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L TELEFON: 2697 , ________ _.. 
FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

• 
Cümhuriyetııı ,,. Cümhurlyet eseTittiıı bekçisi, S<ıb<ılı!an çıkar riya..! g1JZetedir 

Hükümetin Hataydaki kardeşlerimizi kurtarmak 
ciddi ve mühim tedbirler alması bekleniyor • 

ıcın 
' 

• 

Büyük Şefimiz Başvekille görüştüler 
ve yeni direktifler verdiler 

·Tazyık ve 
işkence 

Tahammülümü
zün üstüne 
çıkmıştır 

-0-

Hataydan son gelen haberler 
zavallı karde,Ierimizin çok feci 
ve elim bir vaziyet içinde çırpın
makta olduklarını göstermekte-

' 

-, 
Evlenme için yaş kaydı 
IST ANBUL 1 (Hususi)- Evlenme yq 

hadlerini değiştiren bir kanun liyihaaı bu 
günlerde Büyük Millet Meclisine verilecek
tir. Yeni liyihada evlenme yqı erkekler 
için (17) kızlar için (15) olarak teabit 
edilmektedir. 

''" 

...-~~~~ .... ,~---....... ~~~"""-...... ~~~~ 
Delterdarm riycuetinde mal müdiiTlerinin yaptıkları toplarıtıya 

Vergi T8~·s1i8tl~8 lzmir 
Başta geliyor 

Tahsilat işlerinin sıkı surette takibi 
ihdas edildi 

da Ziraat Müzeleri 

Antakyada • • 
yıne 

• 

.................................................................................... 

Bu yağmalara ilk işareti veren Roje 
Garo Musa dağından gelen Ermeni 
çetelerinin Türk kanı dökmelerine göz 
yumarak muhteşem balolar tertibile 
eğleniyor ... Bitaraf delegeler tecavüz
lerin şahididirler . 

..................................................................................... 

bir cok kanlı vak' alar oldu 
~ .. . • •• l kına her türlü tazyik ve tedhiti 

reva görmektedirler. Bunlar yir
minci asır dünyasında medeniyet 
bekçisi ( ! ) olduğunu iddia eden 
Fransanın resmi elleridir. 

Bunu izah ettikten sonra, yapı
lan fecaatlere •atmamalıdır. 

Zerre kadar vicdan tatımıyan 
kepazelerin yumurtladıkları vaka
lardan bir kaçını görelim: 

Tescil ifinin aleyhlerinde netice 
vereceğini anlıyan Usbeci ve itti
hatçı grubu çıkar yolu gene Türk
lere canavarca saldırmakta gör· 
mütlerdir. Aktain bir efkıya ıürÜ· 

Güzel Antakyadan umumi bir 6ÖTÜnÜf - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

• 



Vergi Ta~silatın~a lzmir 
Başta geliyor 

ŞEHiR HABERLERi 
Kültür L · sesin~e~i Ha~ise Tamşuvar 

İzmire davet edildi 

Tazyık ve 
işkence 

Tahammülümü-
zün üstüne 

Tahsilat işlerinın sıkı surette takibi ya!.:nta;.':!~:!ı: ':'~t:,~::~~~ S J l ' d •• h k cıkmıstır 
, , H b 'hd d 'ld, sancak kulüpleri tarafından İzınİre uç u ar un mu a eme t J -0-

ıcın UÇ seyyar ŞU e l as e l l davet edilmiştir. Bu gün gelecek ce- BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDB 
BAS• TARAFI 1 iNCI SAHiFEDE tubeler tehir dahilinde faaliyet vCap müs~t oplursa, günl~ume~lt~dı t k•f d•td•ı Ehemmiyeti yok. Türkler mah· 

ub f d'l . . .. k b' ah 'ld b' umartesı ve azar erı zmır e ve ev ) e } } er k l ak l roau aynen m a aza e ı mıttır. gosterece , ır t ıı ar ve ır iki kı l' kulüb.. .. l iki rumiyetlere at anar , ıabrap a· 
Bütün devlet dairelerinin 1938 tahakkuk memurundan ibaret ola· ~ 1 umuz e maç ra, felaketlere göğüs vererek hak, 

mali yılı kadroları peyderpey gel· cakhr. yapaca · !arını ve iıtiklallerini almağa 
mektedir. Lağvedildiği bildir;l. · Seyyar tubeler iratları 500 lira· --=-- Tabanca ve bıc. ak taşımak adetleri alıtgındırlar. 
miyen memuriyetlerle münhaller- ldan atağı olan yerlerde icrayı ti- Ag" ırcezada Biz bugüne kadar Hataydaltj 
den maada kadrolara göre tedi- ı caret eden kimıeler nezdinde Kül" tür" lis-lnden Fethiyı' o"ldur". imiş!. Tehdit suc. unu inkar ettiler faciaların meıuliyetini oradaki 
yat yapılması dün maliye vekille- müstahdem mükellefleri arıyacak ~· mahalli idarenin zaafına ve ı& 
tinden bildirilnıesi üzerine maat· I ve ıeyyar it gören esnaf, tenekeci, melde suçlu Amerikan Hasan ve. En· • mürgeci memurların dar ve yanlı' 
lann verilmeıine batlanmıthr. I bakkal ve sairenin mükellefiyet- verin devam eden muhakemelerı ne- Bucada Kültür lisesinde cereyan nımıza aldık. Cezmiye gidecektik. dütüncelerine yükliyorduk. 
Dün aktama kadar muhtelif dai· ı• !erini belirterek tahıili cihetine ticelenmiş, dünkü celsede iddia ma- eden tehdit hadisesi tahkikab dün ak· Ahmet - Biz kaç dersten ıözlüye Fakat artık bugün vaziyet an· 
reler memurlarının maatları ve- gidecektir. kamı iddianamesini serdetmi4tir. şanı adliyeye intikal etmiş ve üç suç- kaldığımızı öğrenmek İstedik. Mü- latılmıttır. 
rilmittir. Amerikan Hasanın 18 yıl hapsi ve lu hakkında tevkif karan verilerek • ~ · Fransa i!lenen facialara seyir. 

KAZANÇ VERGiSi esbabı muhaffefeden istifade ettiril- kendileri ceza evine yollaD1D14br. c ! ci kaldığından mesuldür. Türki· 
VERGi TAHStLATI 1 Kazanç vergisiyle ona munzam mesi, Enverin de beraeti istenmiştir. Hadiseden büyijk bir teessür du- yeye kartı ve bütün insanlığa kar· 

Defterdar B. Nafi Demirkaya· buhran vergisinin birinci takıit 1 yan kültür lisesi direktörü B. Hay- fi daha açık ve sarih olmağa mec• 
nın aldığı iıabetli tedbirlerle bu zamanı gelmittir• Haziran ayı so- : ............... : ........................ : dar, dün kendisiyle görüşen bir mu- ı burdur. 
sene hiç bir verginin bekayaya nuna kadar tediyeıi İcap eden bu a Bir iki Satırla : barririmize ,unları söylemiştir. ~ Fransa uluslar sosyetesinin ka· 
kalmaması temin edilmittir.. Bü- vergilerin tediyatını yapmıyan- ~ ........................................ : - Sizin de bildiğiniz gibi üzücü, V rarını tam ve kat'i bir bitaraflı~ 
tün vergiler, ait olduğu daireler lar veya gecikenler hakkında yüz- Ege mıntakası Veteriner mütahas- esef edilecek bir iı oldu. Adliye ken- . \~ ve serbesti içinde tatbike mukte. 
tarafından sıkı bir ıurette takip de on zammiyle tahsilat yapılaca- 111 müşaviri B. Nazım Veteriner dilerini takip edecektir. Bu üç çocu- :"""""""' dir midir, değil midir? 
edilecek ve bekayaya meydan ve-,ğı için mükelleflerin zamanında müdürlüğü , -:fesine de tayin edil- ğun çalışmaları ve durumları pek iyi Fransa Türkiye doıtluğuna de. 
rilmiyecektir. mükellefiyetlerini yerine getirme- mİ§tir · değildi. Mektebe muntazam devam ğer veriyor mu vermiyor mu? 

Evvelki günkü malmüdürleri leri İcap ebnektedir. Defterdarlık · * etmiyorlardı. Bana, hususi bir mek- Bu iki noktanın bütün vuzuhla 
toplantmnda ehemmiyetle gözö- lı bu hususta bütün tedbirleri aldı· V"' etin" uht lif k" l . . . d tep müdürü olmam sıfatiyle neden • aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. 

d b l d l • v • • b k k l uay m e oy erı ıçın a- bol • ilimi . tih F b ak d nün e u un uru an vergt meV· gı ıçın e ayaya a maıına mey· 1ık boğ l t alınm tır Bu not vermıyen mua er ıı - ransa unu yapamıyac , a• 
zuu etrafında defterdar B. Demir· dan verilmiyecektir. ::;.ıar alar aalbedın .1 MIJ t·a~o dam etmediğimi soracak kadar ileri İma iki yüzlü bir siyııaet takibine 

ı• •- d 1 d evve ce ce ı en on ,, n 'ttil 1 d l' k • b akd" d kaya a ..... a ar ara uzun uza ıyaı boğalannd ld edilm' tir gı er. evam ey ıyece ıse u t ır eı 
izahat vermif, lzmir vilayetinin MiLLi EMLAK an e e 1§ ' Bımlar ne de olsa benim çocukla-, Türkiye bu milli davasını baska 
vergi bahsinde birinciliği almaıı I Milli emlak alaca.klan bu sene * nmdır. Kendilerine emeğim gec;mif- yollarla halletmek çarelerini bu. 
için naııl çalıtılmaaı icap ettiği- sıkı bir tekilde takip edilecektir. Mm_taka jandarma komutanı yar- tir. Dün akşam, affetmem için haber i lacak, bedbaht kardeşlerimizin 
ni arkadatlarına anlatmıtbr. Hazine emvalini alıp borçlanan· bay Zıya ~ Erz_urum. ~t.a- gönderdiler. «kusurumuzu affetsin, , dökülen kanlarını dindirmek İm· 

Tahsilat itlerinin sıkı surette lar ve ıenelerden heri tediyede ka ~omutanlığma tayın vedilmİ§tJ;· gelip ellerini öpelimıı demi4ler. Ha- kendi tertip ve t~lü dahilinde kanlannı arıyacaktır. 
takibini temin için lzmirde üç bulunmıyan borçlular sıkı bir te· ~ mıntaka. komutanlığına tayın diae beni fena halde üzdüğü için yüz. dür neticenin muallimler toplantısın- Eu yol ne olacaktır?. Bunu da 
seyyar fUbe ihdas edilmittir .. Bu kilde takip edileceklerdir. edilen Balık~sır mmtaka komut~ !erini bile görmek istemiyorum.• dan ıonra anlqılacağuu bize söyledi. tayin hakkı BUYUK ŞEFIN'dir ... 

Korkunc bir deriz faciası 
' 

Petrol yüklü bir motör 
deniz üstünde yandı 

Facia çok müthiş. alev sütunları semayı 
kaplıyor, inf ilahlar olu yordu 

yarbay Tahsm Savaşan gelerek yenı E kid nbe. lek. tt tabanca ta- Türk milletinin gözleri ONA di. 
"f • L--la h ı e rı, mem e e , 

vazı esme ""'9 -. r. SUÇLULAR MAHKEMEDE şırım. Mektepte iken tabancamı do- kilmıt bekliyor. 
le lapta saklardım. HAKKI OCAKOcLU 

F d Hadise geceıini Kızılçullu civarin- Bu ifadeleri müteakıp bakimin uar a daki zeytinlik arasmda geçiren ve somıasıüzerineZeki,gecevaktibara Balıkesirde bir otel 
zabıtaca yakalanan üç suçlu dün ak- gitmeye karar verdiklerini, onun için 

Ziraat müzeleri şanı hakim huzuruna çıkanlmqlar tabancaları yanlarına aldıklarını söy- kapatıldı 
ve ifade vermişlerdir. lemiştir. Balıkeıir (Hususi) _ Belediye 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Birinci sulb ceza bakimi B. Ferruh Hakim - Gezmiye böyle müael- otel ve hanların kontrolüne de. 
r~ tatmin edecektir. Üç suçluyu sorguya çekmi§tir. Te~- lehan mı gidilir? etm kt d" Sıhh t k "d l • 
,.... b' edil h" • ti · .. 1 dir ula vam e e ır. a aı e erı. 

937 Paris fuarını bazırlıyan tanm· ıt en uvıye en ~Y e : Suçl r - " " .. • l tel h l 
, , • v • • ne uygun o mıyan o ve an ann 

mi§ mimarlardan profesör Gotye, Adı: Zeki Ası, Ali Rıza oglu, 20 Hakim mevcut delillere ve suçun sahipleri cezalandırılmakta ve te. 
fuar komitesinin davetiyle lzınire Yatında, Kültür lisesi onuncu smı- mahiyetine ~öre üç suçluyu .~~ mizlik yapmaları . kendilerine ih· 
gelmiştir. Profesör Gotye İzmir fu- fmda. • • v mahke~elen .~ınmun~ l04 ~cu tar edilmektedir. Bu arada bir ay 
arında mühim bir vazife kabul et- Adı: Sabahettm, Fethi oglu, 20 maddesı muc~mce te_v.kif etml§ ve evvel noksanlarını ikmal etmesi 

Bartın (Husuıi) Denizde Petrol yüküyle Trabzona git· miştir. fuar açılmcıya kadar lzmirde yqmda, Kültür lisesi onuncu ımı· evrakın müddeıumu.m!lik makamına kendisine ihtar edilmit olan cCi· 
müthit bir facia olmuf, petrol yük- mekte ola~ ~ü~eneli.~sla~.k~p. ı ~ ~arın. dekorasyon ve. m~a- fında. • . • v tevdiine karar vennıttır. ban oteli» bu müddet içinde de 
lü bir motör korkunç alev sütun- tanın gemısı, dıkkatsızlık yuzun- 1 rı qlermı tanzım edecek, yem mues- Adı. Ahmet Hzbekim, Nurı oglu, --=- lazım gelen itleri yapmamıthr-
ları içinde yanmıt ve bir mucize den yolda atef almı,, biraz sonra ı seselerin in~hna nezaret edecektir. 19 Yatında, Kültür lisesi onuncu sı- Bir Tavzih Belediye encümenince otelin ka-
kabilinden mürettebab kurtarıl- atet petrollara ıirayet etmitti. 1 Paria sergisinde büyijk eserler mey- nıfında. pablmasına karar verilmittir• 
mıthr. Öğrendiğime göre facia Mülhit facia böyle batlamıt ve 1 dana getiren profesörden lzmir fuan Hakim Zekiden sordu: Gazetenizin 1-6-938 tarih ve Otel ancak nokaanlannı bitirdik· 
fÖyle olmuttur : petrol teneke ve fıçıları korkunç azami surette istifade edecektir. - Hadise nasıl oldu? 9873 numaralı nüahaıının 2 i~.ci ten sonra açılabilecektir. 

Kasabanın ufkunda müthit bir infilaklarla patlamağa denizin Fuar sahasında meydana getiril- Zeki - Biz odaya girip Müdüre ıahifenin 4 üncü ıütununda, kül- ----
kızıllık yükaeliyor, «yangın varı. üıtünde korkunç alev ıütunları ' mekte olan Ziraat müzesi İnşaab kama veya biçak çekmedik. o zamanı tür lisesinde cereyan eden bir ha- Porsukta sandal Sf!f ası 
ıealeri halkı heyecan içinde hıra- yijkselmeğe batlamıftL Bu facia jilerlemi,tir. Ziraat ürünleri müzesi üzerimizde tabanca ve biçak yoktu. dise yazılırken : (Tahkikabmız) 
kıyordu. itfaiye otomobilleri, Kır- kartısında geminin altı kitiden temmuz ayı sonuna kadar ikmal edi- Oçümüz birlikte odaya girerek B. batlığı altında (Buca orta okulun· Eskitehir (Hususi) - Yaz ge
tepe iıtikametine son sür'atle gi- ibaret olan mürettebatı motörün lecek ve ziraat vekaletinin hazırlıya- Haydardan sözlüye kalıp kalmadığı- da talebenin kanaat notları veri- lip aıcaklar baahrdıktan sonra 
diyor, halk da o istikamete kotu· sandalına atlıyarak facia sahasın- caği grafik ve tablolarla muhtelif mızı sorduk. Neticenin yarın anl"'ı- lirken bazı talebeler arasında mü- Porsucukçayı üstünde sandal sa· 
yordu. Fakat biraz sonra yangı- dan uzaklatmağa muvaffak ol-,mahsUllere ait nümuneler burada lacağıru söyledi ve benim taksit bor- nakatalar cereyan etmittir) denil· faıı da batladı, bütün halk serin· 
nın denizde olduğu anlatılmıfh .. mıqtur. Bir mucize kabilinden kur- tethir edilecektir. cumu ödememi bildirdi. mektedir. leınek için sandallara binmek ia
Ufuk kırmızı bir bal alıyor, ara- tulan mürettebat, biraz sonra Kültür paviyonu İn§aahna pek ya- Sabahettin - Arkadqun hadise- Bu havadis, kesin olarak !anl.ıt tiyor. Bu yüzden Porsuk oteli 
da infilakı andırır korkunç sesler Amasradan kalkarak Zongulda- kında baslanacakbr. Avan projesi yi gayet iyi anlath. Biz neticeyi sor- ve asılsız olduğundan, keyfıyetın önünden istasyon köprüsüne ka· 
duyuluyordu. Atef sütunları se- ğa gitmekte olan crMazharı Ka- hazırdır. Mahalli ihtiyaçlar nazarı iti- duk. Verilen cevaptan sonra çıktık. gazetenizin aynı sütununda tekzi- dar olan saha sandalla doluyor .. 
maya yijkıeliyordu. Halk, facia- der» adlı motör tarafından kurla· bara alınarak projede bazı tadiller Tehdit mevzuu balıia değildir. Ka- bini rica ederim. Bu kadarcık dar bir sahada bu 
nm denizde olduğunda ittifak edi- rılmıtlardır. yapılacaktir. ma bana aitti. Ben gezıniye giderken Direlrtör : S. UGUR kadar bol sandal bulunmsı birçok 
yor, fakat bunun bir gemi yangı· Facia gecesi bir çok imdat san· kama taşırdım. Billıassa cuma ak- Yeni Aaır _ Yazılan hadise kazalara ıebep oluyor, ve zevk 
nı olup olmadığına kat'i surette dalları yanan gemiyi kurtarmağa liman reisi bir motöre atlıyarak şanılan 8,45 treniyle mektebe gelir- Buca Kültür lisesine aittir. Orta için sandala binenler korkulu an· 
karar veremiyordu. Eu kızıllığı komıqlaraa da bir yanar dağ man- hadise yerine gidip kazaya uğrı- ken kama tqırdım. Belki bir feye okul cümlesi bir yanlıtlık eıeridir. le.r geçiriyorlar. Hele bunların 
bir harp gemisinin projektörü sa· zarası gösteren yangın yerine ya- yanlan arattırmıtlar, fakat, da· maruz kalırım diye ... Hadise alqamı ______________ ,içindeki hurda ve eski sandalla· 
nanlar bile vardı. Fakat feci ha- naşmamışlardır, 0 gece kayma-ıha evvel kurtarıldıkları için bu· müdürün odasından ayrıldıktan son-: rın ıeferden menedilmesi lazım-
kikat biraz ıonra öğrenilmi,ti. kam, jandarma kumandanı ve ıamamı,ıardır. ra üçümüz tabanca ve kamam•zt ya- T eşekkiir dır. 
, l • 1 Ailemizin en büyüğü Dr. 

Vasfi Muşkııranm gerek basta· 
lığı sırasında gerek ebedi ufulü 
münasebetiyle meslek arkadat
lanrun ve dostlarımızın göster· 
dikleri mii§fikane alaka ve ih
timamdan dolayı derin tetek
kürlerimizle minnetlerimizin ib
tağına muhterem gazetenizin 
tavassutunu rica ederiz. 

-------
Rumen kurmay 

başkanının V arşova 
seyahati T AY Y ARE SiN EMAS I 2 FiLiM iLE 

Bugün lzmirde ilk defa gösterdiği ( 2 ) filmi görenler dünyanın en giizel filimlerini görmüt olacaklardır .. 

BEYAZ MELEK 

A Y R 1 C A : JAN MURAT - VERA KOREN ...... 

Sinema perdesinin ilii/ıi yıldızı 

S I M O NE SIMON 
Ve büyük tra jedi artisti 

JAMES STEVVAT 
Tarafından temsil edilmit hiui Te içtimai a,lı: f ilmi 

Tarafmdan fevkallde nefis b ir surette temsil edilen 

G 1 Z L 1 VESiKA ....... ~ 
" 

Büyük cuualıık Ye atlı: Ye heyecan filmi ~ ··· 
SEANSLAR : BEY AZ ME~K 3.15 ve 7.10 da GiZLi VESiKA S Te 9 da Cumartesi pazar 1 de Cl.zll Vesika ile ba,lar ...... --- ... .. . . . . , . 

tezanuran araaıııuca u • "We sevızı 

, 

., 

Oftade Muıkara, Tevfik Muı
kara, Hikınet örs, Talat Mut
kara, Dr. Kamuran örs, Fuat 
ve Suat Y urdkoru • .. 

VaJJOva 1 (ö.R) - Dün gelen 
Rumen kurmay batkanı ile Leh gen· 
kurmay bqkanı arasında mübinı 
müzakereler olmaktadır. Rumen ge
nerab bir çok merasimde hazır bu
lunm\lflur. 

U2'.7A2!1"..::ZZtiLZ2 z2 LZGO: i < < M!"IPP"i 

Halkevl. köşe~ 
Romanyada s iyas i .. .. 
partilerin emUlkl 1 - 5/6/938 pazar gunu saat ıs 

Bükr. 31 (A.A) R • de evimiz göıterit komitesinin genel et - eamı ga-
d ık b . k ' b. toplanhsı vardır. 

zete e. ç1938an ~bi:dnunı~ ~ucdı 'lın· 2 - lzmirin kıymetli çocuğu Va· 
ce 31..J.. tar e .. ııve ı en ıf ç· .. 1.. .. .. yıl dö ümO 

' le . il dl' ti. s marm o umıman n 
~ı. rın ı_na arı a ıye nezare · 216, 938 perJelllbe tarihine rastla-
nın ıdaren altına alınmaktadır. maktadır. O aktam evimiz aalonllll-

Papa ea ya9ında da saat 20 de yapılacak törene bütün 
Vatikan, 1 (ö.R) - Papa on yurddqlar davetlidir. 

birinci Pi bugün 82 inci yqına 3 - 2/6/938 pe11einbe gilnü saat 
girmit Ye bu mllnuebetle bir çok 17 de Kitapaar.ay ve yayın, laf.t 16 

'I Dnlet reislerinden tebrik telııraf. da köycüler komitesinin haftalık 
' i~rı alımthr. ta,,lanhları vardır. 



Havadan ölüm yağarken 
Çinliler canlarını dişlerine takarak 
Japonları bozguna uğratıyorlar 

Büyük Şef 
o 

Başvekille görüştüler 
BAST ARAF! 1 iNCi SAHiFEDE 

l•tanbal, 1 (Hum~) - Dün 
Biiyiilı IJnJcr Ataliirlıiin nnJle
ritule azan müddet kalm11 olan 
baıvelıil B. Celal Bayarın ŞEFE 
Hatay faciaları ve vaziyeti hak
kmda mulaHal maliimat verdiği, 
ve yeni direktiller aldığı bildirili
yor. Btıfvekil cuma günü AnkaTa
ya dönmüf bulunacaktır. Hükü
metin derhal ve daha ciddi, mü-
him tedbirler alma.ı bekleniyor. 

