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• Sokul/ar kongresinde 
Prağ 5 (ö.R) - Sokull:ır kongresinin ikinci 

günii Bulgar ve YugosJav murahhasları, Çekos
lovak murahhaslarile birlikte ReisicUmhur B. 
Benes tarafından kabul edilmiş]erclir. 

·--------' FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin '141 Ctımhurlyeı eserinin bele~, ıal>a1~1an rtkar ıiyas1 "cızetedir YENi ASIR Matbaaımda buılmıflll' 
~-==--

Pişdarlardan sonra kuvayi 
külliyemiz de Hataya girdi 

iKiNCi BiR KIT'AMIZ DA DÜN ÖGLEDEN SONRA, 
BAŞTAN BAŞA DONANMIŞ OLAN ANTAKYA YA GiRDi 

ası •• 

Bir Cebel bataryası, üç piyade taburu, bir süvari 
bölüğü, istihkam ve muhabere kıt' alarımız ilerliyorlar 

uz 
a a ayın s • 

yram 
e payan 

Ha tayın 
istiklali 
Artık ordumuzun 
himayes~ altındadır 

--o-
Ordumuz dündenberi Hataydadır. 
20 yıldır Ana vatandan uzak dü

!en Hatay halkı şimdi şanlı bayra
~ırnızın gölgesinde kurtuluş müjde
~ni kendilerine getiren kahraman 
b ehmetçikleri bol bol bağırlarına 
asmak, tebcil ve takdis etmek saa· 

detine kavuşmuştur. 
Bu mesud hadise, icraabnda her 

~an ölçülü, hesaplı hareket eden 
l\.emalizmin bu parlak zaferi 
kalplere sükun ve emniyet tel
kin ctmİ§tir. latikla1ini elde eden 
l-latay halkına adımlarını Tür
~iyenin inkılapçi ndımlarına uydur
ınak kudretini bahşetmiştir. Şarki 
J\kdeniz kıyılarında Fransayı Türki
Ycye yaklaıhran kuvvetli bir dost
luğun teminatı olmuştur, düne 
kadar ipsiz sapsız serserilerin kolla
rını sallıya sallıya faaliyette bulun
dukları topraklarda yeni bir hayat, 
l'eni bir devir açmıştır. 
. Böylece C:lört başı mamur bir zafe

tın akisleri elbette ki büyük olacak
~r. Bizce Hatay davasında kazandı
rınız zaferin asıl ehemmiyeti Kema-
ıst Türkiyenin milli politikasında 
toleransın asla yeri olmadığım dün
l'-.ya göstermiş olmasıdır. 
d Türkiye hiç bir zaman haksız bir 
ava peşinde koşmamıştır. Ve koş

hıyacaktır. Fakat müdafaa ettiğimiz 
er hangi bir davanın zafer kazan

fllarnası da imkansızdır. Siyasetimi
~e bu güçlükleri yenme kudretini ve
ten Büyük Şefimizin direktifleri, 
0 nun dünyayı tutan prestijidir. Ata
liirkün el koymuş olduğu bir dava~ 
k~n muhakkak surette insanlık mef-

uresine en yakın ve dünya sulhu
na en çok hizmet eden bir dava ol
duğuna artık herle es inanmıştır. 

Hatay davasındaki zaferimiz işte 
~?Y1e alemşümul bir prestijin eseri-
ır. insanlığa en güzel anlaşma yolu

tıu gösteren Atatürk bugünkü ka
tanlıklar dünayasını aydınlatan bir 
kiineş olduğunu eserleriyle ispat et
fl1iştir. 

Sancak halkı senelerce evvel, sin
•i bir ıstırap içinde inlerken kurtuluş 
?tlüjdesini Atatürkün ağzından duy
?tıuş1ardı . 
b'·Hataya: cKurtulacaksın ... > diyen 
tıyük Şefti.. 

. Atatürk vaadedince en güç işlerin 
~le nasıl hakikat olduğunu bilenler 
. atay ufuklarında dahi hürriyet ve 
18tiklal güneşinin doğacağına iman 
ktınişlerdi. Hataylının ümit ışığını 

1.arartmağa çalışanlar oldu. Kema
ıst Türkiyenin kudret ölçüsünü bil-
l'tıiyenler milli davalardaki hassasi
}°etimizin derecesini tahminde hata
~a düştüler. Tahrik ve fesat yoluna 
aşvurmakla cesaretimizi kırabile

tj.klerini zannettiler. Fesatçıların fa
" 1Ycti azmü kararımız karsısında 
ttidi. • 

t
4 
Hatay davasının kaybedilmesi im

ansızdı. 

d Olsa olsa Fransa ile birkaç asırlık 
0st1uğumuz tehlikeye düşebilirdi. 
işte bugün elde ettiğimiz zaferle 

..._ SONU 2 tNCt SAYFADA -
ŞEVKET BiLGiN 

Bütün Hatay şanlı Türk ____ l _V_a_h_ı·m-. -ıAntak_y_a-ve_l_s-ke_n_d_er-un_d_a_n-sonra 

k 1 d d bütün garnizonlarda Türk kıt' aları 
hayra ları i e onan 1 s· HAd• yerlerini almış bulunuyorlar _ ır a ıse 

k"'. 

~~. 

Orgeneral Aaım Gündüz §eTeJine Soğuk Olukta verilen ziyajcttcn bir intiba 
İstanbul. S (Hususi) - Mehmrtçikleri bağrına basan Hatayda heyecan, 

son haddini bulmuıtur. Genel kurmaylar anlaşmaaına. tevfikan Hatayda 

F ramıız kuvvetleri ile e1 birliği yapac.ak olan Türk kuvvetlerinin 'kendilerine 

tah is ~dilen mınlakalardakl anu.gahlan ııeçmek vazifesini ltendi üı.erine 
almı§ olan öncü kıt'alarımız 4 ıemmuz eabahı (Dün sabah) lsk~der:una cir· 
miılerdir. 

MUHABIRIMlZIN iNTiBALARI 
lıkenderun, 5 (Hususi muhabirimizden)) - lıkenderun en bü

yük bayramını yapıyor. Şehir bqtan başa Türk bayraklan ile bir ge
lin evi gibi ıüılenmiftir. Sabah ıafakla beraber Türk pi§darları halkın 
çılgınca tezahüratı arasında tehre ginniılerdir. Mini mini yavrular, 
Türk kızlan, Türk analan, aaçlan aklqmıt ihtiyarlar bu tarihi günün 
heyecanı içinde göz yll§lan dökerek yollan doldurmUJlardı. 

tıkenderuna müntehi olan yollarda yalnız bir ses yükseliyordu : 
-YAŞASIN ATATORK .• YAŞASIN TORK ORDUSU ... 
Bu kadar heyecanh bir manzarayı, bu kadar heybetli bir tezahürü, 

bu kadar coıgun bir sevinci hayatımda hatırlamıyacağım. Türk asker
lerinin boyunlanna sarılanlar, önlerine çiçek buketleri atanlar, haki
katen yüluek bir vatanperverlik duyguıu ve yüksek bir imanla da
marlanndaki Türk kanının asaletini meydana vuranlar tasavvurun 
çok fevkinde bir sahne yaratmıılardı. Fransızlar bu tezahüratı sakin 
bir heyecanla seyrediyorlardı. Bütün ağızlardan cümhuriyet tarkı1an, 
latiklil martları duyuluyordu. 

Ordunun kuvayi külliyeıi daha azametli heyecanlarla kartılana-
caktır. 

KUV A Yl KOWYENIN 
YOROYOŞO . 
Antakya, 5 (Hususi muhahiıimizden) 

Albay Şükıü Kanatlının kumandasında
ki kuvayi külliyemiz .Hatay hudutlann
dan itibaren halkın büyük tezahürleri 
arasında ağır yürüyüş ile ilerlemektedir. 
Halk, yerlere diz çökerek alay bayrağını 
Öpmekte, Mehmetçikleri co§gun bir se
vinç İçinde kucaklamaktadır. 

Ordunun her geçtiği yerde yüzlerce 
kurban kesiliyor. Bunlar kurtuluş kur
banlarıdır. Kurulan taklarda (Zaferimiz 

kutlu olsun)', (Yaşasın Atatiirk), (Ya
ııasın kahraman Türk ordusu), (Hatay 
Türktür) yazıları görülüyor. 

lstanbul, 5 (Hususi) - 1skenderun
dan bildiriliyor ı Bu eaah saat dokuzda 
lskenderuna giren askerlerimiz Antakya
ya doğru ilerliyorlar. Çiçekler, bayrak· 
larln süslenmiş olan Antakya tanınmaz 
bir oehir halini almıştır. işgal kuvvetle
rimiz bir cebel bataryası, üç piyade ta
buru, bir süvari bölüğü ile istihkam ve 
muhabere kıtalarından mürekkeptir .. 
Alay merkezi Beyl&ndır. 

• 
/tal yan milisleri 
Fransız hududuna 
girerek silah attılar 
Paris, 5 (ö.R) - ttalya ·Fransa 

hudutlannda vahim bir hadise ol
du. tki Fnmıız seyyahı yanlqlılda 

! Franıız hududunu geçerek İtalyan 

1 toprağına girdiklerinden ltalyan mi
lisleri tarafından silahla karydan-
11UJlardır. Frans12 seyyahlan tekrar 
Fransız toprağına dönmÜf}erse de 
ltalyan mHisleri tarafından Fransız 

toprağı içinde de takip edilmiflCf'
dir. Seyyahlardan biri ıırtınıdan bir 
ltalyan ln111unu ile yaralannutbr. 
Franm: toprağında ve ohu metre 

içende ltalyan k\lffmt kovanları bu-
utlur. Fransıs hariciye DUB"ı B. 

Bonaet bu bidite etrafında bir tah
kikat yapdmumı emrehnİftİr. 

Tahkiıab Roma nezcfirle yapı
lacak bir protesto takip edecektir. 

Soğuk Olukta verilen parlak ziya/ette 1ıa..ıır bulunan!at" hep bir arada 
Antakya, S (Hususi muhabirimizden) giis kabartıcı bir manzara tqkil ediyou 

Bugün saat 13.30 da ordumuza men- du. 

Çölde 
--0--

Bir hakim ailesile 
birlikte susuzluktan 

öldü 

sup ikinci bir kıt'a ba,tan bap donan

mı' olan Antakyaya dahiJ olmuşlardır. 
Türk kuvvetlerinin ıehre gİTİ§İ hal

kın payansız coşgunluiu içinde lr.arıılan
mıştır. Sokakları dolduran Antakyaldar 
askerlerimizi sesleri kısılıncaya kadar 
cYaıayın> cVarolun> diye bağırarak al
k~lamı~lardır. 

Bu ikinci kıt'a Antakya fehrinin gar· 

nizonunu tqkil etmiştir. Bir topçu Öa· 
taryasiyle bir süvari bölüğünden ve bir 

Bağdat, 4 (A.A) - Geçen cuma gü- piyade taburundan mliteıekkildir. Kı
nü ailesi efradından beı lci,i ile f>irlikte rıkhan, lskenderun ve diğer garnizonla
araba ile Bağdada gitmekte olan Rama- n tekil edecek olan Tilrk kıt'alan dahi 
di ıehrinin hakimi çölde kaybolmuıtu.. yerlerini almııı bulunuyorlar. Müthiş bir 
H~kimin arabası ~~gün bulunmuşt~r. 1 sıcağa rağmen Türk kuvvetleri heybetli 
lçındo bulunanların uçU susuzluktan ol· yürüyüşleri, vakurane hareketleri vo bil
milflerdir. 1 hassa çok muntazam vaziyetleri ile gÖ· 

1 

Efgan hanedanını de.il 
virmek isti yen Sur

yeli tahrikçi 
Karasi, 5 (A.A) - Röyter ajansının 

muhairl bildiriyor : 
jVeziriııtan ahalisinin yardımı ile Af

gan hanedanını devinneği tasmim eder
ken geçenlerde teslim olmağa mecbur 
kalan Suriyeli esrarengiz tahrikçi Sami
pir hava yolu ile Suriyeye gitmiıtir. 

-SONU tJCtJNCtJ SAHiFEDE~ 

Balkan 
Antantı Kurmay 

heyetleri Ankarada 
toplandı 

lıtanbul, 6 (Hususi) - Balkan 
antantma dahil devletler genel kur
may heyetlerince teabit edilen hat
lar dahilinde Türk, Yunan, Yug~ 
lav, Rwnen kurmay heyetleri ara· 
smda Anlcarada cöriifmelere bugiin 
bqlandı. 

