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J'cnt,~, 
Başmuharrir ve umumi n~iyat müdürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAJTJ ' 

DEVAM MtIDDE'l't Tlirldye için Hariç lçlrı 

Senelik ..••••••••.. 1400 Z900 
Alil ııylılc ••••••.•••••••• 150 1650 

L TELEFON: 2697 

flA TI ( 5 ) KURUŞTIJR 

-
Kültür Bakanı dönüyor 
Trabzon 22 (A.A)- Kill1ıllr bakanı B. Saffet 

Arıkan Abu vapuru ile hareket etmiştir. 

YENJ ASIR Matbaıvmla buılmıfbr 
• 

Mareşal Fevzi Çakmak Hatay seçimi 
Dün şehrimizi şereflendirdi o·· h.. · b. h 

. . 
1 

d k ~ un ur ve emın ır ava 
stasyon a as erı 

törenle karşılandı içinde . yeniden başladı 
akşam şereflerine ______ _ 
vilayet tarafından 
bir ziyafet verildi 

Bugün ve yarın lzmir 
ve civarındaki askeri 

tesisatı teftiş 
edecekler 

Bilyük Erkam Harbiye Reisimiz, Mareşal Fevzi Çakmak Vali B. Fazli Güleç, Belediye reisi Doktor Behçet Uz, 
dün ~am saat 18,55 de Denizli trenine bağlanan hususi va· müstahkem mevki komutanı general Rasim Aktoğu ve Bur
K<>nla şehrimize gelıniJ, Alsancak istasyonunda askeri me- nava komutanı general Nuri Yamut Mareşalı Torbalıda 
l'asimle ve hararetle istikbal edilıni§tir. karşılamışlar ve berabe= Izmire gelmişler&r. Mareşalm 

Garbi Anadolu askeri kıtaatını teftiş buyurmakta olan refakatlerinde ikinci ordu müfettişi Orgeneral Izzettin Ça
Mareşalımız Muğladan Denizliye g~, Denizli ve civa- J.ııılar, Korgeneral Mustafa Muğlalı ve Keramettin Kocaman 
11.ndaki askeri kıtaatı teftiş ettikten sonra şehrimize gelmiş- Milli müdafaa vekfileti hava müsteşarı Albay Şefik Çakmak 
tir. ve maiyyetleri bulunuyordu. - Sonu 2 inci sayfada -

Hava 
Tehlikesi 
Mevcut tehlike
lerin en 
büyüğüdür 

Kral ve Kraliçe 
Fransadan lngiltereye 

dün avdet ettiler 

·23 temmuz 
•• Unutulmaz gun 

Yeni Türkiyenin kurtu!UJ, kunı· 

lut ve yükseliş merhaleleri olan 
bunca tanlı tarihler arasmda bu en 
eski yıldönümünü de aayııı ve mİn· 
netle anmak milli bir vazifedir. 10 
temmuz .Wtanlann istibdadma İn· 

dirilmit darbe oldu. Milli kurtulu
fUD da ilk temeli. Gerçi bu temel 
Osmanlı imparatorluğunu çökmek
ten kurtaramıyacak, 11r& il?& feli
ketleri önleyemiyecek kadar zaif 
çıktı. Fakat bu hürriyetin ilam ha
disesinin tarihi kıymetini azaltmaz. 
aadece bunu daha uzun zaman tabii 
neticelerine, milletin tam hikimİye
tine doğnı cenİfletemİyen me,nıti
yet bükümetlerinin buireı.wiği, ce

aaretsizliği ve anla)'lfsızlığıdır ki 

1
. 10 • 23 temmuzun uyandırdığı hak-~ 

-SONU 4 ONCO S~HIFED~] 

Biitün 

Hataylı olmayanlar artık bu sefer 
fırıldak çeviremiyecekler 

Istanbul 22 (Hususi) - Hatayda tescl1 
muamelelerine gezıiıı bir hüniyet havası: 
içinde başlandı. Halk, davul zurnalarla 
ve neşe içinde tescil büro!aruUı gltm~ 
tedir. 

Antakya 21 (A.A) - Anadolu ajan.o 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Y ann sabah kayıt muamelelerine ap.o 
ğıdaki sekiz büroda başlanacaktır. 

lskenderun kazasında tskenderun bö
rosu Kırıkhan kazasında Reyhaniye ve 
Aktepe bUroları Antakya kazasında An
takya şehrindeki Osmıuriye bürosu ile 
Karsu Kerbeyaz Şehköy ve Ordu bfuo. 
lan her büroda bir reis ve bir Aza ve llg 
kAtip bulunacaktll'. Hususi mahkeme bb 
reis ve iki Azadan mürekkeptir. llk inti
hap nizamnamesinin 16 mcı maddesi t.. 
dil edilmiştir. Bu tadile göre Hatay oeçt.. 
mi cetvellerinde müseccel olan askerlez-. 

Kurtulan HAT AY onu kurtaron TVRK le jandarma ve pollslerin kayıtlan iptal 
ıukeri ve TVRK bayTağının himayesinde - SONU 4 tlNCtl SAHiFEDE -

büyük şehirler · 
• 

Türk milleti korun
ma tedbirlerinde 
hassasiyet göster~ 
meğe mecburdur 

Paria, 22 (ö.R) - Versay aembolik 
günü kral George ve Kraliçe Elizabetle 
birlikte bir çok yabancılar için de unu

.4!\'ık, 1 tulmıyacak hatıralar yaratmı~br. 
Dün akfam lı:ral ve kraliçe Ke Dor· 

seyde halkın büyük tezahüratına tahit 
olmuılardır. Fener alaylarından ıonra 

kral ve kraliçe Bukingham sarayı ile te· 

Hava tehlükesine karşı korunmak 

Her gün gündelik gazetelerin sa
hifelerini çeviren okurlar doğuda ve 
batıda cereyan eden, beşeriyet hesa· 
hına yüz karası olan bir çok faciala
rın tafsilahru görüyorlar. 

Zaman zaman Avrupa ufukları
nı karartan siyasi buhranların heye
canı içinde çırpınıyorlar. 

Hemen yıllardan beri gün yoktur 
ki muhtelif harp tehlikeleri gazete
lerin sütunlarını doldurmuş olma· 
sın. 

Buna rağmen umumi bir harbin 
alevleri dünyayı yakıp kavurmıyor
aa onun sebebi yeni bir harp facia
sının bütün bir dünya medeniyetini 
kökünden yıkıp yokedeceği endişe lngiliz kral ve kraliçesi 

lefonla görüşmüılerdir. 
Paris, 22 (ö.R) - Dün 17.30 da 

hariciye nezaretinde B. ve bayan Bonne 
tarafından verilen gala dinesi çok muhte· 

şem olmu~tur. Ke Dor11eyin bütün tarihi 
salonları kralın ziyareti için hazırlanmıt· 
tı. Ziyafete 120 kişi davetli idi. Ziyafeti 
takip eden resmi kabulde F ransanın en 
büyük simaları, diplomui, ordu, donan· 

ma, ilim ve edebiyat &lemine mensup 
büyük şahsiyetleri ve F ransanın en yük
sek ve en aevim1i kadınları zarif ve ca .. 
zip tuvaletleri ile hazır bulunuyorlardı. 

A VUSTURAL YA ABIDE.5lNlN 
AIÇLIŞI 

Paris, 22 { ö.R) - lngiltere kralı 
majeste George VI ve kraliçe bugün 
- SONU ONUNCU SAHIEFEDE -

hararetle hazırlanıyorlar • 
ıçın 

• 

•İnin bir çok milletler tarafından ı--------------

9
-

4
-

0
-------------

çok iyi anlaşılmış ve kavranılmış bu- Şehir stadı da bitecek 
lunmasındandır. 

Büyük Britanya harbiye nazın Hoa- §ılaşacağımızı bilemiyoruz. Umumi harp şısına geçerek siperde tere yağlı jambo 
re Belisha geçen hafta §erefine verilen senelerine kadar dilşmaıu yurdun sını- numuzu yer ve biralanmızı içerdik.> 

Dünya, barış içinde yaşadığını id-

dia edecek mevkide değildir. Mev- Karşıyakada beden ku- bir ziyafette şöylA! konll§Uyordu: rmda gördilğllmUz zaman karşısına en < Şimdi vaziyet bu kadar basit değil. 

2:ii harpler devam etmekte, harbin 
-< Müstakbel bir harpte nelerle kar- müthl§ müdafaa siWılaruıı koyar. Kar- - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

1lmumileşmemesi için de bazı mil-

letler menfaatlerinden, haysiyetle- ıu··bu·· ı·çı·n tahsı·sat geldı· rinden fedakarlık ve feragatkarlık 
llÖstermektedirler. Yeni 

Denizaltı 
Gemilerimiz 

Eğer 1914 faciasına tekaddüm 
eden yıllarda olmu§ bulunsaydık, 
hııırün cereyan eden hadiselerin on
da biri, cihanı tutuşturmağa kafi 
&Örülürdü. Fakat 1914 faciasının 
buırünkü nesle bıraktığı yaraların 
ilğırlığı, dünya silahlarında kaydedi
len tekamül her hangi bir harbi, ne 
~asına olursa olsun, göze aldırma
Ril mani olmaktadır. 

Gerek korku vesilesiyle ve gerek 
banş sevgisiyle olsun barışın korun· 
llıasından memnun olmıyacak dün
Yada bir ferd tasavvur edilemez. 

Bununla beraber itiraf eylemeğe 
~ecburuz ki sabrın, tahammülün, 
eragat ve fedakarlığın bir haddi 
Vardır. Nihayet hayat ve istiklale ya
pılacak tecavüzlere karşı harbi gö
:ıe aldırmak mukaddes bir hak ve 
llıukaddes bir vazifedir. 
h Dünyanın bugünkü gidişine göre 
Jaer dakika harbe hazır bulunmak 
Zlmdır. Hayat ve istiklallerini ko

:ı:mak istiyen milletler, dişlerine ka
r silahlanmağa, tecavüzlere karşı 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
HAKKJ OCAKOöLU 

• 

Bugü Alman tezkah
larında denize indir

me merasimi 
yapılacak 

lstanbul 22 (Hususi) - Alman· 
yaya sİparit edilmiş ve Alman tez
gihlannda yapılmakta olan iki de
nizaltı geınimİ%in intaatı bitmİftİr .. 
Vatan filomuza iltihak etmeğe ha
zır bulunan bu iki denizaltımızın de
nize indirilme merasimi yann deniz 
ınüst-~·- ve Berlin Bü-~:ı. el-Atlet kızlarımız ~- T-

Vilayetin ve belediyenin ıehri imar bip kılmak, mektepli gençliği de bu aa- çimi.zin huzuru ile yapılacaktır. 
hususundaki sistemli çalıtınaları, bu de- halardan kabil olduğu kadar fazla istifa- Gemilerimize cSür'ab ve cDal-
fa gençliğe spor aahaları ve kulüp bina• delendirmektir. mn tecrübeleri yapıldıktan oonra 
ları temin yolunda kuvvetli bir hamle 700 bin liraya mal olacak olan Kül- (Saldıray» ve cBabray» adlan ko-

Üzerindedir. Bu hamle, yeni gençliği ant- türparktaki büyük ıehir stadının 1940 ıı-.na"'""caktır"'"""'""• ==""""'"""'"""'"""""""""""""" 
renman yerlerine ve kulüp binalarına oa· - SONU ~ JNCJ SAHiFEDE -

Sovyet • Japon 
ihtilafı çok gergin ve 
tehlikeli bir vaziyette 

• 

Aaabiyyet jçinde ola" Moslcooodan bir mıııızcırıı - S01ıu 10 uncu sa11fııda -



Mareşal Feyzi Çakmak 
şe~rimizi şereflenditdi 

a et 1 
O rta 

Bergama ve ÔJ~mişt~ı Göztepede 
de at kosuları k J 
yaphr.~ak orta o u 

--0--

Ri 
ti yacı 

bir hususi 
açılıyor 

Vilayet makamı, ha ıene Jzmirde ya-
pılmakta olan idarei hususiyenin at ko-

l fUlanru vilayet içinde ıümullendirmek 
Bu mektep maarif programlarını ay

nen tatbik edecektir 

Hava 
Tehlikesi 
Mevcut tehlike
lerin en 
büyüğüdür 

-o---

Türk milleti lıonın
ma tedbirlerinde 
hasaaaiyet göster
meğe mecburdur 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 

üzere bazı kararlar almıştır. Hu9WSİ ida
renin bu iş için ayırdığı tahsipt üçe ay
rılmıştır. Bu sene ilkbahar k~ulan biri 
merkezde, diğer ikisi Bergama ve ö de- Bu yll ilk okullardan mezun olan 2700 retile açılacak olan bu müessese Izmi- korunma tedbirlerini almağa mec-

. ı k ·· .. ı k " tal b · orta okul k d 1 · · · rta _,_t ihti ' ermı burdurlar. Şüphe yoktur ki bu mil-mışte o ma uzere uçe ayn mıştır. usur e eyı a ro arı ıçıne rın o mcıs. ep yacına cevap v -
Bundan mabat memleket at yetişti· sıkıştırmak ve tek talebeyi bile açıkta ye çalışacaktır. le~erin en Ön safında biz ~ ~ 

ricilerinin at yeti tinnekrini teşm et- , bıralonamak üzere kültür direktörlü- ! Yeni hususi orla mektep, Göztepe ka- =~~ ~ı~dan t~ususta hıç 
mek, aygırlara ra~beti arttırmaktır. Ber· ğlince icap eden tedbirler alınmaktadır. rakolu karşısında, mesdut Italyan mek- d ışcm~ Y~ tur. d8h r~an ~ 
gamadaki at koşulan 24 mayıa tarihinde. Kültür direktörü B. Ali Riza orta okul tehi binasında açılacak ve ders yılı ba- ~mu2;: her . cviıdCn a VV:. · 

· ödemiş koşuları Mayı~ bidayetinde ya- . şmda faaliyete geçecektir. Bu sene, hu- dir. Cwnhunyet ordusu kendisın· 
Mcıraşttlımı.ıa Pati ve Kızıla11 114mma; büket vtten kıilarımız d k. B ti 

8
· K . ifleri üzerinde bızzat ~alışmakta ve lise ' ust orta --'~-be tılı- _11, .. .-ı be '-- den bir kaç miSil fuLı )[uvvetlerle 

. . . . p aca tır. o aıre e ergama erme~ıı ' d 1 . l s DR:Aı.c ya CU&. WAe ~ 
- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - sonra Karşıyaka ıske1esıne gelmışler ve .. b . 

1 
B d L 

1 
ve orta okul ı are erıy e temas etmekte.. bul -~,, ___ ,~ çarpı~ tercfli nctiCeler alinağa 

. binle halk f munase etıy e ergama a at .-oşu an1 , ~ . . . ııı:uu~ur. .. .• A • .. ~ 
Mareşalın lzmire geleceği haberi dün, ıskelede toplanan rce tara ın- yapılacağı gibi, ilk kurşun mera!limi gü- & Ağustos ayı ıçlııde yapılacak bır top- Gündüz talebesi sayısı ise yüz. elliyi hazırdır. Hükümet:imiz layık oldup 

& .. dm hatb ...::-~~ı.·-da ış' ttıUıY.i iPin dan hararetle karşılanmışlardır. - d öd . 1_ la , __ '- lantıda, orta okulların ilk sınıflarına ka- __ t..._ ehemmiyet ve haaaasiyetlc ordumu· 
Pli gu..ı.c.ı.gCLUUı l'U.i6 r-·• fi d.. lr..... kil...r.1.- nu e emı~te &Of'l r yapıtto0;a& ve aşu:uyaca&Ul"'. • .. • 
lıla:reşalı getiren katar her istasyondaı ı Mi.safirler §.ere ne un .. a-ıc:~. .,....,.. rağbete mazhar olacaktır. bul edilecek talebeleı:. hakkında bir for. Bu muhtelit orta okulun kız talebeleri zu ~odem ~larlil teçhiz eylemei-
ordumuza büyük sevgi hislerile meşbu yam~ ~~ :UZ ~ mü- , Yan;, ve ıslah encümeninin lzmir ko- mül hazırlanacaktır. Haber aldığımıza gündüz talebesi 0~ kendilerine ile- tedir. Orduya ~annnız aonsuzdur:" 
bulunan ballmnn tarafından .sellmlan- kelle! bır zıyafet ftrilmiş ve zıyafette , ,ulan için her ıene vennekte olduğu tah- göre bu işde semt meselesi. esastır. ride bir de pansiyon açılacaktır. Gilzel Karadan ve denizden gelecek tdi:li· 
mlştır misafirlerle birlikte Izmirde bulunan ge-- • d L 1 '-'- y . 1 . d Kül' ı·· bakanlıg·ı Sah k B rta b' t.:.•--~:... '--etli ı..:_ ·~-- aı-.ıA kelere lcaqı içimiZdC en ltüçük illi · erallar üst.ahit ki .. k ıısata os:anu mıyaca.ıı;:br. anı zmır e- ur , ı uca o ır WWIWI, .ıı;uvv uu: KJ&n: ~~ 

Tren saat tam 18,55 de ağır ağır Al- n ' m em mev ~ tum o- ki koşuların zaiflemesi mevzuubahis de- okulu direktörü B . Faik Akçin'in şehri- her: hangi bir ticar1 maksad takip etme- korku yoktur. 
Jallcak istasyonuna gelmiJür. Alsancak mutanları ve ~ay reis!en, ha:a ko- ~dir. mizde husust bir orta okul açmasına mü- mek şartile açılm.akta olan bu mUesae- Lakin bugün tehlikelCrin en l>ü-
1.stasyonunda vali muavini Cavit, general mutanları, belediye rebi, deon.i.r rüesası, --=- saade etmi.§tir. Kuvvetli bir idare altında sede Izmirin tanııınu§ muallimleri vazi- yüğü havalardadır. 
Seyfi, hava ve deniz komutanlariyle bir çok malt. ~ içtimai mü.esse- V _J / maarif programlaruıın aynen tatbiki m- fe bbul etmişlerdir. lapanyol faciası, Çin - Japon har-
mUstahkem mevki kurmay başkam, sat mUdür: ve müınessillm hazır bulun- ı ağmur ve ao u bi gözlerimizin önüne bir çok hakiı. 
;rübek rütbeli zabitan, Vilayet. parti, ce- m~. . . A k • k.atleri semıiştir. Ya1nrz lspanyad" 
miyetıermilmessilleri,bavakurumum.ü- Aziz misafiri görmek üzere Karşiyaka Dağteke köyünde V omısyonu hava taarraztariyle can verenlerin 
.,..ssm, Vıllyet devair mUdürleri, emni.- balkı knçilk yamanlar ~smı cloldur- mahsüle zarar Verdi adedi bir mifyon iki yüz: bini apnıf" 
,.t müd~ jandarma alay komutanı "\muştu. .. .. br. 
-ı....:-ı • ..ı-w la l "'--'· ı. .. -lA "'~k gmimt huplbı.Derie I~ ziya- f.&e mıııtalıaama. son sünlerde d~n Dah d'. H k d b' h ,......~ıı:ıu RY var ı_.~ !"404~- yv v . a un an eu a ır ava ta-
-·-'·...J~ fet saat Z3 de IOD& -'-.misafirler vbu• yaırmurlar, ebenyetle malı.sula bereket D •• 1 d ••he ~"'" -~ .1- t arruzu neticesinde iki bini müteca· 

Hm kurumu. Kızılay cemiy~ esnaf cmdan tezahürlerle uğurlaıımışiar ve ıret.imıiftir. y alıuz. bazı m~d.~t ~~- un op an ı ve mu ım viz Çinli hayata göcderiai yunml\I§, 
birlikleri. parti Halbvi, çocuk esirge- yiDe Bçra1dı motördyle Izmire dö.D- kaluda dolunun. zararlan gorülmuştur. belki bir o kadar insan da yaralan-
me kuru ~ bankası ft diler ~ milşlerdir. Şehrimi:uieki alakadarlara selen _ma- k 1 h • mıştır. 
fekküller ~ Mara.pla büketler tak- 1tlarepl bu günÇepıe~ IGraata göre Torbalı mıntakasına duşen ar ar ar itti az ettı Bu ficiaJar. gazete Ntunlarmda 
dim edilmiştir. Marepl. Kızılay büketi- askeri müessesatı ve kıtaatı teftiş edecek. bol y~urlar .~asında dol~. Torbalı- adeta günün zabıta vak"alan halin! 
ni ftftn kmlay işıretli .!Cvimli bir kıza incelemelerde bulunacaktır. Mareşal şe- nın ~e~ ~~~ mahsulle~ :ar: almıştır. Beşeriyetin yüz karası olan 

adını sorrnuı ve iltifatta bulunmuştur. refine bu gece saat 26 de Izmir Palas~ verm~tiT.l k oy b~ 2-;~ ~ • .;_uz. Vali bay Fazli Gfileçin riyaseti altın- çeşme mevkiinden halka pınar menba bu taarruzlann ş_u veya bu iasan1 
Resmi selamı ifa eden bir kıta aske- belOO.iye tarafından, yann gecede aynı ye:""' 0 ar~ tes ıt e 1 ~ştır. eytın, da orman baş mühendisi namına merkez suyunun ccnubundaki dallar, düşünce ile önleneceğini •nenl8ı, 

-ı- ı..~ uu ........ 1 
10

.y. ,_ saatte ordu ninde komutanlık tarafın- bag mah~ulu ve meyva agaçlan zarara 
.r;ı.u. U&ı.ınnt soran .. ..-~: ._..,ou ses- B d d _ .• • _L 'h şefi mühendis Cevat San.soy, Ziraat baş Hudut: Şarkan Altm dağ, garben Bu- çok feci bir şekilde aldanmış olduk· 
1.-.:..., .. ~-'·-1-r bır' \..-.t-.ı:- m"L--sı· dan bir ziyafet verilecek.tir. M.are§alın uğramı,tır. .CTgama a a cuz ı Ulll'l'i. at I L..-~ ma}iL~ 
cnıQ &<M:i~·....-. ..-.ıc:u.a,y.,; ~ müdürii Refet Diker, Veteriner direkta- ca şosesi Şimalen Halkapınar menbalan arının cezasını çe~ ~m:u.-

'.ı sml ,._ .~ tmt.,.+ıp Ba ..>.-. pazartesi günü Jı:mlıdcn aynhnaları ,·ardır. Muma mmtakaama da işen d l 
ue re sew.wı ua e ~........ nQIUnun rü Nuım Uygar, lzmir antlar ve atıcı- cenuben B1aca. ur ar. 
-ld x.. ında to bill . muhtemeldir. • dolu zarar vermiştir. T·· k 'll . L _ l'.-~- ..ıc. 
Y"'"' ı6• ID&ll aras o mo erme lar cemiyeti reisi Mustafa Barutçuoilu 2 _ Çqme hKJ&ıı-'ncfe 7.e7tia ell w ur mı evti, a. .....-ta .. aya: 
binen Mareşal halkın: * -=- ' Imıir avcılar ve atıcılar cemiyeti izasm- Karakijy, ~ bul~ınmaga mecburdur. Çok acı 

- VAROL.- Muepl Fevzi Çakmak Kwlçulluda Kemalpaşada dan Doktor Hüseyin Hulki Cura, Dok- Hudut: Şnbn. uzan byudm ~ b~ hakı~a~ ol~akla beraber açıkça 
Sesleri arasmda Alaancaktaıı a,yrılarakı:Bw:a balla. tarafından hararetle karşılan.- tor- Lü.tfU Rahmi Seren'den müteşekkil la nhen deafze Zeytba. eli soylemelıyız kı ~ taarnrzlanna 

ikametlerine tahsis edilen Atatürk kona- dı. Mareşal köylülerle kısa bir hasbihal- Ormon yangını, 7 00 vilayet av kQmisJonu av bölgelerinin 1;;: Alaşar ~ ıhnalen ;; ~~r~ı kamnma tedlirlerimiz kafi de-
ğına inml§tir. de bulımdu. Pa.rti namına kendisine hoş J planile alakadar mesaisini bi~ ve yol ube:rı Dciz, gıldır. 
Sayın Martp). refabtindıırki zevat ile ı lmedt edea. Buca parti başkanından Bu- parça ağaç )'an 1 il.mir viliyetlııi sekiz esaslı bölgeye ayır- ~ _ u~ böJaeslOO. lCavak. .':alırlz Te ya.iniz haTa iuvnderi-

saat 20 de Bayraklı Motörilne binerek ı ca halkına selam ve teşekkürlerinin bil- Kemalp~ kazasının Ç~r köyü civa- mış, her bölgenin ~ yerlerini: tesbit et- mızın omıızlanıvladu. 
~öd•~ ufak liir aednti yaptıktan dirilmesini rica etti. mı.da. •ara çamlaı mevkiiyle maden ıniştir. çayı. Yapılan manevralar, cihan silah· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~µ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ 

Fuar hazırlıkları da bir onnan ya.ngmı çık.mq ve eöndü- oun bahşeylediği salihiyete binaen ko- ~k " ~uben Kavak .köyilniln Oçer daki hadiseler, ispat eylemiştir ki. 
rülmüştür. misyon her bölgeden bir av sahasında kilometrelik sahası. hava muharebeleri şehirleri h.araoi

lki uat kadar devam eden bu orman 1 Ağust.os 938 tarihinden itibaren l 4 - Karaburun bölgesinde Giilbahçe, yetten kurtarmağa kafi gelmiyor. 

yangmmda 1 5 büyük çam. 100 k.üçük Ağustos 939 tarihine kadar bir sene müd- Hudut: Şark.an Karabarun. yolu, -- Her hangi bir filo ani baskınlarla 
çam ağacı. 250 armut ağacı; 60 muhte· detle avcılığJ yasak etmek sureti.le bu ben Bal'baros, ~alen Karapınar, cma- şehirlerde tahribat yapabiliyor. Bi
li! meyva aiacı, 250 üzüm k.ütüiü ve 20 bavıllide azalmış olan av neslinin üreme.- ben Karaburun yolun.ım Tatar çeşznesiıı- naenaleyn hava telllikesine karşı 
kental çalı yaııııuştır. Yangın, bağ yerin- si cihetini de karara alarak lıudutlarile deki başlangJc; yeri. alınması lazım tcdOirlerin oirio.cisi 
dek~ •erciYi_ temi:zliyen Çmar k.öylu Ce- gösterilen aşağıdaki yerlerde avcılığı ya- 5 - Torbalı bölgesinde Çile ve Ahmet kuvvetli hava filolarına sahip olmak, 
~alin ya.k~gı a~ten çıkmıştır. Suçlu ad- sak etmiş ve keyfiyeti alakadarlara tel> beyli, ikincisi de aru baskınTara Katşt şe-

Sun'i gül inşaatı ikmal edilmiştir 

)jyeye verilecek.m. liğ ettiği gibi av tezkerelerini vin ettir-- Hudut: Şal-lam Ahmet beyli köyumin hirlerde korunma tedoirleri almak-
--=-- mek maksadile ornwı baş mühendisliği- şarkındaki ~ garben keza köyün gar- tır. 