Hankeu 1 (ö.R) - Japon bom-1700 gayri muharibin ölmesi ve ya- jmeti fevkalade mücehhez 60 bin ki- Pariı, 1 (IJ.R) - Türkiye San
bardıman tayyareleri 26 avcı tayya- ralanmuına sebep olmuıtur. Düşen •ilik yeni bir kuvvet daha çine gön- cak meıeleıinin ıür' atle hallini 
resinin himayesinde olarak dün bombalarla bir çok mektepler yıkıl- denni,tir. Diğer tarafdan Mançuko- azim ve kararla arzu ettiğini 
Hankeuyu bombardımana t~büı ~tır. Japonlar yangın bombalan da bulunan bulunan japon ordusu- Fran.aya bildirmi,tir. Franıu 
etmitlerdir. Saat 11,35 de tehlike ha- attıklarından mülhit huarat yapmıf- nun bir lasmı da çİ!l harekat saha- diplomatik mahalilleri bu ıabah 
beri verilir verilmez 30 çin tayyaresi lardır. Bombardımanın şiddetine rağ- ıma nakledilmiştir. Japonlar çin la- bir lngiliz gazetesinde intiıar 
clerbal havalanarak Hankeu üzerin- men İmdad kollan cesaretle vazife- laahnm Sanıinin cenubundan şirnale eden bir ha'berin uyandırabilece
de uçmuılar ve diğer 60 tayyare de lerini yapmıılar ve 40 kurban ver- dof' ıı1 bir ileri harekette bulunrna- ği zan hilalına olarak bu teşebbü
japon tayyarelerine kar•ı koymak mişlerdir. Az mukavemetli üç bina- smdan korkuyorlar. sün bir ültimatom veya emir ma
tizere garp istikametinde uçrn\14lar- ya 11ğınmış olan 500 mülteci bomba- Hankov 1 (A.A) - Suaovdan hiyetinde olmadığını kaydetmek.
dır. Bunlar Vong-Mei mevkiinde ja- lann bu binaları yerle bir etmesi yü- Tankaang istikametinde ilerlernekte tedir. 
pon tayyarelerine tesaduf etmiıle:r- zünden hepsi ölmiiflerdir. Pazartesi olan japon kuvvetleri 20 bin kİ§ilik Adana, 1 ( A.A) - Hatayda 
dir. Japon tayyareleri derhal geri sabahı yirmi tayyarenin yeniden bir çİ!l kuvvetile karşılaşmış ve ce- vukua gelen hadiselerde bigünah 
clönmütlene de çinliler hücüm ede- yaptıklan bombardıman kurbanları reyan eden kanlı bir muharebe neti- olarak yaralanan Türkleri Fran· 
rek ilk japon bombardıman tayyare- pazar günkü kadar çoktur. Tayya- cesinde japon kuvvetleri daiıtılmıı- sızların emrinde bulunan Antak
ıini dütürmüılerdir. Daha bir japon reler ıehrin 'imal ve merkezini ve br. ya ha.tanesi kabul etmediğinden 
tayyareai diier bir mevkide dü.türül- bütün hükümet binalarını bombar- Kusen ve Suaovdan J&fka doğru yaTalı Türkler Dörtyola gelmiş-
m~. Çin zayiabnm iki tayyare- dıman etmiflerdir. ilerlemekte olan çin kıtaab Yunsen lerdir. Bunlar Adana memleket 
elen ibaret olduğu bildiriliyor. şehrine varmışlar ve japonlarla ,id. hcutaneıine getirilerek tedavi al-

Pariı 1 (ö.R) - Hong-Kongtan 1MHA EDtLEN JAPON detli bir muharebeye tutuşrnuşlardır. tına alınacaklardır. 
gelen telgraflara göre Kantonun ja- FIRKASI Bu kuvvetler mezkUr •ehrin cenup Adana, ı ( A.A) _ Hataydaki 
pon tayyareleri tarafından sistematik tarafında ilerleyerek ~ktaki çin ko- laciaları bizzat hükümetimize an-
Mr ~ide tahribi devam etmektedir. Hankov 1 (A.A) - Yungsenk;n lu ile birleemiftir. Japonlar 1000 ölü latmak için Eti Türklerinden Ab-
Japon tayyareleri harabe halinde •İmali garbisinde bir kaç gündenbe- venniflerdir. dülhami Hayyatın idareıinde bef 
olan tebri dün dördüncü defa olarak ri Lunkay demiryolu"a taarruz et- Lankang •ehrinde müdafaa için ki~iden mürekkep bir heyet diin 
bombardıman ebn~lerdir. Kurban- mekte olan 26 bin mevcutlu 14 ün- kalını• olan 4000 japon askeri rnu- ,elrrimiu gelmif ve Ankaraya ha- ! 
lantn ıayııı belli olmamakla beraber CÜ japon fırkası Y ensikan ile Lontan- kabil çin taarruzu neticesinde rnev- k t t · ti f 

• h' lm d '- k im k d 'I !_L 1 d d .. rtt .. ·· .. ka b t · · re e e mıı r. yıne mü ım o . asın an ... or u a - gan aras1'?' a tamamı e uuna o un- cu ':1~un .u. e uç~nu . Y e mıştır. lstanbul, ı (Telefonla) _ Atn· 
tadır. Zira şehrin kalabalık mahalle- muştur. Fırka komutanı olan general Sıaıyen ıstikameti~de iler~emek is- türk refakatinde ba!lvekil B. Ce- ' 
rinde bir çok infilaklar olmuştur. Deihara kaçmağa muvaffak olmuş- ~yen. bir düş~~ m~e.zesı Lungay lal Bayar olduğu halde Dolmabah-

Diğer tarafdan Kantondan geçen tur. cıvarında maglup e~ı~ ve 9 tanlc çe önünde demirliyen yatı tesrif 
Peyre ırmağı mansabında bir çok ja- Cinde uzun seneler japon casus ile 19 zırhlı otomobıl bırakarak haç- etrnitler ak.ama kadar yatta kal-
pon harp gemileri toplanmı•lardır. teşkilatım idare ebnİf ola!l general mı,tır. rnıslardır. 

Deihara çin - japon ihtilafının batlı- T eosiyen son 24 saat içinde dört Yat Karadeniz vapurundan da-
GöZY AŞI BOMBALARI ca amillerinden ve çinin ve Asyanın defa elden ele geçmiştir. 2900 japon ha büyüktür. Yalpalara mukave-

japonya tarafından aed .e?i!mesi pli- ölü sayılmıştır. met için tertibatı haizdir. 
ParİI 1 (ö.R) - Hankeudan bil- nını hazırlıyanlardan bmdır. 

dirildiğine göre geçen gece Lan-Fen- 'Bu suretle japonlar muhuamat ÇtN AKINCILARI Kaza sin ,imalinde Sen-Çang mevkiine ba.şlayalıdanberi dördüncü büyük 
bdar ilerleyerek bu tehrin cenup bir hezirnete uğramış oluyorlar. Mu- Hankov 1 (A.A) - Ç'm akıncı B, b k 
lmpwna vann çin kuvvetlerine kar,ı harebe aahaımda 22 b'n ölü ve ~nu müfrezeleri Nankinin 15 kilornetre lT UCU yaşında 
laPonlar göz yqartıcı gazlar kullan- yüksek rütbeli ıubay olmak üzere cenubi şarkisine kadar ıokuhnuslar- 'k bo ., /d 
lDı•la.rdır. 600 esir bırakmışlardw. dır. Orada ,iddetli liir muharebe de- COCU gU U 

Hauov 1 {~1 - Soıyende vam ediyor. Diğer tarafdan general ı:tanbul ı (Telefo la} B 
HA VA BOMBARDIMAN! 
FACiALAR 

harekatta bulunan 65 bin mevcutlu Y ehtinkin kumandası albnda çin la- .-iin Ortak~' d b' kn - 1 u-
• d p · 'h --L'll · d Vuh d • k o- oy e ır aza o muf-çm or uıu eıpeı onun aanı erme taatı a u emıryolunu geçere tur. 

----------- ~ varmı• ve düşmanın Yungıeng ile Tanktu ve Lisovidy de bulunan çin Bir buçuk yat lan d b · r çocuk 
Hankeu 1 ( ö.R) - Kuantug vi- olan muvasala hattını kesmek üzere kuvvetlerile birleşrniftir. ıalıncaktan düterke: i~ b1oğazına 

liyetinde amme nizamına memur Mesengi muhasaraya başlaml§h. Va- Tokyo 1 (A.A) - Kabine çinde- geçmek ıuretiyle boğulmuttur. 
general Nu-Han-Mon tarafmdan bil- zi.yet Sanıi ve Akanıunun garbinde- ki orduyu takviye için yeniden tam 
dirildiğine göre aon iki gün içinde ja- ki mıntakalarda tamamile çin ordusu mevcutlu 12 fırka gödermeğe karar 
pon tayyarelerinin yaptıkları bom- lehine inkiJaf etmektedir. vermiştir. 
Lardımanlar neticesinde el.serisi ka- Hankov 1 (A.A) - Çin ordusu 
d'm ve çocuklar olmak üzere 1000 ÇlNE GöNDERtLEN YENl tarafından Lanfenk üzerinde yapılan 
kadar ıivil öldürülmii4tür. Pazar gü- JAPON KUVVETLERi kat'i bir mukabil taarruz neticesinde 
nü Kantonun merkezine 27 japon bu şehir tamamile japonlann elinden 
tayyaresinin yaptığı hücüm takriben Hankov 1 (A.A) - · Japon hükü- kurtanlmıştır. 

ltalyada 
Fiat yükselmesine 

karşı alınan 
tedbir) er 

. 
SON HABER 

Ha tayda • 
seçım 

Bir hafta tehir edilmiştir 
Arapların bir hücumunda dört 
kardeşimiz ve iki arap ölmüştür 
latanbul, 1 (Telefonla) - Adanadan gelen haberlere göre, 

Hatayda yeni kar19ıklar olmut ve yüzlerce Arap, Türk mahalle
lerine hücum ederek ate9 açmıtlardır. Bu karıtı1dlklarda dört 
kardetimiz canavarlar tarafından öldürülmiiflerdir. 

Araplardan da iki ölü vardır. 
Bu karıtıklıklardan sonra intihabat bir hafta için tehir edilmi~· 

tir. Hatayda bütün idare batına Fransız askerleri reçmittir. 

Türk- Yunan Dostluğu 
lehinde tezahürat 

Hariciye vekili Balkan Antantının 
sağlamlığından bahsetti 

lıtanbul, 1 (Telefonla) - Bugün toplanan B. Millet Mecliıin· 
de Türk - Yunan dostluk misalcına munzam Atinada imzalanan 
muahedenin tasdiki müzakeresi yapılmıttır. 

Bu münaıebetle hariciye vekili doktor B. Tevfik Rüttü Araı, 
beyanatta bulunmuf, Türk - Yunan dostluğundan bahsetmit ve 
Balkan antantının kuvvetini tebarüz ettirmittir. 

Bir çok hatipler söz almıtlar, Türk - Yunan dostluğu lehinde 
tezahürat yapmıtlardır. 

Dairelerde mesai saati 
Yeni kanun 15 Haziranda tatbik edilecek 

lıtanbul, 1 (Husuıi) - Devlet daireleri mernurlarının on bq 
hazirandan 15 eylule kadar üç aylık yaz devreıinde mesai saat. 
lerini ıabah sekizden on dörde kadar tesbit eden kanun li.yiba11 
bugünlerde Büyük Millet Meclisinde görütülecektir. Kanunuq 
15 hazirandan itibaren mer'iyete girmesi muhtemeldir. 

Südetler şefi 
Yine Londraya gidiyor 

Paris, 1 (ö.R) - Furniye ajan11 tarafından bildirildiğine g&. 
re Südet reiıi B. Haynlayn yeniden Londrada bekleniyor. «Star• 
gazetesi bay Haynlaynin 12 haziranda yapılacak intihabattan 
önce tekrar lngiliz dostlariyle görüterek Prag hükümetiyle giri· 
teceği müzakereler hakkında fikir ve tavaiye arıyacağını yazı· 
yor. 

Pariı, 1 (ö.R) - Londra ve Parisin tavsiyelerine uyarak Çel( 
hükümeti Alman hududuna gönderilmit olan Çekoslovak kuv· 
vetlerini kısmen geri almı.tır. Seferber edilen san'atların bazl Kan. gövdeyi götürürken 

Karışmazlık komitesi hala para ve pa
zarlık Üzerinde durmakta berdevam •.. 

Paria ı (Ö.R) _ Romadan bildi- mütahaasısları timdiden terhis edilmitlerdir. Pariste bu hareket 
rildiğine göre Duçe fiatlerin yüksel- Çekoslovakyanın Almanyaya karşı bir iyi niyet tezahürü olarnk 
mesine mani olrnak için son derece- telakki edilmekte ve gerginliğin böylece daha ziyade azalacağı 
de 'iddetli tedbirler almaktadır. Bu kaydolunmaktadır. 
maksadla hususi bir devre halinde Prag, 1 (ö.R) - Şeb şehrinde küçük bir hadise olmuştur. Bir 
toplanan korporasyonlar konseyi iki kahvede bulunan Çek küçük zabitlerinden biri Çek milli havası
sene müddetle gıda maddeleri, hava nın çalınmasını isteyince bir hadise çıkmı.tır. Almanlar zabite 
gazı, au, elektrik, kira ve saire ücret- hücum ettiklerinden o da yere doğru iki defa atef etmiştir. Iki 
lerde her nevi zammı meneden bir Alman hafifçe yaralanmıf ve hastaneye naklolunmuştur. K üçük 
kanun kabul etmiştir. Bu kanun zabt tevkif edilmittir. Bu arbede Almanyada öğrenilince Alman 

Londra 1 ( ö.R) - Karıfmazlık ı lağın beşte birini tediye etmelerini bunlar pek eaaıh olmadığından 8. 1936 ilk le§rin emirnamesinin hü- gazetelerinde çok ~iddetli tefsirler tahrik etmiftir · 
k~~~d~~ed~w~~~,~~~~~h~~~~~M~~iny~d~~~~u~kürnbW~~~cl~~~rl~~-------~~-----~-----------~ 
çuk aaat ıüren celsesinde geçen haf- }iği delegesi hükümetinin gönüllüle- salı günü bu itirazJan geri alabilece- maktadır. E •• ) H • • 
ta Sovyet delegesi müstesna olmak rin tahliyesi işine İştirak edemiyece- ği ümid edilmektedir. o vakit lapan: Epsonı Derbl koşusu ncumen er arı CJ ye 
üzere bütün delegeler tarafından ka- ğini bildirmiştİ?:'. Diğer delegeler hü- yada çarpışan ordulardan her ecnebı Londra ı (ö.R) _ lngiltere-
bul edilmiş olan ispanyadan ecnebi kümetlerileistişarearzusugöstermiş- yardırnınıilgahususundahazırlanan ninenbü;ükatkoıusuolan Ep- iki projenin mü- Vekili lstanbula' 
gönüllülerin geri alınması meselesi- ferdir. Fakat Sovyetlerin bu proje fi- lngiliz planı üzerinde ittifak elde e- som Derbiıinin 159' uncusu bugün 
nin mali safhasile m~gul olmuştur. nansmanma iştirakten imtinaı karşı- dilmiı olacaktır. ko,ulacaktır. Bu büyük lngiliz zakeresıni bitirdi gzftİ 
Lor~ P~outh bu celseden evvel '1?1~~ diğer dört büyük de~letin ~er Fakat Londra kabinesinin faali· kotusuna üç yatında 24 at ittirak 
a.şagıdaki noktalar hakkında muhte- bmnın masraflara b~te bır yerme yeti bununla kalmamıştır. Açık şe- edecektir. . Ank~r.a, 1 (T~lefo~la) .-. Mec- Ankara, 1 (Telefcr.!a) -. Harlt 
lif devletlerin görüşlerini öğrenmek dörtte bir nisbetinde iştiraki kabul birlerinin ıivil ahalisit'e karıı yığın lıs dahılıye encumenı, mubadele, ciye vekili B. Doktor Tevfık Rüt-
istemitti: edip etmiyecekleri sorulmaktadır. halinde yapılan bombordunanlardan hükürnet" d . ti" • .d ted teffiz işlerinin neticelenmesi ka- tü Aras bu aktam saat 19.50 de ı .. 

· hl' · G 1 k 1 .. ·· k · · 1 e vazıye nı yenı en - k lA "h ·· k · b 1 h k · t" B kil I - Gönüllülerın ta ıyesı ve e ece ıa ı gunu yapılaca ıçtıma ve lngiliz bayrağını taşıyan gemilere kike rn b l· l k . il h l' . nununa e ayı anın muza eresı· tan u a are et etmıf ır. 8fVe 
memleketlerine iade edilecekleri za- bu noktayı tayine imkin verecek- k-- b" b' · • t k" d taar uzlar- sistern ectikur ki·~ldacab vebsıvd a a ının ni bitirmiştir. B. Celil Bayara mülak; olacaktır" . . k 1_._ • -"fı ır ınnı a ıp e en r . a şe e om ar ımanmln . .. . . 
mana kadar ıa,eaı ve. anşm~zW:j tır. dan ileri gelen heyecan yüzünden curnhuriyetçi lapenyol milleti ara- Adlıye encumenı de basın bır· E'' kt k k 
memurlarının ücretlerinın teı!ıyesı Londra 1 (ö.R)-Şimdiyekadar lngiliz hükümeti bir müdahaleye sında. uyandırd.ğa heyecan sebebiyle Hği kanun projesini tetkik etmif- ıe rl Şlr eft 
için icap eden bir-bir buçuk mıly~n,bunca mü,külitın kaynağı olan ve lüzum görmektedir. mukabele bilmiail tedbirlerine mec- tir. · l l 
lngiliz lirası 11aııl temi11 ve tedarık pek az ce~et verici ihtimallere Fransız hükümetile miiftereken buriyet hissedecektir. Bunların tetkikatı yarın bitiri- f e S lm Q l n l yor 
edilebilir? mevzu teşkil eden kansmazlık komi- hükümete tevdi edilecek olan bu Rorna 1 (ÖR) S t h .. k.. lerek meclise ıevkedilecektir. İstanbul 1 (Telefonla) - Eleldrill 

2 - Gönüllülerin ispanyadan tesi ~~~1 ;1~~cele~.~~ilen v'i:·at üze- protesto çok •iddetli bir fel:il alacak metinin karı~~azlıkko~~:e:i k~ra~: c • • h 4irketinin tesellüm üne bn~lı'!.nmıştır. 
mensup oldukları memleketlere nak· rel mküı'l ·~ ·. dırki~hu adette~ • n h ldt te- ve zannedildiğine göre Kanton bom- lanm kati olarak reddeceği tahmin um uf Bugün sili hdar a ~'il fabrika•ın n t.,. 
lı' nasıl fınan· ıe edilebilir 7 Bu suretle 1 fe : ıcın e av an ımıra. uy- bar. dırnanlan sebebile bmıa benzer ediliyor. Bunun bı"r delı'lı' de Fr n•.. l 

k l Lo d h fil d b ,_ se 'im rru~'--si b1tiriJmiştir. kartdanması icap edecek nakil mas- ma ta 0 an n ra ma a ın e u hır teşebbüs japon hüküm eti nez- kornünist part" • • • f d" B . ı ı kt d s· d' d. d . 11ının vazıye - ır. u • J • .., • ' Al I l rafları 150 bin ıngiliz ıiraaı derece- ~.ua. soru ma a "· un 1 uya'!an ın e yapılacaktır. parti rnebuaan meclisinde ispanya I" eıs ıgı y a 1 m an - ta >. a n 
ı~dedir. ~ıdler sadece İspanyol meselesıne Diğer tarafdan ispanyanın Lon- meselesi hakkında aleni bir münaka- ı 

Bu aon nokta hakkında lngiliz de- mm!hasır kalmamaktadır. dra sefiri dün öğleden sonra Fore- şa açacağı::n bildirmi§tİr. Maksadı D.. l t b l ld. tıcaret anlasması 
legesi karıfmazlık komitesinde tem- ispanyadan gönüllülerin geri alın- ign Officee giderek Lord Halifaksa harp cephesi ekseriyetine dayanan un S an U a ge l , 
ıil edilmekte olLTt devletlerden her ması işinin finansman çareleri hak- izah etmi4tir ki: Barselon hükümeti Daladiyer kabinesinin ispanya ile lstanbul 1 (Hususi) - Cümhur Paris, 1 (ö.R) - lsviçre gaze· 
birinin kendi gönüllülerinin naklini kında Almanya, Franıa, Ingiltere, hava harbı hakkında Ingilterenin ta- serbeıt ticaretin iadeıi meselesindeki reisliği için Alrnanyadan alınan telerinin istihbarına göre Alman 
kendi üzerine almutnı teklif etmiş- ve ltalya ara&ında çok dostça bir ton leplerini kabul ederek ui araziain- taleplere müsait cevap vermeğe yat bugün limanırnıza geldi. Ye- Italyan ticaret anlatmaıında iki 
tir. Bu huıuıta hiç bir güçlük çık- 1 taşıyan gö~üşler taati ~İ~İ4 ~e b~ deki tehirler~ bombard~~ etmek- ~ec~ur etmektedir. Sosya~stlerin iş- tilköy . önünde ~emirledi. Y a~ı 

1 

memleket ~arasındak~ münakala
mam14l1r. Bundan ötesi için Lord devletler bır ay evvel umıd edılemı- ten sakınmıştır. Ancak dıger tarafın tırakı olmasa bile komünıstler taar- bqvekıl bay Celal Bayar gezdı. tın artık dogrudan dogruya ~tırol 
Pl:7111outh lngiltere, f11ln1&, Sovyet 1 yecek bir kolaylıkla mutabık kalmış- da ayni tekilde hareketi için vaad ruza kurba?l. olduğunu bildirdikJeri Yat 4800 tondur. Sür'ati, dört ka- 1 vaııtaıiyle yapılmaıına ve lsviç
Ruaya, Almanya ve Jtalya devletle-f ~· Yalnı~ _Sovyet deleg~i bazı eclilmi4 olan. beynelmilel hareket ta- Bar~elon bükümeti lehinde böyle bir ~·.faaliyete geçtiii takdirde 21 r~en geçmeıi~ karar verilmi~-
• • tahrikine devam~ de bakkuk etmiyec:ek olursa lapanyol takrir yermeje hazır bulunuyorlar. mıldll', tir. 

• 
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[;;~~:~~~-~;.] '&:\dam R yhaniye ve Amık köyleri hala 
Suçlu ~Değil · ! . Yağma e~iliyor. Halk kaçıyor.. 

~/. /' L/ACLhhi 1 

Hava Ca u ar 
Yazan : A. Maşar 
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................................... 
: NAKLEDEN. E B~TARAFI 1 t~Ct SAHiFEDE hın ölümünü bahane ederek Rey· Vidal ... aJışi hayvanı. öldürmü, Sözünü ilave etti. 
,: __ __ • : su Saray c:dde•mden Türklerin haniyeyi, Amuk köylel'ini altüst bulunmasından ziyade Novanm Bu temioatı verdiiiııe pifaan 

'\ E J\T h. J O b : ta~a~~ dogru atet açmıflardır. ederek, Halkevine varıncaya ka- silahında kurfun kalmamasına ıe- mı olmuştu. Sesine daha müsteh%1 
: ıva ıae r ay : G:oz onunde cere!an eden bn ha- dar tahrip ve yağma ettiren Garo rindi. bir ahenk vererek aynı cümleyi 

isaızı::z:::rz.;ı:z;;~:z:ıı:ıı:ı::zı::zı:z:z22zıı:zz;zıı:z : ................................. : clı.se, bermutat hıma ye görmüş, <:enaplan, muhtelif TORK köyle· Hedefe eri,en adamlara mahsus tekrar etti: 
Ben hili. bana yaptığı ,.-ınga- ni GamLiooyu tanıyor mnsım? bu.ate'b!n üç TilRK ınuhtelif yer- rinde TORK kanı akarken yerin· bir gururla bıqını kaldırdı: - Anlıyor musunuz?.. Hotu-

ların mahiyetini bilmiyordum.. _ Tabii tanıyorum. Fakat ma· lermden yaralanmakla kurtulmuş- den kımıldamak fÖyle dııraun va- - Bu kadar yeter, canı cehen· ma giden kadının ho,una gitmek 
Bir gün sordum. dam ki siz morfinman değilsiniz !ardır. iş olup bittikten sonra ma- kalara ufak bir alaka göııtermak neme gitmiftir ... dedi. isterim. 

