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lmtiy~z sahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve umt:.mi neşriyat müc!fuü: •• ~~~~~~~~~-~ 

HAKKI OCAKOCLU Yeni inhisar kanunu 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETI Türkiye için 

Senelik.. ..... . .... 1400 

Hariç için 

2900 
1650 

tsTANBUL 8 ( Telefonla ) - Tütün inhisar 
idaresi hakkındaki kanun l!yıhası B. M: Mecli
sine verilmiştir. 

Altı aylık ••. . . .. . ... .••. 750 

L TELEFON: 2697 ------· -------~ FlA TI ( 5 ) KURUŞTUR l;üm1ı.ııtiyetin ı>e oamhuriyeı esmnfn 'bekçisi, sabah.lan çıkar siyasi gatetedır YENi ASIR Matbaasında buılmıtbr 

Antakya Belediyesi Başına Bir Türk Geldi Binicilerimiz geliyorlar 1 
Parlak bir istikbal programı yapıldı~HatayTürk-lngilizdostluğu 
Şeref /erine güZel bir balo verilecek DUO ·.yeni bir "fezahÜrÜ . oldu 

Parti de para mükafatı verecek r!::'1!.~:-'ı!~iy.p-:.= 
T.ürk U<lerlerinden Vedi Bilginin tayin 
00i.1diğini "bildiİ'iyor. 

Paris 8 (Ö.R) - Gazeteler Türkiye 
ibUyUk elçisi B. Suad Davazla Fransn 
hariciye nazırı B. Bonn~ arasıiıda birkaç 
günden beri devam eden göry.şıneJ.erin 
lblitUn hatlar üzerinde bir anlaşmaya va
sil olduğunu, Fransanın Türkiye ile sa
mimi do~iluğu kuvvetlendirmek için biç 
hir fırsatı kaybetmek istemediğini yaz
maktadırlar. 

Başvekil 
iz.mir gençlerine üç 
Yoley lıediye etmiştir 

---0--- • 

Sayın baııvekilimiz bay Celal Baya1'. 
lzmir deıiizcilerine bir cemile olmall 
üzere, sureti mahsusada hazırlatbklan 
iiç Yoleyi hediye etmişlerdir. Bu kıymet
tar hediyeler lstanbuldan gelerek lzmlr Roma 8 (Ö.R) - Gazetelerin Parlsten 

nldıkları mallı.mata gö:re Sancaık meselesi denizcilerine teslim edilmiştir. 
etra:!mda Türkiye - Fransa araSında de- Geçen seneki lzmir seyahatleri esnıı• 
vam eden müiaker~lerin Türk noktai na- sında lzmir denizcilerine kıymettar biı 
zarını tamamen tatinin edecek şekilde hltabe iradeden başvekilimiz, denizci biı 

lstanbul 8 (Hususi) - Yann (Bugün) İstanbul 8 (Hususi) - Ankaraea önU- ticelenmesi için Ingiliz hükümeti Parl.s memleket olan Türkiyenin sahil oehirle-

Vergi Mua
melelerinde 

Po1onya vapuru ile binicilerimiz Avrupa müzdeıki eylillde büyük bir Konkur elçisi vasıtasile Fransız hariciye nazırı Fransız hariciye nazın Bonne rinde oturan her gencin behemehal de-

seyahatlerinden dönüyorlar. Hazırlanan tp.~k .. (At yarışları) konku~.yapılaca.k.ıt:ır. ne7Jdinde dostaru! tavsiyelerde bulunmuş- hürUnü ortaya koymuştur. Burada mev- niz ~P~~yl~ uğraşm~sı ica~ ~tti~~.'. yüz• 
.. Til..ıı- ~ fini Butü.n memleket athlan musabakaya ~- tur İngiltere bu suretle Türk _ Ingı·liz ut ka te g" San ak ~"ind ..l~di mesını bilmıyen aahil gencının buyuk bb programa gore, r:K. sancagının şere •-1_ u • • • c naa ore c ~ e y~ ye .. . . 

. al k1 . ıtır- edeceı.ı.uerdir. dostluğunun yeni ve ıkuvvet1i bir teza- ık.adar S ri k miserlix.ı~ı- telldn1e . e noksanı bulunacagını lıaret etmı§ti. Bat' muhtelli sah arda şeref dire erınde ya- u ye o öLUUJ, rın k .1 
kahraman si.lvariJeıimiz c~kun te- tabi olarak tahrikçi bir siyaset takip eden ve ı ı 

Vuzuh 
hale 

ve sara
ihtiyaç 

vardır 

şaıta.n Af Kanunu Fransız manda idaresi nihayet yolunu -SONU VCVNCV SAHIFEDE-zahtiratla lkarşılanaca:klardır. Kenclileri-
değiştirmeğe mecbur kalacaktır. 

ne parti milınessillerl, esnaf cemiyetleri, Fransa, bilhassa ispanya ve Çekoslo- A • k 
spor teş'kilatları namına buketler verile- vakya meselelerinin ha<ldindan faz.la m erı a 
coktir. Süvarilerlmiz otomobillerle doğ- Siy asi suçluların ya- kendini işgal ettiği bu sırada Tilnkiye ile 
ruca binicilik mektebine gideceklerdir. münasebatının buhran geçirmemesine 

Sipahi ocağı tarafından şereflerine bir DIOda adi SUÇiular da büyük ehemmiyet vennektedir. 
---o- balo verilecektir. Cenevre 8 (ö.R) - Sancak vaziyetine 

Vatandaşların devlet vergileri Parti umum merkezinden binicilerimi- affe mazhar ediJ.me- bu sabah mandalar kmnisyonunda do-
Gzerindeki ıikayetlerini iki nokta ze mühim mi.kdal'da para mükafatı he- · · layısile temas edilmişti. Komlsyoo. man-

d ı k k b ıd ]erini istediler dater devletin, yani Fra.n.samn, Suriye, 
Gzerin c top ama a i ir. diye edileceği söyleniyor. 

Birincisi vergilerin ağırlığı, ikin- Kameron ve Nugo balckındaki raporunu 
--O- tetkik edecekti. Fa.kat Fransa ra~ru 

elsi vergi tahakkuk ve tahBilatinda~ İstanbul 8 (Husuşt) - Binicilerimiz Af K göndermemiş ve Sancakta şimdi siyasi 
ki çapraşıklık ve muame1e1erdeki tstanbula gelir gehnez yabancı sahalarda an unu konuşu-

h z1 k teşkilat kurulmak üzere olduğundan bu 
vuzu su u tur. zaf 1--'-I ~-:- ed . im l k 'llA ı · b . __ _:ı b l L.i ,. __ ._ --L --'---..:ı T" k. ed ·ı . erıç.ı;J.lll loe.i.UJ.1.1 en azım ve anı ur en IY1.ec ıste ır Sıraua öy e 'Ll r muza11..en:llJ.U. ıua.ıu.uı u 
. ur ıy e vergı ~r ağır mıdır? kendilerine veren büyük AtatUrke tazim olacağını ileri silre.re.k gelecek devreye 

ı Umbazumi h~ solnunddla m~rulz ~~- ve şükranlarını bildireceklerdir. çok mebusların söz talikini istemiştir. 
ınan ı vazıyet er o ayısıy e ou- ---------------

tün devletler iktısadi sarsıntıları kar- almaları muhtemel 
,ıhyabilınek, ihtiyaçlara cevap vere- Avrupan ın 
l>ilınek için yeniden yeniye vergiler . 
~das etmek, mevcut vergi ve resim
leri ağırlaştırmak mecburiyetinde 
ltalrnışlardır. · 

Vergilerin ağırlığı keyfiyeti umu
midir. Ancak diğer memleketlerde 
kazanç ve hayat §S!'tları bam başka 
olduğundan bizim kazanç ve hayat 
§artlarına göre vergilerin ağırlığı da· 
ha mahsüs bir şekilde kendisini gös
tennektedir. Bunu böylece tebarüz 
ettirmekle beraber, yalnız umumi 
~arbin değil, asırlarca süren ihma
lin ve bakımsızlığın omuzlarımıza 
Yük~ediği ağıı-lığı gidermek iç~n bu ı 
ııeshn daha büyük fedakarlıklara gö- . 
iüs vermek mecburiyetinde bulun-
duğunu ilave zarureti vardır. . I 

Evet vergilerimiz memleketin ka
zanç seviyesine göre çok 'ağırdır. 

Lakin hayat ve istiklalimizi koru
mak, yer yüzünde istikbalinden 
ernin medeni bir millet varlığını ya-

1 

ratrnak için feragat ve fedakarlık k a
bulüne mecbur bir neslin çocukları 1 

bulunduğumuzu da müdrikiz. l 
Bu itibarla vergilerin ağırlığını bile l 

hile kabul eylemeği bir vatan ve 1 

namus borcu telakki ediyoruz. 
Ancak bu sayede varlığımızı ko-

En mijhim mese· 
lesi ispanyadır 

Almanya müstemleke 
meselesini de tekrar 

tahrik edecekmiş 

ruyacağımıza, ve Türk milletinin fr. 

Adliye vekili B. Ş. Saraçoğlu 
• 

latanbul, 8 (Hususi) - Cümhuriyetln on be4inci yıldönümü terefine yapıla· 
cak ve bütün aiyui mahkWnlarma te§lllil edilecek o)an affın diğer idi auçlar 
mahk6mlanna da tepni)i etrafındaki cereyan gittikçe artmaktadu. Muhtelif ha· 
pishanelerdeki mahkUmlardan mebuslara gönderilen temenni mektuplarında ce· 
halet ve gayri tabii bir çok teair1er altında İfledikleri euçlardan azami nedamet 
duyduklarını, 150 liklerin affedildikleri aırada cümhmiyet hükümetinin bu yük
sek alicenabane hareketlerinden kendilerinin de aon defaya mahsus olmak üze· 
re istifade ettirilmelerini rica etmektedirler. 

Af kanununun Büyiik Millet Meclisinde miizakeresinde ban mebualann bu 
hususta mütalaalarda bulunmalan muhtemeldir. 

Maamafih hükümetçe idi suç mahkômJarmm affı içO: henüz hiç bir tasavvur 
mevcut değildir. 

.Barselona 
Yeniden iki hava 
hücumu _ yaptılar 

Valansiya üzerine de 
asi tay yareler bom

balar savurdular 

Milletler Cen1iyeti 
paktına girerse .. 

Bay Ru.zveıt 
Vaıington, 8 ( ö.R) - Milletler bir• 

liği cemiyeti reisi B. Klark radyoda bit 
nutuk aöyliyerek Millet1er Cemiyetiniq 
Amerikanın iııtirakiyle tensik.inden bah· 
eetmiıı-tir. Hatip demiştir ki : 

- Amerika dünya Devleti olarali 
Cemiyet bünyeainin daha kuvvetli ve te .. 
ıirli olmasına lakayt kalamaz. B. Klarli 
bu tensik.in hangi prensipler dahilindo 
yapılması lllım geleceğini izah etmiştir. 

1 - Milletler cemiyeti pakb Versay 
muahedesinden ve diğer muahedeler~ 

den ayn}arak yaln\z milletlerin müsava• 
tı :gıensibine dayanmalıdır. 

2 - Harp aleyhindeki Briand - Kel~ 
logg paktının esaslarını kabul etmİ§ olaıt 
her millet Milletler cemiyeti azası olma· 

lıdır. 
kalkınma davasını yürütebileceğimi- lşpanyada.ki harp hareketlerini büyük bir dikkatle hazırladığı iddia edilen Alman 
:Z:e kaniiz. Erkanı Harbiyesi Reisi Gene'ral Brau.chits1ı 

Alman hariciye nazırı F. ~ibbentrop lngiliz hariciye nazın Lord Halifaksla 3 _ Zecri tedbirlerin tatbiki lağve-

Çok eminiz ki vatandaşlarımızın Paris, 8 (ö.R) - cOeuvre> gazete· sömürgeler vaadedeceği de zannedil· 
büyijk bir ekseriyetine üzüntü ve• sinin diplomatik habercisi Bn. Genevi- mektedir. B. Hitlern fikrince lngiliz hü· 
ren vergilerin ağırlığı değildir. Ver- eve Tabouis gazetesine bildiriyor : kümdarlarınm Parisi ziyaretinden ııonra 
gi sistemimizin tahakkuk ve tahsil Berlin hükümetinin fikrince dünya si- bu gayretlerin neticelenmesi daha kolay 
Us.uUerinin düzgün bir çerçive içine yasetinin ıimdiki halde merkezi Çekos- olacaktır. Fakat Londra bu niyetlere 
ııtlinanıamasıdır. lovakya değil, ispanyadır. Almanya karşı muhterif görünmektedir. Arazi ter· 

Bu acı hakikati büyüklerimiz de cümhuriyetçilerin ne suretle olursa olsun ki suretiyle müstemleke meselesinin hal· 
~izlemeğe lüzum görmemişler ve yıkılmasını gaye bilmektedir. Hava bom- linin mümkün olamıyacağı hissi vardır. 
ı b d d d k ' bardımanlarının askeri gaye bakımından ca ın a sarahatle ifa e en çc ın-
lllernişlerdir. haklı olup olmadığını tayine memur bi-

M h k h d k. taraf bir komisyon gönderilmesi teşeb-
U a kak olan ci eti su ur ı 

Verg1' s· t · · d l ı~~L t yap- büsüne muhalefeti te bundandır. 
ıs emımız e esas ı ıs ana . . 

lllaoa k t'" b. t d T 1.K. Diğer taraftan Alman sıyaseb yakın-
' o a ı ır zarure var ır. a - . . . 

Londra, 8 (ö.R) - Lord Halifakı 
Londraya dönerek F oraynofisin idaresi
ni yine eline almışbr. Açık oehirlerin 
bombardımanına karşı düşünülen bitaraf 
komisyon hakkında Amerikadan henüz dir edı·y k' b k ] b' · d w ·ı da müstemlekeler meselesını de şıddet-' oruz ı u o ay ır ış egı - , 

<lir Ba t b b. 'h · t t b d le tahrik edecektir. Almanlar bazı Hol· kat'i cevap gelmemiştir. 
, • § an aşa ır zı nıye e e -
Üülüne, esaslı bir teşkilata ve maliye landa sömürg~cilerine göz koymuılar~ır. Kolayca takdir edilen ıebeplerle kq· 
'-d ' l il · b engel olmıyacagmı misyona i•tlraki kabul etmeee bile ko· 
IQl rosunu genç ve zeki elemanlar- ng terenın una -. 
~ takviyeye ihtiyaç gösteren bir iş- umuyorlar ve !llathuatJn neşriyatına rağ- misyon fikrinden vu geçilmiyecektir .. 
tır. men lngilterenin Almanya ile mukare- Komisyon tetkil edilince lnailtere bu Jt· 
- SONU 2 iNCi SAYFADA _ net· tesisine ça1ışacağın·a kani bulunuyor· gellWiln nzlfeelni g6rebllmeai için BaJ'-

HAKKI OCAKOöLl J )ar. lnsıilterenin bu maksatla Almanyaya selon ve Buraoea mUracıut .decekth, 

konu.şu.yor ( Yanda: ÇembeTlayn) -SONU tJCVNCtl SAHIFEDE-
Barselon 8 (Ö.R) - Barselona gece meçhul bir hıgiliz vapuruna bombalar 

iki hava hücumu yapılmıştır. Birinci ta- dUşınliştür. Vapur batmamışsa da ken
arruz sabah üçe doğru yapılnu~, kalaba- dini idare edemez vaziyete düşmilştür. 
hk bir mahalleye bombalar düşmüştlir. En kanlı bombardıman Fransız hudu
F akat önceden tehlike i:ıareti verildiğin- duna 40 kilometre mesafede tge.ra .ka-

den halk sığanaklara inmişti. Ancak 25 sabasına karşı olmuştur. 40 ölü, 60 yaralı 
yar:ılı sayılmıştır. Birisi sabah ölmüştür. vardır. 30 ev harap olmuştur. Tayyareler 
!kinci taarruz şehir civarına yap~, bilhassa kasa:banın merls:ezini bomba:rdı
bom'balarm ekserisi denize düşmüştür. man etmişlerc1\'. 
Defi tayyare bataryaları düşman tayya- Paris 8 (ö.R) - ispanyada nasyona-

Kara Ali 
" Ben hazırlandım, 
rakibimi yeneceğime 

eminim,, diyor 
relerinin serbestçe hareketine imkfm bı- listlerin 80 kilometrelik Teruel - deniz • 
rakmanuşlardır. cephesindeki hücumlarında ancak 30 ki· Pazar gün\i stadyumda yapılacak gÜreş· 

Sabah beş tayyare Allkante ili.erinde lometrclik merkez kısmında bazı neti- lerin en kıymetli iki rakibi olan Tekir· 
uçmuş, fakat defi tayyare ateıi karıısın· celer elde edildiği anlaşılmaktadır. Te- dağlı Hüseyin • Kara Ali karıılqmBll! 
da Villa Raynoza üzerine gitmişlerdir. ruelden bildirildiğine göre bu merkez artık yaklaşmıştır. Bu güzel ve mana iti· 
Buraya attikları bombalar hasara sebep mmtakasmda General Garsya ordusu şl- bariyle üstün güreıı-in vereceği netice bü-
ohnuştur. mal §arki - cenup ~ istfiltametinde yük merak uyandırıyor. 
Beş tayyare Vala.nsiya - Gandi yolu ilerlemiştir. Navar fırkası bu sabah Kas- Dün, şehrimizde bulunan ve Türkiye-

Uzerinde uçmuı ve Valanılyanın 60 kilo- tellon şehrine 24 kilometl'e mesafeye nin en teknik pehlivanı olan Kara AH 
metre cenubundald bu sahil ktiyil~U gehniştir. pehlivandan «Yeni Asın a mektup gel-

bombudıman etıriiatir. Sahildeki adı - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - - SONU 2 iNCi SAYFADA -
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Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Vesa _yet davası 
Gc enlerde mahkemeye mef!Uç ve dilsiz bir yurddaş getirmişlerdi. 

Bu bçedbahtın karısını mahkeme evvelce kendisine vasi tayin etmiş imiş. Şim
ili de kız kardeşi mahkemeye baş vurarak şikayet ediyor, vasinin kardeşine eyi 
bakmadığını, dayak attığını söylüyor ve vasayetin yengesinden alınarak kendi-
. ril . . . . ~ 
ııne ve mesını ısbyor. ~. 

Hastalığın vasiye muhtaç bir hale getirdiğ'.. bu zav~Uı kardeşin h~~İ-~e ~.adar ~ 
feci ise vesayeti peylapmıyan iki kadmm mucadelesı de o kadar gıı l unçtu. t'l 

MeflUewı kana iki küçiiil kız çocuğunu alıp kocasmın kucağına oturtuyor, Ilı 
hareket kabiliyetini kaybetmiş olu hastanın kolunu da çocuklann boyunhmna 
doladıktan sonra halime dönü:ror . : 

_ Bakın hakim bey! Siz söyleyin. Bu adam hiç bu çocuklardan ayrıla bilir 
mi ) Bugüne bugÜn nikahlı karısıyım. Hasta bana. düşer. Ben kocamı ~özüm
den aymmıam. Diyor. 

Diier taıoftan kız kardeş hastanuı kulağına eğiliyor : 

. ŞEHiR HABERLERi _ 
- . 

Tütüncüler l Yamanlar kampı 
Birliği senelik 
umumi heyetini 

topladı 
-o-

Tütüncüler birliği bugÜn ticaret oda-
aı salonunda senelik heyeti umumiye 

Hazırlıklara başlandı 
Ayrıca azat kamplarında bu sene 500 
köy çocuğu güneş ve hava alacaklar 

Vergi MuaG 
mele/erin e 
Vuzuh 

hale 
ve sara
ihtiyaç 

vardır 
---o--

BASTARAFI 1 lNCI SAHJFED:.; 
Maliye ıslahat hamlesi bir kaç 

_ Anlatsana, seni nasıl dövdüklerini, parmağını nasıl ısudıklarını anlatsa
na diye fısıldıyor ve hastanın hareketsiz kaldığını görünce h:'ıkime anlatıyor : 

_ Zavallı kardeşimi her gün dövüyorlar, bakmıyorlar. ötesini, berisini ısı

rıyorlar. Ben kardctimi bu bduı.a teslim edemem. Diyor. 

defa tecrübe cdilmi~. Fakat bazı 
mülahazalarla kat'i ve cezri adımlar 
atılamadığından mutlak neticeyi ve
rememiştir. içtimaını yapmıt. bir senelik faaliyet Bu yüzden vatanda~ların üzüntü-

blançosu okunmu§ ve alkışlarla kabul Yamanlar kampı hazırlıklarına başlan- lar lrurulınası için alakadarları harekete sü devam ettiği gibi hazinenin za-

Bu Ye buna benzer daha bir çok hareketlerle hastayı büsbütün çileden çıka
ran bu iki kadın k.ar~ılıklı ağız peşrevi yapmağı da ihmal etmiyorlar. 

cdilmiştir. Birliğin muavenete muhtaç ıruştır. Veremle mücadele cemiyeti, Kı- get.4'miştir. Bu sene 500 köy çocuğu bu ran muhakkaktır. 
işçiye bir sene içinde yapIDJf olduğu zılay kurumu umum! merkezinden, kinder hayimlerde dinlenecek, deniz ve Milyonlarca devlet gelirleri mÜ· 

Samiin birbirine soruyor : 

yardımlar takdirle anılmıştır. Bu yar- kampta kullanılmak üzere elli çadır is- güneş banyosu alacaktır. ruru zamana uğratılmaktadır. Hak· 
dımların tevali.si için tütün işçileri sene- temiştir. Bu sene çadırların büyük bir siz yere vatandaşlar mükellefiyetle· 
de birliğe birer lira venneği taahhüt et- kısmı Kırşehir ve Yozgattaki zehele fe- ÇEŞME PLAJLARI rini cezalı olarak ödemek ıztırannda 
mişlerdir. . laketzedelerine gönderildiği için 'kızıla- . bırakılmaktadır. 

- Neden bu zavallıyı bi.r türlü payla§amıyorlar> 
Hastanın yaltın arkadllflarmdım davacıları eyi tanıyan bil' genç hu sualin c.e.. 

Bundan sonra idare heyeti aeçimıne yın çadır temin edip etmi~ henüz ttç gOndenberl Çeşme plAjlarma ve ılı- Çok basit muamelelerin çok kan-
geçilmiş, bay Cemal. Mehmet Ali, Ça- belli d.J.:1dir calarma t.zmirden akın ba§lamıştır. Ka- k b• . t .. _'!L1 ind 

• q;u • k . __ 11_,ı şı ır vazıye e aurwuenmes en 

vabını vererek düğümü çözüyor : 
- 40 lira kadar maIUliyet maaşı var da ondan. .• 

Ah 1 Biz insanlar .. Ne rnahlUklanz. Oç kunqluk menfaat İçin ne rollere girer, 

ne prendeler atanz. icap ederse meflöç ve da.iz bir kardePıı mtmdan geçin
mek, onun lokmasına ortak olmak için tefkat Te adak.at maskesi altında gö:z 
yap da dökeriz, çünki irıaanız. ... 

kır Hüsnü, Haydar, Mustafa, Şük~ Zi- VilAyet makamı da veremle mücadele labalık gruplar ~eşmenln ılıca Ö,yuuue doğan zararlann hududu yoktur. 
ya. Hamdi Şen, Hallı Herman 1dare cemiyetinin ka.ınp işiyle yakından ala- mevcut evleri ~. PIAJ pa- V . • t · izd~'L· h uz 

. . . . _ . . teıızııa ıl ergı eıs emım eJU vuzu s -
heyetine aeç.ilmışlerdir. kadar olmaktadır. Eğer çadırlar zama- hah olduğu ıçm bu. sene t yap - luğun doğurduğu kanaat ve dü§Ün-

-=- nırida gelirse Yamaıılar kampı bu ayın masma teşebbüs edilmiştir. ce aynlıkları başlıca üzüntü kayna-
Be yan nameli mü kel- son haftasında açılacaktır. ğı olmaktadır. 

A. MURAT ÇINAR FOÇA PLA.JI Binaenaleyh vergi sistemimizdo 
lef fer hakkında TALEBE KAMPLARI Kalabalık bir muallim grubu Temmuz ~u ve m~el~~ .nishe~eştir-

Yeni lzmir Limanı • ld• ,_ ___ u.,_ B megı, yapmak ıatcdigımız ıelihatın emır ge l Her sene olduğu gıöi bu sene de vill- ayı içinde Foçada kamp.-.~........ u bqma almak gerektir. 