Türk-lngiliz mali anlaşması 
Avam kamarasında görüşüldü söz alan birçok hatip-

Oraeneral Asım Gündüzün Antakyada Bulunman dolayı8ile Atatürkün reıimle• 
ri~le donatılan dükk4nlaT ler. bu anlaşmayı cok 

' 
müsait karşıladılar 

Büyük sevincimize dost
larımız da iştirak ediyor 

Londra, 5 (A.A) - Avam ltcımara· 
sında lngiliz - Türk mali itilafını müda
faa eden Con Saymen ezcümle : Son 
seneler zarhnda Türk aiyaııetinde görü
len temayÜllcrin ıiyaıt bakımdan bu İtı• 
lafnamenin ihtiva ettili teklifleri ve bil. 
lıassa lngiltereden satın alınan ıiJah be1 

:tellerinin peıinen tediye ediJmemesi 
keyfiyetini muhik gösterdiğini ıöylemi~· 

tir. 
Con Saymen lngihere hükümetinin bu 

'tilafın Jngllterenin ecnebt memleketler• 
!e iktısadi münaıebetlerlnl lnklpf ettir· 
mcğe matuf bir aiyasetin baılangıcmdan 
ba§ka bir vey addedilmcmeeinf arzu etti· 
iini kaydetmi~tir. 

Bu beyanatı takip eden mllzakereler 
anasında aöz alan hatipler TUrkiyey• 

kredi açılmasını müaait bir ,ekilJe karoi-
Jaımtlar ve lngiJiz ticaretinin Balkanlar· 
da kaybettiği vaziyeti tekrar elde etme
si için hükUmetin enerjik bir tekilde fa
a]iyete geçmesi lüzumundan bahsetmio
lerdir. 

Kanun ikinci okunutunda reye konul· 
madan ltabul edilmiıtir. 

Avam kamarası bundan ıonra İngiliz 
Türk klerinıı anlaşmaaını tadil eden ka
rarnameyi kabul etmiıtir. 

-0---

Belçika kralı 

Belgrad, 5 (AA) - İskenderun basiretli hareketi müttefikan •elamla· 
Sancağı hakkındaki Fransız • Türk iti· maktadırlar. Bu •uretle Cenevre bürola• 
lifına dair tefsirlerde bulunan Samup- nnda ve arıivlerinde pek uzun bjr za• 

rava gazetesi Türk efkinumumiycsinin man sürüklenmiş olan bir ihtilafın kat•ı 
yirmi senelik milli emelleri temsil edeg surette hallini intaç edecek nihai bir 
bu meselenin halline ka?§ı göstermiş ol- safhaya girilmiıtir. 
duğu alakayı kaydettikten ıonra ıöyle Yugoslavya da Türkiyeye tebriklerini 
demektedir ı göndermektedir. Bu tebrikler Türkiyo-

Fransada f ransa ile akdettiği siy ast ve askeri nin meıru emellerinin memnuniyet" ıa· 
Parl.s 5 (ö.R) - Belçika Kralı Leo- itilaftan dolayı bu aralık memnun olan yan bir §ekilde tahakkuk ettiği ıu •ıralar· 

pold bu gün Savoieye gelmiştir. Bu se- yalnız Türkiye değildir. Onun bütün da Yugoslavyada duyulan memnuniye-
1nuili.t ticaret· nazın B. Oliviye Stanleı1 1alıat mUtenekkiren vuku bulmaktadır. _ dostları ve bütün aulh taraftarları da bu tin bir ifadesidir. 



Manisada spor 
Manisa şampiyonu Yıldırım spor ta

kımı lzmirin Ateş takımını 4-3 
sayı ile yendi 

ŞEHiR HABERLERi 
Su tarifesi 
Şirket itirazda 

bulundu 

Fuar hazırlıkları ilerledi 

Halayın 
istiklali 
Artık ordumuzun 
himayesi altındadır 

F •• b t• 1 d BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE uar munase e ıy e O• bu ihtimal de önlenmiştir. Türk• 
f ranaz <lo.tluiu son buhranda• Maniaa 4 - Mania pmpiyonu Y ddı- da gol yememek için çok çalı'1Jlı~lar- Halkapınar su şirketi, Nafıa vekaletin- d d • 1 k kuvvet bularak 9kmlf, yeni mesnet• 

rımspor kulübiimln daveti üzerine izimi- dır. Oevrenia 'Ortalarına doğru Atet ta- c:e tasdik edilen metre mikabı 12 ku~- nanma avet e l ece 1er kmn••thr. Hatap giren ordu· 
rin alet talwnı .f..7-AJJI Pazm ~ b- kar• peaaltıd• iki. Yıldırma tabna bir luk aı tarifesini tatbike başlamqtır. Şii'- muz. yalmz: k.-p. ıiaıize istiklal 
lab.hk bir kafile....__ M.aiaya pi. gol daha çıkal'Wlflardır. Vaiyet bi.Lü- ket, Nafıa veWetinla tensip ettfli pkil- temüwtm; aııetiamekle blmamıftıf• 

:..--.ı1'~·ur• th aazit bir .. fhaya girdiıii IMr lada de, 12 lwruflu1c tarifenin 938 ,FJlmm :llk 938 &mir enlenlMıf'oml fuan, bu c&a Y'una aplacağı gilae llit l.a.rlılmr A,,.t zamanda Akdenizde en kuY• 
dar. lstirabaderine tahais edi!ea ıehir ku- AtC§liler bir penaltıya itiraz etmişlerdir. kanunundan itibaren değil; yedinci ayı- iktisap etmq olduğu miltekAml1 çehre- ilerlemi§tir. Fuar davetlileri .mumda vetli bir euJh mÜYazenai yaratmat: 

lühG.cle Terilen ziyafeti milteakip ... t Hakem karannda ıuar etmiş ise de Yıl- nın başından itibaren merı olmasını is- siyle balkanların en gilzel fuarı haline bütün heyeti vekile Azası, mebuslar, f&- hr. f ra1111Z dostlanmız bu hakik.U 
17 de yeni tehir atacLnda dört bini nıü- dınınlılar bu penalbyı dqan atmıtlardır. temektedir. Şirket bu husustaki itirazı celmiştir. Fuarda iopat faaliyeti ilerle- h1r mUmessi!Jeri. askeri erkin, TUık ve .CVİDçle karplamakta hakbdular. 
tecariz bir .eyirci önünde hakem T eğ- {)yunun bundan .onrald tekli lıer iki ta· Nafıa müesseseleri komiaerliğine bildir- m1f, yeni paviyonlar ,nbelmiye b.,ıa.. ecneW gueteıedn mfirnepdlfri bu- Ura bu laldi.e sulh lebicade bydedi-

men Ea...erin iclaresinde ma,.a bqlamm,. kımın semere nmlİyen akınları ile geç- mlştir. mt~ll'. Bu sene fuarın hususiyetlerinden lunmaktadır. Fuarın açılacağı gün söy- lecek en mühim hadiselerin başında 
tır. . . • h E • ır. d k.'- A miştir. Maç Yıldınm takımının 4.3 gali- Su tarifesi, bu tarifeyi geçim endeks- biri, muva'kkat paviyonlann azalması ve lenilecek nutuklar hoparlörlerle şehrin gelmektedir. Hataydaki Türk o~d~ 

Bınncı a tayımın ıl oa a ııı;aa te· b' . 1 · 1 • • !erini nazan itibare alarak tesbit ettiii yerinde esaslı paviyonlann yübelişidir. be -'-- --•--kt•... su Hatay tamamiyeti mülkiyeeaıua L __ L. __ 1~ __ .ı_ • ıyetıy e netıce eanUftlr. r yecunr ,_,1191:ö .. 
fİlt .P. --•- cereyan etmıt we hamla y 1 için yekAJetin böyle bir tadilAh kabul Fuarda Temmuz ayı çalışmalan daha L..-- -'--·· mBn ~ Ye istiklll statüeünün teminatı oldu-Al • ll·r LL _._ ... -• ---....1--L-. Ener- Ece kupa. maçlanna nmt ı - • Ba _.. &wua a'i- __ a_ .. k d q_ k .. A ı_.:ıı • d 1b 
- -· ---. _. uc ~ ... ........-- edemiyecc~ ve faz1a o1arak tahsıl edi- ziyade inşaata alt olacaktir. Bu ay 80nu- do 

1 
. lim da b gu a ar ..,-r ı l"UWentz e su ve 

Jik bir oyun oynıyan Yddmnı takmıı dl\'- dırım takımı bu maçta kıymetli iki uz- len paraların halka iadesini istiyeceği na kadar inşaatın önU alınmasına gay- tile, .... _ ~~ızın :~ =~- emniyet hava.sının da teminattdır. 
hal Hifrsfrw ayajiylo beaberlik .Olii- vundan mahrumdu. 7.aDDedilinekted.ir. ret sriedilmektedir. Ağustos ayının ilk lunuunıuna:nna teş . . ' Dünyanın §U veya bu kö,eeinde §irn-
nü Ye Hd be lllkı bir.....,._ ikinci S• Ate, tnbmnda ömcr, Muammer. Zi· = on be§ gUnilnd dekorasyon i§leri ikmal Eler bu t.efebbiı.e ıyı eenp alınına, diden tahmini miifkül vahim bir çok 
lü, Osmanın ayağiyle de üçüncü golü a- ya. Yıldınmda kaleci Mehmet, Halim, Enstı• tu•· mu·· d u·· r u.. edilecek, son ~ gün ise fuarın noksan hatkuntz donanmamızı da bir defa daha hadiselere kapıların açık bırakıldığı 
tanlk deneyj 1-3 plibiyede bitirmiştir. Hümü. HalUk. Sabahattin çok eyi oy· kalan ;,teri ve yerleşmelerle uğrafıla- Jzmir limanında aeyretmek imWnınaf bir eırada Şaikt Akdeııizde eulhun 

._. &..rede Atet t.u.. maitüht- .....ıucı.. Bir otomobil kazası cakıır. kavutacaktır. istikrara kavuımasındaki manayı 
J'elten kumdmak için Yddmm takımı H.GOVE."1 ı ....................................... :=- bütün sulh dostlan takdir ederler. 

Afyon sporcuları Uşakla Cümhuriyet~:ç::!!n müdürü B. ı""""""MaÜyeJe . i Türkkuşu ~ Hatay .... b~ndda yeni haya~ 
. - u•wo t r,ı;z : • nın zengın unyeaı e yaratacagl l•kı• yaptılar Hasip Altınca. bir otomobil kazası neh- Defterdarlık varidat kontrol memur- : : 1 l T·· k __ _ı __ ! .-: • ı._::=.ı m a Ç · d ı B H · p.:ı. ecl:t-:.., • : eser er e ur D1C111ıC111y~ıun .._... eesın e yara anmıştır. · asıp, evve ıu luğuna bay 8ezmi N..ret tayin ......_ : ·V l ldı • 1 k f • liyakatle halaza 
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Hasip, konaia gelmek UzeTe Bornova . ödemit m~m~ürü ~r ~üqit ~ j A.L I· l • o T...-. _. ! ~~zo:liı:a~e::w e&~ 
otobüsüne binmek ı.temit ve yaya kal- kın, tah.ilit illerinde C~. ~- • .m,.d , 'I l 11.r .,_. Ş..W .._ i ..: - bu ha 1ı !et" eceye :k 
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tarak 8 . Hasibe çarpmıı ve ır agaca mura a .........-. _, • 't •r. A.+ f H •••ıılılll~•• ! 1 1 
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Teı• Hr 931 Camuteli cGnB tehir eta- c1enenia kırk dakiltuı:tamamen Turanın dUine geçmit ôl8Ull deriz. D f d •. B B u otk" : PiM. ha .... ..,., •• Ti&\ ... : Bw --L--
e ter ar muaTını . aıı;.ı umene : • _

1 
~ .ı_L_ ı.:a: .,_

1
_. : - ~ ..clir> clmda •ı eler L!.;l:zı takwnmnlı iU bi. f.lkjmiyeti albnda denm etmif bmıa = . b _ _._ • .1 .. V • Ü7••-- - oa...,. ........... T'~:-ede iM....., '"""--- -I-'iip--•ie 