_ Morfin.. dedi. onları nereden tanıyorsunuz? but zırhlı otomobilleri caddeler- zahmetini bile ihtiyar etmiyor. Bu erkek sesindeki gür ahenk Dudaklannda toplanan. acı te-
Aklım ba,ıma seldi. Beni mor- - Bunun ehemmiyeti yok. Sa- de, dolaşarak g-;iya aaayi~i temine iki günde bir mutantan balolarla genç kadının içine bir korku duy- bessümlel'le oradan çekildi. Ke.. 

finman yapmıtb, Baiırdım. ç.. oa bucün bir faydam, bir yardı- çal~mıtlardır. lskenderun ve Antakyada gönül gusu verdi. dinden hınç almak iıtiyonnut p. 
ğırdım. Tehdit ettim. ihbar edece- mım dokundu mu dolammadı mı eğlendirmekle va.kıt geçiriyor. Vidalin gözlerinde ba,kalık bi ormanın yolunu tuttu. Süratı. 
ğimi .c;yledim. onu söyle? GAR ONUN ADA~ARJ vardı. Tetik bulunmak lünımunu =aklaftı. Kadın orada yalnıı! kal-

Gülerek omuzJanm silkti. Ken- _ Bana yardam değil. en lrii- Burada Garonun m_e~lim or- BiT ARAF DELEGELERiN MA· hissederek birkaç adım geTiledi. mıftı. Binlerce ha~ "f'ahtt d., 
diaini badema rahatsız etmememi yük eyiliği yaptınız. Fikrinizi an- ganlarından, me,hur bır Jandarma RIFEUERI Erkek ona ne kadar ate,li, sabit mın: lctine üşütmütlerdi. 
söyliyerek beni kapı dıtan etti. lıyorum. Çete hakkında malfunat !umu~ kumandanı vardır. Karayı Ötedenberi yazdığımız gibi Ce· bakıtla.tla bakıyordu. Onun «ate~ Burada kalmak tehlikeli idi. 

Onu ihbara cesaret edemedim. almak istiyorsunuz. ak gosten:ne~t~ ua.~a olan bu ada~ nevre komisy°;°un_a artık itimat ediniz ... durmadan ateş ediniz.> Fakat o kadar ani bir heyecanm 
Çünkü bu suretle kendimi de ele - Tamam .. Buna mukabil ben g~ne .rnarıfeti?ı goste~er~k bu ha· kalmamıfbr. Şımdıye kadar tescil ihtan kulaklarında çınlıyordu ve tesiri altında bulunuyordu ki lıu 
vermi, olacaktım ve aoııra d.a ar· de sana ne istersen yaparım. dıseyı de .ter~ıne, !a~ı Turkler ta- ettiğimiz sayısız vakalar vardır timdi bu ihtarda kendisini mü· tehlikeli mıntakadan uı:aklaflllaJi 
tık bir kerre alıt1nıfbm Ona tek. _ Yani morfin iğnesi de ya- r~fmdan ihdas edılmıf olarak tes- ki bunu kimse inkar edemez. Bun· dafaaaız bırakmak kasdını bul- düfünmedi. 
rar ıittim. Ayaklarına kapanarak par mısınız? lbıte çalışmıttu:. lar hüsnü niyetlerinin derecesini makta idi. Vidal gözden kayboluncaya ka· 
yalvardım, af dile. dim. Bana bir - Evet .. Onu da yaparım. Fa- Bu açık ,!ıa~~t kartısııida apı· gösteriyor. Hatayla hiç bir alakası Cecedenberi devam eden düel· dar onu takip etti. Sinirleri revte
iğne yapmasını rica ettim. ı.,te kat Klanri ve Gambino hakkında ~ıp kale.cagı ~ikar olmakla. bera- olmıyan Arap milislerini «aaker lo nihayet bulmuf, erkek vaziyete di. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Bol bo( 

.. d b" b"tün" k d' · ne biliyorsan söylemek .. art' 1 llıer, fesat dolu kafasından bır cev· yalan aöylemez!ıı hükmiyle tescil hakim olmus.tu. Bir aralık taban- göz wa"ı döktü. Yabancı diUe: o gun en sonra us u en ımı • , ıy e.. h f • .• . ' ' 
doktor Miçde teslim ettim. - Onlarm çeteye mensup ol- er ırlatacagı .t~lmdır!. • eden ve her gün arkası kesilme- casının sapı ile kendini müdafaa - istemem.. istemem .enı., 

N d 
.._ __ . morf' duklarını biliyorum Fakat sakın .-\ntakyanın ıçınde her an cere- den Suriye ve Lübnarun muhtelif etmeyi düşündü. Bu neye yarıya- Senden nefret ediyorum diye hay• 

- e zaman anoerı ın · •--'- l '-~d· l d k 1 da b 1 
1 

, siz polis olmıyaamız. yaıı e...._te o an na ıse er en mınta a arın n yeni Ermeni ve i irdi? Yol arkadatınm kolları kırdı .. 
a ıy°C:".es· d Mi. Al _ Hayır batka, nahiyelerde de zulüm ve arapları ufak bir itiraz bile yap· kendisininkiyle mukayese edile- * 

-
1 

. . d u; ayk •nd I Mib·.?. - lsters;niz olunuz. Beni ala-· fesat artmıttır. madan tescile tibi tutan ve batta miyecek kadar kuvvetli idi. Fer· Asma yuvalannın bulunduğ-ı( 
evve ıfım en çı ar ı ar. lr"'' SOVEYDIYEDE TORK - 'il · · b ld k . . d k b " l ld' Ik ..1 orfin pmak . . han kred' kadar etmez. Ben bu dediğiniz mumessı erının u yo a yat etme , ıstım at etme te Of· agaç atına ge ıği zaman i lr 
m ya .'çın . a • ı kimseleri hazan Miçelin kabine- _ S~veydiyede b"!lı!an intiha":at vaki itirazlarından rahatsızlık his- tu. Çölde sesini kimse duymıya- Vidalin nerede olduğunu öğyen-
de açtı. Ebeveynım benı k?'td~- sinde ve hazan de morf° n im - uzerıne herkes reyıru serbestçe ıs- seden bu zatlar dün de buna ben· caktı. mek oldu. Vida! ne afaiıda ne de 
lar. Bundan sonra ...rtık M1Çelm •tti"' (Y ·ı ı - a ~a) 1 timal edeceğini sanırken Musa da- zer bir garibe varattılar' Şu neticeye vardı: Bütün varlı· ağacın üstünde yoktu. Geni' nefes 
hesabına çalışmaia ba,tadım. bgı gımd ~an d etı (Ygu".erc1 ı~. ğmdan ve K.esepten getirilen ve Affan mahal-l0•ın' de ot

0

uran .. tı' • fi V d h 
O h b 

. .. .. arın a goruyor um. e.,ı gu· _ d . .. . - .ı:. gı, tere ı, namusu i alin mer a- aldı. Biraz dinlenmek için yukari 
- nun esa ına ne ı' goru- vercin) barı nerede b"I' · · · 7 ı•ote enberı Fransızlar tarafından Turklerınden Fazıl Tüleyli ve o- metine kalmı,tı. O bunlan dü•Ü· çıktı. Tabanca11 bo• oldugu" ndan 
d 7 ı ır mısınız. ·ı~L) .. _ 1 k 'h. ku tl • il , • T yor un'.. . . _ Biliyorum.. Devam edini:z .. s~ ~ an':'rı ara ı tıy~t vve. e- gu arı TOR:... yazılmak istedikleri nürken Vida) yanına yaklatmı,b. a~ağıda kalması doğru olamazdı. 

-· - !tfu~~ı b~luyonfwn. Vel'di· _ Bu bar çeteye aynı zaman:. rını te~!ul eden Ermenıler tedhıte halde evvelki gün bir çok tazyik- Bakıtları endi.eli, durufU tuhaf. Zaten bundan sonra belki hiç yal• 
gı talımat uzeTıne harlan, dans da morfin deposu vazifesini de gö-1 ba,lamıflıırc!ır. !erle Fazıl Tüley büroya getirile- tı. Soluklarında bile bir bafkalık nız kalmıyacaktı. Sabah banyo
salonlarmı dol-.ıyordum. Çok za- rüyor. Fakat depo bu barın nere-. Her tarafı haraca kesen bu rek Alevi yazdırılmıfhr. Oğlu Sa- vardı. sunu almak için bile Vidalin refa. 
yıf kadınları, bat ağn.aı çeken ar· sinde bil:niyorum. Her defuında 1 ı::rmenilerin yüzünden serbest tes· lib Tüleyl mutlaka TORK yazıla- - Şimdi nerdeyse vabti hay- katine ihtiyaç gösterecekti. Bunıı 
tistleri doktor Miçele gönderiyor, Klanri gidip getiriyor. Her halde 1 cıl YaJ'.'ı amamaktadır. bilmek için evden çıkmamı' iae van gibi saldıracak... yapmaktansa vahti hayvanların 
onu tavsiye ediyordum. Her mÜf· yer altında mahzen gilıi bir yerde' DERKA.LOSYANIN KEPAZE-ide dün 50 kadar haydut evi ba. Muhakemesi gerilen sinirlerine pençelerinde ölmeyi teTcih eder• 
teri için Miçel bana az bir para fa.lan olmalı.. LİGİ sarak Salihi zorla çıkarmı,lar ve o kadar mağlup olrnuttu ki kolla- di. 
veriyordu. Sonra o bu miifteriyi _ Çetenin fefi Miçel mi? Moses J?ı:rkıılo~ran adında bir e~ice döverek kaleme getirmi,ler· rını bağlıyarak biraz daha getjle- Otlar üzerinde biraz dinlendik· 
tıpkı beni alı,tırdığı gibi, haberi _ Hayır.. Ta,ı:;ak reı5ı ve ittihatçı elebaşısı, dır. di. Bir çığlık yükseldi. Bu seste ten sonra mühimmat sandığına 
olmadan morfine alıştırıyordu. _ Kimdir? a_ldıgı direktiflerle bu sergerdele- E!leri tüfekli ve sopalı olarak müdafaasız kalan bir kadının bü- baktı. 

- Şimdi artık onun hesabına _ Bilmiyorum. Gambino da rıu_ ln.~'.~da dola.,makta, gündüz ~ış.a~ıyı _dolduran bu adamlar Sa- tün ıstırabı vardı. Onu zorlamayı dü,ündü. Yerin< 
çalıtmıyor musun? bilmiyor. Hatta belki Klanri de 1 sı;çım bı..ırolannın etrafını sararak lihı ıçerı sokarak tekmelemeğe - Hayır .. Hayır .. diyordu. den kalktı. Sandığa yaklafb. Hay-

- Hayır. Bir ay evvel Miçel bilmez. Bütün t~kili.tı 0 adam! bı1;1ıassa TO~K. yazılmak istiyen ba9lamıtlardır. Erkek durdu. Şimdiye kadar retten kendini alamıyordu. San-
bana artık "steri göndermemek- idare ediyor. Moırfini baska mem-1 Etı arc!e~lerımıze yapmadıkları- Bunun üzerine Türk mümessili casusla karfılatmaktaydı. Bu da- dık açıktı. içinde birkaç silah da
liğimi söyledi.' Bir müddet bu ;~. Jeketlerde satın alan ve kaçak ola. im bıralmııyara!ı:, engel olmı:ktı- bu ferait içinde y~pı!ac~ t~cilin kikadan itibaren kartısmda iffeti- ha vardı. Fakat mühimmat namı· 
lere fasıla vermek niyetinde oldu- rak Amerikaya sokmak imkanıa.1 d~_rlar. Aynı çeteler, gecelen de makbul olmıyacaıını soylıyerek ni korumak istiyen bir bakire var- na hiç binıey yoktu. Menni kutu• 
ğunu bildirdi. Fakat siz doktorun rını bulan hep odur. Bildiğim bir 1 k?ylerde yolI~rda dolaşarak ted. b~ro reisiııin _nazarı dikkatini çek- dı. lan bomboştu. 
kabinesinde ne arıyordunuz? şey varsa bu şef çok lrodretlidir. j h~~ !ıa!'eket~er ıne _devam etm~te- mıf, fakat .reıs (Ben. yaparım, ka· Korkan, telata kapılan kadının Bu müfahede bir saniyelik ümi• 

_ Ben, Klodyayt görmeğe gel- Herkes gözü kapalı onun emrine d~rler. Hatta bu yuzdı:,n, Beylanda ,. ~ıtmam) dı".e~ek .. Salih~ ~üviyetini acınacak hali içindeki kini sildi. dini söndürüyor ve deriıal şöyle 
miftim. itaat ediyor. Cainin öldürülmesi- h.-le T_tJRK halkı ~agına, bahçe- ıspat etm~sını aoylemı~tır. Gözlerinin gördüğü manzara bir muhakeme yaptı: 

_ Çok eyi bir kız .. Birkaç de- ni emreden de odur Bir gün ben sıne gıdememektedır. Halbukı yakapaça getirilen Sa- ruhundaki asalet duygusuna Jcuv. - Beni müdafaasız bırakmalı: 
fa bana iğne ya!'h ve doktora söy- doktor Micelin laboratuvarında MUSA DACINDAN GELEN lih~ kendis~.nin .buna ~azı _olaını!a· vet verdi. Cebir ve fİddet fikrini için bütün mermileri alm19. Şu 
lemedi. Onu tanıyorsunuz demek? idim. Micelin, Pat ite Toniye (Sef . • ÇETELER cagını ve ~zerınde hıç hır vesıka bıraktı. halde bana verdiği söz de yalan 

Evet tanırım Ca"ın"ı -ıd .. -1rn • • tti' B Zıra Musa dagından gelen çete- bulunmadıgım söylemisse de ba~- - Bu ne te1 ~- ... ne korku.. Ben maksadı beni o•alamak, aldat.. - . n o uru esını emre . u l • • k . . · T '°" ~ 
- Zavallı .. Miçelin kendisini iıi siz ııöreceksiniz) dediğini duy-1 rr grup grup Beylan daglarmd.n an: . «Ceplerını arayıp kağıdı namus diifmaru değilim. Bir kadı- maktır .... Bundan büyük bir al-

nikahla alacağını umuyor. dum. Zannedersem Cai~i Klan•i dolaşarak buldukları TüRK'ü im- b?l» ıh~arında bulunmuttur. Sali- nı zorla kirletmen... çaktık olamaz .. 
Muhavereyi bu vadide uzatma- öldÜTdü. haya. çalıt~tadırlar. Bunlar, hın cebınden bir mektup zarfı çık· Bu kat'i vaadla kendisini pek Bahusus ki onu yırtıcı panterin. 

dan bir de ~ordum: _ Niçin? ken.dı bahçelermde serbedçe otu· mı~, bunu kafi görerek tescil yap- sıkı bağladığını hiaaederek irade- pençelerinden kurtardığını ne ça.. 
Bili.. Sen Pat Klanri ile To- -BiTMEDi- rabı~en Enueniler tarafından ia'e 1 mıttır! sini hazan hakim olmak istidadını buk unulmUftU. 

__ .... ________________________ ve hımaye edilmektedirler. 1 Bu hadiseden ötürü vicdanen gösteren manevi ıatırabı yenmek A,ağıdan onun yeklllf&Il adını• 

k 
A 

1 
Bugünden bayatları tehlikeye, muazzep olan TORK mümessili, için de: lar1D1 duydu. Vidal ak,am yeme< 

e Sl
e ka ası· erı· dü,en TORK halk evini tarlasını, dıtan çıkmı,tır. - Ben kollanın arasına kendi ğini hazırlamak için temiz su ge-

balıçesini terkederek ,ehirlere il· serbest arzusiyle ablmıyan kadı· 
1 
tirmişti. 

tica etmektedirleT. Geçimlerini REYHANIYE VE AMIK KöYLE. na ilitmem. Buna emin olunuz.! -BITMEDl-

Temizlik işi başladı 
Paris, 1 (ö.R) - Meksika ihtilali hakkında San. Luisden g~

len yarı reami haberlere göre asi general Sedillo San Luis Devle
tinin timalinde Espan.aola rançında bulunmaktadı~. Generali ele 
geçirmek ümidiyle federal kuvvetler bu havaliye gönderilmittir. 
Diğer taraftan reisicümhur general Kardenasın kuvvetleri Del 
Sarto rançının etrafını da temizlemektedirler. General Scdillo 
geçen hafta bu mıntakada idi. Federal kuvvetleTi silahları ara
makta ve bu mıntakada federal kontroli'.ııü iade için çiftçi parti
sine mensup kimselerin tarla ve evlerinde ara~ırmalar yapmak
tadır. Ahalisinin general Sedilloya taraftar olduğu malum olan 
bu mmtakanın vahşi sebebiyle asi general serbest kalmak iste· 
dikçe ele geçirilmesine mıırufakıyet elver~ine ihtimal veril
mektedir. fakat diğer birçok aıi tefler teslim olarak general Kar. 
denasla tesanütlerini bildirmi,lerdir. Fakat Meksika hududu cİ· 

• varındaki Teksas devletinde bulwıan Sedillo taraftarları gene
ral Sedillonun bili. ele geçirilemediğini bildirerek çiftçi ayaklan
masında muvaffak olacağı ümidini izhar etmektedirler. Dudengo 
devletinde Dmengo fdıri civarında yeni bir isyan hareketi çık
mıttır. 

Amerikadaki casusluk 
Fedt>ral Meclisi dün on şahit daha dinledi 

Nevyork, 1 ( ö.R) - Büyük federal jüri heyeti ecnebi caau,. 
lar meselesinde faaliyetine devam ederek dün on r,ah"di d'nle
mi,tir. Bunların arasında orduya mensup dört zabit, Alman Bre
men transatlantik vapurunun ikinci radyocusu, hüviyeti teabit 
edilmemi, sarışın bir kadın, bir sıhhat evinin salıibi olan Alman 
menfeli diğer bir kadın, yne Alman metlfCli diğer bir ,ahıs, Al
bay Eglin ve ordu servisi eski azasından yüzbqı Fortüner niha· 
yet iki binbaşı ile bir yüzba,ıdan aıkeri fifrderi elde :tmeie 
çalı,mı' olan ve vermedikleri takdirde kendilerini lmçıracaklan
nı tehdit olarak ileri süren tahıılar vardır. 

te,kil eden arazi ve mahsulleri RI HALA YACMA EDtLIYOR, 1 •--------··---------------
de mah .. olmuf oluyor.. HALKIN MALINDAN BAŞKA 

CANINA, IRZINA DA T AAR· 
ISKENDERUNDAN ANTAKYA- RUZ EDiLiYOR Mecburi Askerlik 

YA GELENLER Reyhaniye hadiselerini bildir. 

hakkında B. Çember/aynın izahatı Bir müddettenbel'i lskenderuu I ıniştim. Vaziyet hala sükiinet bul
ve Kırıkhan mmtakalannda mekik mamıtır. TORK halkı erinden dı
dokuyarak, it gören Usbecilerin l tarı çıkamıyor. Sürülerle bedevi 
reisi Zeki Arsuzi, ittihadı vatani· araplan, milisler dolasmakta, ru- Londra, 1 (ö.R) - Avam kamaruı mecburi askerlik mesele
cilerin reisi Alber Beyluni, Sadık geldikleri Türklere akİa gelmedik ıiyle bugün mefgul olmuttur. Bu esas lngiliz umumi efkarının 
Maruf ve aveneleri Antakyada i,kenceler yapıyorlar. Evler silah öteden beri istemediği bir tekildir. Hatta 1914 e bile mecburi a,_ 
seçimin baflaması üzerine faali- aranmak bahanesiyle altüst edile- ker alma kanunu uzun bir mücadeleden sonra kabul edilememit
yetl~ini buralara intikal ettirmit" rek kadınlara, çocuklara bile tüy· ti. Bu da lngilterenin muazzam bir silahlanma programı tatbik 
lerdır.Sabahleyin erkenden Harbi ı~r ürpertici zulüm yapılmaktadır. ettiii bir sırada, sulh halinde mecbııri ukerlik esasını neden tim· 
yeye gitmifler, adamlanna gerek Aynca bedevi çeteleri hükümet diden hazırlamağa lüzum gördüğünü göaterir. Mesele geçen cel
orada ve gerekse yollarda tertibat kuvvetlerinin hlnıayesi altında aede bay ln.akip tarafından beklenmeden yapılan fU beyanattan 
ald~rarak otomobillere atef açbr· Amuk köylerini basarak yağma ileri ıelmittir : Hükümet harp halinde mecburi akerlik ve ahzı 
maga b&flamı,lardır. emektedirler. asker hakkında bir proje hazırlamıttır. Harp halinde bunun tat-

Türkler tarafından i.aayi.fin dü- Aldığımız habere aöre dün, Sa- bik mevküne girmesi için parlamento tarafından tasdiki kal•· 
zeltilmesi için yapılan sıkı müra· manlı, Uzunka.alı, Yafta, Kızılka- caktır . 
caat!er Üzerine askeri kınnandanı ya ve Ceylantepe adında beş Bu beyanat heyecan uyandırmıt ve bir çok meseleler «Bunun 
Kob bazı tevkifat yaparaJc._bunla· TORK köyü daha yağma edilmif. manası hakikaten bu mudıır?ı> diye sorduklarında irtibat nazırı 
rın dağılmalarmı söylenıitse de, Zavallı TORK köylüsünün bin bir tereddütsüz cEvet !» cevabını vermİftir. Mesele böylece ortaya 
sırf göz boyamak mahadiyle ya· eziyetle meydana getirerek geçi- atılınca bay Çemberlayn bugün bir tavzih yapmağa lüzum gör
kalananlar diğer taraftan serbest mini temin ettiği hayvanları sürü müttür. Bazı mebuslar harp halinde her vatandatın icap eden 
bıra!:ılmıflardır. halinde Halebe aevkedilmekte, vazifeyi derhal alması için sivil hizmet kanununun yapılmasını 

Bir müddet kumandan Kole ta· qyaları da keza bu bedeviler ta· lüzumlu görmütlerdir. Batvekil demittir ki : 
rafından önüne geçilebileceğini rafından gasbedilmektedir. Güç «Mecbııri askeri veya sivil bir hizmet tesisi planını tatbik edil
umaufluınuz bu sergerde faaliyet· bela canını kıırtaran köylüler Be- mek üzere hükümet resmen hazırlamıf değildir. Fakat harp halin-
lori b; ı :ıkis daha kanlı bir :;e~ilde lan'\, Kırıkhana gelmektedirler. de mecburi askeri hizmet için bir plan mevcuttur.» 
tczahiir etmiftİr. Bunu fırsat bularak önce TURK Londra, 1 (ö.R) - Lord Halifaks Çekoslovakya vaziyeti hak· 

listesine yazılan kürtler, mektum kında lngilterenin orta Avrupa mümessillerinden gelen raporla• 
HARBIYEYI BASTILAR j gösterilmek suıetiyle arap listesi· rm blı· kaç gün evveline nisbetle daha nikbin olduğunu bildirmiş· 

Ccı:c bu çetelerd:m bir kısmı ine tekrar tescil cdilmektec!irler. tir. Bununla beraber tehlikenin kat'i olarak bertaraf olduğu hiı· 
Harbiyeyi ha.sarak TORK listesi- Guya, Suriye tarafından gelen si mevcut değildir. 

ne yazı an iki I:ti Türkünü mav· yal:ı:ır::ıları sokmamak için hudut· ----------------------------• 
zerle vu::n~lardır. Bunlardan bi· !ara nöbetçi kcnmu~tu. Hala Er- 1 kıt gazetesi bu gizli maksadı ifta 
risi derhal ölmü,, diğeri ise ölmek meni ve Arap geldiğini görerek ederek tedbirlerin, belli makam· 
üzere ağır yaralı olarak hastaneye bu tedbirin hiç bir fCYe yarama· lardan vesika alarak giden Arap 
yatırılmıtbr• dığını anlemıttık. Tahminimiz I ve Ermeniler için olmadığını ve 

Ap-ancı tarki köyünde bir ara· aynen çıktı. Halepte çıkan Elva- bunun için enditeye mahal bulun· 

madığını yazmıştır. 
Böyle giderse Antakya seçimi 

de lskenderun ve Kırıkhandaki 
suikasta uğramıt olacaktır!. 