Tesisatı lngiliz Limancılık Şirketi Üze
rine almak için müracaatte bulundu 

2000 liradan fazla mük.ellefiyete tAbi yetçe köy çocukları için azat kamplan grup şimdiden Foçada yer temin~ Maliye bdrolan içinde dolgun ma
olanlar hakkında maliye velkMetinden açılacaktır. Bu mühim işin üzerinde ı tir. Foçadaki evlerin hepsi de - a§lı tok memurlara geni§ mi'kyasta 
beklenilen tebligat dün defterdarlığa ya- ehemmiyetle d~ valimiz vil!yetin ~tır. Muallimler Foçada iki ay kalarak yer verilir, ve muameleler de basit
pılınıştır. Gelen e:ı:nlıde deniliyor ki: dört yerindeki plAJ ve yaylalarda kamp- istirahat edeceklerdir, leştirilirse vergi ağırlığını en az yüz-

~~~.i. ~~ük;:;n: K a-Sularımızda ~i,:~ş :~tmek imkanlan elde 

Mevsuk bir kaynaktan öğrendiğimize 
- re İzmir limanında yapdacak yeni te· 
isatla müstakbel liman yerinde meyda

ııa ııetirilecek tesislerin İnşasmı bir lngi· 
)iz limancılık şirketi üzerine almağa ta
lip olmuştur. Bu hususta lktısat vekaleti
ne yapdan teklifi Denizbank umum mü-

dü.rlüguw- tetkik etmektedir. 
~bı~~ """:: ar HAfoo _OCAKOOLU 
edil.m.iş olmasına rağm~ ötedenberi 

Deniz bank 
Vapur seferlerini 
intizam altına aldı 

Müstakbel limanın avan projesi · ha- defter tutarak defter veren bu gibi mü-
rudır. Mahalli ihtiyaçlar bir defa daha kellefler hakkında kanunun 9 uncu mad-

tk.k dil -"Lt • t · · b' desindeki kayıtlann neticeleri filen ha-te u e aı&. en sonra mşaa ıçm ır 

w • • w. sıl olmU§tur. Bu itibarla mükelle.fiyetle-
anlapnaya dogru gıdilecegı anlaşılmak- . . ..1~~;-:l- • 

1
.. ~-ı..+.~ > 

rının ......::6~~u.ı..uesıne uzum ,..-• .u.. 

tadır. -=-
Üzüm cuvalları 

' 
nasıl olacak? Kara Ali 

Balık avlayan 
yakalandılar. 

onbir balıkçı Çeşmede 
Bunlardan bir kısmı 

daha evvel mahkum olmuştu 

Çeşmede Koraka burunu şimalinde Suçlular şunlardır: 

Kavak limanı içinde ıkara sularımızda Yani oğlu Nilrola, N:ikola oğlu Mihal, 
balık avlamakta olan bir grup yakalan- Sakızlı Yorgi oğlu Yani, kardeşi Argiri, 

Çekird~ ~. üzum ~acatının mıştır. kaptan Sakızlı Yorgi, Aydimitri, kaptan 
"Ben hazır/andım, lmura.kah~ d~ ~erun.altın- ötedenberi .kara sula.nnuza sokularak Mihal oğlu Yorgi, Petro oğlu tstiryo, 

cı maddesının birinci fıkrası, çekirdek- balık avlıyan adalı balrkçılar oldukları kaptan Yani, Kosta. .. 
Takibimi yeneceğime siz hını üzümleri ihtiva eden çuvalların anlaşılan bu şahıslar, altı sandal içinde A askevi . . deki sandalda bu-

. safi sikl t1 · · 100 kil geçe- lam yapar ısının eml·n ı·m '' -'-ı·yo T g~yn ... . . ~ ~nrun oyu gelmişler, gece vakti balık av ağa Iunan kaptan ve tayfalar, hadise esnasm-
J)entzbanlr umum mtıdürlüği1, ticaret Ul mıyecegını 8mirdir. b lamışlaMır. Bu altı sandalda bulunan •. 

vapurculuğunun her hangi bir §ekilde • Bu sene, kanunun bu maddesi tatbik 0;; bir kişi tamamen yaikalanmJ§tır. da kargaşalıktan 19tifade ile S~ kaç-
sul tıelehhilmlere meydan vermanesi BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE edileceği için Ağustos 938 den itibaren 41 numaralı giirnrük muhafaza moto- mıya .muv~ olm~şlardır. Yor:1 Nık~ 
için bazı tedbir almış ve seferleri intiza- di. Kıymetli giireşçimiz bu mektubunda üzüm işinde kullarulacak çuvalların rü. kaçak balık avlıyan balıkçıları y~a- la, Mihal oglu Yorgı ve Petro oglu Yanı 
ma koymuştur. Den.i.zbank umum m~- diyor ki : 70X9~ büyüklüğünde o~c~~ k~~U~- lıyarak Çeşmeye getirmiş, sandallan ve daha evvelde Çeşme kara sularımızda 
dürlUğilnden ticaret odasına gelen bır B T ki d wl b tı d b t en ticaret odalarına bildirılmiştir. Tuc- balıklan müsadere edilmiş kendileri de balık avlarken yakalanmışlar ve mahke-. . . . « en, e r ag ının eyana n a a• . . l rd' ' · · · 
tahriratta, iktisad vekA.let.i.n.in, geuıilerm . 1 . Eğ _t__ la carlar bu şekli .kabul etmişe ır. adliyeye teslim edilmişlerdir. mede mıilikö.m edilmişlerdi 

zr ıma ar sezıyorum. er yan&~ an • .. ~;;;;;;ıı;ı----~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_. ________ _..iiiiiiiiii--:-~~ iskelelerden program mucıöin.ce ka1kma- mıyoru.m bir kombinezon teklif ediyor. ' -.--.-- __.. 

larmı temin ettiğini, bu husmta liman- Ben anlaşmağa gelemem. Çünkü şeref Tehdıt~ı talebeler /pek böcehçiliği Ne k<;ıdar et yedik? . . 
lar mildUrlüklerine tebligat yapıldığını ve namusuyle güreşen ve kendisini böy• Kültür Lisesi müdürü bay Haydan ta- ödemişte açılan ipek böcekçiliji kur- Mayıs ayında İzmir mezbahaııında ilci 
bildirmiştir. le tanıtan bir Türküm. Türlt,, er meyda- banca ve bıçak teşhiri suretiyle tehdit •U muvaffakıyetle devam etmektedir. yüz yetmiş yedi karaman. 13 78 dağlıç 

Gemilerinlimanlaro.anmuayyen vakit-- nında kat'iyyen hile yapmaz ve hile ya- etmekten suçlu ve mevkuf bulunan üç Şimdiye kadar verilen dersler köylüleri koyunu, 6 keçi, 11101 kuzu, ~58 oğ
ten daha geç kaDmıasınm sebebi, tüccar- panlan da sevmez. talebenin muhakemelerine yann asliye tın·afından alakayla karıılanmıı ve tatbi- lak, 2 manda., 262 öküz. 784 uıelc, 48 
larm sevkedilmek U:zere hazırlandıklan Halkın bana karşı daima gösterdiği cerada başlanacaktır. katında da iyi dereceler elde edilmiştir. malak, 5 deve olmak üzere 14967 hay-

malların :ıamanm~ gemi.-~~ sempatinin man.aaı da burada toplam- -=-- Bu aene ödemio ve Tirede ipek böceği ''an kesilmiştir. Şehir halkı itibariyle 
girmemelerinden ileri geldigı şeıldmde yor. Kıymettar rakibim T ekirdağh beni Şeker ı·şı· iıtihsalatı fazladll'. l. 785 kilo et isabet etını:ktedi.ı. •• ._,jt_ ..-t:t-;..+; .. B 'tibarla tüccarlar 
mu~ ~........ u 1 

' lstıınbulda idmansız yakalamış ve fır-

Halkevi 
Bir Spor tenkidine . cevap verıyor 
Sayın gazetenizin 7 / 6/938 günlü sa

yısında Semih Nazım imza.siyle Halkevi 
Spor bayramını tenkit eden bir yazı gör
dük. Her şeyden evvel bir alaka mah
sulü olan bu tenkide teşekkür edeTiz. 

Ancak tenkitte Halken Spor komite
sini teşkil edenler atletizmden aolamıyao 
ve ehil olnuyanlardır. Denmiı ol.aydı 

yazının söylendiği gibi ıtamimiyetine cid, 

den iman eder ve çok içteu gelecek te.
şekkürlerimizi cevabımız arasına bt· 
maktan gurur duyardık. 

Ve biz bu i,teki eksiğimizi badiğimiz 
içindir ki, Evimize bağlı defterimizde 
kayıtlı kıymetli üyderimizden olan vo 

3por kelimesinin çerçi.vesi içine aldığı 
bütün harekatta memlekette mu.hak.kak 
ki en ehil ve en salahiyet sahibi bulu• 
nan heden terbiyesi arkadatlara organl• 
zeyi de, hakemlikleri de, idareyi de rica 
ile yaptm:hk.. 

Bay Semih Nazmı Halk.evi. Atatürk 
Evi herkesin olduğu kadar senin de de
ğil midir. Aylarca gazetenin Halkevl 
köıesi bu bayramı yazıp durdu da ne
den bir gün olsun gelip hu işten ben de 
anlarım, beraber çalışıp beraber batara· 

E • •• d lun, demediniz. 
n s t ı t u e Eksiklerimiz olmuştur da, bayır de-

mallarmı zamanmruı hazırlamazlarsa va- • . . 'f d ed _ '- . · c:· .ı, 1zmir ziraat bankası <>ubesince piyasa- Kan sattan ıyı ısti a e ere.ıı; yeDmlştı .,.,mıuı :ı: 

purlar beklemiyerek muayyen saatte ise antrenmanım yerindedir. Sonuna 1 ya satılan kristal şeker stokları, bundan 

kalkacaklardır. kadar ka:rşı!Ul.da mukavemet edeceğim. sonra ! stanbuldan temin edilecek ve ban-

zehirlenmesin
den ölüm 

-=- Eğer er meydanında beni yenemeyince ika şeker işile iştigal etmiyecelctir. İzmir Beyler sokağında DR. B. Osman Nu-
8 ir karar bir anlaşma ümit ediyorsa şimdiden vaz tüccarları şeker ihtiyacını lstanbuldan rinin muayenehanesine müracaat eden 

· K d" • b ih · n_'"' temin edeoektir. bir hasta. muayenesinden bir eaat sonra Ç ed Vafi Ovlu Kelamiye katil geçem. en ısıne u c eti eıı=n umu-
eşm e g d b diri r::_ı. k d · vefat etmi-tir. Adliyenin tahkikabnda asdil sil~t... tm_,_,_ lu Hüseyın' miye önün e Ü • 'rim. ~ .... Ü en isa- .,, 

k e au 
8 a:.ıua suç h ld ld · · -nk" .. · hastanın bayan Hatice olduğu ve yılan-A - da d et.mek.te ni mutlaka yeneceğime gÜveniyonım.> ir o u an ıçın pazar gu u gureşın 

Okyayın gıree~a ·ceı ev~ katil kas- Yeni Asır - iki değ-erli pehlivanın neticesini §İmdiden keıttirmek müşkül- cıktan ütevellit kan zehirlenmesiyle ve-
olan muha.kemesı neti enmış, .• L ı 0 .. p ek _ L- ld v • • ti fat ettiği, her hangi bir hata mevcut ol-

beyy.. _..1:~-..1...- 3 .. hapsiDe pek tabu olan ou meydan okumaların- ur. azar, p )'a.&:ın o ugu ıçm ne • 
dı te un etmt:UJ~ gını b. f1 • __ ı_ f d' . h b h .. -'- -t:ı.· al madıgıw anla•ılmı• ve ölünün defnine nıh-. . . l bes.._ b akıl da ıtara ıgımızı JDUDa aza e ıyoruz. ceyı ep era er gorec~ ve l!>CUll.11 • .. .. 
karar verilmiştir. Suçu ser " ır - .,_, f · ı__,_.,_ L.-J ~ t verilmı·.,.,:_ 
mıştır. Bizce w tara ta emm ve ~aten ma- ~ ıyacagız. sa ,.. .... 

• Sesli ve sözlü olarak filme alınan 

ANKARA 
1-- Büyük Reisicümhurumuz 

2 - Açılış merasimi 

··Nutuklar 3 
4 -- Sergi dahilinde bir geziş 

KÖMÜR SERG1Si 
Atatürkün ziyaretleri 

Vesai!bilcü~~eT A yy ARE SiNEMASINDA 
merasım bugun . 

Gizli vesika ve Beyaz Melek 
ilaveten gösterilecektir FiJimlerine 

Fiatlerde zam yoktur 
Seanslara dikkat: Gizli Vesika 3,15 

fırsattan istifade ediniz 
ve 7,10 da Beyaz Melek 5,05 oe - 9 ela 

K · .. .. ı..n o'-ulunda me- rniyoruz, yalnız atletizmden anlıyanlaı ız en.stitüsu ve a""9am ıı;: .. 
1

_ i.k 
. tih 1 b' -L •• d' y vardı da alınaduuz, bu yuzden eıu' ti zuniyet ım an an ıtmçıı;; uzere ır. e-

d b . r_, .J:t.:.. dediğiniz ark.ada~lar, yani var olanları di gün devam e en ıçıu - uuuv ve na- . . . 
tih 1 b . · d- d k Jlereden ve hangı kuvvetle toplıyahilır-kı§ im an an ıtmıı, un e yeme ve 

'd . . 'h nl ılm·~·· dik. ev ı aresı untı a an yap ~-· 

Talebenin ders mevzuu olarak hazır
ladığı yemekler dün bir heyet huzurun
da tetir.ile edilnıi~ ve davetlilere hususi 
bir ziyafet verilmiştir. Ayın on albsmda 
enstitünün nazari demler imtihanları baş
lıyacaktır. 

o i fJWiMHUP*li M ! ~~ 

Halkevi köşesi ~ 
!:j 

~1Z' .. M41P &cki%i'nZ"'D~ 
ı - Halkevimizin havaya karp ko· 

"'"""'lan hmmunda bi1ıi edinmeleri 
için 11/6/938 tarihli cumartesi günün
den itibaren her cumartai günü saat 18 
de halkımıza bir kura a~. Den-

Evimize karşı özilnd_e bağ ve .aygısı 

olmıyanlan jandarma ile toplamak için 
büyüklerimize baş mı vuralun. 

Üye defterimizi çok kanştırdılc, adı

nıza raatlıyamadık. geliniz, aramıza katı
lınız, gelecek yıl bayramı için beraber 
düşünelim, beraber çalıp.hm. Yüz aklı

ğı ile daha iyi olaralt beraber ba,ara
hm. Selam ve saygı. 

Hallcevi SpOl' Komitesi 

~············~···························· • • • 
: Bir lki Sahrla ! . . 
~ ........................................... . 

Bayındırın yeni mahallesinde oturaıı 
on dört yaşında Ayşe imıinde bir kızca. 

ler serbesttir. . . ğız, evi civarında ölii bultmmuştur. Ad-
2 - HalkeTIDın aoayıJ yardım kol~- r e tahkikata ba laınıştır. 

nun te§ebbüaüyle açılacağı evvelce bil- ıy ~ * 
dirilen kimsesiz kadınlar. tarafınd~ ya- İngiliz General konsalo.su dün vil~t 
pılacak Türk el em.ek.len aatıt m~aza- makamında vali. muavini B . Cavidi zi. 
11 pek yakında açılacaktn'. Bu ma&~a- aret etmiştir. 
da el işlerini satmak iatiyenler 2 5 haz.ıra- y 

* na kadar her aün aaat 1 7 den 19 za ka
dar Halk.evinde bay Naciye müracaatle 
qlerini makbuz: mukabilinde teslim et
melidirler. 

3 - Evimiz salonunda her perıembe 
cünU eaat 21 de Karqöz oyun}an iÖ ... 

terileeektir. Bütün )'1lrddatlar davetlidir. 
4 - 9/6/938 pezıembe &ünil E.vi.

miz Köycülu komitesinin baftalık top
lanbsı vardır, 

S - Evim~ salonunda her hafta cu
martesi günleri saat ~ 8 de çocuklara da 
KaraiÖZ oynatılacak.ta. 

Menemende KubiJAy '1rldesinin etra-
fında gUzel bir çam ormanı meydana 
getirilmesi muvafıık. görUlmüşttir. Buse
ne ekilen 2000 çam a!acma llAveten IOD 

baharda daha 5000 ağaç dikilecektir. 

Azılı hayoan 
Falancılar çarşı.çında baş& bQ§ bırakı

lan 1106 sayılı arabanın beygjıi.. oradan 
geçmekte olan Sellin oğlu Yahyayı k~ 
lun.dan ı.sırml§tır. Arabacı hakkında tah
kikata tevessül edihnistil'. 



' 

Cenubi ispanya isyanı 
isyan eden kıtaları F rankocular 

şiddetle tenkil etmektedirler .. 
Bir çok generaller tevkif edilmiştir 

------ ~ --

Başvekil 
lzmir gençlerine üç 
Yoley hediye etmiştir 
B~l,~~~N~t~.~~1F~i~ 
de tevkimiz artar. O zaman ihtiyaçları· 

nızı temine çalıfl'LZ. 

Cebelüttarılı:, 8 ( ö.R) - Her ne Jı:a. tabur son neferine kadar imha olunmuı· 

Demiılerdi. Bu ıözlerlni tutan baf\le• 
kilimiz ilk olarak lzmiY gençlerine Üç de
niz vasıtuı hediye etmiı bulunuyor. 
Bundan baıka, yine b&1Vekilin emirleri 
ile KıırfJyakada bir yat kulübü inıa edi
lecektir. Kulüp binasının üzerinde yükse• 
lcceii ana satın alınınıt ve avan proje
.; hazırlanmıttır. Yat kulübü 25000 lira• 
ya mal olacaktır. 

dar hudut mıntakasında F rankistlerin tur. 

Amerika liddetli ve tazyikli tedbirleri devam el• Roma 8 (ö.R)- Ispanyada nasyonalist 
tiiinden Cebelüttarılı: arazisine geçen· genel karargahının bildirdiğine göre 
ler pek az iae de bunlann verdikleri ma• umumt taarruz devam etmektedir. Ha-
IUın~ıa göre cenubi ispanyada nasyona· reket Glisya ve Kastilya koloroulan sa- Milletler Cen1İyetİ 
li.tler aleyhindeki hareketin tenkili tid· hasında bilhassa şiddetlidir. Navar fır- k • 
'detle devam etmektedir. La Unea ıeh· kasıdailerleınektedir. pa tına gırerse •• 
rinde otuz kiıi Almanlar aleyhinde bu• Paris 8 (ö.R) :-- Teruel ve '.'"deniz BAŞT ARAF/ 1 NC/ SAHiFEDE 
lunduklan için idıım edilmiılerdir. Bu arasında n~~n~llit kuvvetlerlnın umu-ı dilmeli ve bunlar ihtiyari bir mahiyet 
idamlar 5 haziranda olmuıtur. Sevilde mi taarruzu uç ıstikametten yapılmak- alarak derece derece tatbik edilmelidir. 
de diier taraftan bir takım lspanyo) za· tadır. Teruel mıntakasında Varella or-1 4 _ Milletler cemiyeti tetkilab eko· 
hitleri de Alman mukabil casusluk ıer• dusu cümhuriyetçilerin mukavemetini nomik ve aosya) adaleti tetvik edecek 
:-iaine ait bazı fotoğrafileri gizlice ele bastırarak Mara de Rubyero üzerine iler- 1 mahiyette geniıletilmelidir, 
leçirdikleri için Alman otoritelerinin !emeğe teşebbüs etmektedir. Buna m~-ı Vaıington, 8 (ö.R) - Reisicümhur 
bt'I talebiyle tevkif edilmiılerdir, Bü· vaHak olsa Teruel • Sagont.! yolunu takip · Roosevelt ecnebi bir memlekette meşru 
tün bu mıntakada uilerin kaynapnası o edecektir. Merkezde Garsiya Valino or- hükümete karıı asiler lehinde çalı1&n 
bdar kuvvetlidir ki hükümet Moila ka· dusu Villa Vermoza üzerine yUrümeğe Amerikan pilotlannın tayya.recilik ehli-
eabuında 3 haziranda general Mola çalışıyor .. Nih~yet g~rpta ~'."'da oro~ I yetnamelerini geri almağa mecbur ola-
lı;in dikilen abidenin açılma merasimini nasyonalistlerın !ddıas~ gore .işgaline I cağını bildirmi§tir. Bu tedbirin hususi 
tehir etmi,tir. Halbuki bu törene iıtirak lüzum kalmamış olan, zıra 18 kilometre olarak hangi vak· ayı göz önünde bulun-
lı;irı her iatikıımetten hususi trenlerin cenubunda Kast.ellon istikametindeki 

1 durduğu tasrih edilmemipe de bazı 
lıareketi bile kararlaıtırılm11tL Nuyona· Franko ilerl hareketile ehemmiyetini kaydedeni Amerikan tayyarecilerinin Meksikada 
liat hükümeti bu topluluktan istifade 1 TAARRUZ EDiYORLAR Albokaser mevkilni ihmal ederek hükü-

1 
general Sedillio tarafından hizmet gör-

ederek gayri memnunlann kar11ıldık çı- Saragoı, 8 ( ö.R) - Teruel • Kutel· met m.ev~ilerine daha cenupta . hücum ı dükleri malumdur. Reisicümhur bu ka-
hnnaları ihtimalinden korkmuıtur. Na- !on cephesinde 80 kilometre üzerinde etmektedir. Bu sabah nasyonalist kuv- ran adliye nezareti tarafından tetkil edi· 
a:I ki lıpanyo) birlik bayramı ve ltalya nasyonalist umumi taarruzu devam edi· vetleri Kastellondan takribe~ 25 kilomet-1 len bir ınuhtelif komisyonun tahkikatı 
De tesanüt günü kutlulandıiiı zaman bir yor. ilk günde Albokaser istikametinde re mesafede bulunmakta idiler. Umumi- Üzerine vermiııir. Ticaret nezareti t ha
sok yerlerde bu kabil hadiseler çıkm11- sekiz kilometre derinliğinde bir ileri ha· yeti ltib~rile ileri ha~e~eti bazı no~talar-1 ziranda reisicümhurdan bu komisyona 
b,. reketi temin edilnıittir. Düımanın zayi· da 7-8 kılometre derinlik kesbetmlşse de, Amerikalı tayyarecilerin ecnebi ihtilii.f-

YüZl.ERCE YARALI VE öLO ab çok ağırdır. ileri hareketi Kııstellon diğer noktalanla hüküınetçilerin inatçı 1 Ja.rına müdahalelerini menedecek vası-
Paris, 8 (ö.R) - Alikanteden bil- i•tikametinde devam etmektedir. mukavemeti karşısında yolunu kesilmiş 1 ta verilmesini reioicümhurdan istemiıti. 

diriliyor : Nasyonalist tayyareler ,ehri BOYOK TE.VKIF AT bulmu§tur. Cümhuriyetçiler Mora de 1 
)'enidcn bombardunan etmiılerdir. 32 ParİI, 8 ( ö.R) - Bazı haberlere ırö- Rubyeros mıntakasında iki hücumu püs- 1 

Tayyareci Rossi 
y i bir rekor 

kırdı 

lllü ve 100 yaralı aayılmııtır. Bir çok ev· re cenubi ispanyada Franko aleyhinde kilrtmilşlerdir. 
let har. p ulmu~tur. Limanda bulunan çıkan isyan hareketinin baılıın olduğu Paris 8 (ö.R) - Barselon gece bom
cTob<0 ve clnırilıere> adlı lngı"liz va· ıüphe edilen bir çok generallet ve za- bardunan edilmiştir. ÇQ!c kurban olduğu 
purl• · J omb•lar dütmÜftÜ<. bitler tevkif ed~rniJtir. ı.,.an eden bir bildiriliyor. 

Beynelmilel iş 
bürosu 

lngilterede uyanan nefret Parla 8 (ö.R) - Tayyareci binbaşı 
' maö.inlst V'ıgo ile birlikte 5000 lti-

, ' lometrelik mesafede 1000 kilo faydalı 

Tokyo mahafilinde şid- 1:;;.;'~:::t~ Belgrad, 8 (A.A) - Beynelmi

lel İf bürosunda Yugoslavyayı tem

ıil etmek üzere Ccnevreye gidecek 

olan içtimat muavenet nazın Cvec

koviç dün Belgraddan hareket et· 
ıniıtir. 

det]i hiddet tevlit etmiştir ::::-::t:~!~~:~ · ı mıştır. 5500 litre benzin ve 280 litre yağ 
almıştır. 5000 metre irtifaa çıl<tıktan son-

Amerikalı kadın 
nazır Pariste 

Nevyork 8 (A.A) - Nevyork Taymis taraf milletlerin müşahitler göndennele- ra tam saat 5-14-22 saniyede tayyare is· 

gazetesi Çinde ve Ispanyada açık şehir- rine matuf olan teklifi ayni hareketin' tıkamet almıştır. Rossi t~bbUsünü 
!erin tayyareler tarafından bombardıman Çinde de icra edilmesi takdirinde abes Jstre.Ka:ı:o-Istr çevresinde yapm&k fik
edilmesinin Amerikada uyandırmış ol· ve faydasız bir şey olur. Zaruri olan bir rindedir. 

Paris, 8 (Ö.R) - Amerikanın 
birinci ve biricik kadın nazın ve B. 
Rooseveltin siyasetine en sıkı ola

duğu nefret v~ istikrah~ kay~etrnektedir. şey varsa o da Amerika, İngiltere, Fran-I Faris 8 (ö.R) - Bu sabah hareket 
Bu gazete bilhassa diyor ki: sa ve hatta diğer devletler tarafından eden binbaşı Rossi saat 17,42 de deviı- se
Bu nefret ve istikrahın istikbalde he- her nerede olursa olsun açık şehirlerin yahatinl bitirerek Istre inmiş ve 5000 

def farkı gözetmeksizin hava bombardı- bombardıman edilmesine marn olmak kilometreyi vasati saatte 401 kilometre 

rak bağlı tahsiyetlerden biri olan 
Misis Perkins Parise gelmiştir. Bu

radan Cenevreye giderek Mesai kon
feransına iştirak edecektir. Bayan 

manian. yap~~asının ön~e .. geçme~ ma:ksadile kat'ı bir harekete geçilmiştir. ı ~!ederek .~000 kilo, 500 kilo faydalı 
maksadile butün med~nl hükü:"etl:n Tokyo 8 (A.A) _ Kantonun bombar· yukle ve yüksüz olarak 5000 kilometre 
insaniyet namına ve bızzat kendi şehir· dırnaru karşısında ecnebi memleketlerde üzerinde sürat rekorunu kırmıştır 
)erinin emniyeti için birleşm~ğ: sevk~t- hasıl olan aksülamellerin şiddeti Tokyo-
meğe muhakkak surette kafidir. Ingil- da h'dd 1• . . Adan d M 

Perkin Amerikada vaziyetin mü
. d ki bo b d.ımanlar ı et tev ıd etmıştir. Yeni Konoye a a yuzme 

terenın Ispanya a m ar . . hükUmetinin Çindeki harekfıta faali t. hava •lorı hakkında tahkikat icrası maksadile hi· 1 d . .• ye 4' 

e evam ve ıaponyarun diger devletler· Adana (Hususi) _ Belediyenin 
kemmel olduğunu söylemiştir. 
................................................................. 

EAZAN MASAL, BAZAN MiSAL 

Son yazım 
Tekaütlüğümde olduğu gibi memuren bulunduğum ve gazete çıkan diğer 

bazı tehirlerde dahi ara sıra müstear nam1ar1a yazı yazar, bizi besliyen aziz 
millet ve memleketimize bu ıuretle de müfit olmağa çal11ırdım. Fakat bir "'" 
neden beri; yalnız güzel lzmirimizin değil bütün cennet yurdumuzun dahi en 
ağır bath. nc.zih ve dedikodusuz gazc~elerinden biri olan Yeni Asırın eütun· 
lannda da benim avare yazılarıma yer vermek eemahıltini gösteren ve bu 
samimi arzu ve zevkimin tatminine fırsat Veren sahip ve müdürleri sayın ar
kada,larım Şevket Bilginle Hakkı Ocakoğluna buracıkta candan teıekkür eı
meği bir borç bilirim. 

Sayın okurlarım 1 Memurluk ve sivillik hayatlarını çok iyi bilirim. Bazı se· 
beplerle ticaret ve çiftçilik işlerine de bira.< vakıf oldum. Fakat iddia edebi
lirim ki gaZf"tecilik ve gazetelere yazı yazmak bunla.rın hepsinden çok daha zi .. 

Yade müşküldür. Alelhusus yiızlerce senelik ihmal ve seyyiatın tesiri alttnda 

kalarak şaşkına dönen ve nihayet (Büyük müncimizin) tefkatli ve rehaki\r 
eliyle bu ıaşkınlık ve perişaniyetten kurtarılarak terakki ve medeniyet yolu
na sevkedilen millctirnizin halen dahi içinde bulunduğu büyük ink1labı gü
zel ve sağlam neticesine isal~ kadar fazlaca disiplinli olması ve büyük bir 

dikkatle hareket etmesi elzemdir. işte bu sebeplerle bilha5'a dördüncü bir 
kuvvet olan gazet~iliğin azami takayyütle harekete her meslekten ziyade 

ınecburiyeti olduğunu bu sefer pek güzel anladım. 
Hem hayırdar olmağa, mümkün olduğu kadar her şeyi bilmeğe, hem t('n .. 

vir ve irşat etmeğe ve hem de ferdleri ve teşekkülleri koruyacak ve bilhMsa 

disipline halel getirmiyecek şekilde kalem kullanmağa çalışmak .... Bu pek 
t:or, yorucu ve çok mesuliyetli bir iş imişi. 

Bütün bunlara rağmen çok yüksek ve nezih bir tarzda ve başkaca hiç bir 

gaye gözetmekt!!izin ınrf vatan ve millt"t için çalışan, didinen ve yorulan bu 
llYnıetli ark daşlarımla hep beraber çalışmağı ve anların cidden temiz gaze· 
telerinde kınlı: ve dökük te olsa yazılar yazarak, masallar ve misaller anlata
rak okurlanmı meşı;ul etmeği çok arzu ederdim. Ne çare ki bu yaz ortaların· 
da KÜzel lzmirden ayrılmak ve diğer bazı iılerimle meşgul olmalç mecburiye· 
tiyle hu zevkli vazifeme devam ~demeyip nihayet verdiğimi saygılarımı au

l'Ları hu ıorı:•1nru ''aziml'l aziz okurlarıina a:rzederim. 
Emekli Binbaıı Sel&nikli Hüsnü Ol< 

• 

1~.m~:~betlerinl tanzim e~eğe .t~şeb- geçen sene yaptırdığı nehir hamamı, 
bus ettigı sırada Tokyodaki lngilız ve bu sene lüzumlu tesisatın ilavesiyle 
Fransız elçilerinin müracaati ve Kordel pek yakında halka açılacaktır. 
Hull tarafından yapılan beyanat bu te-I Belediye burada duşlar ve soyun· 
şebbüsü telif etmenin güçlüklerini bek· ma yerleri ile bir de gazino ve lo
!erunedik bir zamanda meydana çıkar- kanta Yaptırmaktadır. Bütün bu te
mıştır. sisat nihayet bir ay içerisinde ta

Milşahitlere göre bir yandan askeri mamlanmış olacaktır. 
makamlar Kantonı:ın bombardımanını Bundıın başka Karşıyakada da 
muhik göstermek için harp haklarından hal~ için serbest mıntaka yıkanma 
biıhsettikleri şu sırada Çine ilam harp yerı tahdit edilmektedir. Halk bura-

dilmed.i •.. n· tmek b . f de da parasız yıkanabilecektir. 
e gıru an e mec urıye ın Atat•• k k . . . d k ve . . . ur par ı ıçerısın e açı 
bulunan japon dıplomasisinin vazı yeti kapalı olmak ·· ·k · t ·· e 
pek m"·"iililür. uzere ı ı ane yuzm 

..,... havuzu yaptırılacaktır. Yapılacak 
Bununla beraber siyasi mahfeller olan bu havuzlar beynelmilel yüz· 

anormal olan bu vaziyetin idamesi la- me havuzları evsaf ve ebadını haiz 
%im geldiğini aksi takdime Amerikanın bulunacaklardır. 
bitaraflık kanununu tatbik edeceğini 
söylemektedir. 

Müşahitler bitaraflık kanununun tat
biki beynelmilel vaziyette büyük bir de

Bir yılan bir delikan
lıyı zehirledi öldürdü 

~iklik husule getireceğini ve neticede Balıkesir (Hususi) - Savaş tepe nahi· 
japonyarun bilhassa Amerikadan harp yesinde Hüseyin öncü adında bir deli
malzemesi alamıyacag· ını be tmekte· kanlı, Mehmet Kadıoğlunun tarlasında 

yan e "!" 1 k bul dirlcr. 0 u 0 ara unmuştıır. Cescd memle-

- ·'ll*c--
Adanada Atatürk 
parkı geceleri de 

ket hastanesine getirilmiş ve otopsi ya
pılmıştır. Bu suretle Hüseyin öncünün 
bir yılan hücumuna uğradığı ve uzun 
bir müddet mücadeleden sonra hayvan 
tarafından ısırıldığı ve zehirlendiği an· 

acık olacak !aşılmıştır. 
' Yapılan tahkikata göre Hüseyin Ön· 

Adana (Hususi) Belediyenin Ata~k 
1 
cü köyünden dönerken hô.disenin geç· 

parkında yaptırılmakta olduğu elektrik 
1 
tiği yerde dinlerırnek istemiş ve büyük 

lamba tesisatı yakında ikmal edilecek 
1 
bir yılanın hücumuna uğranuştır. Köy 

ve park bundan sorıra geceleri de halkı· halkı büyük yılanı tanımakta ve ondan 
1 

mı.ıa acık bulundurulacaktır. c:ok korkmaktadır . 

·soN ı-I:ABER 
- .. 

Maden Siyasetimiz 
Bizzat Başvekilimiz 

bir alaka ile takip 
bu işi büyük 

etmektedir 
Jstanbul, 8 (Hususi) - Hükümet bu yıl madenlerimizin işletilme· 

ai ile esaslı surette meşgul olmağa karar vermiştir. Bilhassa güm üt. 
altın ve bakır madenleri işletilecektir. 

Hasan Çelebide sundajları yapılan demir madenlerinin zengin ol· 
duğu, cevher itibariyle Oivrikteki demir dağına yakın olduğu anlaşıl· 
ınıştır. 

Başvekil, maden arama ve işletme i§lerini bizzat ve hususi bir ala
la ile taltip etmekte ve direktiflerini vermektedir. 

Hamidiye mektep 
yada hararetle 

gemisi Han
karşılandı 

lstanbul, 8 (Telefonla) - Hamidiye mektep gemiai bugün Han
ya limanına varmıştır. 

Hamidiye burada üç gün kalacaktır. Limana girerken top atan Ha
midiye, top atılmak suretiyle selamlanmıştır. 

Hamidiye süvari, zabitan ve talebeleri terefine muhtelif ziyafetler 
verilmiş, resmi kabuller tertip olunmU§tur. 

Türk denizcileri ahali tarafından hararetle alkışlanmıştır. 

İktısadi teşekküller hakındaki 
kanun Meclise verildi 

lstanbul, 8 (Telefonla) - Sermayesinin tamamı devlet tarafın
dan verilmek suretiyle kurulan iktısadi te§ckkülerin teşkilatı ve mü· 
rakabeleri hakkındaki kanun layihası Meclis ruznamesine alınmıştır. 
Layihanın son §Ckline göre, bu teşkilatların salahiyetli idare heyeti, 
umumi meclis ve umumi müdürleri bulunacaklardır. 

Ordu hastabakıcıları kanun layi
hası B. M. Meclisine verildi 

Istanbul, 8 (Telefonla) - Askeri hasta bakıcı hemşireler hakkın
daki kanun layihası meclis ruznamesine alınmı§tır. Ordu sıhhat mües
acseleri için hasta bakıcı hem§ire yeti§tirilmek üzere üç sınıflı bir ordu 
hasta bakıcı okulu açılacaktır. 

Bu okul talebesine ayda bC§ lira ve ayrıca elbise de verilecektir. 
Yirmi sene hizmet eden hemşireler tekaütlüklerini istiyebilı-cek .. 

!erdir. 
Elli beş ya§ım dolduranlar sin tahdidine tabi tutulacaktır. 
Hasta lıehtılar üç yılda bir terfi ettirilecek, maaşı aslileri 16, 17 .~ 

ve yirmi lira arasında olacaktır. 

Karışmazlık Komitesi 
Italyanlara göre kontrol esaslarını 

tatbik fırsatını kaçırmış 
Roma, 8 ( ö.R) - ltalyan gazeteleri ispanya meselesini tetkilci 

ederken karışmazlık komitesinin Londrada bu hafta yeniden toplana• 
rak ispanyadan gönüllülerin geri alınması ve hudutlarda beynelmilel 
kontrolün iadesi meselesini tetkik edeceğini hatırlatıyorlar. Fakat 
ltalyan gazetelerinin fikrince komite bu esasların sür'atle tatbiki fır. 
satını kaçırmıştır. Bu sırada Moskova manevralarına şiddet vermiş· 
