __ , · -:L: it.., · w • k · kocalarından birinin kazıuıclığını gör- hallt prkıları - ......_, • .,....., 'imi 111 .. 
er MKAf- nua ~ çı~gı o- dük 2115 ORKESTRA D • ı • l •kı • b • • kanda ,m. kıııwetio 7fialıe Jedi 

kuyon!u· B~~~f hangi istikameti çe: . .. . 1 :_ Herold: Zanipa enız ı ı erı ıttı buçuk nimetinde pey akpü ftJa 
tutacağına duıunurken yanma, !1ı- - Eyva~ ya.n~k! diye . spy~~nı- 2 - Rebikoff: Larbr dö Nael milli hir banlama teminat iaeldalu 
raaa bıyıkh, uzun boylu, kara yag~ y~rdu. w~rtık, bmncı mevk~~ d~ne- 3 - Grieğ: O Prentan ttmli edi\ec ... w. (124) 
'-r adam yaklaşh. Hilekar gözlerim m!yecegı"?r .Eyvah, e~ah . ~~· .. de 4 _ Grosma: Çardaş ,, 3 - lpotelr-- eLmH'liela • 

~rpııbrarak: ~~cldeen b;g~ttı. J?ur. ~?r ialiba uçun- 2215 Ajans haberleri Denı·zıı·spor ,, bo··ıge i• ............ ft irtif• ........ 
- Oda mı arıyorsunuz} dedi. cuye ıncmıyecegım.. ' 1.."rn'-" • • lall _.,,, 
. • . 22,30 Pllkla sololar, Opera ve o_peret ~...-w P7ll m - ..... 

Elunin altında, mobilycli çok güzel Gece yarısını biraz gqe, artık her çal ld h.adenna lmı Hile faiz ft mun.fa 
odalar var. şey bitmiş bulunuy~r?u. Bukasof pa;2,: Son haberler ve ertesi günOn şampı•yonu o u dair o1m iddiellırmı .,_ilin tari-

Bukuof ..du: SOO ruble kaybetmııti. Moekovaya hinden iti.ren .;.._; _._ w...t- f/ff• 

dö. mek ha k l k h" programı ı-- •-~ - Yemek eyi mi) Bol mu} y~ya n ten ş a yapı aca ıç 23 - Saat ayan: SON rala mR lııitılaaiıle Wrlikte .._.mi-
. .. I . h I . brr şey kalmamıııtı. • . et• zi Wldiıı 1 • • _ _ı__ .a. L 

~nun yanında hiç kalır .• Her öğün- O~~un so~un~~. Zoya ıle koca- AVRUPA lST ASYONLARI: lı ~ÇUıı aeyretmelc üzere binlerce apor Birinci haftayım bu tekilde O-1 Denizli 81 Mide ............ g..~,,le w IÜit 
• - Eyı de laf mı~ stıra at ev erı . DenÇdi (Hu.mi) - Cünün ~ecan-,l11tılar. Fakat netice elde edemediler. JO O ıemı en~__..~· 

tle rorL- et. tatlı meyva var Bir ı ları kustahça hır guluşle Bukasoftan, SENFONiLER: mer-ı..ı. __ ,, L- 1 d 1 h lk • alib" ti" il b=••= 10 _ı_L,L • o~a tabf lıed -• -ı Pil•• 
w uıı. ' · k be •w• I öd ... edi ..u111 e -za ar an ge en a er sp0rwı K JJ"e e ""'"" ~ _. ~ 

ay içinde on kilo fİ§lllanlıyarak bu- ,:: ttıgı para arı emesını ıst - 21,30 Prag Çek filharmonisi konseı.- kendcn apor sahasını doldurmuılardı. tirabatten sonra ikinci haftqım batladı. ıındaa ~ ~· .. 
tadan aynlımnız. · .. .. . . nin nakli Sa:at tapı altlda evveli Çivril Y qilova Bu haltaynnda Çinil talmunda olduk- 4 - Göatenlen gunde arttırma• 

On L:ı:___ '\ r .-ı. Bukasof buyuk hır perışanlıkla: HAFiF KONSERLER· ta.._· :. D !"_,, k 1 ··h· L.L d~t:ı. clı Oy ya iftirak edenler arttırma p.rtna .. • - ....,_,,u ne yapayun r ~ .. • • ~ • aonra enua apor ta uru a - ça mu ım 1111111" ~D- ,... • una • • _ .. 
ttiltür kasaba borcum yok .. Bana üç •. - Be.n bu paraları ödemıyece- 7.10 Berlin kısa dalgası Hafif musiki lutlar arumda Çlktılar. O,.un hakem Re- Denizli aporua abu ile batland• ()yun mesını ok--11 ve liizaaalu malu-
1'ilo kafi gelir. gım, dedı. , . . (8.15 devamı) 11 Bertin kısa dalgası yeni fik Kor\anm idaresinde bafladı. Oyuna heyecanlı. sert oynanıyordu. ~ mab ~ve~ t ... mell ı. 

A ___ L __ ..J: • • ı· · Zoya Vasılyevna, ellerım kalçala- plak musikisi 13 Berlin kısa dalgası ha- Çivrilin aag~dan yap.,;;.ı ve Denizli apor Çi-~1!•- ---L• ı'diler Top.._ __ iki kale W elmİI ad ft İIİlm' alun.t.. 
- l"UIMlll eu:uwm, o sızın e ınız- k k k . le ._ v.-- - · ner • • 

de .• Kaç kilo Wteraeniz 0 kadar fİt" ırına dayıyara . or -~nç ~ır ses. =. 'lif musiki (14.15 devamı) 13.25 Bilkreş müdafaasının kolaylıkla keatiii l>ir hü- araaanda mekik dolm,ordu. 30 uncu da- • S - Taym edilen .. zemmda PJ'• 
~I.. ---:-. Parala~ı sız ödemı~ksınız Stefanescu orkestrası (14.30 devamı) cumla bqlanch. Bundan aonra oyan he- kikada aaiiç Fatih ikmıci &olü Denizli rı menkul iç defa~~ aon-

p b Lı __ _ı_ Buka f ha de kumestekı tavuklar mı öclıyecek~ 17.40 Ostrava fantaz.i parça)ar 17.45 Ber- men hemen Denizli aporun blkimiyeti spor lehine kaydetti. Artık vaziyet De- ra en tok ultam ihale edilir. Jtn.. 
ırasa ıyı1U1 aaam so un - d" li k d 1. kısa ..1ft1 __ t. t...... (l8.50 L- ı~~- -L _..._ __ L.-J.-1! m•..L-- .._ 