• -... bır uçuıı; ay m~nıyet verı llUftlr. er·: -...a...L. a. ~ ..... ,.: ·~· .-. .-lı:ifiyf mlitecariz bil' eeyİrcİ öaflnde yap- nimea ...-Eirferinaizia pmlı oldukları V•nı• noter kanunu 'I et•-•L• ·.:.. 1...-!--.- &ız....d- • _.. - -: ~wfedp . • ................. 
la .. 6 ~ gıer t IU&I .... .-z .._..,.uuu : .... g 1 ; il • nutlardw. C..cleria l.&kim ve~ ıa1a.ımlfbr. Bütüa çal.-• ra ragmen 56 _._ N L_ • b Sah. " ----L!--!- d L:..... •• • - • ·• .,.. •- • • iiaa di,e ~ram. Bizde~--

c._1 • • 1 2 H aa71n yeni oter 1U1nmıu resmı ay n '-'CY ..... ""'7e e oa "ft::W pe -._. 
11 

,....... ........ 
111 

..... ...: 

lmr " AL--• mı..fir1 • .. ya ~ we misannerınuz -------------- L _ _. ..,.,,_.,.._ :L.:-...LL .. - .. • i..I: .... ~•• .l"UTVIB• enn e- • gazetede intişar ettiiinden meriyete gir- mezuniyet Yerilmiftir, - • .-- ... 19..---. .__,,_.. .... 
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"' cliEkati çeki- OJ'1IDU bitinnitlerdir. · miştir. Yeni Noter kanuna noterliği nt- , ..... _ ................ - .... • .. •-: takan titrek eliYl,e k.i.Te icer, ..._.a 
~u. Oyan ı,.,...d.. eonqa bdar al&. Celİfte olduju gibi dönütte de kar- zam altına a1malcta ve yeni hlikümlerle • • i B • /k • Satırla i söz,liiiiiaiia ü.zerindea .k.nlda Cibiriılt· 

• ...,.........,... ............... aeeeeeeea ....... a ......... e _. IDU,. ~ ...,~ b ve L---L .t..... etmit neticede det Afyonun deierli sporculan hararetle takvı·ye etmektedı·r. Od « : ır 1 : 18 L!.. !L..!•ar L:L...!-! .:-.ıı.....1: 7--.a ye 

Utak gençle!' birliii 
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9aJ'l ile galip uiudannutlardar. Bu hnuna göre yeniden Noter olac:ık- emış D:.J......I!- ... _.._. .. ..: .ı.ıı.. • bilsi söz.deki aörmek ek•ldiiini tamam-F vrNER -ve - enooa - - reM 
..... ittir. · • '""'" larda bazı mObim .,.rtlu aranacak, bil- Dr Behçet Uz." b-ranhiawl• topla- bran ba laymedi ilde rhem,,,.et nrdi. 

hassa her Noterin Almanca, Fransızca, f:ehirler arcuı telef o.. _;. __. ı~ illerine ait Na in- Şimdi de memlekette epor, plaj n açak Motor yonarnı "11 T-,,...... 1a ezinrileri ..ıe. " söZliiiüae E•ki e•erler e• lnga1izce ve ltalyanca lisanlanndan birlni b l L tMb ,,.ta+...._. a..de etnüp. Reia. ~na. t .---1:...:- ~ -...1..ı 
lzmir limaamda bir ittial neticaincle bilmeleri mecburi olacaktır. Noterlerin nana af GRQCGR •.ı ---- u enemnuye v ....... v•· ,,--.u-

a.IJS J -Ala• b •r L-~- L-L-L. ._LL!I._ ~_. __ ... Fol Ye ..... ylfW .L--1- !<..L"!L .LL_ • 
ff".IUUUf! Hlll fm f - tİcared -ve motöril uuq;sab- yabancı ae evlenmeleri menedilnıİftir. öd • b.-. d b1iac1 ..,.... 5- IUllllUUIZ 8- mU1111&a aavı 

ı ltlı - adlipce denm edihnebedir. Mot8- ell\lftea e T de dddt bir +-m•et ne-,.. ....... cemJı olmd laalt.l Sultao Aziz zı-lllU-._p Gftfl vapl 1 • otomatik telefoa. teeiMta faaliyete PGDUI. • ........ •- Be.roiltm"::_.__. ___ _._ ,.ürkçe~= &U J · riia Sefel' Ye Dunaa adlannda iki lt-.,e K J ı_ Tn-L:...-_ ua ..., .... __. ı · 
"T"'ı af-• R 1'0CUR ve mu.bet net1Cel81' ehpmlfh". • ... ...-...- * Adite ......... ...,etwl idare ... ait oldaia Te üaadart oyl tirketi tarafın- uyuya ~e T de l•nbul. Ankara •e bmirdea eoara lar h. .. ...... 

li ...... E9bf mAdaıl E..t Serezlinia daa menddı mfittaile naldi,.abnda kul- Udamn Kmlbahçe nahi,.e.u.de ~ ya- otomatik telefona bVUfllD ödemif teb- KUJ1Yakadald Yamanlar epor bılihü cMavi aözlük takar.., ben siiMJe ba· 
h •-'ııi•da bayaa Nedime Matlatirk. lamldaim •nl.tdllllfbr. tında Mehmet oilu Yusuf, m önGndelci ri, bu mezl..eriyeti,I~ bir çok vllyede- tarahadan Clllllalte9i ak,.m .. K-...b bnm. cüze1 de bana bakana bir temen-
' "•ıetdu Kantar, Kemal Sarl1ea, Maz.. H...-&a= ..ı:-!r: __ ,_, _ _.__ biri• -=•-;. bir kuyuya dGpniit TO alır eurette yara- _ _._ __ 

---acaaw J'anuauuuaD cyu_..~ rimizin bile önüne geçmif bulunuyor. helediyo gazinosunda bir garden puti - ~> 
luar Yalaydan mürekkep olarak mibede ve diier i1u.i henüz daha apdır. lanmııtır. Yaralı hastaneye kaldanlm19tu. Haber aldltimııza söre, ticad bir mer- verilecektir. S. prden partinia munf- Diye kantolar aöyleainnİf.. Gel zaman 

topla"""' •• ataiadaltl kararlan vermit- ••••••••••••••~ -------------- k 1 d la • le öd · · ı_u_ fak olması için icap eden tıedbirler alnı- git zaman ınavi camlar rnocl••m kqbet-•• • • • • • • • •• • • ••. ••. •••. • •••••••• ••• •• ••••• ez o maaı o :yaaaJ'em•u ıı:au-· 

tir,:_ ._._.ı_._! _ _._, __ ...1-: .. &--"Lı du- Ual'Levı' ko• ReBı' E o•kk t ~ ler arası telefonuna raptı için tetebbü.. llllfbr· mif.. Hafif .iyah camlar on- ,.enn. 
_._,-. -. ...... ıann fl j R T : ı a : ta ııiritilmiftir. ödemit telefonu eYWela * ceçmeie batJ•mlf.. Anupa fabrik.lan 
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Çaw. prof.lr Rahmi B.l•baa. K61tilr malan h-ı·ında bilci edinmeleri için : · 1 ak &ua tcııtk& men:ileriadcıa werilea cezai pur ..... •n• döndürmütler .. Şimdi ek· 
liseli ••d•I Ha,.cfar, •e Kemenılb kil- eftmizde f f/6/9J8 tarilaind .. itibaren i yın gazetemizle lfUC lir. * karariano mehapt OkvhmiJ'et müddei- lük fabribfanma ifi J'ok mu bil=-• 

tiirlns 1 -· Aldftea m&teıe'H birbn.P11111•eclealerel. .. anmlfbr. s. aldkcuı keailtli A--'l• . ·ı· 11gaHnııiliJrleriu bildirilmc.i icra ve i8a. Bir de felDli7e ~adlı IHr ... Çl-
bir ..,..... 14 tem•wz .... claB mim Her hafta camartell dalerl wat 18 de • "= _u u, ıyenın yaz tati ı kanunu iktize--d• old ...... ba..., brdııl.r • .iTah etna&.da topl.... bu 

11..1111... ..... .._ 
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lua:illeıiı,.Cılekibeki d.tlar pJmelidir. : ba keA ı+mt• tilinden ba eene ~ ceza hlkimleri tinden tamim....._ bildiıilmittir. ifade ediyodar. Göz.üne bra södiik L-• d .__ LL._ i 3/7 /938 taa&
1 ılea ltlıaNB - istifade edecek, hubk bakimleri ceza • takm1t demekle etrafı kara gören, bed-

.,,,_ 
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- ETimiz U11 ;Mn e _. nana per· .i AWdin Olda,a , ..... a.li,rıtm i-'erini do rfivet edecektir. Tı • - l bin adam ifade edilnror. Gen-
1
erin •_._ te~ yarin anı ......,. sflnleri .at Pmi birde K.rask 91 " .,, "" .. 

: Ye m6lhabttan ......... .,. -- Hlkim ve mahkemeleri kalabalık olan enı• maç arı Ye efaaoe ilemleriode --L .nildNa oı-J - üld lzmlr Boe,•ad.W ~ .,_ .,..... ..... tadır. S.. OFm Wdln • ıw.- -.. 

---•••• =+..nı.. __. .. __ ı_. da•edidir. S eöaderilecek ilin •e abone betlelle- ,ehirler iciD adli:J'e Yekiletioce. bir yaz htanb.J ntw ve helN.iJ"e reiei B. laıma kinaye olarak ta. cizleriae pembe 
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f _ &." - ldf.. • de .-ı -ten ..... 16 da Klydiler komitelıinin haftahk ! il ilan ol.nar. . matname hugGnlenle mBddehanamilik- tertip etmiflir. Temmuzun dokuzunda Hayatta öyle ruhlar var ki tabiat on-
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TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
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Faderi indirdi.. Çooıklara ıo - ıs - 20 kurupr .. Bu hafta Jiae bütün dünJUUD takd' .. etliii la,._ 11• .. iı• 

MAÇA KIZI 
MEŞHUR FRANSIZ ARTISn 
PIEBBB BLANCHAB 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ MOF.SSıR AŞK FACASI 

öPÜŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞUH ARTiST 

LIYAYN HAYT 
T......._ nefi. Wr ...-ette temd edil•it mmilcell - pr1a1ı hıl,lk Operet ... SEANSLAR : öPOŞMEDEN YATJLMAZ: 4 Ve 7.21 te 

MAÇA rm MS ft 9.10 da c.....- Ye pmr 2.15 te M A ç A K 1 z 1 ile .................. . 

:!en de bir ekip bugün letanbula hareket gözlük takm11tır. Nereye babalar kuM~ 
~. tıdar. Yine öyle bahtiyarlar da war ki 

----=~·- önünii daima dümdüz. ufaldaruu daima 
penbe aörür .• Göze takil.cak aözlüiSı/ıhat terfi liatesi hele e;,.aba ve penbeye ~ dillat _. 

s.hbat vekiletillia doktodar hakmda mdt eerektir. Heqeyi oJduiu gibi P.. 
uzalacLiı terfi listosinin bu hafta icinde lıerecek gözlere sahip olmak elbette • 
inJif8nna intizar ed~tediı, Terfi-.. eyi oluudu. 
~de 300 dokwuo adı nrcbr. Bunlar, 
~ 36 yWnda terfi eöirilmi,eo doktorlar
dw. 

o Mussolini 
Bir laırsızlılı Yeni nutkunda ne-

ur1wa Çe,mealb mevkiiude Halim ı~rden bahsetmiş 
Ş.binin ~ örtiilil bakkal dükk'n•• P.n., S ( ö.R) - Pöti 'Parisiym Afr 
ı>eDÇere8İDİ eökea bir bınaz tarafmdan rilyada Mussolini tarafından iracledil .. 
t 7 Ne ralu. 2 kilo köylü Iİprul ve bir nutku mevzuubahie ederek diyor ki ı: 
mibar bakkaliye ef>'W çalıamıfbr. Y •· Bu nutuk. beynelmilel bekgndaa INt 
ınlan tahkikatta bu harsızlıim Süleyman ehemmiyeti hiiz olmamakla beaber 
oilu Mustafa &lık ve arkada,. Süleyman ekonomik bakımdan bir ............ _,.e
tarafmdaa yapt)daiı anl,..Jm... ikisi de diyOI'. Ziıa ltal)'lltUD otarıi siyasetin• .. 
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Ordumuz Hataya nasıl girdi? 
~······································ 

! Alay Komuta-
• 
~ rı albay Şükrü 

Size l.tatürkün kahraman ordusunu 
~Kanatlı dedi ki:: ve ana vatanın selamlarını getirdim 
• • 
= ....................................... : 

42 derece sıcağa 
fakat cakı 

rağmen 

gibi çevik 
' 

Mehmetcikler tepeden 
muntazam bir geçit 

tırnağa ter içinde 
resmi yaptılar 

.Düne kadar muhalif olanlar bugün başlarına şapka 
giymişlet ordumuzu karşılaroağa gelmişlerdi 
Kırıkhan, 5 (Husuei) - Kahraman askerlerimiz hududu saat tam 

altıda geçmiştir. Antakya halkının büyük bir kısmı, bütün Kırıkhan 
ve civar köyler halkı otomobiller, kamyonlarla yolları doldurmuşlar
dı. Kahraman ordumuzu hudutta halkevi reisi, Kırıkhan kaymakamı, 
belediye reisi, Aktepe nahiye müdürü istikbal ettiler. 