Emlak borcfarı ne müracaat edecek olan avola:nn tez- bma müsadif dal cenup denizine kadar, Birincisine karşı devletçe ve mil· 
Hazinenin t.abitle aattıiı emlak ve kerelerine de komisyonun yasak ettiği ~ben Kale dağı ve denizt şünalen Çile let~e ~apılan fedakarli_kl?r istisgaı 

-arazi borçlanmn sureti itfası hakkında av sahalarını gösteren birer nsika iliş- .köyünden Demirol.~ ~· edilemıyecek kadar geruştır. 
çıkan kanunun tatbikine. eylıiliin ilk. gü- tirilmesi münasip görülmüJtür. 6 :--- Menemen bölgesınde Emin1emhı Lakin ikinci kısım için fiili adım-
nündcı itibaren başlanacaktır. Komisyw.ı her sene planda gö.ster.ilen Gedız çayından sonraki sahası, lar atılmış buhmmıyor. Hususi mu· 

Kanunda mükeJlefler ic;in çok müsait av yerleriDd~n milnavebe ile memnu Hudut: Şarkan Hasanlar ld>yü, ıarben hasebe veya belediye bütçelerine ko
maddeler vardır. Taksit hesapları 15 yıl mıntakaiar ihdas edecek ve av neslinin Çakal dere, cenuben Ged.iz, ~alen Ge- nan biner lira, yeni yapılan evlerin 
ve ı 5 müsavi taksit hesabiyle yapılmak- üremesi cihetlerini temin edece-ktir. dize mUvui ve Ü4l kilometrelik kısmı, altında ayrılan birer sığınak, müda· 
tacl.ır. 7~manında. mükelleflere tebliğ 1 - Memnu askeri mıntakalar pllna 7 - Bergama bölgesinde GilzelhJsır, faa tertibatı değil müdafaa tedbirle-
edilecek ve borçlannı zamanında öde- dahil deği14ir ve bu menatilda avlanmak Çatak, Uzun Hasanlar, rinin karikatürize edilmiş şeklidir. 
meleri istenecektir. katiyen yasaktır. Hudut Şarkan ve şfmalen Güzelhisar Halbuki hava tehlikesi o kadaı 

2 - Av neslinin üremesi maksadile çayı, garben Aliağa yolıı, cenuben Güzel büyüktür ki bu husuata kaybedile· 

938 lzı:ııııiı: cnıtıena.,~ fuarının aıçı.L- Gayri mubadil işleri 1 AğiıStoa 93& tarihin<ıen: I Ajustoa 939 l:iba.r, US1m. Huanlar yohı, cek: zamanın doğuracağı felaketler] 
masına dön MhaMr lıir müddet kaldığı tabi tutulmu~ur. Baıhca otel ve gazino- . _ . . • . . tarihine kadar bir sene mllddetle aVlan- 8 - Foça balgestnde nı pınar, bir dakika gözlerim.iz önüne get:İx• 
frfo fuar komitesi toplantılarını Kültür- 1 fi 1· t r · d .. d · · b Gayrı mubadı11enn ışlemn tasfıye et- manın t..~- : ~.,,. .. ,... yasak edilen yerler Hudut: P:1ıu çe~mesile köy arasındaki k h · · · t-im} · · ·· .-w arın at ıs e erın e yuz e yırrnı e1 .. . . . ~--- -...- r- ıne , epımwn .. ..,.J eıını urpea u.ıe• 
parkta yapmağa ve hazırlıklan sıkı 11• mek uzere çıkan kanunun ıuretı tatbıki --1.....:ı___ lomım cen•ıNma milMdif vıt etrall ova v ter K . t' . tr. 

tenzilat yapılacaktıı. Yeni Iİılteler bu . . ak 'i~ ge ye • orunma cenuye mm e a· 
kıya takibe bqlaııuştır. f u&[ komitesi . bakkıncla bır talımatname hnıırlanm • 1-hmirin Buca şaeesi llaeıiaık ıra i1iR çamhk saha, fınd he · · l başlat la: a• 
Az.alan her ieCe •ld. ODll udu har ea- ba~ta a)fiadarfa; T~·kfı;, f I ta o}auju şehrimizdeki aliJcaau}aıa ge,. ğa X:ec~= can a op nm. 
hasındaki hazırlıkları ve inoaat işlerini uar zamanın a ote erın aza yo Cll len malumattan anlaşılmıştır. Alakadar- Kel Hu-seyı· n Pıamukcaluk B lık kl k .. k L_ı -'- • ...___ 'k · ı h ı .. . . . .. .. .. ~.. u mevzuun var , yo u mu· 
kontrol etmektedir. aoıaı etac:9Crı ve ~ saı asıy e a - lar her PD rniHı Emlak mudurlugu~ v tah .. 1.. k 

, __ • • _ı_,! d:t.:....:.;.. . y t '- .. d k . _b d 'I . 1 . • nakaşcısı yapmaga ammu u yo • 
Sın"t aöl inpatı ilana} cdihni3fir. GO. ıu ur aç etmen:n mene ıu;1119tw.. a ~~ rauracaat e ere g.ayrı mu ~ ı ış en tur. Çünkü böyle bir tehlikeyi ön le-

le akıtılacak n<>ora suyu müze müdürlü- ve odalar sıkı surette .kontrol edilecektir. hakkında mnlUmat 1Stemektedırler. u l _J Ea.e Akala mıntaka•ı L • • b .. d h . t ;.:. .. .. . r a laapishaneainııen o. meK. ıçın ugun en assaaıye g..,... 
- - kootı'aN _.ı,...tın......,da,-. lvair 1911lıaana 1 P:WZC.Z~LZZ27..0T./7/.:tAWJ.J oJacak termezsek yarın en aziz varlıkları· 

actirilmcie .... """fbr. Su. göle bir T S. kaçh ve yakalandı mızla birlikte yok olmağa mahkuırı 
Wta •bcaktır. Sani ~de yapa- ayyare JD eması T~~!~n Fo mmtaiuaıda pamukçuluiun is- insanlar vaziyetindeyiz. 
~ ~~ eilencden ~ motör lf:'" • b:m.irde mü~ bmllilu ~ tildaali.: lliikümetimizi bu JDe"JZU üzerin- Hayatımız mevzuubahis olduğ\J 
~ JÇm ICaP ed~ ~ ve_ll~ Bl!C tJN ~1 --~temmuz 938 den ıt~en. rM: mm kaybettiiemeie mUTaffidt olan de dmm.ağa .nketmiftir. FiJl\alrika Eıe- bir raha~~ karııaı~~ ~asıl az ve-
~·~ Göl ~~ ~ Ze:tkme._ C ..... me.. Pa:ran olmıyan 2 filim l>irden Tit. llZllll müddet ele . Bademler de uk iatibeel&a her eene artmakta ya çok butun servetirnızm nazarı· 
DıD Wjlcemmel 1m eser l.a)iıxle. yulı:aelm~ ı J u A N • T A -- ~ pmm • ' - . ıruzda. bir kıymeti kalmıyorsa, hava 
tiL Ba ----.... .... bü:...-:L -'"" H 'L l:.oyüaden Kel HÜ8eyin seçesalilrde Uda. d&'ftlll etmektecfır. önümüZdeki Mile hı~L . . b'. ··kı ••V•• kar ında 

•---- ,,....._ ·-0 Ya ~ •• J te ıu.esının uyu ugu şıs 
ı..t etmanai ;;..i .. ban tedhir:ler -'·--- ma B.d~ ~e ıPtmit n :renidesı lzmi ı:miiatMeiline akala pamuju tnzi d . ıı· . d.. .. 1 · ·ıze ha-

" -s- .unuur a aynı ıssı uşunce erım 

tir. Göl iizerinddr.i p.zino ancak bir... 11..,.ur ç•uan ROP Ş NDOR bire.le *!-dikkA· ..,iilCIP- SQda u~ edilf:cek. Te ili; .... 90IU'a Eiıecle yahıız kim kılmalı . 
tinllat ren olacak TC ~t DWlm- Orbstr••• , ett : A lad& ywıbllı~ ~iki buçui. yıl! bapea akala pamuiu ~yapılacak~. Yer- Zira tehırı: tasavvur t.rlilebildi• 
~. Ve 100 JciPik orkestram tarafmdan temsil edilmif malık:um cdilmiftfr. li pamuklarm oct&dan bllmıuiyle Ege ğinden çok dana büyük ve ~niştir •. 

Fam ~ ~eki otel ŞMane menulu.... Muzikah mülenunel fi&m Cenam Udacla cm mnde Pdr· mmtwb. AJW& mmtwh• olacaktır. Türk milleti hava tehlikeıine k ... ~" 

2 1 L K G E C E 
mekte olan suçlu gece vakti Urla hap~ Nazilli pamuk iıli.h istasyonu direktö- korunma cemiyeti i~inde b~turt 

Es•ar •• banaiı.:Wı pençe.relerindeki demir par- rü hay Kemal, 1zmir vilayeti pamukçulu- mevcudiyetiyle birleşecek, btt DirJe! 
• maldıkla.a açmak mıretiyle. bç~r. iu etrafında tetkikler yapmak üzere 1:1- me ile vatanına, milletine, cemiyet•· 

Y ..ı.m içinck nargile ile es--l GAR Y CO Q PER ANN A ,..,.. EN Suçlu Kel Hüseyin teknar ltakalanuut- mire a~ ve cliiD Menem.ene hareket ne ve nefsine kal'§ı olan vazifesini 
raı ~eri a6riilea Beşir lhnhim. - .:.ı J tJL Kel Hüaeyini yakalamakta mUYaffa. etmittir. !Say: Kemal Menemenden. Be,.. yapmış ve yerine getirmit olacaktır. 
-~- ---..~_r_ -~ --"'-~ T•.r.,,t.., ..,. • .,. lair amelle temsil edilmit ıahane dra11Lo. "-·tı· -n._,,,_ U '-•- _ _ _ı ___ L--LoL La- _.,,...._ -eı:·-L -~.ıa da ttkiklaine cı.. Ba<ıka seı~~ yolu yoktaY. 

~;:__ .. ___,.. muın&n1 --..eye ·~- SEANSLAR :. Juanita: 3.35 - 6.35- 9.35 te ilk Gece S VE & DE .-sz~ .-nu.... na nrm ~ &! .,__-..- •-Y - uınıo ~ oarnc:L 1 OCAKf>öLU 
oet"~- hı:m~:zı:22:xz:zzıııı:z::•ıırz:ır=ılii12:liır.ıQ~w.iılliiimlt:.iilz:zv:.zz;,::-:p~z~<:it::Y:.;l:<Z<'G'Giıı&M'•teilliriıfi.pG&&e&zc;ızGızt:ııneaal mutanı K.mm Doiaa takdir: edilmi§t:ir.. vam edecek.tir. HAKK 
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TELGRAF HABERLERi Pragda 
·' JI' at 

Profesör Bayan Afet 
Akalliyetler layi

hası meclise 
tevdi edildi 

Beynelmilel tahsil büroSu konf e
f er ansı ikinci reisliğine seçildi 

-0--

Prag 21 (A.A) - Nazırlar arasında 

kanun komisyonu gece geç vakitte me
saisini bitirmiş ve akalliyet1erin idare 
muhtariyeti hakkındaki kanun layıha

larını mebusan mclisi reisine tevdi ey
lemiştir. 

Cenevre, 22 (AA) - Anadolu landika, Fransa, Macaristan, 1ran, lrlan- den birisine de profesör bayan Afet in- -------
Akhisarda spor ajanaının hususi muhabiri bildiriyor : da, Japonya, Letonya, Litvanya, Lük- tihap edildi. Profesör bayan Afetin ikin-

Beynelmilel tahsil bürosunun yedinci semburg, Meksika, Norveç, Hollanda, ci reisliklerden birisine intihabı konfe-
lenelik konferansı açılmıştır. Polonya, Romanya, İngiltere, İsveç, ta- rana muhitinde gayet iyi tesirler uyandır-

Akhisar, 22 (Hususi) - Burada 8C· 

nelerdir sönen spor varlığının yeniden 
ihyası için 935 senesinde resmen teşek
kül eden ve sonradan maddi imkansız
lıkları yüzünden kapanmış olan (Akhi
sar spor) kulübü yeniden açılmıştır. Bu 
hareket muhitte sporun can1arunasına 
mahsüs derecede vesile olmuş ve genç
liği harekete getirmiştir. tlçebay Rifat 
Yenal bu teşekkülü şimdiden kuvvetlen
dirmek ve beliren ilk hevesi arttırmak 
i~in başka kulüplerle temaıılar arıyarak 
gençleri Balıkesir ve Çanakkale gibi 
Spor hareketlerinde ileri gitmi~ memle
lcetler gençliğiyle karşllaıtırmış ve genç• 
leri bu hafta Çanakkale kıyı)annda gez
dirmiştir. 

Konferansa 43 hükümet iştirak et- viçre, Türkiye, Çekoslovakya ve Domi- maktan hali kalmamıştır. 
ınektedir. Bunlar : Efganistan, Alman- niken cümhuriyetleridir. Bayan Afet önümüzdeki toplantılar-
)'a, Arnavutluk, Arjantin, Avusturalya, Konferans açıldıktan sonra reis ıaeçi- dan birisine riyaset edecektir. 
Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Ko- mine başlandı. Alman murahhasının Konferans ilk mektep hocalarının 
lombiya, Küba, Danimarka, Mısır, Ek- teklifi üzerine riyasete Fransız murah- maaşları, Latin ve eski Yunancanın tah
\'atör, ispanya, Eatonya, Amerika, Fin- hası intihap edildi. Oç ikinci reislikler- sili gibi meselelerle meşgul olacaktır. 

Paristeki siyasi temaslar 
.Yalnız lngiliz - Fransız dostluğu üze
rinde değil dünya politik meseleleri 

Üzerinde de görüşmeler oldu 

Memleket sporunun terakldsi için (Ak
hisar spor) kulübünün tefrikaya düıme
den tam bir vahdet İçinde yaşamasını 

ar%U ederken Belediyenin gençliğe tah
sis ettiği paranın önümüzdeki bütçede bir 
az daha arttırılmasını temenni ederiz. 

--=-Roma, 22 (ö.R) - Fransa baıvekil 
Ve hariciye nazırı ile İngiliz hariciye nazn 
arasındaki görüşmeler hakkında Paris
ten §U malumat veriliyor : iki memleke-

B. Halifab 
tin devlet adamları Avrupanın muhtelif 
rneselelerl ve lngiliz - Fransız iş birliği 

hakkında realist görü§lerini tamamlama
§a çalışmışlardır. Bu muhavereler eon 
derece samimi olmuştur. Lord Halifak
•ın Londrndnn Parise hareketinden ev
vel bay Hitlerin memuru yüzbaşı Vid
rnan tarafından İngiliz hariciye nazırı 
n~dinde yapılnn teşebbüs te görüşme
lere mevzu te§kil etmiştir. Almanya mu
ayyen olarak her hnngi bir teklifte bu
lunmamış, sadece bütün meselelerdeki 
tıulh arzusundan bahsetmiştir. Muayyen 
olarak olsa olsa Çekoslovak meselesine 
temas edilmiştir ki burada da Alman 
rnümessili ihtilô.fın Prag hükümetiyle Sü
detlcrin mümessileri arasında dostane bir 
tekilde halledilmesini AJmanyanın sa
mimiyetle temenni ettiğini temin etmiş
tir. 

Lord Ha lif aks Fransız devlet 
adamları nczdjnde bermutat başvekil B. 
Ne,·il Çemberlaynin renlist tezini müda
faa etmiştir. Bu da merkezi ve garbi Av
rupadaki dört büyük devlet arasında iş 

birliği tesisine aittir. Yüzbaşı Vidmanın 
londradaki teşebbüsleri Almanyanın 
böyle bir it birliğine katılabileceğini gös
termek suretiyle bu teze daha ziyade kıy
met verdirmiştir. 

Fransız baıvekili bay Daladiye çok 
anlayııılı davranmış ve her noktada ln
gi)iz hariciye nazırının prensiplerine işti
rak etmekle beraber tefenüatı eksperle
re tetkik ettirmek hakkım muhafaza et-
miştir. • 

Paris, 22 (AA) - Gazetelerin bü
tün sahifelerini hala lngiliz kral ve krali
Çesinin i§tirak etmiı oldukları merasime 
ait tafsilat ve fotoğrafiler halkın heye
canlı alkışlarına ait ma1umat işgal et
ıtıektedir. Gazete mütalaaları, bu ziya
ret münasebetiyle yapılmış olan müzake
reler hakkındadır. 

Matcn gaetezsi diyor ki: 
Fransızlarla lngilizler arasındaki dip

lomatik müzakereler son derecede tesel
li bah~edecek bir intiba bırakmaktadır. 
Bu .. k 1 muza ere er kral George ile lı:raliçe 
Elizab t' · 1 • . ,_ e ın zıyaret erının ço&. faydalı bir 
rn" • 
tıteınmimi olmu§tur. Her iki taraftan 

dlı>lonıatlar cok ivi çalıomı§lardır. Şim-

di söz askerlerimizindir. Daha şimdiden 1 ehemmiyetine bir delil addediyor. De. 
bugün villera Bretonada Hor Belisanın mokrasiler her tehlikeye kar§ı koymak 
general Gamlen ile uzun bir mülakat için aralarındaki bağı sıklaştırmışlardır .. 
yaptığı haber verilmektedir. Bu da sulhun muhafazası üzerinde en 

GAZETELERiN TEFSiRLERi 
Paris, 22 ( ö.R) - lngiJiz hükümdar

larının ziyareti hakkındaki tefsirler İngi
liz - Fransız antantının sağlamlığını gÖs· 
termekti. Bunun tam neticeleri ileride 
daha iyi görülecektir. Fransız milleti
nin lngiliz hiikümdarlarını dostluk ve 
heyecanla karşılamakta gösterdiği birlik 
kral ve kraliçe üzerinde derin bir tesir 
yapmıt ve ukeri geçit resminde göze 
çarpan Fransız kudret ve kuvveti de 

çok müessir olmuştur. Kralın B. Lebrü
nü yedi senelik riyaset müddeti bitme• 
den evvel Londrayı ziyarete davet et-

Develere burunluk 
takılacak 

Vilayet dahilindeki bazı yerlerde 
ba§kalarını ısırmaması için develerin bu
runlarına çuvallar geçirilmekte olduğu 

görülmüştür. Vilayet, sıcakların tesiriy
le esasen güç nefes alan bu hayvanların 
bu suretle i~kenceye tabi tutulmamasını 
temin için alakadar dairelere bir tamim 
göndermiştir. 

Bundan sonra hayvanların burunları
na çuval değil. örme ağ ~eklinde bu
runluk takılacaktır. 

Cehenneme kadar 
y<-lun var! 

mesi en kıymetli bir teşekkür mahiyetin- Cenubt Afrikada Yohaneaburg §eh-
dedir. rinde Margerit isminde bir kadın otomo-

lngiliz gazeteleri aıkeri geçit reı- bille giderken korna çaldığı için polis ta-
minde tezahür eden Fransız kuvvetin- rafından arabası durdurulmuştur. Kadın 
den takdirle bahsediyorlar. bir müCldet polisle münakaşa ettikten 

cOaily T elegraph> askeri münekkidi sonra canı sıkılmış, ve cHatınm lçin 
diyor ki : Bu geçit Fransız askeri kuvve- buradan çekil.. Sonra canın isterse ce-
tinin göz kamaştıran bir ispatı olmuştur. henneme kadar yolun vau demiştir. 
Buna Fransız askerinin mazisi hakkın- müsait tesiri yapacaktır. Polis, vazife sırasında memura haka-
da bilinenler bu intibaı bir kat daha İtalya ve Almanya Fransayı tecride ret suçu ile kadını muhakemeye aev-
kuvvetlendirmektedir. muvaffak olamamışlardır. Bunun bir te- ketmiş, hakim iki tarafı dinledikten eon-

İaveç gazeteleri lngiliz kralları Parise zahürü olan ziyaret göstermektedir ki ra şu karan vermiştir : cCehenneme ka
gitmek Üzere iken bay Hitlerin yüzbaşı Avrupanın en büyük iki demokrasisi dar gitmek insanın elinde değildir. Son
Vidman vasıtasiyle eulh niyetlerini Lord anar~inin daha ziyade teveıısüüne müsa- ra madam canın İsterse diyerek polisi 
Halifaksa bildirmiş olmasını ziyaretin ade etmeğe mütemayil değillerdir. cehenneme kadar gidip gitmemekte aer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~===~ ~d~rakm~~&~~~ep~~ h~ 
karet kastı yoktur.> 

Roma seyahati etrafında Macar 
tefsirleri gazetelerinin 

Roma 22 (ö.R) - Macar başvekili B. 
Imredi ile hariciye nazırı B. de Kanya
nm Roma seyahati Macar gazeteleri ta
rafından eheımniyetle tefsir edilmekte
dir. cPeşter Lloyd~ Italyanın Macaris
tanla Yugosla'Vya arasında bir mukare
net tesisine çalıştığını memnuniyetle 
kaydediyor. Italyan - Macar dostluğu ve 
Roma - Berlin mihveri adalete dayanan 
bir sulh tesisinden ibaret asil ve realist 

gayesine devam etmektedir. Beynelmi
lel iş birliği sulhu korumak için en iyi ça-

redir. Sulh mihveri bütUn sulh dostla
rını iştirake davet etmektedir. 

Roma 22 (ö.R) - Italyan - Yugoslav 
dostluğunun bir tezahürii olarak Italyan 
harp gemileri Yugoslav limanlarını zi
yaret edecektir. Bu münasebetle geniş 
tezahürata vesile olacak bir kabul prog
ramı hazırlanmıştır. 

Diğer taraf dan lngiliz harp gemileri 
de Ağustosda Italyanın Triyeste lima- .Macar başvekili B. Imredi 
nını ziyaret edeceklerdir. Bu filo bir mensup diğer bazı gemiler de Fiyoma ile 

kruvazör ve beş dili.1.ruyerden mürek- ikinci derecede ehemmiyeti hm bazı li
kep olacaktır. Ingiliz Akdeniz filosuna manları ziyaret edeceklerdir. 

--=--
Zarflara inanmıyan 

hakim 
Nevyorktn Daniyel Taki isminde bir 

genç, hırsızlık suçundan hakim huzuru
na çıkmıştır. Suçlu, muhakemenin baş
ka bir güne bırakılmasını hakimden iste
miş ve bunwı için de şu sebebi ileri sür
müştür. 

- Bugün ayın on üçtidilr. Halbuki 13 
rakamı bnna çok uğursuz gelir. Haya
tunın bUtün felaketlerine on üç yüzün
den uğradım. Ilk tevkifim ayın on üçün
de oldu. 13 ikinci kanun 1936 da evlen
dim. 13 §Ubat 1936 da karun beni bıra
kıp kaçtı. 13 dolar çaldığım için ilk defa 
13 Eylul 1928 de 13 gün hapse mahkum 
oldum. 
H~kim bu garip isteğe §U cevabı ver

miştir: 

- 13 rakamı bana çok uğurlu gelir .. 
ÇUnkU ben 13 Mayısta doğdum. 

Sonra davaya devam ederek suçluyu 
beş sene hapse mahk\lln etmiştir. 