HAYRI ALP 
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Siyasi A an 
Hükümetin eşsiz b·r büy .. kl .. ~ · 
bu Kanunun mucip sebepler layi 

"'ll»L 

Mukaddes domuzun olayım Zoiçe .. Hükümetimiz, senelerce vatan- büyük değitiklikler ve yenilikler Hakka, adalete bahusus mede-
dan ayrı ve vatansız ya,amanın tatbikini icap ettiren fizik ve me- niyet ve terakkiye, müsbet bilgi
hütün ıstıraplarını çekmi, olduk- kanik icatlann memlekete tatbi- lere dayanan nizam Türk milleti-

her lan tahmin edilen yüz elliliklerle, kinde tevahhut edilmesi ve niha- nin asli karakteriyle tamamiyle 
Sen benim hayatımsın, ruhumsun, canımsın, ıstik1a1 mahkemesi mahkumları, yet 19 uncu ... r •onlarından b~ri tetabuk etti ve onun içindir ki 

Z 
. . .., • bazı siya.si cürüm mahkUm ve milletlerin hayat ve faaliyetlerin- memlekette ve millette bugün bü-

şe y İm Sİ n hatta şarabın1sın oıçecıgım maznunları, heyeti mahsusalarca de bir vasıta ve bir gaye olarak tün cihanı hayret ve takdire sev-
. . . ' . k d" . h. 

1 
· J O d rgruıı kafasına 'kadar haklarında devlet hizmetinde is- kullanılan millicilik akidesinden keden müsbet eserler vücuda gel-

V asil, karısının bu teklifını uy- tı. Seb~ı\ıya~o, en !01• ıs_ erme a r~ 4 yo T ki mı idi oksa tihdam edilmemeleri için karar tecahül ve tevakki olunmuı gibi di. 
tun buldu. . ve ~ndışelerıne v~rmıfb. Soylen-ı ç~f ~;tan e a ' y verilenler hakkında yükıek bir bilgisizlikler yüzünden memle- Cümhuriyet rejimi, Türk mille-

Evet.. Bizanı saltanat asaletı- mesıne devam edıyordu. Zoıçe mı: b" d b. .. uluvv"cenap ve atıfet eseri göa- ket kudret ve kuvvetini kaybede- tinin esaı bünyesine istinat ettiği 
ilin toz kaldırmaz gururunu ııya- - Neden kalbime sokuldun?· Sehast.ıyanoyud' ır en ıre ur- t eku b l affı · · h·ır ka- rek dı,arıda ve ı·çerı·de bu bı"lgı·ler- · · b lik kı b" ""d n. • • T ki d d" . b d' d" kütmek ıGteme ı. erer un arın ıçm ıçm on et sene sa ır mu . 
et açın e ayı saray a, umu- Neden ken mı ana sev. ır m .. 1 0 

I b" .. r·z yapmag~ 1 nun layihası hazırlayıp Kamu- le ve o bilgilerden elde edilen va- det zarfında aarsılmaz temellere 
- .. - · 'h hak t' hed f V b d · vd m Ya ı na tat 1 ır surp ı 1 1 ·· ebh · 'I"' · k 1 ........ a ısta za ve are ıne e e en .. ne en ıenı ıe ı :· .... d" taya sevkettiği malumdur. ııta ara muc ez ıstı a veya ıs- ve yı ı maz prensiplere sahip ol-
bırakmamak lazımdı. Prenses Tekla yerine dayagı se- duBsun u. dak. . k ah çıkardı Bu kanun layihası, memleket- tihlaa arıyan yabancı millet ve ka- du. 

B-..::1. d • d.... d çıkana Ya oynun ı ıpe ş ·· · · k · · l · il · · · B · · · k d b u,.u.na a.. nm ye ıgın mey ana .... ·· b l d 1 d"" "nen Sebasti- te cümhuriyet reJımının uvveti- vım erın eme erını tatmın ve tat- u mzamın tesısı a ar, aktı· 
Saltanat düşkünlerinin menfa Vasil intikam almak istedıgı Tek- ve u •a ı b a gın uı_;"! k t ni ve istikrarını bir defa daha gös- bik edecek kolay bir saha halini ı da elzem, hatta bakası tesisin· 

leri Prenses için biçilmit bir kaf- lanın kılına zarar bile gelmediği- {a~~nunl ~r~ geç~re~~ad~~ye termesi itibariyle de ayrıca dik- almıştır. den daha çok güç olduğuna tüpbo 
tandı. Yalnız bir mahzur vardı. ni duyac&k olursa.. a 1 Bses e z ?31~a ısı · kate deaer. Bu layiha ispat etmia- Kaynarca muahedesini harici yoktur. Bir taraftan cümhuriyct 

O d k d" l h. d b ·· 1 · - en.. oıçeyım.. • ' h b 1 dahT • "h ·· · · · · · · k l 
1

_ T
1
ekta

1 
a
1
n, b.en

1 
ı akey .mk et Se~astiyanhonun ud .. s?.nd~~z0erı Seba tiyano bu ani tecavüzden tir ki, artık vaktile memlekete fe- ~l~llar~ e ~~ve l"' ı ı_ ıay1~ ve ı · re1ımının tesı ı ıçın anun ar ve 

ıs:onıp ocu ar a ır eşere ıuı as Etkarmayı ayrete ufur u. e- .11 • d" nalık yapmıt olanların bundan h a erın muteva ı netıce en mem- müesseseler yaratıhrken bu kanu-
hazırladığı i~in f~P~~~~n~i~ti. me~ ç~valda dayak yeycn Prensesi sı ~:sı~ı örten ipek şalm anber s?~ra rejimin çok lruvvetli bünye- lekct!n . dışarıda~ paylatılmasr?ı ?i müesseselerin .. k~ru~ması .için 
'l oksa başkasıyle sevıştıgı ıçın de- degıldı. 1 k ku · b kırbaçla chg- ı a .. abı sı ıcinde hiç bir hareket göster- ve ıçerıden dagılmasını mucıp ıcap eden knnunı, ıdarı tedbırler 
"•ı 0 su şara ın · · uh b 1 ak" d 1 ak l "d"ld' B" rı .. Seba&tiyano imparatora oyun - . d "'turucu bir tesir yap- melerine imkan ve ihtimal yok- olacak talısız m are e er t ıp e a mm yo una gı ı ı. ır 
Ş. d" b b kar uzerın e uyuy • '-l"'h b- '"k .. "d . 
ım ~ ~ a e~~n s?nr~ ve oynamıştı. tı. tur. etti. ... ın~ı a. ın e.n !'1yu m':1~YY1 esı 

adaya, ınzıvaya çekılınce ılk once _ Neden? Ş I k tutan kadının elle- Layiha şimdi adliye encüme- Bunların en zararlısı ve fecn Bal- mılletın o ınkılaba olan ıtıkat ve 
~apnıadığmı o zaman yapmıyaca- Pren•esi kurtarmak için mi se- . a 

1 ıımtsı z1 
oire Hay.atım ru- ninde tetkik edilmektedir. Çok kan harbi oldu. Hazırlıksız, kar· itimadıdır. Türk milleti hu itimat 

V "ld h k d' • h .. rıne yanıs ı. ... ;ı- •• ' l k l k 1 ' "l · · "k d 'd l" ·11· · b tı, ası en em en ının em nelerdenberi sadakatle hizmetin· h H~rşevim.. Hatta şarabım yakında umumi heyete arzoluna- ffı ı sız o an a ı sızca gırı en cı- ve ıtı a ını cı a ı mı ının a•ın· 
de kardefinin, sülalesinin intika- de bulunduğu Vasile ihanet et- İm.z 'çe Sebastiyano sana kul cak ve kanunlatnnca dı,arıda han harbi de tabiatiyle fecaatte dan bugüne kadar fiili eserleriyle 
lrıın~ almağa _k~!kı,mıyacağı !'~ mi,ti? ~l::n .. °Ku;han olsun .. Mukaddes olanlar an vatana dönebilecek- bundan geri kalmadı ve kalamaz· ~abat. ve izhar etmit~· Milletin 
~alumdu? Buyu~adanı~ bu gıbı imparatoriçe, uzun zaman ar- domuzun olsun Zoiçe.. ler, içeridekiler de affolunacak- dı. ıdealıne ve kara~te~ıne en uygun 
•tlere pek. yaı:adıgmı ~ıtel zama- kada8lık ettiği Teklanın bu ağır Böyle söyliyerek ve sıçnyarak lardır. iSTiKLAL SAV AŞI ola..'1 ve gaye ve ihtıyaçları~a en 
lllnda valıde ımparatorıçe Teodo- h k • 

1
. ddi acısından kur- . d k lkt Layiha netir tarihinden itiba- BAŞLARKEN... dogru cevap veren halkçı cumhu-

tanın orada çevirdiği fırıldaklarla a
1 

are ınl ma ev·n·ırken onu yerzm· en a ıt.t""·n·n boynuna ren meriyet mevkiine girecektir. Türkiyeye küçük bir arazi, riyeti her kesin bildiği ve söyledi· 
h" . tu mut omasına s ı oıçe zanne ıgı 1 hd b" . "kl"'l · b"' b. .. ... d" ı ·· ı · I"' r 

&aHıtti. h ld P T ki kurtaran planın düğümünü ka- sarılmak icin teri bir hareketle ba- Layihada istiklal mahkemesi ma ut. ır 1!.tı aba '.nıs d•.
1 

ır s~- gı ~ ıy ~·soy ~~ın~esı azı~ fe ır· 
er a e renses e anın a- .. .. .. d d k" 1 k. ttı karar"yle mahküm olanlarla siya- lrun getirecegı t mın e ı en mu- se ema ıst reıımı sevmesı, onı-

daya gitmesi lazımdı. f asGı~.dal ~ozmteee ugr~jd~or u. l}In a ı şa ı çe ıp ~B.IT EDI- si cü~m mahkümları hakkındaki tareke ve muahede Türkiyenin ması kadar tabii ve daimi bir his 
Sonra da onu orada kontrol al- oz erı ya aga çevrı 1

• affın bunların mütemmim ve feri büıhütün haritadan silinmeıine olamaz. . 
tında bulundurmak icap ederdi. cezalarına da amil olduğu yüz ve Türk milletinin istiklalinin Bu kadar knvı esaslara istinat 

Kontrolü yapacalc olan kimse- İhtilafları sulh yolu ile hal elHHklerl heyeti mahsusalarca mahvedilmesine yeni bir vesile ve eden rejimin bin bir bedbaht saik 
nin de muhakkak sadakatinin tec- . haki ela karar verilenler için bir mebdeğ oldu. Milli cidal deni- ve sebeplerle kendisine ihanet et-
liihe edilmit biri olması birinci prensibinde lngiltere me- bazı ar;:dbirler ittihaz olunacağı len istiklal savafı böyle bir hen- mi, olanlar~an artık bir endi~~i 
derecede ehemmiyetli idi. ht>.kk d hükümler vardır. gamede ve bu kadar ağır ,erait kalmaması ıcap eder. Haksızlık-

Hatırına Sebastiyano geldi: . rika ile hemfikirdir t Huk~m:tin yüksek uluvvücena- içinde ba\lladı. . l~~a ko.rtı ~~tin v~ k~hir bir çehre 
Hıristidiyi ıaraydaki v~zıfesı J bını ve atıfetini gösteren bu ka- Bunun ha Alangıçt~kı zorlukla- g?steren cumhurıyetm zavallı v~ 

batından ayıramazdı. Bu ıfe ha- nunun mucibi sebepler layihasını rını. devamı anındakı ıstırap ve hıcarelere kartı da merbametı 
••ndan itibaren vakıf bulunan Se- Londra, 1 ( ö.R) - Avam kamarasında Sir Arthur Henderson a~ağıya koyuyoruz : güçlüklerini anlamak için Ata- yüksek olur. 
b.~tiy~nonun aadakatinden asla başvekilden sormuştur : AF KANUNU LA. YIHASININ t!irkün bü!'i~ . nutkunu okumak Cümhuriyet muhtelif ~~~ar-
~uphesı yoktu. - Orta Avrupadaki on hadiseler sebebiyle, Amerika harici- MUCiB SEBEPLERi lazım ~e .~afıdır. . da ~u merhamet e~erlerı.~u mu~e-

Karısına: ye nazın 8. Hull tarafından yapılan ve Kellog paktının bunu im- T" k "ll • . b l.. O gunu, ya,ıyanlarm ınıanları addıt af kanunlarıyle goatermıt-
- Etkarina .• dedi. Haklısın. zalamıf olan devletleri daima ihtilafların sulh vasıtasiyle halli- h"'k:-ır m

1 
ı e1tın;hn.. e!e~ var ıgıdna daima unutturucu tesellisile avu· tir. 

'f k k ak .. b• rt b ni aramağa mecbur ettiğini bildiren beyanata lngiliz hüküm.eti- 8 ım 0 an arı 1 ıeyrı arasın a t h tı l t 1 k B'"yük harp sonunda d"" l 
e laya artı v ıab' ırkaz se 1 a· .. k gördüğü ve geçirdiği muhtelif in- ~~ 1 8: rab ar~.nıl ~ze.~lmeekve .. o u lek ti. • •• ti"l"' uşmladn.ka-

teket ettim Fakat ır erre 0 an nin iştiraki münasip görüp görmediğini ögrenme isterim. I lA I •. d _ b"'d" . gun erı ugun en o çm ıcın rın mem e mızı ıs a eye ı -
oldu Şimdi senin dediğin gibi ha- B. Çemherlayn - 28 mayısta B. Corde11 Hull tarafından ileri 

0
t ap eri ıç~n e en aglır .. a ıresme tavsiye olunabilecek en sağl;m leri ilk günlerde vatanın muhtelif 

• 1 .. . ı . t" k d . s·· 1 .. ·ı t" k sman 1 ımparator ugunun son b .. 'il"' "d ı· kt 1 d "l"'bl uk teket en doğru yoldur. Teklayı sürü en görute tnmamıy e lf ıra e erım. oy emege ı ı 1yaç yo • • . .. . . vasıta ve men ag mı ı cı a ın en no a arın a aı a a m aveme-
törmek istemiyorum. Sen yanına tur ki lngiliz bükümeti Paris paktının imzası sebebiyle kabul devırlerınde tesaduf et~ı,tı. .im- hakiki tarihi olan yine o kitaptır. te hazırlanan ve dü,man safları-
"''t H e·· ··k d ed"ılm"ı• olan taahhütler üzerinde ısrara Birle .. ik Amerika devlet- par.atorlukla beraber Turk mılle- Filhakika dü•manlar memle- na kahramanca saldırarak istila-
"ı . atırını sor. uyu a aya çe- ., T • • 'h" d k ak • • h T ' 
'-·ı · · l"' ld'"' · lerı· der' ecesinde karar vermi .. bulunmaktadır. tının tarı ı e apanm ıçın er ketin en güzel kısımlarını zaptet· yı durdurmag" a ralı•an büyük ve 
IQ mesının azımge ıgını ona an- T • :r 

lat. Odasında bizim Sebastiyano 'aponlar hem o••tdu••rU ... )IOrlar hem -'e tür~iı menfi ve muzır amiller mut- mif, kalanlarını yıkmış, silahlan- küçük milli müfrezeler tetekkül 
\tar. Onu da bana gönder. Jı Uı t~rı.t ve .daimi bir tesirle hu hara- nı almıt ve saltanatla hilafet ma- etmişti. Muntazam ukeri kıt'alar 

Etkarina Vasilin yanından çık- k b h b • J J '/ ••/ J d • J bıyı t~cıle saik oluyordu. Milletin kamını devlet otoritesini temsil tekil olunup ta emir ve kumanda 
tı ve Tekl~nın odasına gitti. I~te a a af lZae aeğı 0 enue l)101 ar ~add_ı ve manevi bünyesine tas- edenleri emeline hadim ıefil birer askeri kuvvetlere tevdi olunduğu 
Sebastiyano odada, masa basında, lıt edı!en kötü .. telakki ve itiyatlar vasıta haline getirmitti. Bunların vakit bunların bir kısmı orduya 
buııdan ıonra vaziyetin alacağı Paris, 1 (ö.R) - Havas ajansı Tokyodan istihbar ediyor : d~v~etın varlıgına ve yafayt!ına muzır ve menfi tesirleri memleke- ilhak olunmuş ve bir kısmını da"ken-
tekli düfünürken ve Tekla da ya- Japon hariciye nezaretinin mümessili sivil ahalinin bombardı· h~ı~ olan cehil ve taassup, biri- tin en temiz ve saf kalması lazım di tertip ve tetekkülü dahilinde 
takta dayak yemit insan vaziyeti manı hakkında fU beyanatta bulunmuttur : h.ır!nın eser ve müessiri o!arak ta- ~elen asli .. u~surlarına bile muhte- c_eph~lerde ve yurd i~indC: m~te-
a.lırken içeri sessizce giren impa- «Eğer Kantondan binlerce ölü ve yaralı kaydedilmitae kabahat rıhın batlangıcından ben deTam lıf ve mugfıl propaganda ve vası· hf hızmetlerle tavzıf edılmıtler-
tatoriçe, Prensese imparatorun bu Japonların değildir. Kanton kuvvetli tekilde tahkim edilmit bir ede~ Türk iatiklalini yıkacak bir talarla sirayet etmİf ve etmekte di. Bunların bir çokları vatan va· 
kararını bildirmeğe gelmitti. şehirdir. Muhtelif mahallelere yerlettirilmi' elli defi tayyare ba- mahıyet almı,tı. Eski ve milli ni- idi. zifelerini feragat ve fedakarlıkla 

Haydut kendi kendine mırılda- taryası tehri müdafaa etmektedir. Burası en mühim bir ıilih ve zamların yeni teraite tevfik edi- DOSMANLARIN GAYELF.,. yapmışlar, milletin memnuniyeti-
nıyordu. ' mühimmat merkezidir. Japon tayyarelerinin hücumunda hedef lememesi rönesans hareket vece- RINE HiZMET EDENLER ni celbedecek itler görmütler ve 

_ Zoiçe. Ah Zoiçe .. Ba,ıma bu daima mühimmat fabrikaları ve askeri müesseselerdir. Fakat bir reyanl~rından istifade olunama· Bir taraftan, memlekette vata- adları savat tarihimizin f~h sa-
heli.ları hep, hep sen getirdin. çok fabrikalar hücumlardan kurtulmak için ecnebi binaların ya- ması cıhanda zuhur eden millet nı kurtarmak, istiklali korumak hifelerine geçmi~tir. Bugun tan 

Etkarina bu sözleri duydu. nına nakledilmiştir. Japon ordu ve donanmasının diğer unıurla- ve devlet hayatının her safhasın- için düşmanlarla çarpıfılırken di- ve ferefleriyle aramızda yafıyan 
Dudaklannda ince bir tebeı- rı gibi tayyareler de daima sivil ahaliye hücumdan sakınmağa da büyük değitiklikler getiren si- ğer taraftan da İçeride düşmanla- böyle bir çok kahramanlarımız 

•iirn dolaftı. itina ederler. Hatta sivilleri kurban vermemek için bir çok defa· yasi v~ içtimai ihtilallerden tega· rın gayesine bilerek, bilmiyerek vardır. . . .. 
Ayaklarının ucuna basarak lar bombalarını atmadan bombardıman UÇUflarından avdet et- fül ed_ılmesi, maarifte, askerlikte, hizmet eden menfi amillerin ten- . Fakat ma~.d~t. ~ır zumre~e ce-

haydut Ufağa biraz daha yaklat- tikleri de görülmüştür. sanayıde ve umumi hayatta pek kiliyle uğratılıyordu. Çarpışma hıl, .gaflet, kotü ıtı>:at ~.e ~aınane 
"'-- .. - .. - ve çalıtma her ıafhada ve her telkınler ve daha hın türlü menfi 

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

Tasa Kuşu 
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lir ki.. şam dugune gidiyorum. Dükkan sahada bir takım radikal tedbir- ve muzır amiller ıaikasiyle, aıke-
Sabahleyin terzi, dükkanına yalnız kalmuın. içeride yat ve lerin alınmaıını icap ettirmitti... ri iıtihsale yardım edecek yerde 

geldiği zaman esvapların, kuma,.. ~uk~yyet .ol.. Hırsız falan girip Büyük Millet Mecliıi kuruldu, or- batı bot ve ba,ı bozuk kalmayı 
ların lime lime edildiğini görün- bır zıyan •tlemesin. du tensik edildi, kanunsuzluğun huıusi emel ve menfaatlerine da-
ce: Kız 0 gece dükkanda kalır. asırlarca cari olduğu bu diyarda ha uygun bularak serketçe hare. 

Eyvah, bunca emekler bofa Gece yarısı Tasa ku9u tekrar milli hakimiyetin iradesi olan ka- ketlere tasaddi etmi,ler ve yapı· 
gittikte~ sonra kumatlar da par- gelir. Ne kadar avize, cam varsa nunlar hakim kılındı. lan öğütlerle doğru yola da ge-
çalanmı,, mahvoldum. Şimdi ne hepsini kırar ve aonra evvelkiler Kanunların hükümlerini infaza lemediklerinden tenkil edilmi,ler 
yapacağım diye batforını duvarla- gibi kızı uyandırır. ve memleketi istihlaa gayesi etra- dü9man saflarına firar ettirilmit-
ra çarpa çarpa bayılır. - Sultanım gördün mü, itte ta- fında birleşmeğe en müessir ted- lerdir. 

