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Yeni silahlar insanlığın tanırnadığı 
korkunç facialar yaratacak 

( Amerika eahra topçu b · - t.iği ileri sürülmektedir. Fiıt sahaınıda, 

Dairelerde 
Mesai saatleri 
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Her gün 8-14 arasında 
tespit edildi 

Turızm işleri etrafında 

Kaymakamların iştira
kiyle bir toplantı yapı dı 

larından Erncst Düpüi ile gene rahm,etli Gulyelmo Markonl kadar ta- Vekiller heyetincıo , yaz mevsimi me- LJ k d 
ayni ordunun ihtiyat binbaşıların- nınmış mucitlerin gizli faaliyetleri hak- c;ai saatleri hakkında verilen kararın, ner aza a otel ve diğer noksan

i.kmali temin edilecek dan Filding Eliot tarafından ıon kın dolaşmış olan bütün rivayetleI? vaz mevsiminde Izmirin hususiyeti na
aylarda yazılan cHarp çıkarsa• rağmen, henüz bu çeşit hiç bir şey keş- .. arı itibarn alınarnk Izı:ninK! de tatbiki-
adındaki kitaptan cyeni korkunç {edilmemiştir. 'le vilayetçe karar verilmiştir. 

/arın 

5ifahlarD hahamı alıyoruz.) Sun't elektrik yıldırımları tahakkuk lz.mirdc bu sene .devam etmel.'ie olan Memleketimizde turizm işlerinin tan- mlştir. 
ettirilmişse de bunlar pek kısa mesafe- vakıcı sıcaklar yüzUnden, öğleden son- zimi etrafında tktısat vekaletince yapı- Turistik mıntakalarda, hariç ve da

cl>avudun maııcmığnıtLın moder.n tan- leri katetmektcdirlcr. Markoni ölümün- r;ı] arı dairelerde çalışmanın müşkü ~tmı lan mtisbet ç;ılışmalar hızlandı.nlmıştır. hilden gelen ziyaretçi ve seyyahların is
k.4 kadar,~ bir .a&h. - dünyada meu- den biraz evvel, bir gazctcciye: Labora- uzan itı'bar alar. vilayet mnkn.mı, bu Türkofis turizm şubesinden vil~yete ge- tirahatlerini temin içhı gereken müesse
cud olduğundan beri bir çok icadlar tuvaı·da b1üm §U8t ile btı1ısal etmiş ol- ı\Usustaki knnuni saliihiyetini kuitanarak len bir mektup üzerine, vali B. Fazli GU- selerin behemehal meydana getirilme
hakkmda bu iddiada b.uz • nulmt'§ ol- duğumuz en yilksek netice, 90 santimct "ıer gün snbahları sekizden, öğleden son- leç, Vilayet makamında kazalar kay- sin.de vekalete, vilAyete ve kazalar be
duğu. hıırdc - harpda m.Jciidp yapma reden bir fare öldürmek lllmuştur. de· ·aları ikiye kadar altı saatlik mes~ı- sa- makaınlarile belediye reislerini nezdine lediyelerine terettilp eden vazifeler Uze-

&f(&T-» mlş1L.. .,tini tntbikn knrnr vermiştir. rlavetle bir toplantı yapılmıştır. rinde uzun uzadıya kontı§ulmuştur. Ma-
Sir Freclcrik Moris (Harbınmaki- 4 - Mikrop harl>L Fen adamları bW. Bu hususta \•erilen kararın, vaktinde Kaymakamların ve belediye reislerinin hallen haurlanacak raporlar en kısa bir 
nali.ıftınlması) en müessir hastalık mikroplarını yay· '.-.öylere kadar iletilmesini temin için, ka- i}tirak ettiği bu toplantıda valimiz, villi- zaman içinde vilAyete verilecektir. h-

manın pek güç, ve bunların topçu mermi- -arın pazarte.,i gününden itibaren tat- yetin turistik mınt.akalarında meydana mirde teminleri mümkün olan işler bu-
Bir veya bir kaç büyük devletin .sürük- leri veya tayyare bomb.'.ılariyle atılmak 1:ıiki muvafık göriilmüştlir. Bu alb sa- ~etirilecek otel işleri ve umumiyet iü- raca yapılaca~ı gibi, devletçe alınması 

lenecefi blr.ha1?-' çıkacak ol~ ~ı: cı1ıet suretiyle tesirlerini idame e tmenin gür 'ltlik çalışma müddeti esnasında biitü:rı barile içtiınal konfor işleri etrafında al!- icap eden tedbirler de bir raporla alll
hakkmda şımdidcn emin olabilirız. Bu okluğunu söylüyorlar. Mikroplardan ınemuriclr dairelerinde ve vn:zifelcri baş- kadarları tenvir etmiş ve direktifler ver- kadar vekfilcte bildirilecektir. 
da bu hnrbm buı;Un mevcut olan vasıta- çoğuna karşı korunma usulJeri bilin- lannda k.Junaooktır. Memm!ar1a dah-e 

]arla ~pılacağı, muhasımlardan diğeri- mekte. ve mesela kanser gıôi, malfur imirlcrinin vnzifelcrl,nden öğle yemeği yamanlar kampı yarın acılıyor 
ne, tes~ olacnk surette sulh arzusunu o]mıynn hastalıkların mikropları ise he ve sair sebeplerle ayrılm:ılanna katiyen • 
kabul ettirecek olan tarafından ka~~ı- nüz tecrit edilmiş olduğundan silah ma· 'TIÜsaade edilmiy<'Cektir. 
laeak, ve iki m~n da yalnız bugun- kamında kullanılmaları imkansız bulun- Vilayetin itüha-ı: ettiği bu karar, me· 
kU TUttalan değil, mucadele uzadığı tak- maktadır Bundan "'-kn ~et korunma 1 __ ..1. u .. ~ ibi __ ,__b 

• • • • ·~ • :r.J rnurıar arasınua o:.uuğU gı t=>Wl ı me-
dlıde meydana gelip ge~cek olan va- usulleri malam buhmmmnııe o1-·dı bu alih d d · t 

:.- ""'-':t ; arasın n a memnunıye uyan-
ııtalan kullanacağıdır. suretle yayılan hastalık mikroplarının d 

B• l ,_•L•- d J:.."1:- keh ah • ırml§tır. 
1% er IUUllll eöuu.; anet s ası- bunları kul~nanın ordusuna, ve mem- --=--

nı §U veya bu silAhın tarafdarlanna bı- Ielretine boşalmasına nasıl manl olunur-

Yol tamir edildi. Dün 
çadırlar d.a kuruldu 

raktyoruz. Yarının muharebesini ancak du? Meşhut suçlar 
bugilnkü bilgilerlmlzin IŞlğı ile müna- 5 _ Telelru.manda hava torpilleri. Kı- el "[ Veremle mücadele cemiyetinin en kıy-f Cemiyet, kampa ~cak olanların gı-
kaşa etmek istiyoruz. . 1 Tini sa mesafeler dahilinde telsiz telgrafla Ağırceza ya a teşmı metli mUesseselerinden biri olan Yaman-ıda işlerinde bu sene büyilk bir titizlik 

Harp sanatının esas prensıp e. or- t.ayyarcle.re tclekuınanda etmek kabil ediliyor lar kampı, yarın sabah açılacaktır. Kam- göstereeektir. Kamp yolu tanzim edil-
taya koyduktan, onun başlıcalb ıcraktcısı olm~ ve bu tayyareler yere- inerken he- ~ın muvaffak olması, ~~pa çık~ca~ imlştir. Bir kamyon ve iki tenezrllh oto-

üyük Mıllet 
!vleclis · 

Dün turihi bir gün 
daha yarattı. 

---0-

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Büyük Millet Meclisi en geniı bir 
manada, hatta milli müdafaamızın 
istilzam ettireceii bütün tedbir ve 
kararları almakta Celal Bayar hü· 
kümetini mutlak bir laruyetle teç· 
biz eylemİ§tİr. 

Bu salahiyet hududunda, .mcak 
Meclisin şahsında mündemiç mu
<addes haklar bile vardır. Bu hare· 
ket Türk milletinin Hatay davauna 
verdiği ehemmiyeti anlatması t.kı· 
mından da hususi bir değer taşır .. 
Bilyük Millet Meclisi bu kararjylcı 
Hatay mesel~ini istiklal mücadele· 
sinin devamı, ve bu mücadelenin ta· 
mamlanması suretinde tanıdığım 
açıkça anlatmıştır. Çünkü Türk mil
leti bu davayı o gözle ve o heyecan., 
la takip eylemektedir. Celal Bayar 
hükümeti itimada layık olduğunu 
mesaisiyle ortaya koymuştur. Fev
kalade salahiyetleri de hüsnü isti· 
male layık bulunduğunu ispatta ~ 
kalmıyacaktır. 

HAKKI OCAKOöLU 
-=--

Çimento 
Buhran1 şiddet~ 

lenmiştir 
-0---

lhtikara sapanlara 
karşı şiddetli tedbir

ler almağa lüzum 
vardır olnn insan ttzerine dikkati ce etti en men daiına parçalanmışlardır. Fakat tay- Ceza usul muhakemeleri kanununda msanların neşelenme!l ıçın her tilrlil mobili kampa çıkacaklan getirip götü-

sonra bu prensiplere göre zaferi kazan- red b b •- b 1 .. d'"k vnpılması derpiş edilen tadilat, Ağırceza tedbirler alınmıştır. ----e'~'-. B~ on günden beri hmirde çiment. ya en Om a a .... n SU :ly ar, gor U - u.~ Al.U" 
mak üzere insanın kullanacağı vasıtala- 1 . hcd fi . t lt k•· b" .. .. Iük" nabkemesinin vazifesine dahil meshut Cemiyet, bu .sene kampın her bakım- tedarik eylemek imkanı hayli zorı.uş-. . en e erı u unna w'l uyu • guç - . Kampa çıkmak istiyen bir çok kirnse-
ra, yanı havada, karada ve dcnızde tak- 1 •--a··t tt•kl • L ld pek kl cürümlerde hukuku amme davasını ıka- :lan daha iyi idare edilmesi ve iyi rand- tır. Hükümetin imar faaliyetini himaye 
. . . . .. ere -=><a u e ı en -nn e uza a~ ler dün cemiyetin Beyler sokağındaki 

tik ve tekniğe gelıyoruz. Fakat,~ılk once, da vazifesini gören bir radyo operatörü- ·ne tarzına ta:ıllOk edecektir. Ağır ceza- man alınması için kampın mUdUrlUğUnU . . maksadiyle kendi vergi ve resimlerinden 
yolu açmış olm k için, bir fikri bertaraf nUn bu usul ile kullanmakta olduğu tay- 'ı mahkUmla.nn da iiç gün içinde muba- öğretmen B. Nevzat Cemal Dağemreye m~rkezıne bnş vurarak ı;r1~yene edıl- fedakarlık yaparak çimento fiaderini 
etmek lstcrlz.. yarenin istenilen mevkle gel~ olduğu- '<e.mele.rini temin edecek olan bu kanun tevdi etmlştir. 1a,e memurJuiunu t>ğret- ~ter vo muayene tabi~mın ~~porun~ ucuzlatmağa çaltF"ken doğan veya Wu-

cMUsta.kbel harp• ten bahseden mu- ta . _. __ '- __ , .. kü 1 ? 'Ilecllsten .-danak Uzeredir men Bn Belkb ..,an•caktır alquşlardır. Muayene edilmek uzereı dı- rulan buhranlarla bu maksad ~ nu yın .,. .... n:" na:ıu mum n o ur. ıs • • J ·r- • 

hayyel roman1ar mUclliflerl için, muha- Bundan başka unu da d~ek lhım- Bu hususta hazırlanan liyıhaya çöre hin.irin en sık çamlığına aahlp olan ğer müracaat edecekler bu gün muayen~ makta, muhtekirler keselerini daldUI"! 
rebeyi imklnrn kılmak gayesine baya- dır ki uzakl~an idare oluna~ bu gibi Ağır ceza mahkemeleri dairel kazalyele- Yamanlar dağında, denlziıı 800 metre ir- edilecek ve akşam üzeri kampa çıkacak- maktadırlar. 
tını vakfetmiş bir profesö~ tarafından robot tayyareler tehlikenin yakl~tığını d nde ~enen ağır ce:ıa cürUmleri, sorgu tifaında bol ve serb:ı hava, rahat uyku lardır. Hükilmet ~ehriıniı.ıde çim~tonu. ~r--
korkanç ft esrarlı bir <keşif> kadar ca- göremlyecelderinden müdafaa top ve tay- hakimliğine verilmeden, tekemmUl eden ve bol gıda içinde geçlrileeek gUnler her Kamping sistemindeki yeni çadırlar basına 112,5 k~ narh tayın ~ 
zip efsane yoktur. Bunlar bize madenl yareleri iÇin milkemmet"blrer hedef teş- k doğruda do!tru ğır mah- halde istifadeli olacaktır. kurulmuştur. tir. Namuslu bazı tüccarlarımız çok dtt-
halita haline gelen zırhlılardan, içine gi- kil edeceklerdir. Hatırlanacak noktalar- kevra . lec~t-c- Bya a •• ~.. ki rilst hareket e<lerek getirdikleri ımıllm1, 

rd bütün .1 • • la emesıne ge e&ur. u sure1.re 1116 .... ceza F d h J al ki 
ren o unun mermıennm par. - dan biri de şudur ki bu tayyareler çok :nahkemeleriUçgilniçindesuçlulanmu- U3l 3 SOn 3ZJr) ıar hatta mot.örlerdcn mağaz arına na e 
dığı ckuvvet mmtahlan> ndan, neşredil- pahalıya mal ol---'-lardır Şu halde h k ka b ğl --~- fırsat bulmadan narh üzerinden, narhtan · z1 ·ı . m;aA • • .a eme ve rara a ıyaca&.uc. • 
dikleri noktanın yil erce ki ometre öte- bu tayyarelerin iÇine birer pilot yerleşti- -=- dun fiatlerle satmaktadırlar • 
.sinde bntnn hayatı aöndilren cölilm şu- rip işlerini daha kolay gördilrmek daha Cam adam, Tu··rkı·yede Fakat birlmum tilccarlar da, çi ........ 
alan•ndan bılhsederler... doğru değil midir? Nihayet, bu usul, Dağ köyleri nun noksanlığını fırsat biletek: el albıı-

Bu müthiş siWılardan bazılarını göz- müdafiin vk ve idareyi karıştırmasiyle dan sıkışanlara 150 kuruştan 200 kurup 

den geçirelim: de sıfıra mtınoer olabilecektir. lktısadi bakımdan lzn ı·rde go··sterı·lecek kadar satmaktadırlar. 
1 - Patlayıcı yeni maddeler. Yeni ve Her harbın kendisinden evvelki bit- takviye ediliyor }. ,. Çimento tUccarlannuı bir kısmı tica-

hnrilwllde hns.salara malik patlayıcı tiği glln başladığı söylenir. Bu ekseriya ret odasına müracaat ederek Islabu1 
maddeler yoktur. Yıllardan beri isümal doğrudur. Harp sahasında tatbiklerindcn Ziraat memurlannın iştirakiyle vilA- fabrikalarının ihtiyaca kifayet edecek 
mevkilııde bulunan ve asli maddesi doğan yeni sUAblarm, yeni tekı>iklcri in- yette yapılan bir toplantıda dal köyleri- Bu hususta fuar komitesiyle. alaka- mal vemıediklerini ve gönderilen~ 
trinlrotolilol olan askerl patlayıcı mad- k1şafı birden bire değil, yav~ yavaş, nin ve umumiyet itibarile köy kalkmmn- lerin günlerce nöbet beklemek yil&UD-

delerin - kudret, lmllnnılmalcta emni- tedricen vukubulur. Muharebede inkilap sının temini etrafmda mUhim kararlar -'a,.lar arasında anlaşma 01-'u den nakil masraflannın arttığını. mrlı 
yet ve umum tarafından kabul edilmek yapan bir si1Ahuı anl ve kati bir şekilde alınmıştır. _ Uı • ' Ui !iatlerinin yükseltilmesini istemişlmiir. 
bakımlarından - daha iyisi telakki edi- :whur e:ttiğiiıi tarih kaydetmiyor. Geçen sene ittihaz edilen karii-lar da- Ticaret odası keyfiyeti tahkik ve tıekik 
lebUecek hiç bir şey icat olunmam~. Müstakhcl harp belki yeni sillhları, lıilinde vilAyetin dağ köyleri, iktısadl ve- Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. B. alemine hediye ettii:i bir fen harikasıdır. eylemektedir. 

2 - Yeni gazlar. Yeni hiç bir gaz yahut eski siliıhlann yeni istimal mev- rimler bakımından ink.ipf ettirilecek ve Behçet Uz temmuz ayının ginnesl ve fu- Dresden hıfzmıhha müzes!nde, Alman Diğer tnrafdan piyasadan çimento bu
ke}fedilmemiştir. Tabildir ki kimyacılar klindc tatbikini görecektir. Fakat tari- aşılanan ağaçlar hakkında siciller tutu- ann açılma gUnlerinln yaklaşması do- teknisyenlerinin tam bq yıl devam eden lamıyanlar, men'i ihtikAr komisyonunun 
eski gazların yeni komhinezonlarmı ara- hin ve.rdi~tf derslere istinat ederek: hatAya larak her sene adetleri · 90ğa}tılacaktır. layısile fuar işlerinde çalıştırılan ele- çalı§ınaları neticesinde meydana getiri- harekete gelme.sini istemektedir. çlmen
ınaktadırlar. Fakat ant surette öldüren düşmeksizin diyebiliriz ki bu silahlardan Aşılanan ağnçlarm vaziyetleri daim! su- manlan daha sıkı bir çalı~a davet len cam adam. in.san vücudunun nasll to buhranına ve mevzuat hilafına ~k 
cihanştimlil bir gaz mevcut değildir ... hiç biri hnrbı alt üst etmiyecelctir. rette kontrol edilecektir. Şimdiye kadar etmlştir. Rcla, her gün muntazam bir çalışma kabiliyetini bzanchğını bize fiatle çimento satanlara karşı harekete 
MesclA Amerika birleşik devletleri or- Tahmin ederiz. ki en büyük: teknik de- 40,000 zeytin ağacı qılanmıştır. Burulan surette fuar ça~alannı kontrol ederek gösterecektir. Bir dUğmeye basmak su- geçilmesini vilayet makamın.dan rlea et. 
dusu, ti 1921 den beri, gerek arsenik ve ~klik hava kuvvetlerinin dikkate şa- sonra da A:nbradan ğetirilen qı kalem- ve fen heyeti pavyonların inpat ve de- retile kalbin nasıl çalışacağını. kanın vU- mek: yersiz bir hareket sayılamaz. 
gerek maltlm bUtün gazlara karşı tam bir yan tnklph yilzünden vukua gelecektir. leriyle armut ve Antepten getirilen fıs- kol'uyon ~lerinl tAcll edecektir. cudda nasıl cereyan edeceğini, beynin -=-
masuniyet temin eden malielere malik- Tayyarenin imk.blarma gellııce; bu tık aşı kalemlerinden i!tifade edilecektir. 938 İzmir entem.asyonal fuarmm. tam nasıl faaliyet göstereceğini. ciğerlerin ve 
tir. hususta da pek çok manuaz kehanetler- Meyvalık lşlerl ~dağ köylerinde esaslı bir teklmUle kavupuı için her türlü diğer uzuvların nasıl vazife görecekle-

S - ölUm §U81. Tayyare motörlerl- de bulunı.dmuş ve o nisbette de eaasaız surette tatbik edilecektir. ciddi tedbirler alınmıştır. 937 yılı Paris rini göderlmlzle göre bileceğiz. Fen ha- Mülayim 
nin veya hlicum tanklarm.ın ateşleme reci ve inli.r yollarma sap~. Muh- •nterna.syonal 1erglsinde teŞıir edilen ve rikası olan cam adam, bu vazifeyi ya-

oaııh hOcereleri dağıtaralc ~ dot- temel b1r dilşm•nın bombardunan saha- şa etmektedir. bUytlk bir hayret uyandıran Almanlann parken bir ses Almanca olarak izahat ta T k • J ğJ 'l 
ruya lSlilme sebebiyet veren, veya mal- sın.da bulunan Avrupa milletlerinden Yeni bir harbm resmt bir UA.n ile mi -:am adam'ı hmir fuannda teşhir edile- verecektir. 1. e truQ l l e 
ı:eme depolannı patlatıp ~ hazine- pek çoğu şiddetli ve ezici bir hava taar- yoksa güzel bir yaz semasında birdenbire cektlr. DUn bu huSusta belediye ile all- Cam adam için fuar sahasında güzel p Ü J • d 
lerinl tuttqtur~ has.salara malik olduiu ruzunun bir memleketin cmücadele ira- çakan flmfe1c gfbl mi başlıyacağmı talı- kadarlar arasında bir ~ma imzalan- bir paviyon meydana ~ektedir. azar g nü zmır, e 
lcldia olunan bu şuaın yüksek te~~ttilr- 1 aesini> bir kaç saat içinde hakikaten min etmek tabi! tmkAnsızdır. mıştır. C~ adam, ucuz bir fiatle her kese gös- karşılaşmak istiyor 
de elektrik ihtizazlanndım terekküp et- kınp kıraınıyacağmı hararetle milnaka- Böylede olsa... Cam adam, Alman tekniğinin insanlık terilecektir. C H p ls ak k laima-

Bu sene fuar radyosunda yapılacak · · · A anc amununun 
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Faatleri indirdi •• Çocuklara 10 - 15 - 20 kur\l§tur .• Bu hafta yine bütün dünyanın takdir ettiği iki filim gösteriyor 

MAÇA KIZI .. 
MEŞHUR FRA NSIZ ARTISTI 

PIEBRE BLANCHAR 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ MOF.SStR AŞK FACiASI 

• 

öPÜŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞUH ARTtST 

LIYAYN IIAYT 
Tarafından nefis bir surette temsil edilmif mn·ikab - ıarkıh büyük Operet. .. SEANSLAR : öPOŞMEDEN YA11LMAZ : 4 Ve 7.25 te 

MAÇA KIZI 5.45 ve 9.10 da Cumartesi ve pazar 2.15 te J\f A Ç A K 1 Z 1 ile ba,lar.\..·········•••• .. 
. . ' ' '1~ · . ~ ~· 

TELl!.l' uı ~ .t.u<>V 

reklftmlar, yalnız fuar sahasında pavi- y~de p~ar ~ün~ ~apılacak bil7flk 
yonu bulunan müesseselere ait olacak pehlivan gur~]erıne ıştırak edecek af1a 
ve hariçteki müesseselerin reklamı ka- reşçiler bu akşam şehrimize gelecek)d-
bul edilıniyeei?ktir. dir. Tekirdağlı Hüseyin şehrimizde ıtaıe 

....,. Ali pehlivanla güreşecektir. 

Motosiklet kazası Dün Mülayim pehlivandan gelen wr 
telgrafda, lstanbulda yapıldığını bildil"' 

Bir gencin ayağı diği haksızlıktan şikayet e~ ve ~ 

k ld de Tekirdağlı ile karşılaşmak iste~ 
ırı 1 yarın hmire geleceğini bildirmiftir. 

Evvelkl gece saat 21 sularında Bayrak- Pazar günU yapılacak pehlivan gUreY 
lı civarında mile.ssif bir kaza olmuştur. !erinde her türlü anlaşma menedilecd" 
Turyağ fabrikasında çalışan usta başı- tir. 1k1 tarafdan birinin mutlaka galebe" 
lardan B. Recep, motosikletle Turandan si için güreş müddeti tayin edilıni~ 
Bayraklıdaki evine gidiyordu. tir. 

Geee vakti, havanın karardığı sırada 
yoldan geçen iki tenezzüh otomobilinin 
çıkardığı tozlardan önünü göremiyen B. 