Önde bando muzika olduğu halde Mehmetçikler hududa 12 kilo
metre mesafede bulunan Aktepe nahiyesine gelinceye kadar halk 
çılgın bir sevinç içinde kendilerini alkışlıyordu. Bir çok kimseler se· 
vinçlerinden süvarilerimizin önlerine atılıyorlardı. 

Aktepede kıt' atımızı başta Antakya konsolosumuz B. Celal Kara 
5apan olduğu halde albay Fevzi, ve kolonel Kole ile yaveri selamla
dılar. 

Alay komutani albay Şükrü Kanatlıya üzerinde bugünün hatırası 
yazıb bir altın ıaat hediye edildi. Burada yüzlerce kurban kesildi. 

Bando muzika meydanda yer aldı. Geçit marşını çaldı. Jlkönce aü .. 
varilerimiz, askert tabirle çakı gibi geçtiler. Süvarilerimizi rnotörlü 

· " kıt•aıar, piyade kıt•aları, opçu ve sıhhiye teşkilatı kıt'aları takip etti
ler. Kıt'alarımız geçerlerken Türk ve Fransız kumandanlarını selam
ladılar. Bütün halk kıfalarımızm önündeki §anlı sancağımızı büyük 
bir huşu ile selamlıyordu. Sıcak, gölgede 42 •. Buna rağmen piyadele
rimiz, arkalarında çanta. tepeden tırnağa kadar terden sır sıklam ol-

dukları halde fevkalade büyük bir intizam ve dinç adımlarla geçtiler. 
Bütün Aktepeliler, civar köylüler, daha bir ay evveline gelinceye ka
dar muhalif olan Koço ağası, başında biiyük bir şapka, sırmalı elbi~ 
seleriyle kadın erkek çocuk binlerce halk askerlerimizi alkışlamaktan 
yorulmıyorlardı. 

Askerlerimize bol şerbet ve ayran ikram edildi. Ordumuzu istikbal 
edenler arasında Ermeni kardeşlerimiz de vardı. Bando muzikamn 
Türk mar§ından sonra Marseyyezi ~alması Fransızları çok mütehassis 
etti. 

Kınkhan, 5 (Hususi) - Alayımız hududu geçtikten sonra alay 
komutanı albay Şükrü Kanatlı Hataylılara hitaben 

- Size Ataürkün ordusunu ve Ana yurdun selamlarını getiri-
-Yorum ... 

Dedi. 

Antakya. 5 (Hususi) - Takviyeli alay, komutan albay Şükrü 
Kanatlının karargahından hareketle yürüyÜ§Üne devam eden lslahi
ye kolu, konak mahalli olan «Saylak> a varmıştır. Subay ve askerle
rimiz demir gibidir. Halk, yolları doldurmuştur. Kuvayi külliyemizin 
İskenderun kolu öğle vakti §ehre girmiş ve yerleşmiştir. İskenderun 
çılgın bir sevinç içindedir. 

Cümhuriyet ordusu Başkumaudanı di.yor ki: IAmerikada 

Sona kadar -mücadele! .. istiklal bayramı günü 
475 kişi öldü 

Nevyork 5 (A.A) - Dün A.merikada 

·Bı·z memJeketı· mizin yalnız lspanyollarl;:.::,;;,"~~;~~~~~;: 
bırın bilyuk bır kısmını yol ve denız ka-

tarafından 1• da resı• nı· ı·sıı·yoruz zalan teşkil etmektedir. 
ikinci bir kıt'amız da 

Madrld, ' (A.A) - Şark cephe.in-, Valans havalisi Madridi taklit etme· ı lehinde neticelenecektir. 
deki hareklt hakkında general Miaja ğe hazırlanmaktadır. Mağl6p olmak is· 

demiıtir ki : temiyen bir milletle mücadele etmek Baraelon, .5 (A.A) - Gece yarısına 

Antakyaya girdi 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
Ak~m tehir tamamen tenvir edil-

MUcadele bUyUk bir ıiddetle devam güçtür. Fesatçıların işgalindeki havalide doğru Franko kuvvetlerine mensup tay
etmeletedlr. Dütman bu mmtakaya mü- otorite yabancıların elindedir. Bunun yareler Barse}onun ıimalindeki mahalle· 
ı.im kuvvetler ve çok mikdarda harp için mücadeleye tonuna kadar devam leri ve San Adriani bombardıman et• 
lbal:r:emeai getirmiııtir. DUşmanın kuv- edeceğiz. Biz memleketimizin lapanyol- miıı1erdir. On ölü ve on yarala vardır. 
~t]J tçyikine rağmen askerlerimiz top- )ar tarafından idare edilmesini istiyoruz. Dün aabah Gavanın bombardımanı 
lalı kanı karıf müdafaa etmektedirler. Son muharebeye kadar bir harp ne ka- neticesinde 23 kişi ölmüıı ve bazıları 
Dtııman ağır ağır ilerlemekte ve yaban~ zanılmııı ne de kaybedilmiş addedilebi- ağır olmak üzere kırk kişi kadar yara
• kuvvetler ağır zayiata uğramaktadır. lir. Son muharebe ise cümhuriyetçi]erin lanmıştır. 

miştir. 

Antakyalılar eabahlara kadar bayram 
.evinci ve tezahürat yaptıla:r. 

Eski Avusturay 
başvekili öldü 

Paris 5 (Ö.R) - Eski Avusturya baş
vekillerinden Otto Baver vefat etmiştir. 

Batahar adaları 
Fransa Çine ait bu ada
ları niçin işgal etmiş 

Amerika istiklalinin 
yıldönümü günü 

Bütün Fransada tezahürle kutlandı 
Paris, 5 (ö.R) - Dün «İndepandans Day» Amerika istiklalinin 

yıldönümü bütün Fransada kutlandı. Paris Fran3ız - Amerikan bay
raklariyle donanmıştı. Amerikan sosyetelerine mensup heyetler ge
neral Dö Lafeyetin kahrına çelenkler koydular. 

Dün sabah Amerikan lejiyonları eski Fransız muhariplerle birlik
te bir geçit resmi yaptılar. 

Dün akşam Fransız hariciye nazırı ~· Jorj Bonnet radyoda Ame
rikan milletine hitaben İngilizce bir nutuk söyledi. 4 temmuzun ehem
miyetini büyük heyecanla tebarüz ettiren hatip büyük demokrasiler 
arasında mevcut dostluk ve tezanüt duygularına temas etti. Fransa
nın müşterek demokrasi idealine daima bağlı kaldığını anlattı. Dün
ya sulhu lehinde Fransanın mesaisinden bahsetti ıHiç kimseye aleyh
tar değiliz. Umumi yatışmaya hizmet etmek istiyoruz.» dedi. 

B. Şuşnig'in kardeşi 
Hollandada bulunan akrabasına 
yazdığı mektupta neler anlatıyor? 

Londra, 4 (A.A) - Deyli Herald gazetesi eski Avusturya başve
ki1i Kurt Von Şuşnigin biraderi Arthur Vbn Şuşnig tarafmdan Hol-

Paris !:i (Ö.R) - Fransa hakkına landada bulunan bir akrabasına Viyanadan 1 S haziranda yazılan bir 
Rindiçini sularında Çi11e ait olan Bata- malik bulunduğu kanaatindedir. Zaten mektubun metnini dercetmektedir. 
har adalarımn Fransız müstemleke jan- F'ransız bahriyesi son zamanlarda bu Mektupta eski başvekilin veka1eten Kontes Vera F ugger ile ev-
darmaları 1arafından işgali hfıdisesini su- ~dalarda biı· telsiz istasyonu kurmuşlar 1endiği teyit edilmektedir. 
:teti resmiyede Ingiltereyc bildirmiştir. ve seyri sfainin kolaylaştırılması için de Arthur mektubunda şu satırları yazmaktadır : 