-=--
Zorla boşanacaklar! 
Ber1inde cBoşaruna kanunu> ismi ve

rilebilecek yeni bir kanun neşredilmiş-----=-------==---·----------------- tir. Bu kanuna göre Avusturyada fili oI-

Ak C 1 Akh. J LJ Jk • mıyan bir erkekle evlell1ll4 Alınan ka-saray ve ' an- ısaraa na evı dının veya Ari olmıyan bir kadınla ev-

/ 

Akhisnr 22 (Hususi) - Vali doktor lenmiş erkeğin nikahları ve evlenmeleri 

kırıda zelzele 0 du Lütfü Kırdarın himmet ve Kaymakam hUkümstiz .sayılacaktır. Bu kanun ma-

çank 22 (A A) B t 12 Rifat Yenalın gayretile bUtün noksanla- ziye de şamildir. 
ırı . - u gece saa Alman hükümeti bu suretle evlenmiş 

de zelzele oldu. Hasaray yoktur. rı ikmal edilmiş olan Halkevi ilk hazır- lan k '- fak t1 • . 1 o arı ve .-ocayı muva a ennı a -
Aksaray - Konya 22 (A.A) - Bu gece lığı bu defa binanın yüzde bir iskonto mağa lüzum görmeden birbirinden ayı

saat 24. 1 de şimal istikametinde ve Üç ile 54000 liraya ihale edilmeslle netice- rabilccektir. Kezalik karı lı:oca, tarafeyn• 
saniye devam eden orta ıiddette bir hare lenmiştir. Halle ve bilhassa gnçlik Hal- den birinin lri 1rktan olmadığını isbat 

ketiarz hissedilmiştir. Bina ve sabırsız.. suretiyle isteklileriyle de birbirinden ay-
ıayja,t ~oktur. nlabileceklerdiL 

SON HABER 

Fes kalktı 
Halayda şapka buhra

nı başgösterdi 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor : Seçim tes· 

ci) ve kayıt muamelesi MiHetler cemiyeti delegelerinin vasıtası ve ya· 
hancı tercemanların delaleti ile yapıldığı zamanlardan bir kaç misli da· 
ha çabuk devam etmektedir. Bunun da sebebi komisyonları Hataylı 
reis ve azaların idare etmesidir. Hataydan gelen malumata göre ora
da fes tamamen ortadan kalkmış gibidir. Bu çabuk istihale piyasada 
bir şapka buhranına sebebiyet vermiştir. Bir çok kimseler kendilerine 
hiç değilse birer kasket temini için Halk.evine baş vurmaktadırlar. 

Yine bir çok kimseler fes ile gezmekten ise baş açık gezmeği ercih 
eylemektedir )er. 

Suriye memurları 
Halep yolu 

külô.t 
üzerinde müş

cıkarıyorlar • • 

lstanbuJ, 22 (T e)efonJa) - Anadolu ajansının hususi muhabiri 
Antak.yadan bildiriyor : Halebe gidip gelen Türklere Suriye hududun• 
daki jandarma karakolu tarafından gösterilen müşkülat son dereceyi 
bulmuştur. Bu karakollardaki Suriye memurlarının en az yaptıklari 
işkence otomobil ve kamyonları içerilerindeki kadın ve çocukları acı
mıyarak cehennem sıcağı altında saatlerce ve sebepsiz yere beklet
mek oluyor. Bu hal devam ettiği takdirde mukabele bilmisildc bulun· 
mak üzere ve ayni yol üzerinde bir Hatay karakolu tesisi derpiş edil
mektedir. 

lOuncu yerli mallar 
açıldı • 

ser1?ısı 
• 

Jstanbul, 22 (Hususi) - Onuncu yerli mallar sergisi, iktısat vekili 
bay Şakir Kesebirin mühim bir nutku ile saat on altıda açıldı. İktısat 
vekili, endüstrimizin geçirdiği tekamülden bahsetti. 

30 Ağustos 
Zafer bayramı Hatayda 
askeri tören Y.apı1acak 
İstanbul, 22 (Hususi) - Her sene 30 ağustos tayyare ve Zafer 

bayramında ilan edilen askeri terfi listesinin hazırlanmasına başlao· 
mıştır. Bu yıl 30 ağustos bayramı çok büyük bir şekilde kutlanacak· 
tir. Hatayda ilk defa olarak askeri merasim yapılacak ve kıt'alarımı
zın geçit resmine Fransız müfrezeleri de iştirak edecektir. 

ft .. nkara polis mektebi 
ilk mezunlarını verdi 
Ankara, 22 (Telefonla) - Bugün Ankara polis mektebi ilk me

zunlarının diploma tevzi merasimi yapıldı ve pek parlak oldu. Zafer 
abidesine çelenk koyduktan sonra mektebe dönen genç zabıta me• 
murlarımızı genel kurmay as başkanı general Asım Gündüz ve Da· 
biliye vekili bay Şükrü Kaya teftiş ettiler. Mektep müdürü bir nu .. 
tuk söyledi. Mektebin birincisi bu nutka mukabele etti. B. Şükrü Ka
ya da bu münasebetle mühim bir nutuk iradetti. 

Hariciye Vekilimiz 
Romanya valide kraliçesinin 
cenaze töreninde bulunmak 
üzere bugün. Bükreşe gidiyor 

İstanbul, 22 (Hususi) - Valide kraliçe Marinin cenaze merasimin .. 
de hükümetimizi temsil edecek olan heyetimiz hariciye vekilimiz Dr,. 
Rüştü Arasın riyasetinde olmak üzere yarın Zafer torpidosuyJe KB&<o 
tenceye hareket edecektir. Bu heyete Cümhurreisliği yaveri B. NB§it 
refakat edecektir. 

lstanbul, 21 (A.A) - Mezunen şehrimizde bulunan Bük.re§ el~ 
miz Hamdullah Suphi T anrıöver valide kraliçe Marinin cenaze mera
siminde hazır bulunmak üzere Bükre§C hareket edecektir. 

Yüzbaşı Vidman 
Londra temasları hakkında Bit

lerle görüştü 
Berlin, 22 (A.A) - Dün öğle vakti Berlinden hareket etmi§ olan 

yüzbaşı Vidman Berstesgadene gelmiş ve derhal bay Hitlere Londra• 
da yapmış olduğu görüşmeler hakkında malumat vermiştir. 

iyi malumat almakta olan siyasi Alman mahafilinde öğrenildiğine 
göre bay Vidman Londra hükümetine muhtıra kabilinden bir şey tev· 
di etmemiş olmakla beraber İngiliz zimamdarlarına hali hazırda mu
allak bir halde bulunan beynelmilel siyasetin büyük meseleleri hak
kında Alman zimamdarlarının ruh haleti ve hissiyatı hakkında malu
mat ve.rmek icin bu ziyaretinden istifade etmiştir. 
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Kazanç vergisi hakk nda ~~A!~~!,.~ 
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• 

VE KUMPANYASI . Adliye vekaletinin tebliği kanunun 
:;,, .:_""ı;acera romanı""""~ nasıl tatbik-·edileceğini gösteriyor 

Unutmamalıyız ki 1 O - 23 tem
muzun •._ı.ca yaraı- ~e Ata
ttr iimijz4lr, E;. ~u lııtfıdat için
ııle _.,. iltlıJWi wırlı- uyanık 
ve azimki.r pyretidir ki millete tam 
hU:lmlyet yohmda bu ilk zaferi ka· 
...Wll'DllftQ\ Bugün bonu lwtırfa-

2"7.7.Ll Büyük 

y ol kenarında sepetli bir motosik- için beni bu bağlardan kurtann.. k J k ı d ) ıWl& 11'11~ ı.&kiaııirü ,-ı.: 
Jet duruyordu. Niyangın bu yalvarışı doktor Ce- Bütün , 'mükellefler bu tebliği dik at e o uma 1 ır ar ifadesi olan cltınhuriy.U Ye onun 

Cus, cMösyö Jan> ı sepete oturt- malyanı harekete aevketti. E.ğildi.... odu yaratıcuını milli inkılib-m ilk 
tu. Üzerine bir battaniye örttü. Mongolun bağlannı çözdü .. Elleri Bilları, Plaklara şarkı okuyan meş- !arını varidat dairesine bildirmeleri VQ ~ v• wu.ıı. hükümlerine riayet ~tll&- qj>ifesiıt<h uıiwıt(le oluyo-

Hareketlerinde büyük bir sadakat titriyordu. hur artistlerden biri veya keman, J?iya-. oyun oynattıkları tiyatro binasının gayri ye!I)~ ne muamele tatbik olunacağı nız. 
ve ba.ğhhk vardı. Ağzından, sanki güçlülr.le çıkıyor- no vesair illetlerde beynelmilel şöhret safi iradı 2000 liradan az olduğu talmin!e tayin edilmaktedlı. Bu bendin 1 ve il~- ---==----- Biraz gayret mösyö Jan .. De- muş gibi §U kelimeler döküldü : sahibi ecnebi bir artist kendi hesabına bunun üserine ve müdd.ti inalleriıı.• retli hükii.ınleti "ı<ır&inin ıur<:ti tah.tiliıı.ıt H 
di. Gideceğimiz yer oldulı:ça uzalc.. - Ne oldu .. Anlamıyorum .. An- bir tiyatro veya sinema salonu kiralı ya- ıöre ayrıca veıııiye tabı tutulmaları icab tnltok eW>.aktedir. Bu hilkii.uıle.re gör11: at ay 
Aldığım cEmr> e harfiyen riayet lii- lamı yorum.. Kafam yerinde değil... rak iki, Uç gece veya bir hafta on gün ~. 31 nci ma~ ç v<ı tt hkrelatuı.da ~ıı.-
zım. Şimdi eve gitmiyoruz ... Orada Bağlanndan kurtulan Niyang kı- mu~en saatlerde konser verdiii tak- VI - 37 nci madden.in Ç ve E fıknla.. xı1ı mii.kellailerin veraileriııiıı tıUısiliııdt e e 
tehlilı:e var .. ~ yere gideceğiz. .. sa cümlelerle vaziyeti anlattı. dirde bu kooserle.re biletle girilmekte rına giren ve tiyatraluda. çalışan ~ 6SllS hide, meıJ<W fıktal<ırda yuılı ~- seçımı 
üzülmeyiniz .. Her türlü tertibatı al- Doktor Cemalyanın halsizliği bu olduğundan bunların vergil&i E fıluuı ler haricinde bJan mükelleflerin en hıs veya heyeti~ s-lı brııılımn, buı:ı.l&r 
dun.. izahattan sonra büs?ütün arttı. . mucibince tarh-Olunur. Buna mukabil her çok tesadüf olunan faaliyet tanlarile tek- yokşa keııdiluiniD gerek bilet bedeli, BAST ARAFI J NCI SAHIFEDiı 

Motör harekete geldi. Sepetli mo- - Bu nasıl kabıl.. Nasıl kabıl hangi bir kır bah~de, burayı işleten- lif §ekilleri de aşağıda gösterilmiştir: &<tt<tk üc~t üz~en he'8J)lıuıa~k. olan ..ıileçelr,tir, ltürolu saı.h t rc±'tdr 
tosiklet son hızla asfal yola saldırdı. olur bu .. ? leo:den gerek şahsen ayrı ayrı, gerek bü- A) Sinemalarda perde aralarında nu. vwailtri h.w1 mükelı.fleriıl istihluklıı- on ikiye lı:lldar ijjledtll a on 
Kısa bir zamanda Parisi katetti, Şa- D~ye mırıldandı. tün trup bir şahıs addedilmek suretile mara yapanlar, sinema bilet bedelleriniıı. rından vey~ hisııeleriruicıı. ke~ alııWt on •e!Pff adar açılt bııl~. 
ranton kapısından geçti ve ayni sür- Nıya_ııg : . •. .. her gece muayyen bir ücret alarak ça- % 5 i nisbetinde vergi vereceklerdir. üzere, varidat dairesine bir irsaliye ile Antakya 21 (A.A) _ Anadolu ajan-
atle 6 numaralı devlet yolundan Lu- - Sız bahçenın buyuk kapısından lışan bir saz heyeti veya bir varyete B) Ecnebi memlekeUerden gelerek yatırmalarıdır. sıw.ıı hususi muhabiri bildiriyor: 
jon İstikametini tuttu. girm_ediniz mi doktor? trubu Ç fıkrasının 11 numaralı bendine Türkiye-de bar, dansing, çalgılı kahvıı Verfilerin t~ye zaman.ı konser, teıuil Seçim koınj.<;yonu verdiği bir ~rca 

V Dıye sordu. . dahil olanlara bir ıniııal teşkil eder. veya lokanta gibi yerlerde bir ücret mu· oyun n müını,sili bir haftadan az devaın t•eüml• diJ<>tkl: 
Y!.R!JCI KUŞLAR -. Hayır .. Arka _kapıdan gel~ım. V - Kanunun. 37 inci maddesi, 23. ün- kabilln~e numara ~apan veya çalgı çalan ettiği ~dird~ .bunlvın _hi~ -~a,kip Türk ve arap eemaatlertırlıı şiklyetlerl 

Şafak sokuyordu. Bekçılere rast geldım. Bana bırşey cü maddesi uıucıbınce seyyar halinde şarkı soyleyen artistlerle aynı şekilde eden günden ıtibaren üçuncu gunu ak- üzerine a ılan tahkikat Sancak vatan· 
~':' perdel~r arası':'daıı İçeriye aöylemediler. . çalışan bir nevi san'atklrluın vergi ni.9- çalışan yerli ~Uer~ vergileri Ç fık- ~a ~da':'"r. Eğer ı.o,,,,,,,., oyını, t~ daşlığı s~a::,,, haiz olınıyan bir çok arap 

hafıf hır ışı~ h~zmeler~ sızı.yor~u. . - O~lara. se~l~nemedırn_. ha~r betlerine taallO.k etmekte ve bu meyanda rasının 11 incı madd~•ınce aldıkları üc- şıl ve saıre hır haftadan faıla devam edi- ve l<:Urtl~rin RtYhaııiye bürQ1unda vl-
Gus, cMosyo Jan> ile gıdeli hır ve~emedım k~ bılsınler ve .sıze soy- bu suretle faaliyet icra ~den arüs_tlerle retln 7 10 u nisbetinde tuhedileeektlr. y'."'sa bu ta~• vt~g?..-... he'.. ~uı IÜ& olıı.rak ~~edll<Uklertnı Ctiı;teı:ıniş 

saatten .fazla olmuştu; . . . l~ınler. Hatta telefon bile edeme- çalgı çalanların, şarkı sayleyenlerın "" C) Radyoda ücret mukabilinde şarkı hitamından ıtıbaren üçüncu gunu akşa- olduğUJOdan Reyhaniye bürosunun se-
Ve bır saatten ~rı Nıyang elını dun. Bu cenabet. Gus telefonun kor- her nevi oyun heyetlerinin mükellefiyet- söyleyen, çalgı çalan veya temsil veren. nuna kadar yatırılacaktır. çiın cedvelleri umumi bir lı:ontrola tabi 

kolunu sun sıkı_ ~lıyan perde ko~ donunu da kestı. . . .. !eri için de hususi hükümler ihtiva et- Jer. kezalik ç fıkrL9ırun 11 !§aretli heıı- Varei bu lDU<'.detl r içinde Y•tırılıu. tutu!4calttır. Bunun için Rey ıııı!yt bU,. 
donlannın tazyıki altında kıvraru- .. D~ktor Cemalyan elını alnına go- ınekte olduğundan, tatbikatta .bir yanlış- diiıe göre vergiye tabi tutulacaklardır. sa ~ilet bedellen veyah~t U.U.t ve _heyet- rosunda evvelce kaydedilenleT altı giln 
yord~. . . . turdu. . . . . . . lığa mahal kalmaması için üyatrolarda Ç) Kır behçelerinde veya gazino, lo- !er ucretle çalışıycrlar ıse.u"'.'etlerı rese_n zarfında evvelee aldıkları kartlarla bir-

Hıç bır undat ve yardım beklemı- Suratı, derın hır ıstırap ıçınde ımış çalışan san'atkarların mükellefiyet şekil- kanta ü -~" 1 d u ti -.ı. takdir koı:nlsyonlafl ınarüetU.ı 1akdir ,,._._ ., h · bil blı t ·· a 
·· · · d "b" kan·· I . · d .d. ve m m-.u yer er e ere • ,..,... "",.. .-ey aıuye rosuııa za mur -

yor, umıt etmıyor u. gı ı acı te us er ıçın e ı ı. !eri hakkında da biraz izahat verilmesi ş .. t il h ti . Ç f kr ettirilerek bir misil uıula verglyf yatır- t d k1 dir .. .. . . . D .. an saz veya eros eye en ı ası- . caa e ece er . 
Çunku buranın cMahremıyetını» - ayanamıyacagım. faydalı görülmüştür. n 11 al b d" .. gl öd mala mecbur olaıılan tarhedllec.ktir. Bu Udd t rl d ·· t trol• 
h f b . . d 'd' B o· ld d s·· .. d 1 ın numar ı en ıne gore ver e- m e za ın a rnlll'llCH e 

mu a aza mec urıyetın e ı ı. u ıye mırı an ı. urunen a ım ar Tiyatrolarda çalışan san.atklr başlıca _.,_, dlr Bunl il ti . h te Aynı bendin W işıuetli hiUanü, h r M nlerln · imi · llst-, "'- ,_., 
be I..-"---· · · d d ·1 1 b · d 1 ba d • · · yec.,.,er . arın ere en eye ye '" en =en 8uıntteeu1r. 

se. prdten ~uauuyor, ıstım at e e- ı eMcamd ı • ırb. o .. a ldıogru gıtti. üç şekilde toplanabilir : dahil olanların her birine ayrı ayrı tayin dıklslll'etle haloluxaa olsun dllhuliye ücreti al· =:---
mıyo u. a em ır tup a . 1 - Umuınl mülhak veya hususi bUt-dilmi. lm h t ed 10 an de bilet kulWıınayuılar• tal· 

B k da k k .1 k K lb' 1ı k .b. b ' e ş o ayıp eye namına gec e, , ı• k {ı uruşu suratın or u ı e a- a ı çat yaca gı ı atıyor, u- çeli daireler veya bu anlrharicinde kalan 15 20 lir .b. ta . edilmi§. . ynf bile edileck muameleyi göstermektedir, ran ör ezi 
rışık hiddet, kin ve vahşet kıvrımla- run delikleri açılıp açılıp kapanıyor- hakiki veya hükınl şahıslar tarahndan ~ .. , 8 ggiı ı yuı ki dlr ıse yı.ne a Duhuliye Ucretile gjrl!m yerlerde çalı. 

şeJUKle ver verece er . . 
rı za.man zaman yer buluyordu. du. işletilen tiyatrolarda ~elik veya ay- D) Yukarki fıkralarda yazılı olanlar- tanların verııile1? bilet __ be~elleri üı~· lran kona<ı!Olhaıı.taiıxitn aldıtunıı: bıı 

Bırden, kulak kabarttı. Tüpten avucu içine beyaz bir toz !ık ücretle çalışan ve tıyatronun kar dan h bil ti giril h i . d k den hesaplanacaııına ııoııt bunların bilet ınektı.ıpda hazan pzetcmlzd• tran lı:ör-
B. el dı. do""ktu··. em e e en em çın e on- . d . . . f . 

ır g en var ve zararile a!Akadar olmayanlar. somasyon ya ılan 1 rd 1 la kullaıunııı:naın halin e vergı.ıun tarhı ı.ın- ezine (Bun ltörful) ad.ı verilmekte 
Kim olabilirdi. Bu tozu büyük bir memnuniyet Bunlar tamamen hizmet erbabı vazi- ve....ıJe,.ı Ç f·~-- yerme e ça ışanl berdiı.n Un.sız bir hale ıirmektedir. Vıu:ü kanun oldutu kaydedilerek Bura ıw· den 
Bu saatte bu eve yalnız bir kim- içinde burnuna götürdü ve ciğerle- yetinde bulundukları cihetle aldıkları m~;;bi~::e h::;:::eakt;~ara ı n bu 1tkilde h~ket edild\ji takdirde. o- yüz kil<lntetre uzüta olan, Frallllız a ·,., 

ıe, o da bu evin sahibi olan kimse rinin bütün genişliği ile koklıyarak ücreUer üzerinden diğer hizmet erbabı E) Ancak gerek C fıkraııuıdaki heyet- yunrilveymaha ııanalakt Y•~,~~lveb~lahu~ kotı.1ıu: r~ta ve) ~~~~:6!.lanudhaa ~~!.':: 
gelebilirdi. içine çekti. gibi kazanç, buhran, muvazene ve ha- 1 k Ç f kr ında _,,__ ·ı ve en aç .... ı a a ' ece se, yanı sıque , ..._, ı -~r~3a vt ......,........, 

A ba d , N' ·ıı· d k er, ııere ı as ....... edi enler mu- '-'-"''- t _. h bi . (P . "-'" t·--' _,,,_ ,_ .. rf ca o muy u' ıyang vı anın ışarısına çı mış va kuvvetlerine yardım veTgilerine b' il 1m h---'" 
1 

ç _..... o ur~ ye., varşa er rı erstan ..,,.,.., ,,,. .... ,yo ,......... .. o s• 
M f .h · • 1 k · ı· d k'' ··k b' ht ld • ayyen ır cret 8 ayıp ...., .. tı ça •ş· :..... b" lir bed li h bil h •-- körf-' d k d ha d "-• l ·"' aarna ı gayrı şuurı o ara yenı ve e ın e uçu ır ana ar o ugu tabidirler. lstanbul Belediyesi tarafın- tık! ahalli _.ı.i...•. ril . ..,.... ı.r a e "'!& e ve er 0yun .,...,, ...... eme • •• ~ o ac-.;• 

bir taarruzu düşündü. halde dönmüştü. arı m n ..... u,..~e e muayyen bır de · · · b' ınişil rol ... ta h ~ b'ldlrilm ktedir B halı! •··-U -
dan işletilmekte olan Şehir Tiyatrosu nisbet dahilinde (faraza % 60 mUes.seso vresı ıçınh··1~ ~1--~'~ıudır., r Q U• ı . tle lı:-__.~,, ıı. l -v-• m -

Bütün vücudu tekrar zangır zan- Doktorun yanında duruyordu. artistleri bu vaziyettedirler. ahib" ,.,. 
40 

•~• ) l ·'-' nacağını u ...... e bai ......... ta . Oyun nuruye e """""'yorux. 
gır titremeğe ba,ladı. Hafif bir sesle : s ıne, 10 art.,uere pay aşt...,an d lııd aksat b" ti tro t ili 

Bu şekilde Tiyatro işletenler, yaı:ıi takdirde 37 nci maddenin Ç ve E hkra- ~vres be~ km . dır ya tti"~ın~.d- ç J J -
Ayak sesleri yakla§lyordu. - Dütündüğüm gibi olınuş .• De- patron vaziyetinde bulunanlar da tiytıt. lan uliln gl . kl d b nuı veya ır onserııı evaın e gı mu • • • • 
Kapı aralıklandı. di. Kilit dışarıdan ~orlanmamış. rosunun gayri saf1 iradı 2000 liradan !ar '°'.'.' ..... , e rem.ıyece .erin en un- dettir. Bu müddet umumiyetle ( seaııs) in l er çay )'eTI• 
N . ''-te d '-t Ce 1 S hald . ın v=.,...eri aynı maddenın B fıkrasın- k liın il if d edilin k•·-''- Bina 
ıyang C§U< oı< or mayanı . u e.. az olduğu takdirde tiyatronun gayri safi d-'·' h ' . e es e a e e """"· en- • kl 

.. d.. Sustu. '""' er nevi ıanatklrlar meyanına ıd- al h b' tiy...... t bir"''~,- ·· ne SU lÇeCe er gor u. iradı üzerinden; şayet bu irad 2000 Ura hal ..,,_., lik __ .. .,__ 1 .. ey U' a .. v ru11u •-""' uç 
Gözleri süzülmüş, halinde bir ta- Gözlerini birden bire ve sihirba:ı en ,.~e gayri ....,, ~zanç arı uze- b iiçünd de duhuli e 

ka•-ız· lik vardı. ve daha fazla ise veya 47nci madde mı.tci" rinden tarholunacaktır. Bunlaruı giin- ıı.eııns. ya~ V<t er . e Y Hanlı:ovda halle •iyul i:ODMyinin çı-
"' değneği değmiş gibi değişen, ciddi- hince beyanname vermeyi tercih etmŞer delik gayri eaft kazançlarının ve dahil ucreti aldıgı .hald:~ bil~t. kuıı.nro.sı ve kard$ bir elt<momi llllirııamellııt ı<>-
Bir müddet dalgın ve manasız ha- leşen, sertleten doktorun yüzüne ise beyanname usulile vergiye tAbi tutu- oldukları derecelerin ta inind dahi a- tiyatroda d~ ~çy uz kifillk yer bulunsa l'ft, Çin lı:aduıluı pudra, allık, dı.ıdak bo-

kışlarla yerde ve eli kolu bağlı du- dikti. 1 1 Y e s bunun verg.ısı: 
N bak D k Cem 1 1 d 

ur ar. . . . . nallarının hususiyeti ve ücretle çalışan . . . .. yası kullanmamağa. ipek çorap glyinme-
ran iyanga tı. o tor a yanın nazar arın a 2 - Oyun heyetlerı hır bınayı kendi mümessillerine kanunen tayin edilmiJ Bır .ııeans ıçın 5X3~/10~=15. ve uç meğe ve mücevherat takınmaınağa teJ-

Hafifçe titredi. şimdi büsbütün başka bir bakış, bir hesaplarına kiralayarak orada yine keır olan asgari yevmiye nıiktarı nazarı dik- ııeam ıçln 15X3=•5 lira, ~ır nılsil ıaın- vlk edilmektedir. 
Hiddet ve isyan etmek ister gibi parlaklık vardı. dileri temsil verdikleri takdirde bunların kattan uzak tutulmamak 1• g li mı da 45 ki ceı:nı.ıı :ı:ammila beraber 90 Bu emirnamenin hilktlmet tarafından 

bir harel:et yaptı. Biraz evvelki dalgınlık, halsizlik- azım e r. lira olarak tarhedilmek !hun gelir , __ ,,,~ beklenmektedir. 
vergileri 37 nci maddenin Ç fıkrasının Madde 10 - Yeni kanunun 10 uncu . . .'. '"""""" 

Fakat derhal yine derin bir kesik- ten hiç eser kalmamıştı. I . tli hükm .. d . . d bil t bedel- dd . 2 Aynı bendin IV. tpr.tli hUkınu: A . edbir ·m1 . d !arak 
!iğe düştü. ışare u aıresın e e ma esı, 395 nwnaralı kanunun 54 ün-- ynı t ciı e$UI en o çay 

_Doktor .• Doktor .. Allah rizası _ B1TMED1 _ !erinin % 5 i nisbetinde alırur. cü maddesini değiştirmektedir. MalClın 
1 

1 - Bilet ltııll•nıl~ğı halde miişteri· yerine su içmek de vanlır. Çinliler, ke!l-

ltalyan donanmasınııı 
Yugoslavya ziyareti 

Belgrad, 22 (A.A) - Altıncı ltalyan donanması bugün Kotor li
manına gelecektir. Bu ziyaret ltalyan donanmasının Yugoslav do
nanmasına yapmış olduğu ilk ziyarettir. İtalyan donanması birinci fi
lo kumandanı amiral Rikaldinin kumandası altında gelecektir. 