tir. Londra ispanya meselesinin bu §Ckilde halliyle Fransız • ltalyan 
müzakerelerinin yeniden başlamasını ve gerginliğin azalmasını iste· 
mektedir. Halbuki Moskova Pirene hududunun kapanmasına ve mÜ· 
zakerelere muhalefet etmektedir. Moskovanın istediği Fransız arazi· 
sinin ispanyada cümhuriyetçiler menfaatine bir geçit yeri olmasıdır. 
Bu maksatla Fransız sol cenah partileri de faaliyetlerini arttırmışlar· 
dır. 

ltalyan gazetelerinin iddialarına göre Fransız arazisine hava hü
cumlarını yapan nasyonalistler değil, cKızıl• tayyarelerdir. Maksat· 
!arı da nasyonalistler aleyhinde Fransa ve lngilterede heyecan uyan
dırmaktır. Bunun neticesi olarak Fransız başvekili bay Daladiye 
Pirene hudutlarına gitmiş ve orada ehemmiyetli askeri tedbirler alın
mıştır. Fakat bu tedbirler hadisenin mahiyetiyle mütenasip değildir. 
Ayni zamanda • daima ltalyan gazetelerinin mütalaasına göre- ispan
ya hakkındaki kararlara Fransanın iştirakine aykırıdır . Moskovanın tel
kiniyle Fransız ve lngiliz en sol partileri lngiliz planının tatbikine böy
lelikle mani olmak istiyorlar. Bu yeni vaziyet Londrada dikkat uyan· 
dırmıştır. - -- -ov::z:;rLTL7XLZ7.LZTZT.LT~rrrTy~.TZZJC7"..LLTL.N.J!ZZ7Z/Z77.T./.Z/ZZJ 

Melodians ürkestrası 

Şehir Gazinosunda 
Şehir Gazinosu bu mevsim için lzmirlilere zengin ve kudretli 

muaikişinaslardan mürekkep MELODIANS orkestrasını takdim 
etmiatir. 

M~lodians orkestrası nefe kaynağıdır. Yalnız klasik musiki ile 
değil, herkesin hotuna gidebilecek takrak ~arkılariyle neşe ya·' 
ratmaktadır. Bilhassa farkıcı Vilasis çok alkı,lanmaktadır. 

Her kesin büyük takdir ve alkı•larına mazhar olan MELEDi 
ANS orkestrası gördüğü rağbete kartı büyük sürprizler hazırla-., 
maktadır. 

Bunlardan birincisi önümüzdeki pertembe günü akşamı ola
caktır. 

Balonlu dans müsabakası ve 
Amerikan terdazı neş' e 
çılğınlıkları yaratacaktır 

·Pertembe günü aktamı herkes ŞEHiR gazinosunda bulunacakt 
HER PERŞEMBE YENi SORPRIZLER 

• 



• 

...... 
.................................. : f:::~'~-'~!Jr../'.J!J'~_)'.;(~!J'~:J7!.--r"~~.,2'~~~ 

i YAZAN: : 
• • 

~ R. L. Gr-ldman ~ 8 
• • • • 
···························~······· 

Suçu Deği di ' • 
... . 

Büyük Zabıta Romanı 

tZYJ'"~':7.././.ZZLZ/.ZZ7.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NAKLEDEN: 

. . 
• . . . . 

Günün Meseleleri a ları t:/.7.ZZ.Z:XX/.LL:Z.2XZ2..2:77X/..T"/.LT.LZZ2.2.:::2l:i!l~Z2Z:::2Z!:;IZ:2ll:JQ~~'Z::c:rz:j!Z:ii!Zra;;EJ 

Roma anlasması tehlikede mi? .. 
Yazan: A. Maşar 
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XIII 'Havva gibi yapmağa mecb'uruz. 

ADEM VE HAVVA GlBl Meşum bir cennetin Adem vo Hav-
Vidal ve Nova sinirlerini son de- vası •.. 

Nahide Orbay i 
• 

-38-

Cüm uriyetçi e in mu
kavemeti Italyanın 

sinirlerini bozuyor ... rece yoran bir gecenin ölüm ve aşk Yerdeki taklmlari, aletleri, taban
buhranlan içinde geçen kasırga.sın· calarını aldılar. Vidal büyük bir he· 
dan bitap uyanmışlardı. Uzun uzun yecanla Yunkers tayyarelerine koıc 
gerindiler. Acı ve tatlı rüyadan zor- tu. Nova da onu tak.ip etti. Bu ha· 
lukla uyanmak istercesine gözleri- rap makina başında bir ümit ve ha
ni ovdular. Sonra yine buluştular. yal dakikası geçirdiler. Sonra vaziye. 

·································= Bu aıradn dışarıda bir tıkırtı oldu. zi olsa olsa morfin kaçakçılığı ile 
Kulak verdim. itham ederler ki bunu da ispat pek 
Asansörün esi idi. güç .. 

Bir 
Ve .. Kabineye doğru ayak sesleri Gambino: 

.nklaşıyordu . - Miçelin hakkı var, Klansi, de-
Kapınm deliğine bir anahtar ao- di. Doktor Jason muzır olrnağa baş-

Jlduğunu duydum. ladı. Onun elektrikli sandalyeye 
Fena halde canım sıkıldı. çıkmasını beklemek taraf tarı deği-
Buraya bu saatte gelen muhakkak lim. Hele Cainden sonra bu Bill me-

foktor Miçeldi. selesi vaziyeti ehemmiyetle takip 
Aksilik veya talisizlik.. e tmemizi emretmektedir. 
Beni kabinesinde görünce: - Bitli bulamadın mı? 

Sovyet gazetesinin fikri 
Dün ak§am dütman gibi yatmıı- tini hahrlamakta gecikmediler. Bir 

lardı. ses onlara: «Burada ya~ğa mail· 
Bu sabah dost ve metres gibi u- kumsunuz.::. diyordu. 

yandılar... Vida! bir gün evvel tayyarede sak:. 
Vidal geceki kasırganİn izlerin- ladığı mermileri aradı. Hepsi yerin

den ziyade aşk fırhnasının tesirini de idi. Bu biricik tesellileri idi. Fakat 
öğrenmeğe merale etmişti. Novanın bir kaç gün sonra mühimmatları kal· 
ruhunda gizlenen duygulan anla· mayınca bu haşin cengelde ne yapa• 
mak istiyordu. Bundan sonra ken- caklardı > 
disine kar§ı nasıl muamele edecek- Vidal çıplak kadına bakti: 
ti ? - Bugün kazaya uğradığÜnİziq 

Şimdi ne yapacaktım~ ı - Hayır .. Onu Jasonla beraber 
Her halde onunla burada ve bu görmüşler. O zamandanberi Bill . :l~~~~S\fi. 

vaziyette karşılaşmak hiç işime gel- meydanda yok .. Jasonla görüşmiiş 
mezdi. olması bizim için tehlike değil mi-

Gözüm pençereye ilişti. dir? 
Klodya giderken pençereyi aç.ık - Hakkın var .. Cain de tehlike 

bırakmıştı. idi. Bertaraf ettik. 
Medieal Buildinyin katları arasın- - Dillin de bertaraf edilmesi la· 

da ve dışarıda bir kişinin düşmeden zım. 
ve tehlikesizce durabileceği çıkmtı- - Bill Jasonu ne söyliyebilir ki?. 
lar vardı. Doktor Miçel, Pat Klansinin bu 

Hemen pençereden bu çıkıntının sorgusuna yarı hiddetli cevap verdi: 
üzerine çıktım. - Benim morfin kaçakçılığı yap-

Gece olduğu için dışarısı karanlık- tığımı ve senin de yeşil güvercin ba-
tı. rında aynı işi gördüğünü, barın bize 

Ve içeriden ışıklar dahi yansa be- depo vazifesi yaptığını anlatmasını 
ni dı~arıdan göremezlerdi. Bu va- az mı görüyosun) 
·iyet içinde bekledim. - Zabıta üç defa y~şil güvercine 

Kabinenin elektriği yandı. baskın yaptı. Kaç defa araştırdılar. 
Doktor Miçeli gördüm. Kan iyi kolay kolay faka bastıramı-
Arkasından da içeri T oni Gam- yacaklarını anladılar. O cihetten 

bino ve Pat Klansi girdiler. müsterihim. 
Gözümü dört açarak onları dinle· - Peki, Bill deponun yerini keş· 

meğe hazırlandım. Biraz evvel ta- fetmiş ise .. 
lisizliğimden §ikayet ediyordum. - imkansız. Deponun yerini ü-

Şimdi ise onların konuşmalarını çümüzden başka, hatta şef bile hil
duyabileceğime sevinmekte idim. mez. Hele §İmdi bodrum penc;eresi
Her halde Klodya vasıtasiyle elde et- nin önüne çiçek tarhı da yaptırdım. 
meğe çalıştığım esrarın bir kısmına O tarafta n gelebilecek şüpheler de 
bu suretle vakıf olacaktım. ortadan kalktı. Asıl mesele sizin bu 

Miçel, masanın başına geçti. işte rnedhaldar olduğunuzun meyda-
Gambino ve Klansi de karş1sinda na çıkmasıdır. Vak.ta ellerinde delil 

yer aldılar. Söze ilk önce Miçel baş- olmaz. Olmaz ama zabıtanın göz 
ladı. Benden bahsediyordu. hapsi altında kalırsınız. Bir müddet 

- Doktor Jason yava§ yavaş can için müşterilerinizi bıraksanız eyi et~ 
sıkmağa ba lıyor, dedi. Onu vak- mi' olacaksınız. Onları bana gönde
tiyle temizlemiş olsak hiç te fena et- rin. Ben barda, arka odamda icapla-
miyeceğiz. nna bakarım. 

Klansi cevap verdi. Bu sözleri açık pençerenin kena-
-Elimizi kana bulamağa ne lü- rından mükemmelen işitiyordum. 

zum var, ~urada pek az bir zamnn Bir müddet daha konu~tular. 
kaldı. Muhakemesi 20 Eylülde baş- Gitmek için ayağa kalktılar. 
lıyacak. Müddeiumumi, kendi siya- Miçel elektriği söndürdü. 
at menfaat ve muvaffakıyeti ıçın Tam kapıdan çıkacağı sırada; 
onu elektrikli sandalyeye oturtma- - Klodya pençereyi kapamağı 
dan rahat edemiyecek. unutmuş. 

- Doğru ama ya Jason hakikati Diyerek pençereye geldi. Kanat-
keşfederse .. farını kapıyarak odanın içinden sür-

- Edemez. Ve şayet ederse bun· meledi. 
elan bize, üçümüze de o kadar kork- Ben dı§arıda kalmıştım. 
tuğumuz ağır mesuliyet gelmez. Bi- -BITMEDl-

Tonlarca Heroin 
Diplomat çantalarında 
açak olarak geçirilmiş 

- Adınız F ernandez Bacula mı? 
-Evet .. 
- Lütfen polis merkezine kadar 

beni takip ediniz. Sizi tevkif ediyo
rum. 

- Fakat ben bir diplomatım .. Bu 
küstahça hareketinizi pek ağır ödi
yeceksiniz. 

- Hakkınızda tevkif müzekkere
si var. Ben vazifemi yapıyorum. 

' D .. rdinizi hakime anlatırsınız. 
Bu sahne son günlerde Zurihte 

olmuştur ve o tarihten beri de sı-l
bık Perulu diplomat uyuşturucu 
maddeler kaçakçılığı töhmeti alhn
da ve hapishanededir. 

Fernandez Bacula hakkında yapı· 
Ian tahkikat şayanı hayret neticeler 
vermiştir. 

Bu adamın beynelmilel afyon, ko
kain ,.e Heroin kaçakçılık teşkilatı
nın en nafiz azalarından biri oldu
ğunu meydana çıkarmıştır. 

dan fazla heroin, kokain ve afyon 
yahat esnasında Amerikaya bir ton
soktuğunu göstermektedir. 

Bunlar Amerikada bir çok gizli 
fabrikaları bulunan cEvman kar
deşlen firmaMna teslim edilmi~ler· 
dir. Baculanın tevkifi ile başlıyan 
yeni tahkikat safhası bir takım dip
lomatların, diplomat çantaları için
de ve uzun zamandan beri kaçakcı
lık yapmakta olduklarını meyda~a 
çıkarmıştır. 

Ayni zamanda bazı diplomatların 
da esrarengiz ölümleri bu kaçakçılık 
ile alakalı görülmektedir. 

Bu meyanda 1937 yılında Arjan
tinin Bükreş konsoloshanesi katibi
nin ele geçmemiş bulunması da zik-
redilmektedir. ' 

Fransa zabıtası, bilhassa cenup \'C 

merkezi Amerika diplomatları hak· 
kında ihbarlar almaktadır. 

Ancak bu ihbarların tahkiki güç 

A§k dehlizlerinde elele yürüdüğü 24 üncü günüdür. Anla§ı1dı ki biz( 
kadından sevimli bir tebessüm de- bulamıyacaklar .• Ya sizinkiler .. Hi~ 
ğilse bile teslimiyet ifade eden bir olmazsa onlar gelecekler mi) 
tavru hareket bekliyordu. - Beni aramaları icap edenle{ 

Fakat kadının yüzü, haftalardan de ümitlerini artık kesmişlerdir. 
beri olduğu gibi nüfuz edilmiyecek - Altı gün sonra bir ay olacak .• 
kadar kapalı kalrnışb. Şimdilik herşeyden önce hayatımız\ 

Mtusolini Cenol'a dönfişünde 

Moskova (M.H) - tzvestia gazetesin- siya.st; hem malt mülahazalardan rahat. 
de hususi muhabirinin İtalyan - Fransızl~ız etmekte ve henüz mer'iyete girmeyen 
görüşmeleri durumu hakkında Romadanlitalyan • lngiliz anlaşmasının tamarniyle 
gönderdiği bir mektubu intişar etmiştir. bozulması tehlikesini ortaya atmaktadır. 
Bu mektupta, İtalyan - Fransız görüşme-f Ayni zamanda, Mussolininin ispanyada 
lcrinin hakikatı halde henüz başlamadan böyle yeni bir işgal hareketine geçmesi, 
tamamiyle inkıtaa uğradığı, bu münase- şimdi bile Çemberlayn'ın güttüğü siya
betle Italyadaki Ingiliz sefirinin Ciano'yu sete büyük bir zorlukla baş eğen Ingi
ziyaret ettiği, bu ziyaretin ise görüşme- ]iz efkarı umumiyesinin galeyana gelme
lerin ihyası ve bir ltalyan - Fransız an- sini mucip olabilir. Zaten, Çemberlayn 
laşmnsının akdi maksadiyle Italya Uze- kabinesinin düşmesinin Italyan - Ingiliz 
rinde bir tesir yapabilmek te.~ebbüsiln- anlaşmasının tamruniyle bozulması, Ro
den ibaret olduğu, fakat Ingiliz hüküme- marun tekrar harici siyaset cihetinden 
tinin bu müracaatının her hangi bir pra- tccrid edilmiş bir hale düşnre.si ve bu
tik yapabileceğinin pek muhtemel olma- nunla da -tamamiyle Berlin'in emri al· 
dığı kaydedilerek bu mevzu etrafında tına girmesi demek olacağını Italya pek 
ezcümle şöyle bir rnütalea yüriitülmek- ala bilmektedir. 

Hatta Vidalo öyle geliyordu ki yeniden tanzim etmeyi ClüşüneJim·. 
casus kadının gözleri daha karan- Gıdamızı bulmak lazım. 
lık, daha intikamcıdır. Kadın yeisle ilave etti: 
.Ş~ halde dü~manlığİni terketme- - Hem de örtünmeğe bir çare.\ 

mıştı. Nova bu sözü söyler aöylemca' 
Bunu hissediyordu. Bir aşk ge- pantalonunu, elbiselerinin enkazın{ 

cesinin zevkleri, heyecanları bile bulmak ümidiyle oradan ayrıldı. 
onu değiştirmemişti. -BITMEDI-i 

Ya kendisi } =:---

tedir: 

ISPANYA PROBLF..MI 

ITALYANIN HEDEFi 

Vidal bu suali vicdanına tevcih 
etmişti ~ 

Vaziyetleri Üzerinde ruhi bir tah
lil yapmak neye yarardı) Vidalin 
biricik kaygısı ona yeniden malik 
olmaktı. Geceki heyecanını düşün
mek içine bir başka tatlılık veriyor, 
kanını kaynatıyordu. Novaya ge
lince duygusuz ve Iakayd görünü
yordu. 

* Giineş bulutlar arasından görün-
. .. mü~tü. Geceki fırtınanın müthiş 

!t::ılyruun, Fransayı !qıpıtül.&syonu nltı- t h •001 k d h · · ·· b'l' 

Barselona 
Yeniden iki hava 
hücumu yaptılar 

-0---

v alansiya üzerine de 
asi tayyareler bom

balar savurdular dspanya problemi, Italyan - Fransız nn almnk gayesini güden bugünkü oyu-
8 rlı d ınBı artıb haka ıyı J gorc ı ıd-

nl . . v •• • b . dahil" . • yor ar ı. u sa a umru ar muta 
~ aşmasd ınıH~tlva~ıtsız oldugu uz:rincle nt u .,..~ §Crllaınit I 1 ınde tan]marnıytekle lvüi·~.ıdh- aşk şarkılarım terennüm edemedi- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
ısrar e en ı er ın yapmakta oldugu taz- ır. ~ıusso , ta yaya a a.51Da n e l Se • 1. hl'"kl k" b'l' Saragosdan bildirildiğine göre cMuka. 'kl t. er. vım ı ma u ar un ı ır 
yı · erle alakası olmaksızın, (X) Cenev- bulunan ve teklifi neticesiz kalan Faris.in hangı' uzak f kl k t l ? V'd l vemet edilmen ileri hareketi tekrar bq~ 

d .. ıed•w• k Is 1 . u u ara aç ı ar ı a re e soy ıgı nut u ve pan:ra mese e- diplomasi hezimetini pek ala hesaba al- ve No f ı~L t ah . . .. lamıştır. Nasyonalistler Valdoneta k~ · ı ~ da:k' 1 • b .. . va e ax.e s asını ıyıce gor· .. w 

sı ıa ın ·ı ma um eyanatı uzerinde maktadır. Mussollni,Çemberlain kabine- m k · · - k JktıI O yune dogru 5 kilometre ilerlenü~lcr. Cc .. 
· ,,_ ta .. al 1 .. .. kt e ıçın ayaga a ar. zaınan 

gcruş muyas mut ea ar yurutrne e sinin mevkii iktidarda kalmasının olduk- a 1 d l k ' k b" I l nupta köye hakim tepelere yerle~mİller"' 
d • k d" .. .. .. .. . . n a ı ar ı ço zaman oy e çırı _ . 
e' aın etme te ır. But un gazeteler bu- ça muhım bır derecede de Frnnkonun l k l · d k · dır. 
tik b' h'dd t1 F h.. t k • çıp a ya§ama arı ıycap e ece tır. 

Y ır 1 e e ransaya ucum e me - Ispanyada muzaffer olmasına bağlı olan Kasırga elbiselerini alıp götürmüş- Köy muhasara edilmiıt gibidir. Bir grup 
te ve onu ispanyada Kızılların favdasız In T Ital an1 ı· .. A "' d J al da b' •-" ·· b' k 

ka t] 
. . d . ·

1 
. gı ız - yan aşmasının rea ıze tu. şagı a çamur ar tın ır şey ıKoyun ır ısınma girmiş ve cenuba doğ• 

mu vcmc eı-ıru evam ettımıc erme d"lm · b ld w b l b·ı kl • d' B ·ı • , d t _,,_, .th kted' e ı esın.e mcr ut o ugunu da nazarda u a ı ece er mıy ı ? unu ümid ru ı erleml§tir. Şimdiki mevkii mal(ll\\ 
~ar ım e ffit:!Kle ı am etine ır. t tm-1~-d t k 'd'l E f • . ba'- d w•tdi K ] k 1 d u ilJ\.ı.a ır. e me te ı ı er. tra a ıyıce l(ınca egı r. aste ya o or usu Teruel - S.. 

.:FAYDASIZ .:M:UKA VEMET kadının parçalanmı§ robundan bir gonte yolunda müstahkem bir çok tepe
B1R SED OLARAK 1LER1 SüRü- ağaç dalında asılı olduğunu gör- leri zaptetmiş ve bir kaç kilometre bo-
LEN DAVA düler.. Vidal ceketinin uçmuş ol- yunca yola hakim olmuştur. 

Bu cFayda:nz. mukavemeb Italyarun masına müteessirdi. Bu suretle ev- Diğer tarafdan Cümhuriy~tçi kayna. 
idare adamlarının fena halde kanını boz- M,,.,..,,,1. 1 Is 

1 
.. Ital rakını ve mühim miktarda parayi ğından Kastcllondan şu haber veriliyorı 

.. ı......v ın , panya mese esını yan- 'hf d - d k bolm D sa gerek. Çunkii hundan bir ay mukad· ı F 1 kdin 4 _, 
1 

ı ıva e en çantası a ay uş- üşman yüz kilometrelik bir cephede fa,. 
ransız an aşmasının a e m<Ull o an t O kad b yük h l 

dem, yanı Ingiliz·Italyan anlaşmasının b. sed 1ar . . u. ar Ü ·• İ timam a VÜ· sılasız hücum etmektedir. Hükümet mev• 
akdi cc:nnsında Roma, Asilerin zaferi en ırl Ç 0 ak resmen ilerı sil.nnekle, ev- vuda getirdikleri yuvadan bir§ey kal- kileri günl' erden beri bomb-...l·-an -·""-

ve a cmbe la ' da~ disi "b' Fran Ça i:U"Ullll t!'Ul.IJ.-. kısa bir zamanda temin olunacağına ta· r yn m n gı ı - mamı§tı. tı uçmuş, yalnız döşe- yor. Fakat hiikUmetçiler modem vasıta .. 
mamiyle bni bulunuyordu. :tşte bilhas- konun zaferini temine uğraştığını işaret me ayrıklarma rağmen mukavemet larla 'ddetli uka et .. terl la 

tmekt · p · il _..J_ • i A .. d d .. şı m vem gos yor r. sa bu sebeptendir ki, Mussolini - dahili e e, ve sanıyen arıs · e Lo~ayı etmı§t • şagı a ogramacılığa ait D.. tanklar tepe! hU edi 
harbin hitamında ispanyadan Ita1yan birbirinden ayırmak için bu ittihaddan takımlar dağınık bir halde duruyor- ~man: h \ 1 ere cum 

1 
• 

nskerlerini geri almnk - gibi kendi için isti!~d~ etıneğe yeltenmektedir. Ingiliz du. Nihayet Vidalin traş takımı, sa- yor arsa ~van. ~par~ ~teşt atına 
karlı olan bir teahh·u·t altına ,.,;,..,...;':"ı·. sefırının bu hareketi, Ingiliz hü.kümeti· bunları da uçmu t E d 1 b alınarak tahrıp ediliyor. Hükiimet mev-o~ ··-~· ş u.. czane o a ı .1 . .. .. d k 1 Halbuki şimdi vaziyet esaslı bir surette nin tez:ıdlardan kurtulmak ve yine ayni bomboştu. Bir fevkalade tesadüf e- zı erı onun e a an tahrip edilmiş tank· 
değişmeye başlamıştır. Asilerin yakın bir Ingiliz hükümeti eliyle vücud bulan va· ~eri olarak merdiven duruyordu. ların mikdarı düşmanın muvaHakıye~ 
zamanda muzaffer olacaklarını düşün- z!yeti lrurtannak teşebbüsünden ibaret- Böylece tehlikeli bir jimnastik yap- .sizliğine bir delildir. Düşman Albakaser 
mek bile muhaldir. Italyan askerlerinin tir. maktan lcurtulmu§lardi. çıkıntısını izale için yaptığı teşebbü.sler-
zayialı da günden güne artmaktadır. Is- ikisi de aoağıya indiler. Etrafa da- de muvaffak olamamıştır. 
panyol milletinin kat'i mukavemeti bü- KOLLEK.TtF EMNtYET VE SULH ğılanlan bir dakika evvel toplamak =---
tün ltalyan planlarının boşa çıkmasına, istiyorlardı. Bartında bir bisiklet 
Italymı ask.erlerinin hücum kabiliyetinin IAkin b bbüs' azıh . ~ Vidal çamurlar altinda pantolonu-

af d.. . b __ ,_ 1 . .k u teşe v bır surette b ld p tal l b' kazası za a uşmesıne ve u ~er erın mı • ademi afi nu u u. an onunun ya nız ır 
d " .. ·· .. b' d de ima muv al:ıyete mahk.Umdur. Çiliı- ba ~ ı__ ı_ tı K llarulmaz b" h 1 

arca g~ze gorunur ır erece aza • kil MU$0linl ile Çemberlayn'ın Frank.o- cagı uwııı§ . u ır a • Bartin, (Hususi) - Asma klSpriWe 
sına amıl olmak.tadır. t b' de olan bu paçavrayı derhal yere at- fect bir kaza olmuş otelci Mustafa kap-

=in~okiır h za~and~ m;afi~~eti tJ. Nova onu alelacele kaparak bir tan bisikletle köpniden geçerken muva.
ITALY A MALt ClHETI'EN ZAYIF- lun.nuıktad e;:p;ı suya ~~~ ~- mayo gibi ayağına geçirdi. Kadınlı- ı;ene!inl bybe~ ve köprüden a41atı
LAMIŞTffi ,...lere seb ırb: ta 

1~ uzamb a.sıeti~J 
1 
n~ti- ğın tabu hicabını ifade eden bu jes- ya uçmuştur. MlUtafa kaptanın ..ı:;~'IU 

..... e ıye venr ve u n ce er ıse t' V'd ı· hı · dah k k ... ""i .... 
Yalnız m •- Ital F ı 1 a ın rsını a ço abart- yer bet metre yüksekliğinde idi. Zavallı 

u .... s:ıvver yan • ransız an- m kt ba k b. . . ed' z· 
. . J.a,.~qnın k"b~t' te . etmek.! kal a an § a ır netice venn ı. ı- adamın blr kolu kınlınış ve bel kemlil 

Malı cihetten zayıflamış olan Italyanın h ~ a ı "' ıne ~~. e - ra yırbklardan, delik deşik olan yer- zedelen~. Yaralı hastaneye kaldınl-
ka da . d b d b"' 1 . maz, atta Italyan - lngılız anlaşmasını l d h • .. k . . . rşı.o;ın yenı en ya un an oy e ış· d b. d be 

1 
kar . er en erşeyı gorme yıne kabıldı. mı~ır. Mustafa kaptan kırk yum.da idi 

g 1 . ind ek ah t d F a ır ar a tına so Ingilte:re ve Be h d ·_ı ~ 

k
a ış ~n vdaulz geçm ı'·hy <lul a :an- Fransa efkarı umumiyesi ~ hükümetlerin h. ! Bu edgayret yavrumd uiye ve henüz bisiklete binmesini iyi bilmi-
oya yem or ar ve es ı a o u yeru ge- . 1 w ıtap ettı. un an sonra A em ve yordu. 

miler göndermok suretiyle yardım ede- ıç~en ~e en nrzularına ragmen - Ispanyol 
rek nvantürü devam ottirmeye atılmak milletine yapılan bu derece adi ve açık 
gibi iki mesele durmaktadır. zuıı:ıe kaııı bigane kalamaz. Bütün bu 

hadıseler, Londra ve Parisin Roma ile 

ITALYAN - INGlLtZ Aı~ASl\IASI müstacel bir surette anlaşmak teşebbüs- ~ 
YINE TEHLrn:EDE MI? "' · }erinin ne kadar safdil&.ne olduğuna ih- . 

11mal inandırıcı yeni bir delil hizmetini ~ 

Maama!ih bu ikinci şık, Italyayı hem görür. ~ 

Çeşme Plajlarında 
@!*'fi fi 

Kaçnkçılğı men teski!~tının daha 
1932 senesindeki tahkika listesinde 
adı bulunan Bacula çok y an bir 
kacakçı imiş. 

olmaktadır. ---------------
Avrupnda sulhün kurtarılması ancak 

kolfoktif emniyet ve mütehacim tarafa 
kolbkill bir darbe voliyle mümkün ola-

asim Pa as oteli 
Kaçakçılıkla mücadele tcşkilat1-

nın Mısır şubesi tarafından yapılmış 
olan tahkikat bu diplomatın altı se-

Fransız zabıtası yanlış bir hare
ketle siyasi bir hataya düşmemek 
için çok ihtiyatlı hareket etmekte
dir. 

Bununla beraber yine son gün
lerde Fransada tevkif edilen Lui Lu-

jon adında çok zengin birinin bey
nelmilel kaçakçılık teşkilatının ele 
başlarından olduğu anlaşılmı§tır. 
Onun sorgusunda yeni ip uçları 
meydana çıkacağı da anla~ılmakta
dır. 

cağı bir &ha ispat ·edilmiştir.» On beş Haziran 1938 Tarihinden s 1 

(X) Git gide daha büyük bir ehemmi· 
yet kcsbctmektedir. 

itibaren açılacaktır 
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ya PiÇ KURUSU a vazı ye 
- 211- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Almanlara göre Slovaklar Südet Al
manlarile birlikte yürüyeceklerdir 

Kadın şerri.. Kadın parmağı 
Bu sefer de Bizans veliahdının başına 

Örmek • • 
ıçın harekete 

bir çorap 
geçmişti. Haris Pontos 

Prag 8 (ö.R) - Çekoslovakyada Çek
lerle Almanlar arasında çıkan hAdiseler 
Alman gazetelerine Çekoslovakyaya şid
detle hücwn için yeni vesileler vermiş
tir. Bu ehemmiyetsiz hil.<l.iseler son dere
cede büyültülerek Almanyaya aksediyor. 
Mesela cVölkişe Beobahter• şöyle yazı
yor: cç..k jandamıalan Südet Almanla
rını yerlere seriyorlar.• Diğer gazeteler
de ayni lisanı kullanarak nümayişler ve 
hadiselerden bahsetmektedirler. 

çalışıyordu güzeli işte 
Haris Pontos dilberinin ka!'a~ın- ı yolda~ yürü~ek. istedi. . . j lığı ~atlı söz!er ~.eatisi tak.ip et~i ..• 

da Yer bulan intikam planı şu ıcli: Velıaht dairesıne sık sık gırıp çık- Nihayet hır gun Ofe_lyo, Hırıstıdı-

bunun • • 
ıç1n 

SLOVAKLAR VE ALMANLAR 
Yasile bir yolunu bulup veliaht malarından istifadeyi, buradaki dil- nin kulağına şu sözlen fısıldadı: 

~nun gözdesi Virjininin de i tira- berlerden gönlünün sevdiği birini el- - Eğer beni seviyor.sanız beni Paris 8 (ö.R) -Alman gazeteleri Slo
ltiyle kendi aleyhinde ve hayatına de ebneği kurdu. bu fesat yuvasından kurtarın. vaklarm da muhtariyet istediklerini ve 
karşı bir komplo kurmakta oldukla- Bunun üzerine aldığı mühim va- Hıristidinin gözleri fal taşı gibi Südetlerle birlikte hareket edeceklerini 
rını haber vermek.. zifesi bakımından da aynca faydası açıldı. iddia ediyor ve buna delil olarak rahip 
.. Bu ihbar, esasen komplo korkusu olacaktı. Öyle ya .. Eğer Leonun ca- - Hangi fesat yuvası? Hinkarun muhtariyet partisi taralından 
ıçınde olan imparatoru derhal şid- riyelerinden birini kendine bağlaya- Diye sordu. . yapılan niimayişi kaydediyorlar. Fakat 
detli harekete sevkedecekti. Asıl me- cak olursa onun vasıtasiyle veliah- - Burası.. Bu daıreden. Ah .• ayni gazeteler ertesi gün Bratislavada 
lele bunu imparatora söylemekti. tın vaziyet ve hareketlerini daha iç- Burada öyle şeyler ~!u~or ~~:: Kü- Slovakların birliği lehinde yapt>ldarı Al=nyııda" A.e avdet eden Heinlei" bir , .. ıı..ı. aöylüyor 

Çolc düşündü. ten ve daha yakından kontrol imka- çük yaştanberi ekmegını Y"'!1~ım ve çok d:Jıa büyük tezahürden ve burada tNG1LTEREN1N ÇEKOSLOV AK- senesinde dağıtılan Çekoslovakya Al· 
, Eskisi gibi sarayda toplu cünbüt nıru bulmuı olurdu. Velinimet saydığım haımetlı ı~pa- başvekil B. Hodza tarafından söylenen YA ELÇİSi: man nasyone.l - aosyaliat partisinin Çe-
&lenıleri olmıyordu ki Vasile yalt- işte Hıristidi bu maksatla Leonun ratorumuza kartı olan sadakatım be- nutuktan hiç babsetmemektedirler. lcoslovak meclisinde mebus idi. !hanede 
~bilsin. Hem 0 artık Vasilin ha- dairesine olan ziyaretlerini aıklaşbr- ni İsyana sevkediyor. mahkilm ole.n B. Kap Alm1U1Te.ya ke.o-
~inden Leonun haremine geçm~,.. dı. Gördüklerimi, duyduklarımı söy- HEtNLEtN DöNDU Loıııd.ra 8 (AA) _ Çekı;ıs!Dvalcya el- Dllf ve orada Rayiftai mecliaine mebua 
ti. Sarayda cünbüt Blemleri olııa bile Muhafız kumandanııun kafasın- !ersem bana inanmıyacaklar · Fakat çisi Pragda on gün bld>ktan ııonra Lon- eeçilmiftir. B. Göbelı bu zatı Südetleı 
0 artık bu Alemlere i§tirik edemezdi. da yer bulan bu arzu ile haris Ofel- günün birinde it meydana çıkacak draya dönmüştür. nezdinde propaganda oervisini idareye 

Ofelyo haris, kıskanç ve 1cinci ol- yonun düşüncesi garip bir tesadüf ve o zaman buradakilerle beraber Prag 8 (A.A) - Heinlein Ase avdet Pragdan gelen haberlere göre Çeklerle memur etmiftir. 
duğu kadar da kurnazdı. eseri aynı zamana rastlamışb. ben de yanacağım. işte bunun için etmiştir. Südetler arasındaki mlizakereler muvaf-

Be, Y8§tnda iken girdiği bu saray• Hıristidinin ziyaretleri esnasında yalvarıyorum. Bir yolunu bulun.. Salfilıiyettar Sü.det ınahfellerinde ııöy- fakıyetle ilerlemektediz. Praa:, 8 (ö.R) - Bazı nazırlardae 
dıı büyümÜf.. Büyüdükçe gözleri ona karp çok yakın bir aialc.a gös- Beni buradan kurtarın. Yine impa- lendiğine göre Heinlein karısı ve ilı:i ço- mürekkep olarak t.,.kil edilmif mahdut 
llÇıÜruf, aarayın bütün hu8118İyetleri- tennek suretiyle i§C girişti. Ofelyo rator hazretlerinin haremine döne- cuğu ile Alman yada Hadelslerde bir kaç Roma. 8 ( ö.R) - Bratiolavada bir &İJ'ali komite pazar gününe kadar içti· 
ne vukuf peyda ebnişti. pek çabuk Hıristicliyi kendine çekti. yiın. gün istirahat etmiştir. Alman_yada hiç Macar mebwıu beyanatta bulunaralı:. malanna devam edecektir. 8afveltil B • 
.. Daha çocuk iken kendisinden iki ilk Önce gözle başlıyan bu yakın- -BiTMEDi- bir siyasi göril§me yapılmamıştır. muhtariyet lehinde Slovaklar tarafından Hodza birbiri ardınca Haynlayn parti• 
uç }'af küçük olan Leona oyun ve yapılan aon nüınayiflerin ehemmiyetini oinin ve muhtelif ekalliyetlerle muhalif 
0 Yllncak arkadaşlığı yapmı§h. Sar- F s 1 e t e e gösterdikten eonra dem~r ki : cBu nü- parb1erin müıneaaillerini kabul ederek 
ayda Teosyanın ne kadar mühim ransız osya ıs partısı mayişler Çekoslovakya devletinin ıesisi:milliyetler statüsü proiesi hakkında fi, 
roller oynadığını anlamıştı. Şimdi ıı. sırasında ahnan vaziyetin ne kadar ha-1 kirlerini öğrenmek istiyecektir. Haynlay-
lcendi kendine: talı olduğunu gösterıniftir. Zira bu dev• mn mümessilleri baıvekil tarafından bu-

- Ah .. diyordu. T eosya sağ ol- Jete milli bir mahiyet verilmiştir. Halbu- gün kabul edilecektir. 

8a idi onun vaıııtaaiyle planımı tat- s k d b •• t b • • h • ki bu memleket birbirinden ayn birçok 
bile ederdim. on ongre e aşgos eren ır 1 tı milliyetleri ihtiva ediyor. Macarlar da Prag, 8 (ö.R) - Südet partisinin 

Ofelyo, Teosyanın ölümüne bu • kendi idarelerine hakim olmak istiyor· bürosu şu tebliği neşretmiştir : 
suretle müteessir olurken hatırına ı Af •• •• d eke k 1 !ar. Bütün ekalliyetler birleşirlerse ha Mebus bay Kunt öğleyin baıvekil B. 
~~~fız k.uvvetler kumandanı Hı- a yuzun en ) ı ısına ayrı mıştır blok her ihtimale karşı koyabilecek bir,Hodzaya Südet müddeiye.tının hülisası 
rıstıdı geldı. kuvvet olabilir.• olan bir muhbra verrniştiL Bu muhbra 