-=--
ilan kulesi 

Recep, motosikletle bir direğe çarparak Belediye, Gazi bulvari başında eı.k
makineyle blrlikt.e devr~tir. Makine trikli bir llUn kulesi yaptırmıştır. Bu iJl1a. 
parçalandığı gibi B. Recebin aya[.11 da kulesinde ~ece tenviratı da vardır. Yr 
kırılmıştır. Yaralı derhal A1sancak sıh- kındn neşriyata başlanacak ve ikinci bit 
hat vurdunda tedavi altına alınmıstır. kule me1rdana getirilecektir. 
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Har hı · nsani eştirmek 
ko lanması • a o ı 
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Fransa ile 
müzakerem 'z 

BASTARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
mlştir. Hnriciye nazırı B Jan Bonne Bir
leşik Amerika Cümhuriyetlerinin Paris 
büyük elçisi Vilmayı, Milletler cemiyet. 
umumi katibi Bay Arııoldu, Tüı·kiye bU
yük elçisi Suad Davası, Polonya ve In
giliz sefirlerini kabul ederek beynelmilel 
meseleler üzerinde uzun boylu görüş
müştilı'. 

Ingiliz scfirile müzakereler bilhass 
ispanya meselesine ve uzak şarkta Hey 
lan adasının jnponlar tnrafından muhte
mel işgaline taalluk etmekte idi. 

Londra 29 (Ö.R) - Sivil ahalinin takdir ettiklerinden bütün dilnya mil- fecayiini azaltacak bir beynelmilel ınu- Bay Bonne Türkiye büyük elçisile 
bombardımanı aleyhinde Kordel Hull letlerinin ayni müzakere masası başında kavele akdi neticesi alınmakla kalmıya- Sancak meselesi üzerinde görüşmelerine 
.. N Da · ,. nutuklar~dan son- toplanabilmeleri için ilkönce Tspanyn cağını, ayni zamanda bu konferansın devam etmiştir. Milletler cemiyeti inti-.e orman vıssın el . . •W• k 

Am ika .. mh . l R elti t- harbinin netic enmesı ıcap ettıgıne a- bütün milletleri uzlaşmaya sevkedecek hap komisyonu geri çağırıldığından bil-ra erı cu UlTeıs uzv n nu . . . 
• • . nıdırler sikolo"ik tesirleri olacağını iahmin et- hassa Fransa ve Türkiyenın Sancak me-

Jru harbı insanileştirmek maksadıle be:- Söylenenlere bakılırsa Amerika böy- p 1• . . . . • selesinde Milletler cemiyetine karşı vazi-
nelmilel bir konferansın toplanması içı~ le insani bir teşebbüse Almanyanın dn mektedıı·. Şımdı~ Am~rika ter~ tesli- yetlerinin tesbiU üzerinde fikir taati edil
zemini hazırlamağa çalışacaktır. Amerı- iştirak edeceği hakkındn Berlinden te- hatırı veya tahdidi teslıhatın muşterck di. Sancnk meseJecinin heyeti umumiye
'knnın siynsi mahnfili böyle bir "teşcbbü- miııat nlınıştır. Amerika hariciye nezn- bir ideal etrafında milletleri toplıyacak sile Türk • Fransız dostluk misakı etrn
sUn maruz kalacağı büyük müskülfltı reti böyle bir konferanstan yalnız harbin biricik çare olduğu fikrindedir. f ında bir çok noktalarda tam bir muta-

F KANUNU 
Adliye vekili Şükrü Saraç oğlu ileri 
sürülen mütalaalara cevap verdi 

bakat hUsıl olmuştur. Şimdi henüz halle
dilmemiş olan bir kaç noktanın tasrihile 
uğraşılmaktadır. Bilhnssa Hatayda inzi
batı temin için mesai iştirnkinde buluna
cak olan Türk - Fransız kuvvetlerinin 
mikdarı üzerinde görtişmcleı· devam et
mektedir. Maamafih bu mesele Antak
yadn crkfuu harbiye heyetleri arasında 
da \müzakere mevzuu olduğundan anla~
manın çabık elde edileceği kanaati var
dır. 

Antakya 29 (A.A) - 1ki alevi reisi
nin siyasi tarafdnrlaı·ı nı·asmda El Yanic 

. Ankara 29 (A.A)- B. M. Meclisinin millet, kanun, vicdan ve muahedelerle ıra nazaran daha çok hafif vaziyette bu- kasabasında şiddetli bir çarpışma olmuş-
bu gUn öğleden sonra yaptığı toplantıda haklı olarnk hukuk yemiş olan bu yüz lunan bir kısım vntandaşları~u~ tedricen jtur. Neticede üç ki~i ölmüş bes kisi de 
af kanununun milznkeresi milnasebetile elliliklerin talilerini tanzim ederken normal vatanda lık hakkını ıktısap ede- ağır surette yaralanmıştır. 
lleri sürülen ıniltalfialara karşılık olarak bunlann münhasıran yirnıi sene evvelki bilsin. --=-
Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu şu bcya- hakli kin ve gayz zaviyesinden mütalea Nihayet üçündi hedef olan istiklal 
natta bulunmuştur: ebniş olsaydık dinnmik devlet vasfile mahkemeleri mahkumları, bu zavallılar. asım birliği 
Arkadaşlarun, Tetkik ve tasvibinize kabili telif olmıyan bir hareket yapmış da büyük Türk zaferinden sonra sık, 

arzolunan kanun lt\yıhası münhasıran üç olur ve elbet bu hareketimizi tasvip et- keskin, sert ve şedit geniş inkılap ham. 
hcd {i istihdaf ediyor. Bunların birinci- miş olmazdınız. Biz oradan yirmi sene leleriyle karşı knrmya geldiler. Bu ka
m 150 likl r, ikincisi heycü mahsusa ka- geçtikten sonra meseleyi tetkik ederken dar kesif keskin ve kU\ vctli lnkılô.p 
rarları, üçüncü hcd f de istiklal mahke- gördiık ki o günlerde 0 zaman doğmamış hamlelerini tamamen hazmedemiyenler 
an i mah1d1mlarıdır. Bunlardan birin- çocuklar bu suçla hiç bir alakaları ol- bulundu. 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFED! 
yet, belediye, C. H. partisi erkanı ve bir 
çok do t1 rı tarafından knrşılanmı tır. 

!stanbul 29 (Hususi) - Vali B. Muhld
dm Üstündağ bu gün Yunanistandan av
det etti. Dolmnbahçede Alalürke tnzim
lerini rrzctti. Türk ıni!letine Yun n mil
letinın ı;ımlarını getirdi. 

el kısım sıkı kayıtlar ve şartlar altında madığı hnlde bu gün memlekette haya- Bu hazmedemİ.} enler arasında lstik
affediliyoı·. İkinci kisım ufak tefek kn- ta atılacak çağa varmış bulunuyorlar. lal mahkemelerinde mahkum edilmiıt 
"ttlardan ""nra normal vatandaslarm Benim duyduğuma göre hunlar arasında b 1 l h. .. h · k. · d.kl --=--
# .,.., u unan n ıç "UP esız ·ı gcçır ı eri 
haiz olduklnrı hakları iktisap ediyorlar. babalarının fenalıklarını yüzüne vuran- Almanya da 

/ngiliz Yahudiler ·nin 
emla i meselesi 

k müddet zarfında memleketin inblübın 'O"çUncu kısım yıllardan beri hapisanc- lar büe var. Bu çocuklar istiyor l, ar- . . 
1 -.3 d-.:ı· 2- l h1-" - tık kendileri de babalarının hatasını ta- ıcaplannı hazmetmış ve artık bu mem1e-
crue yatan ve a t."Cll :> o an ma Kum k · ff l" ık b" · km 1 
lardır ki bunların eczası kfifi görülerek mir edebilmek ve memlekete olan borç- etin a ına ay ır sevıyeye Çı ı ar-

kayıtsız ve şartsız affediliyorlar. larım ödeyebilmek için kendilerine fır- dir. Onlar .da bu f kanunu içind~ ka-
Kanundaki bu üç hedeften ba~ka dik- sat erilstn.Esasen bir cürüm mücrı.mden yılsız affolunan l c olarn'k dnhıl ol-

'katle takip ettiğimiz bir de prensip mese- baskasma sirayet etmesi hiç bir hukuk un. 
Londra, 28 (A.A} - Taymis gaze

tesi lnı;tiliz yahudilcrinin emluki hak· 
kında Almanynnın Londrayı bilhassa 
memnun ettiğini yazmaktadır. Malum 
olduğu vcçhile yahudilere ait bütün em
laki kayde tabi tutan 26 nisan tarihli 
Alman kararnamesinde ecnebi yahudile
rin emlaki hakkında hiç bir kayıt mev-

lesi oldu. Bu prensip meselesi bu kanu- prensibine uygun olmndıği gibi sirayet Arkada§lar, 
lıun şuruulUnün 1çind normal ceza mnh- eder gibi görmemesi de ayni derecede 
J.emeleıimizin normnl adliye teşkllutı- muzırdır. Arkada§)arım soz söylerken ıimdi bi-

n kn ı da h h gi b ... k Hükümetiniz diisündü. Bu yapılan fe- raz evvd bendeniz de maruzatta bulu· 
11.zın rar arın n er an ırını oy- ~ 

1 kl · 1 Jd " ·b· tık nurken ve hattu aramızda ha•b1°haller ...... k a··ru k. k d 1 k na 1 arın tamamıy e o ugu gı 1 ar .. ... anuı . o yorsunuz ı ar a aş ar, a-
.... _ı_1 • bl 1 b" f g hatıralara ve tarihe mal edinmesini ve ederken daiına bu adamların ıahıslan ... un ı:u.uere yersız r gurur a ır a · c-
.:~ • ah' Ü d d ğ"td· Biltıki h kanun damgasının kaldırılmasını müna- gözümüz önünde bulunarak mütalaa yÜ· wunış m ıye n e e ı ır. .ı s e-
... 1 kita 1 ··ı UlU b. af t• · Ur sip buldu. Sanmm ki bu hareket yürü· rütüyoruz. Yürüteceğiz ve yürütmekte -.p ı p ı ve o ç ır gc ırmış . . . 
G ti · ld ğ ff b ,. hed f• yen devletın hareket halınde bulunan devam edeceğiz. Yalnız reylerinizi ve· 

cut desildir. lngilterenin talebi üzerine 
Almanya verdiği cevapta dışarıda bulu· 
nan lngilizlerin kayde tabi tutulmıyacak 
ve muhacir suretiyle terkettikten sonra 
son zamanlarda lngiliz tabiiyetine gi
renlerin bu hükümden iııtifade edemiye· 
cekleri bildirilmi tir. 

e nnış o u umuz a ın u ııç e ı . 
ıı_ . d bir ll!.t..- d U d devletin yapabileceği en ıuurlu hır ha- rirken bu adamların ailelerini ve çocuk-
u;ı;enn e er uıu.a urmama m saa e-
:ni • :l ed ğ. reketidir. Söylediğim gibi zaten bu ha- lannı dü~ünerek müsamahakar olmanızı 

zı r ca ece un. 
B d 1 ·· 1 k d 1 reketi hesaplı, ölçülü olarak yaptık .• en en evve soz a an ar a aş arım 

u·· llilikl • f 1 lcl b" bir Memlekette rahat otururlarsa oturma-
J uz e enn ena ı armı ırer er 
'--h ttil H '-'k t k d la !arına müsaade etmek ve çocuklarının 
ıaı e er. &fil a en ar a a!l r, mem-
1_ ,,_ t i h d k 1 k da bu kanun damgasından kurtulmalan-

<:.KC umum arp sonun a aran ı . , . .. 
:muzlim bir fırtına içinde yuvarlanır ve nı istedik. Babalarını, nilelerı~n üstun-
:ınevcucliyeti tehlike uçurumları içinde de bu damganın kalkmı~ oldugu_:ıu kcn· 
sallanırken bunlardan bir kısmı diişman dilerine teb:;;ir etmek istedik .. Kanunda 
•bfl da ld n·.. bı· kısmı ikinci hedef haklarında heyeti mahsusa .... arı arasın yer a ı. ı..,er r •. h b" 
d"ha ileri giderek memleket çocukları kararı verilmi~ olanlardır. Büyuk ar ın 
..:ı·· __ , h d k n1 k d sonundnki çöküntü, zulmet, karışıklıklı 
"~"lnwua arp c er en o ar ar a an . . . . • . .. .. . kı 
\lurm.ak için cephe alacak kadar alçak- filcır ıhtılullerı arasında buyuk. hır sı~ 
lıkta ·ıerı •ttil Bunl ·· ·· ··ne ge teşkil eden o znvııllılar ki, o kımselerdır 

ı gı er. arı gozonu -
tirccek olursak hakikaten bunları niçin ki memleketin selametini da1alet yolun
.. u eli li k · d 0 • da aramı~lardır. Bu adamlar yıllardan 

rica ederim. Bu bedbaht adamların ço· 
cuklarını düşünerek reylerinizi istimal 
etmeniz kendileri hakkında söylenen söz

ler kadar yerinde olacaktır. Bundan A k B c J 
başka yine göstermiş olacağız ki Büyük v U' at . em a 
milletler ve Büyük Şefler cezalarında ve Cancar 
nflerinde daima büyük hamleleı· ya- , , 
parlar. Türk milleti Onun Şefi çok bü· Avukat b. Hüsnü ile Avukat B. Cemal 
yüktür. Affı da eserleri gibi büyük ola· Çı:ınçar arasındaki şirket 1 Haziran 938 
caktır. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri.) tarihinden Jtibaren feshedilmiş ve o ta-

Bu izahatı müteakip kanun heyeti rihten itibaren nvukat bay Cemal Çnn
umumiycsi üzerinde müzakere kafi görü· çar yazıhaneleri yine Kardiçalı hanında 
lerek maddelere geçilmiş ve kanun ka· 52 ve 53 numaraya nakletmiştir. 

ııuıe yoruz sun ço yenn e ıur. 

Onl b ••t•• a·· bili. k. ~enı· beri bu yani~ hareke~erinin ceza~nı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ar ve u un unya yor ı ./ 
1 Türk cilmhuriyeil, yeni Türk devleti şe- görmüşlerdir. Arzu ettik ki artık ada et Jkı' Yahudı' ı' Jam 

bul edilmi§tir. I TELEFON: 3750 

fi 1 1. ·ı h""l .. til halk.l di volları münakaşa' edilmiyecek l:adar aı ye, mec ısı e, u ~ume e, ı c • · d ld w b. 
edilecek 

tıanıik bir devlet yürüyen ve hareket açık bir ııekilde meydan a 0 ugu ı~ 
ed i '1 ·· d · ·· zamnnda bunların çürümelerini temadı en, zamanın cap arına gore aıına mu- . . .. .. 

1 •- kkiz k b 1 • d ettırmek msafla ve yuruyen dev et na-~yn ve uyanı · u unan, yerın e ve 
tamanında tedbirlerini alan bir devlet- zariyesile kabili telif olmıyacaktır. İs
tir Ev b. b da · · e e evvel tedik ki bu yüzelliliklerden sonra bunla-• ger ız un n yumı s n 
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Deniz Gazino 
ve Restoranı 
Konak iskelesiniıı 

üzerinde açıldı 
Güzel manzara, temiz hava 

temiz ve ucuz servis 
Öğle yeınekleri için güneşten muhafaza 

tertibatı alınmışhr. 

Nefis zengin tabldut 60 kuruştur 
..... b&LZMZ~MFADll(jf.ıi!"~-'._J 

idam kararı Telivivde 
protestolarla karşılandı 

Kudüs, 28 (A.A) - Filistin Arapları tezahürata devam etmekte
dir. Tulkerimde ilan edilmiş ve bir karışıklık çıkmasından korkan hü
kümet makamları şehri askeri işgal altına alarak ışık söndürme ~ a.ati
ni tayin etmişlerdir. Şehir pek sıkı bir nezaret altına alınmıştır. 

Kudüs, 28 (A.A) - Bir Arap otobüsüne taarruzdan dolayı müc
rim olan iki yahudinin idama mahkumiyetini T elavivden sonra Ku-
düsün yahudi halkı da protesto ~tmiştir. _ 

Sinema ve kahveler kapatılmıştır. Diğer taraftan T elavivde bele 
diye dairesi önünde Filistin Statüsünün tekrar gözden geçiıilmesi ta
raftarlarının bir nümayiş yapmış oldukları haber veri1mektedir. 

Zabıta halkı dağıtmış ve nümayişçilerden bir kısmını tevkif et
miştir. 

Fransanın aldığı ekonomik karar· 
lar Londrada müsait karşılandı 

Londra, 26 (ö.R) - Taymis gazetesi Fransız hükümetinin alını~ 
olduğu yeni ekonomik mahiyette kararlardan sitayişle bahsetmekte
dir. Bu gazete §Öyle yazıyor ı «Fransız hükümetinin birinci rolü 
memlekette emniyeti yeniden tesis etmek idi. Bu işte tamamen mu
vaffak olmuştur. Hiç bir iıi yarıda bırakmamıştır. 

Alınan kararlar Fransayı refaha doğru getirecektir. Ve tabii Lon
dra bu vaziyetten memnundur.• 

Nafıa vekili Ankara ya ' . gıttı 

lstanbul Elektr ·k şirk 
a ın devle e ~eçiyor 

• 
ı 

lstanbul, 29 (Telefonla) - Şehrimizde bulunan Nafıa vekili bay 
Ali Çetinkaya Ankaraya hareket etmiştir. Hükümetçe satın nlınan 
İstanbul elektrik şirketi temmuzun birinci cuma gününden itib ren 
filen Nafıa vekaletine geçecek ve devir muamelesine başlanacaktır •. 
Elektrik şirketi binaları bu münasebetle bayraklarımızla süslenecektir. 

Berlin Türk Ticaret Odası 

ertip ettiği kabulde 
tuklar söylend 

Alman Ticaı·et nazırı: "Harpte silah arka
daşlığı yapan Almanya ve Türkiye 

sulh arzusile hareket etmektedir,, dedi 
Berlin, 29 (A.A) - O. N. B. Ajansı bildiriyor : 
Almanyadaki Türk ticaret odası Haizehof otelinde büyük bir ka· 

bul resmi tertip etmi tir. Tiirkiye büyük elçisi Hamdi Arpağ, Asil 
Alman milletinin misafirperverliğine bir delil teşkil eaen ticaret oda
sının inkişafında gösterdiği yardımdan dolayı Alman ticaret nazırı B. 
Funke teşekki.irlerini bildirmiş ve 1933 ten 1938 tarihine kadar Türk 
Alman eşya miibadelesi umumi kıymetinin 7 5 milyondan 209 mil
yona çıkmış olması keyfiyetini bilhassa tebarüz ettirmiştir. 

Büyük elçi, Atatürkün politik formülün «Dahilde sulh, hariçte 
sulh~ tezinin teşkil eylediğini ve Führerin de bir sulh hamisi olduğu
nu ilave etmiştir. 

Alman ticaret nazırı B. F unk büyük elçinin samimi sözlerine te
şekkür etmis ve Türk - Alman münasebf"tlerinin inkisafı temennile
rini izhar eyledikten sonra demiştir ki : 

- c:Harp esnasında silah arkada lığı yapmıs olan Almanya 'e 
Türkiye sulhun tesisi arzusu ile hareket etmektedir.» 

B. F unk sözlerini bitirirken Atatürkün ~erefine ve Türkiye büyük 
elcisi ile Bayan Hamdi Arpağın sıhhatine kadehini kaldırım tır. 

Pragda ya ı an nümayiş erde 

'' y n Çek 
o ma ıdır,, ses erı mi. 

Alman matbuatı hu ıniioa ebetl ~ Çekleı 
aleyhiı~de ııe~ı·iyata başlaınışlardır 

Berlin, 29 (Ö.R) - Alman matbuatı yeniden Çekoslovakya ale)· 
hinde şiddetli neşriyatta bulunmaktadır. 

Folkişer Beobahter gazetesi Pragdn vukubulan bazı nümayişlerde 
«Viyana Çekoslovak olmalıdır» sesleri işidilmis olduğunu yazıyor. 

Gazete bu tezahüratı mütalna ederken diyor ki : «Çekler bu tahrik 
ve tehdit siyasetini bırakmalıdırlar. Yoksa hadiseler l•endi aleyhlerine 
çevrilecektir.~ 

Prag, 29 (A.A) - Ceteka Ajansı tebliğ ediyor : 
Hodza, dün yukarı Karpat Rusyası cümhuriyet partisinin icra ko

mitesinden bir heyeti kabul etmiştir. 
Prag, 29 ( Ö.R) - Başvekil Hodza Macar ve Leh ckalliyetlerinin 

mümessillerini kabul etmiştir. Muhtelif ekalliyetler mümessilleriyle 
Prag hükümetinin müzakerelerinde birinci safha böylece hitam bul· 
mu~tur. Prag, önümüzdeki pazar gi.inü Sokollar teııkillitı kurulmmnuıı 
yirminci yıldönümünü kutlamağa hazırlanıyor. 

Bu münasebetle tertip edi1en Kermese iki milyon kişi i tirak ede
cektir . 

Rusyada secim devamdad r , 

Stalin araftarlar 
lak galebe eıde et 

Paris, 29 ( ö.R) - Rusya<laki intihaplar hakkında sirndıye kadaı 
elde ettiğimiz malumat bundan ibarettir. 

Saat on ikiye kadar tanzim edilen reyler Stalin blokunun büyük biı 
muvaffakıyetini göstermektedir. 4 milyon rey üzerinde Stalinistler 
0/ 0 99,5 kadar rey almışlardır. 273 Stalin taraftarı ıneLus ~eçilmis
lerdir. Bunların arasında Stalin, Kalinin, Molotof ve \' oroc:ilof '"T 
dır. Kafi netice daha onra belli olacaktır. · 

Japon kabine • 
1 

Harp levazımatı istih aliuin fazlalaş
tırıhnası hakkında ınii ıinı karar ahndı 
Tokyo, 29 (A.A) - Son kabine içlımamda hükümet milli sefer· 

berlik kanununun altıncı ve 21 inci maddelerini hemen mer'iyet mev
kiine koymağa karar vermiştir. Kanunun bu maddeleri harp levazı
mı istihsalinin fazlalaştırılmasını ve ıntihimmatın muntazam surette 
yetiştirilmesini amirdir. 

Hükiimet mühimmat fabrikalarında çalı ma şeraitini emirnameler 
ile tanzim edecek \'C her vatandaşı kendi mesuliyetini 'e yapabildiği 
işleri bildirmeğe mecbur eyliyecektir. 

Hükümct bundan başka aşağıdaki hususları da takarrür ettirmiştir 
San'at okullarından mezun bulunanlar hüküınctin müsaadesi ol· 

maksızın istihdam edilemezler. Mütahassıs makinistler ve teknisyen· 
ler hususi bir deftere kaydolunncaklardır. Diğer endüstı ilerden ame· 
le alınarak teslihat endüstrisindeki sperssiyalist amele mikdarı arttı· 
rılacaktır. T eslihnt fabriknlnrında fazla işçi calışmnsı sebebi ile ziraat 
ve balıkçılık i§lerinde gözükecek işçi azlığının öniinc gÖ"lillliiler Ye 

makina istimali suretivle icçilecektir. 
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YAZANı 

NBuAdam t 
i R. L. GC'ldman 

Kahraman ve feragatli Türk or usu 
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Suçlu Değildir! 
Dersim havalisinde askeri manevralar yapacaktır 

Büyük Zabıta Romanı 
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Ordu Dersim 
bir tarama 

içinde 
hareketi 

vazife alacak ve 
yapmak suretiyle 

bu işi takip 
kökünden 

~ Nahide Orbay 1 
~L:1'7]Cl'~~~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nat, kağıdı katlıyarak cebine koy- Nat, hakime doğru ilerleyerek 

kollariyle birlikte 
atacaktır silip 

du. mektubu uzattı. Morgan. içinden .,. 