\tulunu ka tı.. aibi .. - w hafla- ıye ay ır 1
• ın --.-ı ~ 90llU .ıwmeri _.. a unua geçti. Son dakikalar yaklaımak nizli aporua plip ıdeceiini de ıöate- ....._ .---~~~ aq• 

dı Buk pf tgı ta)'~rp· tti" Zoyanın birinci kocası kollarını 'Za) 18.30 Pqte Çigan musikbl 18.30 Ber- üzere iken oyunun be7ecanı artmsıtır. tik riyordu. Çivrilliler bu vuqetten mii.teea- metin yizde Jetnaif betini bulma 
· aso a onu .: e . -•·· iati · -•-~-- ..::-L-Y lda. bayıkh adamdan sıvıyarak: ' lin lma d.lguı ldiçük konser 18.50 Praı anlann verdiği hızla bir netice alabilmek sir ıörUnilyorlardı. V8J& -.. JeD&D --.- •ut-• 
~~ OO:U~. . Zo V ~= _ Delikanlı, dedi. ,tCuıpar borcu Keman orkestra 19,15 BO.kret Jdlçök or- için het iki taraf ta çok çabworlardı. Son dakikalarda her iki taraf ta teh- Dl olan dijer ehcekle~ M\mnp .ta 
}'~ . .nde b" ıJ:ı YM w ası namus borcudur, bunu ödemek la- kestra 19.30 ~ ndto orbStruı Nihayet birinci hafta:rumn bitlneaine 1 S tikeli akmlar yapıyor, canla bqla ~lfl- ~ ~ ~ menlgd ili 
~d.18Y . 1J . ın .0 

I u~u zım 19,30 VU'§Ova bnpk bmer 20 Pefte dakika kala Denizli 9J)Ol'dan 58.c:Lk Cöz- yorlardı. Denizli ıpor oyunealan 'haeün temin ediJ.11 mecma
h;; b" L hk~y~mcsı~ ~ • ra- bvaDı Buka.ofun renai kireç gibi Şehir orkestrası ve farb 20.15 Bübet liiklüo~l\l aldığı bir pw güzd bir vu- çok güzel oymyodar n az çok yekdi- ımdan ~ ~"'kJ. en çolE M't· 
tup' .. ı~ ayd•w. ınıhn ıa t~dso- olmuştu. Plik musikisi 20.25 Prag Çek maq1arı raşla gole tahvil etti. Da ıol Denizli !lpo- ierile anlqıyorlardL Bay Refik Korkan ıranın taahhüdü lınak _._ 
L ogren ıgı zaman ayre ın en 1 . 20.25 Bratislha Sli du1an 2L15 Bük 1 . . .. . . . wlta- ca IMıt aia dila t..dil ve 
ltÜçük dT • ak ibi oldu. Fakat - Ben bu .-ralari öderaem ek- Y - rua ça ışmuaıu bır kat daha artırdı. Dı- oyunu guzel ıdare ettL ()yun 2-0 Denız- • • .• 
lı:tnd" . ı. ını:u~ac la~. Ad mek alacak param bile ka1mıyacak reı plllt konseri 21.45 Bertin kısa dalga- ier ~Çivrilliler de beraberlik te· li aponan plebeaiyle bitti. 0..-. -.or aa '=" 11: 8- 938 .ı. IUD .... 
de di~sımd~ .. ud'~opbir ı. :_,_~ ::! 1..1:..... inledi. ' sı Karşık neteli musiki 22.45 Bilkref Lo- min etmek gayretiyle mütemadiyen ça· bölge fUDpiyoau ilh edileli. - ---...L. ~ eaette. Y~ ftlt-
d.~ .~ ye uşun u, ay llUllIDllA. x-n uıı.7c • kantadan konser nakli 22.51 Pepe nd- __ ta-, Mllf _,.... .... 
...U al.. Oç hafta kalıveririm>. Zoyanm ikinci kocası da lafa ka- yo oıbstruı 23.29 BrUno plllt nril6 Zelzel l l ? Yalnız. c:lün)'uun milyoaluca ewılik p. rücl-- olen dijer alecekkw. 
Pırasa bıyıklı adama da aynca pa• nftı: . • 23.30 V°JJaD& hafif gece musikisi 24.10 ..1 • e n~ı o ~. ·. haptı söz ö.üecle bahmd....... ... o ..,,; ·nbl ile ._.. ribit 

.._'Yermek icap etti. Meier herif aJd- - Baz ~ı zarla oyuna ıokma- Pepe Çipa oncstn.a. ~nl~ ... ~ oldug~u bilımmz: ı.n.. ba a..ar .. fabt dlıl.. ~ ............ w :wı •nwlen fala,.. 
~ ı,n. t!N delllhndan hafka birşey dık .. : Kendı arzunla oynadml O~- OPERALAB, OPERJ:l'LER: · T°"':! ~~er, duny·a·y~varlala: ...._e -...... •• PDC - kiiııı..- öauiD-- -- fldirle, • pk ertbreıM ma. 
d'iilnıi·~ de hile de yapılmadı .. Şu halde öde- ..._,_., ------"'- .am -- .. ıaıı:1w. Dunyanın ıçı ıse mayı • .... 112-la llir Mdel elde al' r ... 