Biliyordu ki Hıristidi imparato- 1 bay HaynLıyn tarafından Karlshad-
run en emin ve sadık adamı idi. Paris 8 (Ö.R) _ Sosyalist kongresi j edebilecek. bir şekil almaması da şarttır. azadıiıı mürekkep olacaktır. Prag, 8 ( ö.R) - Salahiyetli mah- da söylenen nutkun ihtiva ettiği oekiz 

Genç kız işte muhafız kumanda- mesaisini bitirmiştir. Karar sureti ha- Dahili . te !in ,~, til . Kongre tarafından son defa reye mu··- fellerin bildirdiğine göre hülcümet par- noktaya müstenittir. BuounLı heraber 
nı k d• • tikam •t k . sıyase ge ce u•uCa par en I b . • d . eril b" _ ,_ le h"'k"" ru en ı ın ına a et etme ıs· rld siyaset hakkında Avnıpanm geçir- leh" d 1 ak , ___ . . d •. . . racaat edilmeden evvel B. Blum şun· dilci amentonun u ıçtıma evresınde asker-, v en ır me..tupta ıu no taya u u-
ted" ın e o ar e"""rıyetın egışmesını l"k .. d . . . d"'-'- . ._.1. k" b habe 1 ı. mekte ol.dugu" agı" r buhranı hatırlatmak- . . . . ı mud etının üç seneye çıkanlmaA f metin ı .... atı çeıu ıyor ı azı r er 

H asla istememektedir Parti grubu parti hükümet h"kkında ne peşinen ne de va-
ıristidi yakışıklı idi. Aynı 7a- ta ve sosyalist partisinin nefret ettiği . . · . • deli bir te bih k . . •. . .. hakkında bir kanun layilıa&1 teklif ede· ı hükümetle müzakerelerde hazırlanan 

ın d k B
• . I k nın ve memleketin menfaatine olarak v aran vermıyecegını soy- k . j mil!" ti - - .. .. le an a oca ızans ıınparator u harpten sakınmak ve her tehlikeye karşı .. .. . . 1e . idi" ce tır. ıye er statusunun muza ere mevzuu 