Bu adalar, son zamanlarda japonların muhtelif yerlerde deniz fenerleri tesis 1 haziranda Kurtun izdivacında vekaleten onun yerinde bulundum. 
işgali tehdidinde bulundukları Heylayn etmişlerdi. Adalardan herbirine onar jan Bununla beraber evi birden bire kapatıldıktan sonra Kurtun akıbeti 
"dasına yakın olup gerek seyri sefainin darma çıkarılmıştır. Tokyoda o kadar hakkında endişe ediyoruz. 
~~~ti wguebe~ra~ik ~b~~~khey~ancyan~M,j~ng~•~~~~~~==~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~=~ 

dan büyük ehemmiyet ta!ıı.rorlar. telerind~ (Fransa çin topraklarında iş- ların stratejik ve seyri sefainin emniyet! Tokyo hükii.metinln büyük elçisi ve 
Fran~a, 150 senedenberi Batahar ada- galler yapıyor) manşetleri altında ha- için pasifik bir maksadla Fransa kontro- Tokyodaki Fransız sefiri vasıtasile ha

larını Hindiçininin mi.idafaası bakımın- herler neyettircn hikayenin asli bundan lü altına konulduğunu ihbar etmiştir. dise etrafında Fransadan bazı izahat is
dan hayati ehemmiyet taşiyrn ::evkül- ibarettir. Maamafih japon gazeteled, Haylayn hA- tediği iddia edilmiş ise de henüz Kedor
eeyş bir noküı olarak telakki etmiştir. Fransa hliküıneti, Büyük Britanya hü- disesinde kopardıkları güı·ültüden kat sey neıdinde bu kabil bir teşebbüs ya-

SON H .A .. ·B ·E :R . . 

• • • 
. BAŞVEKiLiMiZ 
Bu ay içinde memleketi 
tetkik seyahatı yapacak 

Ankara, 5 (Telefonla) - Başvekil B. Celal Bayar bu ayın ortala· 
nna doğru memleket içinde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Bu tetkik seyahatında ziyaret edilecek ilk merkez kömür havzası 
olacaktır. 

Alınması düşünülen bazı tedbirler için burada karar verilecektir. 
Başvekile bu seyahatinde mütahassıslar da refakat edecektir. 

lzmir körfez inde işleyecek 

"Sur,, ve Ef ez vapurları 
teslim alındı 

İstanbul, 5 (Telefonla) - İzmir körfezinde işliyecek olan (Sur) 
ve (Efes) vapurlarının ilk tecrübeleri ve tesel1üm muamelesi bitmiş· 
tir. Bu vapurlar yakında yola çıkarılacaklardır. 

Almanlar Fransız hatlarında 
acele neden tahkimat yapıyorlar'? 

Paris, 5 (ö.R) - Gazeteler, Almanların Mozel ve Santuvazdak 
tahkimatını demir tel örgülerle yapılan hazırlıkları hayretle karşıla· 
makta ve bu hazırlıkların bu kadar ace]e niçin yapıldığını sormakta
dırlar. 

Paris, 5 ( ö.R) - Gazetelerin verdikleri haber1ere göre Almanlar 
Mozel ve Santuvaz boyunca istihkamlar yapıyorlar. ilk istihkam hat· 
tını ikinci bir hat takip edecektir. Bu istihkamların inşası için geceli 
gündüzlü çalışılmaktadır. 

Filistinde umumi grev 
T edhiscilerin sistemli hareketlerı 

' ' 
ile kanlı vak' alar devam edi vor 
Paris, 5 (ö.R) - Yafadan bildiriliyor : Bu sabah limanda ve ~e· 

hirde umumi grev .ilan edilmiştir. Yafada, Telavivde ve Kudüste kan· 
h vak'alar olmuştur. Birkaç Arap ve yahudi öldüriilmi.istfü. Tedhis· 
çiler sistemli hareket ediyorlar. 

Kudüs, 4 (A.A) - Kudüsün yahudi mahallelerinden birinde bit 
Arap otobüsüne bomba atılmıştır. 4 kişi ö]müş l O ki~i yaralanmıştır. 

Dün akşam şimal rnıntakasında silahlı çeteler küçük gruplar halin· 
de faaliyetlerine devam etmektelerdi. Dün yedi kişinin yaralandığı 
haber alınmıştır . 

Telaviv, 4 (A.A) - Bir kaç günden beri devam eden sükunetten 
sonra hemhudut olan Yafa ve Telaviv şehirlerinin halkı tekrar birbir• 
]erine girmişlerdir. Arapların üzerine ate.ş edilmiş, çıkan mermiler
den bir kişi ölmüş ve iki kişi ağır surette yaralanmıştır. 

infilak eden üç bombadan dört kişi ağır surette yaralanmıstır. İki 
şehir arasında münakalat kesilmiştir . 

rsokollar kongrası 
150,000 kişinin iştirakile Mazarih 
stadında yapılan büyük şenlik 
Prag, 5 (A.A) - Sokollar kongresinin ikinci günü Çekoslovak. 

Rus, Yugos1av ve Bulgar sokollariyle Slav olmıyan memleketlerden 
gelen atletler Prag şatosunu ziyaret etmişler ve B. Benese tazimlerini 
arzetmişlerdir. . 

Çekoslovakya sokolları cemiyeti reisi bir nutuk söyliyerek Sokol 
hareketinin cümhuriyete ve onun demokratik teşekkülüne sadakati. 
ni teyit etmi~letir. 

Benes, etrafında nazırlar ve bir çok diplomatlar olduğu halde su 
cevabı vermiştir : 

Çekoslovakya bütün komşuları ve bütün milletlerle sulh içinde ya
şamak ve onlarla dostane teşriki mesai etmek istiyor. Biz devletimizin 
muhtelif unsurlariyle sadakat, sükunet ve mantık dairesinde teşriki 
mesai etmek istiyoruz. 

Benes Çekoslovakya sokollarının mümessillerine bir bayrak tevdi 
etmiş ve Sokol1ar da bu münasebetle cümhuriyete sadık kalacaklarına 
dair yemin etmişlerdir. 

Öğleden sonra Mazarik stadında şenlik1ere devam edilmiştir. Ya
pılan jimnastik talimlerinde 150 bin kişi hazır bulunmuştur. Talimle
rin sonunda atletler muazzam bir Fransa kelimesi teşkil etmişlerdir .. 
Statta bir alkış tufanı kopmuş ve Fransız mar~ı çalınmıştır. 
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Şehir gazinosunun 
s yeni ve R"Üzel bir kararı . 
Gazinodan her sınıf halkın istifade edebilmesi için ~ 
~-- - -
~Pazartesi, sah ve çarşamba gün- · 

leri ucuz halk geceleri yapılacaktır 
MELODiANS orkestrasının nefis parçalarını dinlemek ve serin ha

va almak istiyenlere ucuzluk en büyük kolaylıkbr .. 

Halk geceleri biranın şişesi "50,, kahve, 
gazoz, dondurma " 25 ,, Kuruştur. 

__ Tabldot: dört kao 7 5 Kr. 
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1 R.v; ~:ı;~an ~ Bu Adam ~ 
: ................................. ~ ~ 

Bir harp zuhurunda Fransız milleti 
nasıl teşkilatlanacak? 

&Wd? •::ei&l».5.2~~..m> ~ ~ 

Parlamento bu hususta çok enteresan bir kanun kabul etti ~ Suçlu Deği dir ! ~ Umumôharpten~mantec•ühder ne- maşW" 
~ Tf:..'77YX7!YYT/!7rL7~LZZKZZ"L/J ticesinde harpte milletin bütün kuvvetle- Bu tarzda bir seferberlik hazırhğı sa• 

mı - bilhassa umumi seferberlik işlerine 
ait olanlar • daha siyasi gerginlik devrin
den itibaren tatbik sahasına geçmiş bu
lunacaktır. 

x ~ :111111111111111 
.. 

111 
.... 

1111111
••: rinin ve yardun vasıtalannm bir elden yesinde, her işletme, her müessese, her 

~ Büyük Zabıta Romanı ~ 5 NAKLEDEN : ~ kullandmasmı temin eden bir kanuna köylü, hasılı her Fransız, bir seferberlili: 

~ - 6J - '"' =:. 1\Tahı.de Orbay :':' olan lüzum ve ihtiyaç tebarüz etmİJ ol- emri alacak '9/e o emirle sefetde ne yapa-
~ ,, J'lı duğundan harpten sonra bu hususta ka- cağını öğrenmiş olacaktır. Seferberliğin 

MUM .aaZJti#taEZZ'ZLZfr/.ZZD"..zJl''A.,. :, .. , ............................. : nuni esaslar vazı için t~ebbüse girqil- başlangıcında, fabrikalar, ne imal ede-

Kanunun hava korunmasına ait son 
fıkralarına göre, bundan sonra Fransada 
dahi şimdilik: henüz umumi olmamakla 
beraber, bir hava korunma mükellefiyeti 
vardır. Bu suretle şimdiye kadar mer'i 
olan ve hava korunmasında ~ teda
riki İ§ini tesbit eden bir temmuz 19 3 7 
talimatname esaslı tadile uğramıştır. 

,, 
Yavrucuğum, rahatına bak. 

kımıldanma .• Çok üzüldün .• Hele ka
tilin doktor Jim olduğunu öğrenmek 
seni birdenbi.re hayret ve dehşete dü
şürdü. Bu neticeyi ummuyordun. 
dedim. 

Mari göz kapaklarını yarı açarak 
acı bir gülümseme ile güldü. 

- Seni kurtulmuş görmek ne 
büyük saadet.. Fakat bu saadetin 
zevkini Jim Larkın babamın katili 
olması çok bozdu Jim .. Aile dostu
muz )im .. Bu inanılmıyacak birşey 
Bob ... 

- Hakkın var .• Maamafih lcori
dorda bana bu ağır cinayet ithamı
nın bana çevrilmiş olmasından çok 
müteessir olduğunu söyledi. Hiç te 
bize fenalık etmek istemiyormuş .. 
Mendilim eline tesadüfen düşmüş, 
hem benim mendilim olduğunu da 
bilmiyormuş .. T ahkikatm aldığı ne
tice karşısında da ya sükUt etmek ve
ya kendini ele vermek gibi iki nokta 
arasında kaJmış ve... Kendini tabii 
feda edememiş .. Bunları bana anl::-,t
tı. 

- Evet.. Anlamış olabilir. Fakat 
bir türlü kdam almıyor. Jim Am
bersonu öldürsün r Çok hayret edile
cek bir şey.. Mahkemede sonra ne 
oldu, anlıyamadım. Bana rüyada i
mişim gibi geldi. Çünkü vaziyet bir
denbire ve o kadar ani bir tarzda de
ğişti ki.. Siz ]imden nasıl şüphe et
tiniz? Bunu Klansi mi söyledi~ 

- Hayır .. Ben, Jimin suçlu ol
duğunu daha evvelden biliyordum. 
Hatta Pat Klansiyi hapishanede gör
meğe gitmezden evvel Jimin Amber
sonu öldürdüğüne kani idim. Esasen 
Mari ben de sana bundan bahsede
cektim. Biz mahkemede bütün bil
diklerimizi söylemedik, onları yine 
kimseye söylemiyeceğiz. Bir ben bi
liyorum, bir Nat biliyor, bir de şimdi 
sen öğreneceksin o kadar. Doktor 
.Timden süphe etrneğe on beş gün 

evvel başladım. Sana söylediğim gi
bi on beş gün evvel doktor Miçelin 
odasına gizlice girmiştim ve herifler 
üzerime gelince görünmemek ıçın 
pençerenin dışına çıkmıştım. Miçel 
pençereyi içeriden kapadığı için de 
paratoner demiri ile alt katta Jimin 
kabinesine inmiştim. Bunları sana 
anlattım. Anlatmadığım birşey varsa 
o da şudur: Ben Jimi odasında gör

düm. Oda aydınhktı. J im arkası 
pençereye dönük, oturmuş, kolunu 
sıvamış kendine morfin enjeksiyonu 
yapıyordu. o anda ]imden şüphe 
etmek aklımdan geçmemişti. Ertesi 
günü Miçel ile Klodyanın ölümleri 
beni sarstı. Yine Jim aleyhinde ka
famda hiç birşey yoktu. Hatırlıyor 
musun, o gün seninle konu§tuk. Ben 
tekrar ümitsizliğe düşmüştüm. Sen 
beni teselli ettin ve giderken de ba
na, Ambersonun oğlunun babasına 
yazdığı mektubu bulduğunu söyle
din ve bu mektubu belki işime yarar 
diye bana verdin. 

O gece, bütün gece bu mektubu 
bir kaç kerre ve dikkatle okudum. 
Yine biliyorsun ki bu cinayet dola
yısiyle benim cemiyetten muvakka
ten ihracımı bildiren resmi tezkere 
yanında doktor Jimin el yazısı ile ba
na yolladığı bir mektup ta vardı. 

Mari, gözlerini fal taşı gibi açarak 
yüzüme baktı. 

- Evet, dedi. Cemiyetin genel 
sekreteri sıfatiyle yazdığı resmi tez
kereden ne kadar müteessir olduğu
nu bildiren mektup. 

- Evet.. lşte Ambersonun oğlu
nun mektubunu okurken gayri ih
tiyari hatırıma Jimin mektubu gel
di. 

Yerimden kalktım. Yazıhanemin 
gözünden Jimin mektubunu çıkar
dun. Onun el yazısı ile Arnbersonun 
ölP.n oğlunun el yazısını karşılaştır
dım. 

-BiTMEDi-

mişti. Daha 1922 de böyle bir kanun ceklerini ve ona göre nasıl bir değişme 
İçin ilk proje meclise verildi ve bir çok yapacaklarını, köylü nasıl bir istihsal 