I:" 'JI I" ll.30 Bedin lıaa .......... ~YillUU h w. bqpn . . d nl den ...... bdu ı.. t.ir ntna• tetkl .... • ~ 
ı .:.ve geldikleri zaman onları bqi.. men azım. mm cPab-aP apel'Ml.8:. ve erımıı ma e er h h se ihale y•·rn ft lllıllf t..w.l .._ 
Q)&n Zoya Vasilyevna olda. Ba, iri- - Sizin eviniz «İstirahat evi» de- ODA MUSiKiSi: ihueltir. B.. kaya•r erimiı maden daiına • F • • 

)&rı, esmer, bıyıklı bir kadınd.. Gem ğil midir) U a n.-.t:- ı__ .... .__ ııaikW ........... ir. Ve Wr kapta kaynıyan eü- ter&_ 11"- • • .. h *iae a. .. 
b-L T b'" k" . t" ah . s· ·-~ - -....... ft m__ .... lzıni.d L ! L- v d .. uaJ'll K I • 
.:llllez Bukaıofa odNma göeteıdi. . -:- a ıı ı ~ı.s ır at evı>. ız~ (pipno) 19,35 Prag ,.,.ı. kuartet bD- e~ -~a11 . e ıp araaıra IZMIR lttF.Ml.fXET HASTA- le .. ..., ..... ..._. ftJa Yerilea 
~: Dar, karanlık ve basık taYBD- cıstirahat cvlerı> nden daha eyı seri (l>vank) ---~ ı,emıtrea hır ıekılde, dıpnya NESi DAHiLi HASTAl..IK- ........... ,._,

1 
ww ia .. 

}'dı. Hiçte lüzumu olmadığı halde hakmadık mı~ RfSITALLER: dolru LiNW;rik yapar. LAR MOTAJiASmSi le karen fesbolunarak kendieiwlm 
~ Yerlerine perdeler uılmıştı. Ma- Bukasof kadının sözünü kesti: 11.15 :a.Ba Jmii' @tı prkıJar zı Oiio.7a ~nın içindeki bu eri- D O it T O R .wı • y. ık teklifte ... 1 

1 
•n 

~fih Bukaeof odayı cana yakm - Madam ki evinizin bir cistira· Beigrad piyano komett n vı,... pıkJ- mit ~enleria tazyiki kabuğu hareke- c 11 y t ....... arzetmit olıılii• IMıdeUe el-
ldu. hat evi» olduğunu kabul ediyorsu- lar 21,10 V8J10va piyano resitali (CiM>- te a;e~ ~e toprak sallanır: itte bu, zel- 1 aA f r ın ...p nılİ -- em, ruİ ...... fte 
Zoya Vaıilyevna laf arasmda o- mız. o takdirde her istirahat evinin, pin) 22.30 Belgrad bnpk pr1a1ar aeledir. E.ia. tıopraiJa ~ hir .okta- ,. hdm ı• • a en '-t ... 

rı..: mii§tailerinin hoşça vakit geçirme- DANS MUStKISl: sına geliJM buradan yanar dağ fıtkınr. ..:Metle •lta-,a Cllaaalııp • Çlis 
~ Talihiniz varmış, mösyö Bu- lerini parasız olarak temine mecbur 12 Bertin kısa dalgası zt.05 Vaqon Zelzelelerin --. W-. tehirlerde, .ataw ihale ~ tiri ihale .., 
h f: dedi. Evim v~ y.emekI:ri~ b~ o~ da kabul ediy~r~unuz, de- (PJAk) ~e l>üyik f~ aet.ep oldai- bi- Mm, t•ır ı ldmci aeyr,. ...leki fark yfJ seçen afinlll' -
~Vahde nam vermıştır. Emınım ki mektir. Binaenaleyh bu sızın oyunu- ll)'oruz. Fakat. ~ok zelzeleler 'Wal'dır ....... f'~ ._

1 1 
ida (25) Ji:lde lıet&eu ...... olı-cak fail 

•ıtBdekamemnun kalacaksınız!. nuzun parallZ olması lazım gelmez Dadı aranıyor :.:::-!:c1=':.k.-::=~ .-...leıdır. ve cliiw-·- •711C& lliikme .... 
1( ? . sof erkenden odasına çekildi. mi) - - TELEFON : 3966 cet 1g.1.e1r._. .......;yet;.m. 
~Yıflı keyifli yat~ğına uzandı, fa- Buk.uofun bu son sözlerinden Biri üç, diicri iJri Japncla iki IOC*I• bulunduğu yerlerden c;ok uzak bir nok- EVi Göıdepe Tramvay caddai .J..,ılen tahlil-.-.. Madde (133) 
~et, heme~ ~rtesi g~n. Zoya V~ aoma bn .ile kocası ~irb"r~eri~e ba- balamık ibere 1Hr !irk~ • ....,.,... tada~, da~ ~;,wııt ~e~ ,-eni bir nok- No. 1018 TELEFON 254; 2318 (23lZ} 
0ıJ_rı._anın ~~~ k~sıyl~ beş çocugu kıstılar •. ~ır kaç dakıka h!ç hır şey LöloYan puteaane müracaat edilme- tada bır da~ yukael~1!~r. . ..... 
~unu ogrenınre biraz cam u- aöylemediler .. Nihayet sükutu bozan lidir. 1 - 3 Zdzelelenn bu t.m ile, yer YUZlllllln K k 11 k ) J k 

. Zoya oldu. Birinci koc-na dö~- w teldi :ravaı yavq deii~':ktedir.Mwla arşıya a J ara o ay ) 
~biraz rabatsizlık çek- rek: le kapagı Mo.kovaya attL AftllP&nın garp c:ee.bu daıma alçJ-ek-

~- ihtimallerini habrına getirdi. - F rana, dedi. Mösyönün eoa- Geçenlıerde ona yolda rMtt.dnn ta. l>wıa mıabltil prk timalindeki yer- Sahil Alaybe7do ucuz Ye temi& mete kömürü Ye odunu .. blmak-
~~: «Kapımı kilitler, keyfime ba- 1UuS al Ye nluya indirl Yaz tatilini nwl aeçiıdiiini eorclam. ler sit•ikoe rülr•mektedir. tadır. 
lh .. ı._ -D diye müteeelli oldu. Bu ·ZavaUı Bulraeof lf"""inie geri - Sonu. diye c.enp verdi. O Fakat. IMi uaılardanberi olm•lrta de- Milnaat J•llri ı ŞqeAt IOlraiiııda 8 nUlllUlllla kömürcü AJi. 
-~illa.-t~ dla ~~~· hiç ~ bla. .bmim Mh~, bavulunun kadar orijiml. o kadar orijiml e- vam eden bir ıeydir. Ve ancak uuJar.. met Ye caddeainde m Hemcli " 