,_ ] . k Hlzımgelen bu tün kararları ıttihaza me- ıru.~ · 1 • d b- '-edil _ •- d" p · sarayının muhafız .. uvvet erı u- koymak için hiç bir fedakarlık önünde . . . j 0 acagın an ...,. m""'te ır. artı ,.. 
ınan~a?ı idi. En zi:ıetli, sırmalı en gerilemiyeceği kaydedilmektedir. Parti mur edilmıştir. I Paris 8 (Ö.R) _ Sosyalist kongresi Prag. 8. ( ö'.R? - ~üd~t mahfelleri ~· rar ile şunu talep ediyor ki müzakere 
ı;olc unıfonnayı o geyiyordu. sulhun muhafazası için milletler arasın- Ro 7 (A.A) _ Soo alist fırk bu sabah saat 2 de karşılaşan muhtelif ~-ayn).a>:'.ın gıdl§ gell§lerı hakkında bu- batlamad.an evvel buna Südet talepleri· 

Bekardı. da ekonomik iş birliğinin tesis ve muha-
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. Y:"1k . b baby d asının karar teklifi . .. "nd mı· • erebil- yuk gizlilik tutuyorlar. Bununla beraber , nin mi, yoksa hükümet.çe hazırlanan .mil-
0 • ıru:ı ongresı usa saat 4 e sona en uzerı e rey v . h b 1 k" Sü"d ti . fi 1 ti .. .. .. .. • . . nun kansı olmak ta fena bır§CY fazası zaruretini ilan ettikten sonra sulh . . . • . . . . . . yıne a er a ınmışbr 1 • erın §• • er statusunun mu caas olacagı bildı• 

degı"")d" . . . . . . .. rek ermıştır. B. Leon Blımıun vermış oldugu ıniştir. Blum takriri lehinde 4862, Zı- dün Almanyaya ..;tın;,, ve aaat 20 30 da ' ril l"d" ş t kd" d · mil!" 1 ı. ıçın en emnıyetli garantinin muşte ki kri e• "'Y • , me 1 ır. u a ır e parb ıyet er 
Of 1 b 1 "h . al I d takririn kongre etrafında kabul edilmesi roms ta "ri lehinde 1736 Herar tak- d"" ·· t"" p M'tta t · · .. .. .. h""k""ml . . b"lm d""" d e yo u güze 1 tim i e e emniyet sisteminde yani beynelmilel ai- .. .. . . . . l hin ' , onmuş ur. < rager ı g> gaze esının statusunun u u erını ı e ıgın en 

ı_ d" ' )'UZunden Sosyalist fmkasında bır ayrılrk rırı e de de 1430 delege rey verınış- d • - B H I y· d 1 . . . 110en ıne cesaret verdi. leye hürmet, karşılıklı yardım paktları -~'- . . yaz ıgına gore . ayn ayn ıyana a oerbestısını muhafaza eder. 
V ·ı· r __ d . . • b . hasıl olmuŞur Lideri bay Marse Piver le""'. 259 delege reye ~ ve 11 B K ·ı - ·· ·· ·· B K 19331 . ası ın, ı..eonun aıreaını, uraya ve bununla birlikte umumi silahsızlanma · . delege celsede hazır bul · ap 1 e gorutınuıtür. · ap Eğer statü müzakere mevzuu olacak-

g~ren çıkanların kontrolünü Hıristi- prensiplerinde bulunacağını tekrar et- olan sol ce~ grubu sosy~ ~kasın- B Bl ~· aa hükümleri partiye bildirilmelidir ki 
dıye bıraktığını biliyoruz. mektedir. Karar sureti sosyalist partisi- dan ayn~maga karar v~". Zıra nı:- · . um tarafından teklif edilen. ;e ki Daladier kabinesi tarafından ekono- parti bunlara vakıf olarak rey venin. Bu 

Bu itibarla muhafız kumandanı nin emperyalist ve totaliter Devletlerle kan~ "."g~ ~e<k ~azla m~teınayil olan ~- ;:senyetle kabul olunan karar suretinin mik ve mail sahalarda alman tedbirler noktalara sarih bir cevap verilmeden 
•ık sık veliahtlık dairesine girip çı- bile sulh istediğini hatirlat:maktıı, fakat yaseti~ ih~il.lcı prensıplere uymamak- panyaya. aıt başlıca fıkrası şudur: memlekete devamlı bir hafiflik temin parti idaresi müzakerelere devam .{ikrin· 
kardı. Fransanm mecbur edildiği takdirde mil- ta oldugu mütaHlasındadır. . ~Sosy~t partisi karışmazlık siyase- edecek mahiyette değildir. Parlament.o de değildir. 

F.aasen Leonun ufak muhafız 11 arazisini ve Fransız imzasile tekeffül İhtilalci sol unvarunı taşıya gelmekte tiIUn totaliter devletlerin miidahalesini grubu halk cephesi taahhütlerine karşı 1 p . . 1 b izaha al 
Ilı Ü frezesi de kendi emri altında idi edilmiş· olan milletlerin istikWini müda- olan sol cenah grubu amele ve köylU aleni ve halta meşru kılmak neticesini hulOs ile sadık kalmalıılır Hükümet 1 __ ,_artının par .~~ntoh.~ u . t • 

D... · . ini .. .. · llUI.&. ve verm~ ıçın Uiumetm emrine 
ıger taraftan Hıristidi arkadası faa etmesini bileceğini i.!Sve eylemekte- sosyalist fırkası unvanını alıruştır. Bu vermes kabul edemez. Çünku bu sı- kararsızlığınm tehlikelerini bilen ve tah- ' • . 

\' k ' ' f k •-- ı bilh p · tak ada b lınil 1 uka el alnız ·· amade bulunmaktadır. Bu ılk şartlar ta-e apı yoldaşı Sebastiyanonun ta- dir. ır a "'""'arı assa ans mm asın- r eyne e m v e Y cum- min eden parti icabına göre partinin . .. . . 
li" dan alınmak ılır h · t h .. k.. · bike d hakkulı: etmedikçe Sudet part1'1 esasın 
ıne gıpta ediyordu. lspanyol dramına gelince parti karış- ta · urıye u umeti zararına tat e- menfaatlerine uygun kararlan venneğe .. . . . 

S ha · am cdilrn ı~-di Parti tam ··t k b" müzakeresıne geçmıyecelcbr. .. e stıyano enfes bir kadınla Bü- matlık siyasetini tasvip clmekle beraber Fırkanın takriri kongre taralından son ~ e,..., r. mu e a ı- parlamento grubunu memur eder. Niha-1 • .. 
YUkadada yan gelip safa sürüyordu. hunun bir taraflı olarak tatbikini kabul olaraık altı azası olan ihtilalci sol cenabin liyet, tam müsavat ve tam müessirlik yet yeni bir devre için iş birliği.ne esas Malum oldugıı u_zere hay .:'odz~ haf: 

Bo .. 1 b" · Hı • "eli · d " lroas -'-ilın · ·· · "~ fırk uun vasfını to•unıyan her mukaveleye karşı l ak . b" h l ak .. ta sonunda ekallıyetler mumessille'1ru Y e ır nımet rıstı nın e etmemekte, umumi ve samimı o ıru Çe.A. esı uzerıne sosyamn. as j ~ o ac yenı ır program azır am uze-
llradığı bir nimetti. istemektedir. Diğer ta:rafdan ispanyadaki idare meclisi Blum-Pol Fo:r temayülleri-1 şiddetle muarızılır. re halk topluluğu partilerini geniş bir ~~bul ed~~ek mill~tler .•tatüsünü .. teb-

0 da Sebastiyanonun yürüdüğü vaziyetin Fransanın emniyetini tehdit ne sahip 24 ve Ziromski temayülünde 9 c Dahili siyasetle parti şu kanaattedir fikir teatisine davet eder.• ı lıg edecegınden Sudeılerın temennısı te· 
• . _ . . ~- _ _ ahhür etmeden yerine gelmiş olacalc.tır. 

H ık il 
Kadıncağız çok müteessir oldu. cası olduğum için eğer sizi beğen- mişti. ikisi de tıpkı birbirinin eşi. a masa arı Ne yapsın ki bu saatte elinden bir ~ezse "benim hareketimi affedcr,lYüreğime bir ateş düştü. Ama ne) • 

şey gelemezdi. kimseye söylemezsiniz. ıyapayım ki babam beni Hind padi- Antımanyetik bir cep 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu sırada kapı çalındı. Safa ve Cefa bu plAnı mükemmel ' şahının oğluna veriyor ve biliyor- • • • 

S f ı• le c f Saraydan haber geldi. _ buldular. ,. sun ki yarın değil öbür gün Hinde Ve kol saatı sahıbı a a e a - Sultan hanım hoca hanımı Hoca hanım onlara ferace, yaş- gelin gidiyorum. Ne yap yap buna olmanın menfaati: 
'acele istiyor. ' mak geydirdi. Tıpkı birer güzel kız bir çare bul.. 

1 

Dediler. Kadın: gibi oldular. Ve saraya gittiler. Hoca hanım sultanın da Safayı ~ti~anyetik ~lm~yan ':n. iyi bir 
3 - Beni mazur görsünler, dedi. Yemen padişahının kızı hoca ha- sevdiğini anlayınca sevindi. ~tin b~le kuvveı miknatıııyeden 

V 
Misafirlerim var. Gelemem. Yarın nımı ve misafirlerini eyi karşıladı. M ak tın . ded" B d"" muteessır olup ayarının bozuldu-

.1 eparalarıaldıktansonraSafaj - Ben, dedi. Efgan padişahının( hah lir" Oturup sohbete başladılar Bir aralık .. - .. ; eb. eyılb 
1 

ı. eş. u- j ğunu bilir miydiniz? «REVUEıı 
1 e Cefayı ve hayvanlarını da ala- oğluyum. Yemen padişahının kızına ısa ge un..... . hoca hanım: · §d';1nbeur, .. nır ır yo Şauhzaurdum .. ~'.11-iaaat fabrikaları, kendi icadları 
~ak evine götürdü. kadının evi, vuruldum. Onun derdi ile blll&lara Bu cevabı ~otürenler hır saat son- . . . . 1 n sızın yanınıza eyı gon- ı olup en aon terakkiyab fenniyeye 
ılk Önce so""yledı"g-ı" gibı" kulübe fa. düştüm. Maksadım kızı babasındanlra tekrar gelcliler. - Sultanım, dedı. Sızınle bıraz dereyim. Onunla burada sabaha ka- ' vf"k "ttih d"I 1 • 
l H 1 misafirini de mahrem konuşacağım. Halvet olma- dar keyfinize bakınız. Yarın işi biri\ te ı an ı ~ de ı. en e~~ su: 
. al n değil, kocaman bir evdi. Safa istemek ve Allahın emriyle nikahla- al - anım su tan sını emreder misiniz 

1 1 _ _ bak metodlar u.yesın e ımal ettıgı an· 
1 e Cefaya izzet ve ikramda bu- mak • sın gelsin, diyor. S itan h ·k eli . bö" 

1 
yo una ı<oyınaga arız. timanyetik saatleri en büyük mik-

lund Rab 1 · · · ı· Bunu 1"hb"yar kadın duyunca· Dediler Hoca ha k f sında u ' ocasının en sıne Ye Böyle söyledikten sonra Safayı t ku tin' d b"I ·· • u. at arını temın ıcın e ın- . · nımın a a · )" .• )" _. . k ed ek ı na ıı vve en ı e müteesaır 
den geleni esirgemedi. Onların - Vah vah oğlum, dedi. Çok bir plan yer buldu. gız 1d::kı:oy ıyecegını mera er sultanın yanına getirdi. jolmaz, ne ayan, ne de qlemesi bo-
~':_~&in olduklannı anladığı için geç kaldınız. Safa ile Cefaya: otur . rı odanın halvet olmasını iki sevdalı birbirlerine s~rı~dılar. zulmaz. Birçok fabrikalar, ıaatle-

""'a fazla para koparmanın yolu- Ben, Yemen padişahının kızının - Bakalım, dedi. Bir İf yapaca- em;:~tı. . • Sabaha kadar tatlı ve ze~kli hır za- rinin kuvvei miknabıiyeden i.ri ol-
nu aramağa bafladı. hocasıyım. Beni pek ııever. Eğer da-,ğım, eğer muvaffak olur ve sizin işi- h aleve Cefa da dalıil oldugu hal- man geçirdiler. SaOOhleyın ayrılık duğunu iddia ederler. Fakat, lniç-
I ~k§am olup, yemeklerini yeyip ha evvel gelmiş olsaydınız ben aizin nizi görebilirsem bu benim için en de er. es dı§art çıkb. zam~ geldi. re, Nötatel saatçilik resmi labora-
ıçtilcten sonra hep bir arada oturur- işinizi yapardım. büyilk sevap olacak... Malum a.. lçerıde yalnız sultanla hoca ha- Giderlerken sultan: tuvarlan tudik etmitlerdir lriı 
uırken Safa: - Neden daha evvel yapardınız Böyle sizin gibi hak i§ık:lanna yar- nım kaldı. - Hoca hanım, misafirlerinden YALNIZ cREVUE• sAAnERI 

-:- Ey valide, dedi. Sen bizim ah- da şimdi yapamazsınız. !dım büyük sevaptır. llciniz de t.ok Hoca hanım, Safaniıı hikayesini çok memnun kaldım. Biliyorsun ya- HAKiKATEN ANTIMANYETIK. 
~İzden hiç aual ebnezsin. Biz ki- - Çünkü evladım, Yemen padi- güzelsiniz. Bir lcıvlan farkınız yok. anlattı. Onu arlaıdafı ile beraber ve! nn Hindistana gidiyorum. Bu ak- TIR. 
l'llız, niçin buralara düştük. Bunu şahının kızı Hind padişahının oğlu- i Ben şimdi sizlere ferace ve hot\1% 1 bu maksatla buraya getirdiğini söy- şam da onlarla beraber geliniz eğle- T anınmıt Saatçilerden arayınız. 
llrılarnak istemezsin. na nişanlandı. Bu hafta Hinclistana geydireceğim. Beraber saraya götü· ledi. nelim, dedi. _ REVUE fabrikalarının u.tq de-
he - Ey oğul.. Siz söylemeyince gelin gidiyor. _ lreceğim .. ~aray~ I:'. zolunu bulup Sultan: . .. Ve~~~~ .cariy~~erin yanında poau : 
lı:• n nereden bileyim, derdiniz nedir Safa bunu işitince can ve yurek- sultana ışı açacagun. Eğer sultan da - Ah hoca hanım dedı. Ben deıeoyledigı ıçın kimse ışın farkına var- btanbul Bahçekapı Tathan 22. 

1
••• ten öyle bir ah etti ki evin içi inim aizi görüp severse ondan ötesini o- misafirlerini gördüğüm zaman bil- madı. Telefon : 21354 
Bunun üzerine Safa. inim inledi. rada kararlaştınraınız. Sultanın he>- mem nedense lc;im bir hoı oluver- -BiTME.Di- (2138) 
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Macerası 

•••••••••••••••••••••••• 

gülerek söylendi! 
- Zavallı Nostradamüs. Sen çok alim ve akıllı bir 

adamsın, fakat fikrine hakim olamıyorsun 
kıskanç aşıklık yapmasını seyret-
mekten çok zevk alıyorum t dedi. 

Sihirbaz başını çevirdiği vakıt, ar
kasında genç, güzel bir delikanlı gör
dü. Bu delikanlı, belki de mevcut 
erkek güzellerinin en eyisi idi. 

Bu delikanlı, en yüksek rütbeli 
ruhanilere mahsus bir elbise geymiş 
idi. 

- Hakikat değil mi Nostrada-
müs} dedi. Nankörlük insanların en 
birinci marifetidir. Senin hayatını 
kurtardım. Ben imdadına yetişmemiş 
olsaydım, şu anda iki gözünden de 
mahrum kalacaktın. Bütün hunlara 
rağmen sen hala memnun değilsin. 
&na muvaffakıyetler bahşettim, 

sana en büyük ve esrarlı kudretler 
verdim, sen hala yalnız başına otur
muş ağlıyorsun 1 

cHakikat, hakikat 1 siz insan1ar 
çok nankörsünüz 1 Kalbiniz, dolmak 
bilmez ve karanlık bir kuyudur, bel
ki cehennemler dolar ve doyar, fa
kat insan kalbi doymak nedir bilmez 1 

cHele... insanların birbirine yap
tıkları zulüm ve işkenceleri , en usta 
§eytan tasavvur bile edemez 1 

cSana bütün saflığım ile söyliye
bilirim ki, siz insanlar, şeytanları 
haksız yere fenalık ile itham edersi
niz! 

«Evden dışarı olan bu mahluk~ 
Nostradamüsün laboratuvarının or

şeyler icat etmektir 1 Bu karar üzerine oldukça uzun 
cSenin diğer insanlardan bir far- bir sükUt hasıl oldu. Bu sükutu yine 

kın var: Sen ta genç yaşından beri. şeytan bozdu ve: 
herkesten başka bir düşünce ile bir - Nostradamüs, dedi. Şimcli ye
şeyler yapmak hevesinden kendini niden dost olduğumuza göre ııenin 
alamadın 1 Bu yüksek heves ve ar- de bana bir İş görmekliğin ve bir eyi
zuyu yoksa şimdi mi unuttun) Ar- lik yapmakhğm )8zımgelir 1 Bu da 
tık insanlara faydalı olmak istiyor- büyük birşey değildir ; beni aile dos
sun} Sen de diğerleri gibi bir hay- tu yapacaksın 1 istediğim zaman 
vandan farksız olmağı kabul edi- evine girip çıkmak arzusundayım. 
yorsun? Evine gelmek için n e şekil ve kıya

Şcytanın bu sözleri, Nostradam.ü- fet istersen ben de o şekli alacağım. 
sü derin bir düşünceye Clüşürdü. istersen ak 8aÇlı ve sakallı bir ihtiyar 
Şeytan yalan aöyliyordu doğrusu 1. bir dünyadan vaz geçmiş papas, bir 
Fak.at ne yapmalı idi? Şeytanın söz- tabip, yahut bir zahit olurum 1 
leri karşısında nasıl bir yol tutmak Bu teklif ve istek üzerine Nostra -
lBzımdı? Bunu bilemiyordu 1 damüs bir zaman düşündü, kaldı . 

Müneccim ve tabip, alim ve mü- Nihayet: 
tefekkir Nostradaınüsün ne beyni, - Arzunu kabul ediyorum. Ye
ne de kalbi sanki işlemiyordu; bu- nicfen ve sıkı, ınkı dost olalım! dedi. 
nun için de ne yapmak lanmgeldi- * 
ğini bir türlü kestiremiyordu. Bütün T ulon halkı, Nostradamüs, 

Böyle bir kararsızlık içinde dü- güzel karısı Rozamond ve ailenin 
şünmekte olan Nostradamüs birden- yeni dostu ile en geniş bir dedikodu 
bire şeytana döndü, ve: mevzuu bulmuş oldu 1 

- Bana bir eyilik daha yapacak Nostradamüsün evinden hemen 
mısın? diye sordu. hiç bir dakika ayrılmıyan hu genç 

Şeytan, güldü ve: bu çok güzel, bu çok kibar, bütün 
- Seninle zaten aktedilmiş bir kadınları kendine deli, d ivane eden 

mukavelemiz yok mu? Biz samjmi delikanlı kimdi? . 
dostuz 1 diye cevap verdi. Filori altınlarını, en kıymetsiz bir 

- Pekala senden karımın, dost şeymiş gibi avuçla serpen, bu her 
veya düşmanlarımın ruhunu oku- kesi mest eden güzel sesli delikanlı 
mak kudretinden mahrum kalmak kimdi? 

tasında, dimdik, duruy or ve yüzün- istiyorum! İşte, T ulon şehrinin bütün evle
rinde, kadın ve erkek herkesin ağ

ve zmda dolaşan bu sualler idit 
- 11 -de çok alaylı bir gülümseme hüküm 

ıürüyor, kollarını da göğsü üzerinde Nostradamüs başını 
haç şeklinde bulunduruyordu. şeytana : 

salladı 

Nostradamüsün sükutuna karşı , -Evet, şeytan dostum, eveti bir 
,eytan sözlerine devam etti. insanın karısının, dost veya düşman-

- Siz, zavallı insanlar! dedi. Ne larının ruhundakileri okuması kud
bdar zavallı ve acınmağa layıksı- reti, tahammül mümkün olmıyan bir 
nız, bilseniz 1 Ben sizi pek çok acı- ıstıraptır 1 dedi. 
yorum. Sizi biz şeytanlar oyuncak Şeytan güldü , ve: 
gibi görüyoruz. Ve sizi, biz, bir kuk- - z.avallı, çok zavallı Nostrnda-
lacı gibi oynatıp duruyoruz 1 müs, sen çok alim ve akıllı bir adam-

cSizi hareket ettiren başkasıdır; aın ; böyle olduğu halde, k albine, 
&İz, gülünç elbiseler, tuhaf külahlar- fikrine h a kim olamıyorsun. 
la kendinize saygı ararsınız. Bu kı- Pekala 1 istediğin olsun. Bundan 
yafetle hakikaten birşey olduğunuza sonra, gelip te senden isteyenlerden 
inanırsınız 1 Büyük ve küçük bütün başkasının kalbindekileri gönniye· 
insanlar birbirini öldürmek, birbirini cek ve bilemiyeceksin ! 

Bütün T ulon kadınları, böyle biı 
dosta malik olan Rozamondun ko
casını adeta özliyordu' Ve tabii ; Us 
zun ve dikenli diJlcr bun lardan baş
ka bir sürü hesnba ve kafem e gelmez 
dedikodular yapıyorlardı. Bir kısım , 
Rozamondun bu güzel deij~anlıyı 
kocası Nostradamiistan <!vvel tanıdı
ğmı da söyliyordu ! Bir kısmi da, bu 
herşeyi m ü kemmel görün~n deli
kanlı Rozamondun n ezdine bazı ru
hani elbiselerle, bazı da bir f!Övalye 
kıyafetiyle girdiğini idClia ediyorlar. 
Ve: 

-BiTMEDi-
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kapmak ne meşgulsunuzı ıhirasıarı- Çekoslovakya Fransız Topraklarını 
ruz çok büyüktür, doymak bilmez-
einiz; fakat hakikatte siz nesiniz~. Tarihinin en mühim Bombardıman 
Bir avuç topraktan başka hiç birşey • l 
değilsiniz! hadisesi etmemış er ... 

Şeytanın biraz durmasından isti- Lonıdra, 7 (A.A) - Bütün tnglliz mat- Salamanka, 7 (A.A) - Umwni karar-
fade eden Nostradamüs : bua.tı Çekoslovakyadaki Muhtariyetçi gfilı tarafından neşredilen bk tebliğde 

- Çok yorgun ve hitabım; ne Slovak kongresinin Bl"~urg kongresi- Fransız topraklarının Frankist tayyare
kadar yerler gezdiğimi, ne kadar giiç ni bUyük başlıklarla kaydetmekte ve }eri tarafından bombardıman edildiğine 
ve korkunç işler arasından çıktığımı lilinka partisinin muhtariyet taleplerini dair bazı Fransız gazetelerinin verdikle-
5en .de bilirsin. İstirahate şiddetli bir tebarüz ettirmektedir. ri haberler katiyetle tekzib edilmektedir. 
ihtiyacım olduğu halde, bundan ehe- Taymis gawtesi Slovakların Pitsburg Tebliğde Fra.Dkist tayyareleril). Fran-
diyen mahrum gibiyim. Nereye git- muahedesinin tatbikini şiddetle talep et- sız hudu<luna yaklaşmadıkJarı hildiril-
8em, nerede olsam, hep seni karşm- tiklerini yazmakta ve Deyli Telgraf ga- mekte ve şöyle denilmektedir: 
da görüyorum. dedi. . Sl aky uh . eti hakkınd . zetesı ov anın m t.arıy a B F la ,_ - nı· ta 

E d.k baş] N tr d ·· ı . . . u ransız vapur nna -rşı ye -
- y ı ı os a amus parlamentoya hır kanun 1Ayihaiı venl- an-uzlar hazırlamakta olan Markisist 

Eğer arzu ediyorsan seni yalnız ve mesi hakkındaki karar suretini ittifakla 

Yardımsız da bırakabilirim. Fakat, Am ik Si ak h ....ı!-:- d iştir liderlerinin yeni bir manevrasıdır. Bun-ve er an ov eyo:-ı.u.u.u e a~ , . 
merhamet nedir bilmiyen Katerin dö kile kabul ettiğini kaydeylemekteiir. lar e~an ummniyeyi iğfal ve yenı bır 
Midiçi cellatlarını senin arkandan Dcyli Ekspres gazetesi bu kongrenin Avrupa harbi ihdas etmek üzere taar~z 
buraya kadar göndermekte hiç tered- Çekoslovak tarihinin en mühim hAdise5i için kullandıkları tayyareleri ~rankist 
Ôüt göstermiyecektir. Yine başına olduğunu yazıyor. renkleriyle boya.maktadırlar. 
helayı çatmış bulacaksın 1 Deyli Meyl gazetesi de bu kongrenin -----------~---

«Rozamonda gelince : Bu kadın günün en mühim hadisesi olduğunu ve !eller Heni.aynın şimdi Berzhtesgaden 
gece ve gündüz elem ve ıstıraptan haftanın en mühim siyasi tezahü.rilnU de bulunduğuna dair ecnebi memleket.
§İkayet edecek, sana kızacak ve... teşkil ettiğini kaydedjyor. terde dolaşan şayiaları tekzib etrnekte-
s~nunda evinden de nefret edecek- Berlin, 7 (A.A) - SalAhiye«ar mah- dirler. 
tır. 
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ediyorsan, ben hemen şimdi gide
rim. Bence burada kalmakla kalma
mak arasında hiç bir fark yoktur. 
Fakat ben gidersem, 8en kendini o 
kadar yalnız ve zavaJlı bulacaksın 
ki neticede beni hin pişmanlıkla tek
rar davet edeceksin. Ben gittikten 
ıonra, hayat ve muhit sana bir çöl 
gibi ıssız görünecektir. Siz insanla r, 
ber zaman neden şikayet ettiğinizi 
bile bilmiyen şuursuz mahluklarsı
nızl 

Nostradamüs, çok derin bir 1sb
ıap1a : 

- Faka t ey şeytan , diğer insan 
ların h epsinin d e bir arkadaşı , bir 
yardımcısı var mıdır) Onlar yalnız 
ne yapıyorlar~ diye sordu. 