Sabah olunca kahveci geldi. Olur.. Ayılınca kıza sorar: sa ne demektir der. Daha bunlar birlerden biri olmak üzere istiklal DOŞMANA HiZMET EDENLER 
Bir de ne baksın .. Kahvede ne var, Der. Kız terziye çırak olarak gi- Kız biç cevap vermez .. Parası birşey değil.. Bak sana daha ne mahkemeleri kuruldu. Bunlardan ba,ka cidali milli-
ne yok hepsi kırılmış mahvolmuf. rer. Kimsesi, yeri yurdu olmadığı yok ki nesini alsın .. Hiddetini bir tasarlar edeceğim nin başlangıcından itibaren milli 

- Ulan bunları kun kırdı? için de geceleri dükkanda yatıp temiz dayak atmakla çıkarır ve Sonra çıkı . d. iSTiKLAL MAHKEMELERi emellere silahla muhalefet eden, 
Diye sorar. Kız hiç sesini çıkar- kalk~r. .. .. ... kapı dıtarı eder • U t t gı berah. I . istiklal mahkemeleri, milli mü- cephelerde düşmana öncülük ve-

tn.z. Bunun üzerine kahveci kıza Bır kaç gun ıonra dukkan- Kızcağız yine ağlıya ağlıya gi- . za lmd~~~ ım sa dü~k~ ta abvı- cadele sırasında ve cümhuriyetin ya cephe gerilerinde soygunculuk 
~d k "k d ta k r sı Tasa ku d k b" · d kk zecı ge ıgı zaman anın a- 'lk ·· d · d ·ıı · · b" k t ak d .. amakıllı bir dayak çe ti ten a ya r en gece ya ı fU er en ır avızocu ü anına ras- h I" • .• .. b k ı teeuus evrm e mı eti an ı- ve te ave yapar uşmana yar-
•onra kapı dıtarı eder. yine .. gel~r. . . . lar. rap ~ıh giruncge atını~ - lalden kurtaran yüksek bir mües- dım eden diğer terirler vardı .• 

. Kızcağız ağlıya ağlıya giderken . ı:>u~anda bulunan ~ikılmıt ve Usta, beni çırak alır mısın, ;m:g~ ~f ah: onra çıragı~a 0 sese oldu. Adil ve kat'i kararlari- Bunlar da kısmen imha edilmit 
hır terzi dükkanının önünden ge- bıçılmıf ne kadar elbıse varsa der. a erk emı~ ır ddayak çektıkten le ihtilal :ve isyanların önüne geç- ve bazıları da hududu milli dıtı· 
Çer. hepsini ve üstelik te henüz biçil- Avizocu : sonra a!ı •tarı .e er. . mekle ka1madı. Milletin ıineıini, na kaçmıtlardı. Dütmanın emeli-
b• 'ferziye saraydan pek çok el- memİf top top kumatları makasla -Haydi oradan kel oğlan, der. Kızcagız kendı kendıne: milletin bünyesini inhilal ve İsyan ne yardım edenlerin batında ge-

••eler ıımarlamıtlar. Bet on çırak keserek parça parça eder. Sonra itler zaten kesat. Ben kendimi güç - Bu ana kadar, der. Hangi tobumlanndan korudu ve kurtar- len V ahdettinin aiyaset ve netri· 
hcır,ı harıl bu elbiseleri dikmekle kızı uyandırır. geçindiriyorum. Çırağı ne yapa- dükkana girdimse bu kutun yü- dı. yat yardımcısı daha bir takım ga-
lt\efgul.. - Sultanım, der. itte gördün yım. zünden bunca ziyan oldu. Bu ka- ZaEerle teteVvüç ve milli hu- fille..r ve betbabtlar da vardı. Bun-

ICız terziye: mü tasayı .. Bunlar daha birtey de- Uzatmıyalım kiz avizeciyi kan- dar da dayak yedim. Artık batka dullarını ve gaye!~rint istihsal lardan içeride kalanl r cürümle-
- Usta, der. Beni çırak alır mı- ğil.. Gör bak ben sana daha ne dmr ve boğaz tokluğuna yanına dükkana girmiyeyim, batnnı •la- eden ıave.f, kurduğu cilmhqriyet rine göre cez..! rını görmütler Y 

' 1n. Biraz dikit bilirim sana yar- tasalar edeceğim. girer. Avizeci beki·· ~Jduğundan yım da dağdan dağa gideyim. rejimiyle tarihten miraı kalmıt ve hududu milli dıtın• ~ıkarılanlar• 
dıınırn olur. ' Böyle söyledikten sonra uçup dükkanda yatarmı9 ... ~ız da dük- Ve böyle söyledikten aonra yo- milletin bünyeıinde asli olarak dan yüz elli ki i de Lozand~ mu-
~ l'erzi çok sıkıtık vaziyette oldu- gider. kanın önünde yatar. la koyulur, daidan daia gitmeie yer almıt zannedilen bütür.ı kötü alehayı müteakip ilan edilen affı 

tıdan eıasen bir değil birkaç çı- Zavallı kız dövünmeğe, ağla- Bir gün avizeci !rırağına: havlar. saik ve itiyatları ortadan· kaldıra- umumiden iıtifade ettirilmemiş• 
l-~Jc ta anyormus. 1 mağa hatlar, fakat elinden ne e:e- - Kel oi-lan, der. Ben b_u ak- -BiTMEDi- rak yepyeni bir nizam kurdu. - SONU 1 1NCI SAHiFEDE -
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Miithiş tezad 
YAZAN: Eczacı Kemal K. Aktat 

Mektep ile tabanca aklımı çok 
kurcaladı... içtimai ahlak düsturları 
İçinden aklıma garip tezadlar geldi ... 

S L • b• b h J • • • Qd • • d Sokakta anadan doğma çıplak dolat-30Kl lf U ar 0 muş, UÇUp gıtmıştr. a lÇIO e mağı düşündüm .... Mabedde rakı 
·ı k f k b } d alemi yapmağı tasavvur ettim ... Tı-

Fransız Polisi 
Görülmemiş bir şekilde 
koruma tedbiri alıyor 

yeŞI e ya ın, a at sarı ir a ev var J... marhanede ilmi konferans vermek 

Bazımühimteylersatınalmak tenasip vücudu, bu kuvvetli ve Evet .. Meçhulvegüzeldelikanlı ~agel~i·::.B~~:u:?'~irlahzaiçin Parisin altı, üstü, havası ve alayın 
üzere, esrarlı bir yerde bulunan mevzun adeleleri hayret ve istekle sanki buhar olmuf uçup gitmitti ı imkan ven dıgmı duşunun ... Bakınız 
bir dosta gidiyorduk, karvanımız, seyretti, mukavemet kahil olmı- Oda içinde yetile ;akın fakat sar; içtimai düsturlar ne hale geliyor? geçeceg" j yollardaki ev }erİ O ı"çı" 
serin ve çok güzel, bol yıldızlı bir yan bir istekle de delikanlıyı öp- bir alev vardı. Bu alev de pek az M~de rakı nasıl içilmez, ib~det 

d 'I !' d B 1 S b 1 b' .. d k ld ı edilırse mektepde de tabanca, bıçak k k ı ) d gece e 1 er ıyor u. ura ar, a a tü .. ır zaman ıçın e yo o u. ·1m- _Llol_• ükt' b t Sl ı ontro a tın a 
melikesinin yaşadığı yerlerdi. Hareketlerine mani olamadığı . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . taşınmaz, 1 1 ve anıaı<I m ese a 
Kii.rvanda hemen hiç bir kimse bir halde, muhakeme kudretini kayh- Evinde ve odasında yapayalnız le§hir edil?'. Zam~a talebe 28 haziranda Parise gelecek 
aöz söylemiyor ve herkes susuyor- etmemiş olan Rozamond kendi kalan Rozamond, tabip ve münec- arasında bır kaç deıenere vardı. Son olan lngiltere kral ve kraliçesinin 
du. Yalnız rehberlerden birisi, ya- kendisine: cim Nostradamüsün güzel karısı, zamanl.ara kadar Y.~~~, ~~ar fahıslarını muhafaza ve verile
nık ve güzel bir seale bir gazel - Ben ne günahkar ve ne sefil kiminle kartılatmıf ve neye uğra- ~ves':"~e can verdiğim ogr~nd!gım cek olan büyük ziyafet, auvare ve 
okuyordu. Bu tenha, bu sessiz, bu bir kadın oldum! Vücut ve kalbi- mıs olduğunu anladı. C~gırlı Hasan aklıma ~~ldı. Dıv~ resmi kabullerde inzibat tedbirle
çok yıldızlı yerde, bu yanık ses mi böyle önüme ilk çıkan erkeğe Ve, hıçkırıklarla kendisini sedir ~~d~:alanm•J.talebe ı~ınd.: mu- rini almak üzere Fransa zabıtaaı 
kalbimi hüzünle doldurmu,tu. hemencecik vereceğimi hiç um- üzerine attı. Fakat ağlarken göğ- ldured. flaret edtmBoış, ~ . otihuştu. çok büyük bir mesai sarfetmekte-
ç .. kü' b 1 ·ı· · · kol d ı .. .. d' .. · d b I t a ı sını arın a tann< ım anın- d' un , u gaze sevgı ısının - mıyor um. 6Unun ae ır uzerın e u unan ser • . . . . . ır. 

lan arasından alınını' ve meçhul Dedi ve kendisini tutamıyarak bir cisme dayandığını hissetti ve dhara k~p~adyaptığı 1
:;• k~ndısmıh~~ Parisin ve banliyosunun fÜphe

diyarlarda meçhul ve ekseriyetle hıçkırıklarla ağlamağa batladı. bunu aldı. Bunun eski usul itlen- j e ::ım ~ J?1~n Men af ocay~I u- li bütün yerleri, mahalleleri, sa
ihtiyar Patalara satılmak üzere Bu aralık gözlerini açmıt olan mit çok kıymetli gümüt bir kutu I cw· ;n bas ır!ı' N us.t . a .~ ıma bıkalıları bulundukları muhit
götürülen genç bir cariyenin fer- meçhul delikanlı, bu kıyafete gir- olduğunu gördü. Rozamondun , g_e 1' ıyar a 1 urmm • ıımn~- ler, bunların ikametgahları, bey
yatlarını ifade ediyordu. Ve, bu mit olan iblia Rozamonda: evinde böyle ve kıymetli bir tey i' tikli hocası:~. ~-umbruk :;:.'i!;gfuu bı- nelmilel canilerin, yankesicilerin 
gazel o kadar hazin idi ki ağla- - Ne oldun da böyle ağlıyor- yoktu. Rozamond kutuyu heye- yorum. ulun ~ v . .. n ayet bulundukları yerler ve bunların· 
mağa hatlamıttım. Evet, ben, t~ sun? Hayatımızın bu en güzel ge- canlar içinde ve titrek elleriyle ~:o s~ne evve~~ aıt ıgr~nç .va- ikametgahları daha çok evvelden 
valye, Papa hazretlerinin en emin, cesinin sabahında böyle ağlamak açtı. 1 . ır. zaman unya m enıy~- sıkı bir taraaaut ve kontrol altı
muharibi ve korku bilmiyen ben, için bir sebep var mı? diye ıordu. Kutu içinde, emsaline saraylar- t~t on doku~~n.~u ';;.~ so~ ~~~~- na alınmıttır. Bu tedbirler, ziyaret 
ağlamağa mecbur kalmıttım. Rozamond gözlerinin yatlarını da bile tesadüf edilmiyen mücev- nı pat~ış, utu!1 unf ya a tur tarihi yaklattıkça daha ziyade 

Rozamond, bu garip ve yabancı silmeğe çalıttı ve: herler vardı... ve ~.edenı?'et yenı aa~ .alar açmı§tı. sıklaşmaktadır. Ziyaret günü hü-
adamın bu sözlerini derin bir haz - Namus ve iffetimi muhafa- Genç kadın, mücevherlerden/ Abdulha~it. bu yenı~kle~e .. karııı· kümdarlann geçeceği yollarda 
lçinde dinliyordu ve biraz sonra, za edemediğime ve kendimi önü- hatka bir de tite buldu. Bu fİfe memleketi. bır dıvarla ormu!.tu:. ~~- timdiye kadar görülmemit mik
dütünceli ve gözleri bir noktaya me ilk çıkan bir erkeğin kolları içinde bir miktar ilaç ve fİfenin 1 manlı cam!aa.ını uyuıuk ve kültürauz yasta genit muhafaza tedbirleri 
dalmış olduğu halde: araaına atıverdiğim için ağlıyo- üzerinde «Noatradamüsa mahsus»,, bırakmak ıstiyordu. ad d' . alınacaktır. Zabıta yalnız yolun Majeste lngiliz kral ve kraliçesi• 

- Kibar zati dedi. Sizin gibi rum! Cevabını verdi. cümlesi yazılı idi. Avr~~alının hasta ~ • .'ye ış~- güzergahını değil, yolun altını ve nin son bir resimleri 
çok hisli ve derin görütlü bir er- Ve biraz durduktan sonra tun- Genç kadın bütün gün, zavallı 

1 

ret ettı!fl Osmanlı kde::.~!ı ~?°de bır yol kenarlarındaki bütün evlerin ile çalıfllcaktır. Yollarda halkın 
keğin kalbine göre bir kadın ve !arı söyledi: kocasının yaban illerinde hastalar ~kk~eıd~~d' çBu ~. 1ATAtô~~ içlerini de kontrol altına almıt seyrüseferini, evlerin girit ve çı• 
bir atk bulduğuna da fÜphe yok- - Böyle kendimi en büyük bir ile uğr-.tığı sırada kendisinin .. 1

, e 1
• U: 1

' .. ~- gu~ .. bulunacaktır. Hatta tayyareler kışlarını, pençerelerden bakacak 
tur! kolaylık ile kollarının arasına attı- ,eytanın kolları arasında bulun· Tur~yesınm .:rk ~ltu~.or:~un- E'aris havası üzerinde de tertibat olanların kontrolünü, nakil vası-

- Heyhat güzel bayan, hey- ğım için de benim hakkımda ne- maz, eşsiz bir atk gecesi yafadı- da böyle garı er gormegı, ve alacaklardır. Parisin üstünde mü- talarının geçitlerinin tanzimini 
hat! Şimdiye kadar kalbime göre ler dütündüğünü hissediyorum, ğını dütünüyor, teessür ve utan- mantıkı durduracak te~dlar sırasın- temadiyen uçacak olan polis tay- temin için sadece zabıta ve bele· 
bir itina bulmut değilim. Fakat ağladığımın hatlıca sebeplerinden cından yerlerin dibine geçiyordu. da bu-!u~o~:. Mektep ıle ta~~cakiy~ yareleri telsiz vasıtasiyle daimi diye memurlarının hepsi değil, 
sizi gördüğüm fU andan itibaren birisi de budur. Bir kadın, ağır Noatradamüsün karısı hakkın- ~ bı~. turlu al~ı.yor. Emınım olarak polis müdüriyeti ile temas cümhuriyet muhafız alayı ile be. 
vaziyet değitmittir! hatlı ve nilmuılu bir İnsan gibi, da güney Fransadaki fayia ve ma- ' butün Turk genı;liğı, h~~e mektep halinde bulunacaklardır. raber Fransanın her vilayetinden 

Meçhul erkek güzel kadına bir nefsimin ihtiraslarına kartı dura- sal itte budur! sıralarında olan .•uurlu, m';'1'evver ve Bütün bunları tatbik için polis celbedilecek askeri yardım kuv· 
derece daha yakınlattı ve genç madım, kendimi hemen feda et- '1:ı heyecan!• gençlik bu. kahı! §Uurauz- timdiye kadar zabıta tarihinde vetleri de seferber edilmiş bulu-
lıadm, ihtiyaraız bir hareketle gü- tim! Ben, daha dün aktama ka- Müneccim ve tabip Noatrada· ·~~~ şıdde~.·~.mahkiim etmekte, en görülmemit mikdarda bir kadro nacaklardır. 
sel batını delikanlının göğsüne dar hiç tanımadığım bir erkeğin müs aylarca Veba salgını ile uğ- buy~.k t~esa~ru 0 ~uy~~adır. 

'dayadı ve: heveslerine kendimi feda etmiye- ra,tı ve güleşti. Şeytan, bir çok! ~unku 0 ırfana, ı~~b~il;rtır· Mhu- Meksikada Japonlar 
K • b't• h d b kti' f 1 1 .. · · allime saygı ve ıevgıyı ır ıman a-- ım ı ır, ayatınız a u ce m. sı at ara ruya.aına gırıyor ve ona • . . • bl 

yalnızlık ve itinasızlık ile ne de- - Yanılıyorsun güzel Roza- yeni yeni, ilaçlar öğretiyor, ve ime koyacak kadar temız ve asıl bır A~:.ak~':[!dır r Kantonun bombardıma· 
rin ıatıraplar çektiniz! dedi. mond, yanılıyoraun. Sen heni dün Veba ilacını kendi kendisine yap·ı' kan ta4ımaktadır. San Antonio (Teksas) 31 (A. nına devam edecehler 

Genç kadın yine fUUr üstünde aktam tanımıt değilsin, sen beni mak kudretini veriyordu. A) _ San Luis De Potosiden alı- Şanghay, 31 (A.A) - Japon as· 
bir hareket yaptı ve bu güzel ada- çok zamandanheri tanıyorsun! Nostradamüs, hayatını Vebalı· Ira nan yarı resmi haberlere göre, asi, ~eri ~akam. lan ~amma söz sö.yleme-
mı Ok&unak Ve kolları arasında Ben de Seni ta kızlığın zamanın- !ar ıç' inde g-iriyor, Onların yara- n ı - aJOL tfar b t et 1 

T- -.- general Cedillo San Lui eyaletinin ge s ıwıye ır za gaz ecı ere fU 
aıkmak istedi! Ve ini olarak kuv- dan beri tanırım, arada sırada se- !arını kendi elleriyle eyi etmeğe timalinde Espanzuala çiftliğindelbeyanatta bulunmu§tur: _ 
vetli ve ııcak iki kol onu sardı. nin rüyalarına giren erkek benim. çalıtıyor, onlarla beraber yatıp VeJı• ~hdı ı"}e V k K t ha a bombardım···'--' o bulunmaktadır. e endisinin an onun v aruan· 
Ahenkli, kalbe kadar gi~en bir Rozamondun göz ya9ları kesil- kalkıyor, fakat iblis Veba, Nost- tevkifi için oraya federal kuvvet na devam olunacaktır. Bu bombar-
aea ile meçhul delikanlı Rozamon- mit idi, artık! Ve ani bir hatırla- radamüse hiç bir zarar vermiyor· Nişanlanan ıönderilmittir. Ahalisi asi gene- ~~anlar yalnız aı~eri ~üesseaeleri 
da: yıt ile: du. rale sadık olan bu havalinin gayet ıstihdaf eylemektedır; ~er bombaı-

- Hayatımın ilk ve en büyük - Evet, evet! dedi. Rüyala- Veba gibi en korkunç ve bula- Prens Fevziye sarp ve dağlık olması aebebiyle dımanlar eanaamda sıvıl halk araaın-
aevdaaı sizsiniz! dedi. nmda gördüg"üm erkek aensin! "ICI hu kadar büyu"k bir haıtalıg"a k lmak d ra1an la d b yanı 

T Cedillonun serbest a istedi- a ya an r a varsa u 48 
Rozamond bu sözleri ancak du- Ve ben seni o kadar seviyorum ki kartı muvaffakıyetini, Nostrada- ği müddetçe tevkif olunmıyacağı teessüftür •• ~~at ~aponya bun~~ 

yabildi; meçhul adamın - belki teytanın ta kendisi de olsan, ben müsün töhretini gün geçtikçe da- anlaşılmaktadır. !dolayı k~dıs~ katıyen meıul gor· 
de bizzat iblisin - kolları arasın· seni her yere kadar takip edece- ha ziyade artırıyor ve adı bütün Diğer taraftan Meksikoda hü· me~ekt~ır. Zıra çok zaman e~el 
da vücudunun tatlı ve çok batka ğim! Fransada dillere destan oluyordu. tün 1 k t' ükô · ·nde bu tehlıkelı mıntakaların tahlıye 
bir hararetle yandığını, sinirleri- Delikanlının yüzünde şeytanlara Fransadaki krallık, prenslik, dü- I dm~m ~ el ın 1 

• n ıçg~men b'ır- edilmesini tavsiye etmi9ti. 
h h . ı d 1 k l k un ugu aoy enmesıne ra 

nin hepsinin de bir anda bütün ma sus ır gü ümseme pey a o · a ı gibi bütün saraylar Nostra- çok eyaletlerde Cedillo taraftarla- . rzy7..=_ouc'"1l<="'"''°cn•"""~ 
dayanmak kuvvetini kaybettiği ve du; oda .içinde de kulak zarlarını damü~ü davetle kendisine b~yük rının yaptıkları söylenen bir çok 1 
gev,ediğini, kalbinin bütün tid- yırtan hır kahkaha duyuldu. . mevkıler ve paralar vaadedıyor- haydutluk vak'aları devam eyle- , Satılık detiyle çarptığını hissetti ve .. en Rozamond bu kahkahanın kım- lardı. mektedir. 1 
derin bir haz, en tatlı bir zevk den ve nereden geldiğini anlamak O devirde, hele birinci Fransu· BJ d 
içinde tUUrundan büsbütün uzak· İçİn arkasına baktı, Ve tekrar Öne Va gibi bir kralın sarayında tabip- Ü gar is tan a 
!attığını hissetti. döndüğü vakıt, güzel delikanlının lik ve müneccimlik, pek çok ili~ Habeş ilhakını tanıdı 

Az kullanılmıt fakat yeni 

haline getirilmiş BiR TRAK
TÖR, B 1 R B A T ö Z el-Rozamond artık ne dediğini ne yerinde yeller estiğini, hayret ve erbabının en büyük arzu ve emelı 

yaptığını bilmiyordu! Ve teytan, ıstırapla gördü! -BiTMEDi- Roma, 1 (ö.R) - Hariciye na-
k zırı kont Ciano Bulgar sefirini ka-

1 
veritli tartlar ve tediyatta ko
laylık gösterilerek satılmak

tadır .• M 1 M AR KEM A
L E TT l N CADDESiN-

genç ve güzel, samimi ve sıca b 
Jranlı bir erkek kıyafetine girmit lşçllerı serbest vakitle- 1 Beynelmllel mesai bU- ul etmittir. Sefir Bulgar hükü- 1 

1 R d k rinden faydalatmak için rosunda bir istifa metinin kendisinin ltalya kralı ve 0 an şeytan, ozamon u, enar- Hahet imparatoru nezdinde mü-
daki genit divan - sedir· üzerine Brüksel 1 (ö.R) - iki günden Cenevre, 1 (ö.R) - Beynelmi- messil farzettiğini bildirmittir. 
yatırdı ve Rozamond ta o gecenin beri burada işçileri serbest vakitle- lel mesai bürosu idare konseyi hü- Kont Ciano bunu kaydetmit ve! 
nasıl ve ne tekilde geçtiğini hiç rinden istifade ettirmek beynelmilel ro direktörü B. Harold Butlerin . lran veliahdinin, Mısır .Kralı Ma· fllfist hükümetinin memnuniyeti-
anlamadı.. konferansı toplanmıt bulurımakta- istif.asını bugün ~a~ul .etı_nittir. 4 ıeate. Faı:ukun kız ~deşı ~rense• ni Sofyaya bildirmesini sefirden 1 racaat edilmesi rica olunur . 

DE No. 35 B AY F R AN
Ç Ol S GUIDICIYE mü-

.. :: ........ ::· .. ·:· .. ·: .... : . dır. işçilerin aerbelt vakitlerini aih- hazıranda halefının ıntihabı~ın Fevzıye ıle ~sı_nen n~landığmı ve rri~ca~~ey~l:e:m:i~t~ti~r~. =======_;~===~~~=~====~ 
. Gun ~.e ~net·· hutün hır gece hatli ve serbest bir tekilde kullana· yapılmasına karar verilmittır .. I~ ~vekilinın bu lll§IUllanma ke!- ;;;; 

silren sukun ve huzurdan sonra b'lm 1 . . k 1 1 t ak aksa Hükümet mümessilleri ittifakla fıyetıru Tahran parlamentosuna bıl-
k 'b' d - fukt ı e erını o ay aş ırın m - A d:...J::::· . . h beri !ar k k d t :J'l anmıf gı ı ogu u an saç- d'I .