~ . . . . '... . ·. . . . 
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C. H. P. llyönkurulu Başkanlı· 
ğından: 

Menemen - Kubilay abidesinde yapılacak in§aat 4594 lira 60 kurut 
açık tutan ile açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 4 temmuz 
938 pazartesi günü saat on beıte cümhuriyet Halk Partili ilyönkurulu 
ba hanlığına ba§vunnalan. 

isteklilerin bu İ§e ait açın ve avan projeyi parti başkanhk büroıtm· 
da ve Nafıa müdürlüğünde her gün görüp inceliyebilirler, 

2316 (2326) 

lzmir Defterdarlığından: 
Ke§if bedeli 

Lira Ku. 
662 02 Hazineye ait birinci Kordonda yeni Adliye ~ubesi binasın

da ke§ifnamesi mucibince yapılacak olan tamirat. 
Yukarıda yazılı yapılacak olan tamirat 29-6-938 tarihinden itiba

ren on beş gün müddetle acık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 13/7 / 
938 tarihinde saat 15 te Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Ta
liplerin yüzde yedi bucUk teminat yatırmaları ve keşifnameyi görmek 
istiyenlerin Milli Emlik müdürlüğüne müracaatleri. 

29 - 8 2322 (2330) 

ödemiş belediyesinden: 
Anbannda mevcut hurda demirler ve sair kırmızı ve siyah dökme

ler artnamesine göre açık arttırma ile satılacaktır. 1ha!e 6 - 7 - 938 
tarihinde rastlıynn çar§amba günü saat 14 le yapılacağından taliple
rin pey akcelerive müracaatleri ilan olunur. 

29 - 30 - 1 2314 (2327) 

zmir vilayeti Defterdarlığından: 
Kahveci Mustafa evlatlannın eski yıllar veraset vergisinden ve ka

dastro harcından borçları. olan 198 lira 49 kuruşun temini tahsili için 
mülkiyeti tahsili emval kanununa göre haczedilmi! olan üçüncü Sul
taniye mahallesinin Afureci sokağında kain tahminen 2000 metre 
murabbnındaki ve içinde beş adet zeytin iki badem ve iki incir ağacını 
hnvi bahce yeniden takdir olunan 1000 lira üzerinden ilan tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. 

Taliplerin 19 • 7 - 938 salı günü saat on be~te viliyet idare heveti-
ne müracaatleri. 29 - 3 - 9 - 17 2320 (2329) 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 
Muayenehanemi ikinci Beyler 

sokağında Halk fırkası sırasında 
65 numaralı evin birinci katına 
naklettim. Fransız hastanesile ala
kam yoktur. Sabahdan akşama 
kadar müracaat kabul olunur. 

IZMtR SICIU TiCARET ME
MURLUGUNDAN: 

Hasan Sulhi ve Eaat Kazım ile 

Pnrls hapları, nebati maddelerden 
ynpılmış emniyetli müshil ilacıdır 
1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bun1ardnn müteveJlit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. • 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 

Pariı fakültesinden dip!omah 

Diş tablpleri 
Memleket llastanesı dış tabibi 

l\luzaJfer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

T e!efon : 3921 

Hasan Muhsin Bartınhdan müte- IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
ıckil irketin tasfyesine ve aVt kat 2 iNCi HUKUK DAIRESiNDEN: 
Ekrem Oranın tasfiye memuru ta-ı 38/I231 
yinine mütedair lzmir asliye mah- bmirde Karataş Halil Rifat pa· 
kemesi ticeret dairesinin 15/6/ şa caddesinde Çelikkaya sokağın-
938 tarih ve 305 No. lu tezkeresi 1 da 3 numaralı hanede Ahmet kızı 
ticaret knnunu hükümlerine göre ı Olfiyenin ayni evde mukim iken 
ıicilin 2327 numarasına kayıt ve tegayyüp ederek ikametgahı maç-
tetcil edildiği ilan olunur. · ı hul kıılaycı lbrahim usta aleyhine 

1 -Tezkere. I açtığı boşanma dava arzuhali su-
. T. C. lzmir mahkemei asliye ti-

1 
reti ve davetiye varakası müddei 

c ı·et ds.i•esi Sayı: 936/76-306 aleyhin ikametgahinın meçhuliye-
lzmir barosunda avukat Ekrem il tir.e binaen bilatebliğ iade edilmiş 

O:an'a ve zabıta marifetile yaptırılan 
Davacı Hasan Sulhi ve Esat tahkikatta müddeialeyhin Kuşa

Kazım ile müddeialeyh lzmirde I dasında gittiği anlaşılmıt ve Ku· 
Kara tuşta Asansör polis karakolu 1 şadasında tebligat iç:n aranıldığı 
karşısında Ha"an Muhsin Bartınlı halde bulunm yıp bilihara Tor-

' oğlu arasındaki davanın muhake- 1 ba1ıda da arattnılmış bulunama-
mesi sonunda taraflar arasındaki 1 dığından namına yazılan daveti
müddeti bitmi{' olan şirketin tas· ı yeler bilatebliğ iade kılınmıt ol
fiyesine ve Avukat Süreyyanın duğundan ilanen tebligat ifasına 
tasfiye memuru tayinine karar ve-1 karar verilmiş ve tahkikatı 8/7 / 
rilmiş ise de ahiren müddeialeyh 938 cuma saat 10 a talik kıhnmıf 
Süreyynnın istifa etmiş olmasına 1 olduğundan ve bu baptaki daveti· 
binaen yerine talep veçhile makJye ve dava arzuhali sureti mahke
tuan 60 lira ücretle tasfiye memu-! me divanhane!ine talik edilmit o
ru tayininize mahkemece 2/5/938 lup yevmi mezkurda müddeialeyh 
tarihinde karar verilmiş olduğun-j F eyzullahın mahkemede hazır bu
dan gereğinin yapılması zımnında lunması veya bir vekil göndermeıi 
müzekk€redir. 15/6/938 j aksi takdirde tahkikalın gıyabın-

lzmir nsliye mahkemesi ticaret da devam olunacağı tebliğ maka· 
dairesi resmi mührü ve imza. ı mına kaim olmak üzere ilan olu-