- Ne k ada r zavallısın Nostrada
müs. Onlar birer hayvandan ba~ka 
nedir, sanki? Sen de kendini hay
vanla mı ölçüyorsun? Bence insan
ların pek çoğunun birer örümcek
ten farkı yoktur 1 Marifet ve lazım 
olan havatta bir şevler vapmak, bir 

Artık düşünmeyiniz ! 
Yazlık elbise kumaıiarmızı nereden alabileceğinizi biliyor muaunm 7 •••• 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cinı ve en •on modaya muvalılı lıumaşlarıle ıizi 
miiflıülden kurlarmlfltr 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mıt f abrikalann kumatları kostümlük ketenler pardesülükler v~fX 
her türlü yerli ve Avrupa kumatlarının bütün çetitleri rekabe~ 
kabul etmiyen fiatlerle burada .atılmaktadır. 

Peştemalcılar: Esnaf Ahall Bankası cıvarında 
Eski Suraskl manazasında bul~•nan 

HACI ALI ZAD~ ABDULLAH 

e: 

!'p.illiZ:z::ZZ2rZZl~~z.D~~AZI~ 

Okurların 
mektupları 

~J~~IZ'Z~ 

Açık mektup 
dzmir valisi B. Fazlı Güleçe 

lzrnirin senelerden beridir hallolunamı
yan mühim bir derdine bu sene sizin el 
koymanızı istiyoruz. 
Mağazalann akşamları muayyen saatte 

kapanmasını himmetinizden bekliyoruz. 
Bu hususta İcap eden tedbirleri almakta 
en geri kalmış memleket lzrnirdir. lstan
bulda, Ankarada Adanada, Samsunda, 
Manisa, Akhisar, Balıkesir gibi küçük 
şehirlerimizde hile mağazaların kapan
masına dair olan kararlar senelerdenberi 
tatbik edilmektedir. Başta İstanbul gel
mek şartiyle birçok şehirler toptan tica
reti yapan müesseseleri Cumartesi günü 
öğİeden sonra da.mağazalarım kapama
ğa mecbur etmektedir. lzmir bu mese
leye her sene temas edildiği, istidalar ver 
rildiği, grup halinde müracaatler yapıl
dığı halele müsbet bir netice almak her 
nedense bir türlü kabil olamıyor. Başka 
şehirlerimizde vilayet meclislerinin, bir 
konuşma ile ha1ledebildikleri bu iş İz

mir helecliye veya vilayet meclisleri için 
içinden çıkılamıyacak kadar zor bir iı 

midir) Düşününüz ki, bu dilek doğru
dan doğruya ihtiyaçtan doğuyor, ve 
bunun ile alatadar olml)'anımız yoktur. 

Günde 12 hatta 14 saat çalııJan ma
ğaza müstahdimlerine, dükkan işçilerine 
bakınız. Hangisinin yüzünde bir damla 
kan, hangisinin ruhunda neşe vardır} 

Öğle yemeklerini bile gelişi güzel bir 83.

atte (yeyehilen) diyemem, abştıran bu 
zavollılann ne vücut1arında. ne de kafa
Jannda sıhhat kalmamıştır. 

Kültür bakımından görülen za
rarlarsa yürekler acısıdır. Çünkü: Ma
ğazalarda çalışan müstahdimlerin hemen 
hiç birisi çocuklannın dersleri, yaVTUlan
nın terbiyeleri İlf'! alakadar olamıyorlar. 
Sabahın altısında evinden çıkan, akşa

mm dokuzunda, onunda evine dönen 
bir işçi hu mühim vazifesine ne zaman 
vakıt b ulabilir) Bu aczin verdiği acı il e 
her gün acı1arını içlerine döken babaların 
ve anaların bir de mektepten gönderilen 
tezker~ler ile karşılaşhkları am düşüne
lim. 

içtimai 7J\rarlanmıza gelinc-e : Bunlar 
da o kadar çok fc·cidir ki .. H er t eyden 
evvel şunu söyliyeyim. Kurulmuş bir yus 
vada beklenen dirlik ve düzenlik bu eıs 
mf İşçinin evinde hakh olarak tecaaüa 

edemiyor. Nizamsız ve haddinden fazla 
bir çalışma i]e bütün gün Asabı bozul
muş erkek çoculdarmın, hayat ortağının 
medeni ihtiyaçlarından hiç birisine cevap 
veremediğinden daima müteessir, her 
zaman asabi bir haldedir. 

Kııdm ise, ne yemekte, ne gezmekte 
ne de görüşüp sevişmekte senelerdenberi 
temin edemediği şuurlu bir ahengin hasz 
reti ile nevmit ,.e neşesizdir. Arbk bu 
yuvaya dirlik, düzenlik girer mi) 

Hulal!a : Hangi cepheden bakarsanız 
bakınız, bu nizamsız ve hudutsuz çalış-

Satılık 
~ 
~ Az kullanılmıt fakat yeni 

1) haline getirilmit BiR TRAK
TÖR, B 1 R B A T ö Z el-

veritli tartlar ve tediyatta ko
laylık gösterilerek sahlmak-

tadır.. M 1 M A R K EM A
L E T T 1 N C A D D E SIN-
DE No. 35 B A Y F R A N
Ç O 1 S G U 1 D l C l Y E mU-
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Manisada geniş bir 
umran hareketi var 

Dr. Lütfi 
küçültmeğe 

kandırıcı 

Kır darın muvaff akı yetini 
çalışanların iddialarına 
bir cevap veriliyor 

Manisa 8 (Husmi muhabirimizden)- miyeye bildirmek bence bir zaruret h' 
Manisa vilayetinin hususi bütçesi aynen )ini aldL 
tasdik edilmiştir. Bütç_enin tasdiki üze- Merhum Murat Germen, zamanıııdı 

- b~ rine yeni işler için derhal faaliyete geçil- hususi idareyi borçtan kurtarmış, 
miş bulunuyor. Haber aldığıma göıe vi- mektep yapbrmış ve hastanenin inşasın' 
layetin bu yılki umran programı da Ata- başlamıştır. 

türk heykelinin inıJası; aııfalt yollar, viJa- Fakat halefine öyle yarım milyon v~ 
yet dahilinde evvelce başlanan daha bir ya bir milyon lira para bırakmamı~tıf· 

kaç yolun bu yıl içinde tamamlanması. Bu hakikati rakamlarla izah edeyim. M3· 

büyük sinema binasının, çocuk doğum ]um olduğu üzere hususi idare bütçe]etİ' 
ve balam evinin inşası elektrik tesiaab- nin varidat kısımları bir yıl evvelki talı 
nm tamam1anması vardır. Bütün hu um- ıilat nazan itibara alınarak haznlanıf· 

ran eserlerinin Cümhuriyetin 15 inci yıl Fak.at tahsilatta gösterilen fazla itiıı' 
dönümünde açılma resimleri yapılacak· bütçeye muhammen olarak konulan "'' 
tır. Ona göre tedbirler ahnnnf bulunu• ridab çoğaltır. Bu vaziyette aene bitti~ 
yor. zaman yeni yıla mevcut para ile giıilil 

Hususi idare bütçesi yıldan yıla hü- ve hu para ile yeni tahsisat .alınır. Met' 
yük inkişaf arzetmektedir. Tahsilat hu- hum Germen 936 yılı Temmuzun 2.f Ütı' 

susunda gözetilen fev1talade intizam bu cü günü vefat etmİ§ti. O yıl yeni •eneY' 
inkİ§afta bilba88a amil olmaktadır. Bun- 21620'4 lira nakdi mevcutla girilmiftit• 
dan alb yıl evvelki durum ile bugünkü Şa rakam anlatıyor ki Murat Germe~ 
vaziyet araııındaki mukayeseler; vuku- bıraktığı paranın iltan 21620.f )iradı!· 
bulan inkişafın ehemmiyetini tebarüz et- Dr. Lütfi Kırdar vilayete geldikte• 
tirmektedir. tonra vilayetin çehretini de~tiren bii• 

932 mali yılı bittiği zaman Manisa yük işlere gİrİ§miş, fakat ayru xamand• 
hususi idaresinin mali noktadan vaziye- varidata ve bunun tahsilahna çok eherıl' 
ti çok fena idi. 933 yılına iki yüz bin mİyet vererek yapbiı bütün i§lerin pa• 
liradan fazla bir borçla girilmişti. raeını tamamen ödemelde beraber geçeıı 

Merhum vali Murat Germen Manisa- )..la 254186 lira mevcut para lle dah~ 
ya geldiği zaman; evveli hU8U8f idare- o1mu§tur. Şu hesap, yapılan işlerin ıneı• 
yi bu mali müşkülattan kurtarmak ve hum Murat Germenin bıraktığı" paralar]a 
pek earsdan itibarı yiik.ae]tmek çarelerinl deiiJ, senesi içinde yapılan fazla tahıil&I 
aramakla işe başladı. Ve az bir zamanda ile meydana geldiğini, bunlardan bqka 
borçlan ödedi. Manieada bir ilk mektep da Murat Germenin bırakbğı paray• 
İn!Ja ettirdi. Hastanenin inıJasma haşladı. daha otuz bet bin liraya yakın bir para 
Vefat ettiği :ıaman halefine borçsuz bir eklediğini gösterir. Bu rakam]ar yanlıf 
idarei husu.siye bırakb. Geçen gün bazı düşünenlere beliğ bir cevapbr. Hakkı 
arkada§larla görüşürken bunlarclan biri; olan huzur ve istirahat zamanlanru dahi 
merhum vali Murat Germenin memuri
yeti :zamanında hiç bir eser vücuda ge· 
tinniyerek mütemadiyen para biriktir
diğini ve öldüğü z.aman hususi idarenin 
bir rivayete göre beş yüz bin diğer bir 
rivayete göre bir milyon lira para bırak
bğını, bugünkü wnran eserlerinin hemen 
hemen merhumun hiç bir eser meydana 
getirmiyerek topladığı hu paralarla vü
cuda ge1diğini eöylemiştir. Çok garip gö

riincn bu iddia üzerine tetkikat yaphm. 
Yaptığım tetkikat aerdedüen nıiilahaza
mn tamamen yanlış olcluğunu meydana 
çıkardı. Haltikati olduğu gibi efUnumu-

Müzeler 

feda ederek çalışanlara k.arıı kadirıina~ 
olmak lAzımdır. 

Görülen işleri küçültecek ıurette ara· 
ya en ufak bir ıüpbe girmemelidir. Böyle 
bir telkine uğnyan vatandaşın hakikati 
anlannya çalışması lwmdır. lote ben. 
bu hakikati ortaya atmak.la vazifemi ifa 
etmiş oluyorum. 

Manisa vilayeti halkı, vali Dr. LUtfl 
Kırdann yurdun hu parçasında vUcud• 
getirdiği eserlere karşı takdirini ifade 
edecek kelime bulamıyor. 

Fa.A 

Edirnede 



'" 
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''Minka,, nın masalı 
Süzgün iri gözleri, dimdik duran Sıpanın ölümü, ,evde bir insan 

küçük kulakları, pırıl pml yanan i- ölümü kadar tesir yaptı, Tonguzun 

.......................................... 
• • 

~ RADYO s . . 
•ıaııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da Karışık plak neşriya.h, 
12.SO plak< türk musikisi ve•halk şa.rl.:ı

lan, 13.1 S te dahili ve harici haberler. 

pek gibi hareli gri tüyleri ile, dünya- hesabına ev halkı ağladı.. Akşam neşriyatı: 
ya gelmiş ve gelecek sıpaların en gü- j Bu kara haberi işitmemesi tçın 
zeli idi. çocuğu evde oyalamıık istediler. Fa- Saat 18. 30 da plakla d4n• musiki•i, 

Tonguz, onu babasiyle beraber kat bütün gayretlere rağmen, zapt- 19. ı S te türk mu•ikisi ve halk ~arkılan 
misafir gittikleri çiftliğin avlusunda etmek mümkün olmadı. Bir aralık (Makbule Çakar ve arkadaşları). 20. 
görmüştü. Evin çocukları etrafını bah.çeye fırladı. Dostunu her ".ak.itki I de saat ayarı ve Arapça neşriyat, 21. ·de 
eannışlar, onu tutmak istiyorlardı. y:rın~e. bulamayınca, bahçenın her I Konferans: Selim Sırrı Tarcan (Ordu 
Fakat küçük sıpa, narin bacakları ile koşesını arad.ı. ı: aflanların a~asına, 1 Say lavı). 2 ı. ı S te stüdyo •alon orkes
tekmeler savurarak, zıplıyarak ora- Çomarın kulubesıne kadar baktı. Ve trası, 22.00 de aia.ııs haberleri, 22. r; 
y& atılıyor, çiftliğin avlusu, ince kah- «Minkal Minka!..» diye bağırarak 1 te yarınki prognm ııe istiklal .mar~ı. 
kahalar, feryatlarla çınlıyordu. T onguzun kısılmış ~esi gece yarısı-

T onguz altı yaşında, afacıın, zekı na kadar susmadı. AVRUPA 1$TASYONLARI: 
bir çocuktu. Tarlalarda böğürtülen Yegane çare. sıpanın bir eşini bul- SENFONiLER; 
toplamak, küçük köpeklerle, kuzu, makta. Ertesi günü, şişmiş, gö;zlerle 
keçi yavrulariyle oynamak, kümes- bahçeye çıkan çocuk, tarlada küçük 
teki tavşanları ürkütmek, rençberle- bir sıpa buldu. 

19. 1 S Roma kıs" . dalgası: ;5enlonik 
konser, 12 Llypzig: Senfonik konser.2l 
Milano. Torino: Senfonik konser. 

" 
re ardı arası kesilıniyen bir sürü su- Fakat, T onguzun, ateşin zekası, 
aller sormakla akşamı ederlerdi. Ba- bunun yalancı bir «Minka» olduğu-
bası: cHaydi Tonguz .. gidiyoruz» nu sezdi. Mütemadiyen kaçmıya ça- HAFiF KONSElU.ER: 
dediği zaman, kocaman gözlerinde balıyan hayvanın yüzijne bile bak-
Y&§larla bu eğlenceli yerden ayrılır- madan, içi boş kalmış; küçük )<ırmı- 7. 1 S Be~lin kısa dalgası: Karışık mu-
dı. O gün, arabadan inip te, arka· zı kovayı sırtladı ve, içeri kaçtı.. siki konseri. (8.15' keza). (9.30 Artis-
daşlarının arasına karıştığı zaman, - Yalancı «Minka• gelinceye tik neşriyat)· 12. 1 S Roma kıs"; dalgası. 
sıpayı görmüş, bir müddet hayran kadar saklıyacağım !.. diye ağlıyor- Hafif musiki ko'n,seri -3 Berlin kısa dal
hayran hayvanı seyrettikten sonra du. , gası: Hafif musiki ( 14. 1 S keza). 13.25 
kahkahalar atarak, sıpaya sajdırmıs- T onguz. bahçeye çıkmaz. oyna- 1 Bükreş: Plak konseri. ( 14. 30 devanıı). 
tı. maz oldu. Ekseriya odasında otum- 1S:1 S Berlin kısa dalgası: Neşeli nCfn"- , 

------- -- - ~ 

.._,._ ~ . . . 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için (Helmoblö) kullanınız 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor· 

luklanııı, eski, yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ajrısı, 
sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
idrar temin eder. Sıhhat vekiletimi:ı:in ruhsatını haiz bulunan 
HELMOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö, idrarınızı temizliyerek mavilcttirir 

§1 

iz mir Halkına müjde 
Bir hayli zamandan beri zeytinyağlarının naturel istihsalinde 

harikalar yapmak suretiyle Türkiyemizde töhret kazanan ve 
anasıl Midilli mübadillerinden bulunması hasebiyle yağ aıkma• 
sının bütün inceliklerinde vukuf sahibi bulunan Ayvalık fabri· 
katörlerinden ·SEZA! öMER MADRANIN ilk preseden ve ye,il 
zeytinden istihsal ettiği ve Yunanlıların ağrolado tabir ettikleri 
bir buçuk ıi.sit zeytinyağlariyle nefis ıabunları piyasamıza gel· 
miftir. Satı, Yeri Gazi Bulvarı 18 numaralı mağazadır. 

Denizli 
dan: 

1-6 (2135) 

Ticaret ve Sanayi. Odasın-

Sicili ticaretin 851numarasinda müseccel Denizlide Karakurt §İr· 
keti ve türekası unvanı ticarisi altında ve müdürü mesul Ali ha§ oğlu 
,Kadri Erbatın jdaresindeki 15/5/938 tarihinden itibaren feshedilen 
tirketin kaydının terkiniyle ilinına ve ayni tarihte fabrika sahiplerin
den Tavaslı Salih Ttu:c;ı.ı ve müteveffa Kurı:oY§ oğlu Mehmet Sait ve 
reseleriyle Denizlinin, Kuy.upmar mahallesinden Osman Erba§tan mü
tetekkil ve Osman Erbatın müdürü mesul olmak fB.rtİye teşekkµl et
tirilen §irketin tesciline oda meclisinin27 / 5 / 938 günlük toplantısın
da karar verildiği Ticaret kanununun 35 inci maddesi gereğince ilan 
olunur. 

1982 . (2147) 

O gün akşama kadar T onguzıın yor, karyolasının yanıbaşında duran yat (Şarkılı). 1 7 Berlin kısa dalgası: iş 
yegane eğlencesi kü.c;ük sıpa oldu kırmızı kovayı alarak, kendi kendi- sonu .konseri ( 18.50 dev;ımı), 18.30 
Babası bütün tatlı sözlerine rağmen ne .«Minkalık» oynıyordu. ı Peşte: i9.20 Prag: Marş ve marşlar, 
oğlunu eşek yavrusundan ayırama- «Minka»nın döneceği günün hi- 19.30 Peşte Plak konseri. 20 Berlin kı
dı. Vaidler, tehditler para etmiyor· kayesi, çocuk için, yavaş yav~ş bir 1 sa dalgası: Askeri band~, 20.30 Roma. 
du. Tonguz çocuk zihniyetiyle der- masal haline geldi. Ve Minkanınma-·21 Belgrat: Koro konsen . . 21,30 Bruno 
hal kendisine mal ettiği hayvanın salını dinliyerek uyumayı adet edin- Askeri bando (lngiliz e•erlerinden). 21. 1 . D f d 1 . ., d 
boynuna sıkı sıkı sarılmış, eben sı- di. Günler geçiyordu. Bir gün Ton- SS Pra.g: Orkestra, konseri. 22 Belgrat: Zmlr e tef 3f JgJn an: 
pamdan aynlmam I > diye haykırı- gaz, hastalandı. Boğazı kızarmıştı. Büyük radyo orkestrası. 2 7. 2 O Viyana 1 ' l haziran 938 'tarihinden itibaren mevkii mer'iyete giren 3330 No.b 
yordu. Hakikaten de ayıramadılar Gelen doktor, muayeneden sonra, Hafif musiki (Strauss, Zierer, Lehar). kanunun ikinci maddeıi mucibince kulüp kahvehane, Gazino ve kır 
Ve, çiftlik sahibi sıpayı Tonguza he- düşünceli bir tarzda başını sallıya· 23· 15 Prag: f'Iiik konseri. 23·2°' Bel- bahçeleriyle sair bilfunum eğlence mahallerini İ§letenler tarafından 
diye etmekten başka çare bulamadı. ıak «difteri» ihtimalinden bahsetti. grat: Büyük radyo orkestrası. 2325 rad- istimal olunan bilardo, .Dama, Tavla, Satranç gibi oyun aletlerinin 
Uzun arabanın arkasına bir iple bağ- Hakikaten birkaç gün sonra boğaz- yo orkestrası. 2 3· ~O Viyana: Gece kon- cisim ve mikdarını gösterir bir beyannamenin her sene haziran ayı 

tZMlR BELEDlYEStNDEN: ., 

Belediyemiz muhasebesinde 49 
lira maatlı mukayyitlik münhaldir 
Laakal orta mektep mezunu ol· 
malı: ve daktilo bilmek tartile ta· 
lip olanların 15 Haziran 938 çar• 
şamba günü yapılacak olan müsa· 
baka imtihanına iştirak için nü· 
fus kağıdını ve mektep, askerlik 
vesikasını hamilen saat 10 da he
sap işleri müdürlüğüne müracaat
leri ilin olunur. 

9 11 14 2003(2139) 

Muhabere alayı garnizonu tet
kil İçin iıtimlaki takarrür eden T e
pecikte önü tren yolu solu Melez 
çayı ve sağı kemer y~lu ile mahdut 
10605 metre murabbaından ibaret 
Ali Osman Nuri, Dµdu ve Hatice. 
ye ait arazi istimlak edilecek ve 
bedeli iıtimlak olarak 5302,50 lira 
verilecektir. Keyfiyet ilan olunur. 

2001 (2142) 

Müsabaka imtihanile i.lr:i ı:abıtai 
belediye memuru alınacaktır.. Ta
liplerin 10/6/938 günü zabıta bat 
amirliğine müracaatleri ilan olu. 
nur. 

2004(2141) 

incir altında plaj yapı}.mak üz.,. 
re Aliye ait önü yol sağı Selanikll 
Şevkiye ait arazi ve solu Kırbıyık 
Mehmede ait arazi ile mahdut 
6917 metre murabbaından ibaret 
yer ve KJTbıyık Mehmede ait önü 
yol sağı ve arkası Aliye ait arazi 
ile mahdut 1700 metre murabba
ından ibaret yerin de istimlaki ta· 
karrür etmittir. istimlak bedeli 
olarak Aliye 864,62 lira Mehmede 
ait yere de 255 lira verilecektir. 
Keyfiyet ilan olunur. 