11
. be imi! I 1 . merikan bürosu direktör mua- uuoxını a1ana a o a ay e -

mağa ba9ladı. Taze ıtıklar, Nost- 1 e. ~1 1 ve yne e gayret ~n vini ve reisicümhur Rooseveltin miştik. lran başvekili yakında Kahi
radamüaün evine pançurlar ara- teşkili.tlandırmak ve harekete geçır- --L· d 1 B V'I K reye giderek bu nifan meselesinin 

d · • h 1 d • ek · • be im'! l b' k · _..ı ostu 0 an · 1 yam roy- • 1 1 ' ile b' 1 ıın an gırmege ata ıgı zaman m ıçın yne ı e ır omısyon land lehinde bulunmuslardır. Pat· resmı muame e en ızzat meşgu 
Rozamond neye uğradığını ve ge. teşkiline karar verilmittir. d 1 1 ·. . t 'h' olacaktır. Avrupa gazeteleri bu ni-

. b" .. .. hl I b'I ron ve ıtçı e ege erının ercı ı 1anm .. ebe . 1 d ki 
cenın utün guna arını an ıya ı - Avrupada harp olursa . l 1 d b" d' kt" _ 481) a munaa tiye yaz ı an 
d' ıse r an a urosu ıre or ınua azılard 'ki 1 k t d ki 

Artık düşünme:yiniz ! 
Y azlılı elbioe kumqlannızı nereden alabileceiinm biliyor muaunuz? "" 

'·Ç"nk" k d' . • 
1 

k Norveç bitaraf kalacak vini B. Töyler üzerinde toplan- dy ti • a kuı me
1
m de. e karasahm' at 

u u.. en ısını yarı çıp a . os ugu vvet en ırece m ıye -

1 ve peritan bir halde yabancı fa- Oslo, 1 (ö.R) - Storting (me- maktadır. Fakat 4 hazı~anda. bay te gördükleri bu evlenmenin Mııır
kat güzelliği hiç bir veçhile inkar huıan) meclisi hariciye komiayo- ~oylandı?. m~alefe~ız ~ılece- da, Kraliçe Ferideııin muhteşem dü
edilemiyen bir delikanlının kolla- nunun 25 mayıs tarihli deklaras- gı .v~ BI. Toky!er~hn de dd~r,ekt?~ mu· ğününü takip eden büyük merasime 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cin• ve en son modaya muvalık lwmaılarJe si:ıi 
mÜJkülden lwTtarmıflır 

d b ıd 1 • 'f ki k . . avını o ara ınti ap e ı ecegı zan- -· · d k d tm kted' 1 rı arasın a u u. yonunu ıttı a a abul etmıttır. d'I k d' yer verecegını e ay e e ır er. 
Rozamond, tamiri mümkün ol- Komisyon o tarihte kabul ettiği ne 1 me te ır. Resmimiz, lran veliahdı ile nişanlan-

mı~~? -:e çok büyük bir günah İf· bir metinle Norveç harici aiyaae· Okranyalı nas yona- mış olan kr8:1 F~ukun kız kardeıi 
ledıgını anladı. tinin takip ettiği gayenin mem· l prenses Fevzıyedır. 
~e hala uyumakt.a ?la1! .güzel leketi her hangi bir harp ihtilatın- istin katili --=--

delıkanlıya baktı, hır an ıçın bu dan uzak tutmak olduğunu bildir- Amsterdam, 1 (A.A) - Uk- Pragdan çıkarılan 
delikanlıya kartı hiddet ve tiddet . . S . N . b' ranyalı nasyonalist Albay Konu-

.. t k k ld f mı•tı. tortıng orv""'ın ızzat 1 . "ld" s . v Fransız gazetecı"sı" gos erme arzusuna apı ı; a- T. d'"' h h-.- M'l va ezı o uren ovyet aıanı a-
k t .. 1 . . .. .. d b' .. 1 .. tasvıp etme ıgı er arpte, ı - I k•ı· · k ,. hü · · · R 1 (ÖR) p · k a goz erını yuzun en ır tur u . . unun et a ını ve at ı vıyetını oma • - arıste çı an 
ayıramadığı bu güzel erkeğe kartı !etler cemıy~tı tarafında.n karar- polis tesbit etmittir. Diuinof ve « Repüblik » gazetesinin Prag 
her hangi bir harekete kudreti ol- lattırılmıt hır hareket hıle olsa, Petroviç adlarını da taşıyan bu 1 muhabirinin yalan haber vermek 
madığmı da çok çabuk anladı. mutlak ve tartaız olarak bitaraf adam Rusça, Ukranyaca, Alman· 1 ıuçuyle Çekoslovakyadan tarde· 
Şuuru üstünde bir halle, bu güzel kalmak hakkını muhafaza etmİf- ca ve Fransızca lisanlannı mÜ· I dilmit olması Pariate hayret uyan
ve sevimli yüzü, bu düzırün ve mü- tir. kemmel surette konutmalrtadır. 1 dınnıttır. 1 

• 
'll'e aevıı:i tezanuran aaıııua ıu ·-

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın 
mış fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardesülükler v 

er türlü yerli ve Avrupa kuma9larının bütün çetitleri rekabet 
abul etmiyen fiatlerle Jıurada satılmaktadır. 

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

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 
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ANKARA RADYOSU 
Tokyo Berlini sıkış ırıyor 

Öğle neşriyatı : 

Dirilen Hatıra Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 12.50 
Havadis, 13.05 Plakla Türk musikisi, 13, 
30 Muhtelif plak neşriyatı, 14 Son. 

Japonya Alman yadan yardım istemiş 
Mektubunda güzel lstaıı" ·ılu kadar mukavemet edebilir? Gün 

btrakarak bu ıssız '\'e cansız ka- geçt;kçe takatimin kesildiğini his 
ıabaya gelmeye nasıl razı olduğu- ediyordum. Bu evlenme tasavvu· 

· mu, kocamı bu dütüncesinden, runu geciktirmek için haklı bir 
vazgeçirmeye neden çalışmamış mazeret bdamıyordum. Asıl sebe· 
olduğumu soruyorsun. Fakat, Sa- bi söylemeyi hatırımdan bile ge
diyeciğim, ufak bir maat farkı çirmezdim. AHeme kartı son de
İçin Istanbulu bırakarak buraya rece itaatli ve mahr:'p bir kızdım. 
ıelmeğe kocamı zorlıyan ben ol· Sonra, Hasanın da gizliden giz
duğumu öğrenirsen acaba daha liye beni takip ettiğini farkettim. 

Akşam neşriyatı : 
Saat 16.30 da plakla dans musikisi, 

19. 15 te türk musikisi ve halk ~arkıları 
(Makbule Çakar ve arkadaşları). 20.00 
de saat ayan ve arapça neşriyat, 20. 15 
te radyofonik temıil (Gençler grubu ta
rafından), 21,00 de konferans: Selim 
Sırrı Tarcan. Ordu Saylavı, 2 1. 15 te 
stüdyo ea.lon orkestruı. 22.00 de ııjans 
haberleri. 22. 15 te yarınki program ve 

Londra 1 (ö.R) - «Daily Mail» Hatta bu hususta bir ~ma yapıl- limanı Almanya için pek faydalı ol
gazctesinin Berlin muhabiri tarafın- ılığı ve on senelik bir imtiyaza mu- maz, Şimali çindeki Alman ekono
dan bildirildiğine göre Almanyanın kabil Almanyanın japonyaya 14® mile genİ§lemesini milmkan kılmalı 
Çine karşı japonyaya fili bir yardım- tayyare vereceği iddia edilmi§tir. için bu limana mücbir araziyi dıı 
da bulunması için Berlinde japon Vilhemıtrasae nezdindeki japon Almanyaya terketmek icabeder. 
diplomasisinin tazyiki devam etmek- mahfelleri bu haberin tekzibe değ- Tokyodan diln ak'81D bildirildi
tedir. Söylendiğine göre japonlar bu miyecek kadar hayali olduğunu bil- ğine göre japon hükümeti bu riva
maksadla Şantung vilayetinin §İma- dirmektedirler. Filhakika haberin bu yeti kııt'i olarak tekzip etmiş ve bu
lindeki Çing-Tao imtiyazlı mıntakıı- şekilde itimada şayan olmaması nun İngiliz kaynağından çıktığııu' 
aını Almanyaya iade edeceklemıi§. muhtemeldir. Zira yal.nıx Çing-Tao kaydebniıtir. 

mı az ,a,acaksıa? Sadi ile aramdaki münasebeti an· 
b b k b . d istiklal rn&J~. B I d Evet, tahmin ettiğin gi i urada lamış, kendisine artı u yiız en F • ı • • • ' 

mirinizin, ne de hatta bir Ankara· Beni sevdiği için sesini çıkarma· Romanya ne bizim lıtanbulun, ne sizin iz- soğuk davrandığımı hissetmiftİ. tSTANBUL RADYOSU ) ıs tın er }0 e 1 
aın, bir Bursanın hayah yolı:. Na- mı,b, fakat hazan imalı sözlerle ~!:t ~"f.j~a~~ plakla ıürk musiki.~ Ya~ udi kahvelerine 
111 ya,adığımızı merak ediyor- kendisine kartı bu kadar alaka· 12.50 de havadis 13.05 ıe plakla türk Propaganda merkezi baskın yapıldı Orduyu techiz icin 
sun? Bütün gün e<r itleriyle '911 sız durmamın sebebini bildi'l"ini musikisi, 13.30 da m~htclif plak ne!ri- Berlin, l {ö.R) - Berlinde an· el h "[• . "k ' ' 
bahçeyi düzeltmekle uğra,ıyo- çıtlatırdı. o zamanlar ne söyliye- yab. Lübnan ve Sariyede ti • semitizm {Yahudi aleyhtarlı- a l l ıstı raz yapıyor 
rum. Ak,amları erkenden yatıyo- ceğimi şatırır, odama kaçar ve ağ- Ak~am ne~riyatı: ğı) daima tiddetle kendini gös- -
ruz. Ve her gün bu sessiz '\'e mün- !ardım. Saat 16.30 da plakla dans muaikiai, Pariste çıkan mühim müstemleke termektedir. Dün aktam Kurtfürs- Bükret. 1 (A.A) - Maliye ne-
zevi hayatı tekrarlıyoruz. Ara sı· Bir aralık Sadi hastalandı, bir 16.45 te Kızılay haftası: Konferan., mevkutelerinden «Les Annales Go- tendamda polis ba,lıca mütterile- zareti dün sabah orduyu teçhiz 
ra kom,ular bize geçiyor veya biz iki ay hastanede yattı. Ara sıra doktor Fethi (K=Jayın yardımlan), loniales» ıunlan yazmaktadır: ri yahudiler olan iki büyük kah- için bir dahili iıtikraza karar '9111'

onlara gidiyoruz. Fakat bu görüş· ondan bir arkada• vaaıtasiyle 19.00 da plakla dan• musikisi, 19.15 te H. . altınd lmalıt veye baakın yapmıttır. Mütteriler mit ve tahvilleri piyasaya arzet
meler de inzivadan daha beter. mektup alıvordum. Fakat bu müd- Spor musahabeleri: Eşref Şefik, 19.55 · « bımfayelı;nız I .

1 
a yilapı a polis otobüslerine doldurularak mittir. iki milyar 350 milyon ley· 

Çünkü bu ahbaplarla ne konu.._ ... det zarfında en büyük istinatgahı te bo-a haberler' 20.00 de Sadi Ho••- olan u aa ıyet, ngı tere e aramız- k ak 1 k d'lm.i 1 h'' . lik b' bl. • h lm 
T- ' Çünkü ·• ~ ~- d .. be l bakım d ar o a sev e ı f er '\'il uvı· tr me ag emen &atı ıttır. , 

cağımı bilemiyor, onlar söylerkcıı kaybetmis gibiydım. ·· ··nez~- arkadaşları tarafından türk mu.ikisi ve a mevcut munaae ter ın an tl ·n· b'ldirmeae mecbur tu Bu istikraza ait hazine bonolan 
ben mu .. temadiyen eani..,orum. · man kendimde bir zaaf hiaıetıem, teessüfe şayandır. Bundan maada bu ye erı ı 1 • -

J halk şarkıları. 20.45 te hava raporu, tulm 1 rdır yüzde dört buçuk faiz getirmekte-
lstanbuldaki münzevi fakat ra- onun sevgiyle .dolu gözlerine bak- 20.48 de Ömer Riza tarafından arapça faaliyetler bizzat kendi menafiimize Ufa · dir. istikraz 1940 • 43 mali ıene-

hat ve eğlenceli hayatımızı btra· mak, bana mücadelede devam söylev, 2 l .O(l de Radife Neydik ve ar- aleyhtar olmaları itibarile d:ı.ha ziya- Şu,nlg Belveder !eri milli müdafaa bütçesinden 
kıp ta ne diye buralara geldiğimi- icia yeni bir ku'V'Vet bahfıtderdi. kada lan tarafından türk musikisi ve de teeaaüfe pyan bulwıınaktadırlar. fatosunu terketll ödenecektir. 
zi anlamak istiyorsun, değil mi? Bu esnad& ailemin tazyiki de son halk :arkıları (saat ayarı). 21.45 te or- Müftünün elinde, evvelce ltalya, Viyana, 1 (ö.R) - Eyi haber 
Sana bu sebebi anlatabilmek için haddini bulmuştu. Annem, bütün keslO'a, 22.15 te ajan• haberleri, 22.30 sonra da Almanya tarafından veril- alan kaynaklardan öğcenildiği· 
biraz maziye dönmek icap ede- 1 ailemizi mütkül bir mevkie koy- da plakla sololar opera ve operet par- mİş büyilk paralar vardır. Müftü bu ne göre tansölye ŞUfnig daima Yi· TURGUTI.U HUKUK HAK!M-
cek. Hatırlıyor musun, tam on iki duğumu, bu hareketimin fena ni· çaları, 22.50 de son haberler ve ertesi paralar !le merkezi Şamda olan Pa• yanada bulunmakla beraber tim· Uô.tNDEN: . .~38/1~0 
sene llTI'el ıana ne hararetli mek· yetli kimselerin zihninde kötü günün programı. narabizm.in mali cihetlerini tatmin diye kadar oturmakta olduğu Bel- Turgutlunun eski Çomlekçı ve ye-
tuplar yazardım. Seviyordum, ae- 'üphelere yol açacağını söyliyor· etmektedir. Dr. Göbelsin bir müddet veder ,atosunu terketmittir• Sa- ni Yiğitler mahallesinden Fazli oğlu 
'9iliyordum. Yirmi yatımın ilk se'I'• du. Bu söz çok ağtrıma gitti. Et- AVRUPA JSTASYONLARI: evvel iki Arap murahhasını kabul bık Avusturya tansölyesine yeni Mehmet aleyhine zevcesi bacı lbra-
gilisiydi bu! Hayat yalnız bu aev· rafımı saran ve hepsi benim aaa- SENFONiLER: ettiği söylenmektedir. Yapılmakta bir ikametgah tahsis edilmit ve him kızı Nuriye tarafından ikame' 
giye inhisar ediyordu. O, hukuk detimden batka birteY arzu etmi· 22 Belgrat: Senfonik konser, olan propaganda açıktan açığa ya- orada söz üzerine mahpusluk va· edilen mumaileyh Fazli oğlu Meh· 
fakültesine devam ediyordu. Ben yen bu insanlara kar41 naııl mü- HAFiF KONSERLER: bancı düşmanlığı propagandasıdır. ziyeti muhafaza olunmuştur. Bay medin bir mah zarfında hanei zevd-
lisenin ıon sunfındaydım. Sene- cadele edebilirdim?. Nihayet bir 7.10 Berlin kıaa dalgası: Sabah kon• Ve bu propaganda doğrudan doğru- Şutnigin Viyanadan ayrıldığı ha- yetini ihzar ve evlilik vazifelerini ifa 
!erce, hatta, birbirimize sevmek gün peki dedim. seri ( 6. 15 devamı). 13 Berlin kısa dal- k d' f" .. tehd't ttikt beri kat'i olarak tekzip edilmek· etm••i için kanun"ı ı'ht•- ı'fa ve ı'c· 

ed Artık h b. · ti' S" .. .. ya en ı mena ıımızı ı e en . ~ ~ ... 
kelimesini telaffuz etm en se- er,ey ıbni• · ı°zum~ gası: Hafif ınusiki ( 14.15 devamı), 13, bqka, fevkalide Fransız tarafdarı tedır. rasına karar itasına ait dava~ın cari 
'9itmi•tik· Gözler bütün hararetile geri alamazdım. Çünkü ev enme 25 Bükr~. k!Uik pl5k musikisi ( 14.30 olduğu cümlece malfun olan Lübnan * muhalıeme ve tahkikatı için tayin 
lı:onufurken kelimelerin lüZllmauz hazırlıklarına derhal batlamıflar· devamı), 17.45 Berlin kısa dalgası: Jş 
kaldıeıbirya,taydık. o kadar dı.BuaralıkSadihastanedenr.;ık- sonu konseri. (18.50 devamı), 18.IO hristiyan ekalliyeti a~~yhine rnatu~- Siyasi af k::ınunu e?ilen 13/4/~3~.tari?li celse! !ah· 
ahenkli bir çift tetkil ediyorduk mıttı. Kendisini bir gün gördüm Ostrava: ÇQcuk konseri, l 9.05 Ostrava: tur. Bundan başka Lubnan ve Surı- kikata gelmeaı ıçın ikametgahının 
ki. herkesin gıptayla baktığını his ve evleneceğimi söyledim. Heye- Plak: 19. 15 Bükreo. Rumen musikisi. yede camilerde yeniden cihadı mu- - BAŞT ARAF! 5 iNCi SAHlFEDE - meçhuliyetine binaen ilanen yapılan 
ediyordum. Zekiydi, yala,ıklıydı canımdan ve ısttrabımdan bu ka. 19.20 Prag: fantazi hafif musiki, 20.25 kııc!des vaızları yapılmaktadır. Bu !erdi. Bunlar vatan dışında ve ~~d tebligat Üzerine bizzat gelmediği gibi 
ve bilhassa çok iyi kalpliydi. Son· rarı hangi 4artlar içinde vermeye Brüno: Slav dansları. 20.30 Bükreı: propaganda devam ettiği takdirde ellerde kusur ve hatalarının toh- bir vekili muJaddak dahi gönderme
ra, bana yqındaki gençlerden mecbur kaldığımı anlatamadım. Koro konseri. 21.15 Bükreş : Rumen kendi menafiimiz ve hristiyan ekal· metlerini vicdanlarında tafıyarak diği cihetle kendisine gıyap karari 
beklenmiyecek bir sadakatle bağ- O, derin bir kederle yüzüme bak' mus~kisl, 21.3P Berlin kısa dalgası. Mu· Jiyetleri ergeç bunun avakıbını göre- Türk milletinin zaferini ve her sa· tasdirine ve şahitlerin celbine ve de
lıydı. Bu sevgi senelerce devam tı, elleri titriyordu. Hiç birfey söy- sikili karışık proııraro. 21 .45 Prag: Rad- ceklerdir. $imdiye kadar bazı feci hadaki terakki ve inki,afını has- vamı muhakeme ve tahkikatın 6 ha
etmi,ti. Senelerce aramızda en ~emedi. a:Peki, mesut olmanı te- yo orkestrası (Jeramias, Brahms Şenka) hadiseler oldu. Haseçi'cİe bir müddet ret ve hicapla ıtörerek muztarip zire.n pazartesi günü saat on bire ta• 
küçük bir ihtilaf, en ufalı: bir mü· menni ederim» dedi ve Jitti. Fa- 22.45 Peşte: Çigan orkestrası. 22.45 e-nel beş kİJİ öldü ve bir çok ldmse- bir ömür sürme~tedirler. likine karar verilmiş olup bu hususta 
naka .. çıkmamı,b. Beraber ge- kat o aynlılt anının bütün fecaati- Bükreş Rumen musikisi konseri, 23.15 !er yaralandı. Halbuki bunların çocukları ve yevmi mezkiirde bizzat gelmeniz ve-
zer, sonra daima teessürle, istemi- ni, senelerden sonra dün olmut Prag plak kon•eri. 23.30 Viyana: Gece Yakın Şarktaki gailelerimiz oka- akrabaları aramızda yatamakta yahut bir vekili musaddak gönder. 
yerelı: aynlırdılt. Yann bizim için gibi hali hatırlarını. musikisi. dar az mı~· bu gaileleri art~ak- memleket ve milletle beraber 'l.e meniz ve giyahı hükme bir itirazınI. 
ınevcut değildi. Yarını hatırımıza Sonra, biliyorsun, Hasaqla ev- t~ batka btr faydası olmayan böyle farksız olarak vatanın nimetlerin· varsa beş gün zarfında itiraz etm~ 
cetirmeden, giinün bize getirdiği lendik. Yavaf yavaş yeni hayatı- OPERALAR. OPERE'I LER : bır propagandaya daha uzun zaman den iatifade etmekte ve külfetle- ve mahkemeye yevmi mezkılrde gel• 
saat payından mesut yatıyorduk. ma alışmaya batladım. Bir sene 12 Berlin kısa dalgasıı Opera mu•i- müsamaha gözü ile bakalını?ıo rine katlanmaktadırlar. Fakat şu ed .• : . takd' .L b' dah ahk 

d K f ki k . b 1 d · . d m ıgmız ırae ır a m e-Fakat liseyi bitirdikten aonra sonra Ferhat doğ u. albimdeki kisi. 21 Viyana: Operet musikisi (Maks Sionist ajansının Kahirede çıkan ar a ı un arın aıma vı:: 'Sn· kabul edilm' •. . H U 
b 1 1 d l d b k b 

. l meye ıyecegınız . , 
evde annemle abam beni sıkıt· yarayı nası o sa te avi edeceğini Şönherin idaresinde), 2105 Prag: Sme· a:Agence d'Orient» bülteninden: arın a.'u ~e?'a una ara etı. o· M. K. 400/40l/402 / 403 ve 404 
tınnaya ba9ladılar. O zamana ka· dütünüyordum. Esasen o zaman- tananın operalanndan parçalar. Suriye ve Lübnanın alakadar me· mak taıbesını taşımakta ve hıca· .. .. madd l . hüküm! • d . • 
dar bana bir talip çıktığını söyle- danberi Sadiyi ne görmü,, ne de RESiTALLER: hafili tarafından ıevkedilmekte olan bını duymaktadırlar. Bu vaziyet- :fc;1514193~~ 9

e;;,
1

t:C,esm: 
diler mi yanıma yaklattırmaz, bir ondan bir haber almamıştım. Fa- 15.45 Berlin kısa dalgası. Piyano re· tahrik siyaaetine kartı Filistindeki lb- te bulunan vatandatlarımız bu 11 

• • ~e nu 
mektep kızının evlenmeyi dü,ün-lkat senelerden sonra onun hatıra- sitali. (16.30 1arkı ve piyano). 17.45 • tb idd li • d kadar ağır manevi ıstıraptan kur- maralıgıyapkııranilanolunur. 

ek • · k • k d · · • tuh f b' 1 b · t k'b b · ı· ( 19 15 ram ma uatın • et netnyatı e- l ·· h · · • (2088) m ıçın va tı yo tur, eyıp ı,ın H a ır ısrar a enı a ı e aş- Berlin kısa dalgası: Org resıta ı · rin bir şekilde . ''k• tm. t' Filh _ tu mayı cum urıyetın fefkatinden 
içinden çıkardım. Fakat liseden !adı. Daha doktorluğunu alması- keza). 16 P~te: Macar tarkıları, 16.30 kika gazetele ın 1 as e ~ U:· d ba bekledikleri gibi Kemalist rejimi·ı--------------

lduk b h t · 'Ik "h' Vild' r, yaz mevsımın e u . . mezun o tan sonra u mazere- nın emen er esı ıene ı mu ım Berlin kısa dalgası: Brüno · ın tar· meml k tl . • kt l nın on bet seneden berı affı umu· IZMIR IKtNCI HUKUK MAH• 
tim kalmamıttı. Gerçi üniversite· ke,fini yapmıftı. Gazeteler res- kılarından. 20.20 Peşte• Cenubi Ame• . e e en ~ıJ'.aret etme ~ 0 an mi harici olarak memleket dıtın· KEMESINDEN: 
ye de'\'am edebilirdim, fakat lise mini basarak uzun boylu ondan rilca ve Meksika 1arkıları. 21 Belgrat: binlerce Y ahudının, bu ~~ferın. d~- da kalan yüz ellilikler hakkında tzmirde Kahramanlarda 91 inc:l 
tahsili beni çok yormu,tu. Hatta bahsettiler. Birkaç sene içinde Halk şarkıları. 22.15 Berlin kısa dalga- vamı karşısında, boykot sılahmı ıstı- merhametini esirgemesi için hiç d b' · • kalı No 1 d 
son senelerde mektebi terketme- memleketin en mefhur hekimle· •ı: Piyano musikisi (Beethoven, Schubert mal etmek mecburiyetinde kalacak- bir mani ve mahzur kalmamı,tır. ature.nın 1 ırınail~ı kızso S 

3
1tan

2 
tar. ufıedvan' 

k k d . • 1 d ı· d l d b" lann ık b' l' ) b'ld' k d' 0 an sm ı u a n me için en ımı zor amak mec· rin en ve i ım a am arın an ırı 23. 15 Belgrat: Muhtelif Sırp şarkıları. 1 aç ır ısan a ı ırme le ır- Affolunup ta içeriye geldikten k y .. ba d 54 N ] 
buriyetinde kalmı.tım. Esasen ba· oldu. Gazeteler her meselede fik- DANS MUSiKiSi: ~er. Bunun aksi sadası gecikmedi ve sonra Kemalist rejimin Türk ka- Kocasah edı em t pazannH laHali 0