Kabul edilen af kanunundan da 
bir fazilettir. Biz idealimizde 

bahseden Başvekil: 
muvaffak oluyoruz. 

lnkılapçılıkta affetmek büyük 
Böyle mazhariyetleri elde 

azdır, dediler 

Bu sırada hakim Morganın sesi kudu. Ka§ları çatıldı. 
yükseldi: - Bu, dedi. Tamamen huıuai 

- Metr Hollis .• Şahit Bitli ikinci mahiyettedir. Alenen okunmasına 
defa isticvap edecek misiniz~ lüzum yok. Maamafih onun muh-

Nat: teviyatından mahkemenin ma!Unıatı 
parmakla gösterilecek kadar meclisler, eden 

BASTARAF/ 1 /NCl SAHiFEDE dimi, o vergı ne kadar sakat ve ağır si.oat istemek cesaretini nefsimde bula-
bahtiyarlık clu,.maktayız. oluna ol.mı o mutlaka milletin omu- marn. 

dolunan inııan arzu ve emelleriyle ide· _ Hayır, dedi. olmuştur. fddia makamının vazife-
alioin huaule geldiğini gören inı11ndır. - O halde öteki §ahitlerinizi ça- ve salahiyetinin hududunu aştığına 

Ba~vekil müteakiben memleketin imar zunda yük olarnk kalır onu almağa im.. Ziraat işlerinde diğer sanayi t,lerİ· Biz Kuvayi Milliye devrinde yqamlf ğırınız. ve hatta' bu vazife ve salahiyeti •uÜ .. 
faaliyetlerine aözü naklederek demiştir kan olamazdı. mizde olduğu gibi devamlı, mü.otekar ve insanlar idealimizin tahakkukunu taoav· - Muhterem hakim .. Gösterdi- timal bile ettiği anla§ılmıştır. Diğer 

vur edemiyeceğimiz tekilde görmüt ve ğimiz son şahid Klansi gelmemiştir. taraftan bu vesile ile §Unu da sÖy• 
0 bahtiyarlığı tatmıt insanlarız. Halbuki 0 bizim için en mühim bir !emek isterim ki iddia makamı, mu• 

ki : Maliye vekileti bu zihniyeti yıkmış- müsbet bir ptogramla huzurunuza çık.

iMAR F AALIYETI 
- E,ier her yapacağımız işi bütçenin 

raklc.amluı içine sıkıftırmalt İlterııek aln
eağımız me:rhalenjn lısa. ola.cağından 

korkulabilir. Bundan dolayı dahildeki 

tir. Bu sene dahi ·ve §imdi kabul ettiği.. malt istiyorum. Buna ait düşünceleriıniz 

ııiz kanunlarla hayvanlar, müvazene. ka· vaıdır. O vakit sizden bol tahsisat İatİ· 

zanç. i.atihla1', damga. sinema ve tiyatro .. yeceğiz. 
Cümhuriyet herketin k~binde ve gö- şahitti. O olmadan müdafaamızı ya- hakemenin daha başlangıcındanberl 

nüllerinde granitleşmiştir. Kim.eden per~ parnıyacağız.. maznuna karfl kanunun emrettiği 
vası yoktur. -Nerede olduğunu bilmiyor mu- bitaraflıkla hareket etmemiştir. Mek• lar, iptidai maddeler üzerindclı:i resimler Bununla encclden beri bahsettiil;imiz 

oo milyon raddelerinde tahfif edilmiş- umwni bir ziıaat kongresinden bahset· Affettiğimiz insanlara diyoruz ki iate· aunuz? tubu Metr Hollise iade ediyorum, 
kredi vaaıalanndan ve ~ ~yatındaıı İ• fo. 

tifade etmeği takip ediyoruz. l Hatıra gel~ ~Y bu ~~ milyonu indir~ 
Dahilde temin edeceğimiz kredi ve memek lllletıyle bunu dıgeı yerlerde kul

hariçten bulacağımız kredilerle prog- !anmalı: imkanı yok muydu? 
ram ve emelletimizi tahakkuk ettirmek Veıgirün tevzi ve takdirindeki adalet 
azmindeyiz. prensibi buna kolaylıkla cevap verebi-

Bu aene nafıa n iktı1at vdr.i.letlerin- liı. 

den baflıyarak bazı ıalıaioatı bütçelerin· Veıgiyi veıen k.azanıyoua, menfaat 
den çılc.ardık. Bunları milli müHee1eleri ... görüyona. hü.kümet onun men(aatine İş· 

mizin itibarına verdik. Bunun miaali tiıak eder. 
Adana ovasmda oulama mescleaidir. Na- Her hangi maddede vergi tCJ>zİ!İıtı 

fıa vekaleti burada. çalışıyordu. Otuz yapmış ioek hem devlet hem mükellef 
milyonluk bir tahsilata ihtiyaç Yardı.. kaza.nmı.,tır. 

Bunu bü.tçenirı ... tından ç.karclık. Ziıaaı Ben vergiyi indirdiğimiz ınaddcleıden 
Bankas1nın itibart üzerine bıraktık. maliye ·vek..a.let.imizin ya doğrudan doğ. 

Na.ha velr.i.leti Adana ovasının ina ıuya veya bilvasıta mutlak kazanç elde 
ve i.skası i,ini şimdi üç sene iç.inde temin edeceğine inananlaıdanım. Mali vazi)·e~ 

eylemif olacak.br. 1 timizin mali preıuipleri hakkında bu ma· 

YENi BiR JŞ HAY ATI . j ı~zatıa bulunduktan aonr~. bura~ ufak 
Başvekil bu husuota bazı ızahat ~·er- . Lır meseleden bahsedecegım ' Kupon· 

dikten aonra hü.laaatan kaydedehildiği-İ for meseleainden bahsetmek isterim. 
miz bu noktaları tebarüz ettimu~lerdir. j KUPONLAR MESELESi 

Acaba devlet bütçesinden bu kabil l Kuponlar meselesinin mazisi ve tari· 
leleri ayınp ta itibar m6iesaeselerine bi haklıcrnda söy!cnecek tek kelime yok· 

yüklememizde bir zarar nr mıdır? 'tur. Bu, bugünkü neslin omuzlarına ma
Bendenizce bu ltl.er eğer menfaat ve nasız olarak yük\etilmi~ bir ağırlıktır. 

dividant getiren işlcr5e mesele yok.tın. 1 ihtiras devrinin scyyiatmı bizin_ı nesli-

1,to bütçeden ve imkô.n dahilinde buf- I miz çekmektedir. Geçen sene hamillerin 
duğumu.z kJ'edileJ'Je memlekette yeni lmÜmeMille-ri ile buluştuğumuz zaman 
bir it lıayatı "f'Ücuda getirmek azmiyle I yü.zd~ elli mal. yüzde elli döviz vermek 

uğru~ıyoruz. T e,ebüslerimizi teshil i esaı;; ı üı.erinde mutabık kaldık. 
ed•n maddelerden. biri de hariçte buldu- Takip eıtİğimiz politikaya nazaren le· 
iiumuz kredilerdir. diyatımızm bugünkü şekli an nature )a• 

INCIL TEREDEN ALINAN KREDi ru mal ile ıediye esası olduğuna göre 
inıı:iltereden temin edilen kredi mese.- I kuponları döviz ile tediye imkaru kalma

leoi üzerinde durmak İltİyonıın. On alb mıştır. 

milyon logiliz lİnlsma baliğ olan bu k:ıe-I Yüzde yüz m•l olarak vereceğiz. Ken
dinin on milyonu siı:ıai ve tic.ari itler. dilc.ri memnun olwlarsa biz de memnun 
altı rrlilyonu da askeri ihtiyaçlarımız I olacağız. 
İçindir. Bu kredilerin israfat ve saltanatı Maliye vekille Linin takip ettiği bir ~İ· 
devirlerindeki istikrazat Ue hiç bir mü-

1 
> aoette bizim kuponlara ait borçlan da

nasebeti yoktuT. l\>1eşrutiyet devrindeki hili bü borç haline. koymaktır. 
İ!lltikrazlara da benzemez. J Bunu yalanda müjdeUyıeceğimi \Jmu .. 

tır.S.dece Türkiyenin itibarına mÜ•lenit-,yorum. JKTtS.\DI V AZIYETıMIZ 

MAL!YE.NlN BONOLARJ llılali vaıiyetimizden sonra memlclı:e-

:\ialiye vekaletinin vereceği bonolar tim.izin bünyesini ha.kiki tekJ.iyle görebil· 
yüzde üç ve. yüzde beş fa.iz.Je iskonto t mek ic;in iktu.adi vaziyetimize bir na· 
edilecek bununla lngiltereden elde ede .. ~ zar atalım. t q3 7 senesine ait olan ru. 
ceğimiz peşin para ile istediğimiz yer .. kA\mları neşrettik. Ve bunun geçen sene· 
den istediğimiz malt u.b.n alacaiız. ; ~ine nazaran an.ettiği faık:ı görmüş bu-

Bu kredi Üzerinde karşılık.Jı dostluk lunuyoraunuz. 

mı.iracaatİmİ7İ ifade eden bir nokta var ... ! Harici ticaretımizi milli ekonomimi· 
dır. Bunu burada tebarüz ettrrme%9Cm 

1 
zin seyri hakbnda bir döltüman olarak 

• 1,.·azifemi tam yapmamı1 olmaktan kor .. kabul ~dersek netice elbette müsbettir. 
karım. ' j Geçen senenin beş aylık ithalat ve ih

lng-ilıere lıükümcti. bu krediyi bize rncab ikisi birlikte ... hen sek.iz milyon 
karcrı temin için Millet Meclls!erinden !U- liraya baliğ oluyor. Bu sene ayni aylara 
reli malıoueada •alahiyet almı•larda. ı ait ralı:luunlar yüz on milyonu buluyor. 

Dahilden. hariçten bulduğ~muz lrre-
0 

lthalat qyamı:ı. geçen seneye nıızanın 
diyle ve bütçe<kn •ezdiğimiz tahsisat ile fazladn ve fazlalaJmalttadrr. B~d•n 

yürütmek istediğimiz işler plinlqtnıJ. 1 ancak memnuniyet duymaktayım. 
mıştu. 1 Çünkü gelen 01)'• elı:onomilı: cihazlan. 

Biıiııci beş .enelilr. ııanayi planmuz mağa yanyan ..,,.terdir. Malı:inadır. 
muvaffakıyetle tatbik edilmiştir. deni!e-I JŞTIRA KABIUYETlMIZ 
bilir. Buııun verdiği ıecriibelerle ve mali ( YUKSO.MIŞTIR 

•ııkanlarla ikinci bc.7 sendik plô.na baş-, Diğer iatilılü maddelerin<: ait kısım· 

lıyoruz. far da y\ikııe!mi!tir. Fakat onlaruı mem· 
Cmit ediyorum ki milli ekonomi haya· feket dahilinde yap!Jan mün1uilleri de 

1 
ımda gen~ İşlrt veTecek "5erler 'l"iicuda yİiiLtdmi.tir. Yani ihtiyaç yültoclmiştir .. 
getirilecclı:tir. I Memleketin iftira l..ahiliyeti yübdmi,. 

Sanıtyİ i~inde takip ettiğimiz siyaset. tir. 

iktısadi menfu.ıi, memleket menfaatini! Hariçten geleni memlekette yapıla~ 
r 

vatan müd.faa.siyle telif etmok. yoludıır.

1
il" b;rlikte kolaylıkla alıyor, fazlaııile is-

Vaactelliğimiz veçhile bunu yapıyo· tihlak ediyor. 
ruz. ı 1-laxici ticaretimizcle ihracat maddele· 

~lemlt"kct müclafaal\ına ait bazı mad- rinin yüzd~ doksanını toprak mahsulle
delC"ri siir'atle ve sühuletle yapmak İm· ri teşkil eder. ~1illi ekonomimizin i:ıti 

kanlarını f"IJe ediyoruz. tna.t ettiği temel ziraattir dcmekt!! müş 

VERCILERiN lNDiRILMESl llülat yoktur. Bu seııe ziraot vekaletinin 
Bay Celal Bayar sözü vergilere in ti· 1 bütç<""'llıde f~zla bir lilh$İS:ıt cönnedinU. 

kal ettirmi! bu çok mühim mevzu üze- Bu. zira?.t işlerini ihmzl e~tiğ~mizden d~ 
ıind~ de hiil;;saten kaydedebildiğimiz ğil, fazla ihtimamımızdand:r. 
aşa;;::laki •özleri söyl<miştiı. ZiRAAT l]l.ERi~.UZ 

~f:ı1iyrmizin içinde bulunduğu ,,..e Zira3\İmizln dc'Yl ... tlc~i;·ilmesi, yan: 

k•ndi.ine ifbhar payı ayutan bir vasfı yapıcı olduiu kadar yaptırıcı kuvvetler
vardır. le birle1tirilmcsi prensip olarak kabu~ 

t:Vcrgileri indirmek.~ edilmi;tiT. 
•Şimdive kaJ~r bir vcrııi ihdas cdıl- l lazırlanma<lan huzurunuza 2elip tah 

~ld lllUU'-0. 111·..ı\ 

mek. iatC'diği.mi anlarsmız. 
Bu kongre Cümhuriyet haytamı ıı:ün

lerinde Ank.arada toplanacak ve prog• 
ram çizl]dikten aonra fiiliyata geçeceğiz. 

Başvekil burada ecnebi sermayesi.ne 

lem&! ebnc.k. lüzumunu duyarak bu mü· 
him meıele üzerinde hükümetin noktai 

nazarını ,u suretle izah etmitletdiı : 
ECNEBi SERMA YE.Si HAKKINDA· 
Ki TELAKKiMiZ 
Cümhuriyet hükümeti ecnebi serma

yesini nasıl telBkki ediyor. Hükümetimiz 

ecnebilerin imtiyazlı müesseselerini sa· 
hn almaktadır. 

Biz ecnebi -.n.ayesinin d~ de
Z'ili.&.. Bizim istemediiimiz sermaye Va. 
trabon, serseri ve politik sermayedir. 
Te;kiliıbız sermayedir. Yani it ıı:örme
den aldıiı lı:omisyonla ıı:eçinen se.-maye
nin aleyhtany12. 

Memleketimizde normal ~c-rait dahi
linde teessüs et:miş müesseselere karşı 

mihınandarlığımız vardır. Mübayaa 

ettiğimiz müesseseler esasen mukavele
lerine. taahhütlerine riayet etmiyen 
Omürleri kısalmı~ olan müesseselerdir. 

Bunlar mukaveleleıin hükümlerine 
:;öre t3.ahhüt1erini ifa kudretinden mah
rum olduklarından satmaiı tercih edi· 

yorlar. Bizi.m ecnebi: sermayesi. hakkın· 

dalı:i telakkimiz lıuna göre hükm, tabi 
tutuJuyoraa çok yanl.ı,-tır. 

DERSiM iŞLERi 
Bu senenin dahili işleri nokta.i naza .. 

rından mühim bir mevzu Denim mcıe
leaidir. Dersimde bir isli.hat programı
mlZ va.rdıı. lsl&ha.t programı, yol, köp· 
ni ve karakol işleridir. 

Bu sene içinde bu programın yürüme
ıııi 1izımdır. Geçen seneye nazaran da

ha fazla olarak burada kuvvetlerimiıi 
topladık. Bir kaç yerde müsademcleı 
olmuştur. Denimde tatbik ebnekte ol· 
duğumuz programın icabı olaralt aureti 
kat" iyyede hal ve tasfiye etmek için di
ğer alacağımız bir tedbir de vardır. Ge• 
ç.en Mne old<Jğu a-ibi ordumuz Dersim 
bavaliııinde manevralar yapacaktır. Ege 
ve T rakyada yapılan manevraları bura• 
da tekrar edeceiiz. Ordu Dersim içinde 
vuife alacak ve bu iti takip kollarımız
la birlikte bir !arama. hareketi yap
mak sureti-ıle kökünden kesip atacak
tr. 

Arkad&Jlar, 
Dersimliler ne istiyodar.. K..- .,._ 

mediğiniz, yadırgadığınız rejimi gelip - Biliyoruz. Bizim gösterdiğimiz Muhakemeden sonra o mektubu İa• 
görünüz. Bunu iftiharla kendilerine ıı:öa- şahit, sırf burada şehadette bulun- tediği tarzda kullanmakta muhtal:• 
!erirken eserimizi oeyreden zav•llılan masın diye ve hiç bir kanunt sebep dır. Muhakemeyi tatil ediyorum. Cel 
affediyoruz. olmaksızın müddeiumumi tarafın- se başlayıncaya kadar şahit Klana!. 

lnkili.pçılıkıa affetmek büyük bir fa- dan tevkif ettirilmit ve hapishaneye nin hapishaneden çıkarılarak derhal 
zilettir. Bu fazileti nadir meclisler, nadir gönderilmiştir. buraya getirilmesini emrediyorum. 
inkılaplar takdir edebilir. Biz idealimiz- Vilson, bir tarafına iğne hatırı!- Mahkeme salonunda bir yandan 
de muvaffak oluyoruz. Böyle bir nıazluı. mış gibi yerinden sıçradı . Nat ve diğer yandan hakim tarafın· 
riyeô elde eden meclioler parmakla ı&- - Yalan .. diye haykırdı. Müda- dan Vilsona kar~ı yapılan hücum• 
terilebilecek kadar pek udır, faanın §ahitlerinin isimlerini ve ken- lann yaptığı tesiri anlatmak zaittir. 

Başvekil nutkunun bu kısmında. inla- dilerini bilmiyorum. Bilmediğim Celse tatili esnasında salondaki• 
lapçının büyük vazifelerinden hararetle kimseler değil. !erden hiç kimse yerinden kımılda. 
bahsetmiş ve şunları aöylemittir ı Nat, cebinden Mastersin mektu· madı. Kimse yerini terketmek iat&o 

Memleketin bize emredeceği muht<>- bunu çıkardı ve Vilsona uzattı. medi. Mektubun alenen okunmamıf 
lif hizmetler vatdır. O, hizmetlerin ila- _ Münakaşaya ba~lamazdan ön- alınası Natın hücumlarına daha es.
sına her zaman hazır olmak suretiyle biz ce bu mektubun muhteviyatına bir rarlı ve daha kuvvetli bir mana ver• 
hakiki inhli.pçı olduğumuzu göster.bili- göz atmak zahmetinde bulunur mu- dirmişti. Ben Natın yanında oturu• 

riz. aunuz) yordum. Samiler sırasında söylenen 

VATANDAŞ SAYllNDEN iSTiFADE 
Dedi. sözler arasında kulağıma ~unlar da 
Müddeiumumi mektubu aldı. O- geldi: 

Bugün memlekette, her vatandaşın kudu. Yüzü birdenbire sapsarı kesil- - Müddeiumumi artık hapİ yut~ 
ııayiinden istifade etmek istiyoruz. Türk di. Sonra morardı. Mektubu Nata ia- tu. Herif belini doğrultamıyacak ka• 
vahdetini bütün cihana göstermek isti· de etti. dar nakavt oldu. 
yoruz. Aflımızın eııa• gayesi budur. Yok· Nat : Müddeiumumi de halk arasın~ 
sa bir kaç bedbahtı affetmi~z veya et• -Mektubu alenen okuyavım mı? ve kendi aleyhinde başgösteren ce-
memi iz bunun maddi hiç bir kıymeti Muhteviyatından jüri heyeti de ma- reyanı anlamı,tı. Fakat kendini da• 
yoktur. 

1 
lilınat hasıl etsin mi~ ha mağliip etmi~ Mymıyordu. 

Bay Celal Bayar Kemalist rejimin ma· Vilson kekeledi: Omitaizlik içinde olmasına rağ. 
nasını çok belagatle anlatmış hülasaten _ Bunu yapmayln.. men mücadeleyi sonuna kadar de-
kaydedebildiğimiz şu sözleri söylemiş· Hakim Morgan: vam ettirmeğe azmetmiş görünüyor• 

tir : - Mektubu verin bakalım, de- du . 
Kemalist rejim bütün eaerleriyle bu di. Ben de okuyayım. -BiTMEDi- ' 

milletin Yulığmda naltl bir 1'11fl'C1Jdi,.et ı------------------------·------... 
olduğunu ııöstenniftir. Jetler cemiyetine müracaat ettik. Fron- nutkunu şu suretle bitirmiştir. 

Bölün br" ı-'-L" t•-•-"ıu·· olan re:. .,,....... -r,.. r· sızlar da müracaat ettiler. Her ~yde kuvvetimiz sizin itimadınız. 
mimizin rulıUD11 preotif ediyoruz. 1man Bu davanın daha emin ve salim esas- dır. Bize tevdi ettiğiniz davalan olgua 
Pres•'- '"""'' her L---: bır" madderun" '·--

.., ç • ..,., -· ,..... !ara lst!nad ebnı>k ruretile Hatayın mii§- bir şekilde ba~armağa annimi• vardır, 
fJUUI rakip çılonumı istemez. Kemali:ıc. terek müdafaası için başlıyan müzake- Memleketin umumi işlerinde ve Hataj 
mİn kartuıncla hanei memleketten ırelir· reler devam etmektroir. davasında bizi sizin arzularınızı emeli .. 
.., ıelsin ..P Yeya aola memup yabancı Bu gihı çok arnı ederdim ki bu me!ele tinizi tahakkuk ettirecek kudrette &örll• 
bir zihniyetin yeri yoktıır • Bizim için esu hakkında mUsbet bir şey söyliyeyim. yorsanız reyleriniri veriniz. 
olan teY Kema!iat ..,::....:.1:.... 