2002 (2140) 

!andıktan sonra, çocuk gitmeye ra- da iltihap başladı, ateş kırkı geçti. seri. zarfında makbu~ mukabilinde ilga edilen Alsancak maliye §Ubesi bi-
ı:ı oldu. Ve, evde o günden sonra Küçük beyaz karyolada yatan ço- OPERALAR, OPERE'.TLER: nasında yeniden teşkil olunan muamele v'e istihlak vergileri maliye lZMtR SULH HUKUK MAHKE.. 
bütün oyuncaklar. bir tarafa atıldı. cuk, bütün gayr.etlere rağmen her şubesine verilmesi ve tahakkuk ettirilecek rüsumu me:zlı:Ur §Ube vez· MEStNDEN : 
Hayvan çocuğun en sevdiği oyun- gün biraz d":h? fenalaşıyordu. Ba,~an 14.45 Roma kısa dalgası: Lirik ope- nesine yatırılarak l'ıer oyun ileti için alınacak levhaların r,yun ilet· Süzan, Leman, Şadan, Mihriban, 
cağı ve arkadaşı olmuştu. hararett~~·1 ıçı .damar, .damar. ka.ı'.".ıralardan bir perde, 18.30 Roma kısa lerinln münasip bir yerine konulması icap ettiğinden alikadarlann bu Rahime ve Perihan ve Hasanın İr• 

Sıpa, Tonguzun hayatının adeta !aşmış l'.oz erı,nı a~yor, annesıne ı,ıa- dalgası: Bir perde lirik opera piyesi 20. müddet zarfında müracaatleri, 8.ksi takdirde yapılacak yoklamada sen intikal eden Karşıyakada SoğuJıi 
nazımı oldu. cSıpa yemek yeyor. kdarak hır nefes ha!ınde mırıldıı-nıyor-

1
35 Blikreş: Operada verilecek piyesin pu1ıuz görülen oyun afetleriııden dolayı cezab resim tahakkuk ettiri- kuyu caddesinde kain 60 numarada 

haydi Tonguz sen de yemeğe gel> u · , . • • kı· 21 p 'v a· . 0 il ) cegvı• ı'lan' olun· ur ' 1993 ' (2l"A) uka • · 
·~edik) . k h M' k l .. I na ı. eşte: er ının < te o> ope- e · .... m yyet olup bır tapu ile tasarruf a erı :zaman çocu emen ye- .- « ın a». nııı. ıı;ı.aaa mı soy e, , 22 R . ı B . B il" ,. . · La le!_...., _ _,,_!!!l!!!!!'!!!!'!!!!!!!""'!!!!!!!!..,.l!!!!!!-!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!ı!!l!l!!!'l..,.,....;...,._-.iiı!ıı!l!S edil d ah ı < 

U k ı 'rası. oma· arı: e ınının « son- H B l d ı:on ve için e 7 od nır kule vıi nıeğe oturuyor. yur en uyuyor, anne .. · ı , , ·b 1 · :. V · ' l• · ·yas t"'tı·d 
k d V . .. la · ı k nam u a> opetası. a za e e ye ' "'l, e ı ' en.· 9 L.dem 4 ın' c" 3-ı e....:ft 11 .oynar en aynıybr u. e, annes;, gaz ~aş rını sı ete ' ~ , ı " ~ Da ...,., ' ır " ' ;z ~ ·~ nar 

H '- b'I ed v .ı~ ba l d K 1 fJ ı ı ı k k • •~acı,, bnlı,ına" 2600 lir• kıymeti ayvanc11< ı m enı çocuga =· ş ıyor u: · · " f,, ODA MUSlklSI: ' ·· ' .ap'a 1 ·zar a e e fri ' tes'ısatJ ..,. ,. ,.. ,. 
dtsından daha eyi tesit etmeye baş- - , «Minka» yarın gelecek, r,ayu- 12 B 1,. " dal o~ , .k. . mulıammeneli 18 dön\im bağ ve de-

. er n Kısa ' gast: ua mueı ısı deb 1 
lamıştı. Oda, arkadaşınaçokalı~mış- da, Tonguzla, bera~tlr, ·kü~ük kova- konseri. 16.30. Berlin ·kı•a "dalgası. Kü- 1 - Nafıa vekaletitıden taadikli proje ve §811nameleri mucibince a§ı soğan dere çalar oğ u soka-
tı. Bazan gelir, şipşirin, dik kulaklı dan su içecekler .. ~onra... 1 . .,_ d ·k· · ko •. 2 .• 15 B 1• HAVZA .;.hrinde 20686 'lira bedeli k-ifli alçak tevettürlü komple ğında kain içinde 8 incir 31 zeytin , .. .. , . • • çu1e o a musı ısı nscTl. '.!.. er ın :r- -Y 

kafasını, çocuğun omuzuna dayar Bır akşam ustu, Mınkanın masa-
1 
kıoa dalgası: Piyano ' triydsu. 23,20 ı.a- elektrik tesisatı - mevcut bina 'Ve direkler hariç olmak tartiyle- lark ağacı bulunan tahminen 20 dönüm 

ve dururdu. işte o zaman T onguz lını dinlerken, T onguzun küçük kal- yıpzig: Harpa kuarteti. .. ' ' beş gün müddetle ve kapalı zarfla ekailtmeye konulmli§tur. mikdarında olan ve tamamına 450 
iki koltarınt hayvanın boynuna do- bi, duruverdi. .. , 2 - ihale 18/7 /938 pazartesi günü saat 15 te Havza belediye en- lira kıym~t takdir edilen bağın v~ 
lar ve, ikisi bir an öylece kalırdı. Bu Tonguzun oyuncaklarını, fakir RESiTALLERl . cUıneninde yapılacaktır. Soğukkuyu ıhca altı mevkiinde se-
manzarayı görmek için ev halkı, bir- çocuklara dağıttılar.. 11. 15 Berlin kısa dalga81• Rolf Oiet- 3 - Bu işe ait projeler ketifname( fenni ve mali §arlnameler lo- kiz dönüm mikdannda 100 lira Jııy. 
birine haber verir. Tarlanın ortasın- Se~~l~r geçti. Fakat~ b~ş bir .?~~- I kısa dalgası: !tal yari , · şarkılarL 18. 30 komobil fenni şartn.amesi, eksiltme §artnamesi, mukavelename Hav- meti muhammeneli tarlanın ve » 
da birbirine sarılı duran, çocukla da, kuçuk kırmı_z~ koga ıle, kuçuk I Peşte: Piyano re•itali 18.4'0 Prag. Ke- za belediyesinden alınacağı gibi bedeli mukabilinde lstanbul Taksim ğulılnıyu Meşrutiyet sokağında 206 
hayvani; büyük anneye varıncaya beyaz karyola hala yan yana duru- man konseri. 2 1 Viya.na: Sopran, tenor, Şark apartmanında millıendis Hasan Halet ltıkpmardan alınabilir. abba d uk 
k l ı metre mur ın a m ayyel bu. 

adar herkes seyretmeye koşardı. yor ar. bariton. 21.30 Bratislava·: Piyan. o bal- 4 - Bu it için diğer malzeme 'Ve in§aat itleri için ayrı teklif vere· 
bil lunan ve 260 lira kıymet takdir olu• 

Bir gün Tonguz ona bir de isim !adları. (Suchon). · . ı . eceklerdir .. Kompl~ teklifler esbabı tercihtendir. 
k Mink O d 5 Ek il · b'I k · · • t klil • 1551 lir 45 k nan arsanın 11/7 /938 pazartesi gü.. ta tı: « . al> gün en sonra, Denı·zıı· ' - s tmeye gıre ıme ıçın . ıs e erın a llrUf d ı u1h H ,__,c 

.Tonguzla, Minka birbirinden ayni- DANS MUSJKISI: ' muvakkat teminat v.enrn:leri ve bundan b"§ka timdiye kadar en az nü ıaat on a zmir S · uınuı: 
maz iki isim oldu. Gelen misafirler bu mikdarda elektrik tesiııa.tı yaptığına dair ve 1938 yılı ticaret odasi mahkemesi salonunda sahtlan yapı• 
bile, Tonguzun sıhhatini sorarken u S I9. lS Bükreş: ,23.30 Florans, Napoli. vesikalarını ibraz eylemeleri ve 2490 sayılı kanunda ve eksiltme •art- lacııktır. 

Fıoto rıasan önme..,. " Minkayı da sormayı unutmamağa ..., namesinde yazılı hususah tamamen ikmal ebneleri ve teklif mektup- Bu arttırmada tahmin olunan be-
ba•ladılar . mu~essesesı" MUHTELİF: larını buna göre hazırlayıp vaktinde belediye riyasetine vermeleri ilan delin yüzde yebnİf beşi nisbetindtı 

" 19.1 O Roma kısa dalgası ve Bari: A· J 
ı Bir sabah bahçivan tuhaf bir man- Memleketin mükemmel resimleıini ha- rapça musikili program. 20.37 Bari: o unur. 9 - 16 - 23 1992 (2145) bedel verildiği takdirde müşterileri· 

zara gördü. Minka ile T onguz, başı· zıtlıyaıı . foto Hasandır. Türkiye için musikili program. 2 1. 15 J • c •• dd • · ı · .., • d ne ihaleleri yapılacak· aksi takdirde 
başa aynı kıı.ptal'\ su içiyorlardı. Ço• Fotoğrafa ait hel'işiıkabulede>. Düğün, Bari: Yunanistan içiı:ı m\lsikili program. zmır • m U eıumUffiJ JgJn en: satı§ on beş gün daha uzatılarak 
cuk yere diz çökmüş, bir eli ile sıpa- 1 Balo ve gruplara gidilir. Eski fakat kıy- · İzmir ceza evinde 25 lira ücretli bir ' gardiyanlık münhaldlı-. Yap 25 ' ikinci arttırmaları 26/7 /938 salı gü-
nın boynunu tutmuş, başını da ko- 1 metli fotoğrafları tabii olarak istenilen --------------ı ten küçük ve 40 tan büyük olmamak tartiyle taliplerin Adliye encii- nü saat onda dairemizde yapılacak· 
vanın içine daldırmı,, ağzını şapırda- 1 boyda bliyütür ... Her türlü yazı işleri Tashı' h menine müracaatleri. 2000 (2143) · tır. Gayri menkul üzerinde bak tale-
ta, şapırdata su içiyorlardı. Bahçıva- kopya yapılır. binde bulunan ellerindeki resmi ve-
Jlln ayak seslerini işitince, kabahat Amatör işleri kabul edilir. Her türlü Gazetemizin dünkü . tarihli ve BODRUM ASLiYE HUKUK IZMIR MEMLEKET HASTA- saikleriyle birlikte 20 gün içinde dai-
·l•lerken yakalanmış, çocukl~rın şa• d MAHKEMESiNDEN NESt DAH1Lt HAST'H •v 
k• ~ - .. - çerçive ve cam işlerinizi foto Hasan a 9879 numaralı nüshasının 6 ıncı : ~· remize müracaat etmek lizundır. 
· ınlıgvı ile başını kaldırdı. Ku"çu"cu··k Bodrum G" k" ·· d h LAR MOTAHASSISI 
k yaptınnız. · aahifesinin 4 üncü ıütununda iz· un orece oyun en a- Aksi t kd' d hakları ta • ili 
ızanniş yanaklarından, çenesinden, Atelyemizde bütün tanınmış fabrika- mir sicili ticaret mmµr)ugvu baflı• cı Mebnı~t Oğullanndan Hüseyin oğ- D O K T O R a ır e pu sıc nce 

eular damlıyordu. Bahçıvan: I · malfun olmadıkça paylapnadiı.n ba-
ların fo1oğraf malzemesi ve makineleri ğı altında ne4redilen Cazim Akti· u 1292 d~ğumlu Abdullah 1331 c 1 A 1 y ~ riç kalacaklardır. Şartname ilin ta• 

- Ne yapıyoraun, TonguzL de- topdan ve perakende otarak ehven fiatle mur tescil ilanında adrei.n lzmirde senesinde Harbıumumide silah al-
1 

I t r ın 
d · H· ki b' ka 1 rihinden itibaren her kain görebil-ı. ıç ~ e ır ptan su içi ir satılmaktadır. (Çakal) oğlu haninda den .. ceğİ tına alınarak ••ker• ıevkedı'lmit nıi~ Hasta olursun.. af ıl ,_ - u mesi için açıktır. Ve gayri menkul-

Fotoğr ç arın ve amatörlerin her tür- yerde (Çolak) ·oğlu hanında den- ve gittiği tarihten itibaren timdiye lerin evsafı da ··-·-elerde yazılı-
Tonguzun iri gözleri bahçıvana lü ihr:;raçları temin edecekleri yer foto mi§tir. Tashih ~eriz. kadar kendisinden haber alınama- ,....~. 

hayretle baktı: Hasandır. Muayenehanesi : ikinci Beyler dır· Müzayedeye İftirak etmek iati-
- Minkanın suyu, benim küçük D . li F to H M" . ~asına ve harbin hitamile emıal· --ı....=-.ıa Fırm ._ ____ .ıa (25) yenlu muhammen kıymetin yüzde 

enız : 0 asan uessesesı • • • <erinin askerden ve hatta esaretten ...,.....,.... ...aqıaına 
bardağımdaki, sudan daha tatlı, Ah- D: 6 '!/it (2111) 1110..,.arakı kıtap eVI numaradadır. yedi buçuk niabetinde pek akçesi 

l'fll ""' döndükleri halde mumaileı:h av- TELEFON 3956 
rnet ağa .. dedi. Ben artık bardağımı BIT!ncl kordonda Candell det etmemi§ ve bittahkik Milli Mü· : veya milli bir bankanın teminatıni 
isterniyorum .• Hep Minkanın kova- KIRKACAÇ KAZASI iDARE hanı altında . dafaa Bakanlığuıın emrine teb'an EVt Göztepe Tramvay caddesi getirmeleri lizımdır. Gayri menkul-
aından su içeceğim. HEYETiNDEN: No. 1018 TELEFON 2545 !erin vergi ve sair kanuni nııidı:elle-

0 günden sonra, T onguzun, eşek- Emlak satış bedelinden borçlu Kadın elbise modelleri, ayillabı mo- nüfus Ve askerlik kayıtlarına öl- fiyetleri hiaaedarlara ve yüzde iki 
le beraber su ı'çmemesı· 1·çın· herkes H liI .. d k' 1. k delleri, her dilde mecmualar ve gazete• müttür İfareti verilınit ise de gaibin 
go .. z kesı.ldı'. Fakat, yı'ne gız' lı'ce kaçıp a gor este ı muacce ıyet esp !erle kitap ıiparişleri alınır ve derhal emvaline ve ölüme muallik hakla- DIKJLl SULH HUKUK MAH- buçuk delliliye ve ferağ harçları alı-

' eden (17.000) lira hazine alaca- KEMEStNDE cıya ait olup ihale bedelleri defaten 
dostu ile beraber au içmek fırsatını ğınm lemin istifa11 için evvelce gönderilir. Fiatler diğer kitap evlerinden rının tayini emrinde kaydı mezku· . . . ~: 
elde ediyordu. Evde, bu yüzden her satılıgv a çıkarılıp satılamıyan kırk- daha uc:.:zdur. run mamulunbib olmıyacağından Dıkılıde ~e.s~m karısı Fa~a t!"· ve pe§İnen ödenecektir. ihaleyi mü-
. ı 3 .. tü .. 

1 
rafından Dikilide berber Huseyın teakip müşteri ihale bedelini ver-

gı.in münakaşalar zuhur ediyordu ağaç kasabasında kurulu Un, Pa- - o ru usu en gaipliğe karar 'Veril- G"' ır 1 h' 'k 1 d'"' 
Hiç bir hail tanımıyan, bağıran, ağ- muk ve zeytinyağı fabrikasının mesi talebinden bahsile mwnai- .;;:.ır,ı da ey ın; 1d 7e ey .~ddgı mediği veya veremediği takdirde 
lıyan i ed • k ·1 23-5-938 gününden itibaren 21 BERCA K leyh Abdull h k F Yıl c avaaın an o ayı mu e· gayri menkuller ıelaar 15 gün müd-. ' syan en çocugun aş • aı e- MA SULH HUKU a arısı atma • ialeyh n~mına çıkarılan davetiye d 1 

nın Yegane derdi olmustu artık. gün m~~~~tle v_e tahıil~ emval ka- MAHKEMESiNDEN: dızv tarafından istida edil~~' ol- ikametgahının meçhul olmasından el.e arttırmaya konulup en çok be-
Birkaç kerre hayvan"ı uzaklaştır- nunu hukümlerıne tevfıkan tekrar Kınıl< nahiyesinde mukim iken dugundan kanunu medenının 31 tebliğ edilmemiş olduğund ·ı· - del veren kimsenin üzerlerine ihale· 

rnaya kalktılar. Fakat onu, yarım m~zayedeye ko~ulmu~.tur. Tal~p- bundan üç. a.y evvel ~efat ~den/ve 3~ inci ~~dd~leri hükümlerine nen tebliğine karar veril:,• :e !eri yapılacak, arada tahakkuk ede· 
sa~t bile görmemeye tahammül edı;- lerın muvvakkat ihale~ı~. mua~.lak bak~al ~acının terekesı tahrtT veltevfıkan huvıy;etı .yukarda. razılı muhakemenin bırakıldığı 15/6/ cek ihale farkı hiç bir gfuıa hükme 
rnıyen çocuğu nasıl avutacaklardı. bulundugu l4-6-938 gunune musa- tesbıt edılmiştir. Terekede hak id- Abdullahm akibetınden bılgı ve 38 tarihinde Dikili Ih huk k hacet kalmaksızın vecibesini ifa et-

Bir sabah, bahçıvan, ahırın kapı- ~if Salı. günü saat 16 da (!500) dia edenlerin ve alacaklıları ile görgüsü olanların ilan tarihinden mahkemesinde hazır ~:lunman~z miyen müşteriden tahsil olunacak
s~nı açtığı zaman, sıpayı davul gibi l~ra temına~. muvakkat.aları ıle btT borçlularının bir ay zarfında Ber-!itibaren yirmi gün zarfında bilgi· ve mahkemeye gelmediğiniz tak- tır. Daha fazla malumat almak isli· 
fı§llliş buldu. Süzgün gözleri canılas- l!kte k~~kagaç ka:ı:~ı ıdare heye• gama sulh huk~ !1akimliğine mü- )erini bildirmek üzere mahkeme- dirde gıyabınızda mahkemeye de· yenler dairemizin 937 /2253 a.ıyılı 
hı§, küçücük bacakları gerilmiş, ~- tıne muracaatları ılan olunur. . racaat etmelerı ılan olunur. ye müracaatları ilan olunur. vam olunacağı ilan olunur dosyasına müracaatleri lüzumu ilan 

' ırın ortasında yatıyordu. 5--7-9-11 1937 (3006). 1981 (2149)' i~137.l 1980• (2148) olı,ınur. 1989 (2146) 
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,, c J R.uııtAN PERŞEM 1938 g 

lstanbul Sihhi müesseseler Artırma ve Eksiltme komisyonundan: 
Cinai 

Ekmek 
)' • Francola 

Sadeyağı 

i
l Vejetalin 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Süt 
Kase yoğurdu 
Kilo yoğurdu 
Mutbah j'Umurtuı 
Günlük yumurta 
Kuru kaysı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya "Akliye,, 
Nohut 
Pırinç 

Pirinç "Akliye11 

Yeşil mercimek 
Kırmızı mıercimek 

Kırmızı " "Akliye,, 
Kuru üzüm 
Kuru üzilm "Akliye11 

Barbunya 
Barbunya "Akliye11 

So~an 
Patates 
Patates "Akliye .. 
Bulgur 
Zeytinyağı 
Zeytin 
7 .... . . fin "Akliye,, 
Saüun 
Yeıil sabun 
Tereyaiı 
Beyaz Peynir 
Kaşar peyniri 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Makarna 
Makarna unlu 
Şehriye 
Şehriye unJu 
Un 
Kuskus 
Pirinç unu 
Pıraaa 
Lahana 
Bakla 
Ispanak 
Barbunya 
Ayşekadın faıulyı 
Çah 
Bamya 
Sırık domates 
Yer domateı 
Sakız kabağı 

Patlıcan 

Semizotu 
Enginar adet 
iyi su Damacana 
Keıilmi~ odun 
Kesilmemiş odun 
Mangal kömürii 
Kok kömürü 
Kmpla kömüril 
Benzin 
Petrol 
Arpa 
Saman 

Miktan Muhammen kı7metl M. Garanti Şartname 
Azı Çoğu 

791000 
22800 
27700 
5000 

100800 
53000 
23800 
53000 

203900 
61500 
12000 

320400 
140000 

2100 
9900 

25000 
23050 
50300 
45000 
1600 
1250 

15000 
3150 
7500 
2100 

15000 
34300 
38400 
40000 
45100 
17950 
6100 
5000 

22300 
10350 
4550 
7300 
3700 

64750 
4000 
7800 

25000 
2650 

15000 
23570 
1300 
4400 

16350 
' 12300 

7450 
23650 
4300 

38150 
4300 
2873 
3500 

17050 
18150 
62350 
3900 
5300 
2500 
2215 
1150 

39500 
2825 
1500 

19500 
4000 

963500 
31000 
37400 
8000 

120500 
75000 
31800 
63600 

239700 
91800 
16000 

415500 
205000 

3175 
12550 
3000() 
28850 
66100 
55000 
2000 
1650 

25000 
4425 

10000 
3000 

20000 
45900 
52500 
55000 
55200 
23300 
7675 
7500 

28750 
15700 
7000 

10575 
4900 

82700 
6500 

10400 
30000 

3800 
20000 
S0775 
2000 
6000 

21700 
17500 
10000 
·31400 

6300 
49200 

6300 
4280 
4550 . 

23160 
25700 
79700 

5775 
8600 
3500 
2790 
1450 

50000 
3525 
1875 

25500 
6000 

Ku. Sa. Lira K. Bedeli 

10 
14 
98 
52 
40 
47 
47 
35 
11 

5 
17 
l 
4 

50 
14 
ll 
10 
22 
20 
11 
11 
10 
20 
15 
10 

9 
5 
7 
6 

12 
55 
26 
21 
35 
21 

115 
45 
70 
27 
30 
25 
20 
25 
20 
15 
25 
20 
5 
6 
7 
6 

13 
12 
11 
20 
8 
7 
8 

15 
4 
7 

65 
330 
250 

4 
1850 
1550 

16 
17 
5 

50 

50 

50 

30 

50 

50 
50 

50 

çekisi 

" 
50 

tonu 

" 

7563 

2748 
312 

9049 

2525 

1082 

4338 

2230 

603 
614 

1820 

1489 

2259 

170 
1131 

7070 

439 

212 

37 

90 

20 

77 

44 

23 

88 

76 
19 

93 

96 

35 

63 
1 '\ 

63 

88 

64 

504 

184 

603 

169 

-
290 

149 

-

150 

472 

Ekliltmenin 
Şekli T aribl 

Kapah 

Kapalı 
Açlk 
Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapalı 

Kapafı 

Kıpalı 
Kapılı 

Kapah 

Kapalı 

,·. 

Açık 
Kapalı 

Kapalı 

Kapah 

10.6.938 Cuma aaat 15 

10.6.938 Cuma ıaat 15,30 
10 6.938 Cwİıa saat 15 
15.6.938 Çarıamba aa. 15 

15.6.938 Çarıamba ıa. ıs.so 

17.6.938 Cuma aaat 15 

17.6.938 Cuma aaat 15,30 

22.6.938 Çarıanba aaat 15 

22.6.938 Çarıanba ıaat 15,30 
22.6.938 Çarıamba ıaat 16 

24.6.938 Guma ıaat 15 

24.6.948 Cuma nat 15,!0 

29,6.938 Çarıanba ıs 

"I 
"l (. ,. 1 ,, 

29.6.939 Çarıamba 1530 
1.7.938 Cuma saat 15 

1.7.938 Cuma saat 15,30 

6.7.938 Çarıamba ıaat ıs 

6.7.938 Çarşanba saat ıS,3'1 

arahisar Maden Suyu Kepek 
Kuru ot 

27000 
7000 
9500 
2000 

36500 
9500 

13000 
3000 

2 
3 
4 

50 
50 
50 
50 

Sıhhi müe11eıelerin 1938 mali yılı ihtiyaçlari olbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konulmuftur. 
1 - Eksiltme Çoğaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin tekli : Gün ve saatleri, tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarları karşılarında gösterilmittir. 

Kurum11 

Böbrek, karac·ğer rahatsızlıkları
na. hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu ~ 

Her yemekte bir iki 
B;,ırdak içiniz 

Tilkilik TELEFON 2067 

3 - Kapalı zarflarla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi ha~i ve ağzı mühürlü zarflarmı k~ 
misyona vermeleri lazımdır. Mektupları teklif olunan fiatlerin hem yazı ve hem de rakkamla yazılması lazımdır. 

4 - Şartnamelerin paralı olanları hizasında gösterilen bedelle ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir ve nümunelet 
her zaman görülebilir. 

5 - istekliler umum müeaaeaelerin bütün ihtiyaçları için veya bir müe11esenin tamam ihtiyaci için teklifte bulunabilirler. 
6 - isteklilerin cari ıeneye ait ticaret odası veaikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti makbuz ve1a 

banka maktuplarını kapalı zarflarının içerisine koymaları lazımdır. (3027) 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Ekıiltmeye konulan İf: Marmara gölü tağdiye kanalı haf. 

riyah ile ıedde intaatı, ke,if bedeli 1,115,313 lira 33 kurUflur. 
2 - Eksiltme 1 temmuz 938 tarihine rastlıyan cuml\.günü saat 

15 te Nafıa vekaleti ıular umum müdürlüğü Su eksiltme komis-
r 

yonu odasında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
3 - istekliler, Eksiltme, tartnaıneıi, Mukavele, projesi, ha· 

ymdırlık itleri genel tartnamesi ve projeleri 50 lira mukabilinde 
Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 ku· 
rutluk muvakkat teminat vermesi ve 200 bin liralık Nafıa ıu it
lerini veya mümasil İDfaatı teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdi· 
ğine ve bu kabil itleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Na· 
fıa vekaletinden ahnmıt müteahhitlik vesikası ibraz etmesi iıtek· 
lilerin teklif mektuplan ikinci maddede yazıh ıaatten bir ıaat 
evveline kadar Sular umum müdürlüiüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan secikmeler kabul edilmez. 1616/1837 
1-9-17-25 16161837 (2071) . 

~ 

No.8638/40 No.8651 No.8651 
Bu numaralı fener DAJMON markalı ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen sösterir ve aydmlabr. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok ıağlamdlJ', 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yalnıı 
DAIMON marka olmaflDa dikkat ediniz. 



GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA LUŞt BILH~ MOESStRDlR 

Terkibi ve teairindeki aür'at itibariyle e.ımalıiz olan GRIPIN'in 
10 tas rJ.ilr Jeni •-helijlanm tercih ecliniz.. Geceleri tutacak 1 

olaa ajnlara brp ilıtiyatlı bahmmut ohasunu. 
lealnnd11 Pntl• (3J .. .lınabilir 

r~ .. ~ .,. 1aer ~· ..,._,,. GnpUe iateyinia 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

umu 
Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en etki otelcisi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün llge 
halkına kendiaini ıevdirmiftir. 

Otellerinde miaafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok buauıiyetlerine ilaveten fiatler mütbif ucuzdur. 
Ltanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

...................... ~~~~------,,---ima. 
~er:-?:;-z'f:). 

Difleri içinden dıtından temizliyen her kesin beğendiği ve 
~*llmllarıın taniye ettikleri en sert, 11hhi ve ıağlam ...... 

BRONZ 
o;, F ırçaaıdır ...... 

H« eczane Te tuhafiye maiazalannda arayınız. 

•• , ::::;;- .ıoastr flllf WZ ı~ 

Üçüncü ilan 
lzmir ve Civarı Telefon Türk Ano· 

nim Şirketi Tasfiye Hey'etinden: 
lzmir ticaret sicilinin 2292 numarasında kayıt ve tescil edilen 

heyeti umumiye ve kararı mucibince lzmir ve civan Telefon Türk 
Anonim •irketinin feshine ve muamelatının tasfiyesine karar ve
rilmit olmakla mefsuh tirket zimmetinde alacağı olanların ala
caklarını İspat eden vesaikle birlikte en çok bir sene zarfında ta· 
til günlerinden bafka her gün saat ondan on ikiye kadar lzmirde 
Saman iskelesinde büyük Kardiçalı hanında 65 Nu. da ifayı va
zife eden tasfiye heyetine müracaatle alacaklarını ispat etmeleri 
lüzumu ilin olunur. 