2317 {2328) nur. :313 (2333) 

ı t.Lt.rvı, . ~v.,,.., 

--- - ·--- -

Kula Mensuca 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

s. spar a a a 
BIRINCl KO 00 DA 

Halı Ltd. Şirketi 
VI rlnl~rinde teşhir edHmektedlr. LUlfen ziyaret 

~diniz, Sahş toptan ve perakende 
~:. 

iLAN 
Devlet demiryolları umum rnÜ· 
dürlüğünden: 
t - Devlet demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Müsabakaya i§tirak edebilmek için orta tahsili bitirmiı olmak. 
B) Türk olmak. 
C) Y&Jı 18 den aıağı ve otuzdan (dahil) yukarı olmamak. 
B) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak. 
E) idaremiz hekimleri tarafından yap1lacak sıhhi muayenelerinde 

faal serviste çabşmağa mani bir inza ve hastalığı olmamak. 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tavin edileceklerdir, 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklar

dır. 
3 - Müsabaka imtihanı 9 temmuz 938 cumartesi ~ünü saat 14 te 

Haydarnaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Malatya, Adana, Afyon, lz
mir ve Erzurum İ!'letme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son miira<'.aPt 8 temmuz 938 cuma ~nüne kadardır. 
5 - Talipler i,Ş!etmel •re ve istasyonlara istida ile müracaat ede

ceklerdir. 
6 - Kabul şerait '7e evsafı hnkbnda daha fazla malfunat almak 

istiycnler i§letme merkezlerine ve istasyonlara J't'Üracaat edebil'rler. 
19--24-..:;-29 2167 (2258) 

~ 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mini olur. Komojen saç· 

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır •• 
Tabii renk!erini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç ekıiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

İzmir Vakıflar müdürlüğv· nden: 
Kıymeti 
Lira N~. Cinıi Vakfı Mevkii 
200 62/1 Dükkin Esnaf Şeyhi Hastane C. 
200 62/2 Dükkan Esnaf Şeyhi Hastane C. 

---- --- -

29 o_ uı 

~--=--Clllıı'3•aa.-. ............................... ... 
Motosiklet Alnıeık Çok kolay 

F.A.K.A.T 
Yedek Parcaları Mevcut Olan • 

Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 

DOKTORU VE ECZANESi OLMlY AN B1R MEMLEKEITE 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOSIKLETLERINlZIN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEOINIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK Tf FERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI l\1EVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

vı c.r o R ı;. . . i'i~~\!~ 
sa ' 500 (aı\ l tl ı.u o n m o 6 eh 

C•~ 15 PS 

·"V 1 K TOR YA,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOStKLETLERlNl 

TERCiH EDiNiZ ..,.. 
PHANOMEN 
PREStDENT 
PtKTATOR 1 

Marka Bisikletleri AVUSTURYA MALI 
çok ehven fiatlerle FEVKALADE UCUZ 
satılmaktadır. 

A1iotti Birad~rler "VEM,. marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik ------·· 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende satılır. 

..... mıs ................ -. ................. 1 , .................................. .. 
Uı 1UM SANA Yi ERBABININ 

Nzaarı Dikkatine 
Mensucat makinaları ve tezl!ôhları bilumum aanayi makina
ları, T ornalar, M akk.aplar, Frezeler ve•aire .• 
«PLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçalan. 
Pamuk presel".'rİ. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocnkları demiryolları inşaat mr lzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halituız çelikler ve •• 
TIT ANIT Aert maden htkımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı &fağıdaki adreıten temin edebilirıiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 • İzmir 

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

ZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Me>rkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğund2n At, Tayyare, KHpekbaf, 

Değlrmeın, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malJarı Av.uparun ayni tip 
mensucatına fa,ktir. 

Telefon No. 2211. ve 3097 
T .. ~lgrat adresi : Bayrak Jzmir 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

Yukarıda yazılı mülkiyeti aatılık dükkanlnnn ihalesi on gün müd
detle temdit edilmi_ytir. !haleleri 7 - 7 • 938 perfembe günü aaat onda 
yapılac:aiından tnlip olanlnnn Vakıflar idareıine müracaatleri ilin 

1936 ıeneıinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil· 
le itler. Bir ıaatte bir kuruştan daha az ıarfiyat yapar. Bankala• 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa ıaatte bir kurut aibi az ıarfiyat yapması 

, Jaıarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

olunur. 2301 .i_~l) 
Satıf 7eri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk alsınhiınm fena ikıbetler doiurmuına 
mini olmakla beraber bütün ııhrapları da dindirir. 

lcabuula günde 3 luJfe alınabilir 
........... !!!!!!!!!!!!l!!llm!!!!!!!!!!l!!!!ll!l!!!!!!!R!!ll!!İ!!!!!!!!~!!.'!!l!!!!!!!!!!l!!!:!!!'!:!!!!!!!!!!!!!!:ıDmıal 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemenlb c:adcleei 
Beyler ~ kÖfelİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
b.mirden ıötGrillecek 
en tık en ince Ye en 
makbul hediyeniz ec· 
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmircle HilM eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
hir müessese olmuş, kokuculu~ 
llemini pşırtmıı bulunmaktadır 
liilal eczanesini. eczacı Kemal 

K&.mili işinddd ciddiyeti, kolon· 
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve bemer isimlere aldanma· 
maruz için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 2örmeliıiniz. 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
· Baş Hekimliğinden: 

Hutanenin 938 mali aenesi ihtiyacı olan aıağıdaki cimi mikdan ve 
!-hmini fiatleri ile muvakkat teminatları yazılı bet kalem erzak vesa· 
ile 15 haziran 938 tarihinden 30 haziran 938 tarihine kadar 15 gün 
ınüddetle eksiltmeye konulmuttur. Şartnameleri hastanede bat he
kimlikte her gün görülebilir. Eksiltme 30 haziran 938 perıembe gü. 
nü saat 11 de Tepecikte Emrazı sariye haatanesinde tqekkül eden 
korniayon huzurunda yapdacaktır. Muvakkat teminat olarak para 
Veya para mahiyetindeki evrak komisyonca almmıyacaimdan istek
liler ihale gününden evvel teminatlannı lzmir mal sandığına yatıra· 
caklardır. 