,......... Aldığımız malı1mata göre müzakereler Başvekilin nutku dakikalarca süreıı 
BBJvekil yabancı memleketlerin ken ·"··•!ar! ı...- 1 b --·'-Ur...I • çok ilerleınlşUr. Heyetimize son talimatı ~ a ~,ı anmış ve u t.:=.ı> "' 

di bünyelerine ııöre Tejimleri kendileri verınl§ bulunuyoruz. Karşımızdakiler de reye milracaatlen evvel meclisin umumi 
için faydalı olabileceğini onlan hürmetle ayni prensipler ve !Jhamlarla hareket itimadını bildiııni;tir. 
karıılıy~ımw. fakat bu rejimler hı. 

ederlerse bu davanın, yani askerl milza- ~ekile ve hilkümete meclisin tak· 
zim hudutlarımızdan ıı:eçmek isterlerse 

kerelerin iyi biteceğini limit etmek ita- dir ve teşekkürlerini ve g~ salAhiyel 
daima hudutlarımm kapalı bıılacaltlan- bildir. veren itimadını beyan için verilen tak• 
ru tebarüz ettirerek demittir iti : 

Her hanııi bir rejime kendi baduchm- Fransızlarla çok çeün bir imtihan ge- rir okunmuştur. 
dan çıkıp ta Keınali:un hududuna ıir- çiren dostluiwnuzun emniyeti için evvel Mecllı reisi hükümetin tayin esaml ıı. 
-k isıediii zaman çok mvetli bir emirde askeri müzakerelerin itilMla ne- rey verilmesi talebind<t bulımduğun.ıı. 
mukavemete u&rar. ticelenmesi Iazundır. Davamızı dostane bildirmiş reye milracaatten sonra yine 

Türk mı11etinin vahdetini tnakki h ... şekilde halle inık!n bulunursa her kes- riyaset makamı tarafından aşağıdaki ne
ten evvel sevinmek bize düşecektir. Bu tice bildirilmiştir: l\11°ndak-i adunlar.. inzaya uirabcak 

bir kUYVetin mevt:aeliyetini tanınııyoruz. dava Hatayı Tilık ve Türk ekseriyetile İcra vekiller! heyetine itlmad halckın
idare olunur bir halde görmek şeklile dakl reye 336 mebm iştirak etmiş ve 
ancak hal olunabilir. müttefikan hilkümet" beyanı ltlmad edıt. tai bir zihniyetle ora.da oturup tekaYet HATA y DAVAMIZ 

.•. • ı. _ Bu gün dava size üade olunacak ka- ~tir. yııpm .... ıstiyor...... Ba~vekil Hatay mevzuuna girerken 
Mal ça!acaiıaıı, qmİyecelısinisf de~erdir ki: dar olgun bir halde değildir. Mebdeinde- Başvekil tekrar sürekli alkışlar arasın• 
Adam öldüttcefim. Kanuni takibat Şimdi esas meseleye geliyorum. ki vahametini muhafaza ettiğini söyler- da kUrslye gelerek demiştir ki: 

k 1 sem haksıılık etmiş olurum. Daha mü- - Arkadaşla!\ • yapılrnıyaca .. Hepinizin he~-ecanla beklediğiniz me 
Sili.lıla ırezecqm Miisamalııa ede· seleye geliyorum. Hatay mttelesi... - layim bir hava esiyor. Eğer bu hava de- ttimadınıza teşekkür eder!m. Ş@f!mls 

vam ederse dostluk esaslan dahilinde ba~ımızda bulundukça onun kudretli lra-
celuinh. Her feyden evvel söylemeliyim bir netice alacağımız beklenebilir. desi ve sizin itimadınız sayesinde iyl 

Vatani müiıe!!,.fiyeılerimi yapmıya- ki Hatay bir Türk yeridir. Hatay 
Bundan dolayı yüksek nıecli.si:ni.ıden günlerimiz istik~. (Alkışlar) ı:aPn. KartJ1Wtda miimtn LR inan ola- ekaeriyetile, lriilliiTile Tiirlr olarak 

ra.k J'llflJ'acaiım. ltalacakt1T. kat'i salfilıiyet istiyoruz. Bunu müteakip meclisin yaz tatilin• 
B. Celal Bayar bu salahiyetin Fransa ait ve meclisin büyük ATATtlRK'e son-Bilim-.i U- ırelo:a bir '"kilcat nr• Hatlll}I Jalıa milli mücadele es-

ile bir anlaşınıya varmak için vaziyetin suz saygı ve tazimlerini bildirmeği tek• dır ki, C>imhun,.et biiıkiiıodi böyle va- nannda bi:Qmle yan yana omuz icabettireceği bütUn tedbirlere ıamil ol- lif eyliyl!Jl i1d takrir okuntmlf hararetU 
tandat ~or. omıua mücadele etmiı miibarek ı 

ması ve ınil1t ınildafaamızın isi.ilzam etti- tezahüratla kabul edilmiştir. Ciimb..-iyet, kiilfette olcfaiwt lııadar bir oatan PIU"'taıdır. -' 
~ r.,.,eği karar ve tedbirlere imkan verecek Celse ikinci teşrinin birinci cuınarte"' nimette, nimette olduiill, kadar k"" ette Eğer milli miiardelede kahra-

mahiyette olmasını istemiş ve mühim günü toplanmak üzere tatil olunmuştur• 
-:niioavi iDlaıılaı dermkti... ınanlık göstermi~ her hangi bır · ~ 

8:1 hakicat anlıııpl_..,.a kadat ordu- ,ehrimi:Je Hataym yaptıir kahra- ~~;;z;;~;i~~~:'Z;;;;;;~~~;;:~~;,::;:;~~;=;;,;;i~ 
"uz o"ada baliyette ı...lomacaldtr. manlığı makayeae eder•ek o da "..'çZ Pi A •ı d . ~~y::~: :::ı:ığ:::·~te~: ;;ı~7:'1,i:"h'::ıfu'Z:!~i ,:::a";;~:~ ~ . eşme aJ arın a 
' mulı•bhetle deraius etmoktir. tına btrakmak Türkiye cümhııriye : · 

Oeroin.lller sc3imizi ititmelidirler. tinin yapcmıyllA!ağı fe)ldir. • ~~· ~ e p 1 t ı · 
Bunlardnn biri. ini intihap etmek ke.n- Hic kimsenin topraklarında ga

1

·-. , asım a as o e ı 
:ikrine aiııir. Şefhtimiz de boldıu bh- .:iimii2: yoklar. Ancak milli hars , 
. mır eh boldur. m~ı isıtiyoruz.. Bıınuıı da tolerans ; 

AF KANUNU 
Ei;e-r bugün hal'aretle müraak~a ve 

bul ettii';iniz af kanunum• ben Je le· 
.TI:\S edersem arkadaşlarım çok görmez-

' ,:ıayını buakıy=. Biz baıkaları- · 
mn harsına riayet ettiğimiz gibi ~ 

' başkalarının da bizim lıanrmıza ; 
riayet etmelerini iniyoruz. ' 

Bu giin vaı.iyetin aldığı seyir şu hal-

On beş Haziran 1938 Tarihinden 

itibaren açıldı 
'er eanırım. d~. Cem.iJteti akvamın oraya bitaraflık~: ~%LZJilY...ZTLZJ"'nrırzrnzı,; 7 q 1 zııızz ızzızır_ıı:rz?2ZZL77.ZT'f17' 

Herkes bilir ki b;r yerde hal1tİyar a<l· için ı:ünderdi&i beJreU cekilmlstir. MÜ· 
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Yoland kendini 
Nostradamüsün kolları arasına atıldı ve şehvetli, 

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

Denizlerin 
Diplerinde 
Gömülü olan 
Azim servetler 
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•• 
Uç gemi battı 

üç efsane <İoğdu 
üç f icia oldu 

Büt~~t==!!!~~:rle onu sarmağa öp~u~!~;,~~!~:~.~daha Lüzitanya, T elemak, Merida gemileri 
!arak Yolandın artık kendisini zaptc- vardı. Bunların ayak ve bellerinde • ı Ok ı •• •• ı it ı 
deıniyerek, Noetradamüsün •. k~llan bağlı.olan kalın z~ncirlerin §akırtısı} e yanos ara gomu en a JO ar .. 
araeına atıldı ve onu şehvetli, ihtıras- kendıne kadar gelıyordu. Bu mah .. 
lı buaelerle öpmeğe batladı. kumlar, çektikleri eza ve cefanın Denizlerin dibindeki hazinelerden bir 

Napoli kralı bu vaziyet üzerine, ~eytamn cehennemlerinde bile olma- masal veya efsane gibi bahsedilir. 
kapı arkasında daha fazla gizlenme- dığmı söyleyip duruyordu. . Bunlar, bilhassa denizlerin dibinde ve 
ğc muktedir olamadı ve bir tekmede Bir aralık zındanın Jcaranlıkları i- «Üç> y~rdedir. Ve hikayeleri hemen he-
kapıyı arkasına kadar açb, taraçaya çinden sert bir ses geldi; bu ses: men birbirine benzer. 
bir yıldırım gibi girdi ve~ - Rozamondun başının tek kı- Jçi altın yüklü olan bu vapurlar bat-

- A1çak, namusıuz eihirbazl ima dokunanı hemen şur?cıkta ?l- mışlar ve denizin dibini boylarnışlardır. 
Sen bir şeytansın, sen ifritain 1 Bu dürürüm 1 diye cellatlara hı tap ettı. Çıkarılmaları tabii insanların ihtiraslan-
laraçaya, yıldızlarla görü§mek, ruh· Bu ses, Napoli hükümdarının gön- na daima mevzu olmuıt bir meseledir. 
larla buluşmak\ için değil, Y olandın derdiği memurların başında hulunan Ve teşebbüs te edilmemiş değildir. 
ltalbini çalmak için kapanıyorsun l yaverinin sesi idi. y Bunlardan biri, Fransız snhillerinde-

. .................................................................................. . 
Tahlisiye ve dalgıçlığın ilerlediği bu 
asırda deniz altlarında bekleyen bu büyük 
altın Jeline/erini cıkarmak kabil olacak • 
mı ve bu muazzam servete kimler sahip 
çıkacak? iıte bir çok ihtirasları şaha 
kaldırtan yaldızlı servet menbaları •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
diye bağırdı. Yaver, Rozamondun baglarmı dir. Hem de gayet az derinliktedir. Di-

V e sonra, Prenses yolanda dön- kendi eliyle çözdü. Karanlık zmdan- ğeri Atlas Okyanosu ortasındadır. Üçün- gıçlarından biri üzerine almıştır. Yakın- kendisine kalan malikineleri. irad ve 
dü: ~ · dan dıprıya çıkardı. cüsü de Amerikan sahillerine yakm bir da da faaliyete girişileceği zannediliyor. akan har vurup hannan savural"ak yemit 

- Prenses! hareketiniz 0 kadar . 

1 

Orada, beyaz bir at emre hazar yerdedir. * ve gimdi eli böğründe kalm1fhr. Ba va· 
fenadır ki, saraylar tarihinde buna - Cardi~a~~ ~a.Jı ... Beni Nostradamusün bekliyordu. Yaver, Rozamondu bu Birincisi ve Fransız sahillerinde olanı tldnci defineden baluetmeği sona bı- ziyet, her şeyden fazla izzeti nefsine dC>" 
benzer bir fenalık bulmak mümkün yanına gotur... lata bindirdi ve gözden kayboldu. en eskisidir. Hiklyesi de oudur: raktık. Çünkü bunun uzun uzadıya bal.ıs· kunmaktadır. Ağabeyi imparator olmut. 
değildir. Benim bu kadar sevdiğim kenceleri bana yapınız! decli. Fransacla, 1820 ihtilali koptuğu za· edilecek yerleri vardır. Tarih itibariyle kendisi ise hiç bir ff!Ye sahip olmıyan bir 
\'e tanıdığım güzel ve asil vücudunu Bu sözlere cellatlardan hiç bir * man kral. lngiltereye kaçmağı dütünü- de iki hadisenin ortasında olan bu kaza Arşidük vaziyetine düımüıtür. 
bu köpeğin pis kollan arasına at- kimse kulak bile asmadı. Fakat çok Nostradamüse gelince: O, olduğu yordu. Ve kaçmazdan evvel bütün eer- neticesinde denizin dibini boylıyan al- Zihninde, ağabeyisine müsait olmalı 
tın t. Bir Prenses, belki ihanet ede- çirkin, zebani suratlı bir cellat: yerde bağlı ve eza ve cefa çekmekte vetini bir gemiye yükleterek lngiltereye tınlar yine bir hükümdarın eervetidir. için bir çok hayaller ve pllnlar kura11 
bilir, fakat yine kendi kanı gibi tc- - Eğer vücudunu bana teslim c- idi. Boynuna yağla bir ip geçirmit- doğru yola çıkardL Fakat ihtilalciler bu- Meksika imparatoru Mahimilyen de, Mwimilyen gayesine vaad olmak içia 
bliz kanlı bir aailzade ile r dedi. denen, kocanı hemen kurtannm.. lerdi. Bu sırada artık kurtuluı çare- nu haber almı,lardı. memlekette çakan ibtilll üzerine evvel& Empedoileden istifade edebileceiini dü-

HiikGmdar hiddetinden boğula- dedi. }erinin tamamiyle blmadığına Vapurun arkasından süratli torpito- servetini kurtarmaiı dütilnmiif ve bun- tünüyor ve ona müracaat ediyor. 
eak gibi bir iki defa yutkunduktan Çirkin herifin bu sözlerine, diğer hükmetti. Ve sesinin bütün kuvveti lan saldırdılar. Kralın eervetini kaçıran lan bir gemiye yükleterek yola çıkamut- Batma bir imparatorluk tacı geçirebil-
IOnra: cellltlar kaba, kaba güldüler .• Ve: i1e: Telmak gemiaini Cinlediler. tı. mek için muhakkü bir çare bulmak il-

- Y oland, eenin bu büyük cin. - Evet, evet .• Bizim olunan, bu _ Ey kurtancı ve koruyucu Me- T elmak teslim olmadı. Merido ismindeki bu yelkenli bu eer- am. 
Yetini cenlandıracağım. Bunun için herifi ceza ve iıkenceden kurtaraca- llikeler; imdadıma yetiıiniz, beni Bunun üzerine çarpııma ba,Jadı ve veti fimall Amerikada Norjök limanına Milinolu milyoner bu arzuyu memnu· 
de, seni zmclan kulesinin dibindeki ğız .. dediler. kurtannızl.. diye bağırdı!. neticede vapur battı. götüriip emin ellere tealim edecekti. F ... niyetle karplıyor, cevap yeriyor ı Bunu 
karanlık ve kör kuyuya attıracağım, Rozamond onlara ürkmü, bir cey- Ve, bu ICSe akiı o1mak üzere Vapurla be~ber kralın bütün serveti kat nasip olmada, fartına çıkb ve battı. muhakkak temine çalıpcakm. 
bu kuyudaki zehirli yılanlar ve kor· lan gibi baktı.. müthiı bir çatartı duyuldu. Bütün sa- de denizin dibini boyladı. imparator da asiler tarafından esir e- Kiarelli bu vaadini unutmıyor. 
ltunç çiyanlar, pis kanlı bir herifin - 26 - ray, sarayla beraber zından ve it- Bugün hail o altınlar. elmaslar sulann dildi ve kurıuna dizildi. Meksika, ihti- Arşidük te esuen bu gaye ile yap· 
kollan arasına girmiı olan gÜnahkar Ve: kence daireleri sarsılmağa başladır altında yatmaktadırlar. Fakat bu, ha- raslı bir memlekettir. maktadır. 
viicudunu parçalayacaklar ve yeye- - Kocamı bu korkunç eza ve cc- Her-taraf toz ve duman içinde kal- kikaten öyle midir> Ya kral o gemi ile Amerikalılar, parayı eever insanlardır. iki sene sonra, 1659 senesinde. biı 
cclderdirl dedi fa1ardan kurtardığınız takdirC:le, siz- dı! servetini yollamadı ise .. Bu tam bir ha- Onun için Meksika ile ıimali Amerika gün Arşidüke : 

Kral, yanındaki silahtorlara Y o- lere sade vücudumu değil, ruhumu, Hareket tiddetli idi. Saray muha- itikat olarak bilil')ı c Çünkü o va- sahilleri arasında ve niaheten derin ol- _ Aradığınaza buldum. 
landı tutarak kuyuya atılmak üzere hayabmı da veririm 1 tledi. fızlan, cellatlar, gardiyanlar, tatkan purla beraber Franaadan kaçanlar vardı. mıyan bir noktada sulara gömülen bu Diyor. Makaimilyen deli aibi oluyor 
bailanmaaı için bir ipretle emir ver- Cellatlar bunun üzerine genç ka· bir halde birer tarafa kaçtılar; asil- Ve ibtilllciler bunlan geri çevirmek için serveti çıkarmak için tetebbm te edil· Ve nanl te,ekkür edecejini bilmiyor ... 
di. dını aldılar ve rütubetli, karanlık bir zadeler, korkularından ne yapacak- de vapuru önlemiflerdi. Hiç bir resmt ve memiı değı1dir. K" 11. d'" ad . 1 k el 

B .. J boc1 k 1 1 b l l ta-"-f vesika, Telmakta kralın serveti ol- F ıare 1
• uny a ımparator u tacı · - u ugursuz ve ya ancı münec- ruma tı tı ar. arını i miyor ar ve ' garip hallerle nn akat yapılan üç teşebbüsün üçü de d d'l '- h" b 1 d w .... • b be d b ld 1_ B b lk e e ı ece.-.. ır yer u un ugunu, on..., 

cıme ve ta i gelince, onu da akla Genç kadın bu karanlık ve çok kaçışıyorlardı! uğunu i irmeme.dedir. u, c i o bir facia ile neticelendiği için bir daha da Meksika olduğunu aöyliyor ve aonra 
ge. lmiyen iıkence1er altına alınız! de- rütubetli korkunç yerde, hem Mer-ı En büyük korku ve te'A- Napoli zamandanberi halk arllSlnda efsane gibi bu hususta her hangi bir teıebbüı men- ill d" _ 
..:ı IAf 1 b B 1 b ve e ıyor : 
aı. yemden, ht!m de şeytandan imdat is- hükümdarında göründü. ititi miı ir ıayiadır. ununa eraber, edilmittir. Çünkü defineyi çıkarmak için T---L'-" 1.. k Bil' 

h b ld r d F 
- ..,..,...-..ure uzum yo .. ıyonu• * temeğe başladı. -BiTMEDi- er a e ihtili esnasın a ran•dan denize her initte bir kiti boiulmll§tur. ,_. b Lomb ~=-- dan A-·--·-auz .-ı u eene aro.&&7 a .. _,.. 

O gece aabahlara kadar zındandan kaçanlar lngiltereye servetlerini de götü- Bugün yine tahlisiye ve dalgıç iılerinde ralyalılar çıkacaldar ve buraea ltal:raa 
korkunç feryatlar duyuldu. Yapılan ilim ve fen: rüyorlardL Ve kralm deii)se bile her hal- büyük bir terakkiye vanlmıt olduğu için toprağı olacak. Sizin de derhal buradan 
i§kencelerin harikuladelig"i kar .. nn- de o vapurla Fransadan kaçan diğer hü- Meridadaki albnlann kolayca kurtarıla- ----'-! 1.. d H d" L __ L y• •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaı a aaa 1 a ~ a•manız azım lr ay 1 r•oUK 

d b L lar h d k kümet erkanının paralan, altın ve mü- b"I y " • ., ..-

a u reryat iç eme ti. A 11 go•• k k 1 • ecegi ümit ediliyor. Altınlar eğer ça- d M kailt "d" d . 
R nd da bu fe la d t • cevherleri denizin dibine inmictir. k ) b J urmayın. e aya gı ın ve ora a ım· 

ozamo ryat n uy· 1 a 1 ıncını y an ana un ar ve diğer kıymetli e,ya t l W ilA d" 
du; bu feryatların kocaamn feryat- Şimdiye kadar suların dibine inmek kimin olacald para or ugunuzu an e ın. 
lan olduğunu da biliyordu. Fakat el• ve batan vapurdaki defineyi aramak için ilk iki ıervete hak iddia edecek olan A11idük bu tavsiyeyi muvaEık bulu-

de yaptlacak hiç hİrteY yoktu. • bı•r yıldız parça-· bir kaç kerre teşebbüs edilmiş fakat mu- hükümetler ve resmi dairelerdir. Maksi- ~~r ve derhl al bir gemiye atlayarak Mek· 
1 k 1 b 1 b N vaffak olunamamııtır. Ancak dalgıçlık ·1 · • d d - ı.. · '-' -..anın yo unu tutuyor. t ence er ir türü itmiyor, oa- mı yenm servetin e e fUPneıız &.1 rea- M k . .1 M k-!'- d . 

t ad d __ LL_ f ve tahlisiye itlerinin çok ilerledigw i bugün • -1- ) h k "dd" ed '-) d" f a sımı yen e ..... a a ımparatoı ı amüaün e yüreK.ıer yırtan er- mı ma..am ar a ı ıa ece.-.. er ır. a- ld k k d" . b _Lı .. 

d b d f. · -'- ı o u tan sonra en 111ane u uuı veren 
}'atlanrun arkası gelmiyordu. sın an yontmuştu U e tnenin Çili.afi ması mümkün olacak kat bunlardan bqu birisi daha Vardır b k"" , d __ L, ---'- ~--

R nd ih d gibi aörünüyor. ._! b b' I I d M-L_,1 __ • ve u mev u teman e en ~ anr.a.._. •• 
ozamo , n · ayet ayanamıya- • • • ıu u. ır ta yan ır ve --- ımpara- . .. 

rak, gardiyan ve cellatlardan birisi- * torunun dedeıine borçlu olduğunu, bi- nı unutmıyor. Bır gun ona fU melttub. 

nin yaGardmna .tittibave: v .. Meteorların tarihi. Amerika Cumhur relelerlnden . O~üAncü deniz alb definesi bir kaza ne- naen~t çık~~~acak .:;=~~n iJhu. b~r· y~:~ hatuna Meksika imparatod~ 
- ayan fi, cger çocugun Th J tf , bl il bcesa tlu Okyanosuna gömülen met- cun o .enmem azung• • acına en eur-. x... tacını 1_.ird=x.:m --·da •••d...:-:-

Allah · oma• • arson un r 11 zU .. B•r asırda ten ne h ı..o -'-ted Mal-"-d L• ... _L~ ... ..,,.. ... -- -- ..... .._ \'arsa ömrünü uzun etam ve ur zitanya vapurundadır. me& ır. llHI ur ... ımparator ~ uıl .. bbib' 1 • k bur 
sana baiıflaeın. Eğer ihtiyar bir an- kadar ilerledi .. Bu gUnkll eratbrmalar Hadiae mahalli çok derin bir nokta- Milyen, Avusturya imparatoru Framuva ~uae 1 0 

an sıze a'! .mec 
nen vana, Allah onu da yüz yqına dır. Jorefin kardeti idi. Ve Mebikaya gide- oldugum ıükram unutmut degııam. Fa-

kadar ve mesut olarak yaşatsın 1. 1nsa.nlar en eski çağlarda bile haceri meğe ve ona stllh ve lat şekilleri verme- Ve bunun için çıkarılması en güç gö- rek orada imparatorluğunu ilan etınit- kat bu ıükran borcunu eözlerimle ifad• 
Senden çok rica ederim, beni Noatra- aemavilerin cmeteorlann• semavi olan ie muvaffak olmuşlardır. Cenubu Ame- rünen define de bt sayılıyor. (Lozitan- ti. yi kifi gönniyerek bunun elle tutulur bir 
damüsün yanına kadar bir An için menşeini tanımışlardır. " rikayı fetheden İspanyollar Aztek ve İn- ya) ile Amerikan bankalanndan Jngilte- Bu hükümdarlık uzun sürmemif ve Mek- delilini göstennek istiyorum. ŞalW ser· 

1_ O 1 M.ilid 1sadan al I · _ ,._alıl ı_ vetimden verilmek üzere emrinize sek· RÖt .. ür ıd ondan af. diliyeyim. nun a . · .. ı . . on tı .. asır ... e. vve e aıt j kasların ellerinde demirden yapılmış re bankuına külçe altın getiriliyordu.Fa- ai... ar .-endiaine kup İsyan ederek 
h 1 lla _ı - _ı b Hi ki b d k Un kar •- ab d d _:_ı '-- sen milyon tahaia ediyorum. Bu para)'I e a şayım, aeoı. ır üt ta esın e ego yuzun. a şeyler gördükleri zaman hayrete d~ nt bankaların ihtiyat akçeai aruana it- onu t tın an in i .... .:..er ve a.açarken 

R d özl nelen oh demirind bahs dili. A 1 M hal d (K ) d el ömrünüzde görmediiiniz güzel bir ge-~?D un g·~ ~ri n ~ti ~~ e. yor. ynı e wır- 1 mUşlerdL Groenlandın kAflflerl de F.s- edilecek olan bu paranın Avrupaya e uerotoro a e geçirerek kur-
taneeı gibı yqlar duşuyordu. Cardı-, lılar, Babilliller, Çinliler, Yunanlılar ve ltimolar elinde «ihtiyar kadın> tesmiye kadar gelmeai mümkün olmam11 ve yüz- tuna dizmitlerdir. mi Norjöke götürecek. oradan da bu 
Yan R nd dı • ._ .... en son Plie Plutark.ın yazıları Haceri 1 n .. -::n Hnoo Kiorellı" iamind-u ı·-'· mektubumu göstererek alabileceksiniz.. ozamo u acı • ve ıt~ence -- ettikleri bir hacert semaviden yaptıkları erce kitinin hayatı ile beraber kazaya ....._.. - eu ıaa 
lonunun kapasana kadar götürdü. Semavilerin sukutundan bahsediyorlar. demir b ,_, __ ..s: kl ynl kınbL kurban aitm" ti' B d f" . _L_nJ yan fUllU iddia ediyor ve buna dair •• Doetluk bialerimle aize tekrar tqeldr.fir. 