Amiralin bayrağı Kont Di Kavur kruvazörüne çekilecek ve bu kru
vazöre Jülyo Sezar zırhlısı ile dört torpido muhribi refakat edecektir. 
İtalyan donanması 24 temmuza kadar Kotar limanında ve müteaki
ben Sibenike gidecek 28 temmuza kadar da orada kalacaktır. 

Cümhuriyet kuvvetleri 
İspanyada bir zafer 

kazandılar 
daha 

Barselon. 22 (AA) - Bir tebliğde bilhassa §Öyle denilmektedir : 
Şark cephesinde Cümhuriyetçiler Sarrakasın cenubi şarkiııiru:le ka

in Ccrrecuruzu iııtirdat etmi§lerdir. 

Bitaraflar konferansı 
Bugün Kopenhagda toplanıyor 

Parİs, 22 ( Ö.R) - Şimal memleketleri ile Hollanda, Belçika ve 
Lüksemburg delegelerini toplıyacak olan bitaraf\ar konferan11 yarın 
Kopenhagda başlıyacaktır. Danimarka payitahtına hareketten evvel 
Belçika hariciye nazın bay Spaak Belçikanın beynelmilel münaseba
tında itidal ve uzlaşma fikrini temsil ettiğini söylemiş ve demiştir ki: 

Cenevrede milletler cemyetine karşı vaziyetimiz tayin edilmiştir .. 
Orada tasrih ettiğimiz prenaiplere iki seneden beri sadık kaldık. Par
lamentonun tasvibini kazanan ve eminim ki memleketin de ezici bir 
ekaeriyeti tarafından tasvip edilen bu siyaseti değiştirmeğe lüzum yok
tur. Son haftalar hadiselerinde bilhassa dikkatimizi çekecek bir şey 
yoktur. Belçikanın istiklal siyaseti aulha hizmet eden her kom§UIJ1uz
la mümlı:ün olduğu kadar samimi münasebet muhafaza etmek İste-
riz. 

Cl\'7 , ••• 

Bu artistll!r aynı şehir dahilinde bir olduğu üzere bu madde tadilden evvelki 91• bilet verilmeınesı. diler! su içmek suretiyle çay lhracatııu 
binayı kiralayarak devamlı temsil ver- şeklinde biri, yeni işe başlayan mükellef- 2 - ~ bilet. duhull~e U~retlerin- artırmak emelindedirler. 
meleri muhtelli şehir ve kasabaları ge- !erden beyanname uıntlile veya işgal et- de~ nomn :fuııta ~ilet verilınesı, mesela Çin başvekili Dr. Kung, lülu otomobl
zerek oralarda üçer, b~r gün temsil tikleri mahallerin gayri safi iradları üze- 3 lira il~ret a_Jındıgı halde 50 kunışlulı: linl brrakarak Çin Adeti üzere bir arab"" 
vermeleri arasında vergiye tabiiyet nok- rinden vergi verenlerin işe başladıkla- bilet ve~..,, . . .. . da gezmektedir. Kendi.sine, iki tarafm
tasmdan bir fark yoktur. rının ihbarına ve mükellefiyet başlan- 3 - Bır kerre satılan biletin uıuşterı- dan bis!kletli muhafızlar refakat ediyor. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu artisUerinin gıçlarına, diğeri de 37 nci maddenin ç den geri alınıp ikinci defa satışa çıkarıl- (N!yuz K7tmik) 

bazı aylarda kendi hesblarına memleket fıkrasında yazılı ecnebi artistlerle temsil ması, 1 

içinde yaptıkları turneler esnasındaki ve her nevi oyun heyl!tlerinin bir ma- Hallerinde tatbik oluııacak muamele- mahal yoktur. 
vaziyetleri ve kezalik sekiz on artistin halde çalışmaya ba§lamadıın evvel key- yi tayin etmektedir. Bu kabil hallerde Madde 12 - 74 üncü maddenin muad
bir araya gelerek kiraladıkları mahal- fiyetin varidat idaresine bildirilınesine bilet verilmezse veya aynı bilet milker- del D bendinde il. Ill. tv. V işaretli hU. 
!erde kendi hesablarına temsiller ver- müteallik olmak üzere iki hilkmU ihtiva rer satılırsa bunlar üzerinden %5 olsrak kümler mucibince tarholunacak verıile
meleri hali de bu ikinci şekle bir misal etmektedir. alınması !Azım gelen ve;gi 10 misli ola- rin ihbarname ile tebliğ ve tahsil olu• 
teşkil eder. Maddenin muaddel teklinde birinci bil- rak, yani %50 nisbetinde ve alınan ücret- nacağı gösterilmiştir. Bu hUküındeD 

3 - Bunlar haricinde bir de ecnebi küm aynen ibka ed.il.mekle beraber, 37 ten noksan fiyatta bilet verilirse alınan uıaksad, tarholunan verıiJerin tebliği
memleket tiyatrolarından memleketi- nci maddenin ç fıkruındaltilere taallllk ücretle verilen biletin bedeli ara•ındald ııi uıilteakıp tahsil edilmesinden ibaret
mize gelerek temsiller veren tiyatro gru- eden birinci hükilı:n, yeni kanunla uıez- farktan, yukark! misalde (250) kunış tir. Bu tarhiyııt, verııileri kesip yatımıııl' 
pları mevcuddur. Bunlar ister Türldyede lı::O.r fıkrada yapılan değ!Jilı:liie miltena- üzerinden alınması !Azım gelen vergi ke- la uıUkellef olanlar namına yapılacaktır· 
bir şahıs veya müessese tarafından ara- zır bir §&kilde değiştirilmektedir. Bu hU- za on misli olarak tarhedilir. Alakadarların bu tarhiyata karp asıl ka
larında hasılatı taksim etmek suretile kme göre: Aynı bendin V. lşaretli hükmü de 54 nunwı 61 ve 67 inci maddeleri mucibiıl
ve oynanılacak mahal bu şahıs veya mil- 37 nci maddenin ç ve e fıkralannda üncü maddedeki ihbar yapılmadı~• tak- ce itiraz ve temyiz hakları bıılunmakla 
essese tarafından kiralanmak şartile gel- zilui geçen artistlerle, çalgı çalan ve şar- dirde, arsitlerle çalgı ve oyun heyetleri- beraber vazii kanun, bunlarıu huı>usl 
miş olsunlar ister ise kendi nam ve hesab- kı söyleyenlerin temsil ve her nevi oyun nin veya konser verenlerin faaliyetine vaziyetlerini nazarı diklı:ate alarak, iti• 
!arına bir mahal kiralayarak çalışanlar heyetlerinin, hangi mahalde çal!§rnaya varidat dairesince ittilll kesbedillnceye raz ve temyiz talepleri ueticeleninceY• 
37 nci maddenin Ç fıkrasının I işaretli ba§layacaklarıru bunlan ç~tıranlar en kadar geçen müddete ait vergile.re %15 kadar hazine lıa.klarının zlyaına ınaJıııl 
hükmU dairesinde bilet bedellerinin ~~Si geç bir gün evvel aW<alı varidat daire- zaın yapılacağını tasrih eylemektedir. kalınarnak üzere tarhiyatın tebliğile be
nisbetinde vergiye tabi tutulur. sine yazı ile bildirmeğe mecburdurlar. llıbarın yapıl.maması halinde vaziyet iki- raber tahsil olunacağını tasrih eyJeıııiŞ' 
Bunları tiyatroya celbeden ve oyun Eğer bunlar kendi hesaplarına ça111ıyor- den hali olamaz.. tir. 

oynayacak mahalli temin eyleyen ~ahıs !arsa bu ihbar, bir heyet halinde bulun- Ya) Vergiler vaktinde yatırılır. Bu şekildeki cezalı tarhiyattan dola)'~ 
veya müesseseler esasen tiyatro işlet- duk!arı takdirde heyeti idare edenler ta- Veya) thbar yapılmamakla beraber alakadarlar, vergiye yapılan zamJardaı> 
mekte bulunduklan takdirde bu teşeb- rafından, heyet halinde bulunmakla be- verı:iler de vaktinde yatırılmaz.. dolayı asıl mükelleflere (yani çalgı çalaı> 
bilslerinden dolayı vergiye tabi tutulm~ raber heyeti idare eden bir kimse yoksa Birinci halde vaktinde yatırılan ver- veya şarkı söyliyenlere ve oyu.o beyetle
olac:ıkları ve hariçten temsil heyeti cel- veyahud münferid halde iseler kendileri gilere ilk defa %15 zam yapılır, ikinci rine) rücu edem~zler. 
bede.rek tiya~ro oynatmak da aynı teşeb- tarafından yapılacaktır. Bu ihbar ya- halde keyfiyete varidat dairesince resen Madde 13 - Yeni kanunuu ınuv~·_. 
bUs cümlesinden tutulduğu cihetle bu pılmadığı takdirde 74 üncü maddenin D ittilfı kesbedilmiş olacağından geçen müd kat maddeleri hakkında alilJ<lıdar hu
iş için kendi! :ine ayrıca vergi tarhına bendinin V. lşaretli hükmü tatbik edil- dete aid vergiler bilet kullanılıp kulla- kümler meyarunda 4, 5 ve 6 mcı ma.dde
mahal yoktur. mesi lazım gelir. nılmamasına göre Il veya Il i§aretli hii- !erde klfi derecede izahat veriimıştıt· 

. uma· 
Ancak bu şohıs veya müesseseler ti- Bu mükelleflerin vergileri 74 üncü küınlere göre resen tarholunarak buna Kanunun 12 inci maddesı, ~3:5. n et· 

yatro işletmeyip de başka işlerle iştigal maddenin D bendi mucibince tahsil olu- veıoginin zamanında yatırılmaması veya ralı kanunun 27 inci maddesını Ugıı i
etmekte veya hiç bir işle meşgul bulun- nacktır. bilet kullanılmaması bir uıisil ve ihba- miştir. Binaenaleyh bu kanunun ~ere 
mamakta oldukları takdirde hariçten Madde 11 Yeni kanun 11 inci maddesi rın yapı.lııwnası dolayısıle de ayrıca % yete girdiği tarihten itibaren, yerlı :;., 
oyun heyeti celbederek tiyatro işletme- 74 üncü maddenin D bendi, 37 ve 54 ün- 15 zam icra edilir. ecnebi bilumum artistler çal'1 çalaıı ve 
leiri velev muvakkat bir zamana münha- cü maddelerde yapılan tadilata mütena- Her iki takdirde ilk defa zamlı vergi şarkı söyliyenlerin, teuısil, ko~~ .,.. 
str olsa bile bu te§ebbil.slerinden dolayı zır olarak değiştirilmektedir. Bu bentte tarhile tef'!bbiise varidat idaresince it- her nevi oY'l;" heyetleri~ ~ergile~e~P 
bir vergiye tabi tutulınaları zaruri bulun- 37 inci maddenin ç ve e fıkralarında ya- tUa kesbedilmiş olacağından artık mü- ni kanun hUkümlerl daıre~ınde 
duğundan ise h~ladıkları ve işi biraktık- zılı olanların vergilerinin ne surette tah- teaklp tediyelerde % 15 zam icrasına ve istifa olunmak llzıın ıı:elir, 
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Türk -lngiliz kredi anlaş
ması ve Almanlar 

Bunak ihtiyar •• Kalk! 
bunalıyor, ölüyorum Ben hafakanlar içinde 

boyuna uyuyup duruyorsun 

• sen ıse 
Alman matbuah bir kampany halin

de garip neşriyatta bulunuyor .. 
-----

zırlattı. Fakat Noatradamüaü, eevgili Bu tecrübe. Noatradamuaa, kral - Pek güzel, fakat bu bzi ne Bu neşriyatın mütenakız noktaları çoktur 
için kendi oduı yanında bir oda ba-'Jine yerine döndü. Noatradamus da: 

dostu Obini ile görüpnekten me-

1 

üzerinde ve krahn dimağında ha- için yanınıza almıyorsunuz> Diye 
netti. kimiyet imkirunı güzelce göaterrniı sordu. 

Türk • lngiliz kredi anlqmuuu mil• lı:wnen aynen, lı:ıamen de hülm olarak ıormaktadır ; 

Bunun için Obini Sen Jermeni 1 oldu. On birinci Lui, Nostradamüsün 
zakerelerin haıından itibaren büyük bir alıyoruı: : cBu sualin cevabını, çok. ta eılti olmı· 

terk ederek Parite gitmek mecburi- Fakat §imdiye kadar bir sürü in- bu sözüne karıı, eararengiz bir hal 
alaka ile takip etmİ.§ olan Alman matbu- , 10 temmm tarihli Reichpoat ı yan bir mazi vennittir. Filhakika. kut 

Yetinde kaldı. sanı birden uyutmak tecrübesini alarak, 
atının, anlaşma imza edildikten sonra Gazete gerek lngiliz ve gerek Fran· bir zaman evvel, politik dalaveralar ve 
Yaptıkları ne•rı·yat ••yanı dikkattir. ı· ,L d b döviz güçlükleri Almanya ile cenubu 

Nostradamuı de, Obini gibi bu yapmamı§b. - Şurada, dıvarın içindedir ... y r- sız po ıt~uının, öte en eri ve gayet 
Bu neşiyatta bilhassa ıu noktalar te- bariz bir şekilde Avrupa cenubu tuki- şarki arasında mübadeleyi sekteye ui· 

ayrılıktan çok mütecasir ve mah- Birinci tecrübeden sonra, ikinci Çünkü beni istemiyor ve sevmiyor. 
z:un oldu. akfBID sihirbaz, kralın yanındaki- Dedi ... 

barüz ettirilmektedir : sinde, Balkanlarda. altından bir ağ ger- ratmıştı. Halbuki umumiyetle istikrazlar, 
1 - lngiltere Balkanlardan ve Tür· mele. suretiyle, bu devletlerin harici siya· para1ize olan milli istihaal kabiliyetleriıU 

kiyeden fazla mal çekemez. Çünkü Ot· setleri üzerinde müessir olmağa' çalııtık· iade edemezler. Ve Tuna havzaaa ilıra· 
tava anlaşması ve Amerika ile akdetmek larından bahaederelc, bütün bu manevra· catçılanna. kJearing yollariyle muayyen 
üzere olduğu muahede mucibince, ayni lara rağmen, Almanyanın, tabii kanunlar ve mahdut mübadelelere bağlanmak 'Je· 
cins mallan kendi impratorluğundan ve dolayısiyle Balkanların ve cenubu pr]d rine dalına kıymetlendirilmeğe müİait 
Amerikadan çekmeğe mecburdur. devletlerinin en iyi müşterisi haline gir- dövizle ça}ıfmanın faydalanndan hah.et· 

z.avallı sadık arkadat, bedbaht lerinin hepsini de ipnotizma ile ha- Sarayların adetlerini çok iyi bil-
Obini 1 Saray ile Parla arasındaki reket ettirmek tecrübesini yapmak mesine rağmen, Nostradamus krahn 
Yoldan ve köylerden geçerken hep istedi. Fakat tam başlıyacağı sırada şaka söylediğini sandı. Fak.at kral 
tabip ve müneccim Nostradamusu on birinci Lui müthit bir sinir buh- birdenbire ayağa kalktı ve: 
hatırlayor ve bazı çok alkıı aldıkla- ranına tutiıldu. Bütün saray halkını - Gel de gör 1 Dedi. 
rı yerlerde ağlamaktan kendini ala- ayağa kaldıracak bir şiddetle bağırıp Nostradamus de kalktı. Ve kralı 
rnıyordu. çağırmağa baıladı. takip etti. 

2 - lngilterenı'n Balkanlara yardımı d h 1 _ '- • · mek iki hak.undan hatalı olur, zira ı iğini atn atmaır;ta ve vazıyeti tU su· 
değil, Balkanların Jngiliz iktisadiyatına retle hülaaa etmektedir : 1 - Bu memleketlerin ihracat futa. 

Obini Parise vardığı zaman, Nos- Kral kendisini zehirlediklerini sa- Oda içinde bir kaç adım ilerledi- yardımı mevzuubahistir. 
tradamusun küçük evine yerleıti. ruyordu. Bunun için de: ler. Kral dıvarın yanında durdu, dı- 3 - Bu kredi anlaJIDalannm gayesi 
Zavalh aadık dost... Artık Noıtra- - Nostradamüs, beni zehirlediler, varı Nostradamusa göstererek: ekonomik değil politiktir. 
daınuıu aarayc1an kurtarmakdan Allah aşkına, Meryem ve Mesih aş- - işte buradadır, dedi. 4 - Balkan devletleri ve Türkiye için 
baş'ka bir feY düşünmiyordu. kına beni ölümden kurtar! Beni çok Fakat dıvarda ne iz, ne de bir do- en garantili pazarlar Alman ve balyan * korktuğum ölümün kolları arasın- lap yoktu. Kral sözüne devam etti: pazar landır. 

Bu aı~ada da Nostradamu.s, Kra-. da bırakma 1 diye bağırdı. - Bir çapa al, dıvarın şu göster- Oldukça mütenakız olan bu noktalar 
hn kendı ~ının Y~~daki odada Nostradamus, deli hükümdarı diRim yerini yıkl he.zan bütün gazetelerde birden, hazan 
•ıkın~lı bar ?ayat geçın!?~u. Fa- teskin için elinden gelen her şeyi Emrini verdi. da ayrı gazetelerde ayrı ayn iflenmiıtir. 
~t .~ an .bi_le rahat d~. Kral, yapb. Ve kralı daha ziyade temin Nostradamus büyük bir korku Her halde muntazam bir cCampangne:. 
h~d! vakitaız yanına ~yor ve için de habis ruhlan tamamen de- içinde kaldı. Elleri göğsü üzerinde tesiri bırakan bu neıriyabn bir huıuai-

llı hır me1ele hak.landa fikir toru- fettiğini söyledi. çaprast olduğu halde durdu. yeti de ıudur ki, hazan Alman gazetele· 
luyordu.. • • • . . . Bu hldise, on birinci Luide, Nos- Bunun ü.zerine, artık hiddetlen- rinin yazılarında Belgradda.çık.an politi· 

On bırıncı Luı, tarihın de tasdik tradamüse kar•' yeni bir emniyet mi• olan kral orada dıvar dibinde icada çılunıı bir muhabir mektubunun 
ctt''" · h'l akıll "' cak r .., ' ' ıgı vec ı e ara llgmıya ve muhabbet uyandırdı. Ve ona: hazır bulunan çapayı aldı ve dıvan esas teşkil etrniı olmasıdır. Ve bu hu· 
tdar ç~k hasis idi. Hasislikt~n bat- - Nostradamus, dedi. ·Ben An- yıkmağa ba~ladı . susta Alman gazetesi, Yugoslav gazete· 

da hır çok uzun emellerı vardı. yea adh bir kızı delirecek kaclar se- sinin mütalaalannı oldukça geniı bir 
Y8ordu ! viyorum. -Bitmedi- tefsire tabi tutmuıtur. Bütün bu yazdan. 

unlan Noatradamusa f()yle anlatı- ---------------------·-----------------......;. __ _ 
Ve bir gün, 

- lngiltereyi tahrip edeceğim ve 
Fransayı çok geniıleteceğim. Bu
nun için de bana, pek çok para la .. 
Eınıdır. 

ihtiyar sihirbaz, acaba aen de ba
na verilecek para yok mudur~ 

Dedi. 
Sözün bu vadiye düfmeai, ihtiyar 

•ihirbazı cidden korkuttu. 

Deli mi yoksa idealiSt mi? 
Filistindeki Arap tethişçilerine yar

dım eden Amerikalı milyoner 
Kahire, 20 (P.S.) - Filistindelü ted· 

Deli ve paraya çok haris bir hü .. 
kümdardı bu! Nostradamusdan pa· 
ta sı.ztlırmak için her fenalığa baş 
\"urabilirdi 1 Parayı meydana çıkart.. hiı hareketi iki ıenelik bir gayretten 

sonra bütün emekleri boga çıkartan bir 
mak için Nostradamusu işkence al-
tına da aldırabilirdi. 
. Zaten Nostradamus, para müsa· 
deresi için On birinci Luinin baş 
Vurduğu çirkin hareketleri hep bili
Yordu. 

Bununla beraber, On birinci Lui 
de ruhanilere itimad vardı; ruhu .. 
taun günahlardan masun kalmasını 
temin etmeleri için papaslara her 
2:atnan ve bol, bol paralar verirdi. 

Bunun için, Nostradamus hergün 
kralın yanına bir sürü papasın girüp 
çıktığını görüyordu. 

Nostradamus için, bu papaslar en 
biivük tehlike demekti. 

Bu bir sürü tehlikelerden kendisi
ni korumak ve saraydan kaçabil
mek için kral on birinci Luiyi İpno· 
t~a ile uyutmağı düşündü 1 Bu 
kararını tatbik edebilmek için Nos
tradamusun biraz başını toplıyabil
lnesi ve yalnız kalması lazımdı. 

Fakat kral, ihtiyar müneccimi bir 
an hile yalnız bırakmıyordu. 

feveran gösterdi. 
İngiliz ordusu ilkönce müftü Fevzi 

Elkavukinin silahlı çeteleri ile mücade-
leye mecbur olmuşlardır. Hint taburlan 
bunları tenkil ettikten sonra Fevzi Elka
vuki alelacele Filistine kaçmağa mecbur 
olmuştur. Bu tedhişçilerin sayısı belki 
bini aşmaz. Fakat memleket dahilinde 
bir ordudan daha büyük tahribat yap
maktadırlar. Mahsulatı yakıyorlar. Ya
hudi kolonilerine hücum ediyorlar, bom
balar atıyorlar, nakliye vasıta ve kollan· 
nı haraca kesiyorlar. Bunlar yalnız yahu
dilere tecavüz etmekle de kalmıyorlar, 
kendi yardımlarına koşmıyan Arap köy
lerine de saldınyorlar. 

Jki seneden beri bu tedhişçilerin silah 
ve teçhizatı için çok para dökülmü~tür. 
Her grevciye ia~si için lazım gelen para 
sistematik bir ıekilde tediye edilmekte
dir. Ve bütün bu paralar bir Amerikalı 
tarafından verilmektedir. 

Bu Amerikalı müthiş surette zengin· 
dir ve kendisi meşhur Şarl Kranın oğ
ludur. 

Yüksek komite tarafından her ne za. 

Kudüste arbedeler 
O, bütün eşkali ile Arap ittihadına yar· ı Kran ailesi hayırseverliği ile tanındı~ı 
dım emelindedir. için sulh muahedelerinin imzası anında 

Kran ailesini Arap kurtuluş hareketi· y • .:.ın §ark §ehirlerini ziyaret eden muh· 
ne yardım etmeğe sevkedecek biç bir telif Amerikan komisyonlarına dahil bu
sebep ortada görünmiyordu. Bu aile lunuyordu. 191 7 de Türkiyeye ziyaret 
münhasıran sağlık malzemesi satan ken· etmişti. Kral geceleri sıkıntı ve kabus 

içinde kalıyordu. Bir çok geceler, k man kendisine müracaat vaki olursa der· 
ra} delilik buhranları geçirirdi. hal bir çekle mukabele etmektedir. 

di firmalarının muvaffakıyetini temin Osmanlı imparatorluiunun tasfiyesi 
ile uğraşmakta idi. işine Amerikanın da iştiraki teklif edil-

Böyle zamanlarda heman Nostra-
daınusun odasına koşar, uyumakta 
olan ihtiyar müneccimi tekmelerle 
Uyandırırdı. 