Cinai Muvakkat teminata 
KW'Uf 

Birinci ekmek 9225 
Süt 5400 
Yoğurt 4500 
Koyun eti 20250 
Kok kömürü «ve Sömikok» 12600 

15 - 19 - 24 - 29 2095 

Mikdan Tutan 
Kilo Lira 
12000 1230 
6000 720 
4000 600 
6000 2700 

70000 1680 
(2202) 

lzmir Liman ve şehir Bakte:-iyoloji 
müessesesi müdürlüğünden: 
Yapdacak teaiaabn Muvakkat teminat 

bedeli muhammeni Parası 

4285.19 321.39 
Sıhhat n içtimai muavenet hudut ve Sahiller lzmir liman ve tehir 

Bakterioloji milesweti binumda tanzim olunan plinlara göre vücu
da getirilecek kalorifer teliaabnın tesisi ve ikmali iti 25 - 6 - 938 ta
rihinden 11 - 7 - 938 tarihine kadar on bet gün müddetle açık ekailt
lbeye konulmuthlr. 

Gerek kanmıi ve gerekse fenni §811name ile yapılacak tesiaabn 
Plinlarmı görmek iatiyenlerin her gün Liman ve tehir bakterioloji 
ınüeaaesesi müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek iıtiyenlerin de ihale 
r\inü olan 11 - 7 - 938 pazartesi günü sabah saat 11 de lzmir liman 
't'e tehir bakterioloji müeuesesi binası içinde toplanan satın alına k~ 
ıniayoıimıa müracaatleri ilin olunur. 

25-29-3-7 2271 (2307) 

Y!:"' A~tR JAHIPBI 

,....__-=------=---------..... , DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

' • ~ •• # \ "" . .. .... ....... . . ... • • • :· •• ,, .... •• 

C0uua.[et 
a'bunfarz, 

;TUIAI 
TURAN rabrikalan mamullbdır. Aynı zamancf11 Toran 
tuvalet ııabunlarJnı, irat ıabunu ve kremi ile r•ıı~ .. ık krem
lerini kullanınız. Her yerde .. blmaktadır. Yalnız toptan sa· 
hılar için lımirde Gazi Bulvar111da 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazıb Ye J. C. Hem1iye mliracaat ediniz. 

Pasta Kut. aa4 Taelon 34&& 

TE- LlNIE 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
DEUTSCHE L.EVANTE • LlNIE 

HAMBURG A. G. VULCANUS vapuru 14/ 6/ 936 tari 
' hinde liınanunıza ge)ip Amaterdam, Rot· 

S. S. ANDROS vapuru halen lim~· terdaın ve Hamburg Jimanlan için yü)ı 
da olup Rotterdam, Hamburg ve Bre- alacaktır. 

men limanlan için yiik alacaktır. TRAJANUS vapuru 23 / 6/938 dı 
S. S. HERAKLIA Yapuru 2.3 haziran· bclı:lenmekt olup Burgu Yama Ye Kö• 

da bekleniyor. Rotuırdam. Ham~ ve tence limanlan içln yük alacakbt. 

Bremen limaftlan l(in yii~ alacaktır. SVENSKA ORIENTE L1N1EN 

SERvıcE MARl11ME ROUMAINE AA SN E motörü 30 / 6/1938 ta· 
BUCAREST rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

S. S. PELES npuru lıalen Jimanmuz. Hamburı. Gdynia. Dantzig, Daıılmarlr 

d ol T · olL D- h H fa p n Battık limanlan ~in yük alacakta. a up np L>CT•out , ay , ort 
Sait limanlan için yük alacakhr. SERVtCE MARITIME ROUMAIN 

S. S. DUROSTOR 28 haziranda bek- ALBA JULIA vapuru 2/7 /938 de 
leniyor. Köstence, Gaf ıtt%. Oımup ve beklenmekte olup Malta. Manilya ve 
Galat& aktarnuw için yük alacaltb.r. Cenova limanlan için yük ve yolcu alll'. 

ilandaki hareket tarihleriyle •Yhın· 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLtNJE lardaki deiifikliklerden acenta meluli-

OSLO • 
S S SAN ANDRES 

• yet kabul etmez. Daha fazla tahdlt için 
· · vapuru 26 haza- ikinci Kordonda FRA TEW SPERCO 

randa bekleniyor. Diyep ve Norv,.,. t edilm • • 
-y Yapur acenta ıiına miiracaat eea n-

umum limantan için yUk alacaktır. I 
ca o unur. 

JOHNSTON VARRE.~ LINES LTD. Teleloa 1 4Jtt/4142 / 26G/4Z21 
UVERPOOL 

S. S. A VIEMORE 3 temmuzda beJc • l lenİyor. Burgas, Yama, Köstence, SuJi

na, Galat:z ve Braile limanlan için yük 
alacalcbr. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
M. S. SZEGED vapuru halen liman· Umdal 

da olup Port Salt ve isken deriye liman• HEI J ENIC UNES L TD. 
lan lçln yi.ik alacaltbr. TURKIA vapuru 28 haziranda beki. 

,. M. S. TtSZA vapuru halen limanda niyor. Rotterdam, Hamburc .,.. ADY-
olup Danup umum limanlan için yiik limanlan için yiilr. alacaktu. 
alacalı:.br. A TI-llNAI vapuru 15 temmazda bel· 

Dlndalcl hareket tarihleriyle nav- leniyor. Rotterdam, Hamburs n A,a. 

lunlardald değiş'tdlklerden acenta me- ven Jimanlan için y(lk at.caktır. 
sullyet kabul etmez. ONt'J'ED STATF.S AND LEVAMI' 

Daha fula tahıtlt ılmalr için Blrfn. UNE LTD. 
cl Kordonda V. F. Benry Van Der Zee HELVIG ınotöril temmuz ipticluiıada 

Co V tal "' n. beklenilmekte olup Nevyork - ~ ve . n. v. ıpur acen ı6uıa mUia- a1 k 

caat edilmesi rlea olunur. •;A~~DAD motörü 10/ 12 
Tel. No. 2007 ye 2008. aimt01 

arasındıı beklenilmekte olup Ne..,.od 
------------- için yük alacakbr. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDÔN REES 

B!NASI TEL 24 43 
EUermaa Lines Ltd. 