müzakerelerden sonra daha ziyade islah veya it vücuda getireceğini. askerlikle 
ve ikmali için geri çevrildi. 927 de par- mükellef veya gayri mükellef her şahıs, 

lamento tarafından kabul edildi ise de orduda, endüstride, nakil vasıtalarında, 
938 de ayan meclisi tarafından, kifayet- hava korunmasında veya başka her han
siz görüldü ve iade olundu. Aradan 1 O gi bir hizmette ne vazife alacağını bile
sene daha geçtikten yani 16 senelik bir cektir. 
incelemeden sonra büsbütün değİ.pnif ve Memleketin hava hücumlarına karşı 
iyice genİ§letiJmİI olarak ba21rlanan ye- korunması işi, kanunda çok derin ve fÜ• 

ni projeyi meclis kabul ederek senatoya mullü şekilde yeniden tanzim edilmiştir 
vereli. KanunlDl bu defa senato tarafın- ki bu yenilik Fransız hava korunma iş

dan da kabulüne şüphe edilmemektedir. lerinde istihdamı tesbit etmiştir. Bun· 
Bu suretle kanun kat'İyyet kesbedecek- lar hazer vaktinde beş senelik bir hava 
tir. korunma mükellefiyeti için celbolunabi· 

Kanunun münderecatına göre, her lirler. Bundan başka harbiye nezareti, 
!!eyden evvel tesbit olunan hakikat şu- gaz maskeleri imal ve tevzii için talimat 
dur : vermek salahiyetini de haizdir. Keza bu 

MODERN HARP MiLLETÇE makam. büyük şehirlerde, harp için lü-
KAZANILACAKTIR zumu olmıyan hallan başka taraflara na-
Modern bir harp artık yalnız ordu kil sure.tiyle seyrekleşmesi hususunda 

tarafından değil, milletin heyeti umumi- icap eden hükümleri isdar ve muktezi 
yesi tarafından yapılır ve intaç edilir. Bu hazırlık tedbirlerini emir ve tatbik eder. 
esas, kanunun bütün müfredatında teyit (Seyrekleşme işleri bugün dahi Fransız 
ve tesbit olunmuştur. salahiyetli makamları tarafından elzem 

Harpte, yüksek sevk ve idare hükü- addolunrnaktadır.) 
Bu kanunun diğer mühim hükümlerin-

Yeni Fransız (Memleket müdafaası 
kanununun) tatbikabndan olmak üzere 

Dahiliye nezareti nezdindeki hava 
korunma komisyonunun vazife ve sala· 
hiyetlerinde de değişiklik yapılml§br .. 
Komisyon, bir taraftan harbiye nezareti, 
diğer taraftan hava korunmasiyle ilgili 
nezaretler arasında beraber çalışmayı te· 
min ve dahiliye nezaretinin seferberlik 
İ§lerinin tanziminde yardım ve bilhas
sa umumi siyasi gerginlik devrinde ve 
seferberliğin devamı esnasında muktezi 
korunma tedbitlerini tesbit vazifeleriyle 
ödevleruniştir. Keza bütün sivil hava 
korunma planlannın tanzimi de bu ko
misyona aittir. 

Komisyon ayni zamanda emniyeti 
umumiyenin de bir müşavere organıdır. 
Komisyon emniyet umum müdürü tara· 
fmdan verilmiş esaslar üzerindeki mesai 
haki{ında tavsiyeler ve teklifler yapıla· 
bilir. metin vazifesidir. Her ne kadar askeri 

harekat, umum ordu başkumandanlığı 
tarafından idare edilirse de bu kuman
danlık hükümetin vereceği veçhelere 
bağlıdır. Hükümet bu işte yüksek müda
faa meclisine ve devlet reisinin başkan
lığı altında bulunan harp komitesine da
yanır .. 

den birisi de, Fransız hükümet ve par· Komisyon yeni mevzuata göre ~un-

Askeri seferberliğin hazırlanması ve 
tatbiki, tabiatiyle kara, deniz ve hava 
kurmaylanna ait olmakla beraber, bu 
iş milli seferberliğin ancak bir kısmını 

teşkil etmektedir. Bütün nezaretler nez· 
dinde mesul makamlar ihdası ve bura-

lamentosunun, hava tehlikesine maruz !ardan teşekkül eder ı 

bulunan Paristen, memleketin hava em
niyetini haiz diğer bir tarafına naklini 
derpiş etmiştir. Milletin harpte umumi 

teşkilatlani:lırılması kanunu yalnız mem
leket iktısadiyatın1 derin bir surette ilgi
lemekle kalmıyor, kezalik - bilhassa ha
va korunmasına ait kısmiyle •her Fran
sız yurddaşının hususi hayatına da rnü
dahale ediyor. 

SiY ASl CERClNUK SlRASINDAKl 
lŞLER.. 

Parlamento azalan, alakadar neza
retlerin, polisin, idare makamlarının mü
messilleri ve hava korunması bakunın

dan mühim yerlerin belediye reisleri. 

lara, o nezaretlerin bütün işlerine şAmil Şu husus ayrıca dikkate almmağa la· 

Azalar üç sene müddetle cümhurreisi 
tarafından tayin olunurlar. Cümhurreisi 
komisyon başkanını da tayin eder. Mu
ayyen İ§leri bitirmek ve umumi ihtiyacı 

hazırlamak ve sair işler için komisyonda 
15 .kişilik bir icra komitesi teşkil olunur. 
Bunun reisi, emniyeti umwniyenin dör
düncü daire reisidir ki hava korunma 
hazırlıkları ve seferberlik işleri de buna bususi seferberlik planlan hazırlamakla yiktir : 

mükeHef memurlar tayini tesbit olun- Kanun hükümlerinin büyük bir kıs- aittir. 

Japon ar Çin arbı a ken
dilerini tüketirlerken 
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Japonyada 
T uğyanlar de· 
vam ediyor 

Tokyo 5 (A.A) - Kanaz.ava eyaleÜll"' 
de yeniden vukubulan tuğyan neticesin• 
de 49 kişi ölmilş, 295 ev yıkılmış ve 26 
köprliyil sular götürmüştUr. 

Memle1.tetin garbında şid.detli yağın~ 
lar yağdığı ve Kagava eyale~ bir 
kaç kişinin öldüğü bildirilmekıtedir. 

Meşhur bir /ngiliz 
muharriri öldü 

lngilizlerin E. V. Luka.s adındaki ~ 
meşhur bir muharriri ölmÜ§tür. 

70 yaşında ölmü§ olan bu çok me§hut 
muharrir. yBZl san· abmn hemen her sa,.( 
hasında muvaffakıyet temin etm.İf. alt
mıştan ziyade kitap neşretmit bir müel" 
lifti. 

A,-ni zamanda İngiliz mizahıoin bit 
miyannı tqlcil etmeltte olan metlıut 

cPanç> mecmwımıda da muntaza.ınar( 
c:E. V. L lmz.asiyle mizaht yazdan çık" 
makta idi. 

Kendisinin ölümü. İngiliz yazı llemiııl 
bilhassa mütetebbi bir muharrir olmas( 
bakmıından pelı: müteesBİr etm.iftir. 

E. V. Luk.as. dahi Şek.pirin eserleri .. 
ni Jıülasa etmif ve daha birçok kitaplat 
neşretmiş olan Çarls Lemb isimli san' at" 
kann bütün eserlerini muntazam bir s\Jıl'. 

rette toplamtt ve etraflı bir tekı1do ha .. 
yabru yazmlf olmakla da me§hurô.ur. 

Müteveffa muharrir, yazılariyle oldu..c 
ğo lcadar aöhheti ile dahi iştihar etmİ§~ 
Gayet mümtaz bir erkek smıfmdan iba..c 
ret olan misafirleri, onun nüktelerini 
uzun zaman unutamazlar. her vesile il4' 
yadetınekten geri kalma.ilardL 

E. V. Lubs, son zamanlarda büyfili 
bir kitap şirketinin direktörlüğüne gec 
tirilmesi münasebetiyle. artık yazıyİ te~ 
kedeceği zehabını uyandırmıştı. Bu şaA 

yiarun doğru olup olmadığını kendisin• 
den •oranların, aldığı cevap şu oldu ı 

- Aziz kardeşim. Benim. yazı y~ 
mağı terketmeme imkan yoktur. Ben ya" 
zıya aşıkım. r.. 

Ekseriyetle muharrirler böyle oloyol" 
lar.. Yazıyı asla terketmek istemiyorlar. 
Kıilemi ellerinden ancak ölüm alabill• 
yor. 

mak ıçın bir bahane aramaktadır. Bıı 
şikayetlerin doğru olmadığını burada 
hatırlatmak faidesizd.ir. Çünkü Çin Uıt 
japonya harp halinde değildirler. 

Japonya eğer Hain an adamu i§gal ebt 

meğe hele Kantona ııaldınnağa karat 
verirse dördüncü bi.r müşlc.ülatla karııfAı' 
şır. Filvaki Mançukoyu ilk Japon ordu-

Büyük su işlerini Ziraat 
bankası yapacak 

Yeni kanun yürürlüğe girdi 

su işgal ettiği zaman Briiser ordusun•' 

Geçen haftalar zarfında Çinde ve ja- r·-v;~~·~·; .. Pİy·~·;."'ö~~i';.'ik:"'i dünya efk!nnı çin hissiyatına daha !azla bekledi. Daha aşağıda timal orausu Şa; 
ponyacla vahim hadiseler cereyan etti. 5 La TrlbUn de Nasyon'da : temayül ettirmiştir. Japon ordusu bü- Si Çin kıt'alarana karşı San nehrin bü-
Bu hadiseler dört esas altında toplana- : .......................................... : yük bir zayiat gördü. Japonlar çamurlar tün dar yerlerini tutarak müdafaaya m.ec-

bilir: lıp Şankov üzerinden ricat etti. Bununla içinde pek çok mühimmat terketti. Bun- bur oldu. Mongolyada Şantung üzerine 
Birincisi japonlar Suşovu işgal etmek- beraber çinlilerin bu çekilişi her halde dan başka setleri tamir etmeğe uğraşan bin, bin ilci yüz kilometTelik bir çeplıo 

Hükümetin büyük su işlerini başar-ıtür. le su götürmez bir tabiye zaferi kazandı- lazımdı. Nitekim çok mühimmat kay- japon mühend1sleri çinl.iler tarafından ile dağıldı. Bu unsurlardan bazdan SU.ı 
nak için ay~rdığ.ı ~1 m~.lyo.n lir~. ile y~- Bu . suretle su. işleri b~.nkaca finan- lar. Çünkü orayı almakla ~ankova, ora- bettiler. hücuma uğradılar. Bana öyle geliyor ki şov ve Lung Hay üzerine almmıştıı\ 
pıl~ca~ su ışlerının Turk~ye cu~~urı-,se e~le:ek, bu .. ışlerden ıkmal edilen- dan da Hankova yürüyebilirlerdi. Japon erkanı harbiyesi geniş planına Çan Kay Şek hükümetinln protestoları Merkez ordusu dalıa aşağıda muharebe 
yeti Zıraat bankasınca yenne getirilme- ler ışletılmek uzre bankaya devredil- !kincisi, fakat çinliler setleri yıkarak bağlı kalacağını zan etti. Halbuki Gök Çin halkına ve belki hemen bütün dün- ediyor ve Nankinden Hankova yiltiiyo-r.. 
si hakkındaki kanun yürürlüğe girmiş lerek hasılatı bankanın temin etliği topraklarının bir kısmını sular altında nehri elinde bulunduran, donanmanın ya hissiyatına karşı Komintangm yüzü- Eğer Kanton üzerine dördüncü bir ordu 
bulunmaktadır. krediyi itfaya tahsis edilecek ve kre- bıraktılar, bu suretle japon ilerlemesini istinad ettiği japon kıtalan nehri iki kı- nü güldürmek için yapılan basit bir ma- tahrik edilecek olursa Çine ilkönce ta)\,. 

Hükümet büyük bir ehemmiyet ver- di tamamen itfa edildikten sonra te- geciktirdiler veya buna mani ol<iular. yısından aşacak ve Suşovdan hareket nevradır. Eğer sedleri hakikaien japon- sis edilen f 7 fırkadan lıayır gehniyeceli, 
diği ve bol istihsal için en esaslı dava sisat hükümete intikal edecektir. Üçüncüsü, japonlar ümitsiz bir ta.ar~ eden şimal ordusunun büyük kısmı, lar yardı ise büyük bir cinayet işlemiş askeri yük zaten son kerteye gelmi~ olan 
olarak ele aldığı su işlerini Ziraat ban- Hasılatın krediyi ifaya müsait ol- ruza karar verir gibi oldular. Bu karara Lung _ Hov denen eğri demiryolunu olurlar ve onlara büyük mesuliyetler bir halk için pek ağır olacaktır. Japonlaı: 
kasına, şu sebeplerle bırakmıştı: maması halinde itfa şekli ayrıca tes- sebep de general Ugaki ile general Ara- Şankova kadar tazyik edecekti. Japon yüklenebilir. Fakat hakikatte yalnız mütemadiyen harp gemileri inşa etmek~ 

< Memleketin muhtelif yerlerinde bit edilecektir. Bankanın su işlerini kinin iktidarı ellerine geçirmeleridir. kıtaları Pekin _ Hankov büyük hattı çinliler mesul tutulmalıdır. Çünkü Ho- tedirlet. 42 bin tonluk iki kruvazör ya-