.. • • • • aka . . . cwnh . ıçaJWLn 6 unne e a Pi p ... lf r. u e ınenın çma ma- I . . bild" .. 
NOltradamüaun ıniltilen buraya F t bırleşık Amerika ur reıs- d . 11 için d b. ita k t bb.. edilmit katar da göeteriyor. eranı ınnm. • 

L _ _ı _ -1:.-...:.11 R nd bu L t lenn" den ...... _mas Jeff .. .....,... .. Yale Uni ilpnUşlerdi. Temin edildiiine göre e ır ç erre eşe ua B L baı.. ___ 1 Emped-...1 vı hma: Mn',;, ılı• 
&llOlll' gçu7v.uU. ozamo ' l"CC 1 uıu ~---- - AtlU Gök kılıın da Q1ı1 fakat ınuvaffak olwaamallllfbr. aDuamn IHUI o an .,..e ....... 
iniltileri duyunca, bayılacak bir hale venitesine mensup iki profesörün Ves- anın c CD men- .. • orelli çok zengin bir adUllllllf. 18S6... Kiarelli de bu mektubu abaca ...U.. 
aeldi. jtona dil§en haceri Semavilerden bahset- feclendir. Yani bir )'1ldız puçuı yontu- Buaua, )'ine eon u.allerden ceearet a· nesinde Millnoya gelmit yerletmif. O ta- cinden deli P,i oluyor. Senetinin üze. 

R oad. kapmı üzerindeki tikleri haber verildlii zaman cGökyU- laralc yapılmıpır. lanar.jt bir kerte daha tefel>bü. edilmeie rihte buraa Hab.hurglann hakimiTeti rine bir senet daha koyacak ve bu ..,. 
Jtn,.1~ikten =-L D ~-! ___ • • 

1zUnden + ... dn--ex.1-e inanmaktansa Mekkede bulunan Haceri esved dahi ~arar verilmittir. Bu iti. Amerikanua teb-._.- ~ence aaın:8mın I ~ ~ 1SU& like kral • i eril abl' • dal altında idi. retle miJTonlan birden bire birkaç ..U.-
içerİ8İne bakb. Aynı zamanda da ağ- iki Yanke profesörilniln yalan söyledik- bir hacerl 1emavldeıı bafb bir tef de-

1 ıımı • en t lllY• ve • Empoclogle Kiorelli milyonlara sahipti. lini hulacaktır. 
zından korkunç bir çığlık çaktıl lerine inanmak daha kolaydır.> demişti. lfldlr. Bu hldiaenln artık bu gUn fen na- Ve bu parayı esham ve tahvilat allfVe-- Fakat sevinci çok sürmi.Yor. 

Aman yarabbi 1 Ne manzara, ne Yine o tarihte Franaıız fen akademili zarında gizli kapalı kalmıt bir tarafı yok- yilzde sekizdir. Ağlebl ihüınale göre ar- rİfİ yaparak kazanmıştı. Aradan aylar geçtiği halde para gel· 
korkunç, ne oeytanl sahne idi o}.. semavl metallerin haceri semaVilerln tur. Haceri semavi saniyede 45-60 kilo- zımızın merkezi de yüzlerce kilometre Bu zengin adam Milanoda derhal bü- memiotir. 

fıkence ?'emurları, yüzlerine kor-, mevcut olmıyacağını beyan etmeğe Hl- metre süratle dil§er. Bu sürat havayi ne- kalınlığında ayni halitayı ihtiva etmek- yük bir nüfuz sahibi olmu,. adeta Prena imparatora mektup yazıp aormaiı de 
kunç ve eıyah maskeler takmıılar, zum görmUştU. Fen mafevkattabia göril- simi tabak nıd 

1 
ke ft.1 .... Ha tedir. gibi bir mevki edinmitti. Hatta Premten nezakete mUYafık hulmfFor. Çok geçm~ 

rtlan 
___ ası_an eçer n yav...,.-. • dab h ı_ 

81 na garip elbiseler geymiıler, ilen her şeyden kıskançlıkla sakınıyordu. ceri sema . . dilpneaile tev· 1808 de Siderit cinsinden bir haceri a üyü.-.. bir mevki. Çünkü ismi asil. den Mekaikadan fena haberler gehneie 
e~nde ~orkunç iıkence aletleri .. ile Ancak on dokuzuncu aann başlangıcın- lid etüji =ke~un•nda 450 bin semavi Viyana civarındaki Vıdman&- kesesi boı bir çok Prensler kendiaiaden baflayor. 
~ıp geliyorlar ve Nostradamme 1 da Almanyada Şladni ve Fransada- Biot kal "dir Halbuki bir dinamit _ taten porselen atölyeleri direktörUnUn borç para almağa hatlamıtlardL ihtilal çıkmıı. sonra da imparator 
İfkenceler, eza ve cefalar yapıyor- hacert semavilerin arzımıza dti§ebilecek- on • .gram • eline geçmiştir. Mumaileyh bu haceri se- Empedogle Kiorelli bu euretle iti ~ kaçmı~tır. Nihayet Makaimilyenin ku ..... 
Ld 1 _ •• ka, tarak •~Lu + .... ;.1 rdir cak 1000 kalen verebilir. Her sene va- viyi k ,_1 b h tahviJ•t . • d afi" d" ")d""" L_L _ • 1• Ull' ı. 1ennı t o M:Dun e~e • . ma esmiJ, trq etmif, ~emlf ve u am ve a ticaretin en •r ıga na ızı ıgı na.sen ge ıyor. 

Rozamond bu manzaranın Wfl- Meteorlar (haceri aemaviler Uç cimttr: satl olarak dört sukut kayd~ tecrUbeden alyajların iç strUktllrUne ait ve komieyonculuğa dökmilftil. Kendisin- Milanolu milyoner de A~ 
•anda dizleri üzerine diiftü ve: 1 - Sideritler ... Demirdir. dlr. Bunlardan yalnız bir daneli Siderit- fen doimUftur. Faraday siderit metali- den aldıklan paraya mukabil Prenaler, Artidüke temin ettiği taca mukabil at.-

- Kocam, kocacığım 1 Senin bu 2 - Siderolitler... Demirle karıfık tir. nin sentezini yapmak auretile demir ve Dükler Baronlar ona arazilerini rehin o· cağı milyonlann Uzerine soluk ... içi. 
haline ben sebep oldum. taştır. Arizonanın mejhur qeytan topm adı- nikel halitemıın müsavi nisbetler dahi- larak göıteriyorlar, borçlannıı vermeyin- yor. 

cKocacığun, sevgili. kocacığım... 3 - Aerolitler ... Tqtır. m tqıyan krateri bir buçuk kllometre linde de olabilecelini Jspat etmlftir. ce de bu aramler Kiorellinin oluyordu. O ölüyor, oğlu da ölüyor .. Fakat lııa-
Beni affet, beni affet! .. diye ağla- Hacert Semavilerin en milhim olanı kutrunda olup on milyon tonluk bir ha- Maden mUtahassısları Vldm•nsan.ten- Kiorelli sonra bunlan Prens. Dük, Baron gün torunu bu eerveti tekrar beldemeie 
ınağa bqladı. Sideritlerdir. lnsanJar bundan istifade cerl semavi sademesile açıldılı zamıedi- deki hacerl semavlnln iç stüktiJ.rUnU ale- ve Kontlara •tıyor, bu suretle eerveti bqlayor. 

Bu sözleri ve ağlamalari duyan etmeyi bilmiflerdir. liyor. Demir ve nikel kalitesinden mil- lAde madenler ve kristallerin iç atrUktil- gittikçe kabanyordu. Bundan 80, 90 sene evvel Mebika-
~llAtlar, Rozamonda çekilip gitmesi- I.Ayıkiyle bilinmiyen aebebler tahtan- rekkep on milyon tonun a.rzettlll muaz- rU gibi tesblte çalışmqlardır. Bu arqtır- l 8S 7 1eneainde bir aktam bu zengin dan gelmiyen bu eekaen milyon acaha 
nı cmretti1er ve: da olarak İnsanlık bakır ve Bronzu kq- zam servet dUşUnülerek bu baceri sema- malar maden mühendislerini mik:roko- Millnolu Lombardiya ve Venedik eya- bugün denizin dibinden çıkarak Empe-

- Eğer gitmezsen, sana da aynı fettikten çok sonra bile demir ve Nikel viyi bulmak için ara· · malar yapılml§ bık etUdlere sevketmi§tlr. letinin umumt valisi ile tan11tt. Bu. Fran- doylenin torunu Hugo Kiarelllnln eline 
cezalan veririz! diye korkuttular. tanımıyordu. Bronz devrinde tesadilfen ve bu ufurda 200 bin dolar sarfedilmlt- Karmeji teknik emtittlsUnU madenler ıuva Jozefin küçük karde,i Artidük geçecek mi > 

- Ben hiç birıeyden korkmam; keşfedilen Meteorlardan (hacert semavi- tir. Fakat şimdiye kadar yapılan gay- üzerinde araştınnalar yapım laboratu- Ferdinanddar. Yokaa onun da oğlu ve torunu ayni 
hatta sizden yalvarınm, Noetrada- lerden) başka demir yoktu. retler neticesiz kalmıştır. varı bu problem «zerinde etOdlerini çok Arşidtık te ünvanmdan ba,lta serveti hulya ile mi yaşıyacak > 
lllÜlün yerine beni koyunuz ve o iıt-1 1nsa.nlar sonsuz bir sabırla bunu erit- Sideritlerde nikel halitasuun rılsbetl ilerletmı.tir. olmıyan bir ua1zadedir. &dadaedan Bunu her halde istikbal göstel.ecelttir. 
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Uzak şarkta harp içinde geçen he 
gün Japonları biraz daha sarsıyor 

e .. Meryem ananın domuz,,arı 
, 

Amma da 
olsalardı 

miskin hayvanlara çattık. Sağlam matah 
böyle günde ahırda mı bırakılırlardı .. 

Geyik ise, boynuzları üzerindeki muşlardı. 
ırlıktan büsbütün ürken, hürriye- Hayvanlar ise, koşumlarından çı-

tı e kavu mamn ela sevinci içinde karılmış, ağaçlar altında otlayorlar
ngaçlann aralarından ok gibi geçe- dı. 
1ek koşuyordu. Bir aralık Sebastiyano kadınlara: 

- Deh!.. Meryem ananın do- - Size bir asma salıncak kura-
muzları deb.. Ulan ne de miskin yım mı? 
hayvanlara çattık. Tevekkeli değil Dedi. Bu teklif sevinçle karşılan-
eağlam matah olsalardı böyle bir dı. 

- lsa, Musa, Zekeriya, Meryem, 
Sen Piyer bütün peygamberlere ve 
evliyalara dua edin. Sükredin .. De
di. Yedek sandığında kosum yerine 
mükemmel urgan var .. Artık işiniz 
oldu. 

Filhakika $andıktn uzun ve kalın 
bir urgan vardı. 

Noyes Viner Jurnal ga~etesine Lon
dradan yaıılıyor: 

Pekin civarındaki Marko Pola köp
rüsünde bir gece atılnn ve Cengiz Hanın 
günlerdenberi Asyada en büyük ve kor· 
kunç bir harba vesile teşkil eden silah 

1 eslerinin üzerinden on iki ay geçti. Rus
J apon harı bile bu harptaki kadar büyük 
zayiat verdirmemiştir. 

Harp başladı ~ı andaki şartların bazt 
bakımlardan hatalı olduğunu bugün Tok
yo da anlamıştır. Jopon genel kurmayı, 
Çinin clahn ilk haf ta içinde darmadağın 
olacağını hesap etmişti. Halbuki. herşey 
üzerinde şümullü bir surette tesirini gös
tt'ren ve Japon hükümetiyle orclu idare-

günde ahırda bırakılırlar mı idi. Deh Mesele ip bulmakta kalmıştı. 
Bu urganı oraya kim koymuştu~ 

Niçin koymustu. Her halde bir t~
sadüf eseri idi. 

ini sümullu bir de w işiklik yapmağa mec
bur eden bu dağıtma nazariye!'inin yan· 
lış hesap edilmiş olduğu anla•nldı. Bn,ın· 
da general Çang-Kay-Şek olduğu halde 
merkezi hükümetin iktidar mevldinde 
kalma'ı kat·i netice iizerinde en ehem· 
miyetli ve mutlak rolü oynıyacağına ar· 
tık şüphe yoktur. 

Japon piyadesi harp halinde 
edecek hiç birşey bırakmamak suretiyle Buna bir de cephelerin cihan harbında gidi uyuzlar .. Deh... Sebastiyano arabanın arkasında-

Hayvanlar, kırbaç yedikçe yerin- ki yedek sandığında bulunan koşum
de sayar gibi yürür. adeta cılız ba- lan hatırladı. 
caklan üzerinde gövdeleri sürür ve Yerinden fırladı. Sandığa koştu .. 
ukalarındaki arabayı sürüklerken Kapağını açar açmaz bir sevinç say
Sebastiyano da arabacı yerinde kü- hası fırlattı. 

Ve bu tesadüf sadece Sebastiyano 
ile kadınların işlerine yarı •acak de
ğildi. 

-BJTMEDJ- Gerek merkezi hükümetin gerekse 

terkettikleri topraklan bir çöle çevirmek olduğu gibi baştanbaşa bir tek cephe 
bu taktiğin öz ve ruhunu teşkil etmekte· değil de, birçok aralık ve ayrılıkları olan 
dir. Çinliler, hatta San nehrin eedlerini muhtelif cepheler halinde oluşunu da 
yıkarak binlerce karemetrelik araziyi su katmak lazımdır. Çin çetelerini, bu cephe 
altında bırakmayı bile göze almışlardır. arnlıklarından, bir sel gibi, mütemadiyen 

für üstüne küfürleri bastırıyordu. ~-...-..-.--.---~..-.:..;;.;;,..;;.;;;;,.;;...,o;;..;...-.-.;;;;-.;;;;;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.......;;;;;--..--....; .... -.;-..=--
ge:;~:~~an hareket edeli altı saat Pamuklu mensucat ve 

Kızgın güneş tepelerini yakıyor-

duArabanın içinde iki kadın, fırına endÜstrİsİ İÇİD 
onmuş tavuklar gibi olmuşlardı. 

Prenses T ekla : 
- Aman Sebastiyano .. Dedi .. Bi

raz inelim .. Yayan yürüyelim .. Da
pa daracık yerde pistik. 

Sebastiyano : 
- Hele biraz durun .. Biraz daha 

Bakanlar heyeti 
kabul 

Bakanlar heyeti memlekette tesis edi-
&ıbred:n dedi. Ormanın nğaçları gö- lec:ek pamuk ipliği ve meruucab aanayü 
tündü.. Allah belasını versin böyle hakkında yeni bir kararname kabul et

bir kararna 
etti 

e 

lerine vem"" de tarili"nder. ay için-
de te were ba§layıp nihayet seneye 
kndar faaliyete geçeceklerine dair mu-

eğlencenin. Bileydim yola mı çıkar- miştir. teber teminat verenlere bu mü~de ve
dım. Bu kanınrune ile devlet mensucat fab- rilecekti.-. Mevcut pamuk ipliği im l eden 

Ormanın kenarına bir varalım, rikalannm da 20 bin İğ ni betinde ge- f brikalann cncak yinni b~ bin iğe ka
bir ağaç gölgesi bulalım, bir adım niJletilmesi kabul edilmektedir. Karar- 1 dar tevsiat ynpmalan için lüzumlu ma
fazla atarsam bana da Ayı boğan nameye göre husuai mütqebbisler tara- kinelerin yurda sokulmasına müsaadeı 

• Sebastiyano demesinler. . fından kurulacak pamuk İpliği fabrika- edilecektir. Mevcut iplik imal eden fab-1 . . . 

Seba 
. b" f l lan • • r l • lik akin 1 rind rikal d esk" • 1 • lik kin ı Japonlar yeni i§gal ettıklerı şehırlerde 

stıyano ır tara tan söy eni- . açın azım o an ıp ": e e en • • ar .an ~~ o an ıp ~a. e e- ordusunun bugünkü vaziyeti pek elverişli 1 Bu taktik, Rusların vaktile Napolyona 
yor, bir taraftan küfürle beraber aabit ve seyyar vargellerm yurdumuza nnı yenılen1tk utiyenlere eskil~nnı mem- d w·ıd· A k ,_ • h'"k"" J k k 11 d ki t 1_tow· aynıdır Çı'n • . egı ır. nca , merıı.ezı u umet. a- ar§ı u an ı an aıı. ıgın · • 
hayvanlara kırbaç savuruyor ara- aokulmuı Bakanlar beyetmın müsaade- leket dı§ına çıkannak veya kullanılmı- ponlann he~apladıkları derecede ıa§kın- lilerin bu taktiğin, Japon ordusuna çok 
~ra da cebindeki tarap oişesinin hak- tine tibl olacaktır. yacak bale aetirmelc ptt.iyle bu midüne., lığa uğramış değıldir. büyük zorluklar hazırladığına hiç oüphe 
'-ın• yudum yudum verı"yordu. On bin iiden az ve yirmi bet bin lğ. lerin iğ miktarlarınca yenilerini yurda k J 
Jl: Öyle anlaşılıyor İ, apon genel kur· 

Arabada daha beş §İte f11rabı \"ar- den fazla temler vücuda ıetirmiyecek- aolmuılarma müsaade verilecektir. 
dı. ~ 

maden infilakında Eski haydut, gölge kenarına gelir 
gelmez arabayı terketmeği ve otu-

Köyceğiz 

mayı, yalnız merkezi hükümetin değil, 

anyı zamanda Çin milletinin de mukave
met kudretini eyice takdir edememiştir. 

yoktur. 
Asker, cephane, yeyecek ve içecek 

sevkinde Japon organizasyonu bugün 
çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. 
Ordu memleket içine girip ilerlediltçe, 

Japonların gerilerine akarak umulmadık 
tahriplerde bulunmakta ve gel'le Japon
ların itiraflarına göre Şansi vilayetinde 
bii)·ük muvaffakıyetler kazanmaktadır· 
lar. 

Zaten Japonlar İşgal ettikleri yerlercı 
henüz yerleşmi~ degillerdir. Sadece bıi· 
yük irtibat yollarını, kanallar, şimendi· 
ferleri ellerine geçirmişlerdir. Hinter· 
Jantta büyük bir değişiklik olmamıştır. 

Cephe gerisinde ise, henüz Japon asker· 
lerinin yüzünü görmemiş olan ve Çin çe· 
telerine yataklık eden binlerce köy var· 
dır. 

Araziyi tanımaları ve halkın yardımı 
ııayesinde bu çete harbinde Çinliler Ja• 
ponlara Üstün çıkmışlar ve birçok dar• 
beler indirmişlerdir. Bunun için Japon• 
lar da aynı taktik ile hareket ederek, 
çetelerin sığınıp gizlenme ihtimalleri olar\ 
bütün ltöyleri yakıp yıkmakta, her ta• 
rafı bir çöle çevirmektedirler. Ancak, 
bu Japon taktiği, köy halkının Japonlara 

karşı cephe alıp mukavemet etmelerini 
ve cephe arkasında büyük bir kaosun 
hüküm sürmesini mucip olmuştur. 

Çin ordusu idaresi bu vaziyeti tama• 
rniyle kendi lehinde telakkt etmektedir, 
çünkü, talttiğindeki gaye, her ne •uretle 
olursa olsun, Japonyayı zayıf düoürmek-

1)up hu beş §İşcyi de temizlemeği ta- • • 
Çin askerinin foda edemediği yegane 

silahını şemsiyenin teşkil ettiği, dehşet 

kendini gösterir göstermez, bütün ha
ııımca hallere nihayet verdiği günlerin 
artık geçmiş olduğu görülüyor. Bu harp
ta hiç muvaffak olmıyan Çin alayları gö
rüldü. Fakat buna mukabil, Japonların 
itiraf ettikleri gibi, kahramanca dövüşen 
Çin tümenleri de ortaya çıktı. 

bu zorlultlar o nisbette büyümektedir. tir. 

Mrlıyordu. Ol Al L • 
Nihayet Belgrad ormanının kena- en lY..IUSfQTQnln VQTfS• 

rina geldiler. 

Atlar !anki kendiliklerinden dur- l • d l 
liu. Artık bir adım bile atamıyacak erı ava ac, tı ar 
1'ale gelmişlerdi. 

Kadınlar arabadan inerek geniş 
bir oh çektiler. 

Sebastiyano, arabadaki şarap §İ
tcleri ile nevale §eylerini de çıkardı. 

Patersondan istenilen 100 ,000 liralık 
tazminatı bir heyet tayin edecektir 

Petrol 
Kanununda 
değişiklik 
yapıldı 

Fransada 
Daladye - Blum 

göTÜfmesi 
Pari.a, 29 (ö.R) - Bay Bonnet ayan 

maliye encümeni reisi bay Kayo ile 
Fransanın harid •iyasetine taalJCık eden 
bazı mühim meseleler üzerinde görüt-

Kenarda sakin bir yer buldu. 
- Haydi bakalım •. Şimdi burada 

rahat rahat Sebastiyano cenapları

İkinci hukuk mahkemesi, enteresan 
bir tazminat davasını ikmal etmek üzere
dir. Bu dava, 100,000 liralık bir tazminat 
isteğine dairdir ve Camgöz Mustafa is
minde bir zatın muavenetinden mahrum 
kalanları tarafından B. Patel'30n aleyhi
ne açılmıştır. 

Şirketin amele çavuşu, maden çıkarıl
maması icap eden bir kısma işçi ekiple
rini aevkettlği bir sırada dinamit tifi
lakiyle Camgöz Mustafa hayata gözleri
ni yummuştu. 

Harbın daha epey uzun süreceğini ve 
Japon milletinin yeni ve daha büyük fe
dakarlıklara hazırlanması lizımgeldiğini 

Tokyo hükümetinin ııık sık tekrar etme
sinin hikmetini Çin ordusuna askeri bir 
değer '\·erilmeainde aramamalıdır. Bu
nun aıııl sebep ve hikmeti, Çin ordusu
nun iki büyük müttefiki olan zaman ve 
mekan mefhumlarına karşı hissedilen 
kaygı ve tasadadır. 

Petrol kanununun birinci maddesine müştür. 
bir fıkra eklenmesi hakkında hazırlan· 

nın ziyafetine şeref verin. 
imparatorumuzun kulakları çın-

lasın .. 
Dedi .. 
Az zaman içinde şi elerin üçü bo

pldı. 

mış olan kanun projesi, Jktısat ve bütçe 
encümenlerinden geçerek Kamutay ruz
namesine alınmıştır. Eltlenen madde ıu
dur: 

Miktar veya evsaf bakımından pet· 
rol istihsaline müsait olmadığı Jktısat 

vekaletince tesbit edilen asfaltlar, taı 

ocaklan nizamnamesi hükümlerine tabi
dir. Ancak bu nevi asfaltlar vilayet hu-

Paris, 29 ( ö.R) - Başvekil bay Da
ladiye, eslr.i batıvekil bay Blumu kabul 
ederek. 16.45 ten 17 buçuğa kadar ken
di.aiyle görüşmüştür. Az ııonra M. Mar
pndo ve Alher Sarronun ziyaretlerini 
kabul etmiştir. 

-------
Tahkikat açılacak 

Londra, 29 (A.A) - Avam Kama· 

Prenses T ekla ile Sebastiyanonun 
kansı d'a eski hayduda iştirak etti
ler. 

Yol yorgunluğunu çabuk unut-

B. Patersonun Köyceğiz.de l§lettiği ma
dende, ihmal yUzilnden cereyan eden 
müessif bir kazada Camgöz Mu~afa 
adında bir maden işçisi bayata gözlerini 
yummuştu. Bu kazada, madeni işleten 
şirketin mesuliyctl Aşlldrdı. 

Varislerin açtığı 100,000 liralık tazmi
nat davası .son safhaya gelmiştir. Tayin 
edilen ehli vukuf, tazminat nlsbetinl, 
mahkeme kararile Uıyin etmiştir. Rapo
runu bu gilnlerde mahkemeye tevdi et
mek üzeredir. Bu enteresan tazminat da
vasının kararı temmuzun on beşinci gil
nil verilecektir. 