LONDRA HATI'I 

BAALBEK motörll 15/ 17 eyfGI anı· 
ıında beklenilmekte olup Nevyork, ~ 
yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA rn 
ZETSKA PLOVlDBA A.D.Kotc. 

Balkan ittifakı iktısat konferaJWIUll 
seyyah. yolcu ve yük için le8İt ettiii ı.... 
ta menaup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 

Lükı vapuru 9 temmuzda 18 de . 
Conatanza. Varna ve Burgu limanlui 

DESTRO Tapuru 7 haziranda için hareket edecektir. 
LiYerpool Ye Svaıueadan gelip L o v c E N 
yük çıkaracak. lüks Yapuru pazarteai 16 temmuz ...a 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 12 de tzmirden hareket edecek Pire. 
gelip Londra ve Hull için yük ala- Korfu. Adriyatilc limanlan. Venedik. 
caktır. T rie&tc ve Şuşak limanlan için 7 olcu •• 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi- yük alacaktır. 
randa Liverpool ve Svanıeadan Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. 
gelin yük çıkaracak. gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 

DRAGO vapuru 25 haziranda kında acenta bir taahhilt altına girmez. 
Londra, Hull ve AnTerıten gelip Daha fazla ta!silAt almak için Birind 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacakbr umumt deniz acentalığı Ltd. milracaat 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler· edilmesi rica olunur. 
den acenta meıuliyet kabul etmez.. TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

™ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

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

Bu her iki otelin mflıteciri Tiirkiyenin en eald oteklıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bitin Ep 
baHnnft kendisini ııeTdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rabab ha
lurlar. 

Balnmsızbktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, klzamık, enflo
enza ve batta zatürreeye yol açtık· 
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıbna ve romatiz
ma ya:•'ığı fennen anta,ılmıfbr •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut ıağlığının en birinci tar· 
b olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) .dit macunu ile 

f' 4i 

garanti edebilirsiniz ve etmelisi- U:'i~ 
niz. Bu ıuretle mikropları imha ~_./:. 
<.derek ditlerinizi korumut olur- ~ 
ıunuz. ~'ı 

RADYOLIN 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler m6thit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE TEMJZ 
UCUZ İLA 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

ile ditlerinizi aabab Ye akpm her 1emekten sonra fırçalayınız. ... 
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Valans ve Alikanta bombardımanı 
' 

ltalyan lejyoner tayyareleri hedef /erine varmışlar 

lspanyol notasının metni 
Dün neşredildi. Nota bir bitaraf tah

kikat komjsyonu teşkilini istiyor 

Roma, 28 (A.A) - Gazetelerin harp 
muhabirleri Ve.lan• ve Alikante hedef· 

ğun her hangi bir noktasında bulunan yonalistlerin son taarruzlarinda insanca 
bir kumpanya teşkil eden bütün ecnebi zayiatlcri ölü ve yaralı olarak otuz bin 

Japon zayiatı müthiştir 
ordusu ne· de gemileri 

•• • 
Ne Japon 
Hankeu uzerıne ilerileyemiyorlar •. 

"t ' .·.:_ ),;: 
. :>':\~t!G.nf 

Hong-Kong'tan bir görünüş 

!erinin lejiyoner 

bombardıman ve 

tayyareleri tarafından 

tahrip edildiklerini 
7uınalc.ta ve asker yüklü otomobil kol

larının geçtiii oahil yollannın da bu 
'tayyareler tarafından makinalı tüfenk 
ateş; altına alındığını illve eylemekte· 

clirler. 

maceraperestlerin bunu yapmakla lngiliz kişiden fazladır. Teruel ve Lucena ael Londra 28 (ö.R) _ Hoııg Konga mUl·ıpon harp gemileri Mataııgdaki roilstah· 
tabüyetinin bahşetmekte olduğu bütün Si<! ara~ında hükü"'.'etçi~er mu~~bil ta· tecilerin akını devam ediyor. Millteciler kem mevkilerinin baraj at.eşile karşılan
baklardan müstefit olabileceğini zannet• arruzlarıyle kaybetbklerı otrateıık bazı IU"'Stnda dUn yeniden altı kolera musabı mışlardır. Yaııgçenln cenup mıntakala· 
mek gÜ]ünç olur. mevkileri istirdat etmeğe muvaffak ol- kaydedilm~ı". 

tayyare ile Hongkonga hareket etmiştir. 

Kendisinin Berline geriye çağıııldığı ••'" 
nı1maktadır. 

Londra. 28 (A.A) - Aokerl ma· 
hiyelle olmıyan hedeflerin bombardı· 
manian hokkında bitaraf bir tahkik ko· 
.,U.yonu teşkiline dair tevdi edilen la
panyol notasının metni neşredilmiJtir .. 
Baroelon hükümeti lngilterenin teıebbü· 
llÜnÜ tasvip etmelttediı. 

TA YMISlN MOT ALAASI 

Londra, 28 (AA) - lngiliz gaze· 
lelerinden yalnız Taymio gazeteei lngiliz 
l"milerinin Jspanyada bombardıman 

edilmeai meselesine müteallik yeni mü
talaalar serdetmektedir. Bu gazete di

yor ki : 
- Her tarafta endişe ve infial hisse· 

ôilmektedir. Bununla beraber Taymis 
gazetesi ispanyaya fazJa mik.darda tica
ıet gemisi gitmesinin saiki kazanç hınn 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Ayni gazete i1i.ve ediyor ı 

B~lıca faaliyet m erkezi impa ratorlu-

Maamafih Taymİ.9 gazeteeinle göre mll§lardır. 

İngiltere himaye etmek vazifesi ile mü

kellef olduğu meıru ticari mübadeleleri 
ayırd ebnektedir. 