1
· u 

b d b ah ·ı· b k f 1- • • • k · · k p ı•te M G V ., La S · v e oturan •mma. t a ey-am a u t ~ı ın ana a i o rını ögrenme ıçın ona o'uyor· 1O.45 Berlin kısa dalgası. 24. 1 O eş· • • eorges ayssıe « yrıe» nunlıı.rının her vatandasa temin hin ılan bo da • 
duğunu söyliyerek üniversiteye !ar. ilmi çalıtmalarından, yabancı te. de şöyle yazınaktadtr: ettiği hürriyet refaht~ istifade- •-L~...:ı~ç uhşaı_ı:na .vasının cand 
d 1 d 1 k 1 d k d • 't'b B cak h"-" 1 . F'I' I k d,. . d h k &.aruW<&t ve m 111<emesı sonun a: evamıma razı o mıyor u. mem e et er e azan ıgı ı ı ar· • ~ azı acına ımıse enn ı ıs- ye ya nız en ı ıra e ve are d- Med - kanunun 134 ve 138 142 

Bu sefer evlenme fikrini redde dan, eserlerinden ve ke,iflerinden IZMIR MEMLEKET HASTA- t~nı meyus ettiğinden Suriye ve hat- leri bakim olacaktır. ve 1~~
1 

inci maddeleri hüıruı:İ · 
imkan bulamayınca bana gösteri-

1 
durmadan bahsediyorlardı. Bütün NESi DAHiLi HASTALIK· ta daha şayanı hayret olarak, Lübna- Bu kanun layihası yukarıda ar· tevfikan davacı Sultan ile H ~;e 

len namz.etleri ~eğenmemek .i~in 1 tanıdıkların ağzı~da da yalnız o- LAR MOT AHASSISI n~ bütün mevcudiyetlerile bir harbe zo~un~n. sebep ve ıailı:Jerle tanzim yekdiğerinden boşanmalarına :C ~ 
sebepler ıcat edıyordum. Sadı ıle I nun adı vardı. Mıdemden rahat- D O K T O R ~ atılmaları lazımdır? Denildiğine edılmı,tır. bahat Halitte olduğundan hüküm ta· 
bu mevzu üzerinde aramızda en sızlanırım, hemen bir tavsiye c I "1 y ~ gore ~u memleketlerin dahili vazi· rihinden itibaren yeniden bir sene 
küçük bir muhavere geçmi• değil· «aman hiç ihmaı etme derhaı dok- e a ar ın yetıerı böyle bir harekete müsaittir Arkı"tekt müddetle evıenememesine ve ınaaa-
di. Fakat onun beni geçici olmı· tor Sadi Ertuğrula kot. Ostüne ve bu devletler, derilerine mal olsa rifi muhakeme olan 1284 kuruftın 
yan bir atkla sevdiğini biliyor· mütahassıs yokmu,!ıo Çocuğum t ~~i.harici müdahalelerde bulunmalı Bu ayhk derginin 86 ınci sayısı dahi Halide yükletilmesine temyizi 
dum. Ona katiyen itimat edebilir· hastalanır, «aman, mutlaka Sadi lukstlnü gösterebilirler. Bu gayet zengin münderecat ile çıkmıştır. kabil olmak üzere 7 / 3/ 9'38 tarihinde 
dim. Yalnız daha ttp fakültesinin Ertua~ula getirmelisin!» Ne mü,. Muayenehanesi: ikinci Beyler tehlikelidir. Eğer tezatlar diyarında içinde: Mimar Celal ve Reıadm davacının vicahında ve müddeaaley-
ilk aınıflarındaydı. Mektebi, ata· kül bir mevkide kaldığımı hisse- sokağında Fırın kartısında (25) lm lia d kt 
jmı, bitirip te e'\'lenebilecek bir 

1 

diyor musun? Ben onun hayatın- dad 0 asaydık, kabadayılarımız, bir po · jan arma me ebi, lzmir para- bin gıyabında karar verildiği ve usu· 
d h b . k nTumELarEaFONtr •.. 3956 kimseye kendilerini ziyaret etmeği, 4üt kulesi, Kadıköy halkevi müsaba- len tanzim kıhne.n gıyap ihbamaı:ne-

vaziyete gelmesi için a. a ı~ç~ dan tamamen silinmittim. Belki k dil kııa · lerile 
seneler lazımdı. Halbukı hızım artık beni büsbütün unutmuştu. EVi Göztepe Tramvay caddesi en erinden mal satın almağı ve 1 pr~ mühendis Wagnerin •İnin müddeaaleyb Halidin ikamet-
evdelı:ilerin tazyiki günden güne Fakat onun hatırası ve ismi bir No. 1018 TELEFON 2S45 etrafa para saçmağı talep etmeğe bi- cadde İnşası, mimar Zeki Sayarın gilıının meçhuliyetine mebni mah· 
artıyordu. Bir aralık talipler ara- vicdan azabı gibi pefimi bırakmı· raz çekinirlerdi. Fakat burada, böyle yerli ve ecnebi mimar yazılarile ba•- keme koridorun~ talik kılındığı teb-

slna bl·r gençte karıs,tı . Zahiren yordu. Bir ak•am bir baloda ona •1 d •1 d M d k' bir talep gayet tabii telikki edilmek- ka memleketlerde mimari faaliyet- liğ makamına kaım olmak üzere ilin 
, me ag a ım, aıı a ım. a am ı ted' K . . • l d bah tmekted' M' !ar 1 

hiç bir kusuru yoktu. Gençti, çir· rastladık. Tam on sene sonra.Hep artık herteY maziye karıfmı,tı, d-,;:·. omtularımızın vazıyetlerını erüh. en d' ) se B leditr.le ımar . a, o unS 7t• Adi" .. __ L_ . d 
kin denilemezdi. Mütevazi bir me- o aynı cocuk batını ta,ıyordu. Ya- bari tesadüf onu bu kadar ısrarla ~$lırmeme!erine şaşmak lazım mı· :ı .en ıs ere, e ye re tavsıye u anın ı mu....ueretı var ır. 
muriyete sahipti. Terbiyeliydi. nında henüz on yedi ya,larında kar,ıma çıkarmasaydı. Müthit bir dır· Münferit tehevvürlere, netice erız. l89l (2079) 
Sık sık bize gelip giderdi. Kimden olan genç ve güzel kansı nefis bir ıstırap çekiyordum. itle günün bi· ve"'!eYecek hareketlere komşuları- 81 
bahse~tiğimi anlıyorsun değil mi? tuvalet içinde, balonun en güzel rinde kocam, gelerek bu kasaba- mız ılk Önce inandılar. Bugün, ken- Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
Kocam Hasan. O, kar,ıma çıkan kadınıydı. Yanımdan geçtiler. da bir memuriyet teklif ettikleri· dilerine gözlerini açmalan icbar edi- mikroplarını kökünden temizlemek için (Helmoblö) kullanınız 
rakiplerin en tehlikelisiydi. Ra-. Gözlerimiz kartıla,tığı halde Sa- ni söylediği zaman sevinçle boy- liyor. Kom,ularımız, parasını kendi· e • 
kiplerin diyorum, çünkü, ben 0 za· di beni tanımadı, ~ anda iç.im;Ien nuna urıldım. Sonradan dütün- !erinin verdikleri bir oyundan artık H E L o B L o 
nıanlar, bütün namzetleri, aaade- geçen fırtınaları hıasetmedı bıle .. düm ki bellci o da hakikati his etti usanmışlardtr ve müdafaaya geçme-
time kartı çıkan rakipler feklinde O, t:ı.kdi~ gören, sevilen, ~ayı!an de bana birşey söylemeden bu ça· iie hazırlanmalıtadtrlar.ıo 
ıörüyordum. maruf btr adamc!ı. Ben kımdım, reyi düsündü. 

Her ,eye rağmen aileme muka- mütevazi. bir.b~le~i~e memurunun Şimdi burada çok rahatım. o. Satılık apartman 
~emet ediyordum. Ancak bu mu· karısı. Bır hıc;. Talı ne tuhaf ~ey nun ismi ve fÖhreti gazetelerin bi
kavemetin ne zamana kadar de- diye dü,ünıl.üm. «Daha bir iki se- le uğramadığı bu sakin ve ıssız Fuarın kartismda 3 numarıı.h ye:ıi 
vam edeceğini kestiremiyordum. ne aileme karşı mukavemet gös- kasabaya eri~emez. Şimdilik, bun· yııpılmalıta olan Apartman satılık· 
Ailem akrabalarım, el birliği ol· terebilmit olsaydım, ,imdi onun dan batka bir arzum yok. Maziyi tır. içindeki bay Cemile müracaat 
ınuı iİle beni evlendirmek istiyor· kansı bendim• diyordum. kalbime gömmek ve artık hiç bir edilmesi. 
lard~. Tek bqma bir ıenç kız ne O ıece yatağımda kendi kendi- ~ey hattrlamamak istiyorum.• S.7 1-3 (2048) 

Böbreklerin çalı~mak kudretini arttu·ır, kadın, erkek idrar zor
lukları~ı, eski, yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel aerıs~. 
sık sık ıdrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
idrar temin eder. Sıhhat vekaletimizin ruhsatını haiz bulunan 
HELMOBLö her eczanede bulunur. 

DiKKAT ı HELMOBLö, idrarınızı temizliyerek mavileştirir 
J. c."-;t .::· 

, 



Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motorelklet, Blelklet ve .... 

En ucuz f iatle mağazamızda satılmaktadır 

TORMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemeraltı caddesi Emirler çar,ısı kar,ıeında No. &ı 
~. 

T ASFIYE HALiNDE 
Aydın Zirai Satış Kooperatifleri 
ittihadından: 

30/5/938 tarihli umumi heyet içtimaında ittihadımızın tasfiye 
i9lerinin lzmir incir ve üzüm Tarım kooperatifleri birliğine dev
redilmesine karar verilmittir. 

Eski tasfiye komisyonunun bugünden itibaren vazifesi niha
yet bulmut olduğundan tasfiye halinde bulunan ittihadımızla 
alakası bulunanların lzmir incir ve Uzüm Tarım aahf koopera
tifleri Birliğine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

1889 (2084) 

• 

Çiftçilerimize 
Sovyet (Tehnoeksport) Fabrikalarının ziraat 
makineleri saflam, ucuz ve kullanışlı olup 

her hususta rakipsiz makinelerdir 

Ekin biçmeye mahsus en son ıiatem tırmıklı ve dolaplı orak maki· 
naları, traktör ve HAYVANLA çalıtan biçer ve bağlar makinala· 
rı, muhtelif ebadda Elvatörlü, saman toplu, bilyalı en ıon model 
buğday çeltik harman makinaları, ve biçer, döverler, çayıra 
mahsus açık ve yağ banyolu tek ve çift hayvanlı çayır makinaları, 
ot ve ba,ak toplamağa mahsus beygir tarakları, bağ ve haterat 
mücadelelerinde müstamel ve her keseye elverifli dayanıklı Pül· 
varizatörlerle süt makinaları genit mikyasta pamuk zeriyatında 
bilhassa ekim ve çapalama itlerini muvaffakıyetle yapan Oni
veraal traktörleri muhtelif tip ve beygir kuvvetinde traktörler ve 
pullukları, bunların bilumum aksamı en kuvvetli, çeliklerle ya· 
pılmıt olup her kese tavsiye edilmeğe değer. Bilhassa Ege mınta• 
kasında kullanılan ve aranılan Ozüm kalburları metanetiyle ta· 
nınmış olduğundan ihtiyacınızı adruimize bildirmeniz menfaa· 
tinizi mucip olacaktır. 

Türkiye Merkez deposu : Galata Tünel caddesi Perçemli ,o. 
kak Numara 19. lSMAIL HAKKI KOZACIOCLU ••. 

lzmir tubeıi Halimağa çartıaı No. 20 
1-13 949 

Devlet demiryollarından: 
2~938 tarihli Y eniasır ve Anadolu gazetelerile ilan edilen 

ve satıfı 1-6-938 Çarfama günü saat 9 da yapılacağı bildirilen 
A1sancak ve Basmahane anbarlarındaki toplanmıt hububatın iha 
lesi görülen lüzum üzerinf" 16-6-938 Per,embe günü saat 15 e 
bırakılmıttır. Sf'tılacak hububatın cins, miktar ve muhammen 
kıymetleri atağı da gösterilmittir. isteklilerin kanuni vesaikle 
birlikte muayyen gün ve saatte Alaancak 8 inci ifletme komisyo
nuna müracaat etmeleri ve muvakkat teminatı yatırmaları lazım
dır. Hububatı ıörmek için Alsancak ve Basmane Anbar müdür
lüklerine müracaat edilmesi. Şartnameler komisyondan parası>: 

il-ITiYATLI DAVRANINIZ 

alınabilir. Muvakkat teminat 2957 kurustur. 

Cinsi 

Pamuk 
Pamuk çekirdeği 
Hububat 
Palamut 
incir 

Beher kilosunu~ 
Muhammen kıymeti 

K.R. Santim 
5-
1-
o 50 

1 50 
4 75 
2-4 1871 

tZMtR BELEDlYESlNDEN: 
1600 lira bedeli muhamınenli ve 

Kilo 
Takribi miktarı 

ilan 

25 
350 

70000 
2000 

200 
(2078) 

evsafı fenni şartnamesinde yazılı Seferihiaarın Hıdırlık mahalle
Belediye fen heyeti için satın alına- sinden lbrahim oğlu Ali kızı Gül
,cak bir kamyonet, makine ve elek- 'üme 108 lira 14 kurut ve maa ma
trik mühendisliğinden tedarik edile- sarif borçlu aynı mahalleden ölü 
cek mali ve fenni ıartnamesi veçhile lsmail oğlu Hüseyin Kerestecinin 
açık eksiltmeye konulmll§tur. ihale- ifbu borcundan dolayı mahcuz ve 
si 17 /6/938 cuma günü saat 16 da paraya çevrilmesine karar verilen 
Belediye encümeninde yapılacaktır. Seferihisarın Konak arası mevki
~tirak etmek isteyenler 120 liralık inde ve tapuca tarkan Yakomi oğ
.nuvakkat teminat makbuzu veya lu Dimitri garben Hacı Halil oğ
banka teminat mektubu ile söylenen lu Hüseyin bağı ve timalen ve ce· 
gün ve saatte encümene gelirler. nuben yol ile çevrik ve tapuca bir 

2-7-10-14 1897 (2080) dönüm olarak yazılı ise de vukuf 
Beheri 14 lira 50 kur°'tan 1160 ehli tarafından bilmesaha iki bu. 

lira bedeli muhammenli ve evsafı çuk dönüm ve 400 metre murab-
fenni şartnamesinde yazılı Karşıya- baı olarak zuhur eden ve içinde 
ka suyu İçin abonalara takılmak üze- üçü büyük ve ikisi fidan olmak üz
·e satın alınacak 80 adet Meikenin re bet zeytin ağacı ve kuruyarak 
mzmos sisteminde standart su saati meyve vermekten mahrum bir ba

eksiltmeve konulmuştur. ihalesi 17/ dem ağacı onda biri mütenevv: 
"/938 Cuma günü saat 16 da Bele- ve mütebakisi çekirdeksiz olmak 

diye encümeninde yapılacaktır. İşti- Üzere 1000 üzüm asmasını havi 
rak etmek iatiyenler 87 liralık mu- 225 lira kıymeti muhammineli ba
vakkat teminat makbuzu veya banka ğı 6 Haziran 938 tarihinden itiba
teminat mektubu ile söyler>en vün ve ren bir ay müddetle açık artırma. 
saatte encümene gelirle• ya çıkarılmıştır· Satıf 6 Temmuz 

2-7-10- 4 yı:--· '2081) 938 tarihine rastlıyan Çarşmba 
2500 lira bedel; • •mmenli ve günü saat 13 te yapılacak ve sürü. 

evsaf fenni sartll' r eıinde yanlı te- len. muha~men ~ıymetin Y,etmif 
mi:dik servisinin sulama iı!erinde betı buldugu takdırde en ço.c pey 
kulbnılmal. üzere satın alınacak 1 sürenin üzerinr'" bırakılacaktır. 
adet kamyon sa.esi Makine ve elek- Sürülen pey yüzde yetmİf beti 
trik mühendisliiiinden tedarik edile- bulmadığı takdirde satıf on bef 
cek mali ve fenni şartnamesi veçhile gün daha temdit edilerek 21 Tem
açık eksiltmeve konulmuştur. ihale- muz 938 Pertembe günü saat 13-
,; 17 /6/938 Cuma şıürü 18at 16 da te yapılacak ve nisbet gözedilmi
' · 'ediye encümeninde yapılacaktır. yerek en çok pey sürenin Ü7P•inde 
l· •irak etmek istiycr>ler 187 lira 50 kati olarak bırakılacaktır. Mezat 
'-"'r ısluk muvakkat teminat makbu- kaimesi 6 Haziran 938 tarihinden 
zu veya banka teminat mektubu ile itibaren Seferihisar icra dairesin
•Ö"!enen 17ün ve sa~tte encümene ge- de acıktır. Talipleri yüzde yed" 
lirler. buçuk teminat akçesi veya mil1' 

2-7-10-14 1895 (2082) bir banka mektubunu Seferihisar 
ı _ Ordu dahili hi?.ınet kanunu- icra dairesine vermeleri lazımdır. 

nun 2 inci madde•ini deği~tiren 21 / En son artırma eski belediye önün· 
5/~38 günlü ve 3387 sayılı kanun. de ve kuttuluf m;ydanınd~ ya~ı-

2 _ Kemaliye ve Tercan kaza- lac~tır. Bu gayrı menkul uzerı.n· 
!arının Erzincan Vilayetir>e ve A~ın el~ b~~ lı.a~kı buluna.nl_ar v~rsa yı~· 
nahiyesinin de ElP.zıli vilayetinin mı ~un ıçın?e ~efe~ıh;sar ıc~~ daı· 
Kebım kazalarına baHanmaları hak- resme vesaık ıle bırlıkte muraca" 
kındaki 18/5/938 günlü ve 3383 atları aksi takdirde tapuca ~ayıt.!ı 
sayılı kanun Belediyenin ilan tahta- olan haklarından maada hıç bır 
sına asılmıştır. hıısuswı nazara alınmıyacağı ilan 

B led
. . M h . olunur. 1890 (2087) 

e ıyemız u asebeıınc!e 49 
Lira maas1' mukayyitlik münl-aldir. cak ola'l müs,baka imtihanına i~ti· 
Uakal Orta me1<tep mezunu olmak ·~k içi., r>ufus kaii;ıdmı ve mektei> ve 
ve daktilo bilmek ve aakerliii;ini yep- Pakerlik vesikasını hamilen saat 1 O 
mı• clmak şarttır. Talip olanlann 6 ela beıap iskri müdürlüğüne müra'· 
Haziran 938 azartesi ırünif va.,ıla- caatl.arı ilan olunur. -

ye sevıri tezanuratı 

SICAKLAR.. BAŞLIYOR 
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VERI;5iYa SATIŞ 
SAJ.liE>iNiN SESi VE. AC.ENTELER.iN DE 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

A. ..... 

Manisa Şehri Elektrik Tesisat bir
liğinden: 

Manisa tehri elektrik tebekesinde kullanılmak üzere 9-9.5 
metre irtifaında ve muhtelif ebatta 320 demir potrel direk mü
bayaa edilecektir. 

Taliplerin fabrikada delikleri yapılmıt ve itçiliği ikmal e · ı. 
mi' olarak sif lzmir fiatlerini 10/6/938 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 18 e kadar Maniaada bulunmak üzere göndermeleri 
lazımdır. Teslim müddeti en fazla on bet ağustos 938 tarihi ola· 
caktır. 

1 - 2 1859 (2070) ............. 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır ... 

Bir adet küçük pille itler, altmıf metre mesafeyi aydınlatır, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınlattırır, uzaklattırır, dağıtır ~e toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, Yuvarlak camlı, renkli 
ve beyaz pek çe,idi vardır. Tavsiye ederiz. 
t~~ ···#.•&& • -- w; • 
lzmir Vilayeti Muhasebei Husu-

müdürlüğiinden: • 
sıye 

Burnava nahiyesine ba(ilı Eğri dere köyü arazi tahririne ait 
itiraz tetkikatı ikmal edilerek komisyonca takdir edilen kıymet
ler kat'iyyet keabetmif olduğundan tahrir neticesinin 938 mali ; 
yılından itibaren tatbik edileceği kanunun onuncu maddesi mu· ' 
cibince. iliıı olu.nur., 1901 (2086) 

, 

_.~1 
TtiRJCi)'E 

CUMHV RIYETI 

.BANKASI 
, :~.iJ. . ' ·, . 

Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları· 
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON ....... _ 
----!!!!:!!!!!!~!!!!11!!~!!!!!!9111!!!11'2!!!!!!!!1;-=ı!!l!!!!!!-

Eczacı Kemal K a
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Ki.milin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakhr. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
~lemini şaşırtmış bulunmaktadır 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, ltolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıiteler üzerinde Kemal 
Kamil adını ıı:örmelisi.niz. 

ıı-----------------~miii::!!!!!!Bll ... ._. ........ 

Ditleri içinden dıtından temizliyen her kesin beğendiii v~ 
doktorların tavsiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Dit Fırçaaıdır ..... . 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında araymu. 



GRIPIN 
Kaşelerin· n tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

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

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

olan ağnlara kartı ihtiyatlı bulunmuf olurıunu. 
icabında günde (3) kQfe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız oe her yerde urarla Gripin iateyiniz 

Taklitlerinden Sakıruruz 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiY 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün l!ge 
haJkına kendisini ıevdirmi•tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıusivetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
lstanbulda bütün E2e ve Izmirliler bu otellerde buluıurlar. 

Ağız bütün mikroblara daima 
unutmayınız bir kapıdır. Ve 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatti. zatürreeye yol açtık. 
lan, iltilaap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ıit, nevruteni, ııhna ve romatiz· 
ma yaptığı fennen anla,ılmıttır .• 
Temiz \\ğız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar· 
h olmuştur. Binaenaleyh dişleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmeliıi· 
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek dişlerinizi konımut olur· 
sun uz. 

RADYOLIN 

açık 
ki: 

ile dit lerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırçalayınız ...• 

ENGÜRÜ BOY I EVİ 
Tenezzüh OTOLARI, OTOBOSLER, KAMYONLAR, aair 

her nevi Güzelliği anu edilen ve zevki oktıyan MADENt ef yalar 
elektrikli PISTOLA (TABANCA) ile boyanır •• Cili. verilir, bo
zulan kaımlar tamir edilerek hiç belirıiz bir hale getirilir. 

BOYALAR MACUNLAR en iyi AMERiKAN boyasıdır. 
BOYA EVtMIZ : Mmıleketin duyduiu bir noksanlığı ikmal 

etmekle iftihar duyar.. . • 
FIA TLERIMIZ : Rekabet için deiil, nef uet için mütterilen-

mizin cöaterecekleri raibete bağladır. 
USTAMIZ : Awupanın en iyi müease1elerinde çalıtm•f 

TOR K &'encidir. 
JZMIR : Cümhmiyet Caddesi: (ikinci Kordon) Inhiıarlar bat 

müdürlüğü kartıımda (t 1 t) numarala yerdir. 
H.3 1 -13 0054) 

Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhi difler her insanı zlJade
alle memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsatsız olan 

"PERLODENT .. 
dlf macununu kullanınız. Bundan eld 
edecetjlnlz mOkemmel neticeden çok mem
nun olacaksınız 

... 

TURAN r abrikalan mamullbdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet !abuolarını, ıraş sabunu ve kremi ife gllzellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde taahlmaktadır. Yalnız toptan sa· 
taşlar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Po ta Kut. 224 Teefon s•ss 

N.AS1Jii[AC1 
t 

K AtiZU K fı5" 
•' . _ ... 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

o·oKTOR 
J::n eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

köktıoden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanıuk eczanesi her eczanede bulunuı·. 
Ciddi ve müessir bir nasır i!Acı~ır. 