- Bunak ihtiyar kalk! ben ha· 
fakanlar içinde bunalıyorum, ölü
YDorum. Sen uyuyup duruyorsun 1 

er ve tedavi isterdi. 
Böyle bir hayat hakikaten çekil

rezdi. Nostradamus, gizliden kra
ıçeye bat vurmak istedi. Fakat 
Renç kraliçe, dört taraflı sevdalan 
arasında ihtiyar müneccimi düşüne· 
celc bir an bile bulamıyordu. 

Evet, Sen Jermen sarayında ha
rnis~. yalnız ve tam manasile bir 
~ir idi. 

* Fakat... Bir gece kral on birinci 
lui, bir koltuğa oturmu~. yanında 
okunan duaları dinliyerek uyukla
mağa ba§lamı~tı. 

da
Bu aralık Nostradamusun aklın
n bu deli hükümdarı yerinden 

kaldırmak ve kapıya kadar götür
mek geçti. 

k Nostradamus, bu iradesini, krala 
.abul ettirdi. Kral, bir esir gibi ye· 
rınden kalktı, kapıya kadar szitti ve 

Şarl Kran hararetli bir iatiklalcidir. 
Nerede bir halk. yabancı hi.k.imiyeti

ni kovmak isterse o yardımını esrige-
' mez. 

Trablus Garpte İtalyan istilasına karşı 
Sünusilere yardım etmişti ve bu yardım 
Sünusilerin bizzat mücadeleyi terkettik
leri güne kadar devam etmiıtir. 

Habeşiatanda Negüse son dakikaları· 
na kadar para yardımında bulunmuştur. 

Fakat Şarl Kranın bilhassa Arap mül
tecilerine karşı ayrı bir sempatisi vardır. 

Günün birinde Şikago • eğlence salon· diği zaman Kran bu tekliflerin fiddetle 
lanndan birinde Per Kran yakın Şarkta- aleyhtan idi. Bundan dolayı Amerikan 
ki Amerikan mekteplerine yardun ola· hükümetinin takbihine 1,1iramıt ve mez
rak bir çek imzaladL kQr komisyonlardan çele.ilmeğe mecbur 

Ve Beyruttaki Amerikan üniversitesi· olmuıtu. 
nin ihtiyaçlanna kU.Uık olarak verilen Bundan sonra Şarl Kranı Hazer deni· 
bu ilk çekin imza edildiği gün hiç şüphe zi sahillerinde kıtlıktan ölen halkın dert· 
edilemez ki Kran ailesi bütün servetini 
Arap milletinin kurtulutu için tahsis et• 
meği düşünmiyordu. Per Kranın oğlu 

Şart Kran, harp sonunda otuz yaıında 
id'i. 

Diplomasiye meraklı idi. 

terine çare aramakla meşgul görüyoruz. 
O Kalmoldular arasında insani yar

dımlan ile göz kamaıhran bir Hint Ne
babinin hatırasını bırakmıfbr. 

Daha sonra bütün aşkını Arap alemi· 
ne vermiştir. Muhakemelerinde bitaraf 
olamamasına rağmen Suriye plebiıiti 

A t l komisyonuna dahil olmuıtur. 

Par ma n ar Suriyede müfritlerin mümessili dok· 
tor Şehbender ve Fevzi Elkavuki ile mil• 

Birinci Kordondan Kültürparka giden Vuıf Çınar bulvan üzerin naaebet tesis etmiştir. 

Kiralık 
yeni yapılmıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOöLU) apart O zaman doktor Şehbender Faysalin 

anlan kiraya verilecektir. 1 ağuatoı 938 tarihinden itibaren kontrat hariciye nazırı ve Fevzi Kavuki de er· 
apıhr. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. kinıharbiye reisi idi. 

H E R D A 1 R E D E : Sıcak ve soğuk ıu, hava gazi, ve e).lrl"Pilr• Bu sergüze1t bir sene silrdil. F aysalin 
tesiaatı, modem havalandırma ve zil tertibab, dahili telefon, mağlQbiyeti, Şarl Kranın milliyetçililc 

dyo anteni, bavul ve fazla CfY& deposu, odwı ve kömür depo.u, hararetini söndürmedi. 
dık ve hizmetçi oda1an çamqırhk ve ütü oda1an ve her türlü kon Bir kaç sene sonra Fransız otoriteleri-

fur vardır. ne karıı isyan eden Dürzilere çekler im· 
M O R A C A A T Y E R 1 : Her gün saat 12 • 1 ve 16 • 19 an zaladı ve Emir Lütfullahın Suriye tahtı· 

sında büyük Kardiçah han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 37 na geçmesine çalııtı. Irakta milliyetçile-
Gönnek için infaat mahalline müracaat edihnelidir. rin istiklallerini elde ettikleri güne kadar 
CZQ!i7-t::Wdie'r.G F liii 7 MI 

Garp devletleri, cenubu tarkt devlet• 
lerini sermaye kuvvetiyle kendilerine 
bağlamak. kendilerine esir etmek İate

miıler, Alman hükümeti ise, her iki ta
raf ekonomiainin kuVTedenmeai cayesi
ni takip ile tabü ve dilrilat bir mübade
le yolunu tutmuıtur. 

Maamafih bu vaziyette endi,e duyma· 
mak gerektir. Zira yazının aonunda ay
nen delıildiği gibi r 

cFilvaki lngilterenin cenubu tuk.1 
devletlerine malf ve ekonomik yardım. 
!arda bulunmak arzusu, doirudan doi
ruya bir takım aiyaat mül&hazalann ne
ticesidir. lngi.liz kredisi her ,eyden ev· 
vel, alan memleketlerin aillblanmaaına 
ve mevcut normal ekonomik müna.aeba-
tın seyir iıtik.ametini deiiıtinneaine tah
sis olunmaktadır. Ancak 'bu nevi ma
nevralar ka11ıaında fula bir endiıe duy
mak lüzumsuzdur. Zira Balkan devletle-

lanna yeni bir iatiltamet vermek iınklıı· 
sızdır. 

2 - Serbest dövizle çallJl]dığı za. 
man dahi, klearing yollariyle temin edi
lebilen mal mikdannm ancak bir h.m. 
tedarik olunabilir, çlinkü Alınaeyanıo 
dahili vaziyetiyle müteııuip olarak tee
bit edilen fiatle, daha bOyük Ur temin 
eylemektedir.> 

Cazete,.e göre sıkı bir ekonomik mfi· 
nuebetin ayni zamanda aamiml bit 
doetluiu Ye anlqmayı icap ettireceii ta· 
büdir, ancak Almanyanın cenubu .. rld
de ber hanci bir Antlwı p7esi bealeme
eini iddia etmek, doirudan doğruya •Iİ· 
tation kelimesiyle kabili tavsif olan biı 
haldir. 

12 t-nmm tarihli Sidet Abnenlen 
putİIİ orpm Die Zeit'd- ı 
Evvelce Fransa, Pragdan bqlJ)'aralı 

Belgrad üzerinden cenubu tarkl deYlet· 
)erine hulOle çalıtırken, timdi Londra. 

ri yabancı ve zararlı politik cereyanlann 
abi atikametten, yani An.karadan batteairi altında kalmaktan, çürük Ye bo-

'- b" ek . v • L ,_ lamııtır. Bunun bir eebebi belki de iln• 
zu~ ır onomı aıııoa aırme~ten -.açın- . • v 

ak __ ,. b" _,L . ti ,_ d. ailterenm Bogulara kartı duyduiu bü· m ta ve .aıun ır unnıye e, &en ı .. A • 

enf tl · h · ıkk.ın daha el . 1° yük alika olabilar, ancak her halde mu. 
m ~a enne ~'-t .. ~~ş 1 ba~ak olan bir teY var aa, o da t 6 mil• 
olacagını tasarlamadadır : Huanunıyet lin ib' b::.....::L b' . ~'-- _, tal 
__ L'b' b' ,_ il b't b' . yon ster g ı .. ,,.... ar ıa~a • 
ıNun ı rr &OmfU e ve ta ı ır zemın tif edil iJL mi-'- . T'" L:- 1 · 
üzerinde devamlı bir it birliğine mi gi· 
rişmek, yoba uzak bir devletle tama· 
men kapitalist bir zemin üzerinde mu
vakkat olarak mı ça)lfl1lak} Alman hij. 

kümeti, politik dalavera1ar peşinde ko
şan bazı uzak devletlerin aksine olarak, 

cenubu ıarki devletlerini her hangi bir 
siyasi sistem içine sokmağa çalışmaz ... , 
Bilakis onlarla, iş birliği •münasebetini 

derinleıtirerek, karşılıklı mübadeleyi ar· 
tırmak ve bu suretle her bir devletin kal
kınması üzerinde müsbet cihetten mües· 
sir olmak ister. • 

12 temmuz tarihli Völkischer Beo-
babter. 

clı yerine istikran başlığını taııyan 
makalede İngiltere ve Fransanın, chür
riyet ve istikllli tehlikeye giren cenubu 
şarki devletlerini himaye> makaadiyle 
buralara siyasi ve ekonomik bir takım 

tavizatta bu!unmalan hayretle karşılanı
yor ve asıl maksadın, tariht ve coğrafi 

zaruretler neticesinde doğan bir müba
dele ıistemini bo21nak olduiu ileri sÜ· 
rülüyor. 

Gazete bundan ıonra, Almanyanın, 

cenubu prki devletlerinin iatiklilini teh· 
dit etmek ıöyle dursun, bilakis pratik 
ve verimli bir aistem aayeainde, umumi
yet itibariyle ziraatçi olan bu memleket· 
lerin kuvvetlenmesini nasıl temin ettiiini 
anlatmakta ve Almanyanın yardımı ol
madan bu devletlerin ne hale geleceiini 

mücadelelerine 'Jal'dım etti. Mıaırda 

Vaftçilere müzaherette bulundu. Filistin• 
de 1929 dan 19 32 ye kadar Arap mil
liyetçilerine geniı mali yardımlar bahşet· 
ti. 

Bu arap sevgisi onu müthiş bir Franaız 
ve İngiliz düşmanı yaptı. 

Y ann Arap memleketlerine bir baı· 
ka memleket hakim olsa muhakkak ki 
husumetini onlara da teı,mil edecektir. 

Şarl Kran, pyanı hayret bir idealist· 
tir. Ya bir hastadır veya korkunç ve 
kurnaz bir İş adamıdır. 

Bir idealisttir, çünkil Araplann kill
tür seviyesini yükseltmek için biç birıey 
ihmal etmemiıtir. 

Bir hastadır, zira ölüm saçmaktan 
hoşlanan bir sadizme maliktir. 

Yaman bir it adamıdır, çünkü yüksek 
Arap komitesinin Arap davasının zaferi 
halinde kendisine ikbsadi büyük menfa
atler temin edileceği vaadini almı~tır. 

Ne olursa olsun ıurası muhakkak ki 
o bütün servetini bu davaya hasretmeğe 
karar vermiıtir ve hatta bunun için dün
yada biricik kızını bile mirasından mah
rum etmiştir. 

en & me e&ebn ur"'-"7e o ma• 
aıdır. Jkinci taarruz Romanyaya müte
veccihtir. Zira bundan evvel Romanya· 
daki altın madenlerinin ifletme hakkınt 
alan lngilterenin şimdi de büyük bit is-
ti.krazda bulunacağı rivayet olunmakta-
dır. Eaaaen Tatareakonun 80n Londra 
seyahati de bunu göstermektedir. 

Türkiyeye açılan kredide olduğu ka· 
dar Romanyaya yapılacak olan istikraz.. 
da da ayni politik sebeplerin rol oyna· 
dığı muhakkaktır. Zira Londra mali ma· 
hafili, daha düne kadar, harice belli ba,
lı krediler açmaktan ıiddetle imtina ey
liyordu. 

Gazetenin biraz daha aşağısında, ay· 
ni l,!ayretlerin Budapeıte ve Sofyada da 
sarf edildiği bildirilmekte ve ancalı: Yu
goslavyanın tetik davrandığı temin olun· 
maktadır. Zira : 

cYugoslavya son sender içinde kıy

metli hükümet cefi Stoyadinoviçin ma· 
kul siya!ieti sayesinde, ekon•mik bakım· 
dan, her türlü istikrailara karıı rnüstağ· 
ni kalabilecek. derecede kuvvetlenmiştiı 
ve kendisini, mukabilinde siyasi fedakar. 
lıklara icbar edebilecek yabancı para· 
ya kat'iyyen ihtiyacı yoktur. Madenle
rini bizzat i~letmekte, ağır sanayÜni İn· 

kitaf ettirmekte ve Almanya ile olan ti• 
cari münasebatını mükemmel bir tekilde 
idare etmelı:tedir. 

Şu halde kendisini büyük bir devlete 
satmağa kat'iyyen muhtaç değildir. 

cPolitika> • Belgrad gazetesi Londra 
huauat muhabiri M. P. Milayeviçin gön· 
derdiği bir mektubu yukandaki serliv· 
ha a1hnda neıretmektedir. Bu mektupta 
deniliyor ki : 

cAvrupanın cenubu şarkisindeki dev· 
Jetlere ekonomik yardımlarda bulunmalı 
hususundaki pratik. imkinlan tetkik et· 
mek üzere Londrada bir nazırlar komi· 
teai teşkil olunması büyük Britanyanın 

Avrupanın bu kısmına knrgı ekonomi ba. 
kımından da gösterdiği alakaya yeniden 
dikkat nazarlarını celbetmiştir. 

Bu alakanın ilk alametini teşkil eder 
bu değildir. Bir müddet evvel Türkiye 
Londra piyasasında, Jngiltere kabinesinin 
tavassutu olmadan tahakkuk ettirilmesi 
mümkün olmıyan şartlar dairesinde on 
altı milyon lngiliz liralık bir kredi aldı. 

Bu bapta yapılan müzakerelerin muvaf. 
fakıyetle neticelenmesinde İngiliz kabi
nesinin müdahalesi kafi bir tesirde hu· 
lunmuıtur. 

Görünüşlere bakılırsa, T atareskonun 
az zaman evı:el Londraya vaki olan chu· 
susi mahiyette> ziyareti Romanyaya da 
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Bütün büyük şehirler 
Hava tehlükesine 

hararetle 
12 - Yazan:. Kemalettin ,Şükrü ...................................................... 
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Başıma gelenler hep kadın yüzünden 
Allah sanki 
mı::_i. Kadın 

kadın tuzaklarına erkekleri şikar yarat
yüzünden kim bilir daha neler çekeceğim .• 

Scbastiyano, bu sözlerden sonra - Sarayda neler oluyormuş? Va- annem gibi Büyükadaya istirahate 
Hıristidiyi olduğu yerde ve şaşkın sil öldü.. Tahta Leon çıktı. Şimdi gönderilecek .. 
bir halde bırakarak doğruca prenses imparatorumuz Leondur. Sebastiyano laf olsun diye 
T eklanın odasına koştu. Bunu söylemek istiyeceksiniz. ledi. 

Yolda o da merak ediyordu. Tek.la gevrek bir kahkaha kopar- - Onu biliyorum. 
Mişelin kız kardeşi ne diyecekti. dı. T ekla hayretle Sebastiyanoya 
f stemiye istemiye kadın fırıldak- - Hakikaten sen zannettiğimden baktı. 

lan arasına katılacağından canı sı- çok fazla budala imişsin. Leon im- - Nereden biliyorsun? 
kılan Sehastiyano kendi kendine parator oldu demek ne demek? - Eh.. Apdalız amma. O kadar 
mırıldanıyordu : - Herşey altüst oldu demek. da değiliz. Bilmez gibi görünüyoruz 

- Senelerce T eosyanm •. Bütün _ Hah biraz akıllı olmağa haşla- fakat neler biliriz neler .. 
Bizans hovardasını doyuran bir ka- dın. Peki her şeyin altüst olması ne - Haydi onu biliyorsun .• Ya şim-
dının aşkı uğruna ömrümü çürütüp demek? di şu saatte imparatorun yanında 
gittim. Başıma gelenler hep kadın O tt l l alt ltt kim vardır. Onu bilemezsin ya .. 

d ıd . . d kadı .. - s e o an arın a ve a a O d b"l' yüzün en ge ı, yme e n yu- l nla d .. km d - nu a ı ıyorum .. 
zünden kim bilir neler çekeceğim. 0 a nn a uste çı . as~ e~e. - Muhakkak imparatoriçe Teo-

u 1 dı •tt• vesselam. - Mükemmel.. Bız şımdıye ka- fano var diyeceksin amma .. Yanılır-
s anama m gı ı d ed .d'k Al .. .'\ 

Sonra lisanını değiştirdi. ar ner e 1 ı · tta mı, ustte mır sın .. Çünkü imparatoriçe iki saatten ..ı~ 
Yine kendi kendine : - Ne altta idik, ne Üstte .• ikisi- beri ne Leonun yanında, ne kendi BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE telefon merkezlerine, radyo merkezleri-ıme hitap ediyor: 
- Ulan Scbastiyano .. Dedi. Nan- nin ortasında idik. Sanki §imdi da- odasında, hiç bir tarafta yok.. dir. Altımız ve üstümüz, önümüz ve ar- ne tayyare topları konulacaktır. Umumi - Her Britanyalı ku.rsları takip etme~ 

1'.örlük etme, kadınlardan fenalık ha mı iyi olacağız. - Onu da biliyorum.. kamız bize düşmanı getirecektir. En öl- halle sığanaklarının bulunduğu yerler de mecburiyetindedir, diyor. Ve her kes bu 
gördüğün kadar iyilikte gördün. Se- - Elbette iyi olacağız. Eğer gö- Şimdi şu saatte Leonun yaninda düriicü zehirler, mikroplar müstakbel top ve kuvvetli ateşli siUhlarla müdafaa kurslara seve seve iştirak ediyor. 
ni ölümden, kazıktan kurtaran yine zümüzü açarsak sarayın hakimi biz i1k yavuklusu Zoiçe var .. lrnparato- harp için hazırlanıyor. Hamdolsun ki, edilecektir. Yalnız Londrada bir buçuk ınily01' 
T eosya değil mi.. Ah şu kadınlar, oluruz. riçeye gelince.. ne Çin - Japon harbinde, ne de ispanya Her şehirde olduğu gibi Londrada da, (Hava müdafaası) kitabı satılmıştır. 
hem şikayet ederiz, hem de tuzakla- - Nasın Sebastiyano fazla birşey söyleme- kavgasında muarızlar akıl ve mantıkı el- tayyarelerin gelişi halka en seri vasıta- Falfield'de açı1an havacılık mektebi 
nna düşeriz. - imparatoriçe, Vaail öldiiğü mek için sustu ve bilmiyor zannet- den bırakmadılar. !şı yalnız bomba sa- larla bildirilecek ve meydanlardan sığa- icap eden malfunatla halkı takviye edl• 

Allah onlann kapan1arına erkek- günden beri .. Odasından çıkhğı yok. tikleri şeyleri bildiğini göstermiş o1- vurmakla geçiştiriyorlar.» naklara gitmeleri, yiyeceklerile birlikt.e yor. , 
leri ıikar yaratmış. Yine dütelim Y ann yeni imparator veliaht daire- maktan mütevellit bir gururla kol- Bu nutku nakleden cThe Peaple> ga- orada yerleşmeleri kendilerine bildirile-
bakahm .. Bu sefer kısmetimize ne sinden İmparatorluk dairesine taşı- tuklanru kabarttı. zetesi şöyle bir mütalaada bulunuyor: cektir. Her ,sığanağın birbirine irtibatı BtR DERS 
çıkacak. nacak. Valide imparatoriçe de tıpkı - BiTMEDİ - -c Muhakkak ki harbiye nazırı asıl ancak telefonla ve telsizle olacak, pani-

T ek.lanın odasına girdiği zaman söylemek istediğini söyliyemedi. Bizce ğe meydan verilmiyecektir. Barselon şehrinin bombardımanını ta· 
onu kansı ile baş başa konuşur bul- Şehir Stadt 940 da bitecek nazır, Faşist kimya sanayiinin yeni bir Panikler, zayiatı bir kaç misline çıkar- kip eden bir lngiliz hava miralayı intl• 
du. keşfinden bahsetmek istiyordu. Hastalık mağa müstaid olduğu için sığanalclarm balarını şöyle anlatıyor: 

Prenses : mikropları savuran bombalar kimin ese- içinde askeri ve sivil trtibat alınacaktır. -« Alman ve Italyan bombarıdıroan 
. - Gel bakalım Sebastiyano .• De- Karş yakada bede ku ri olsa gerek. .. Acaba Made In Germany Yangın bombalarının çıkaracklan yan- ta areleri ehir üzerinde görününce 
eli. Yine sana iş çıkh.. Fakat bu se- } ! fi • mi? yoksa Made In Italy mi? gınlar derhal yan sivil itfaiye teşkilatı b:a alışan ~alk pek de korku geçirm~ 
ferki İş çok mühim. tarafından önlenecektir. di. Fakat gözden pekfil.ft. kaçan bir csesslz 

Sebastiyano apdalhğa vurdu. 1 •• b •• • • t h • t Jd• NASIL HAZIRLANIYORLAR'? 
- Ben artık mühimb kiş falaBn iste- U · U ıçın a S ısa ge l YENt SlLAHLAR ta~uar~:d=a~:~:;a;:~t~Uhe~ 

miyorum, saraydan ı tun. ir An ln.gilterenin hava müdafaasında tat-
evvel tekrar Büyiikadaya dönmek BAŞTARAFI t iNCi SAHiFEDE ma hazır bulundurulacakm. Bu sahanın b'k tti~· · t et Ingilt ed k di x. d' · ··daf dislik: harıkası idi ki hayret etmemeli 

b• b t .• .• bul ak l . J e çı sıs em şu ur: f" 1 l 'b er ale hen ·hir~n mık mbu aa iınklnı yoktu. Bu sessiz !Slilm makinesi 
istiyorum. Siz daha burada ka)acak senesine kadar ikmali için tedbirler alın- ır aş an renoru unac ve genç erı Her şehir kendisini teda ui vasıta ar a terti atını an er şe ve asa a son 
mısınız) mışbr. Bu ıtadın noksansız olarak yapıl- muntazam surette çalışbracakbr. Çalışma koruyacaktır. sistem tayyare defi toplarile teclıiz edil- izini bile kaybetmesini becererek şebr4 

- Evet Büyükadaya gitmiyee& ma.sı için yeni ıpor te§kilatının da yar- programı kadınlar ve erkekler için ayn Sivil teşkilat· atılan bombaların tah- miştir. Bu silahların ateş kontrolü gayet en büyük zararı verdi. 48 saat bila fasıl&. 
ğiz.. Ve sen de gitmiyeceksin.. im- dımı istenecektfr. günler ayırml§hr. Bunsı bir kulüpten zi- ribinden halkı koruyacak sığanaklar müsaiddir. devam eden Barselonun bombardımanı 
parator Leon hazretleri bana burada lzmirde ilk iıt olmak üzere, sporcu yade, bir terbiyei bedeniye mektebi meydana getirilecek, lastik elbiseler ve Tayyareleri arama, yerlerini tesbit et;. bizim için istifadeli bir ders oldu. 
eski mevkiimi iade etti. gençlik için antrenman eahalan yapıl- halinde faaliyet gösterecektir. maskeler kullanılacaktır. me istasyonları vücuda getirilmiştir. Bu Ses venniyen bu makine bir yanguı 

Fazla olarak ta haremin bütün iş- maktadır. Antrenman sahalarının ilki KaToıyalta sahasından soma Eşrefpa- Askeri teşkil.At haber alına işlerini, istasyonlardan verilecek işarete göre bombası savurmadı. Fakat o kadar bü· 
!erinin idaresini bana verdi. Sen de Kar§ıyakada yapılmışbr. lnoaatı ikmal p, Tilkilik ve Göztepe sahalarında, ku- düşmanı koğalama ve mukabil taarruz- bombal'dıman tayyareleri abloka edile- yük bir dehşet saldı ki, onun vücudu 
aarayın kilarcısı ve şarap mahzeni edilmek üzeredir. Antrenman sahasının lüp binalariyle birlikte yapılacakbr. Fut- lar hazırlama işlerini idare edecektir. cek ve müdafaa tayyareleri, avcılar fa- bile paniğe kMi geldi. Halit birbirinJ 
memuru değil misin, bana tabisin ..• yanında yapılması tasavvur halinde bu- bol ajanlığının bu sahada göstermekte Şu halde her şehir, kendi sakinlerini aliyete geçecektir. çiğneyerek zayiata sebebiyet verdi. 
Bianenaleyh benin:. emrimden dışarı lunan kulüp binası işi de tahakkuk et- olduğu muvaffakıyet cidden yerindedir. korumak mevkiinde kalıyor. Şu da hesaba katılmıştır ki bir bom- Bu tayyare yedi bin metre yüksekte 
çıkmıyacaksın. miştir. Spor te§kilah, bu kulüp binası bardıman tayyaresinin süratile bir avcı idi iki bin metreye kadar inerek me-

Sehastiyano yerlere kadar eğildi. için ayırdığı 8000 lira tahaiaab ajanlar ll•••••••mmmmmamlJ!IJY' LONDRA BOMBALANIBSA tayyarenin sürati arasında saatte 60 ki- şum faaliyetine başladı. İşini 26 dakikada 
- Baş üstüne prenses hazretleri. heyetine göndenniıtir. Binanın planı ha- LJ lk ' k H ' lometrelik bir sürat farkı vardır. Yani bitirdi... 