Bizzat Çin bu iki mefhum ve amile bü
yük bir ehemmiyet atfetmektedir. Ordu 
idaresi bütün taktiğini buna dayatmakta
dır. Memlekete girmekte olan düşmana, 
ne siper olacak, ne yeyecek temin ede
cek ve ne de harpteki gayeııine yardım 

susi idarelerine ait olmayıp bunların İt· 
letilmesine ait muameleler, Jktısat veki- rasında mebus Duncan Sandya tarafın· 

Halk masalları 
gitmiş. orada bir şişede prap varmış. Oze-

Küçük kardeşi bırakalım, gelelim rinde şöyle yazılı imiş (bu şişedeki 
büyüğüne. Büyük bir memlekete git- prap acı, zehir gibidir. Kendine gü
miş. Bakımı hu memlekette herkea venen bu şarabı içerse o zaman bu 
matem içinde. Herkes ıiyahlar gey- kılıncı yerinden kaldırabilir. 

letince yapılır. dan yapılan ifoaat üzerine Çurçilin ye
ğeni tarafından istenilen tahkik komia

Bu hükmün konulması aebeplerini, 
hiikümet mucip sebepler mazbatasında yonunun tqltiline karar verilmiıtir . .Bazı 
ıöyle izah etmektedir: parlamento basının reeml •ırlar hak-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altın Kuş miş. Herkeain yüzünde keder var. Hemen hiç tereddüt etmeden §a
Sormuı, ne oluyorsunuz böyle de- rabı kaldınp içmiş .• Tabii kurd, ars
miş, cevap vermi§ler .• lan ve kaplan yavruları da yanında 

cAsfalt petrolün tabii müıtaklarından lı:ındalti kanuna muhalif hareketleri me· 
olmak itibariyle petrol iatihsaline yarıyan selesine dair Avam kamaraaında perıen· 
ham maddeyi teşkil ettiğinden 792 nu- be günü uzun müzakereler yapılacaktu. 
tur. ---:=:---

-2- Burada bir dev var. Her aene teh- imişler. Son zamanlarda memleketimizde bu Tashih • rin au yolunu kcaer. Mutlaka kur- Şarabı içtikten sonra kılıncı tecrü- maralı kanun hükümlerine tabi tutulmu1-
- Aman demiş, beni öldürme- . Çocuklarım böyle nereye gı- hanlık bir kız ister. Eğer kızı vermez- be etmiş. Bir de bakını§ ki kılınç maddeye fazla miktarda ihtiyaç olması 29/6/938 tarihli nüshamızın altıncı,.. 

yin. Benim iki yavrum var. Onlan dıyorsu~uz) • lene bütün sene suauz kalırız. Bu- kuş gibi hafif olmu§. Nihayet vakıt üzerine icra kılınan tetkikat neticesinde hlfesinde Adlt Wlhat serlivhalı yazınııı 
tize vereyim. Size muhafızlık, bekçi- J?em~ş •. On~.d~ çalıımağa, lf ~ra- nun için senede bir gün ona kızları- ve zamanı gelmiş. Padişahın kızını kendisinden petrol istihsal edilebilmek. ikinci .Utünunun 58 inci aatırmdakt 
lik eder. Beni öldürüp te elinize ne mag~ gı!tıklerını aöylemfıler. lhtıyar mızdan birini kur'a çekerek kurban ağlıya sızlıya çadıra getirmişler. Za- içJn asfalhn gerek miktar ve gerek ev- (pyan mıdır ki) cümlesi bir aehlv hata· 
geçecek.. demı§ k~: . . . veririz. Bugün de yine devin kurban vallı kıza baştan ayağa siyahlar gey- saf baltımmdan bazı prtları haiz olması __ ..ı__ Cüml' ( ''k clı ki) ..ıı-

ç ki k . d . l A ] B b d a 1 k . •W• 1 1 B f l 'L .ıuu.ır. e şayanı şu ran r uu. ocu ar, pe ı, emış er. rs an - ır ırınız en yn mıyaca mı istediği gün ve kur'a da padişahımı- dirmişler. Artık herkca derin bir ma- ıcap ettıaı an a~ı mıştır. u asa ttan m.- Tashih 1 . 
bunlara iki yavrusunu vermiş. sınız) _ zın kızına düştü. Matemimiz. kede- tem içinde.. tasadi surette petrol iatihsal edilebilmeai ey era. 

Yavruları alarak yola çıkmışlar. Çocuklar da ayrı, a~rı meml~ket- timiz ondandır. Çadır tepede imiş. Halktan kimse için aııfaltın yüzde 8-1 O nisbetinde pet-
Gide gide bu sefer bir kaplana rast- !erde kı~me~ ~n~acagı~ demışler. Büyük kardeş dev hakkında malu- oraya çıkmazmış. Tepenin aşağısın- rolü ihtiva etmesi ve bu asfaltın petrol 
gelmişler. Kaplanı da vurmak iste- Bunun uzerıne ıhtıyar hır kılınç ver- mat istemiş. O nereye gelir, kurbanı da kızı bırakmışlar. istihsal için kurulacak tesisatı en az yirmi 
ınişlerse de o da Arslan gibi söyliye- miş. nereye korsunuz, nasıl gelir diye su- Kızcağız çadıra çıkınca bir de bak~ aene b~liyebiJmesi lazımdır. Bu ıartlan 
rek oğlanlara iki yavru vermiş. - Bu kılıncı alınız, demi§. Eğer aller sormuş, tarif etmiıler. Çocuk, mış çadırın içinde arslan, kaplan, haiz bulunmıyan asfalhn petrol istihsali 

iki kardeş şimdi yanlarında iki as- birinizden haber almak isteraeniz kı- devden evvel kurban yerine gitmiş. kurt yavruları ve bir de adam var. bakımından iktısadi kıymeti yoktur. 
lan, iki kaplan yavrusu tekrar yol- lıncımı bir ağaca vurun, pyet haber Orada bir çadır kurulmuımuş .. ça. Tabii birdenbire korkmuş. Maden tetkik ve Arama enstitüsü ta-
larına devam ettiler. Cide gide bu se- almak istediğiniz felAkette iıe kılınç dıra girmiş. Bir de bakmış büyüle. bir Delikanlı da kıza: rafından icra kılınacak tetkikat netice· 
fer .?e bir k~rda rastlamışl~r." Kurdu simsiyah olur. Eğer saadette ise bir kılınç var. • ' _ Sultanım, demiş. Hiç kork- ainde yultarıda yazılı tartları haiz bulun-
ildureceklerı sırada o da ıkı yavru- şey olmaz. - Hah, demış. Bu kılınçla ben ma, demiş. Hiç korkma. Ben buraya madıkları anlaşılan asfaltların, haddi za-
eunu vermiş. Adam böyle ıöyledikten sonra bu devi öldürfirüm. seni öldürmeğe değil, kurtarmağa tinde mahiyetleri itibariyle tat ocakları 

Ondan sonra yine giderlerken gözden kaybolmuş. iki kardeşte bir- Kılıncı almak istemi§. Fakat ye- geldim. nizamnamesine tabi mevaddan bulunma-

•ule tevfikan iıletilmesi gerek muame· 
lelerinin süratle intacı bakımından ve 
gerek mahiyetleri itibariyle muvafık gÖ• 
rülmüı ve layıha bu esaslar dairesinde 
hazırlanmıştır. 

Bu aafaltların kolaylılda iıletilmeal 

hem bir taraftan memleketin muhtaç ol
duğu ufaltlan dahilden tedarik etmek 
•uretiyle döviz tasarrufuna, hem de 
memlekette yeni iş sahaları açılmaaına 

yarıyacakbr. Bu mülahazalara binaen 
792 numaralı kanunun birinci maddeaine hunların karşısına bir ihtiyar adam birleri ile vedalaşıp, helallaşıp ayni- rinden oynatmanın imkAnı yok. O tarından 608 numaralı kanunun 5 inci 

t kmıs, bunlara: mıoılar. Biri bir yola diğeri h::rnka yola kadar aihr ... Ondan sonra bakmıı Dl- maddesiyle idaresi lk.tıaat vekaletine hı- ellenmek üzere bu kanun layıhaeı hazır· 

L~-------~--~----------~---~-----~-------~-----~----------------~----~....L.~-----~--~---~-----~--~-='=ıl~~m.JLILQcall!Uı.Juı.kJuılldaJ~....Lk...-.--~-----------~--~---~-



Bir çocuk babasını böyle tanıdı .. 

Dragon süvarileri sağdan, zırhlıJlinde yanıp kayboluyor. 
li.ivariler soldan hücuma geçmişler. Çocuk öyle hayran ki! 
Her iki tarafın ön saflarında tram- - Ne güzel yangın)! 
~-Fakat traınpcteça.lmdığı du-! Birden kapı şid~etli bir daWe ile 
Yulmıyar. sallanıyor. Adeta çızmelerle vurulu-

Timanin oynadığı. ve harp ettirdi- yor. Anne kapıyı açmak için dıı;ar• 
ii bu dragonlaTla zırhlı süvariler kur- koşuyor. Tıma r1Utfaktn sobanın .Yf!"
IUndan dört köşe tahtadan oyuncak- nmda kahyoT. Fakat çok zaman. ıçın 
l.rile büyüle bir kale lrurdn. Şimdi değil. O da annesini tak.ip edıyor. 
~çiik lı:uışwı askerler ona hücum c- Mutfak kapısının önünde duruyor. 

··································~····· . : 

~ RADYO ~ı . . 
• • ......................................... 
ANKARA RAOYOSU: 

öğle ne~riyatı: ' 
Saat 12,30 Karışık plak neşriyatı. 12,50 

Plak: Tiirk musikisi ve halk şarkılan 
13. 15 DAllili ve harici haberler. 

Ak'J'lffi n°'ıiyalı: 
S.,,t 18. 30 plakla dan.t musilı:isi, 19. 

lj türk murikisi ve halk şarlı:ılan (Hik
met Riı:& ve a.rhd&tlan). 20.00 de eaaı 
,,..,. ve arapça. nqrzyal, 20.15 te Tad-

• ofonilt temsil (gençler gnıbu). 21. 00 
Je hanıablt halc.ltında konuşm• ( ş.kir 
:-lazım Erırölı:mcn). 2 1. 15 te stüdyo -
'on odtest:raa, 22. 00 de ajans hnbcderi,. 
22. 15 te ~j program ve istiklil 

Müjde 
Türkiyenin en ıifalı ve §İmdiye 

kadar binlerce vatandıı§m hayatı-
m ktırtaran .................. . 

Urganlı 
Ilıcaları 

E.ski milsteciri Rüateın idaresinde 
açıhıuttır 

ROMA TJMA ve U.p afetleri, 
adale ağrıları ve her türlü kırık, 
çıktk irı:zalan, kum, lıöbcek, mi
de Ye kalp hastelıklan ancak en 

diyorlar. Karanlık yavaş yavaş. oda- Oradan bcr,ey görün?or .. ':e por-~ BUL RADYOSU: 
yı doldunıyor. Odanın kötdcriııden tabi rengi ışığın olıdugu gibi nnne- _ · . tı· kr.t'" devayı burada bulacaklardır. 

doğıu ederek bir çizgi gibi Timayı sinin ve bir askerin karşa. karş'.y:' ~ ~plakla türk musikisi, 12. 
""rıJ"Or. Suılci onunla oymyor. Ço- dunluldan sokak ka~ abettm- 50 d havadis. ı J.05 te plakla tü.ık mu
~k. aörmem cie hapı.dığt için oyun- yor. Asker, lime lime_ bir b.p_ut ve .,;:ın,,;.e 13.30 da muhtelif plak nqriyatı. 
taklıınm pencereye yak!aştmyor. eski. çok ltullanılmıs kürkten bir kal- Alcp.m aqriyatı: 
k:ale }'llcda.,or. Fakat Tmıa onu ye- palı:: gcyiyor. Kadınla asker uzun, o- Sa 

1 
18.30 da plakla dans m...;ıa.;. 

llid birbirlerine babyorlar Sonra as- a 
en :raPIJOr. • . _ .. zun · 19.15 te Spor miisahabeleri: Eşref Şefik 
Kar.nldt, :u:mının en .on ııoruneıı iter: . . . t af d 19 5 S te borsa habedai, 

L • _.._.._ in da -1. V tanda R cheva sız mısı- ar ın a:ı, · 
<il? -=tietıAanmı yutup, T""" - a Ş oou 20.00 de - ayarı: Grenviç rasaıhane-
lıdi:ncıey. 1ı:adar oynı-,or ve hiç bir niz> •inden nald S.di H- ve ubda,-
fey görmeyince, Tima, mutUığa doğ- Diye soruyor. Anne: . lan ıaram..:.: tüd< mwikioi ve ballt şar-
1"1 dönüyoT ve bakıyor: - Evet, diye cev__a_p verı~0.' • . • kılan, 20AS te hava ~aı-u. 20.46 de 

Her odanın hususi ve son sis
tem banyosu mevcuttur. Müıte
rilerimizin her türlü ihtiyaçları te
miıı edilmiıtir. 
Şimendiferie ze!ecıelt miifterile· . . . 

tJiii1il11 .. • • • • • .. .. • • • • • • • • -· • 

UTganlı istayonunda 
hususi vaLıı.larmmJa ..SOU.ri te
min edikniftir. Fıratı bç.mııyt> 
istihıdeye lıxıfull11E. 

1-15 - Anne oda ltaranlık oldu;.. _ O halde bu ka;;ıtlar sızın ıçın x Ri "-"-
1 
taraf-ıan anı.p~ 

.-.. _ ___, , K lmasımuh vmer ""..,.....u ~:-------------• - Jtdt yakmayız. ...,~""a gene <>lmaL, ba"1~ ocaı_ıız. 0 
• • - <öylev. 21.00 de saat ayarı: s.....ı..u 

tı.lah atıyorlar. temel olan hır asken şımdı kaza ile özdenses ve arkada~lan tarafından Dirlı: 
'?iyen annesi mutfaktan cevap öldürdüler. _ . _ •• musil;j,;i ve halk ~atkıları, 21.45 te or-

\'eriyor. Ona gümuş Te!lkte bır }'lgın kagıt k 22.1 O da Novotnidea n.lclen Yerlimalı 

Karşıyakalılara olaylı~ 
Sahil Alaybeyde ucu:z ve temiz mete kömürü Te odunu satılmak-

~ tadır. 
Müracaat yerleri : Şayeste sokağında 8 numarada kömürcü Ali- ' 

met ve Kemalpaşa caddesinde de Buzcu Hamdi ... 
S.7 1 - 2 (2324) 
. ..... _ ·+ 

U sak sulh hukuk mahkemesin-, 
den: 
Davacı Utak inhİArlal' idaresi tanımdan Up.ğa bağla Tatar köyün

den Rüştü oğlu Süleynuın aleymne açı.hm alacak daYllSlllın görülmek
te olan mahlremesiııde müddeialeyhin ikametgihı meçhul bufmuna
ıından ötürü bu baptaki dueti7e ilanen icra müddeialeyh mahkeme
Fe gelmediğinden l1J'8P lı:aranmn da gazete ile ilinen icrası için mu
hakem" 14- 9 - 938 tarihinde müsadif çarıamba ııünü saat dokuza 
talik edilmiı olduiwıdan tayin olunan günde miiddeialeylıiıı gelmesi 
aksi halde muhakemenin gıyabında görüleceği Hukuk usul muhake
meleri bmmunun olbapt.aki oaddesine tevfikan keyf~et ilin olu· 
nur. 2329 (2338) 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me müdürlüğünden; 

idaremize ait lzmir Kemeri İstasyon itlimlilt tmıladu dabtlinde 20 
kapıt n '1:1 harita n-alı clüli:in lıir - için kin.ya ıyenleczktit. 

l1aale 14 - 7 - 938 perfembe günü aat 15 te Alsanc.lı: eeli:zind 
qletme lrmniayonun.da açık arttırma &Wetiyle yapılv•lmr. Muh.m
men bir senelik kira bedeli 90 - 100 liradır. Muvakkat teminat 750 
luaııiflw. t.tellil :İıt i!e giaıaeğe mi.nii kanuni bir halleri olmadığına 
dair aranılan TCSikalarla muayyen gün ve aaatte lr.omisyona mürııcaat 
elmeleri lizuadır. ~der bmisyonduı pıırasııı ~erilir. 

30 - 3 '2330 (2339) Tima chp.nnnı dinliyoc. Evet, si- veriyor. Kadın, <mları alıp aç\yor. 2~ de son haberler ve ertesi giinün ÇATAL, B!CAK, KAŞIK 
llh sesleri duyuluyor. Oyunu onu Kocaınmn pasaportunu tamyor. Ve V ~ k • J 
o it.dar .inal etti ki bir haftadanberi kağıtlan tubm elleri iki yana sarltı- pr~~;~PA iSTA.5YONLARL n.aaaSfTO OmlSyOnUnaan: 
İlı.~da silah atılmakta olduğunu u-. yor. Sonra. kağıtları odamn bir lrn- SENFON!LCR: K.damıoau postalar tarafından yapılmakta oiup birinin 22 ilı:iıııci-
lluttu. Oyun bitti elemek! !'le yazık! şesindeki mıl'anın üzerine bnalı.~1'- 7_10 Bedin lasa dalpsı: Halk mu.;. kinun tfiierinin 17 - 4-938hrihli Anado1u "Ye Yeni Aı. gud ' ia-

TirM ya-inden lı:a.llctı.. Mutfağa için ilerliyor. Masanın önüne gelin- kisi (8.ı 5 de,·amı), (10 Eğleuceli or- de gaeltaı Kadastro .ilim yapılııuf olan KahramanJ.r ve~ 
t!ınesin.in ~""'• ..rtr; Oraıcla inSllfl ce kag'" ıtlan göğsü üstünde mltmağ~ K "'· L ....t,.n • J.v ..,...; ==-~ __ n... ... 1. bm.Lın e~ ilia ..djlm;,, o1uı 1

- ..,._ kesin musikisi), 1 l.lS üçw. ıwnoer, --- ....,... •-ı•• ._ ----- ..,,. 
, daha az lrodtuyor. Orası da karanlık ha.slıy.or. • 1 3 Bedin kna cWıı;.o s ı hafif musiki ( 14. • -ı.n 1 relen iflısi peydapej lıiııiaile.u .gayri menladleria 
atDA, ocak :raıu-,or. Kapalı:: açılı: oldu- Bu müddet z.ıırfuıda. ılç.l kalınır 15 devamı) ı 3.25 Bükreı plik konseri be.,anna11 1 ri ilin tariLindım Oll Lef sin ..ıra 1- hafta ..ı., çal'o 
~U için al~ göriiııüyor. Ve Tirtıa kaD!dan hep çocuğa bakıyor. ( 14.30 devamı), 1 7 .45 Berlin kısa dal- ıamba, pap:mlıe ginleri Yıılı:ıık Minuede Seç•_. l.em.m ..bimda 
Ocag"ın önünde dunıp annesinin e- Üç asker, odaya giriyorlar. Asker 8 50 B 1. k 1A 20 n---'- binada K.dulro iamıis- ı.rafmdan tedı:ik .,.. ... "a.s ı is SOOU konseri t • er ın ısa r. ~ - ı-t.,klerine ""'""•vor. Annesi patates kaputu geymi• bir dam ta~vorlnr. · ' · ~ ın 30 · /. __ ...._ 

J -r-rı "" :lalgası iş sonu lr.onserinin uevamı '· .,.,....... 
Pişirmekle m--·ı Timaya tek bir Yüklerini ta.ımnkt~ zahmet rektikle- 2o "·-''- L.. / <>=-= _ .. .....; - --'-"--'- a....ö baldan~ L . ...-::....ı-. ı_ "R"'- Peşte radyo orl<.estrast DC<Un ,... _.. •-r- •-•·· ....,......,._ ı- ......,_...... 
«:elime söylemiyor. Fakat Tima aldı- ri göri.ilüyor. Çünkü tJfekleri rap- .:lalga"ı asken bando 20.30 Briino eğ. ' de miincaatleri ve miiıacaal ~baldan 2613 ayıl. bu.an 
rıı etmiyor. Annesi bugünlerde bir rastvari omuzların asılmış!· 2o •ov k -•- b~L~·'---'-- -~ L-:- hisıl olecek bm•te ..n... b ....... 'Ve !enceli pr~ ·' aJ!O"- a,,.... lllWID.___, .-~ ...,.....,....._ •-- ı-
,Çok §eyler düıünüyor. Her zaman Anne: \:on•er 20 . .35 Biil=ş Mandolin konseri. Büyük feda.\&rl•klarl:ı vüruda ge- te9Cil o1unKağı ilin olUDDI', 2338 (2343) 
düşünceli, dalgın ve sessiz duruyor. - Buraya, buraya. 1 ı p e p!iJdat ı ı .25 Bülı:rcş ra.dyo ı tirilcn fabrikamızda yerli malı ols.- • 
Sonra birdenbire kendi kendine ko- Diyerek yastı1ı i'"""t ediyor. ~ıkcsır .... 21.30 Bedin kısa dalga" Y"niı!ıılı: her model çatal, bıçak, kas:k 

Nafıa vekaletinden: Tıuşmağa başlıyor. YaJnız bir kerre Tima korkudan nğlamaja ha•lı· "ılim m, ·ıu.; 22 Prq radyo orltestraın pmalolunmald;ıclır. Avrupa mamula-
'fimaya babasmm yalanda geleceği- yor. Ne kadar çok insan.,..,. o<lad?' 22 .3'.J Pqıe <;;~ o..Jr.estnısı. 22.45 ltı avarma.failı: olan bu ems:l·iz yerli 
111 söyledi. Bunu bir akşam söyle- Annesine r'loğru ko~ak cteklennır 1ükr., lobr.tadan koı..er kli .B.-4-0

1

ma ı fabrikasmın mam tnu her 
ıniıti. O akşam p<»tac:ı kendisine i- arasına snldaruyor. Viyana ballı; rııu•ikisi. yenle "1'11 ~ 
ı;inde kurşun kalemile yazılmış ka- Askerler foaptyı üstlerine çckerel· OPERAL...ı..R. OPE.RETLF.R: OKA TA •e Gazinocuların 
lıt çıkan bir zarf eetin,rıişti. çıkıp iid."or\ar. Biri~i o..M3 dtı· 21 Belıırat mu1ıte1· opera parçalanlna.Zan dikkatine : 

Eskiden annesi ona babasından ruyor. Tütün tabakasını çıbraraY ~ 1 Peşte pl.ôlla o;>era ruu<il:i!ıi. · F.abrilı:ıımn: BASKURT mar. ka· 
çok baheetnıiFi. içnıeP.e ba~lıyor. O da, gitmdc isti- lı YERLi mamulatımızı srorme-
Şu duvarda -h duran matruş yor. Fakat na"11 yauaıcağını bilmiyor . . . den, ÇATAL, KASIK ve BIÇAK 

Ve ne•ell ·-"-'ü !'e9İm, oydu, babası, ,Hep yerinde kımıldlllllyor. Bastıiı· yara yerı vıır. Ve elmacık lremilclen •-'- ·
1 

l ' B" ' .. 
.,.. ' y........ .1-"..: l · A h ·d 1 1 ı;&ı<ım arını:ıı a mayınız. utun ı irna babasını 1.: ... .wir~emis.ti. Fa- aya"ını mütemadiyen -=!;; irere' :ok gem~. nne ayret m a arı çı- il h k lit 't'b . l 
k ....._. .. - " ; ell · · · 1 ma arımız em a e ı ı arıy e at babanın da anne .....:Li pek lazımlı sanki dans,.diyor. •arıyor. Başını erı ıçıne a ıyor ne