yapılacak su i5lcri 1937 - 1941 senele- ikmal için açacağı kredinin, mevcut Nihayet japonlar yalnız Hankov üze- üzerinde bulunan bu mühim dört yol ağ- landalılar da on dördüncü Luiye karşı pıldığı söyleniyor. Sırf üstüne siyasi bü 
rinde (31) milyon liraya kadar sarfi- sermayesile temin edebileceği mik- rine yürümiyorlar. Ayni zamanda Kan- zına hakim olduktan sonra sola sapacak muharebe ederken_ve Rostopşin de M~ mesele daha inzimam. eden strateji iJl 
yat icrasına 3132 sayılı kanunla me- dardan fazlasını karşılamak üzere, tonu bombardıman ediyorlar. Japon demiryolu boyunca cenuba doğru ine- kovayı yakarken boyle yapmışlardL Çın- çok mühim bir dava halini alaca1ctu. 
zuniyet verilmiş ve bu işlerden dola- gene 3202 sayılı Türkiye Cümhuriyeti matbuatı hem japon hem de dünya ef- cektir. iller bunları taklit etmişlerdir. 
yı 1937 senesinde yapılacak tediyatı Ziraat Bankası kanununun 22 inci karını Hainan adasına yapılacak ihraç Yangc;e nehrinin demiryolunu ta~ Strateji noktasından sularm taşması Kanaafba/ıs bir Jeli[ 
karşılamak üzere 3194 sayılı kanunla maddesinin 4 numaralı frkrasile ve- hareketine karşı hazırlıyor! kip ederek şimalden cenuba doğru inen mühim bir tehlikedir. Bu şartlar içinde • . ... . • .. 
4,250,000 lira tahsis edilmişti. rilen selahiyete müsteniden tahvil SUŞOV MUZAFFERİYETİ Hankov ·· · taarruz ılmıyacak Muntazam ışliyen hır saatin pandüli.I 

B d f T 
.. ki C mh çıkannag~a ıu··zum g·o'rül' d'u·gu~ ·· takdir- bir ordu taarruz ederek Nankinin fet- ~erme yap - günde 432 000 defa tekallüs edeı: 

u e a ur ye Ü ariyeti Zi- Birinci nokta Suşav muzafferiyetidir. hinden sonra Çan Kay Şekin idare tı Yahut hıç olmazsa Yangçe nehrinden Saa. ' • · 
raat bankası tarafından hükümete de bunlara hazinece kefalet edilmesi Bu zafer katileşmedi 30 fırka kadar bir merkez' 1 n __ ,_ a·· .. kti V yapılacak bu taarruz da kuvvetini kay- tin munta.ıam ve tam işlemesi bliı 

·· t dil k 3132 1 ka d f d l .. t" · · 
1 0 an .cıruıAOVU u.şurece · e · na bağlıdır. C?uracaa e ere sayı ı nun- e ay a ı görürunuş ur.~ Çın kuvveti az kaldı sıkışarak hareket çok geçmeden Kuomingtang sulha razı bedecektir. Tam bu smıda japonya yal- B miktar tekall'· i . ~-~:11 k ,. 

da sayılan su işlerinin, bu kanllll<ian Kanım -na..sıl tatbik edilecek? üssünden kopuyordu. Bu kuvvet sıyrı- olacaktı ruz Kantona saldırarak değil ayni za- • umik.na . i ede ~ ... çın ~....., UV' 

k 3202 l Tü' ki .. B k h""k"' ı · ·· · da Hainan • veı tis y n ..... .&t pasıanmaz va 
sonra çı an sayı ı r ye cum- u anunun u um erme gore, Japon erkanı harbiyesinin plam işte man adruıma ihraç yaparak eUstikt olmalıdır JJI' 
huriyeti Ziraat bankası kanununun muhtelif su işleri için 3132 sayılı ka- vekaletince verilecek cedvellere göre, böyle idi Sa hr' ed, __ . k ldı hareket üssünü. cenuba doğru genişlet- · ı 
1

9 dd 1 b k ·ti al la A • rı ne ın 5 ı..ı;:cı yı 1 · • • .. • •. REVUE SAAT FABR.tKALARI 
. uncu ma esi e an anın ış g ~un sarfına izin verilen 31 milyon sulama ücretleri bu vekalet tarafın~ Sedlerin yıkılmasından Çinliler ·a n- mek ister gıbi gorü.nuyor. Kantonun . . ... 

mevzuları arasına alınmış olmasına liradan şimdiye kadar sarfedilmiyen dan t:ıhsili emval kanununun hü- ları japonla . l'l . 'th edi J ~ fethi Tokyoda farzedildiği gibi kolay mı IAboratuarlannda icad edihniJ 
istinaden. su programının tahakkuk kısmı, 1938 mali yılı başından itiba- kümlerine göre tahsil ve hususi bir Dö:ı beş .. r ~~ ~e~~ am .. yor r· olacaktı? Şanghaym fethi Japonyadan cNlVAROX> pandülü bu hawtlara mao 

ettirilm. esı' i<:ının' • banka ·ım . T .. ki .. h . z b h b k d I kt yuz ın e arazının su ar f'-t-- k k 1-·-'b liktir Nöşatelde resml .saatçilik 1Aho1'81" 
"":$ ya verı esı ren ur ye cum urıyeti iraat an- esa a ay o unaca ır. altında kaldıyı 100_300 bin insanın bo- az gayret aAat pe ço KUr an, mühim- · •. 

teklif edilmiştir. Bu teklif bilhassa kası tarafından açılacak kredi ile te- Toplanan sulama ücretleri varidat ğulduğu sö fe~ or. Bundan ı..-~ka 50 mat ve para istedi. Şehir üzerine yapı- tuar~~a ya~~ 1~ 1 ~vtı 
fin · · · b .. tç · kan1 · 1 · 1 kt B 31 il li b'"t · d 1 ·d ·1 Y y ua,ı lacak h" H K -ı...-·1. k:uvveı miknat:Wye t.ecrii.belerme yaln.ıı ansman ışının u e ım arıy e mın ~ un~ca ır. u m yon ra- u çesın e su ama varı atı namı e bin kadar firari daha boğulmuştur. ucum ong ongun y~ğın- cNtvAROX> PANDOLtt tLE M'OCEII• 
mukayyed kalmaması noktasından su dan şımdiye kadar sarfedilrniyen kıs- açılacak bir fasla varidat ve Nafia L g Ha d . 1 uJa k . dan dolayı Ingiliz - Japon münasebetle-.. un Y emıryo unu s ı: esmış HEZ SAATLER'in dunnak.sızm ve ha• 
programının daha kısa bir zamanda ma tekabul edecek mikdarda banka vekaleti bütçesinde açılacak hususi e b h t bo il 1 kte la . rini bozacaktı. · 

k k 1 ıl k 
v u a yunca er eme o n Ja- rekatında hiç bir gayritabülik göster-

tahakku unu o aylaştıracağı cihetle tarafından çıkar aca tahvillerin it- bir fasla da tahsisat kaydolunacaktır. ponlar or lard b lm t S Idrak etmelidir ki japonlar Hainan . . . . . - . 
hükümetçe memnuniyetle kabul edil- fasında, kuponlarının tediyesine kefa- Tesislerin işletilmesi, daimi bakımı, 1 · e akahra arınam.azb. 0 ,__~ ur. ~- adasını i<:gal etmekle muharebe meyda meksizin işlediklerl müşahade edilmiş• . . . ar çın aman ır çe.ure vermış, -,: - tir. 
miştir. let etmeye Maliye vekilı tl\CZun ol- tamir ve genişlemesi gibi işlere ait nına Formozdan daha yakın bir hareket KAFt 

k h 
. DERECEDE KANAATBAHŞ 

Ancak, esasen bir ısmı i ale edıl- maktadır. Ancak bankanın bir sene .nasraflar bu paradan ödendi'klen son· üssü elde etmiş olacaklardır. Bilhassa DEö1L Mİ? 
miş olan bu işlerin ikmali için, Ban- içinde çıkaracağı tahvil 7 milyonu ra geri kalan kısmı, Türkiye cümhu- Bir bayan daktilo bu ada hem Honkonga hem de Hindiçi-
kanın ayrıca teşkilat yapmasına ma- geçemiyecektir.. .-iyeti Ziraat bankasınca açılacak kre- niden erzak ve mühimmat ithal yolları-
hal kalmamak ve teknik elemanlar 3132 numaralı kanunun hükümleri- dinin itfasına tahsis edilecektir. -. na nezaret etmeğc çok elverişlidir. Bi-
bulmakta çekebileceği müşkülatı ber-j ne göre inşaat hitam bularak işletme Bu bakiye, kredinin itfasını temin af a 0 J Y 0 f liyorsunuz ki burada iki yoJ vardır. Bi-

taraf etmek için 3132 sayılı kanunda ye açılacak olan sulamaların sulama etmediği takdirde bankaya her sene İyi bir ücretle bir bayan daktilo risi Tunanın demiryolu, öteki La.ng San 
yazılı su işlerinden her birinin keşif ücretlerine ait tarifler, Nafia, Mali- vuku bulacak tediye miktarı, ve bu aranmaktadır. Lisan bilenler ter- demiryoludur. Lang San hattı cephede 
ve projelerinin hazırlanması ve ihale- ye ve Ziraat vekaletleri mrafından troiycnin şekli maliye vekaletiyle cib edilecektir. Kanton bli.~ametinde bir yol takip eder. 
siyle tesellüm tarihine kadar fenni m~tereken tesbit ve İcra vekilleri banka arasında ayrıca tesbit oluna- 1ıtiyenlerin Büyijk Kardiçalı Çine yardım ediyor diye japon matbu
bakımdan idare ve mürakabesinin heyetinin tasdikiyle tatbik mevküne caktır. Ancak her sene bu kredileri hanında üçüncü katta Avukat B. atı tahkiramiz ve şiddetli bir 1isarila 
Nafıa vekaletince yapılması ve tesel- konulacaktır. ödemek üzere ayrıca maliye bütçesine Cemal Çançar yazıhanelerine mü- Fransaya karşı ayak1anclı. 
IOmden sonra sadece işletmenin ban- Bu tarifeye göre Nafıa vekaleti, konacak mikdar üç milyon füayı geç- racaatleri. (1-3) Bu matbuat taaITuzunun karakteri bi-
ı... •. _ '-·--1 ..... 1~--- ~--~.L t _ -'!..!--~--

Tanınmış saatçilerde arayınız 
REVUE fabrikalarının sa~ d-eposu: 
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GİZLİ İNSANLAR 

Gangster Ruhiyatı 
lirn Amerika ile beraber alda gelen iki ke

e "ardır: Biri Holivud {sinema dün
~lla, artistler v.s) Diğeri de haydutlar 
ltl'fhur Amerikan cgansterlen ve ço

tuk hçırıcıla r) .. 
d Amerika gibi ileri bir memlekette hay-
ııtlann her hangi bir meslek aahibi gibi 

lllliı\tazam faaliyette bulunmaaı ve he
llıen her gÜn yeni bir haydutluk, bir ço
;ıı~ kaçırma hadisesi duyulması hakika

Onlar 
bir gün 

• • 
rını 

suc • 
işlerler ken 

ceza görecekle
düşünmezler 

trı ıtarip karıılanacak birıeydir. 
Buna Amerikalılar da akıl erdiremi

~orJar "e cgansterler meselesi> onlan i-
Çtıı d·· .. . d ._ 1- .. ıma uzerın e uzun uzun a.onuıu-

C4)c bir mevzudur. 
~ilhaaaa haydutlarla uğrqan Ameri-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amerika gizli polis 
teşhilôt reisi bu mü
him mevzu üzerine 

bir kitap yazdı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• gİ2)j polis teşkilatı reisi Edgard Hu

"tti b il •on defa neşrettiği kitap, bu iti- cera dünyası yaptmakta olan çocuk, 
~rla, büyük bir alaka uyandırm1fbr. aldığı terbiye de buna müstenitse, haya-

hr Huver cgizli insanlar> ismini ta- ta atıldığı zaman, haydutluğa müsteit 
">'an bu kitabında Amerikan haydutlan bir ruh taıımaktadır. 
~~lesini, bütün salahiyet ve tecrübesi Eğer bulunduğu mevki, muhit, hayat 
e ıtözden geçirmektedir. ıerait buna müsait ise, onun da bir gan-
i Edgar Huver bugün Amerikanın ilk gster olmamasına sebep yoktur. O zaman 

:.•nda gelen ıöhretlerinden biri halinde- karıısında, suç i~lemekten, tabancalı. o
'.r. Bilhaasa son bir çocuk kaçırma ha- tomobilli maceralara atılmaktan kendi· 
~nde faili, kendi aramalan ile, der- !erini alacak yalnız bir kanun vardır ki, 
~ bulup ortaya çıkarması kendisini her evvelce de söylediğimiz gibi, bu işlerde 
tee takdirle tanıtmııtır. kanunu aklına bile getirmiyen haydut, 
Aınerilcan gizli poliı teşkilatı müdürii en feci cinayetleri i,lemekten çekinme

~el&, cganıter>lerin ruhiyatını ele ala- mektedir. 
~· Amerikada bu ağır suçlar, cezuız Amerikan haydutlanna ckibar harsın 

yonerlere karşı besledikleri haset ve kin 
dolayısiyle biraz da memnun etmekte
dir. 

Gerek haydutlarda, gerek halkta mve
I cut bulunan bu ruh hali Amerikada da-

l ima Gangstei vaaklanna zemin hazırla· 
1 maktadır. Gangsterler, evvela, bu rna· 
ceralara ntılmak hevesi ile hareket et

mektedirler. Bundan sonra ise, bunu 