Dedi. zırlanmak üzerecfü. Derhal inıaata baı· nQ eVl OŞeSl 1 Ingiliz askeri müdafaa meclisi şu prolr avcı, bombardıman tayyaresine bindir-
Ne emriniz, ne fermanınız var lanacak ve Cümhuriyet bayramında açıl- lemi müzakere ve karara bağladı: rnek için ancak bir saat sonra hAdise YANGIN ÇIKARAN 

anlıyalım .. İşime gelirse kabul ede- ma tÖTeni yapılacakrn. 1 -Evimiz salonunda 23/7 /938 cu- -c Eğer Londra şehri bombalanırsa yerine yetişecektir. Bu bir saat oyala- BOMBALAR 
rim, gelmezse kilarcılıktan istifa Bu kulüpte nasıl çalışılacağı hakkında martesi saat 21 de (Aşkın manası) ve 24 kendisini nasıl korur? mak ve vakit kazanmak için bütün iş 
ederim. bir talimatname hazırlanmaktadır. Saha- 7 /9 38 pazar günü saat 21 de (Y qasm Kesif halk kütlelerile her gün biraz halkın metanetini ve cesaretini muhafa- Son zamanlarda Ingilterede düşünUleıı 

Sebastiyano bu sözleri gülmeme- nın 400 metrelik koou yolu cPisti>, atle- ölü) piyesleri Edremit Halkevi gösterit daha kalabalıklaşan şehirlerin havadan za etmesine kalıyor. en mühim iş yangın çıkaran bombaların 
ğe çalışarak söylemiş, prensesin ne tizmin bütün ıubelerini tatbike müsait kolu tarafından temsil edilecektir. müdafaaları müşküldür. Askeri idareler Defi bataryalarında lngilizlerin yerleş- yapacakları tahribatı, çıkaracklan yan-
demek istiyeceğini anlamak için işi yeTler, futbol ıahaıı, kapalı bir aalon, Müsamere · parasızdır. Davetiyeler müdafaa tertibatını şehirlerde şehir hal- tirdikleri (3. 7. A. A.) topları dünyanın ınları söndürmektedir. Yeni bir ti 
kumazlıgw a dökmüştü. güreı, voleybol ve basketbol yerleri, ka- Halkevi sekTeteTliğinden verilmektediT. kına terketmişlerdir Londra şehrine en tesirli ateşini teşkil ediyor. ~--b tec .. b 1 . in ·ıt ed .P 

• .uwu anın ru e erı gı er e genıı 

T ekla Sebastiyanoya· yaklaştı. dın ve erkek ıporcular için ayn duı ve 2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa- mahsus bir imtiyaz olarak bu şehrin bir Ingiliz müdafaa nazırı bu ateş için b' . üz . d lm,.,.,.,. 35 lib • ır arazı erın e yapı "'iWA· re 
_ Gevezeligw i bırak. . Dedi. Sen soyunma yerleri, kulüp idare heyetine zar günleri Karagöz oyunlan oynabl- hava taarruzundaki müdafaası askeri cH.arikulMe> diyor ve ilave ediyor. w 1 w d b' bo bas bil bü .. . . . . .. agır ıgm a ır yangın m ı e -

sarayda uyuyorsun .. )ki Üç günden ve levazime ait odalar yapılacakbr. maktadır. Butün yurddaşlar davetlıdıT. ~e takip edilecektir. cDuşmanın bu ateşden kurtulması ha- .. k b" k ak . . 1_ıu.ıdir yu ır yangın çı arm ıçın A.iill • 

beri burada neler olup bitiyor ha- Kulüp, Karşıyakanm kız :muallim oku- 3 - 23/7 /938 cumartesi günü Ar ve Şehirdeki büyük binalar, fabrikalar, rika olacaktır.> 
berin yok .• Muhakkak şarap küpü lu, orta okuJ1arla ilk okulların aon sınıf- göıterit komitelerinin haftalık toplantı-limal8thaneler, devlet müesseseleri, sin- Araştırıcı ışıldakları çok mühimdir. ı.,tial~ğer ~anında yetişangınilın bombairas~ 
d b d 1 b d b. · t tb•k h d · lan vaTdır. dikal I 1-·· ....:ı 1 af Işıldakl 1ar ...: "- ind U • "'i ettigı yere Y ezse s ye. i in e sızmışsındır. arının e en ter ıyesı a ı a na aı- ar ve saray ara, .n..opıu, te gr ve ı top , new.ce ULer e m essır tak . 1. k bütün bir ehrl 

1 __ k kabili ttedi mm ası genış ıyere ş 

f d d li 1 Beık. be d dil w • • b. o.IQ(;a ye r. 

Halk masalları 
se er en öner, evine ge ·r. ur. ı n e egınıze ır me- tehlikeye koyabilir. Bu itibarla müstak-

Kadıncık çocukların dediklerini det olur~. NASIL KORUNURLAR? bel harpte en büyük meşgale, yangın 
koca.sına anlahr. Demesı ıle bunlar: bombalannı düştüğü yerde bastırmak ve 

Adamcağız dütünür, taşmır. - Gerçek olmalı .• Ne kadar olsa cLo don N adlı Ingiliz zararsız bir hale getirmektir. 
Çocuklann bazıları pe1k küçilk.. yqlı başlı bir kadındır. Bilmediği- b" lnngiliz. _A:'::~~ ıl ,_ mecm:sı ~ bir yazı ki dünyanın hava müda 

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

Boynuzlu Ejderha · · b da .. w k k · · ır ~&U.LL& nas AOrunaca6mı 
Evlenmek vakti değil. Bazılarının ~ u.n. n ogrense gere tir gı- fotoğraflarla tesbit ediyor. faası için nasıl çalıştığını gösteriyor. 

da vakti gelip geçmekte ise de timdi biJerde ııı koca karıya anlamlar. · . Her şehir bir harp halinde başına a~ 
bö ı L-"ba b. '---k kızı ed O da· Ingilterede faaliyete geçen cA. R. P.> 

y e ana oa ır &ır ner e · h k.aq üdafaa teşk:llAtı bütün lecek felaketi şimdiden kestirmiş gibi 
- 5 _ buhnab .• Deyince kadıncık da: - Ay kızcağız)arim, aradığıniiı kua. vayati habeı malma tal . hazırlanıyor. Şehirlerin mildafaa.sı şehir· 

~ bö. I · d la akla 1 rcl vve r vuı arına venyor . . ,. .. l · · be .. k . - Belki bulunur bir kerre ararız. Ye gezıp 0 §m evıe e ao-- Habe alma ~-1-- ala . . ler halkının uyanıklığına hava tehlike-
kaclar ılaç ederlerse de goz erımn ı gun ada.r evınde oturur, sonra d' k L__ k ularda I L_Llarda bulamazsınız. Onlar bir r vas11.Wae1 rm işaretini ve- . . . , ka ' lm 
.k ... ..ı I y I k b' · f -'-- ıyere uazı omt n usu .ıuuu • sivil ~~~1.nAt d hal kakl dö- mnın dehşetını iyice vramış o asma 
ı ısım ce açamaz ar. anız te ır _YJDe ee ere çuusrmı§. akıll lı kad nl b• ı:~· yerde bulunur amma ele aeçmesi nnce ~ er so ara bawl d 

•• •• ~ v ffak 1 1 B bö l . • .. .. ·ı ... ela ı ve ya§ ca ı an m .. q~ıne e kül ek ha1k ğ 1r1 ekil kr g ı ır. 
gozunu açmaga rnuva . o ur ar. l u y ekı§ı guçu ı e ogrqma alıp kız aramağa çıkarlar Şurası pek güçtür. Kolayı yok değil. Var ec ' ıı ana ara ç ece ır. Izmirlil b hakikat b" dakika bile 
Kadıncağız da ne ise evladını dünya o sun, çocu lann höyükleri evlen- b . d' k 1 _ • l '--- amma .. O kolayını da yalnız ben Her bombanın dü.şttiğli bir kontrol al- er u 1 ~ . 

.. . I .. b"ld"W. ..kred k · tı" ek I . bild• urası ıye gezme te oıaun ar JUZID tf kil unutmıyarak: c Hava tehlikesıne ı..n-ı 
gozıy e gore ı ıgıne §U er ve sa- me ıs yer ııı anne erme ı- d k b l kı k d b bilirim. Başka becerenin alnına çi- tmda bulunacaktır. 1 aiye teş Atı, . . . ~'l 
rayda valide sultan olarak ömrünün rirler. otuz 0 uzunu u up r anc u- lek k melhuz yangınlara yetişirken yaralı top- korunma > cemiyetinin faaliyetine bil· 

... lamazlar ta anm. ıun· lıkları 1 dı tm lidirl sonuna kadar yaşar. Kadıncagız: · . lama otoları motosiklet grupları hasta var Ye yar m e e er ... 
Evvel zaman içinde vaktile bir - Oğullarım, elbet evleneceksi- Günlerde bir gün yine görücü- ... Diyerek değneğini kakup gıtme- bakıcı ko~ hastaneler (yeralt; hasta- Bu ya.Mım bizzat kendi hayatları, ken· 

kan kocanın kırk dane oğulları var- niz. Hatta büyüklerinizin vakti de l~kl~ dolaşmaktalarken ~o~lan ge başlar. . . . neleri) faaliy~tlerini artıracak ve emre di yuvaları için yapılmış olacaktır. 
mış, bunlar pek zengin değillerse gelup geçti. Fakat ben şimdi bir şey ~ırbır gezerle~. Kadınların adeti ~1- Bunlar da, hır ~p uc~. tuttuk d~ye müheyya olacaktır. 
de orta halli geçinirlermiş. diyemem. Babanız seferde .. Gelsin- lıya .. Çenelerı durmaz. Her gezdık- koca karının peşıne duşerek, elıne Ingilterede bir milyon Azası ve fafil 

Çocukların en büyüğü yirmi, yir- de bir çaresine bakarız. leri yerde söyler gezerler. Bir gün ayağına kapanup yalvarup yakar- adamı bulunan cA. R. P.> teşkilatı, hal-
miiki yaşında kadar olup digerleri - Ey ana .. Biz evlendiğimiz va- sokakta gezerlerken beli bükülmü§, mağa başlarlar. ka zehirli gazlardan korunmayı öğret
de ona göre ve en küçükleri de on kit hepimiz birden düğün isteriz yürümeğe mecali yok, elinde deg- Bunlar üzerine düştükçe koca mek, tayyare hücumlarına karşı halkça 
bir yaşında kadarmış. Orası lazım hem de bir anadan ve bir babadan neğini kakar, ihlayup ikıslayup, bir kan kendisini naza çekerek bir va- almacak tedbirleri öğretmek için canlı 
değil ki ..• Çocuklar epeyce mektep kırk kız olmalı. Böyle olursa evleni~ yandan sümüğünü çeker, aksırır, kit onları üzerse de en aonra: konferanslar, kulupler. kurslar ihdas et-
meclrese görmüşler, mürekkep ya- riz yoksa başka türlü olmaz demele- tıksmr, görenin kırk gün iti rast - Kızcağızlarım, der. Nafile yo~ miştir. 
lamışlar, birbirlerine bakarak bütün ri ile zavallı kadıncağız da. gitmez, ne idiği belirsiz, üç otuzun- ruhnayın, sizin aradığınız falan yer~ lngilterede askerlik mecburi değil-
günlerini gezüp dolaşmak, avda, - Peki, çocuklarım, babaniz gel~ da bir koca karıya rast gelirler. de brnakaız dev devleT, onunsara- dir. Fakat her vatandaşın en az haftada 
kuşda koşmak suretile geçirirlermiş. sin de söylerim o ne dirse ona göre Bunların gezdiklerini görerek.: yında bulunur. Oraya da gitmenin bir defa bu kurslara ve konferanslara 

Babaları tüccarlık eder ve altı işimizi yapınz gibi çocuklanavutur. - Evladcağızlarıın, aradığıniz yolu yoktur. devamları mecburidir. 
ayda bir kerre seferden döner. on Aradan az czetmeksizin babaları nedir} Derdini aöyliyen derman bu- -BlTMEDI- Otoıi 

,~......................., 

·solucanlı çocuklar 
Gıdalannı solucanlara verirler •. 
Bunun için en birinci deva iS
MET SANTONlN BlSKOVl
TIDtR. Solucanları dütürür •·•• 
Çocuğu cılızbktan kurtarır. Ec
zanelerde kutuau 20 kuruttur. 
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı ba~ı marka pirinç unları 
fennin en aon terakkiyahna göre yapılmıştır ... 

Şayanıdikkat bir 1 T ü~k-İngiliz kre-
istatistik dı anlaşması 

..•..............•........ , ......•.. 
• • 
i RADYO i 
• • ......................................... 

1 

Tashih 
Gazetemizin 22 Temmuz 938 

I tarihli nüshasında 8 inci aalıifenin 
2 inci sütunundaki belediyeye ait Al l ANKARA RADYOSU 

Evlenenler az boşa- ve man ar öğle neıriyab, 
nanlar cok BAŞTARAFI 6 iNCi SAHiFEDE Saat 13.30 Karıtık plak. ııetriyau 2 inci kordonda yalı caddesinde 

• böyle bir kredi nrilmekle neticelene- Sut 13.SO Plikla Türk mu.ikiai n 103 .. yılı. depo ve yaz~hanenin Altın beyinli adamın masalı 
Avrupanın bazı memleketlerinde ev· L • T"rk' .1 k k d" ü • Ilı: k 1 1, 1• A' L b 1 . iltale ıaati 13 yazılması lazım ııe· 

M madam h ik 
. l . .. eeKtır. u ıyeye ven ece re uer m - na tar ı an. "'· ~ J•n• na er en. • d 

ektubunw:u okurken, • 1 raaını arcayıp eritf çe göz erı so- 1, ___ 8 gı· ""ı..·- aıalmakta buna mukabil k 1 • • .. 't b' k'ld . L;_,.h lırken sehven saat ıs e olarak 
'eda d -·•-- -'-lan ı_ d N'h P!J.UP "~ ' za ere ennın musaı ır şe ı e ın~-y- . h''- .__ vı n azabına ben:ı:iyen uyıı..-. nüyor, yanıu; çö .. üyor u . ı •- , boşanmalar artmaktadır. Mesela, Fran- h d 1 T k b' . 1 ...ı Aqaın n.,,.iyab . yazılmıttır. Kyfiyet W ıa oıunur. 

kalbimi doldurdu. Hikayelerini ya· yet bir gün, delicesine bir sefahat k b ususun a ngı '' a ınesı na., ...,. a · ıada netredilen oon bir istatilti unu bulundu ise, Tatareoko da 6ylece Lond· · Sut 18. 30 Plak notriyab 19 Türlr; 
n matem renııinden kurtarmayı ben gecesinin aabahmda, yan aönmüı açıkça gösteriyor : raya davet edilmi,tir. muaikiııi ve hallı: ıaı:lulan (Makbule n z 

--.... un an ye ı oene e Londra mahafilleri vaki olan tecrübe· arkadatları) 20 Saat ayan ve Arapça de ia•-:• ve bugün aize ,en, çılgın- ıııklar ve sofra artıkları ortuında B d d' ""el Franaada ayı• 
caaıoa __, bir -yler yazıp yollamıya talihsiz delikanlı hazinesinde açılan 342 059 L;..: ı d'"" halde ıeçeft oene ..- .- · ..,. ev en '•' !erden aonra yabancı devletlere kredi ne,riyat. 20.15 Türk muoikiai (H. Rıza , , 
karar vennİftim.. genİf gediğin deh,etinden ürktü: içinde evlenenlerin sayısı, hemen hemen verilmesine taraftar olmadıklarından ve • ve arkadaılan) 21 Fülüt oolo (Ahmet 12~ No. lu ~osikl~.•1_JiJ'etna• 

Hem de ne diye kederli olacakmı- Arbk durmak zamanı gelrniıti. bin nokauu ile, 274.122 dir. lnsiliz kabineci de mali operuyonlara Andiçen) Piyanoda Marlı:oviç. 21 . 15 mı:_mı kayba~~ .Y ·~::..~~arka. 
ıi'nı ~ Burada Pariain gürültülerinden Bu dakikadan itibaren yeni bir 511 aulıo aeneden seneye 111 telı:ı1de sirifmeyi kabul etmediiiııden bu hAdioe- Stüdyo oalon orU.trw. u11ıııdın mıuaının a u yo • 
bin fenah uzakta, ıtılr.lı yamaçlar hayat ba,ladı. Altın beyinli adam 1 tur 
iiu-'-..I- deflerin ahenmni dinliye- her kesten ayrı bir kö,eye çekildi. o muft\lt : ler daha ziyade dikkati calip te)'lerdir.. 22 Ajano haberleri 22.1 S Son. T"Lilik 240 N~ da bakkal Ha· 

• ......,, •- 1930 da 3-42.059, 1931 de 326.66, Nazırlar komiteoine hariciye nezareti U& -

rek ucak ,araplar içilen bir diyarda ÇalıfDlaia, elinin emeiiiyle geçin- 1932 de 314.878, 1433 te 315.466, mehafilinin de girmesi bu komitenin tsTANBUL RADYOSU MD oilu HüMyİn Taner. 
Yllfıyordum. Evimin etrafında yalnız meiie batladı. Artık bir hasia gibi ö"I 2652 (2495) 

h 
h 1 '- 1934 te 298.192, 1935 te 284.895. doğrudan doğruya lngiliz hariciyesinin g e neıriyatı : 

lflk ve naameler var. Sabahleyin, er ,eyden fÜp eenir ve .ocorkar 1936 da 279.743, 1937 de 274.122 mürakabesi altında bulunduiunu göste- Saat 12.30 Plakla Türk musikisi 
biilbüllerin, karatavuklann, yuıuf· bir adam olmuftu. Eğlenceden ve a_ ı ı 50 H d 

Buna mukabil b.,...nanlu da artıyor, rir. ...at · an İti tzMIR BIRINCl iCRA M"' 
çukJann orkeatraaını dinliyorum; ~ zevkten tamamiyle elini eteğini "- - 13 o• Pi ki T "" -• demiftik. l,ıe onu ııöıteren ra!d<amlann Bu fikir yeni biqey değildir. Geçen .,..t • J i • ürk muoikisi MURLUllUNDAN: 
le üzeri ağuatoe böcekleri tatlı kon- çekmiıti. Arbk dokunmak iıteınedi- da bazıları ' nioanda Londrada vllı:i olan konferano- Saat 13. l S Konııer ı Novotniden nak· 
terler veriyor; tonra çobanlann ka- ği uğureuz haznesini unutmağa ça- 1930 da 20.637, 1933 te 20.699, ta Franıu: ve lnıiliz devlet adaınlan len Viyoloniıt Kemal Ahi idaresinde Emin oflu Kazımın Muıtafa oi· 
valı ve ba~larda gülen güzel esmer balıyordu. ı lu izzet zimmetindeki alauim· 

1937 de 23.614. merkezi n tukl AYTUJ>• deT!etlerine orkeotra. 
kızların ahenkleri sesi 1-.--lıyor . Oog" - Fakat bazan tesadüfün çok kötü- 5 d d J tahh hah •~ı'nde bu 

""" VaL•, evlenenler bopnanlann on pratik bir ıurette yardım inıkinlannı 14 on. an O ayı ..,.., • 
rusunu eöylemelı: IBzım gelirse insa- lükleri vardır. Dostlarından birisi ..,.. --L--- 1 8 lunan Buca belediye caddeıinde 

ka 1 1 d l · ı. 1 kil ' d - k" nus· li L-•-- çoktur. Bµ da tab'u·dir. Fa- mu.__,. etmif .. erdir. u meaeleyi ilk ııın bur~ ra düıünce ere sap a- e ı .. an ının çe ıp otur ugu oşe- ........,. Ak · ı04 1 b' b k• · ...1 

kat. hın .. az derken diıı" erinin artmuı olarak ortaya llW'en Franıız nazırlarıdır. ııam Defllyaa : numara ı ır ap argır eTıe 
nın kalmaaı hir yakışık almıyor ; bu ye kadar geldi, ve bu adam, delikan- L T b 1 d 94 I b' d"' 'l · .. • meml · '-ettekı' evlı'lik buhranını cöıteri- Hatıl M. Bonnet bu meY%U hakkında Saat 18. 30 Hafif mim.. : epe "" a hn a numara 1 ır .. ~n 
giirler ülkesinden kadıolara gül lının sırrını biliyordu. "-"' , . Londraya bir de mufaaaal rapor arzet· Belediye bahçeıinden naklen. ile birlikte 600 lira ıınymeti mu. 
renkli ;ürler ve aık sevinçleri ile Bir gece, alhn beyinli genç, ba- yor. mittir. 19. l S Konferans : Prof. Salilı Murat h·--ne ile Te .,;..., Sucanın .... 
dolu muallar hediye etmek daha şında bit ağrı, dayanılmaz bir ağrı Bundan yedi oene evvel 17 evlenme- ~~ , -·- , • 

1 ı. d Del b d ğ ye muLabil bır' boıanma varken, bu-~n Franıız teklifi uzun vadeli ve teminatlı (Fen müoahabeleri.) 19.55 Boroa ha· kık m'ınare mevkiinde sekiz dö· doğru olur. i e sıçrayaraıı; uyan ı. i gi i o - .. "w 
ld b h 12 evlenmeye m··'--bil bir b~anma lı:ay- krediler vermek, Tuna havzumclalr.i •a· berleri. 20 Saat ayan : C.renviç raoatha- nu"m baır. -e ;..·mde 1 ze...:n Te 3 Fakat, bu mümkün almıyor. Bu- ru u ve ay ışığının ir üzmesi içe- W<A .. .. • • .., P' 

tası da Parise çok yakın . Paris, her risinde, dostunun paltosu altında dedilmektedir. rer memleketlere oma! maddeler ihra- ne.inden naklen (&ima ve arkadaşları incir ağacı bulunan bir bai 450 
1 b cını çojialtmak n bu memleketlerden j tarahndan Türk m111ikiıi (Hicazkar, Su-

1
. k • uh 'l • 

gün içerisinde yaşadığım çamlara bir şeyler saklıyarak kaçtığını gör- ar==ın;:ni~bi;z:i.m~ulı: ~~;::,-:~: yapılan zirat maddeler ithal&bnı çojalt- zinak) ıraB lJ'ID~ n; llmmenk~'e ;e ~ 
kadar, keder dolu kırlarının serpin- dü. Beynin bir parça91nı daha çalıp mak 111retiyle bunların iftira kabiliyetle-f 20.40 Hava raporu. 20.0 Ömer Ri- ne . uu. ı:ı:ı cuha ~b~ekıv taun yüne • 
tı'sı'nı· yollayabı' lı'yor . Bu satırlan ya- aötürrnü•lerdi. tesir ediyor. Hakikaten, Franoada do- --ytın a0a.cını TI ır ze • 

• • rini çojialtmak makoadına matuf bulunu- u Doirul tarafından Arapça oöylev. 21 "':' " . kı . h 
zarken qva}lı Şarl Barbaranın sefa- Günler akıp geçmişti, altın beyin· ğum &ittikçe azalmak.tadır : yordu. "·-t ayan. Ork-tra. Jik 80 buçuk !ıra ymetı mu am •. • 
J • • • d 1 • • d' )' d • k ld b d f h 1930 da 749.953, 1932 de 722.2•6. .,.. ~ 5 k 
et ıçensın e ö iımünü ögren mı. ı a am ası o u ve u e a er 1934 te 677,365, 1936 da 630.059, Londrada kat'! kararlar almm11 deiil· 21.30 Necmettin Rıza ve arkadaılan ~~e ile V,~ yine Bucadn.~n .. ıçan o-1 

içerisinde oturduğum değirmen ge- şey bitti. Delikanlı ruhunun bütün 1 kıınde altı onum tar a 
k 1 k 1937 de 616.863. di; Londra konferanoı politik m-leler- tarahndan Türk mu.ikisi (Hicazkar) yu mev 

ne mateme büründü. uvvetiy e umral ufak, tefek bir 1 d b' · 9 b d 4 
k d Kı d k f 1930 da On b'm franoızda 164 ü evli le yüklü idi. Bundan maada Fraruıız tek- 22.10 Müzik ve variyete : Tepeb~ı için e ır zeytin ve a em ve 

Kumrulara ve ağustos böcekleri- ızı seviyor u. z a ona aşi tı, a- • · · 6 t • h • lh 
k 1 be k 1 Oldu :ı... Lalde bu""'n bu nilbet 13 r Ufinin. yükün büyük bir kısmını Londra· Belediye bahçeoinden naklen. ıncır v armu aıı:acıru avı a 

ne elveda .. Artık kalbimde nesenin, at tuva eti, yaz tüylü şap a arı •- n ıı;w e ı d - 1 100 ı· kı t' · ya yÜkletmck ııibi zayif bir tarafı da 22.50 Son haberler ve ertesi günün önum tar.• ~ra yme ı m~· 
tevincin en ufak bir izi bile kalmadı. kordeliları, uzun ökçeli iskarpin- düşmÜ§tür. . vardL Fakat bir defa ruznameye ithal proııraıru. 23 Saat ayan : Son. harnmene ıle 24 aııustoı 938 tarı· 
Bu yüzden, madam, size vaad etti- !eri delikanlıdan daha çok seviyor· olunan mesele bir dllha ııeri alinmıı de- hine müsadif çarşamba günü ıaat 
lim hafif ve neşeli hikaye yerine, du .. . Pariı faklllteıinden diplomalı ğildir. Bu mevzu haklı:mdalci teli.iller- AVRUPA RADYOLARI 12 de açık arbnna suretile satı!ıia 
bu gün de melankolik bir maaalla Yarı kuş , yarı da bebek olan bu Dl tabi 1 1 ada .__ t P er de de hiuolunacak derecede deiifiklik- HAFiF KONSERLER : çıkanlacaktır. Bu artırın aalıf 
JUlrtılatmak taliaizliğine katlanacak- zarif mahlukun elinde altın parça-
tınız. cıkları eriyordu. Fakat bu eriyisi de Memleket hastanesi dış tabibi !er olmuıtur. Bu değiıilı:lik, lngiltere ha- 7. l O Berlin kısa dr':ıuı hafif muoiki bedeli muhammen kıymetin yüz• 

. k k 1 b' k . D li M ft E ğul riel politikaamın aeçinnekte olduiu de- (8.1 S devamı) 8.50 Pario Mondiyal de yetmif befinİ bulmadığı takdir• * gorme ço tat 1 ır zev tı. c - UZ8 er rO •·ğişikliktir. Kollektif emniyete karşı bes- plô.k 9.45 Plô.k 10.35 Plak 12 Paris d ok t t 1·b· · t ah 
Vaktile be . it d la b' kanlı kadına her istediğini alıyor, VE . . . • . e en ç ar ıran a ı ınm e • 

adam ardı ynı t a ınd an beo n. talT onun hiç bir istediğine hayır demi· !elenen ıtAımat zaılk olduııtl und~.n lngılte~e j Mondiyal konser nakli 12 Berlin kısa hüdü baki kalmak .. rtile aatıf ıs 
v ; eve ma am, ynı • d H • . k .. . Kemal Çetı•ndagw te rar vrupa uvve er muvazenesırun dalgası neşeli hafta sonu 13 ten 15 te .. d-'-- l ak 8 E 1•1 938 mamiyle altından olan bir adam. yor u. . atta on .. a ıstırap çe tırı.rım. ' d . 1. ik d" .. b 1 1 gun ana uzah ar y u 

k k 1 k d ı amesı po ıt asına onmuş u unuyor. kadar hafif musiki konseri 13.15 Paris , . _ • .. Ü 
Dünyaya geldig" i vakit doktorlar bu or usı e son gune a ar servetının Sil'c t ih ua dıf per ... ..,be gun 

h · d da 1 · · Haata!annı her gün sabah · ô.nlanmadaki yavaılıktan dolayı in· M d' 1 k ı.ı· ( 14 ..ı k ar me m a ...-
çoeuğu yaşaroıyacak. sandılar. Çün· azın sırrını a on n giz emıştı. k giliz kabineıi çok ıiddetli tenkitlere ma-I ır:.7) ·~~ . 3 ~"";:rı7: ı:,... dal.:: ~~ç; ıaat ı2 de. yapılacaktır; Bu artı~-
kil kafa tası çok büyük ve ba§l çok Kadın hemen her gün tekrarlardı: saat dokuzdın başlı yara ruz kalmaktadır. lngiltere Amerikadan ! ı·k lı: . 