Taymi9 gazeteıi töyle devam ediyor: 

Müşkülat general Frankonun muha
rip statüsünden müstefit olmamasına bi
naen kaçakçılıktan malr.oat ne olduğunu 

Barsclondan gelen hab erlere göre 

ltalyan tayyarelerinin V alanoiya ve Ali· 
kanteye son taarruzları çok tahribata ae
bebiyet vermiştir. Sivil ahaliden yüzler· 
ce ölü ve yaralı vardlJ'. Yaralılar ve ö)ü. 
)erin çoğu kadın1arla çoeuldard'ır. 

Bari, 28 (ö.R) - Salamankadan 
kanuni ıurette tarif etmesine imk&n mev- bildiriliyor ı 

cut olmamaıından mütevellittir. Yirmi dört saatten beıi ıükUnet için-

HOKOMETÇlLER MUHASARADAN de bulunan cepheler, bugünden itibaren 
KURTULDULAR tekrar mücadeleye giri1111i~lerdir. Nas· 

Londra, 28 (ö.R) - Teruelin ce· yonalieıler bugünkü muharebede beı ki· 
nup cephesinde nasyonalistlerin Cümhu- 1ometre daha ilerlemişlerdir. 
riyet ordusunu ihate teşebbüeü arbk Salamanka, 28 (A.A) Umumi 

akim kalmıı sayılabilir. Bu cephede nas· karargah tebliğ ediyor : 
yonalieıler çok faik olan eolihalarına, Kaotellon mıntakasında Artanan de· 
yüzlerce tankı ve b irçok tayyareyi bu r~inin tarkında ve Bechinin cenubi gaı .. 
harekata iştirak ettirmiş olmalarına rağ· bisinde bulunan mevzileri ifgal ettik. 
men umdukları neticeyi alamamışlardır. Suvarilerimiz ilerlemekte ve timdi Ar
Cümhuriyetçiler fevkalade olan muka• tanon kaoabaeına iki kilometrelik bir 
vemetleriyle nasyonalistlerin hücumlan· mesafede bulunmaktadırlar. Alcara mın· 
nı lurmağa ve kendilerine ağır zayiat takaaında Arayanın garbindekl oırtlar 
verdirmeğe muvaffak olmuşlardır. Nas· tarafnnızdan i;ıgal edilmiştir. 

' lngiliz harbiye nazırı Mussolini 
Avusturalyaya gidecek 

lngiltere Kral ve Krııliçesi Prerues Elizabet tıe Margariıle 

Londra 28 (A.A) - Avusturalya hli· lerl namına dikilen heykelin Kral tara· 
)ümetinin daveti üzerine Inglltere har- fından açılması merasimine iştirak ede
\ıye nazın Hore Belisa 22 temmuzda cektir. 
~lllen BretoıınHle A VU$luralya asker-

Erkô:nıharbi ye 
reisi ve harbi ye 

nazırı ile konuştu 

l 

l 

Roma, er-

kinıharbiyc teisi Badoğtiyo ve harbiye 
müsteşarı Parianiyi birbirini müteakip 
kabul ederek kendileriyle uzun bir mü· 
)ôkat yapmııtır. 

Yan resmi mahfeller bu mlinaeebetle 
Oüçenin arasıra askeri müoavirlerle gÖ· 

rüımeği !det edinmiı olduğunu kaydet· 
mektedirler. Sureti umumiyede iyi ha· 
her alan mahfeller bu iki ziyaretle lıpan· 
ya me~leeinin yeni in1'ip flan araaında 
hi< mUnooebet g8rmektedirler. 

Londra 28 (Ö.R) - Sarı nehrin tul!· 
yan ettiği mıntakada Japonların koı!lruııç 

rında Çin askerlerinin japon gerilerine 
muvaHaloyetll taarruzları vuku bul
maktadır. 

:ıayiata uğradıkları artık tahakkuk et· Bari 28 (Ö.R) - Tokyodan bildirili· 
ıniştir. Malzeme itibarile de Japon ordu· yor: Çinliler Çang-Şu mıntakasında de
sunun :ıayiatı çok fazladır. Japonlar mir yol mıntakalarına doğru rUc'at et· 
Hankeu üzerine ileri hareketlerine bir mektedir, Çinlilerin bu rUc'ati Sovyetler 
müddet için devam edeııtlyeeek halde- mahafillnde endi§C ile karşılanmıştır. 

Milli Çin hükümeti nezdindeki AJ. 
man askeri mü,avirlerl meselesi daha 
tamamiyle halledilmemiı bulunmakta• 
dır. Mareşal Çan • Kay • Şek altı lr.itl 
mtlstesna diğer askeri müp.virlerin geri 

çağınlmasına taraftar olduğunu Berline 
bildirmiştir. lttisnası istenen müşavirler 

arasında general F alkenhansen de var• 
dır. Fakat Alman hlikümeti bu genera• 
)in de geri gelmesinde ısrar etmektedir. dlrler. Hankeuyu hedef ittihaz eden Ja· Hankov, 28 (A.A) - B. Fratman 

Hayatı ucuzlatmak için 
Binlerce lira kazanan '~Yıldızlar,, da 

önayak olmağa başladılar 

ı~c~~ 

Dünyanın her tarafında pahalılıkla 

mücadele ve hayatı ucuzlatma tedbirleri 

alınmaktadır. lıin en f8yanı dikkat ve 

hat tl garip görünec~k tarafı ıu ki alı

nan bu tedbirleri de ilkönce tatbik eden 

yine .zenainler, paralan bol olanlar ol-

makta ve b u suretle halka ve hatti. mo- t aarfiyle çok güzel görünmenin eırrınJ 
daya rehberlik bile etmektedirler. Ba· göstermişlerdir. 
sitlikle lüks ve zarafeti bir arada topla- ,ı 

• ff k 1 H il d . Resimlerde binlerce lira kazanan Y ' 
maga rnuva a o an o yvoo artıst· • 
)eri h u yaz mevsim i için krepton1a rdan, dızların krepton tuvaletlerini, bıııtfll 
baomalardan, ucuz emprimelerden plaj, !Şortlarını b olerolu ve hatta pliseli ucu' 
gezinti, hatti tuvaletler yaparak az para emprimeden roplarını görüyorıunUL 