, 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLJ\_Ç 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
TE • LlNIE Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDEs 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN SA TURNUS vapuru Elyevrn limanı· 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE mızda olup Amstcrdam ve Hnmburs 

HAMBURG, A. G. , limanlan için yük almaktadır. 
LARISSA vapuru 28 mayısta beklenı· ı HERCULES vapuru 10/ 6/ 938 de 

yor. Anven, Rotterdam, Hamburg ve b kl kte olup B v e enme urgas, ınna ve 
Bremen limanlann için yük alacakhr. K"' t ı· 1 • • ··k 1 k oa ence ıman an ıçın yu a acıı tır. 

SOFIA vapuru 31 mayısta bekleni· SVENSKA ORIENTE UNlEN 

yor. Anven, Bremen ve Hamburg li- VINGALAND motörü 10/6/938 ta· 
manlarından yük çıkaracaktır. .h. d b kl '-t ı R tt d 

rı ın e e enmeıt e o up o er am, 
CHIOS vapuru 8 haziranda beldeni· H b Gd • O tz' O · --'-

yor. Rotterdaın. Hamhurg ve Bremen 
am urg. ynıa, an ıg, anım1U-. 

ve Baltık Iimanlan için yük alacakbr. 
için yük alacakbr. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

ARMEMENT H. SCHULDT 
MARITZA 2 h · d b k SUÇEAVA vapuru 8/6/ 938 de bek-vapuru azıran a e • 

1 · R d H b B lenmekte olup Malta Manilya ve Ceno-enayor. otter am, am urg ve re· 
ı . 1 •. ,_ ) k va limanları için yük ve yolcu alır. 

men ıman arına yu.,. a aca tır. ALBA JULIA vapuru 2/7 / 938 de 
SERvtCE MARITIME ROUMAINE 

beklenmekte olup Malta, Marsilya ve 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 31 mayısta bekle- Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 
ZEGLUGA PO~KA S/ A niyor. Köstence, Galatz ve Galatz ak

tarması Tuna limanlan için yük alacaktır. LECHtSTAN motörü Elyevm lima· 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE nımızda olup Anvera, Dantzig ve Gdy· 

nia limanları için yük almaktadır. 

SAN ANDRES vapuru 2~5ı!;.~iranda ilandaki hareket tarihleriyle navlun• 
bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum lardaki deği§ikliklerden accnta mesuli
'~- 1 "'k l kb yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
ıunan arına yu a aca r. 

JOHNSTON y ARREN LINF.S L TD. ikinci Kordonda FRA TELU SPERCO 
LIVERPOOL vapur acentalığına müracaat edilmesi rl· 

b '- ca olunur. 
A VIEMORE vapuru 3 temmuzda e11;· Telef 

• • . on : 4111 / 4142 / 2663/4221 
lenıyor. Liverpool ve Anvera lımanlann· 
dan yük çıkaracak ve Burgas, Varna, 

Köstence. Sulina, Kalas ve Braila liman• 
lanna yük alo.caktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGED vapuru 6 haziunda bekle-
niyor. Port &it ve lakenderiye limanla· 
nna yük alacaktır. 

TJSZA vapuru 1 O haziranda beklen!• 
yor. Tuna limanlan iç.in hareket ede-

--..-=----....::~,..._...,_PC:;;!ll!!!p 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acent sı 
BiRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lioes Ltd. 

LONDRA HA'ITI 
ccktir. DESTRO vapuru 7 haziranda 

Dlndai.l hareket tarihleriyle ruıv~ Liverpool ve Svanaeadan gelip 
lunlardnkt değ~iklilderden -acenta me- yük çıkaracak. 
suliyet kabul etmez. CA V ALLO vapura 7 haziranda 

Daha fazla tafsllAt almak için Birtn- gelip Londra ve Hull için yük al • 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zce cakttr. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- FLAMINIAN 'Vapuru 22 hazİ· 
caat edilmesi rica olunur. randa Liverpool ve Svanseadan 

Tel. No. 2007 ve 2008. gelip yük çıkaracak. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
BELGION vapuru Hamburg, Rotter

dam ve Anversten gelip 31 mayısta yük 
çıhracalı:tır. 

GERMANIA vapuru 9 • 1 O haziranda 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham· 
burg ve Anvera limanlan için yük ala
caktır. 

LINEA SUD AMERtKANA 
ELiN K. Motörü 15/20 haziranda 

beklenmekte olup Nevyork için yük 
alacaktır. 

UNlTED STA TF.S AND LEV ANTE 
UNE LTO. 

BAGDAD motörii 1 haziranda bek
lenilmekte Nevyork için yük alacaktır. 

DANIO motörü Temmuz iptidasında 
beklenilmekte Nevyork için yük alacak-
br. 

DRAGO vapuru 25 haziranda 
Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

BALKANLAR ARASI HA Tfl Büyük fedakirhldarla vücuda ge-
ZETSKA PLOVIDBA A.D. tirilen fabrikamızda yerli mab ola-

KOTOR rak ber model çatal bıçak kqdi 
Balkan ittifakı lkasat konferansınin • 1 1 aktad A ' upa m1amula" .. . . . .... ıma o unm ır. vr • 

seyyah, yolcu ve yuk ıçın teaıı ettıgı ~ tı ayanna faile olan bu emsalsiz yerli 
hatta mensup Yugoslav bandıralı malı fabrikumm mamulibnı her 

L OV C EN yerde aravın1z. 
Lüks vapuru pazartesi 2 3 maya saat LOKANTA ve Gazinoculann 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, nazarı dikkatine : 
Korfu, Adriatik limanlan, Venedik, Tri- Fabrikamız BAŞKURT marka· 
este ve Susak limanlan iç.in yolcu ve yük lı YERLi mamulahmızı görme
nlacaktır. 1 den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 

Gerek vapurların muvasalAt talrhlerı, 1 takımlarınızı almayınız. Bütün 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- 'mallarımız hem kalite itibariyle 

, kında accnta bir faahhllt altına girmez. Avrupanınkinden daha yüksek vo 
Daha fnz1a tafsilat almak için Birinci 

1 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) ucuzdur. 
umumi deniz ncentalığı Ltd. müracaat Umumi Satı• Yeri: lstanbul Tab-
cdilmesf rica olunur. takale caddesi No. 51 

TELEFON : 3171 - 4072 ( Jak Dekalo ve Şsı.) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı ke
tif bedeli 1.564.863 lira 86 kuruftur. 

2 - Eksiltme 8/6/9'38 tar.ihine raatlıyan çarf8.1Dba günü aaat 
15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su ekıiltme komiı· 
yonu odasında kapalı zarf uıulüyle yapılacaktır. 

3 - lıtekliler eksiltme, tarbıame, mukavele projesi, Bayındır
lık itleri genel tartnameai, fenni p.rtname ve projeyi SO lira mu
kabilinde ıular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 69.696 liralık mu
..,.akkat teminat vermeai ve 500 bin liralık nafıa ıu itlerini Teya 
buna muadil nafıa itlerini taahhüt edip muvaff akıyede bitirdi
ğine Te bu kabil nafıa it terini bafal'JDakta f eoni kabil'1eti oldu· 
ğuna dair nafıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesikalı ibru 
etmeıi iıteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ıa
atten bir saat eyye)ine kadar ıular umum müdürlüfüne makbuz 
mukabilinde vermeleri llzımdır. 

Poıtada olan gecikmeler kabul edilmez. 1343 
10- 17-25 -ı 1526/ 1343 (957) 



lngilterede mecburi askerlik 
Bir harp tehlikesi karşısında lngiltere bu tedbire de lüzum görüyor 

Berlinde endişe başladı Hariçten fit verilmezse 
"Eğer bu karar verilirse Almanyada Çekoslovakya dahili vaziyetini kendi 
hakiki bir heyecan uyandıracaktır,, kendine pekala düzeltebilir 

Bir Alman gazetesi böyle diyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra 1 ( ö.R) - Londra mu- 'ZaruTet seferber edilebilecek olan 
hafazakir mebuslarından bir he- adamların ıayısını önceden bil- "'",,..,, ,.,,.,.._.,.,. 
yet dün aktam batvekil Sir Ne- mek olacaktır. Keza bu ıeferber
ville Chamberlaini ziyaret ede- liğin ne tartlarla tahakkuk edece
rek muhtemel bir harbe kartı ih- ğ:ini de öğrenmit olmak lazımge
tiyat tedbiri olarak ıilah tatıyabi- lecektir. 
lecek erkeklerin milli bir kayıt Londra, 1 ( ö.R) - ihtiyaç ha
muamelesine tabi tutulması hak- linde milli mükellefiyetin te ,kilat-

Çekoslovakyada Südet Almanları 
'#.:; nümayİf yapıyorlar 

Prag 1 (ö.R) - Südet Alman,tir. Keza Avrupanın istikrarına da1nanma ~fleri olan general Bra•tk 
partİlinİn parlamento grubu .«i B. iyi hizmet etmi,tir. Her iki tarafdan ve amiral Reder, Alman müaellü 
Kwıt tarafından Karlo Bivaride aöy-ı aldığını haberlere dayanarak kat'it kuvvetleri umumi kumandanı gene
lenen nutku 14madde halinde huliaa 

1 
kanaatim vardır ki Çekoılovakyanm ral Kayael ve Şansölyelik servisi ~fi 

eden haberlerin n~ri münaaebetile kendi içinde bu meaelenin doıtçal B. Lemeratir. 
Südet Partisi mahfelleri bu on ve daimi ~ide halli için lizmı olan Paris 1 (ö.R) - Hariciye nazıri 
dört Maddelik nutuk söylendiği unsurlar mevcuttur. Yeter ki d14a- B. Bonnet dün akşam lngi]tere sefiri 
ıırada alınmıı bir huliaadan iba- ndan tiddetli hiç bir müdahale ya- sir Eric Phippai kabul ebnİ4tir. Gö. 
ret olduğunu ve gazeteciler tara-l pılmaaın. Bu ümidin tahakkuk etme- rütme Çekoslovakya meselesi üze
fmdan mensup oldukları mem- ıi için Prag hükümetile Südetler ara- rinde ve Forayn ofis orta Avrupa 
leketlere tebliğ edildiğini ima edi- smda müzakerelerin haricin hiç bir servisi reisi B. Strangm Prag ve Ber-

l ngiltere deniz lıuovetlerindcn bir parça yorlar. Südet mahfelleri bu vesi- tesirine kapılmadan devam etmesi lindeki temasları etrafında olmu,tur. 
lngillere krali~, lngiliz hava kuvvetleri başkumandanı ile bir kanın ne,rinden oldukça sıkılmıt gö- İcap eder. B. Bonnet diğer tarafdan Sovyetler 

hava manerJrasında rünmekte ve yalanda bu noktaların! Berlin 1 (ö.R) - Almanyada birliği maalihatgÜzanru da kabul 
lıında görütlerini izah etmİftİr. landırılması hakkında B. Cham- detmektedir. teBöraen Zeitung» turih edileceği hissini uyandırmak- eski hariciye nazın Von Neurathın ederek ~mazlık komitesinin me.; 

B. Cbamberlain bu projeye ce- berlain'in Avam kamarasında bu- diyor ki : Eğer bu karar veriline tadır. Bundan bafka bu metnin bat riyaseti altında teşkil edilmiş olan aaisi hakkında görü,müıtür. 
Yap olarak fUDU bildirmittir ki gÜnkü beyanatına ehemmiyet ve- Almanyada halnki bir heyecan vekil B. Milin Hoclzaya yapılmıt gizli kabine konseyi teşekkülünden Paria 1 ( ö.R) - Südet meaeleal-
bupnkü halde resmi askere alım rilmektedir. Ba,•ekil harp ilanı uyandıracaktır. mukabil teklifler mahiyetinde ohna- beri ilk defa olaralı dün içtima et- nin hallinden önce daha iki merha· 
liıtelerinin ve bunlara benzer di- halinde tatbik edilmek üzere tim- dığuıı da göz önünde tutmak icap mittir. Bu İçtima hakkında hiç bir lenin geçilmesi kalmı§br. Birincisi 
jer kayıtların teaiıi daha evvel- diden alınmıt olan tedbirleri ifşa Londra, 1 (ö.R) - Şefildde eder. tebliğ neşredilmif olmamakla bera- 12 haziranda yapılacak olan aon kı-
den hüldimetin dikkatini çekmit- 1 etm~ae de me~cAudiyetini bildir~· söyledi~i bir nutukta B. Vin~t~n ~ ~ <.ö.R) -::- Dün~ be.r A~.ıiy~~ m~e~de.t~- sım belediye intihabıdır. Bu~u B. 
tir. Ancak hülriimetin fikrince cektir. Bu tetkılattan maksat mıl-ı Churchıll ıulhu kurtarmak ıçın umwnı bır İçtimada aoz alan eski na- mm edildıgme gore fikir teablen gu- Hodza tarafından ve 20 hazıranda 
timdiki. hald;-e • idari !>-kım~an letin bü~ c~nh .ku~etlerin.in pra.tik bir p~aı:ım esaslarını fÖyl. zır~ B. Vimton Churchill ~~ nün ~selesi olan ~ütün ıiyasi mes_e: ~ ~uluna~ o.lan milliyet~er ıta
böyle bır proıenın tevlıt edebıle- harp halınde hızmetıne luzum hıı- ce ızah etmıtbr : me9elesme temas ederek dem.1'tır leler uzerinde ve bılhaua lıpanya ıtı tusunun ne,n takip edecektir. Bu 
ceği mahzurlar faidelerinden faz- sedilen noktada 24 saat içinde bu- 1 - lngiltere gen it mikyasta ki: ile Alman - Çekoslovak ihtilafı üze- statü siyasi, ekonomik, adli ve 
ladır. lunabilmesidir. Söylendiğine gö- silahlanmalı ve mümkün olduğu - Çek meselesi dolayısile tehlike- rinde olmuştur. kültürel olmak üzere dört kısma ay-

Diğer taraftan haber alındığı- re bu tedbirlerin bütünlüğü bir kadar evveli kuvvetli olmalıdır. nin tamamiyle geçtiğine henüz emin Şunu da hatırlatalım ki gizli kon- nlmaktadır. Bunun nqrİ B. Hoclza-
na göre B. Chamberlain bu ıa- aydan beri uzun tetkiklere mevzu 2 _ Bu ehemmiyette bir ıilih- olamayı~. Bununla beraber m~- sey 4 fubat tarihinde eski h~ciy~ 1 nın radyoda aöyliyeceği bir nutukla 
bah aTaJD kamarasında hüküme- olmuttur. )anmanın biricik mazereti olan kaktır ki aon hafta esnasında lngıliz nazın Baron Von Neurathın nyaseb 1 olacaktır. 
tin harp halinde mecburi askerlik Batvekilin ehemmiyeti inkar Milletler Cemiyeti paktına ıadık hükümetince alınan tedbirler ve bu-1 altında ıe.kil edilmi§ olup 8 izayı ih- Bu arada Südetlerle müzakereler 
aahumda almak niyetinde oldu- edilemiyecek olan bu beyanah kalmalıyız. ~~etle müZalıir olan F~ız 1 tiva etmektedir. Bunlar da Von Rib- devam etmektedir ve Südet mebua
iu tedbirler hakkında beyanatta böy!e birden bire y~pmasımn re- 3 _ Pakta dayanarak büyük 11.!uetı sulh~ muh~f~ı İşm~9 ~';1'e>P, B. Göbels, Feld- Mareşali lan Y~ bqveki~ tarafından tekrar 
bulunacaktır. Bu mesele itçi par- bebı geçen pazarteıı günü Avam küçük diğer memleketlerle birr goze çarpar bır terakkı temm etmif- Göring, B. RudoU He11, Ordu ve do- kabul edıleceklerdır. 
tiıi içinde tlmdiden hararetli mü- Kamarasında harp ıerviıleri ara- likte tahrikıiz bir taarruza muka-

nakaplar tahrik etmi• bulunmak- ıında irtibat nazırı B. lnskip ta- vemet için tedbirler almalı ve Bombardıman FaA cı· aları 
tadır. rafından böyle bir planın mevcu- sulh ve ve hürriyet arzumuzu te-

Öyle aanıhyor ld B. Chamber- diyetinin ima edilmit olmasıdır.. yit etmeliyiz. 
lain fU mülahazaları ileri ıürecek· Şimdilik resmen böyle bir teY dü-
tir : Evveli aıkeri kuvvetlerin- tünülmemekle beraber öyle tah- Londra, 1 (A.A) - Muhafaza-
mevcudu unsurunu hesaba kat- min ediliyor ki yakında lngiltere- kir mebus Morris ticaret nazırın- Bu·· tu·~ du·· yada bu·· yu·· k f t 
madan ve bunların ıeferberliiini 1 de bütün ahali genit mikyasta dan istizah ta bulunarak Franko 0 0 0 e re Uya 0 • 
önceden hazırlamadan diğer bir kaydedilecek ve harp halinde her nezdine ticaret ajanları gönderil-
harbi göz önüne getirmek bile vatandatın ifgal etmeıi icap eden mit olmasını lngiltere ile ispanya d d h •• k •• t • 1 15 t d •• •• d •• 
imkinıızdır. Batvekil seçen gün mevkii kendiıine tayin edebilmek arasındaki ticaret münasebetleri- Jr ) U ume ÇJ er a yare uşur U 
avam kamaraımda harbiye neza- maksadı takip edilecektir. ni iyilettirip iyilettirmediğini ıor-
retleri arasında koordinasyon na- muttur. 
zın ıir Thomas lnskip tarafından 'ı Berlin, 1 (ö.R) - Alman ga- j Nazır buna evet cevabını ver
ileri ıürülen mülahazanın da bu zeteleri harp halinde lngilterede mit ve lngiliz ticaret menfaatleri 
~idiıel~rj? .ıtı!ı • alhnd~ tetkiki , ~ecburi aske~lik .. uıulünün kab.u- j huıu~unda. bu tayinle.r~? ~ok kıy
ıcap ettigını ıoylıyecektir. Muha-1 lu hakkındakı munakatayı tefsır- metlı netıceler verdıgını aöyle
aamat halinde ortaya çıkacak ilk' •İz olarak, fakat endite ile kay- mittir. 

Fransanın eski Hariciye nazırı diyor ki: 

H • b • t • d 1 • • ı b •• k •• Ba,..elonda bir hava bombardımanından aonra. iÇ Jr zanıan ZJ ) eo O jJ er ugun U Paria 1 (ö.R) -Barselondan bil- yonalist tayyareler tarafından yapı·l1D14 mevkilere doiru bir ricat yap-• 1 dirildiiine göre Katalonya cepbesin- lan bômbardınıan eınasmda 3 bomba mak mecburiyetinde kalmJtlarcLr. 

kadar bı•rbır erı• ı•ıe karşı) aşmamıştır de çe!in hava muhar~l~ olm~ yemiştir. Bir hafta içinde la~yol Muhaı~ büyük ,iddetle devam et-
tur. Bır çok tayyarelenn ittirak ettik- kara sularında bombardıman edilen mektedır. 

• leri bu muharebede cümhuriyetçiler üçüncü lngiliz vapurudur. Müret~- Moakerella cephesinde dütman 
14 Fiat ve bir Yunken tayyaresi dü- bat karaya çıkanlmq ve aralarında cümhuriyetçilerin azimkir mukave-

Paria 1 (Ö.R) - Franaada Millet- sahaya inhisar etmemektedir. Hiç lisi sol partiler heyeti bu gÜn bir teb- ,ürmütlerdir. Kendilerinin hiç bir za- zayiat olmam14tır. metine çarpmaktadır. Diğer cephe-
ler Cemiyetine yardım ve dünya ıulh ~ir ~L"l !i~diki. kadar muhalif Jii nqrederek ispanyadan Alikant y!-ta uğramadıklannı iddia etmekte- Barselon 1 ( ö.R) - Şark cephe- lerde bildirilecek bir fey yoktur. 
toplulu~u cemiyetlerinin birliği ve ideolo1ıler birbırlerıle kar§ılqmamtf Valansiya ve Barselon gibi açık fe- dırler. sinde dii4man Siera de Halo ve San Saragos I (ö.R) - Nasyonalist ge-
B. Paul Boncour'un ıiyasi doıtları ve hiç bir zaman da . bu İ~eolojiler hirlerin bombardıman edilerek yüz- Qn altı Yunkerı bombardunart Karnelyoda mukabil hücümlanna nel karargahının tebliğine göre Ebre 
dün akşam eski hariciye nazın ~re- •İmdiki kadar milletlenn munasebet- 1 •-=-· . b ti ··1m . . f tayyaresi dün on bin nüfuslu bir en- devam etmqıe de tardedilmi,tir. Do- nehrinin •İmalinde Navar, Aragon ve 

ı . L~ı_!_ imam t Sö. d erce a~ının u sure e o esını ne - d.. . k . lan Bar 1 v h ind b"yük" ik F k lo d 1 -L-nd . 1 ed' fine mebuaan reisi B. Herriot tara- enne 1U1Kun o ışır. z e rea- retle t t tm kted' uıtri mer ezı o ve ae onun J(U cep es e topçu ve u m - u o r u an taran an 1'8'a ı-
L-dan . t ed"l b""..::L bir liat geçinenler beynelmilel ve milli pro es 0 e e ır. 30 kilometre 4imalinde bulunan tarda tayyare himayesinde dütman len cephelerde bu sabah yeni hiç bir 
ıuı nyue ı en en uy- . L~kim 1..:._ • 1. . ~.__ il k ba . hA · · • · ziyafet vermi•lerdır" Etrafında top- ııyasete na ouuı çetın rea ıteyı p . 1 (ÖR) H . . urano ere asa smı bombardıman cephenin muhtelıf mmtakalannda adıae kaydedilmemi!lir. Buna mu-

.,. • takd" · lar B b' · b' b' ·ı ana · - arıcıye nazırı · 1 d" C:.-hr· k · 40 ikin d · · K 1 kab"I Eb hr' • ubunda v - -
lan la b

• __ 1_ • A --L • I ır etmıyor . u ızı ır ırı e B 8o t nki be .... et~ er ır. ~ m mer ezme tazy e evam etmqtir. uvvet e- ı re ne mm cen ......-
mıf o n 11' ~ ııyası ~uııyet e- la !__L~- im .kit 1~ ._ • nne yan perfem gunu bo ba d'" .. .• K ba 1 300 • . ··•-- k . la k ·ı Ali k 1 n:1u•-- --L'I h"t eden B Bone de . . uz fmuı 11D1UU1ı o ıyan ı e aK- • • • • m uşmuttur. ur narın nnuz yuıue manevıyat mu ave- tı ya ve ı o o ..... INIDI mm• 

":. 
1 ap • our mıttır kiden birini intihaba ve bu intihabı saat 16 da m~lıs harıcı>:e komıs~~nu ölü ve 600 yaralı olduğu tahakkuk mel etmekte ve bazen kanlı göğüs takasında hücumlarını derinlettir-

ki. • • • • yapınca da bağlı olduğumuz telaki- tarafında~ dmlenecektır.. Harıcıye etmittir. Böylece nüfusun 40 ta biri göğüse çarpıfma fırsatını bulmakta- mitlerdir ve ileri hareketi devam et· 
- içme hepımızm karitmıt oldu- yi müdafaaya mecbur etmektedir. nazmnın izahatı beynelmılel vaziye- ölmüt ve 20 de biri de yaralanmıftır. dırlar. mektedir. Bu iki kolordu arumda 

iumuz cidal harpten evvelki mesut te ye bilhaua Çekoslovak meselesi- Valanıiya limanında bulunan cFen- Alde Oneila mmtakumda cüm- irtibat kollan da batlann tashihi ame-
aenelerde olduğu aibi yahıız dahili Paria 1 ( A.A) - Mebusan mec- ne ait olacaktır. peyu adh lngiliz ıilebi de dün nu- huriyet kuvvetleri cenuota hazırlan- liveaine devam etmektedirler. 