18 
B li L. dal b mada dahı satı• bedelı kıymetın 

a"---l- • - Sevgilim, biz çok zenginiz, öy- Beyler - Numan zade S. 21 ı P • onserı er n ""sa gıuıı an- • be • · bul d • 
ııuuı. I d l ta)'yare oiparişine meebur kalmııtır. Hal· d 'k ( l 8 5 O d ) 19 O. yüzde yetmıf tını ma ıgı 

F e eg .. i mi~ l h 1 • d o muzı a . evamı trava k 1.b • • 
akat buna rağmen çocuk yaşadı numara ı muayene ane enn e bulci, Türkiyeye silah verilmesini parla- ı k tr k . 19 02 Bük' __ ,_ • takdirde en ço artıran ta ı ınm 

V ~•-· ~ • • b .. .. .. Zavallı adam her vakit ayni ce· k b I d l or es a onserı . rq ..... en 
e • ....,., lflıı•ru ıçe ıçe uyuyen ııu- b . d' a u e er er. rnento bir tek itiraz ıözü oarfetmeden ib d 19 20 p h fif .k. ki' 

19 
uhdesine ihalesi yapılacakhr. Bu 

zel bir zeytı'n ag-acı gibi serpildi. va 1 verır ı: Telefon·. 3921 k b 1 t · • B't•lci · h 1 f T k an ° · rag a musı 1 na 1 • h 
E h h d a 11 e mıştır. ı a s mu a e et ür i· · 30 k • b d 19 , 5 p gayri menkul üzerinde her angi 

Yalnız koca kafası vücuduna her - vet ru um, zenginiz, em e y .1 • .k kd ' d le ostrava a. en an o ... eşte eye verı en ıstı razı ta ır e ve teşvi - R d k 21 10 p 1. hır' --l..iJde hak talebinde bulunan• 
..;: be'" 1 d O •• •· '- çok zengin. t h"lc" . b a yo or eotruı . rag n- ı prog- ~ oYn ıa o uyar u. nun yurur .. en " . .. d'• d n d eve u urnetın u yolda yürümesini ıa- -.- 1 • b ·ı· t 'h' r'nden 
aalJa-..l·"-nı, ikide bir mobilyelere Bu sözleri söylerken de, beynini gen don u, ora a tezgana ayan· le te ek , • ram 22.45 Bükreş Lokantadan lı:onoer ar lf u ı anın arı ı nef 1 

'""il' b b b. dam .. d.. B dam p oenyet mebu.larma adeta reka- ak!' 23 10 p Ç k • .b . • .. f d d • 
çarptıiJ.ru görmek yürekler acııı idi. yeyip itiren u küçük kuşa bakar mış ır a gor u. u a tat- bet t . . n ı . eşte igan or estrası 24 ıtı aren yumı gun zar m a aı· 

ikide birde dü§Üp duruyordu. Bir ve tebeaaüın _ederdi. Maamaf'._h ara- kın ve manasız gözlerle kendisine T:::::;:;~ kredi vermekte lngiliz ka- Viyana neıeli hafta sonu konoeı:i. rakeyed. mdürhackalatleri lazı.~d1_ır. Aksi 
gün merdı'ven batında yuvarlandı. da aırada delikanlının korktugu, ar- bakıyordu Bir elinde kenarlan ku- b' · . • _,_. • .. t ır e a an tapu aıcı mce ma· · ınesının nare1<atını nazım olan ıey Tur- OPERALAR, OPERETI..ER l 
Ve alnım bir mermer basamağa çar- bk para sarfetmek istemediği de ğu tüylerile süslenmit mavi seten- kiye ile ıiyaai dostluğun idamesi emeli 

21 
p S d lum olmadıkç~ parakılar1 ınakplaydat-b . Kafası bir maden külçeai gibi çın- olurdu. Fakat bu dakikada da ufak den bir çift iakarpin tutuyor ve kan olmuştur. Jngilterenin diğer devletlere eşte Y ney jonesin cC.ei.t.u maaındaı;- harıç ~ıra ac l' a

1
r '!• 

ladı, her kes onu öldü aandı. Fa- tefek kadın aıçraya sıçraya yanına içerisinde olan Öteki eliyle de br- karşı tak.ip ettiği ekonomik politikanın opereti. Satıf peşm para ıle olup ta ıp erın 
kat ayağa kaldırdıkları vakit çocu- kadar gelir ve öter gibi: naklarının ucuna yapışmış albn toz· baılıca amil ve müeooiri d<> bu dostluk- OD MUSJK S yüzd~ yedi b~cuk ~isbetinde P!'1 
• Kocac • d d' · !arım du"kkancıya uzabyordu. A 1 1 akçeaı veya mılli bır bankanın ıti-gun sapasag"lam oldug"unu gördüler. - ıgım, er ı, sen zengın- tur. 9 B '- h 1 al be . 1. d .30 Bedin luaa dalgaaı Yaylı kuartet b ek b h 'I b l l Yalnız alnında hafif bir yara ve ya- sin.. ana çoıı; pa alı o an bir §eyler lıte madam, tın yın ı a amın Şarki Avrupa devletlerine mail yar- k . 20 20 p Sal ku . ar m tu unu amı u unma arı 

1 lı bö. 1 b. onaen . raıı on arteb. l" d Şartn 4 A- t 938 ranın etrafında kumral saçlarının a sana... masa Y e ıter. dım imkanlannı tetkik için nazırlar ko· azım ır. ame ıtlJS os 
arasında kan lakeleri yerinde pıhh· Ve erkek ona çok pahalı bir şey- * miteai teıkil edilmiş bulunuyor. Bu hu- RESIT ALlER tarihinden itibaren her kese açık 
laşmıf, iki üç damla altın vardı. İşte !er alırdı. Bu masal inanılmıyacak bir şey suota bütün Balk.an devletleri Türkiye ııi· 16.30 Paris Mondiyal Viyana ııarkı- bulundurulacaktır. 
Çocuğun annesi ile baba81 yavrula- Bu hal böylece taınam iki sene gibi gürünüyor; fakat baştan hafa bi faik ve rüçhanlı bir mevkide değildir- ları 20. Viyana Flüt ve keman konseri Müterakim vergi tenviriye ve 
rının altın bir beyin sahibi olduğunu devam etti. Sonra bir sabah ufak te- doğrudur. Yeryüzünde beyinleriyle !er. lngilterenin Türkiye ile ticaret bli\n- 20 Bükreş ııarkı resitali. tanzifiyeden olan belediye rÜsÜ• 
bu auretle öiirendiler. fek kadın, tıpkı bir kuş gibi, anla- ya,amağa, sinirlerinin, vücutlarının çoou aktiftir. Halbuki lngilterenin diğer mü artırma bedelinden tenzil olu-

Bu it çok gizli tutuldu. Hatta za- tılmıyan bir dert yüzünden öldü git. hayatlarının maddelerini altın ha- •irai memleketlerle ticaret blô.nçosu pa· DANS MUSiKiSi nur. Yüzde iki buçuk delliliye 
vallı yavrucak bile hiç bir şeyin far- ti. Artık hazine bitmek üzereydi ; !inde sarfetmeğe mahkum ne kadar siftir. 10 Berlin kısa dalgası 16.30 Berlin mütteriye aittir. Taliplerin lzmir 
kında olmadı, aruıra çocuk annesi- paranın kalaniyle erkek, sevgili ölü çok insan vardır. Bu adamlar için Zorluklar çoktur. Fakat bunlara kar· kısa dalgası 16. 30 Peşte 21. 1 O Viyana birinci icruına 938/9463 numara• 
ne ıorardı: ' için ihtİ§llmli bir cenaze alayı yap- her gün, bir ıstıraptır.. Ve ıstırap şı siyasi kat'iyyet mevcuttur. Bundan 21.30 Berlin kısa dalgası (Viyana dans lı doayuma Te icra münadiıine 

_ Anneciğim niçin beni sokağa Ebrdı. Kilise çanlan hızlı hızlı öttü. çekmekten yoruldukları gün de... maada lngilteı:ede politik icabat ekono- musikioi) 22.15 Bükreş 23.30 Bratisla- müracaatleri lüzumu ilan olunur. 
bırakmıyoraunuz çocuklarla oyna- . n §ık cenaze arabası tutuldu, siyah Çeviren: MUZAFFER ESEN mik hesaplan &ittikçe altetmektedir.> va.. 2646 (2497) 

ınA'n:!7t/:~~:u~rk~~kit ayni ~:!~i:~: ·.~:;~j~~ ~~'Cı~' haşalı PEŞiN VE VERESİYE ARAZİ SATIŞLAR/ 
cevabı verdi, Yeryüzü bundan daha güzel bir C k 

- Sen b~lın hazinemizain yav- cenaze alayı görrnemiıti. Para kal- T. • Ziraat Ban ası lzınir Şubesinden: 
ruın .. Seni çalarlaraa aonra biz ne ?1~'' yahut kalrnamıı, . artık erkek Eski Heaap Yeni beap Köyü Mevkii Nevi Sahası Evvelki sahipleri 
Y ıçın bunun ne ehemmıyeti vardı! 
aparız.. Kal f ka 1 d • ._, No. No. Dekar 
Y ~-•·---'- 00. .. an parayı u ra ara agıttı, ıu- Yab d 

avronun ,.....nrnw.tan u pat· lis •lere nezretti 133 12 - 22 Balçova ya ereai Bai Te zeytinl:ı:ik ı2.486 
lıyordu. Annesinden bu cevabı alın- • ' 39 13 - 23 » Ilıca Tarla 0.436 

b b k b 1 d Mezarlığa girerken, erkeğin, ka- 6 14 24 Adab T I 09 ca oynunu ü er, ir sa on an öte· f d k 1 . - » urnu ara 4.7 
kine kQ§llrak yalnız başına oynama- a tasın a enar ara yapışmış hır 5675 ıs -25 ,. Kale caddesi Bağ 19.366 

Ermenaldı Dede (Koca) tbnhim 
Hüseyin oğlu Tıreli Cemal 
Abdi kamı ve Mehmet km Servet 
Karakulak Mehmet oğlu Huan 

Alacağımızın yekilnu 
Lira 
600 
550 
ı300 
3500 

ğa giderdi. kaç altın parçasından başka hiç bir 15 _ 26 ıt Kale c:addeai Bai 27.517 
Ancak on sekiz yaşında, anne ile şey kalmamışb. 5145 32 - 51 ıt lbca Tarla 9.919 Karakulak lbrahim Fahri, Hasan Ha'f'Vll ve Fatma 1200 

baba, tıılihin verdiği garip hediyeyi Mezarlıktan dönerken sokakta 32 - S2 ıt Kaba oğlu çqmeai Tarla 23.056 
Çocuklarına söylediler ve şimdiye tıpkı bir sarhoş gibi kendinden geç- 2755 18. 29 » Ilıca altı Tarla ve zeytinlik 7.352 
kadar kendisini bakıp büyüttükleri miş, elleri havada, düşe kalka yü- 57 3ı - 50 :. Çayır Bahçe 2.160 
İçin mukabilinde bir parça altın iste- rüyordu. Akşam çarşıların ışıklan- 322 42 - 75 ıt Münel deresi Tarla 4.595 
diler. Çocuk tereddüt etmedi, derhal dıiiı eaatte geniş bir vitrinin önünde 42 - 76 ıt Münel dereai Tarla 4.S9S 
beyninden ceviz kadar iri bir albn durdu. Burada ı şıklarla pırıl pırıl 360 43. 77 » Bakkal imam tepesi Tarla 9.190 
Parçaaı koparıp - nasıl kopardı, bu yanan kuınaş ve süs yığınları ara- 37 19 • 1 O Buca Melengoçli kuyu Bağ • 4. 13S 

lbnhim oğlu Bilal 
Arnavut Mehmet kızı Ane 
Mehmet kızı Adile ve 
lamail oilu Ahmet ve Mehmet 
Kürt Hüseyin oğlu Mehmet 
Kasım oğlu F a:ı:lı 

750 
850 
650 

80 
250 

iş için hangi vasıtaları kullandı, ma- smda kenarları kuğu tüylerile süs- 20 - 10 » Birahane Tarla 3.676 
sal buralarını anlatmıyor. - gururla lenmit mavi setenden bir çift iskar- Bankamız uhdesinde bulunan yukanda evsafı yazılı gayri menkuller, aleni müzayede ile aatılacaktır. Satı§, 1/8/938 tarihine müsadif pa-
anneıinin dizleri üzerine fırlattı .. pin vardı. zartesi günü saat onda Bankamız binasında yapılacaktır. Bu hesaplarla olan alacaklarımız mikdarı, her gayri menkulün hizasında gösterilrnit-
Sonra başında taşıdığı servetten gö- Altın beyinli adam uzun uzun bu tir. Alacağımızı kısmen veya tamamen kar§ılıyabilrnek makaadiyle satl§ bedelinin faiziyle beraber be, sene veya daha fazla müddet içinde 
ZÜ kamaşmış, onun kudretiyle sar- iskarpinlere baktı, tebessüm ederek müsavi taksitlerle ödenmesi prtiyle de aatq yapılabilir. 
hoş, istek delisi bir halde baba evin- kendi kendine söylendi: cBu iskar- Bu takdirde bir taksit pCfİn alınır. Ve sahlan maim alıcı namına feraiı, satı§ bedeli tamamen ödendikten llOlll'll icra kılınır. Peıin satıtlarda 
den ayrıldı ve hazinesini saça saça pinler onu her halde çok sevindire- satl§ bedelinin tamammı, takaitli sahtlarda ilk takaitini derhal ödemek kudretinde olınıyanlara bu tediyatı bu yıl kı§hk mahsullerin satı§ za-
Yeryüzünii dolaşmağa başladı. cektir. > Zavallı adam, minimini maıuna kadar yapabilmelerine müsaade olunur. Geçen yıla kadar olan müterakim vergi borçlan ödenmİ§tir. MeTcut vergi borcu ile yüzde 2.S 

-k sevgilisinin artık yer yüzünde olma- dellaliye ve sair her türlü maaraflar alıcıya aittir. Satıt, bankamızda mevcut ve istekliler tarafından iatenildiii zaman ıı:örülebilecelı: tapu aenet-
Sayrnadan, hesaplamadan altın dığını hatırlamıyordµ bile.. lskar- !erinde yazıh kayıt evsafına göre yapılacaktır. Arazinin hali hazır vaziyetinin bu evaafa uygun dü§memeainden Bankamız mesul tutulamaz

döke, döke, bir kral gibi yaşadığına pinleri almak üzere dük.kana girdi. Bu itibarla müzayedeye i§tirak edecekler, mahalli kooperatifünizin dedeliletiyle daha evvel araziyi görmelidirler. Aleni müzayede, Banka-
1:ıkılıraa delikanlının beynini bitip Dükkancı, dükkanın arkasında kamızı tatmin edecek bir netice vermediği takaırde aatq geri bırakılır • ..5abt bedelinin ı>e§İn veya takaitle ödenmesi fUlla.riyle müzayede,.e itti-
tükenmez sandığı anlaşılıyordu . Pa- ansızın bir feryat işitti, korkarak rak edenlerden dilediğini kabulde Bankamız muhtardır. - (2493) 



SAHiFE 8 YENt"ASm 

lZMtR MEMLEKET HASTA
NESt DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

, YURDDAŞ. DiKKATi 
Senede yedi yUz milyon insanı hasta eden ve bunlardan eeklz 

Cel aal Y r~ın 
mllyonunu öldüren en mUthlş ~fal sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivri ıineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 
korunmak ve kurtuhnak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KlNtN ) dir ..• Kinin sıt

manın emsalsiz ilacıdır. 

Muayenehanesi : lkinci Beyler 
sokağında Fırın kartısında (25) 
numaradadır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir 
--------------------------------------------:--!'-:-~~"!""--~~~"!""--~ .... --·ti Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı ön-
lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hülasala· 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

BERGAMA ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

w;,Bru-1 ınOmG'E-· E 
Bergamanın Kıraltı K. den lb

rahim kızı Fatma vekili avukat 
Recep Talay tarafından o köyden 
Mustafa Kemalpafalı Bekir oğlu 
lbrabim aleyhine açtığı ihtar da
vasının yapılan muhakemesinde 
davalının ikametgahı meçhul ol
duğundan ilanen tebliğat ifasına 
karar verilmit ve Yeni Asır gaze
tesile yapılan ilan üzerine 19 /7 / 
938 günü mahkemeye gelmediğin
den hakkında ilanen gıyap karan 

Sıtr.aadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır· 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, i§tihayı açar, 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün tekillerinde tifa temin eden bu yük

tebliğine ve bu yüzden mahkemenin 
2/8/938 günü saat 9 a talikine ka
rar verilmit olduğundan o gün 
Bergama aıliye hukuk mahkeme
ıinde hazır bulunması aksi halde 
mahkemeye gıyabında devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

2647 (2496) 

Zayi 
927 senesinde Aydın Gazi pafa 

okulundan alarak kaybettiğim ilk 
okul tahadetnamesinin yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü kal
madığını ilan eylerim. 

Eski Aydın Gazi pafa okulu 
927 mezunlarından 27 numaralı 
Muıtafa oğlu Ali. 

ikamet adresi: 
Tilkilik caddesi 225 numarada. 

(2494) 

Galatada Lüleci Hendek sokağında 119 numaralı 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLI 

SEN BENUA 
(SAtNT BENOtT) FRANSIZ ERKEK USESININ 

tbzari sınıfları vardır. Ve olgunluk sınavlarına hazırlar. 
Her gün saat 9 • 12 ye kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır ... 

Açılı! tarihi ı 19 Eylul 1938 
19 - 23 -10 - 28 - 4 -11 - 13 (2466) 

• 

ilan 
İzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - T orbah kazasının Y eniköyünde 60 ve Kemalp&§a kazasının 
Y ukankızılca köyünde 1 O tek kargir göçmen evinin inşaatının kapalı 
zarfla yapılan ekıiltmesinde bedeller haddi liyik görühnediğinden 
17 /7 /938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle pazarlığa konul
muftur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen kctif bedeli 542 lira 26 
kuruştur. 

3 - thale 1/8/938 günü saat onda İzmir iskan dairesinde müte
ıekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta §artname kctifname veaair evrak her gün iskan 
dairesinde görülebilir. 

5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminata 
ait veaaikle iıkin dairesine müracaatleri. 

16 - 19 - 21 - 23 2568 (2449) 

Yaş Meyve tüccarlarının nazarı 
dikkatine 

Birliğimiz, İstanbul meyva halinde bir yazıhane açm!f ve tctkilit 
yapınlf bulunduğundan lzmir ve civarından Y&f meyva getirtmek ar
zu edenlere de arzı hizmet etmektedir. Bu bapta görütmek istiyenle
rin lzmirde Birliğimize htanbulda Balık pazarında Maksudiye hanın
da 4 - 5 numaralı tubemize ve mev.im zamanında aynca haldeki ya• 
zıhanemize müracaatleri rica olunur. 

lzmir incir ve Ozüm T anm Satlf 
Kooperatifleri Birliği 

23 - 27 (2491) 

a 
O oy ç e O r i y ant b a n k 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZ:m:iR 

.MKRJ{EZl : HKRLlN 
Almanyada 17fJ Şubesi Mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
16ô,OOO,OOO RaybsınArk 

Törkiyede Şubeleri: lSTANBUT, ve lZMfR 
Mıeırila Şobelerl : KAHlRE ve ISKEN.L>JHUY.E 

Her türlü hanka moaınelı'itnı ifa ve kabul 

sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

""?' 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju. 
vantin aaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arı 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edihnittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

iLAN 
il Daimi Encümeninden: 

İzmir - Urla • Çeıme yolunun 45 + 900 - 80 + 100 kilometre· 
leri arasındaki bir kısım menfez ve Köprülerin Fer beton, Beton tab
liye yapısı (9884) lira (36) kurut açın tutariyle ve 15 gün müddetle 
açık eksilbneye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hüküm· 
lerine göre bazırhyacaklan teminatlariyle ve müteahhitlik belgeleriyle 
birlikte 4 ağustos 938 perıembe IJÜnÜ aaat 11 de ll Daimi Encn-ıi· 
ne bat vurmaları. 2597 (2492) 

T 
23 TEMMUZ CUMARTESi 19, 

Kan kuvvet, iştah şurubu 
FOSF ARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, ittihayı arttırır, VÜ· 

cuda dinçlik, çalıtkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muannit 
inkıbazları geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yatı§tırır, uykusuzluğu, 
fena düıünceleri giderir. insan makinasına !Azım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en 
güzel ilacıdır. Sağlık vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ec· 
zanede bulunur. 

iWTiYATbI DAVRANINIZ 
SICAKLAR. BAŞLIYOR. 

c (iM,,~ 
R So!Juk. ha.ua l)ofctpfar>ının yü~s<lk 
~ ? Deglmfafllnd&n "[Jiflanevoel r:aydat&n rıı 
~ lıı St:.lıM. Rr;.fıt:ctttk. .U.0110111.i. 