1 - 5 - 9 1881 (2067) 

TAZE .. TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

·Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

TURAN rabrikaları mamullhdar. AJIU samanda Taraa 
tuvalet sabunlarmı, traş aabunu " hemi ile gltelfik krem• 
leriai kulJanıaız. Her yerde satılmaktadsr. Yalnız toptan sa
tsı:ar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemaiye m6racaat ediniz. 

Posl;J Kut. 224 Teefon a•&s 

Karaciğer, böbrek, ta§ ve lcumlanndan 
mütevelli eancılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık ~ikayetlerinizi URtNAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez
zeti hoı, alınması kolaydır. Yemekler• 
den sonra yanm bardak su içerisinde ah-
rur. 

/NGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOeLU • !ST ANBUL 

•ö;;ı;tDemiryollarından: 
Atağıda mikdar ve muhammen kıymeti yazılı idaremize ait 

10000 adet eski çuval 21/6/938 aalı günü ıaat 15 te Alıancak se
kizinci l!letme komisyonunda açık arttırma suretiyle satılacak· 
tır. lıteklilerin ite girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına 
dair beyannameler ve muvakkat teminatın yatırıldığına müteda
ir de muktezi makbuzlarla muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız 
alınır. . 
Cinai Mikdan Beherinin muhammen kıymeti muvakkat teminat 
Eaki çuval 10000 13.5-16 kurut 120 lira 

7 - 9 1946 (2115) 

.Ağız bütün mikrOhlara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Bakı.ımızbktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık· 
lan, iltihap yapan dif etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ait, .nevrasteni, ııtma ve romatiz.. 
ma ya:#'ığı fennen anlatılmıttır •• 
Temiz ağız ve aağlam ditler umu
mi vücut ıailığınm en birinci tar· 
b olmuttur. Binaqaleyb ditleri
nizi her sün kabil olduiu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
saranti edebilirainiz ve · etmeliai
niz. Bu auretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
sanaz. 

RADYOLIN 
ile cliilerinizi aabah ve akpm her ,.emekten ıonra fırcalannız.-

DEUTSCHE LEVAN~ Fralelli Sperco 
TE - LINIE J Vapur acentası 
G. m. b. H. J ROYAL NEERLANDEs 

An.AS LEVANTE • LINIE, A.G. KUMPANYASI 

BREMEN l HERCULES vapuru 10/ 6/ 938 de 
DEUTSCHE LEVANTE • LINIE beldeıımekte olup Burps, Varna ve 

HAMBURG, A. G. Köatsce limanlanna maket edecektir. 
LARISSA vapuru 28 mayısta bekleni-1 STELLA vapuru 13/6/938 de bek· 

TM· Aan:ra. Rotterdam, Hambmg '"' lenmekte olup Amsterdam, Rotterdaro 
Bremen limanlann için 1İik alacaktır. . ve Hamburg limanları için yült allleak· 

SOFIA .aııı-w 31 may..ta bekleei· 
• hl'. 

J"Or. Annn. Braınea •e Hamburı li- TRAJANUS vapona ZJf6/938 de 
manlanndan yük çıkaracakhr. beklenmekte olup Burgas Vama ve ':ös-

CHJOS vapuru 8 hazir&Dda beldeni- tcnce limanlan için yük alacaktır. 
yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen SVENSKA ORIENTE UNIEN 

~yük alacakm. VJNGAl...AND motörii IS/6/938 ta· 
ARMEMENT H. SCHUl.DT rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

MARITZA vapuru 2 haziranda bek- H b r :ı • O t · Danima~ B am urg, uoyra, an zıg, 
leaiyor. Rottcrclam, Hambuıc •e re- Ye Baltık limanlan içia yiı'k alacakbr. 
men limanlanna yük alacaktar. SERVlCE MARmME ROUMAIN 
SERViCE MARJTIME ROUMAINE SUÇEAVA ...apuns 9/6/ 936 de bek· 

BUCAREST leomekte olup Malta Marail,ya n Ceno· 
DUROSTOR Tapuru 31 mayuta bekle- va limanları için yük ve yolcu alır. 
niyor. Köetence, Galatz n Calatz ak- ALBA JULIA npan 2/7 /938 de 
tarrnuı Tuna liman1an için yük alacakttt. beklenmekte olup Malta. Marsilya ve 
DEN NORSICE lllDDELHAVSUNJE Cenon limanlan için ,ilk n yolca alır. 

OSl.O Dlad•ki hareket ~ nulun• 
SAN ANDRF.S Yapana 26 bain.nda lardaki deiifikliklerden llCellıta melali-

hekleni7or. Dieppe n Noneç umwaı~ kabul etmez. D.M fala ta&illt için 
limaıdanna ,.ük alacakm. ikinci Kordonda FRATFJ.J.J SPERCO 

JOHNSTON VARREN UNF.S L 1'D. ...,... ~ m6naıat ...ta,....ı ri· 
UVERPOOL ca otun.. 

AVIEMORE ~ 3 temmuzda bek- Telelaa ı 4111 / 4142 / a183/4221 
leni,.or. u,.flllM)OI n An.en limanlann- -------------

daa ,.ak......- •• Burgu. v..... oı· · v ş-Köencıe. Salim. Ka1u n Brala liman- 1 VJ e Uf e. 
1uma ,.6k a1 .... 1rt.. LıMtTE'f 

STE aoYALE HONGROISE Vapur acentası 
DANUBE MARn1ME 

52.ECED ...,_. e laazirwla bekte- BlıUNCt KORDON REES 
n17cw. Port Sait" ~ linw..a... BINASI TEL 240 
nna ,.Ok alecehr. ~:O~~:t 
ımA .....,... ıo huinada beldeni- DESTRO 7 lauirand 

~-.Tana lm..nlan M;ia hareket ede- Li•mpool Ye nC:ıeadan pli: 
~tiT. ""k k ak . yu çı arac . 

Dlndakl hareket tanhterlyle nav· CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
lunlardald d~tkliklerden acenta me- selip Londra ve Hull için yük ala· 
suliyet kabul etmez. caktır. 

Daha fazla tahllAt almak için Birin- FLAMINIAN vapuru 22 hazi-
cf Kordonda V. F. Henry Van Der Zee randa Liverpool ve Svanseadan 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mO.ra- gelip yük çıkaracak. 
caat edilmesi rica olunur. DRAGO vapuru 25 haziranda 

Tel. No. 2007 Ye 2008. Londra, Hull ve AnTerıten gelip 

------------• yük çıkaracak ve ayııi zamanda 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

Londra ve Hull için yük alacaktır 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Istanbul C. Müddei-
HELENie LINES L TD. umumiliğinden: 

CERMANY A vapuru 9 - 1 O lıazi- lstanbul ceza ve tmif evleri 
randa beldenı1mekte olup Rotterdam liçin 31/5/939 akf&Dltna kadar la• 

Hamburg ve Anvers limanlarından yük hn almacak 462860 kilo ikinci ne. 
çıkaracaktır. 1 • kmek k 1 zarf lü l k 

HOLLANDIA vapuru 15 haziran•la ~itme kapa 
1
1 eh.':"1 Myuhe e • 

ıı eye ona muT...... am-
bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve b d r 

43971 
r 

7
0 ku 

Anvers limanlan için yük alacaktır. men e e ı ıra ruf' 
LtNEA sun AMERlKANA tur. Muvakkat teminat 3297 lira 

HELVJG motörü temmuz iptidaınn- 88 kuruıtur. lıtekliler .prtnameyi 
da beklenilmekte olup Nevyork için yük 1 tatil günlerinden maada ber gün 
alaca1'tır. ıaat 8.30 da 12 ye Te 13 den 17.30 

DANIA motöril ağustos iptidasmda a kadar Sirkecide Atar efendi so
beklenı1mekte olup Nevyork için yük kak No. 13 te Adliye levazım da· 
alacaktır. iresinde görebilirler. Ekailtme 
BALKANLAR ARASI HA Trl 16/6/9'J8 peqembe giinü aaat 15 

ZETSKA PLOVIDBA A.D. te Yeni poataııe arkaamda Atır 
KOTOR efendi aokağmda No. 13 te Adli-

Balkan ittifakı lktısat konferansının ye Levazım dair~inde yapılacak· 
seyyah, yolcu ve yük İçin tesis ettiği Ek .1 • eki fi 

tar. aı tmeye gırec er zar a-
hatta mensup Yugoslav bandıralı ek ·ı ti" d bir t 

L O V C E N nnı 11 bne aaa n en saa 
.. . . evveline kadar latanbul adliye le-

Luks vapuru pazartesı 20 hazıran saat d · • d t 1 n k 
vazım aıream e op a aca sa· 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, 1 bn alma komisyonu reisliğine DU• 

Kodu. Adriatik limanları, Venedik. Tri-1 1 kb uk b"l" d b" mara ı ma uz m a ı ın e ız· 
esteve Şişak limanlan için yolcu ve yük J t 1 • ah t d fi 
al k za verme erı ve y u tf zar a• 

aca ttt. üh"" ·ı k l n m ur mumu ı e apatı mıt ve 
Gerek vapurların muvasalAt talrhlerl. • • l k d • • b · • 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- 1~-;ıı~; ~çı a lreıını ve . argı yııilfe 
kında acenta bir taahhüt altına girmez. aı 0 ugu yazı maıı f&ltiY e a 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci aaate kadar iadeli teahhütlü ol
Kordonda 166 numarada (UMDAL) I ~~ ... Üzere mektupla gön~erilm~ 
umum! deniz acentalığı Ltd. milracaatı•ı ılan masraflarının muteahb1-
edilmesi rica olunur. :le ait olduğu ilin olunur. 3218 

TELEFON: 3171- 4072 3-S-7-9 2093 1910 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Molorslklet, Blalldet ve a ... 

En ucuz I iatle mafazamama •atılmaktadır 

TORMAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Adres: M. Alim Şenocak 
Ke111eraltl eaddeel Ellllrler çar,, .. kar,ısında No. et 

• 



ar ™ -

Cinde •• yuz kızartan facialar 
Kantonda Hava Hücumlarının Kurbanları 15 Bin 

Kanton ve Hankeoya karşı1 lngilterede 'büyük infial 
Ha va taarruzlarında 
bir şiddetle devam 

daha büyük 
edeceklermiş .•. 

Asiler açık lspanyol şehirlerini 
yakmakta ısrarla devam ediyorlar 

Bombalar, hastaneleri, 
fesin i de harap 

Elektrik santralını, Amerikan .. . . 
unıversı- lngiltere bu hava 

tedbirler 
korsanlığı karşısında daha kat'i ve şiddetli 

etmiştir. Şehir dehşet icindedir 
t 

Barselon, 8 (AA) - Dünkü hava 
hücumu esnasında bir Hollanda kömür 
gemi i ciddi suı:ctte hasara uğramıştır. 
Hollandalı bir zabit ağır surette yara
lanmıştır. 

Ademi müdahale 6ervislerinde çolı
şan bir Jngiliz memuru da gözünden 
hafifçe ynralımmıştır. 

f NCJL TEREDE BOY OK JNFlAL 
VARDIR 

Londra, 8 (AA) - İspanyol liman
larında demirli bulunan lngiliz vapurla
rının sık ınk tecavüze uğraması lngiliz 
efkarı umumiyesinde büyük bir infial 
tevlit etmiştir. 

Lord Halifaks bugün vaziyeti tetkik 
edecektir. Bazı siyasi müşahitlerin •Öy-

• lcdiklerine göre F rankistlerin bu şekilde 
hareket etmelerinden maksat cumhuri
yetçi İsparyaya her veçhile yardım edil
mesine mani olmaktır. 

Japon Tankları T AHKIKA T TEKUFt 
Londra 8 (ö.R) - Times gazetesi- bombalarını bırakmışlardır. Bu yeni adasına kadar uzanan Japon tayyareleri- Londra, 8 (A.A) - Barselondaki 

nin Hankeo muhabiri bildiriyor: Kanton bombardımanların neticesi hakkında sa- nin bir akını eanasında bir Amerikan mü- lngiliz askeri ataşesinin Fran~ız meslek
hombardımanı esnasında Fraruızlann rih malumat mevcut olmamakla beraber esııescsi olan Longnan üniversitesine nit daşı ile birlikte AJikante ve GranoHess
Paul Doumer hastanesi üzerine düşen bu hücumların evvelkilerinden daha az araziye üç bomba düşmüştür. Bombalar- de askeri hedeflerin mevcudiyeti bu iki 
bombalar o kadar çok tahribat yapmı1- zayiata sebep olmadıkları zannedilmek- dan ikisi binaları sarsarak patlamı~tır. §ehrin eon günlerde bombardıman edil
br ki dün biltün hastane binalarının tah- tedir. Maddi hasarat ta çok mühimdir. Bir Çinli kadın ölmüştür. Birkaç ecne- mesi için kafi bir sebep teşkil edip et• 
]iycsine karar verilmiştir. Hastane tec- Şeven elektrik santralı bir çok bomba- bi sarsıntıdan hastalanmıştır. mediğini tesbit etmek üzere tahkil<at 

hizatının en büyük kısmı harap olmuş- )arın isabetiyle baştan ha~ harap olmuş- Parls 8 (Ö.R) _ Kantondan bildirili- yapması hakkında Cümhuriyetçi İspan
tur. Maddi zarar 3 milyon frank tahmin tur. Ecnebi imtiyazlı mıntakaları ışılwz yor: Japon tayyareleri bu sabah saat lO, ya hükümeti tarafından yapılan teklif 
edilmektedir. kalmışlardır. 50 ve 1115 arasında yine Kanton üzerinde hükümetçe kabul edilmiştir. 

Ecnebi mÜ§&hitler Doumer hastanesi- JAPONLAR HAVA HOCUMLARlNA göriinmüşlcrdir. Merk'?z mahallesi, ts- JNClLTEREDE COMHURlYETÇl-
nin bombardımanı hadiaesinin Tokyoda DEVAM EDECEKLER tasyon ve Hon.nn adası l>0mbnrdımnn LERE YARDIM 
nqredilmerni' olduğuna dikkat ediyor• Şanghayda Japon ordusu namına be- edilmiştir. Vong _ Şa mruıaUesinde bir Lonara, 8 (AA) - Gal memleke-

lar. yanata salahiyettar bir zahn ifadesine benzin deposu ot.eş almış ve alevler 20 tinin cenubundaki mnden i§çileri fede-
ÇtN TOKYO SEFARETiNİ KAPADI göre Japon hava kuvvetleri Kanton ve metre y{ikscğe kad:ır fışkırmış'lır. Say_ raayonu lspanyol cümhuriyet hükümeti 

Tokyo 8 (ö.R) - Çin maslahatgü- Hankeo üzerine hücumlarına bundan Con elekıtrik fabrikasının tahribi has- için toplanan ianeye iotirak ederek .50 
:tan dün Japon hariciye nezaretine bir sonra dllha büyük bir şiddetle devam taneleri elektrik ceryroıından mahnnn bin lngiliz lirası vermiştir. 
nota vererek Hankeo hükümerinin Tok- edecektir. Zira Japon kumandanlığının bıraık:mış ve röntgen, serum ve ameli- Federasyonun icra komitesi bundan 
yo sefaretini kapamağa ve orada bulu- fikrince Çinlilere mukavemet teşebbüs- yat servislerinin faaliyetini lmkful.sız maada bir karar sureti kabul ederek 
nan 11 ki,iden ibaret personeli geri ça- )erinin boşluğunu ispat için en iyi çare kılmıştır. açık tehirlerin mütemadiyen bombardı
iınnağa karar VeTdiğini bildirmiştir. ·J a- budur. Şanghay 8 (Ö.R) _Japon hususi ser- marunı protesto etmek üzere Japon e'
pon mehafili bu karann Çin mümessili- Umumiyetle tahmin edildiğine göre visleri şefi amiral No:ınora çi.Dde muha- yasına boykotaj yapılmasını bütün l ngl
lıe karşı Japon hükümeti tarafından ya- son on gün zarfında Japon hava filoları samata biran evvel nihay~t vermek mak- liz maaden amelesinden talep etm~tir. 
pılml§ bir tazyikten ileri gelmediğini taa- tarafından yapılan muhtelif bombardı- sadile japonların hava hücumlarına dn- Bu karar suretinin birer nüshası baş
rih etmİftİr. Çin maalahatgüzan ve ar- manlar neticesinde yalnız Kanton 9ehri- ha ziyade şiddetle devam niyetinde ol- vekil ile hariciye nazırına gönderilecek· 
kadaşlan cumarteai gUnU Japonyadan nin ölenlerinin sayısı 8000 den fazladır. duk]arını bildirmiştir. tir. 
hareket edeceklerdir. Aynca 7000 de ağır yaralı vardır ve k Ö JNCJLTERENJN SORDUCU ŞEY 

ZA v ALLI KANTON To yo 8 ( .R) - Hariciye nazm şu 
bunların da mühim bir kısmı ölüme mah- beyanatta bullll'lmuştur: Japonya sivil Paris, 8 (ö.R) - cJoumab ın Lon-

Hong-Kong 8 ( ö.R) - Kantondan 
btldirildijlne göre d ün zavallı 9ehre kar
t• yeniden dört hava taarruzu yapıl
mıştır. Birbiri ardınca muhtelif Japon 
tayyare grupları t~hir ijzerinde uçarak 

kumdur. Faaliyetle devam eden enkazı ahaliye aslA hUcum etmemiştir. Ve etmi- dra muhabiri bildiriyor ı İspanyada ıi
kaldırma çalışmasına rağmen 'pek çok yeooktir. Fakat Kanton ve Hankeu gibi vil ahaliye karoı havadan yapılan bom
cesetler hala yıkınbların albnda gömülü miistahkem şehirleri bombardıman et- bardunanlann gittikçe arbnaaı ve yine 
bulunmaktadırlar. meğe devam edecektir. Kanton kuvvetli gittikçe fazla mikdnrda İngiliz vapurla-

Kanton 7 (AA) - Bu eabah Honan şekilde müdafaa edilen bir şehirdir. rınm bu bombardımanlar neticesinde 
tahribi lngiliz umumi efkarını vahim bir 

Almanlar Şuşnig' e dağ başinda 
bir nıenfa hazırladılar 

endioeye düşürmüştür. lngiliz mahafilin· 
de sorulan şey oudur ı Nasyonalist tay
yarelerinin bu artan faaliyeti Avrupada 
iki ıene evvel Nyon anlaşmasiyle önü 
alınan deniz kor~anlığından daha vahim 
bir vaziyet yaratmak tehlikesini göster
memekte midir~ Hatta Nyonda deniz 
korsanlığına karşı kararlaştırılmııı olan 
te~birl~re benzer oiddetli tedbirleri ya
kında hava korsanlığına karşı da tnt· 
l>ik etmek lüzumunun hasıl olup olmıya
cnğı do soruşturulmaktadır. 

almayı ehemmiyetle düşünüyor 

1ngiliz ba§ vekilinin bir karikatürü -Ken Amerikan mecmuasından-
NYON ANLAŞMASININ ve Ispanyadrud bombardımanların tethlt 
TATBiKi hareketleri olduğunu, bu bombaroıman-

(>aris, 8 (ö.R) - cFigarot gazete- ların sivil ahali üzerine tevcihinin askert 
sinin Londra muhabiri bildiriyor : lngi- bakımdan mazeret kabul edcmiyeceğinl 
liz amiraUığı ve hava nezareti hava kor- ve Ingilizler de kurbanlar arasında bulu• 
eanlığına nihayet vermek İçin lngiliz nunca buna Ingilterenin tahammül ede
kuvvetlerinin tatbik edebilecekleri ted- miyeceğini kaydediyorlar. 
birleri düşünmekte ve tetkik etmektedir- Bununla beraber yalnız muhalif gaze-

ler. · teler hükümetin vazifesindeki kifayet.. 
Bu hava korsanlığı Nyon mukavele- sizliği kaydederek Chamberlain kabine

ılnden evvelki deniz korsanlığından da- sine karşı nahuş tefsirleroe bulunuyol\o 
ha vahim telakki edilmektedir. Bunun- Jar. 
la beraber gemilerin tayy,relere karşı Nevyork 8 (Ö.R) - Nevyork Tiınet 
vikayesi de tahtelbahirlere karşı hima- gazeotesi yazıyor: Ispanyada" ve çindıe 
yeslnden dah~ g~ç telakki olunmakta- açık §ehirlerin havadan bombardımaıu 
dır. Amerika milletinde nefret uyandırmak-

lspanyada yapılan açık şehirlerin bom· tadır. Bu nefret hiç şüphesiz medeni heı 
bardımanında askeri mahiyette bir he- hükümeıti sürilklemeğe kafidir. Millet
def olup olmadığı her hadise üzerine ler hem insanlık bakımından, hem dAl 
derhal tayin edilecek bir bitiraf komis- kendi emniyetleri bakımından istikbal
yonun gönderilmesi projesi alaka uyan- de açık şehirlerin askeri hiç bir hedef 
dırmakta devam ediyor. Amerika, lsvcç, olmadığı halde bombaroımanın önüne 
ve Norveç hükümetlerinin cevabı mü- geçmeğe mecburdurlar. Falrnt lngiltere 
aaittir. lngiliz müşahitleri Barselon civa- ile bazı bitaraf devletlerin bu noktayı 
nndaki Cranollera köyünün Majorktan tayin için bazı delegeleri memur etıne
gelen nasyonalist tayyareleri tarafınd.ın leri hakkındaki lngiliz teklifinin tahak· 
bombardımanında hiç bir askeri hedef kuku eğer Çin için de aJTÜ mahiyette 
olmadığını Londraya bildirmişlerdir. bir komisyon teşkil edilmezse güçtUr. 

Paris 8 (ö.R) - ispanyada ve Çindeki Açık şehirlerin bombardımanına karşı 
hava korsanlıkları Ingilterede umumi bir anlaşma için Amerika, Ingiltere. 
bir heyecan tahrik etmiştir. Umumiyetle Fransa ve belki diğer bazı devletlerin 
muhalif ve muvafık bütün gazeteler Çin bir teşebbüste bulunmaları elzemdir. 

Propaganda işleri Vaftcılar 

Viyanadan alınan haberlere göre eski Avusturya f&Dsölyesi Şuşnig bugünlerde Bavyera Alplannda kendisi için ba-

mrlanan menfaya (İdecektir. 
O bersalsburgda Alman bükümeti tarafından Şutnİg ve ailesi için bir b ina yapdmlfbr. 
Eaki A vusturya baıvekili, memleketin bqka tarafına (İbnemek prtiyle burada serbest kalacaktır. 

Kılişemia ALnan h•ümeti tarafmdan Şupıige menfa vazifesi ıörecek dai evini ve Şuınigle •i Avusturya hariciye 
9aZln Cuido Şmiti göıtenneldedir. 

• • 
servısı Amerikada beynelmilel münasebetler 

adile bir daire tesis edildi 

. Vaşington 8 (Ö.R) - Mebusan mecli- dolarlık kredi kabul edilmiştir. Bu servis 

sinin finans ikomisyonu beynelmilel mü- ecnebi memleketlerle hava mUnakalatı

Son parlamento 
muharebesinde 

de mağlup oldular 
nasebetfor servisi adile hariciye nczare. ru kont.rol edecektir. Nihayet vakit ge- Kahire 8 (ö.R) - Son intihabatta par
tinde bir daire tesisi için 25 milyon do- . . . . . larnenta harici kalacak derecede mağlUp 
larlıık bir kredi kabul etmi~tir. Bu daire- çirmeden ıki zırhlı, ıkı tayyare gemısı, olan Vafd partisi son parlamento muha-
nin maksadı c.cnubi Amerika memleket- iki kruvazör ve lO yardımcı geminin der- rebesini vermiştir. Maksadı ekseriyeti 
]erinde bazı Avrfipa memleketlerinin hal tezgaha konulması ve deniz üslerile muhafaza ettiği ayan meclisinden mebu

propagandasıru:ı karşı Amerika haberleri devlet ~aat tezgahlarının islahı için de san meclisi aleyhinde bir karar kopar
vcrnıek olacaktır. BeyneLmilel münaka- 41 milyon 775 bin dolarlık diğer bir kredi maktı. Fakat bu teşebbüs 46 r~e karşı 
lat se.rvisi tesisi için de ayrıca 25 milyon teklif edilmiştir. 60 reyle akim kalmıştır. Mücadele çok 
---.;·-~-----~--~-=-----------..-""""'-==----şiddetli olmuş ve adeta intihap karşılaş-

p '/ f/ k J ' l J l k malarını andırmıştır. l 0 U lp Oma arl a ınaca Kahire 8 (ö.R) - Başvekil Mehmet 

Mahmut paşa bütiln alakadar devletler 
Vaşington, 8 ( A .A) - Assosiat edenlerin yanında hizmet a lan Ame- Montrö muahedesini tasdik edince Mısır 

P resin yazdığına göre reisicümhur rika tayyarecilerinin p ilo tluk dip lo- bükümetinin ikamet muahedeleri akdi 
B. R oosev e lt ecnebt m e mleketlerde malarmın geri alınacağını bi ldirmiş- için ecnebi devletlerle müzakereye hazır 
müesses hükümetlc rc · karsı ievan tir. e>lıduiunu bilclirmistir. 