1
A k' d d h "k k 

b 5
"" - I •·ı •'-"- k. p vru"lanın ın en a a yu se ve ir şey olduğunu müdrikti. Eğer an- Sükutu Timanın annesi bozuyor ::ılmuş böy e~ ı• u. ... ~.. O§Uyor. et- hem de fiat e. YOZDE 3o daha 

nesi olmasa.,-'· --1--nberi, bilhassa - Onu öldürdükleri zaman ora- rol lambasını yahyor, ve odaya ge- d ç 
.... ,.._.., ,. T" .ı. lrul k'-- • de k ucu:z ur. ,•olr•kta silah atmıığa ~adılcların- da mıydınız? ıyor. ıına ..., a ıan sagır e ce 

~ öliirdü. _ Evet. ~eslerle OOğırıyor, avluda burnunu Umumi ~g Yeri: İstanbul Talı-
ı--.._ yece ~For JıU kağıt par- _ Dü.~tiiğünü gördünüz n1ü? ')ir taşla kırdıktan giin ağladığı ita- tal<ale caddesı No . .Şl 
~ göcüyor. Hemen oou alarak ate- - f.vet.. :lar kuvvetli ağlıyor. (Jak Deltalo "re Ssı.) 
le atıyor. Kağıt çabucak yanıyor. - Birşey söyledi mi? Anne masaya lı;0şuyor kağıtlan a- --------------
1"11rıa l>a manzaraya hayran bayran - Havır, hemen öldü. ıyor, kanştınyor. Hepsine yaprak., 
bakıyor. Ve külleri ocağın ortasın- - Ah!. . /apralt bakı 'Pr. Evet bunlar lr.oca.sa-
deki haTII. anaforunda gök turuncu Kadın susuyor. T:rma susuym.o\• 'lın kağıtlan. 6irden bunlarınarasın-
Ve beyaz dillerinin birbirlerile müca- ker de susuyor. Sonra asker: :la bir mektup buluyor. Kocasının 
dele ettiği noktada kayholuyor. - Şeytan bizi bu ise n~den ka- :imdiye kadar kendisine yolladığı 

Anne mektubu cebinde saldıyor nştırdı? diyor. Bize ne? Bız cephe- :nektuplara benzemiyen bir mektup. 
Ve arada bir ellerile dokunuyor. Bu den g<"liyoıdulı:. İst.aS}-ondan çıkınc~ Lakin içindeki r.arfı açarak oltu-, 
ıtıektup ,öyle diyor: hepimiz evicrirniıre giıb:ektik. Yol mağa gayret ediyor. Fakat mümkünl 

. «Sevgililerim pek yakında yani- larımız bir olduğu için hep beraber ~eğil Yazı kocasının yansı fakat ka
tıı:ı:d.,. olacağım. Bu melun hayat ar- yürüdük. Kocanız «hen dere boyu,"~ ~ıt yıW;mında ıslanmış sonra kuru
tık sonuna geliyor. Artık harp etmi- gicleoeğim .. Gideceğim yer şuracıl:.- •ıuş. Şimdi bumburuşuk. .. Yanlan 
l'otuz. Sizi bu yakınlarda görece.. ta> dedi Yakın yere gittiği icin he •karıp b<r kelime an\amanın imkanı 
ğitnden dolayı pek bahti-,anm. f.mi.. pimiz onunla heraber yürüdük. Ev '.>le. Me!ttubu pannaldan arasmda 
tıiın k.i arkadaşlarla beraber bu tq- vdi. onu evine götürmek için... ·evi.riyur. Lambaya yaltlaştırıyor. 
tinievvelde evlerimizde alacağız. Tima yatakta yatan kaput~u. ad~- Nihayet son satırın manasını çıkıı.ra-
Şinıdi Teşrinievvel. Sokakta silab ma bakıyor, babam bu mu~ Nıçın bır ·~iliyor. Elveda sevgililerim. Her za

atıyorlar. Çünkü şehirde ihtilal nr. şey söylemiyor? Hayır onun -~bas· -nau için dveda .. 
Atada bir, bir tele silah sesi duyu- duvardaki resimde olduğu ~ıhı .ne- Bu, okunabilen yegane satır. An
lııyor. Sonra milrıJyözlerin. 90Cl.U gel- teli bir adam.. Han.ulci yataktakı a ıyabildiği yegane şey bu. Fakat bu 
lfliyen atışları.. Pek yalanda çarpışı- dam k.ımı.ldamıyor; l<0nu mı yor. 1<afi !. Kocası ölmiiş ıı:ıephed.e.. Al-
Yorlar. A.lteri mdttep talebelerini Asker, hikayesine devam ediyor: manlar öldürmüş obcalt. Yatağın Ü· 

Y"tlerinden çıkarmağa çabaityodar. - Orada meydandan geçerken zerinde uzanmlf yalan adam kocası 
On~ ise hala Smolenskoyadaki aralanna düpnüşüz btr kurşwı.. Son- :!eğil; kocasının arbdftJI .. Ona ko
lflelc.tep1erinde. ra Locamzı yerde gıöniük. üzerinde- -::'.\sının kağıtlarını ve son vedamı 

Mehcp çokt.a.ıı mahasaı:a oluııdu. ki kiiittlara baktık. Adresiniz var- Jet.irmek için gelen bir adam. 
pııkat askeri talebe çok eyi mukave- mı~ O .say-ede evi bulduk.. Faltat gdirlten o da ölmüş. 

JZMIR MEMLEKET HASTA
NF.St DAHIU HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkın 
' 

Muayenehanesi : Hnnci Beyler 
sokaiında Fmn b~ıınnda (25) 
numan.dadır. 
~E.LEFON : 3956 
EY! Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2i45 

Dadı aranıyor 
Biri iç. diğsi iııi ; ı a ilıi çocuğa 

ı.ltmak iizere bir Tüıtt d.m ._,or. 
~·- p et ı &iiaMml e&Dme .. 

lidir. 1 - 3 

Nafıa vekileti su eksiltme komisyonunca saat on beşte ihalesi ya
pılacağı ilin eılilen qağıd.a •~t.me günleriyle mevzuları yu:ıh itle
re ait ihalelerin, icra velıilleri heyetinin ya:z çalışma s:ıatleri hakkmda-
1.-i 2/9067 sayılı kanın ııereiinı:e aut 12 de Fa,pılacağı ye teklif mek. 
tuplarının de. komisyonca saat 1 l e kadar kabul edileceği ilin olunur. 

1 - lıin mevzuu : Mamıara ~lü lagdiye kanalı hafriyatı ile .et 
inıaatı. 

ihale günü : 1 - 7 - 1938 
lhale saati : 12 de 
2 - l§İn mevzuu : Çüriibadan .S..P:öy ovasının sulanm:m için 

.,apılacak kanhl ve amal .imalat. 
!hale günü : 13 - 7 ~ 938 
fhale saati : 12 de «2165/2336ıı 

30 - 10 2336 (2341) .... . ~ .-.. .,,.~,-'-'--
Turgutlu belediyesinden: 

1 - Ketif beddi 1304 .lira 36 kurDflan ibmd 116 ınci adada yeni• 
den yaptırılacak hela inıaatı. 

2 - Bedeli kqfi 1968 lira 4 kunı§tıın ibant 112 inci adada yeni
den yapılacak pa:zar yerinin İn§Utma talip zuhur etınemit olduğun
dan 25 - 6 - 938 taıiııindea iliAıren on gün müddetle temdit edil
mi§tİr. 

ihale 5 - 7 - 938 salı günü saat on bqte Turzutlu belediyesinde ic
ra edilecektir. 

Taliplerin rneztru.- gün ve saatte Turgutlu bd fi~sinde bulwıma-
lan. 2331 {2340) 

Emlak oe eytam /Jankasından: 
EasNo. Yeri No.su taj Nevi D<"pnritosu 

C.197 Aydın Ramaaa pqa M.a. 43.44 dıiikkin 
hiikiimet J:.ulv.ı Y o,iuıt, Jlli pau!'! 

AdaJSs-sdl 
c.200 Aydın Köprülü Mah. l.ı:ıönü 

C•ddesi ada 426, parsel 11 
43 Ev 

Kıy.1L TJ.. 
M2. 

1500-138 300 

1()0()..128 200 

haiıatı yukarıda yazılı gayri menlmlleria pqia .- veya yüzde 
seki:z buçuk faizli döıt senelik taksitle salip 15 - 7 - 938 camıı. gii:ıııii 
-t cm birde milli Aydın baobaın.da yapılacaktır. 

istekli olanların bizelıınrıda yadı ~ •kçesini yez.nemize .,_.. 
brarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğrafla niifus cüz. 
danlan111 setirmeleri. 30 - 8 2342 (2336) ~t ediyor. · Tımanın annesi kocasının kağıtla- - Babai Baba! Baba! 

lİrna ııobğı dinliyor ve annesine rını maaa.nın üz.erine yayıyor. Askere Anne. çocuğu kucağına alarak tzMtR. BELEDtYEStNDEN: ı· k Tu·· r L 
•oruyor : bir§ey dal:ıa sormak istiyor. Fakat yat.ağa yaltlaş.yor. Ona hidiae1erin Bia dokuE -,üz yetmif be, lira zmir Pamu mensacah R 

-- Yaringeneaaah&twaklarmı> 0 tütününü bitirmiş ltürk kalpağını 1>u brmakanş..k hağlannı nasıl çöz- .. _.ı~" k ·n· Ba _. __ ,_L h 
eli ) v -'-..t .... - -= esı 1 yuı ......... sa asın- • • keh'n Jen. - Evet Tima, yarın da çarpıp- düzeltiyor. -n - ~ocasınmanr •1anın yuzunu .. .. · anOTifm ŞlT a1 • 

t~.. _ Artık mtmeliyim, diyor, .ıuhı- temiz bir mendille örtü.,or. da Şukru Kaya bulvarında Lozan 
e• l d k M f E Halkapanarda kiiıı pamuk mpmucah fabribmu: içinde 5() kadar 

-- Babam döndüğü zaman, ııilah- daşla.run beni beklemdtten Usatıml§- Onu artık bir sürü fena gün er mey anı ile do tor usta a n- brulaki Kontinü usta kadın i§çİsine ihtiyaç vardır. Her i!Çiye iki ma-
lar lce.ilecek mi~ lardır. bekliyor; herşeye metanetle, cesaret- ver caddesi arasındaki iki yol dö-

- • arlaw. 1 kina verilecektir. 
-- Bilmiyorum, yavrum. O gidiyor. Anne kapıyı n- le tahammül etmek lazım. Mağ up Jemesİnin. belediyece verileı:.ek Talip olanların fabrika kapısındaki memura müracaat eylemesi. 
- Ama onlar babamı korkuta- dan örtüyor. Belki de başka hirşey ı>lrnamak, ~ğ~~n_ı~k. ~azilesini band11'ma paket m,larile esaslı sn.- .30 _ 2 _ 5 23?.8 (2337) 

Cilldar. beltliyor. yapmak ve umıtsızlıge duşmemek tt t .. b _h d'slilı: •••r,-:"'11'JiJ":ı:iITT~ml-mım•m•msı:::..:::ı:ıc:ı.ı;;mı••--aıı•mmıımmı 
d -- Caıümin içi, baban her şey- Bu adamlar yarulmıı olabilirler!. 1azım. Kocası orada taplann ıslılcları re ~ a~ın aş m~ en 1 tente~ . ..ı, 
en l<orkma7.. < V ıırulur vurulmaz ölmeld 1 Bell:i dr '..'büslerin uğultuları ve ölümün bü- darik edılecek kctıf ve f&l'lname&l z A y f ı tzMIR StctU Tu .. ARET ME-
-- Peki ama! .. Artık babam ne ölmemi~tir?» dinliyor fukat yatağın tün dehşcti içinde biT an ümitsizliğe Teçhile aakebiltmeye konulmuş- MURLUGUNDAN: 

tanıan gelecek~ ü~tünddti adam hiç lnınılda.nrruyor. r:üsmemişti. tur. ihalesi 15 '7 /938 cuma gÜnÜ lzmir belediyesinden aldığım Tahsin Er,en tic ret un"Y~nilo 
-- Pek yakında.. O zaman ona doğru yaklaşıp ka- Çocuğa: saat on altıdadı~. l~tirak etmek is- 780 ayılı Şoför ehliyetnamemi lzmirde iki~melik caddesınde 
- Belki .. Belki de yann! ".lutunu aÇ1yor Bu ara ınutfa:<ın ısığı - Baban öldü. Baban artık yok. t' l .. k k 1 • lir . . zayi ettim. B kerre yenisini ala- A&malı Meacıtte 173 No. la farap 
lirna olduiu yerde kunıHaru!l du-~ yüzü~ü taır.:uniylc ;ydı~la- Onu şimdi gömcoeğiz. Küçük Tıma- ~ye~-~~~ ır ~ a y':mı cağımdan eskisinin hükmü olma· imalitha~de ııar~p .ticare.tile 

t~Yor, sonra teltrar yere eğilerek bir tıyor. Yüz çok eyi görünüyor. Fakat cığmı diyor. • ef ..... ...,.ı.ık muv tem'.nat dığmı ilin ederim. uiTafan Ta~stn Er..,-mn ıfb~ t_~ca
ag;ıç kabuğu alıyor ve atqe atıyor nne, orada yatan adamı tanımıyor. Dışarıda mitralyözlerin takırdnyı- makbuzu 'Yeya banka temiaat lzmirde Abd lah efendi ma· ret unYam ticaret kanunu hukum-
~~rıki bu kabuk canlıdır. At* dü- Ba onun hiç tan.ımadığı bir çdıre, % toplarin, uğultuların<\ karışıyor. mektubu ile aöylenen ve sa- halles:nde incirli aokağmda 3 sa.ilerine ~Öl'e sicil.in ~~-":'~arası• 
~Urıce evvela büzülüyor, sonra şişi- ~ş olmamİş yaua!c.ları, barutla uğ- Timanın kalesi önündeki kurşun a•·ı tte encümene gelirler. yılı evde Hüseyin oğlu Kadri Ö:ı,na kayıt ve te1ctl eclildıgı ılan olu. 
3'or. Daha sonra, parlak bir alev ha- malanmış gibi simsiyah. Alninda bir kercikleri yerlerde sürünüy~ 30, 5, 8, 12 2341 (2335) _Atılgan. 2337(2342> nur. 2327(2335) 

• 
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Mütea it ere; inşaa yaptıranlara 
•• 

MU J E: 

r 
HASAN AK AY 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü okak No. 21 
Biliır.n n insaatın her nevi demir işleri, boru, tel ve bilhassa sureti ı 
mah usz.dz. ğetirilen pancur presesiyle yapılan pancur i leri ve tamir

leri, oluklu lamarina işleri ve tamirleri .• 

Gayet temiz ve muntazam iş, sür'at ve kolaylık .• Müessesemiz 
her an emre funadedir 

Fiatler : Rckırl>et kabul etmiyecek derecede ucuzdur •. 
1 -13 (2164) 

~1~~~~:iii0!7,;2'.ZZJ~:all~2ZAZnQZ..Z:z;cz;ı::zr..LZI.zz:z:z:ı!:"L2'2:;ZZJ\ 

zmir Vilayeti Oe terdarlığından: 
Çilingir Süleyma.nm eski yıllar ka~ç vergisinden borcu olan 204 

lira 14 kuru un temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval kanununa 
göre haczedilmi§ olan Orhaniye mahallesinin Yusufdede sokağında 
kain 203-1 sayılı gayri menkulü idare heyetinin 3 - 6 - 938 günlük ve 
522 sayılı kararına müsteniden 250 lira üzerinden tekrar 21 gün müd
detle müzayedeye çıkanlmı!hr. 

Taliplerin 8 - 7 - 938 cuma günü aat 15 le vilayet idare heyetine 
müracaatleri. 18-2~0-6 2132 (2241) 

Tiirkiye 
Kızılay Kurunıu 

, karaciğer rahatsızlıklar -
a, haz1ms z ığa karşı en jyi ve 

şifalı ma en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

2067 
. . "' ~- ..... """: "" . 
~ . . .• .... . . ' 

• 

lzmir Delterdarlığından: 

1 

Satış No. Lira K. 
1358 !kinci Karataş Dokuz Eylul sokak 87 taj numaralı 77 

M. M. Arsn 20 00 
1359 Köprü Ma. Mısırlı Cd. Bayır sokak 1737 ada 114 ve 

ve 99 parsel sayılı 5165 M. M. bademli tarla ve arsa 250 00 
1360 Güzelyah Uç.kuyular Urla §Osesi üzerinde 426 köy nu-

maralı 194, 75 M. M. Arsa 77 90 
1361 Güzelyalı Oçkuyular Urla !Osesi üzerinde 428 köy nu-

maralı 73,80 M. M. Arsa 29 52 
1362 Güzelyalı Oçlruyular Urla osesi üzerinde 430, 431 

l'öY numaralı 331,50 M. M. arsa 132 60 
1363 Oçüncü Karataş Hilal so. 646 ada 10 parsel sayılı 22 

M. M. Arsa 8 80 
1364 Ahmet ağa Mn. Keten çarşısında 23 taj numaralı 28 

M.M.A~a ~ 00 
1365 Karşıyoh: Alaybey Mehtnp sokak 15 taj numaralı 85 

M. M. Arsa 42 50 
1366 Karşıyaka Donanmacı Ma. Dilaver ro. 39 Nazlı aoka-

ğından 14 taj numara Alan 96,50 M. M. Arsa 144 75 
1367 Karşıyaka Alaybey Şimendifer Cd. 81 taj numaralı 

82 M. M. Arsa 41 00 
1368 Memduhiye Ma. Ramazan so. 15 taj numaralı 66 M. 

MA~ 900 
1369 Memduhiye M. Hacı B. Camii Mumcu so. 5/ 1 laj nu-

maralı 64 M. M. arsanın §ayian 3/ 4 hissesi. 7 20 
1370 Me~duhiye Ma. Dervi, Hüseyin sokak 29 taj numa-

ralı 102 M. M. arsa 30 60 
1371 Oçüncü Karataş yeni Adalet timdi 319 numaralı so-

kakta 21 taj numaralı harap ve bo ev. 200 00 
1372 Güzelyelı Şabanzade cıl ... mnzı sokağında 781/782 es· 

ki numaralı 721 M. M. arsanın §ayian 14/28 hiuesi 180 25 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeli 30 - 6 - 938 tarih~nd~n itibaren 

15 gün müddetle ve açık arttırma usulüyle müzayedeye konulmuştur. 
ihalesi 14 - 7 - 938 tarihinde aaat 15 tedir. Talipleı·in Milli Emlak 

müdürlüiüne müracaatlP.t"i 2264 (2334} 

U-lTiYAThl DAVRANJNIZ'" 
~ICAKLMt BAŞLIYOR 

c 
So!Juf<. na.ua Dofapfa,,ının YüRS@k 
Değlmfrırlnden [Jiranevuel t:aydaf~n nı 
.StAJiM . RrAfıt;.f {tk. .U.0110111.i. 

) VERJ;;5iYa 5ATlŞ 
SAJ..li'&iNiN SESİ VE .. AC.ENTELERiNDE .fh 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 .. 

/· 
Juvantin saç boyaları 

1NGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlant>.n Ju
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tam men ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renle 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Amerikan marka lstaklit sinek ıuyu dünyaca tanınmış en tesirli ıinelc 
ıuyudur. Ha eratın yegane düımamdır. Bir defa tecrüb~ yapan lstaklit 
ıinek suyundan ayrılamaz. Tavsiye ederi'Z. 

DEPOSU ı Suluhan civarı No. 28/9 HOSNO öZ öDEMIŞL 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Ura Cinai Mevkii No. Vakfı 
48 Arıa ve harap oda Dellalbatı So,. 337 /28 Saçmacı Z. Ahmet ağa 
60 Dükkin Çangın çarıııı 32/15/19 Peksimetçi hanı lbrahim 

Yukanda müfredatı yazılı akarat kiraya verilmek üzere açık artbr
maya çıkarılmıJtır. ihalesi 1-7-938 cum .. ~ünii saat ondadır. Taliple
rin Vakıflar idareıine miiracaatleri. 

23 - 28 - 30 2235 (2284) 

@•·-

Motosiklet Almak Çok kolay 
T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan , 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BtR MOTOSiKLETi ALMA 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BtR MEMLEKETTE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOStKLETLERINIZIN AYLARCA MU ATI AL KALMASlNI 
tSTEMJYORSANIZ VE VERECEôtNtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI 1\tEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

r TOR YA,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETLERtNI 

TERCtH EDlNtZ 

PHANOMEN 
PREStDENT 
PIKTATOR 

..,.. 
Marka Bisikletleri 
ço!c ehven fiatlerle 
satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Biraderler "VEM •• marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik llil:i1lam ____ .,. 

Aliotti 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

o 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende sahlır. 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır. · 
Yapılış itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirmincl 
asrın harikulade icadı olduğu fiiphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil.ı 
lisi beş yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz. 

Umum depoları : lzmirde : Sulu ban civarı No. 28/9 HüsnU öz 
öd emişli 

Mü D 
~ Ü P A P L 1, S Ü P A P S 1 Z 

TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi mutlaka görüuüz. 
UiKKA T : T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

• LiM ŞENOCAK 
Baçturak Kemeraltı cad. Emlrler çarşısı karfısında 

Tel. No. 4079 

Kula vakıflar müdürlüğünden: 
Kula Vakıflar idaresi deposunda mevcut 31 adet halı 150 e.det ki· 

lim 34 adet çul 8 aclet ehram 2 adet askılı lrunba 1 adet kapı perdesi 
4 adet saat birer birer ve ayrı ayn müzayede kaimeleriyfo ve pqin 
bedelle ıatılmak üzere açık arttırmaya çıkanlmııtır. ihaleleri 5-7-938 
tarihine müıadif salı günü saat 15 te Vakıflar idaresinde icra oluna· 
caktır. Satılacak qyalara ait izahatlı ilan levhalarına talik edilmif olup 
daha fazla izahat almak ve malları görmek iıtiyenlerin her gün ve 
arttırmaya iıtirak edeceklerin de bildirilen gÜn ve saatte mahalli mez· 
kUrde hazır bulunmaları ilin olunur. 

26 - 30 - 3 - 2277 (2310) 

ödemiş belediyesinden: 
Anbarında mevcut hurda demirler ve aair kırmızı ve ıiyah dökme

ler prtnamesine göre açık arttı.--ma ile satılacaktır. lhale 6 - 7 - 938 
tarihinde raatbyan çaqamba günü aaat 14 te yapılacağından taliple-
rin pey akçeleri ye müracaatleri ilin olunur. 

29 - 30 - 1 2314 (2327) 

• 



GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

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

Terkibi ve teairindeki aür'at itibariyle emsalsiz olan GRiPiN'in 
t O tanelik yeni amhalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kUfı ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
icabında giinde ( 3) kaıe alınabilir 

Taklitlerimlen sakınınız ue her yerde UJ'arla Gripin iateyini~ 

,.. Fenni S?Özlük için ...... 

KEt AL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cim ve çqitleri yakından 

•e uzaktan gören parfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
laflarla albn, nikel, pilitin, hu baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puaula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden ço ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

~rlliiiiiiiiiililiıiiiilliiiiiiiiiİiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii._iiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiilliiiiiiiiımiiiliml ... 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava okullan ta1imabnm 86 ıncı maddesinde yazılı §artları haiz 

İdeldiler : 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz bqlangıcından ağustos IO

nuna kadar bat vururlar. Okuluiı bulunduğu yerin dı§ında bultmM
lar cb1ek kiğıtlan ile vesikalannı poıta ile okula gÖnderirler ve ala
cakları kartdıia göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu Gedikli kısmına girme fUllan !unlardır ı 
A - Türk olacak. 
B - Orta mektep d.i.e sekizinci ımıh tahsilini bitinni§ en az 17 

•e en çok yirmi yqmda ohnak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve UÇUf qlerinde kullamlmağa el .. 