ğ-~~ 
~= ;:__ 

;: ~ 
20~-- -~ !20 

1 10:: ~~'" 
~ ~ 

'9 
~ 

) VBRJ;5iYa SATJŞ 
5.AJ..üf>iNiN SESi V& - AC.ENTELER.i N DE A ····· 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

DAIMOM 

No. 4611 
Kalem feneri ve tlört kö,e küçük cep feneri No. 1~0~ 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenılınıt 
ve en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir kaİ 
lem gibi cepte tatınır ve kalem kadar küçüktür. Baya~!a~ın c: 
çantalarında tatınır, dört köte ampullu fenerlerde kuçuk p 
fenerlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. . / Hüs· 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu ban cıvan No. 28 9 
nü ~ demitli •• latanbulda Tabtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 
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GRIPI 'N 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler batt 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESStRDtR 

Terkibi Ye teairindeki sür'atitibariyle emsalsiz olan GRlPIN'in 
· t O tanelik ,.eni anlbalijlarmı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ajnlara kartı ihtiyatlı bulunmuf olursunu. 
icabında Pnde (3) lcafe alınabilir 

Talılill.erinJen aalnnımz oe iter yerde m-aTla Gripin i.teyiniz 

~,..--l!!!!l!!!l!!l!!!!!m!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

Fenni eözlük için = ,, 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
~ - .L.. L~ .-:-1::1. • *d • ..-:L--..1-WEEJW me.....at .,..... ...- cma Ye çefll>Hl'I 7~ 

w .aktan ~ pufe sifen~ m"lenderik, dnıbl fuvane 
ta;a.da alba, llibl. pilltiıa, hi'a INap ve 8e1191oid ~ 
'-• fOfiir. tan-e ın mola i'dd Södilderi, pma~ pertanaz 
._ a e1r., ~ 0 o. ,.... b'o, • •ıil traL.r ile ,söz dcik-

. ..... ~ .. _,.... IJederi 

er yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

.. 
Amerikan marka tmıklit -.inek suyu dünyaca ıtanmmı' en tesirli aiDek 
~udw. Hqerabn yegine düpnanıchr. Bir defa tecrübe yapan 1mddit 
~suyundan ayrılamaz. Taniye ederiz. 

l>EPOSU : Suluhan cinn No. 28/9 HOSNO öZ öDEMISL 

Kola Mensucat 
FABRIK ASiNiN 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni :renklerdeki 

Kama,larını görmeden elbise yapmamanı 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KOROONOA 

ÇOLAKZADE 
ıHa1ı Ltd. Şirketi 

ltrlnlerlnde lefblr edilmektedir • .LDHen zlyare 
&diniz. Sat.. toptan ve perakende 

Kumba~}biJii 
1 

DaJTSCllE LEV ANt Fratelli Sperco 
TE • UNIE Vaour acentası 
G. m. b. ff. 1'MAL mmtLANDır.s 

KUMPANYASI 
H. JCHUET ORlON npuru 2017 /938 tarihinde 

ACHAlA 'tllPW• f8/7/938 de hele- Lu __ .ı 1 .. _ -0:1.a.. ...... ~ 
.. 1;111:~te o~ 1_~1 ~-

'-'t• Mil•• BE,._, ........ y._ye:Kf1 ...... Ji1Dan• 
iLSE L • M RUSS vapuru 20/7 /938 tan için yük alacakm. 

de beklenlyoı-. Mal çıbracalcbr. SVENS1CA ORIENT LINtDf 
YAJ..J)VA npuna 22/7/938 de~ VuaNGLAND motörii J9/7f9JI de 

a-ı,.r. ıu..-.. Hamha ... ~ ltClenadtte •19 Rot1ı1r .... ~ 
iÇin yi1k atacaktır. Cdynia, Dantzig, Danimm vo Baltık 

AMERtCAN EXPORT lJNFS limanlan İçin yük alacakbr. 

SERVD aAPIDE CDYNJA motörü 26/1/9Jt de bek· 
EXETER U ıtewzda Pft.. lemadı:te olup (Doğru) Aav.a. Rotter• 

ra.-. . dam, Hambarg, Cdynia, Dantzig, Da· 
den Nevyorka harelıcet edecektir. · k Bal _,_ ı· nl · • ··k af 

nımar ve t1& ıma an açın yu a• 
SERvıcE MA.RtTtME ROUMAIN calcbr. 

BUCARF.ST SE.RYtcE MAJU11ME ıROUMAIN 
DUROSfOR vapuru 24 temmuzda PELEŞ vapuru 30/71938 tannindo 

beleniyor. Köstence, Calatz ve Danup limanımıza gelip Malta, Marsilya ve Ce.. 
limanlan için yük alacaktır. zair ılimanlan için yük alacaktır. 

STE. ROY ALE HONCROISE Yolcu ve yük alır. 
DANUBE MARmME ilandaki hareket tarihleriyle naVlan· 

TISZA vapuru t 6 temmuzda bekle-- Jardaki deği~ikliklerden tıeenta mesuli· 
. . . yet kabul etll\ez. Dalla fazla taf.ilit i~ 

D170r. Beyrut. Port - Sait Te ~onclen- fkinci !Kordonda FRATELLt SPERCO 
• ye limanlan için yük alacaktır. vapur acentalığına müracaat edilmesi rl-

TtSZA vapura 3 ağustosta bekl~ni· ca olunur. 

yor. Danup limaalan için yiik alacaktır. Telefon ı 411 t I 4142 / 318314!21 

lllndakl hareket tarihleriyle nav
ı...--~T~U~-~RJC~İYE~---------' hmlarda.ld dettrkJ.lklerden acenta me-

CUMHV RİYETI sullyet bbul etmez. 
Olivi Ve Şiire. 

B 
Daha fubı tafsllAt almak fçln Blrln-

cl Kordonda V. P. Hewy Van Der Z-
• " Co. L Y. Vapur acentalıtma mtlra· 

eut ednm.t rlea olunur. 

LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Tel Ne. 200'1 n 1008. 

·- ... 

Ağız bütün mikroblara daima açık "Umdal,, umumi 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: deniz acentelig"'i DESTRO TapmU 

7 haziranda 

LONDRA HATn 

FJ.lennan Liau Ltcl. 

Bakımu.zlıktan çürüyen ditleria 
difteri, bademcik, kızamık. enflo
eaza ve hatti. zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, newasteni, ııbDa Ye romatiz. 
am ya~.":ıiı feanen a.Dlafdmıtbr •• 
Temiz aiız ve .. ilam ditler umu
mi ricut ıağlığmın en birinci MU'• 

h olmuftur. Binaenaleyh di,1eri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar • 
fazla (Radyolin) m. macunu ile 
garanti edebilirsiniz w etmeliai· 
niz. Bu suretle aikreplM'I imha 
ederek ditlerinizi koru.mut olur. 
ıunuz. 

R.A D YOL 1 N 
ile diılerinizi sabah ve akpm her yemekten İonra fırçala,YUUZ. ... 

MüJDE 
SÜP!APLI, SÜPAPS1Z 

TORNAX 

~ VE 

STANDARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görün~. 
UiKKA T: T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
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Sovyet-•Japon haFbi mı olacak? 
Tokyo harple tehdit ediyor Moskova ise (Hazırım ... ) Cevabı mı veriyor 

Sovyet ManÇukU.bududun- ı lngiliz Hükümdarlarının 

• 

da çarpışmalar başladı Paris ziyareti Almanya ve Italyanın 

japonyanın verdi
ği nota ve bu nota
ya Sovyet Rusya
nın sert bir cevabı 

Fransayı tecrit siyasetinde 
vaffak olmadıklarını ispat 

mu
etti 

Mancuku hudutlarına Sov-• 

yetler 1000 den fazla harp 

tayyaresi tahşit etmişler 

Mançuko - Sovyet hududunu gösterir harita 
Roma 22 (ö.R) - Sovyet - Mançuko MÜZAKERELER RESMEN ta<iır. Japon hükümeti hududun he-

hudut hldlsesl dahna gergin bir safha- 1NKITAA UQRADI men derhal sarih surette çizilmesinde 
dadır. Mançurl hudundııki Sovyet hu- israr etmemekte yalnız Sovyet kıtaları-
dut muhafızlan yeniden Mançuko hu- Tokyo 21 (A.A) - Sovyetler ile Man- nın mevzuu bahis mıntakadan derhal 
dut muhafızlarına taarruz etmişlerdir. çuko arasında yapılmakta olan müzake- çekilmesini israrla talep eylemektedir. 
Bunlarda mukabil taarruzlarda bulun- relerin inkıtaa uğradığı resmen bildiril- Bu vaziyete sük(ln getirecektir. 
muşlardır. Bu Mdise hakkında henüz mektedir. Diğer tarafdan ehemmiyetle Litvinof japon büyük elçisi Cigimet-
tafsil~t mevcut değildir. kaydedildiğine göre Sovyet kumandaniy- suya şu cevabı verntlştiııı 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
F ransada son günlerini geçirmi§ler ve 

yatlanna biner~k lngiltereye avdet et
mişlerdir. 

Kral, A vusturalya harp ölüleri abide
I sinin açılış töreninde hazır bulunmak 
üzere Villers Brekona tehrine hareket 

1 
etmezden evvel Fransız başvekili ve mil
li müdafaa nazırı bay Daladiyeye ıu tel
grafı göndermiştir : 

cGeneral Biyotun kumandası altında 

bugünkü askeri geçit resmine .iştirak et .. 
mit olan kıt'atın her kademesine mü· 
kemmel görünüşleri ve emsalsiz geçitleri 
dolayısiyJe teşekkürlerimi bildirirseniz 
minnettar olacağım. Gördüklerimden 
büyük mikyasta mütehassis oldum.> 

B. Daladiye ou cevabı vermiştir : 
cF rarmz ordusunun doğruca kalbine 

girecek olan senakir takdirlerinden do
layı maje:;tenize derin teşekkürlerimi 

bildiririm.> 
Kralın F ransada iştirak ettiği eon me

rasim Villers Brekona,da Avusturalya 
ordusunun harp ölüleri abidesinin açı1ı§t 
olmuştur. Saat 13.20 de kralın treni 
Villers Brekona garında durmuştu. Hü
kümdarlar trenden inerken vali. kuman
dan ve belediye reisi kendilerine takdim 
edilmiş, kıt'at tiz.im vazifesini görmüş
tür. Kral ve kraliçe otomobillerine bin· 
mişler ve takip eden diğer beş otomobil
le birlikte mezarlığa hareket etmişlerdir. 
Bu sabah tayyare ile Amiens tayyare 
meydanına inmit olan İngiliz harbiye 
nazırı Lord Beli' hükümdarları takip Londra oper=nda Kralın huzurile verilen bir gal.a Ntıaresinde Ingiliz 
etmekte idi. Bütün bu alay mezarlığın marşı çalarken 
merkez yoluna geçmiş ve buranın yol edeceklere tan meydanında düşüp me- temsil etmektedir. Jmparatorluğun mÜ§" 
ağzında fngiliz milli marşı dinlenmi~tir. zarsız kalan 11 bin muharibi hatırlata· terek ideali namına çarpı~mak üzere dün" 

Kral selim vaziyetinde olan Fransız caktır. Fakat bu andığımız fedakirlıkta yanın her tarafından gelmit olan insan" 
kıt' alarını teftiş ebnİ§ ve major general daha derin bir mana görmelidir. Önü- ların yattıkları mukaddes bir toprak 
Sinclair Maglegen hükümdara Avustu· müzde görülen bu ibide mükemmel üzerinde kurulmuştur. Onlar müsterih 
ralya §eref muhafız kıt'asını takdim et· Avusturalya ordusunun parlak cesareti- uyusunlar. Ben, kralınız, bu 6bideyl 
miştir. Bu eırada kraliçe Avusturalyalı ni gösteriyor ki bu da Avusturalyayı açarken kemikleri bu ıon ikametgiha 
nazırların bayanlariyle bir kenarda dur· kuvvetinin en olgun derecesine yükselten tevdi edilenler için derin bir minnettar .. 

, • makta idi. yolda bu genç milletin ilk adımıdır. Yüz !ık ve iftihar duyarım.> 

r '$'>. ~~ ./' ! Arkadan VilJers Brekonaya gelip doğ- elli sene evvel yeni bir cArzı mevut>. Reisicümhur bay Lebrün §U euretl4' 
---•--~• *' · ~ ::- ~ ruca mezarlığa hareket eden reisicüm.. bir sulh toprağı ecdadımıza açılmıştı.. cevap vermiştir : 

Bir Sovyet harp tayyaresi hur bay Lebrün burada Avusturalyalı Avusturalya zamanla bütün vaiılerini ye-
RESICOMHURUN CEVABI 
cMajeatenizin Fransaya ilk ziyaret1e-

Otuz Sovyet tayyaresi, muhtelif te- le görüşmek üzere Tanang Kutenge git- Japon maslahatgüzarına resmi vesika- şahsiyetler tarafından karşılanmış ve rine getirdi ve kolonların refah ve um
ıekküller halinde hududu geçmişler ve miş olan japon ordusu mümessillerinden !ar ve ezcümle Khuncun anlaşması ile muhafız alayı bandosu marseyyezi çal- ran Avusturalyalı her erkek ve kadın 
Mançukoya ait olan Tin-BI şehri üzerin- altmış saat oluyor ki hiç bir haber alı- buna melfuf haritalar gösterilmi•ti. Bu 11 R · · .. h h k 1 k 1 için nihayet dövü•le kazanılan bir hak rini bu açılış töreniyle ayni zamana tesa• ~ mış r. eısıcum ur emen ra ve ra j.. ~ 

de uçmuşlardır. nam3!Ill§tır. Mümessiller ortadan kay- haritalarda Hassan gölünün garbındaki çeyi selamlıyarak onların yanında yer oldu. Bu milletin, lngiliz imparatorluğu düf ettirmek nezaketine bilhassa müte· 
Diğer tarafdan Sovyet Rusya ve Man- bolmuştur. Nihayet Moskovadaki japon dağlar boyunca geçmekte olan hudut almıştır. birliğinde kendine ait olan mevkii alma- hassisiz. Avusturalya hükümeti de 

çuko arasında münazaalı olan tepenin büyük elçisiyle Sovyet hariciye komiseri tam bir sarahatle çizilmiş bulunmakta- Abidenin etrafında: başlarında eski sı için harici hiç bir gayrete lüzum olma- merasime Fransa devlet reisini iştirall 
Sovyet kuvvetleri tarafından işgalini arasındaki müzakerelerin de inkıtaa uğ- dır. Bu haritalar eski Çin hükümetinin tekaüt nazırı bay Rivolet olduğu halde dı. 19 14 te harp geldi. Bu ani imtihan ettirmekle şunu hatırlatmak istemiştir ki 
şiddetli bir şek.ilde protesto eden ikinci radığı haber alınmıştır. mümessilleri tarafından imzalanmış ve- eski Fransız muhariplerinin mümessille- karşısında Avusturalyanın cevabı kat"i iki büyük demokrasimiz arasında antanl 
Japon - Mançu notasını Moskova hükü- Bütün haberler Tokyoda ikinci bir sikalardır. Bu vesikaların ibrazından ri selam duruyordu. Merasim saat 13_56 ve açık oldu. Avusturalya ıövalyeliği bütün kuvvetini muhafaza etmektedir ve 
meti reddetmiştir. Kremlin sarayında harbin ba•lamak üzere oldugu· hissini ve- sonra meselenin nihayetlenmış· olması d b 1 d Avrupaya atıldı ve dört uzun .sene bu bu harp sahneleri bizim istiklal ve hürıi-

• a aş a ı ve kral şu nutku ıöyledi ı 
japon sefiri ile Sovyet hariciye komiseri ren fevkalade gergin bir hava yaratın.i§- icabederdi. vatandaş askerlerden be, tümen harp yetimilin muhafızı olmuştur. 
B. Litvinof arasında uzun bir görüşme tır. Halbuki Japon hükümeti hiç bir .su- KRALIN NUTKU cephelerinin muhtelif noktalarında çar- clki memleketimizin dostluğu ve on• 
olmuş, fakat bu da menfi bir netice ver- retle reddedilmez mahiyetteki bu bür- pıştı. ilk önce Celiboluda ateşe girmiş- !atın adalet idealinde iştiraki dünya su!• 
ıniştir. Tokyo 21 (A.A) - Domei ajansının hanlara karşı Sovyet htikümetine bildi- cBu asil abideyi Avusturalya namına !er ve artık kıdemli muharipler olmuş- hu için en iyi teminattır. Bu hakikat bu 
Moskovanın menfi cevabı Tokyoda bir Singkingden aldığı bir habere göre Man- rihniyen gayri sarih malfunat ve ano- açmak ve bugün arazisi içinde bulundu- !ardı. Dosta dilfmana kıymetlerini teo- karışık zamanlarda bütün aktüalite ve 

derece heyecan uyandırmış ve kabine çurinin şarkında Politisan civarında yeni nim Mançu halkının kontrol edilemez ğumuz büyük milletin reisinin de aramız- !im ettirdiler. 1918 nioanında hayati bir kuvvetini muhafaza etmektedir. Majeo• 
fevkalade olarak toplanmıştır. Vaziyetin bir hudut hadisesi daha olmuştur. Bir beyanatını ileri sürmektedir. Hassan gö- da bulunmasını eelamlamak benim için oevkülceyı noktaoı olan Löbur mevkiini tenizin hll§meıli ziyaretleriyle verdikleri 
nasıl inkişaf edeceği endişe ile düşünül- çok Sovyet askeri hududu geçerek Man- !ünün garbındaki tepenin Sovyet arazi- büylk bir imtiyazdır. Andığımız h&dioe• zaptetmek vazifesi onlara düıtü. 25 ma- ,ereften dolayı Fransa hükümet ve mil· 
mektedir. çuko askerlerine hücum etmişlerdir. sinden bir cüzü teşkil etmesi keyfiyeti !er iki milletimizi öyle bağlarla birbirine yuı milli bayumında buna muvaffak ol- !eti namına teıekkür ederim. Burad• 

Mançuko ask.erleri mukabele eylemiş tamamiyle sarihtir. Evvelce de oraya bağlam1ttır ki zaman bunu zaifletemez. mut bulunuyorlardı. Dört ay sonra h&lô. kahraman Avuoturalya ordusu gibi Fran· 
ve bir Sovyet askerini esir almışlardır. Sovyet müfrezleri gönderilmekte idi. Bu abide üzerindeki yazı bize ve geleceli habrlarda kalan ileri hareketi bu nokta- •iZ ve lngiliz kemiltleri de vardır ve böy• 
Mançııko htikUmeti bütün hudut boyun- Şimdi de gönderilmektedir. senelerde Franoa ve F1andrada Avustu- dan bll§lam1ttır. Bu abideye zamanların lece aralannda hayat için ve ölüm içi• 
ca karakolların takviyesini emretmiş- Sovyet arazisi dahilinde Sovyet kıta- ralya İmparatorluk kuvvetlerinin hatı- oonuna kadar hürmet edilecektir. Zira ııamlmaz bağlar kurulmuttur. Böylee• 

TOKYODAK1 FEVKALADE 
ASKERi TOPLANTI 

Paris 22 (ö.R) - Tokyodan bildirili- tir. !arının hareketini yalnız Sovyet makam- rasını anmak üzere bu tepeyi ziyaret imparatorluğun ıiarı olan arkadaılığı Fransız toprağının bu kısmı bir Avuotıı• 
yor: Bu gün fevkalade bir toplantı yapan !arı tanzim eder. Başka bir devletin hiç __. ralya topraiı olmuttur ve bu &.bide üze· 
harp şurası Sovyet - Mançuko huduUa- JAPON NOTASI VE bir müdahale veyahut talebi kabul olu- yecek ve bu husustaki fikrini bildire- nup olunmaması vesikaların meriyetini rine biz asırlarca itina edeceği~. 
rında çkıan vaziyetle meşgul olmuştur. SOVYET CEVABI namaz. cektlr. ve şayani lhticac mahiyetini ne azaltır 

Japon gazeteleri Sovyetlerin Mançuko Sovyet müfrezelerinin bu mıntakada: Japon büyük elçisi Cigimetso cevaben ne de fazlalaştırır. Aktettiği bütün anlaş-
hudutlarında daha bir kaç kolordu tah- Moskova 22 (A.A) - Tas ajansı bil- Sovyet budunda statükonun müdafaasın- demiştir ki: ınaların mecburi surette neşri kaidesine 
şid ettiklerini, bilhassa motorize kuvvet- diriyor: dan başka bir hedefi yoktur. Diğer dev- Hükümeti.ınin hariciye halle komise- hiç de gitmiyen bir hükümetin mümes
lerin mühim bir yeklına baliğ olduğunu 20 Temmuzda Japonya büyük elçisi Ci- !etlerin aksine olarak Sovyetler birliği rinin cevabından memnun kalmıyacağı- silinden bu tarzda sözler işitmek şaşıla
yaziyorlar. · gimetsu hariciye halk komiseri Litvino- kendi ordularını başka devletlere yolla- nı tahmin ediyorum. Sovyet tarafı hiç bir cak bir şeydir. Bu hükümetin gizli an-

Bir japon gazetesinin verdiği habere fu ziyaret etmiş ve aşağıdaki beyanatta mak için değil fakat yalnız kendi hudut- yerde neşredilmemiş wlettayin harita- !aşmalarını gayri mer'i teli\kki eylediği 

Paris 22 (ö.R) - Villers BrekoııJl 
ya kadar reisicümhurla ayni trende bu• 
lunmuş olan hariciye nazın bay Bonnel 
lngiliz kral ve kraliç .. ine Kaleye kad•t 
refakat ederek kendilerine orada ved• 
etmiştir. Lord Halifaks ta Kalede hil• 
kümdarların hareketinden evvel tek181 

göre binden fazla Sovyet harp tayyaresi bulunmuştur: !arını müdafaa için idame eylemektedir. !ara istinat eylemektedir. Hudutta süklı- şüphelidir. Her hangi bir vesikaya isti-
Uzak Şarktaki tayyare istasyonlarında Hariciye halk komiserliği Sovyet kıta- Kızıl ordu bu hudutların halledilmez nu yeniden tesis etmek ve havayı teskin nad etmiyen askerlerin geri alınması ta- bay Bonnet ile görüşmüştür. 
toplanmıştır. !arının Hassan Ganci gölünün garbında mahiyeti hakkındaki mesuliyeti tama- eylemek için tedbirler almak lhımdır. lehi kabul edilme; bir mahiyettedir. Bu Genel kurmay başkanı general Gam· 

Paris 22 (ö.R) - Moskovadan gelen kfiln tepeyi tahliye etmeleri hakkındaki miyle müdriktir. Ve harekAtında bu me- Aksi takdirde japonya kuvvete müraca- derece esassız bir talep neticesinde japon len de Amienste lngiliz harbiye nazırı 
haberlere göre japon notası Sovyetler japon talebini reddetmiştir. Japon hü- suliyetten mülhem olmaktadır. Hudutta at mecburiyeti neticesine varacaktır. htikümetinin kendi kıtalarının vaziyeti- Lord Belişa şerefine bir ziyafet vermişti. 
muhafilinde hayretle karşılanmıştır. kümeti Mançu hükümetinin elinde bu- tam bir sük:O.n hüküm sürmektedir. Bu Cigemetsiı Sovyet kıtalarının geri çe- ni değiştirmeğe muvafakat edeceği pek 

Sovyetler hükümetinin kendisine ait lunan vesaike istinaden meseleyi yeni- sükOn ancak japon Mançu tarafından kilmesi talebini tekrar eylemiş ve bir şüphelidir. Kuvvet istimaline gelince Vaşington 21 (A.A) - Ayan hariciY' 
olan bir toprak parçasını tahliye talebi- den tetkik eyledikten sonra, bu mınta- ihlfil olunabilir. . japon jandarmasının Sovyet askerleri ta- bazı devletlerin mutavaat eyledikleri bu encümeni reisi Hitman Iogili_z kr~ın~ 
ni kabul etmiyeceği ve böyle bir müza- kanın Mançukoya ait olduğu neticesine Bu takdirde neticelerin mesuliyeti rafından öldürülmüş olmasından dolayı gibi tehditleri ve korkutmaları eğer bü- Paris seyahatini mevzuu bahıs e ere 
kerenin daha şimdiden akamete mahkfun varmıştır. Bundan başka Mançu haiki kendisine raci olacaktır. protesto eyliyerek sözlerini bitirmiştir. yük elçi iyi bir diplomatik vasıta gibi demiştir ki: . 
olduğunu bildiriyor. mevzuu bahis tepede dini Ayinlerini yap- Sovyet kıtaları her nerede bulunurlar- Litvinof şu cevabı vermiştir: telfil<ld ediyorsa bu vasıtayı Moskovada Bu ziyaret Fransız Ingiliz anl~':'":. 

Londra siyasi malıfellerinde Sovyet.- tığını bildirmektedir. Sovyet hükümeti sa bulunsunlar yabancıların arazisini Cigimetsu gibi tecrübeli bir diploma- muvaffakiyetle tatbik edemiyeceğini de nın genişlemesi v~ kuvvetlenmsını ava· 
!erle japonya arasında çıkan vahim ihti- sulh arzusunu ve hudut mıntakasında tehdit etmez. Eğer biffihara japon hükü- tın devletler arasında hudutları tesbit anlamış olması icap eder. zammun eder. Bu ıse Avrup.""".n ! ru· 
)Af büyük alüa ile takip ediliyor. Maa- statükonun idamesi hususunda daima meti mevzuu bahis ettiği Mançuko elin- eden resmi haritalardan bu derece ha- Japon jandarmasına gelince bu girme- sını iyile~ecek v~. her hangı bır v alı· 
mafih bu ihtilafın müsallah bir çarpış- izhar eylemekte idi. Bu sebepten bu sta- deki malfunatı bildirir ise Sovyet hükü- kir görerek bahseylemesi şayaru hayret.- mesi icap eden Sovyet arazisinde öldü- pa devletinin serguzeşte atılmadan 
maya müncer olacağı zannedilmiyor. tllkonun ihlali kendisine ait bulunmak- meti bunları memnuniyetle tetkik eyli- tir. Zamanında bu haritaların neşrolu- rülmüştür. koyacak mahiyettedir. 