'9'erİf(i olduğuna dair mütahuaıslaiı tamam olan bir hutan~e sıhhat 
heyeti raporu olmak. Boy 1 .65 ten aıağı ohnıyacaktır. 
DIŞARIDA OLANLAR : 
Bulunduklan yerin askerlik tubeaine müracaatle muayeneye gön· 

derilirler. Tam teıkilith ııhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük 
kumandanına müracaatle muayeneye gönderilirler. 

D - Alhakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahkiim 
olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet müdürlüğünden veya po
lia imirtiiinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erba§lar hakkındaki 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitir· 
diklerinde 12 yıl müddetle hava Gedikli Erbaı olarak vazife görecek
lerini taahhüt etmek,. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mile· 

dardaa fazla olursa hunlann içinden Riyaziye bilgileri daha iyi ve 
Yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyuculan askeri Ji .. 
&eler okuyuculan gibi yedirilir ve geydirilir. Kitap ve diğer dert için 
lizım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullanna kabul edileriierden birinci sınıfı muvaffaki
Yetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, tel
siz, fotoğrafçı ahf ve bombardımancıhia aynlırlar. «3587» 

19 - 25 - 30 2140 (2270) 
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lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Muıtafanın eski yıllar emlik .atıı bedelinden borcÜ olan 367 lira 

91 lrunqun temini tahsili için mülkiyeti tahsil emval kanununa göre 
~~ihnit olan Hasan hoca mahallesinin birinci Sipahi sokağında 
~ 21 sayıh dükkin yeniden takdir edilen iki yüz lira üzerinden 
ilin tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıgbr. 
• lateldilerin 8 - 7 - 938 cuma günü saat on beşte Viliyet idare heye-

tine ınüracaatleri. 18-24--30-6 (2239) 2133 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Afyon tüccarı J. B. H. Günün eski yıllar kazanç vergi.sinden bor

c~ olan 50802 lira 76 kuru§un temini tahsili için mülkiyeti haczedil
ltııt. olan Kasap bızır mahallesinin yalı caddesinde kain 4 sayılı depoo 
~aki 14 hisseai tamamına takdir olunan 12 bin lira üzerinden tarihi 
1 

.... nda.n itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmqhr. Taliple
"in 8 - 7 - 938 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyetine müra· 
~tleri. 18-24--30-6 2131 (2240) 

1 A.SlR ::iAtUt~ v 
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--------------DEUTSCHE LEVAN; Fratelli Sperco 
Vapur acentas 

TÜRKİYE 
CllMHU RİYETI ~ 

;BANIASf 

TURAN rabrikalara mamul•bdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile gllzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
hş!ar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nefi Akyazılı Ye J. C. Heuııiye mllracaat ediniz. 

Posla Kut. 22• Teefon 34&9 

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

· Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık· 
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ıit, neV!'a&teni, sıtma ve romatiz· 
ma ya;-... ~ığı fennen anlatılmıttır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu· 
mi vücut sağlığının en birinci şar· 
tı olmu~tur. Binaenaleyh d .. leri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fa~la (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle rr!lcroplan imha 
ederek di,lerinizi korumut r. ' ··r
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi sabah ve akşam her yemekten sonra fır ala ıruz .... 

TE-LINIE 1 
G. m. b. H. ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE • LINlE 

HAMBURG A. G. VULCANUS vapuru 14/ 6/ 936 tan 
' hinde limanımıza gelip Amsterdam, Rot-

S. S. ANDROS vapuru halen liman- tcrdam ve Hamburg limanları için yük 
da olup Rouerdaın, Hamburg ve Bre- alacakttr. 
men limanlan için yük alacaktır. TRAJANUS vapuru 23/ 6/ 938 d• 

S. S. H~RAKLIA vapuru 23 haziran- beklenmekte olup Burgas Vam.a ve Kö• 
da beldeniJ-oT. Rotterdam. Hamburg Te tence limanları için yük alacaktır. 

Bremen limanlan için yük alacaktır. SVENSKA ORIENTE LINIEN 

SERViCE MARl11ME ROUMAINE AA SN E motörü 30/ 6/ 1936 ta 

BUCAREST rihinde beklenmekte olup Ro~rdam, 
S. S. PELF.S -npunı halen limanuruz· Hamb~. Gdynia, Dantzig. Danimarlıı: 

. . ve Baltık limanlan için yük alac:dhr. 
da olup Tnpolı. Beyroutlı, Hayfa, Port 
S •t ı· ı · · "k t ktı SERViCE MARITIME ROUMAIN aı ıman an u;ın yu a aca r. . 

S. S. DUROSTOR 28 haziranda bek· ALBA JUUA vapllrU 2/7 /938 de 

ı · K" t G 1 tz D v beklenmekte olup . Malta, Marsilya ve 
enıyor. os ence, a a , anup e 

Gal tz -•-r... . · .. ._al --'-tı Cenova limanlan için yük ve yolcu alır. a ıuı;:,..maaa açın yus: acaıı;. r. 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

DEN NORSICE MJDDELHA VSUNJE lardaki deiitikliklerden acenta m~uli· 
OSLO yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

S. S. SAN ANDRES vapuru 26 lıazi- ikinci Kordonda FRATEU.t SPERCO 
randa bekleniyor. Diyep ve Norveç l • .. d'l · rt vapur acenta ıgma muracaat e ı mest • 
umum limanları lçin yük alacalrtu. 1 ca o unur. 

JOHNSTON V ARREN LINES L TD. 
UVERPOOL 

S. S. AVIEMORE 3 temmuzda bek
leniyor. Burgu, Vama, Köstence, Suti· 

na, Galatz ve Braile limanları için yük 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARl11ME 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
M. S. SZE.CED veıpunı La!en liman- Umdal 

da olup Port Sait ve tslcenderiye liman- HEIJENIC LtNES LlD. 
lan için yük alacaktır. lURKlA vapuru 28 haziranda bekle· 

M. S. TISZA vapuru lıalen limanda niyor. Rotterdam, Hamhurg ve Annna 
olup Oanup umum limanlan için yük limanlan için yük alacakbr. 

alacakm. A TI-llNAI vaptuu f .S teüüllnzda bek· 
TIAndıtld hareket tarfhlertyle ov- leni:yor. Rotterdam. Hamburg n An· 

lunludald d~tşt\liklerden acenta me- Yen limanlan için yük alacakm. 
sullyet b!>uJ etmez. ONrrED STATF.S AND LEVANT 

LtNE LTD. Daha fazla · tafsillt almak lçln Birin-
ci Kordonda v. P'. Renry Van Der Zee HELVtG motörü temmuz iptidasındı 

beklenilmekte olup Nevyork için yijk 
ve Co. n. v. Vapur acentalıjtma mUra- l k"--

• a aca '"· 
caat edılmesl rica olunur. BAGHDAD motörü 

Tel. No. 2007 ve 2008. 
10/ 12 ağuatoı 

arasında beklenilmekte olup Nevyork 

------------- için yük alacaktır. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EIJennan Lines Ltd. 

BAALBE.K motörü 1 S / f 1 eylUI ara· 
sında beklenilmekte olup Neryorlc için 
yük alacaktır. 

BAr.KANLAR ARASI HATn 
ZETSKA PLOVlDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı İkbsa.t konferanamıı 
ııe~ yolcu ve yük için tellİa ett.iii hat· 
ta mensup Y ugosln bancbralı 

LOVCEN 

LONDRA RATl'l Lüb vapuru 9 temmuzda 18 d• 
Constanza. Varna Yo 8uııgu limanlan 

DESTRO vapuru 7 haziranda için bardtet edecektir. 
Liverpoo1 'Ye Svanıeadan gelip L o v c E N 
yük çıkaracaJL lüka vapuru pazarte9i 18 temmu.r: aaat 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 12 de lzmirden lıardcet edecek Pire. 
gelip Londra ve Hull için yük ala- Korfu. Adriyatilt liman.lan. Venrdik, 
caktır. Trieste ve Şup.lt limanlan için yolcu vo 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi. :vük alacakm. 
randa LiYerpool ve Svanaeadan Geıü vapurlann muvuali.t tarilJeri. 
geliı> yük cıkaracak. gerek vapur isimleri •e navlun.lan hak-

DRAGO vapuru 25 huiranda kında acen.ta bir taahhüt altına girmez. 
Londra, Hull Ye Anventen gelip Daha fazla tafsilit almak için Birin.el 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (U?ılDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umum! deni% acentalığı Ltd. müracaat 

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

BRISTOL 
Beyoğlunda 

2 WAI 

OSMANiYE 
Sirkecide 

lll!Zi2ii2S ' 

Bu her iki otelin mGsteciri Tiirkiyenin en e.ki oleleisl BAY 
öMER LO'ITIJ'dür. 43 ıene1ik tecrübeli idaresiyle bütün Ego 
halkına kendisini sevdinniftir. ; 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki n.hab ba· 
lorlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eee ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

T A:-:E ~ TEMİZ 
Tıcuz iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



YENi ASIR 30 HAZiRAN PERŞEMBE 1938 

Londra Frank onun cevabını bekliyof 
Bu cevabın bugün verilmiş bulunacağı zannediliyor 

Burgos hükümeti diyor ki 1 lngiliz-Fransız notası 

"CümhuriyetÇiler 
bombardımanda 

elindeki limanları Japonyanın cevabı serbestii hareket 
devam edeceğiz ... ,, niyetinde olduğunu gösteriyor 

Asi ispanya: ''Harp mıntakası saydığı 
batırdığı gemilerden mesul olmıyacağını 

limanlarda 
iddia ediyor 

Çin tayyarecileri Japon şehirlerine hücumlar hazırlıyorlar. 
Sovyetler Çine 600 tayyare vermişler .. General Falkenhavzen . 

heyeti harp sonuna kadar Çinden ayrılamı_yacak 

Cümhuriyetçi şehirleri ve lımanları yakan Italyan Lejyo11er tayyareleri 
Rom11 29 (ö.R) - Hariciye nazırı gemilerinin bombardımanları hakkında· ıiyaııetin lııpanya meselesinde garp dev· 

Kont Ciano lngi)iz eefüile uzun bir gö- ki lngiliz protestosuna Burgos hükümetİ• Jetlerinin müşterek faaliyetlerinden iba· 
rlişmede bulunmu~tur. Sefir Jngiliz ticn· nin cevabı henüz alınmadığını, maama- ret olabileceğini, bu cihetin Jspanyol 
J'et gemilerine ispanya sivil ahalisinin fih Perşembe gününe kadar meclise icap nnsyonalistlerinin de menfaatleri icabı 

bombardımanlarının lngilterede yapbğı eden izahatı verebileceğini söylemiı,ıtir. olduğunu kaydediyor. 
elim tesirlere ltalyanın nnznrı dikkatini 
celbetmi~tir. 

J-IARP MALZEME.SIN T AŞIDIKLJX
RINI iDDiA EDiYOR 

ltalyan gazetelerinin verdikleri haber
lere göre, lspanyol Nasyonalutleri Jngi)iz 
ıremilerinin Cümhuriyetçi Jspanya liman
larına büyilk miktarda 'harp malzemesi 
ihraç ettiklerini ld81& e<liyorlar. Burgos 
hükümetinln kanaatince Cümhuriyetçi is
panya limanlanna uirıyan vapurlar birer 
ll"keri hedef tqki) etmekten kurtulamaz
lar. Franko Cümhuriyetçiler elinde olan 
bütün limanların tiddetle bombardıma· 
ıunda devam etmek karannı verdiğinden 
bu tehlikelt mmtakalara aokulan vapur
ların llubetlerinden mesul tutu)arnıyacağı 
fikrindedir. Yabancı vapurlar tehlikeyi 
bildikleri lialde harp mıntakası olan li
manlara uğramakta ıarar etmekle baı,ı

)arına gelecek belilann mesu1iyetini biz
zat kabul etmişlerdir. Burgosun Jngiliz 
protcııtosuna cevabı bu mahiyette ola
... nktır. 

lT AL YANLAR AMELE MAHALLE
LERi, 'l YAKIYORLAR 

Paris 29 { ö.R) - Populer gazetesi 
İtalyan lejyoner tayyarelerinin Valansiya 
ve AJikanteyi bombardımanlarında bil
hassa amele mahallelerlni hedef ittihaz 
ettiklerini, amele mahallelerinde bomba
lardan yüzlerce kişinin öldüklerini ' yaz
maktadır. 

FRANSIZ GAZETELERtNtN 
MOT ALAALARI 

Paris 28 (ö.R) - Bütün Fransız ga· 
zeteleri bugün de ademi müdahale meıe• 
lesiyle meıguldurlar. Bayan Jeneviyev 
T abui Övr gazetesinde yazdığı makalede 
ecn'ebi gemilerin bombardımanı hakkın
da general F rankonun nolctai nazarını 

şiddetle reddederek diyor ki: 
cF elaketzede halka yeyecek ve içe

cek ve ilaç Ketiren gemilerin bombardı· 
manı hiç bir suretle mazur gösterilemez. 
Nerede kaldı ki ispanya eahillerinin dev
letlerce tanınmış bir ablokası mevcut de
ğildir.> 

Roma 29 (Ö.R) - «Messagero, gaze;. 
tesi , Ispanyol hükümetçilerinin Italyaya 
meydan okUmaları mesehc;i üzerine §U 
mütallada bulunuyoı·: 

Barselonun b~ı dönüyor. Delice blr Paria 29 (ö.R) - Çindeki Alman 
harp meydana getirmek istiyor? Düçe:rii.n' ukerf he,oetinin ~riye daveti meaeleein
cnerjik vaziyeti sulhu kurtarmıştır. den Çıkan ihtilaf Almanyayı Çinle dip

Böyle c' sens politik > ~n mahru~ Iomui münaaebetkrini katetmeğe ıevk· 
ooamların elmde kalsak Avrupa uçuııi- etmektedir. Çin eskeri makamatmı~ ge• 
ma gider. neral Falkanhavzen kumandumda bu-

Paris 29 (ö.R) - Ispanya şimal cep- lunan AJman askert ıslahat heyetinin Çi
helerinde muharebeler şiddetle devam nin bütün askert esranna vakıf bulunma• 
etmektedir. Na!yonalistlerin tebliğlerl- lan hasebiyle Çinden aynlmalanna mü
ne bakılırsa asiler ilerlemeye devam edi- aaade etmediği malömdur. General Fal· 
yorlar ve yeniden Mazetta civarında bir kenhavzen ve arkadatlan Çin • Japon 
çok mevziler ele geçirmişler. , harbınm nihayetine kadar Çinden ayrıl-

mıyacaklardır. 

ADEM! MÜDAHALE Diğer taraftan mevıuk bazı kaynak· 
KOMtTFSt · laTdan alma!' haberlere göre Çin hava 

Londra 2'9 (Ö.R) - Ademi müdahale filoları Japon tehirlerine karıı muazzam 
komitesinin dünkü celsesi mUsbet netice- hava taarruzlarına hazırlanıyoTJar. Tok
ler vermiştir. Evvelce ispanyadaki ec- yodan gelen haberlerde iıe general Çan· 
nebi muhariplerin çekilmesi için finan- Kayşekin şimdiye kadaT Sovyet Rusya· 
seman işlerine k.anşmak istemiyen Rus- dan altı yüzden fazla bombardıman tay
ya bu sefer Ingiliz ve Fransızların Mos- yaresi aldığı iddia ediliyor. Çin tayyare• 

Çin askerleri tezahürat yapı11orlar , 
cileri bilhassa fedaUrlıklarirle kendile
rini tanıtmaktadırlar. 

Hankeu üzerine Yangçeden ilerlemek 
latiyen bil' Japon kruvazörü üzerine bir 

1 

çok bombalar atarak gemiyi tahrip et-
miJ)erdir. Japon tayareleriy]e Çin tayya
J'elerl aramıda fiddetli bir hava 'muha
rebeıi olmuttur. iki taraftan da birçok 
tayyareler düımUıtür. 

Tokyo 29 (ö.R) - Hariciye nezareti 
namına ıöz ıöylemeğe salahiyettar bir 
zat gazetecilere yapbğı beyanatta Japon
Çin muharebesinin nihayet bulması için 
general Çan • Kayfekin Çin hükümeti ba
şından çekilmesi Ufi gelmediğini, Ko
mintas Japonya aleyhinde tahrikat yap· 
mıyacağını temin etmeailcçe harbın de
vam edeceğini aöylemlıtir. 

Roma 29 ( ö.R) - halyan gazete
lerine göre Japonya hükümeti, Jngiliz 

F ranııız notasına ' vereceği cevabı hazırı 
lamakla menulaur. Bu cevap l>ir iki gÜ• 

ne kadar alakadar h'akümetlere 'te-.df 
edilecektir. Cevabın mahiyeti Japonya• 
nın serbestii hareketini muhafaza ' et
mek teşebbüsünde olduğunu meydana 
Jcoyacakhr. 

Tokyo 28 (AA) - Domei ajanS' 

bildiriyor: 
Nankinden gelen bir telgraf haberine 

göre Çinliler Nankinin 100 kilometre ti· 
mali şarkisiııde Saokanhadaki bUyUk ka
nalda bulunan aedleri tahrip etmitlertlir. 
Münbit ve geniı,ı bir arazi parçasını aulaı 
istila etmiştir. Saokannıi bir kaç aydan 
beri Japonların itgali altında bulunan 
mıntakaya dahil olduğu iç,jn bu tahriba· 
tın Japon muvasal& hatlannın gerisinde 
çete muharebeleıi yapan Çinliler tara· 
fından yapılmıt olması muhtemeldir. 

BURGOSUN CEVABI DAHA 
ALJNMADI 

Londra 29 (ö.R) - Başvekil Avam 
l::amnrasında bir auale cevaben lngiliz 

Figaro Almanların Jııpanya harbında 
garp devletlerile yaklaşma temayülü 
göstermelerini iıtiyor. Bugünkü tartlar 
içinde sulhu koruyacak ınantılu biricik 

kova hükümeti nezdinde yapm1ş olduk· 
ları teşebbilsler neticesi olarak finanse
man p1Anını kabul etmiştir. Esas itibari
le Ingiliz plAnmm bütün noktaları kabul 
edµrnlştir ve tatbiki geçlkmiyecektir. 

Altınlar kime verilecek 

mah8filine •• . gore Londra 
Mussolini, ispanya harbine nihayet' 

vermek için te~birler alacaktır 

Fransız bankasındaki lsp3.nyol altın~ 
ları bir· koskoca nıesele oldu 

Franko bu altınların Nas yonalistlere verilmesini istedi. 
bile vermedi 

Salamanga 
Argelita 

A umu mı 
yolunu 

karargahı, bir kısım kuvvetlerin 
eline geçirdiğini iddia ediyor 

Fransız 
Paris, 29 (ö.R) - ltalyan gazetele

rinin yazdıklarına göre, Fransız hükü
meti bugünlerde çok mühim bir karar 
alacaktır. 

Fransız milli bankasında bulunan Js-

panyo) altınlarının l&panyol cümhuriye-
Londra, 29 (A.A) - Mussolininin hayet vermek için fevkalade tedbirlere rargah tebliğ ediyor : tinin eline verilip verilmiyeccği kat'i ola· 

' erkanıharbiye §eflcriyle geçende yaptığı 1 müracaat te§chbüsüne kıyam edeceği Kastellon cephesinde Ribesa)bes ralı: anlaı,ıılacaktır. General Franko bu 
mülakata dair mutat haıicinde yapılan mütalaasında bulunmaktadırlar. Düçeyi mıntakasında Araya kasabasiyle bu ka- altınlarin nasyonalist hükümetine veril-: 
neşriyat münasebetiyle Niyuz Kronik! lbu teşebbüsünden Ynz geçirebilecek ye- sabanın garbindeki yaylayı geride hıra- mesi için Pariste te§ebbüsatta bulunmu§ 
gazetesinde bu ne§riy11tın halyanın 1s- gnne tesir bay Çemberlnynin istiyerek kan kıt'atımız Ribesalbes Argelika yo· ise de Fransa hükümcti bu teşebbüslere 
panyaya karşı takİJ? etmekte olduğu veya kerhen fngiJiz.Jtalyan itilafını fes- lunu işgal etmiştir. Kuvvetlerimiz Arta- cevap vermemiştir. 
hattı harekette yeni bir aı.imkarlık hu- hetmesi korkusu olabilir. na Ye bu kasabanın şarkına doğru il er- Ayni haly~n gazetderlne göre, F rnn-
ııulc geldiğine bir i~rct olup olmadığını Saragos, 29 (A.A) - Havas ajansı- lemektedir. sa hüküm~ti yeniden büyük mesuliyetleı 

ıualc şayan görmektedir. nın muhabiri bildiriyor : ~ k meselesı' j karşısındadır. 
Bnrtlet, ltalyunın lngiltere ile bilitilaf General Aranda ve Garcia Valino ""/Q O Epok gazetesi lspanyol altınları meııe-

hükümeti cevap 

Fransız R eisiciimhuru B. Lebrün bir törende 

Fakat 

mü:ı.akere yo)uyle ispanyadaki harbe bir kumandaııındaki kuvvetlerin pazartesi Rio de Janeiro 29 (Ö.R) _ Şako mese- lesine tahsis ettiği bir yazıda Fran~anın 
N 1 ı b Sağ cenaha mensup olan bu gazete lunmıyacakları umulmaktadır. Esas~ nih11yct vermeğe çalıştığını görmenin en günü öğleden sonra birden bire Onda- lesinin halli için Rio de Janciroda vuku a9yona ist spanya· ile münase etlerini 

b Cümhuriyetçi ispanyanın ltalyaya karşı Barselon mukabele bilmisil kararı11ı ufak bir ihtimali mevcut olmadığı müta- bechi mıntakasındn müştereken başla- bulan görüşmeler aknmcte mahkı1m ol- dostane ir şekle koyabilmek için bu 
laasındııdır. ltalyayı hu hattı hareketi dıkları taarruz dün anbah bütün lrnvve- muş farzedilirken yeniden canlannrış ve altınları Burgos hükümetine verilmesini meydan okuma vaziyetine geçmiş ol- tatbik ederse bir umumi harp tehlikeei 
ittihaza ~evketmiş olan sebeplerin gö- tiyle devam etmiştir. Akşama doğru Lopaza gideceğini söyliyen Bolivya hU- istiyor ve diyor ki : maııı da çok fena vaziyette olduklarını ciddiyetle meydana çıkmış bulunacak• 
nüllü tedarik etmek hususundaki İm· Franko kuvvetleri Valino ordusu cephe- ki.imetinin milmessili Rio de Janeiroda cEğer Fransa bankasındaki lııpanyo) İspat ettiğini ilave ediyor 1 tır.> 
lcansızlık ltalyada dahili vaziyetin veba- sinin cenubuna doğru hükümetçiler için kalarak müzakerelere devam edeceğini altınları cümhuriyetçilere verilirse Jspan- Epok diyor ki : Pragtan gelen haberlere· göre HayJl .. 
met kesbetmesi ve nihayet Bar!'lelonun pek tehlikeli bir tekilde ıarkmışlardır. söylemiştir. yada haıp daha uzun zaman büyük şid- «İtalya lspanyol cümhuriyetçilcrinin }aynin gazetesi olan «İnisi Astoz) la· 
mukavemeti olduğu ııöylenmektedir. Frankistler Artano civarına kadar iler• Tavassutçu hükümetlerin mümessille- det1e devam edecek ve Fransanın itti- meydan okuma siyasetleri önünde gayet panyol cümhuriyetçilerinin çok feci va• 

Londrn diplomotl11rı B. Mussolininin !emişlerdir. rl de bu J\ün hariciye nezaretinde bir haz edeceği karar yeniden kan dökülme- enerjik davranmııtır. Hükümetçilerin z.iyette olduklarını, lspanyol harbi11i" 
önümüzdc1i haftalar zarfında harbe ni- Salamanka, 29 (A.A) - Umumi ka- toplantı yapmışlardır. sine aebebiyet' verecektir. timdi böyle çılııınea bir teıeb1'liste bu- pek çabuk biteceğini zannediyor. 