kendilerine bir meslek ediniyorlar ve mü
temadiyen, son defa yakayı ele verince
ye kadar devam ediyorlar. 

Diğer taraftan, Huverin kitabında ila
ve ettiğine göre, Amerikada haydutluğun 
geniş bir mikyasta yer almasının sebep
lerinden biri de paranın, zenginilğin ve 
bilhe~~ milyonerliğin Amerikaya has 

bir ideal haline gelmiş bulunmasıdır. 

Amerikanın bütün iktısadi ve mali haya
tına hakim olan milyonerler, memlekette 
kahraman gibi ele alındıkça, parayı bi
lek -ve silah kuvveti ile ele geçirmek ar
zusunu güdenler daima çarpııacaklar

dır. 

·Avusturya lzmit basını 
---0- ~-.Jf 

Ceza evinde 
lzmit. (Huauıt) - Şehrimiz hapta.

hanesi tam bir kültilr ve aan'at faaliyeti-

ne sahne olmaktadır. Burada euc; işlemif 
ve mahkUın olmuı vatandaılara, İnlan-

lılc, benlik duygularına inkitaf ve i.lah 
ettiren tedbirler alınmakta ve fiiliyat tize-

rinde yürünerek, iyi neticeler elde edil
mektedir. 

lzmit ceza evinde bugün 400 mahktlm 
vardır. 

Yakın şarktaki vaziyeti 
nasıl ~örmektedir 

Viyana, 1 (M.H) - cNeue Freie Pres- ğu tekrar tazelenmiş gibidir. Ancak ln 
se» gazetesi yazıyor: gilterenin de, tıpkı Romanya gibi, Mon· 

Romanya, Rusya ile hemhudut oluşun- treux konferansı neticesinden memnun 
dan kat'iyen memnun değildir ve bu iti- olmaması mümkündUr, nitekim Londra· 
barla halihazırda - tehlikede olmamakla nın 'Bogazlar konferansı esnasında illi· 

Evvela burada hiç okuyup yazma bil· beraber - istikrarını kaybetmiş olan mu- haz edilen kararları ne kadar gUçlUkle 
miyen elli dört ki§İye ders verilmit ve vazeneyi yeniden iade edebilmek için tasvip ettiği, hiilA hatırlardadır. Hiç şUp
bunlar yeni harflerimizi etrafla bir tekil- kurulacak her hangi bir beynelmilel hesiz TUrkiye dahi, Bagazların kapan· 
de öğrenmişler, ayni zamanda hesap grupman'ın ~kiliyle ziyadesiyle alô.ka- masının temin ettiği emniyetten, muka
bilgilerini de arttırmışlardır. dardır. Bu hususta Polonyanın Rusyaya bilinde stratt>jik faydalar elde etmedikçe 

Bunların imtihanları törenle yapıldı.. karşı takip ettiği siyaset ona örnek ola- feragat eyliyemcz. Ancak deniz harple
Ömürlerinde hiç okumamış ve yazmamıı bilir. Polonya da ayni vaziyetten mtişte- rinin gemilerle değil, daha ziyade denlı. 
ya§lı mahkumların imtihan verişleri çok kidir. Polonyanın da şarktaki Rusya hu- tayyarcleriyle yapıldığı bu zamanda, sa· 
enlere.sandı. Hemen hepsi sorulan eual- dudu geniş ve mildafaasızdır ve - Roman- hil tahkimatı yerine daha elastiki bir si

lere iyi cevaplar veriyorlardı. Bunlann yaya nlsbetle kuvvetli olmasına rağmen- lah olan deniz tayyarelerine başvurma\ 
içinde yalnız üçü zaif, diğerleri iyi, pek Rusyaya karşı zayiftır. Bu yüzden Po- suretiyle Türkiye, buna da bir çare bu-
İyi not aldılar. lonya senelerdenbcri kendisini beynel- labilir. Bu ise, Rumen deniz erkanıhar-

ık. · d · l b l k t 'h v milel bir ihtilafa sürükliyecek her ttirlil biyesinin bazı tasavvur ve planlarına 7j-
ıncı te rıs yı ı nş ar en, an , cog- . 

rafya, yurd bilgisi, medeni dersler de politikadan kaçınmaktadır. Albay Beck yadesıyle uygun gelecektir. 

öğretilecektir. Bunların okuma isteği ev 
nrzusu o kadar geniş ki, hapishane bir 
mektep manzarası göstermektedir. 

Marangozluk, kunduracılık, terzilik, 
sobacılık, dokumacılık gibi san'atlar fU· 

Sovyet Rusyayı hem diplomatik hem de Milştcreken hem Türkiyenin, hem de 
askeri bakımdan merkczt Avnıpadan Romanyanın elinde bulunacak bir mU
u1.aklaştırma,ğa çalışmaktadır ki, bu te- dafaa ve emniyet silahı, Karadenizde 
lakki, Titulesconun siyaset sahasından yepyeni bir muvazene temin edecektir. 
uzaklaşmasından beri Bükreşt.e büyük Yalnız derhal bu müşterek silnhın Sov
bir alaka uyandınnışlır. Bükreşte öyle yet Rusya aleyhine çevrileceğini sanma

be ıuhe ve kısım, kısım ayrılmış, çocuk anlar olmuştur ki, bu e~nada Polonyanın mak gerektir. Zira Tiirkiye ile Romanya 
oyuncakları imal eden yerler, mozayik, tesiri, mesela Fransanın \•eya KUçilk arasında ki milnasebatın çok dostane ol
ve güzel sım"atlara ait kollar teşekkti1 et· andlaşmanın tesirinden çok daha kuv- m.asına rağmen, birincinin Rusyaya kar· lnarnaaına raimen daima niçin itlen- olarak bakılması, onlardan halk arasın

~tedir) Haydutlar bu cesareti nereden da. takdir ve hayranlıkla değilse bile, 
""70rlar, bu auçlan nud bir sevide itli- biraz da hayretle bahsedilmesi bu yir- Bu suretle, Amerikan gizli polis tctki· 
>oıt.r) mlnci a11r yol kesicilerini orta zaman lltı !fefi, haydutların çoğalmuında asıl 

E.dırar Huvcr bunlan izah. ederken tövalyeleri haline getirmektedir. sebebi, AmerikadAki ruhi halde, terbiye 

miştir. 

Savaş 
verilecek 

sakatlarına 
ikramiyeler 

vctli bir şekilde duyulmuştur. - .şı aktif bir ittifak politikasına girmesi 
tNGtLtz DOSTLUCU VE TO'RKtYE muhtemel değildir. Fakat Romanyaaın 

bitaraflık siyaseti - isminin de gösterdiği 

Mrie diyor: Haydutlann bilhaaaa çok zenginleri ve yetiıtirmede bulmaktadır. Buna karşı 
Senelerden beri Polonya ile bu men- gibi - aktif gayeler peşinde koşmamakta

faat birliği mevcut olduğuna göre, ayni dır. Şu halde böyle bir kar'llk polltib
şeyin bugün de Ti.irkiyeye karşı duyul- rıın çok etraflı bir hazırlığa muhtaç ol
ması pek tabüdir. Diğer taraftan Türkl- duğu ne derece muhakkak ise, Kral Ka
yenin bugiln yeni bir dostu vardır, daha rol'un full surette lstanbula gidişi de 
doğrusu, harpten evvelki tngiliz dostlu- ayni nisbette iabiidir. 

Milli müdafaa bakanlığı her yıl ol
dui','U gibi bu yıl 9 38 finans yılında Cla 

Anıerikan haydudu kanuna lcal'fl gel- soymaları. büyük bankalan dolandırma- mücadele için de her §eyden evvel, bu 
~~ kanunu dinlememek al'ZUMI ile de- lan veya milyonerlerin çocuklarını kaçar· hali düzeltmek, çocuklara haydut masal

• kanun V&rmlf, yokmut hiç umuraa· malan lıalkı hakikaten kendilerine tarafa j tarı anlatmamak, çocuk kaçırma veya 
tıı.dıiı için wc; işlemektedir. Hiç bir ha· çekrneğe sebep olmaktadır. Cinayetle ne-ı diğer haydutluk vakalannı gazetelerde savaş ııakatlariyle gehit öksüzlerine ait 
~ltetinden kanunun karımnda bulundu- ticelenen bu gibi soyguncu;uk ve kaçır· bir kahramanlık macerası gibi yazmamak ikramiye nisbetlerini tesbit etmiştir. lk-

•· "U alr.:hna getirmez, suç itlerle.en bir- ma hadiseleri, sefil halk tabakasını, mil- lazımdır. ramiyeler önümüzdeki günlerde finans 
~nc~a gfuece~~ d~ünm~ • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~baka~~ı mun~wm sava~ sakatla~!~ Blılgaristanda A. Cen.e cgizli insanlar> kitabına göre, Filistinde idam edilen li<'hit öksüzlerinin bulunduğu yerlerin zi-
b tnenkada 250 bine yakın aabıkala ve raat bankalarına gönderilecektir. Bu yıl 
A..ll haydutlar cinsinden katil vardır. Bir savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine İsa· 
ftlerikalı her gün bu 250 bin haydu- s ı b • J f bet eden parıı mikdarlannı yazıyoruz : Köy kooperatiflerinin 

Önemli rolleri büyüktfrr 
du" her taraftan kendini tedhit ettiğini a amon ın oze Birinci derecede malul subaylnra 
t«>riir gıÔİ olmaktadır. 204,50 lira, erlere 102,25 lira, ikinci 
~ Batan Amerika birle§ik devletlerinde- derecede mallıl subaylara 184,05 lira, 

1 nüfusu bu 250 bin hayduda taksim y ah udilerin on dokuz asırdan beri erlere 8 1.80 l"ra, üc;üncü derecede malul 
~eraeniz her birine 425 kişi düımekte- subaylara 143.15 lira, erlere 61.35 lira, 

1

'· Yani. herke. için 246 da 1 haydut beklemekte oldukları kurfarJCI dördüncü dettcede malul subaylara 
eli ile ölmek ihtimali vardır. 12 2. 70 lira, erlere 40. 90 lira, beşinci 

Arnerikada haydutlann çoğalmasına b J • • İmiş? derecede malul subaylara 102.25 lira, 
•tbep ne> Bilhassa son on beş, yirmi se- pey gam er eri mJ · rlere 20.45 lira, altıncı derecede malOl 
ile·· d ~ ıçın e Amerikanın haydut memleketi subaylara 81 .80 lira, erlere 20.2 5 
aline 1 · d "b" l • · · L d (P S ) F'l" t" d 1 1 d ' ge mesın e ne gı ı şey erın tesın on ra . . - ı ıs ın en ge en er ı. şehit öksüzlerine de 19.81 lira. 

'°ar) haberler, İngiliz otoritelerinin Senjan Bütün bunlar tesirsiz kaldı ve Sala-
A E:d~ar Huver bunu da ar~tmyor ve Dakr hapishanesinin beyaz duvarları ara
llıerıkan gangsterliğinin şöhret bulma- sında astıldan yahudi Salamon bin Jozef 

•ın, A "k h d · · b" ıkl d • men anın ay ut yetı~tırme ar yüzünden çıkan kargaşa) arın evam 
ter olmasını, bu kibar haydutluğun bir etmekte olduğunu bildirmektedir. Sala· 
~~ramanlık haline gelmesini en büyük mon bin J ozef, Hayfa divanıharbınca 

ıl olarak görüyor. bir Arap otokanna silahla tecavüz ve 
I Hakikaten, bugün Amerikan haydut- taarruzdan ölüme mahkUın edilmiııti. 
lltı ;: • b" d b' b' . b 1 y h dil . d k'k k d .,zenne ır e e ıyat, n sınema i e a u enn son a ı aya a ar onun 
teşekkül ctmif bulunuyor. Amerikada ölüm eczasının İngilizler tarnfından hiç 
"e Avrupanın hemen "her memleketinde değilse müebbet hapse tahvilinden ümit 
~lt çok satılan kitaplar csan neşriyat> vardılar. Dünyanın her tarafında bulu
~;nilen cinai romanlar, hırsız, polis hi- nan yahudiler İngiliz makamlarına Sa-
11>'eleridir. Kovboy fil imleri de bilha11Ba lamon bin J ozefin affı için yalvarma 
~ocuklann en büyük heyecanla seyrettik- telgraflara göndermi~lerdi. Filistinde ve 
~ri filimlerdir. Varıovada binlerce yahudi onun lehinde 

Bu suretle, haydutluk ve bilhassa A- tezahürat ve nümayişler yapmışlardı. 
~:tikanvari haydutluk (gangsterlik) bu- Son Filistin yahudilerinin mümtaz aı· 
t\il nku gençliğin kahramanlık olarak kar- nıfı, içlerinde İngilizler tarafından mil· 
•• lld w b" h ]' 1 .. ıgı ırıey a ıne ge meketdir. Kü- teaddit takdirnameler almtt phsiyetler 
~~lı:tenberi zihninde, gerek annesinden de olduğu halde İngiliz fevkalade komi· 
~'.nlediği hakiki korkunç masallar, gerek serine baıvurm~lar ve Salamonun affı 
~arda okuduğu maceral~rla, bir ma· için tavassutta bulunmuanı rica etmit-

E 

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

Altın Kuş 
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k O da geyiğin peşi sıra gider ve 
()

0 sarken geyik gözden kaybolur. 
~ da karde,i gibi yolu şaşırır. Ak
~ illa kadar ormanın içinde oraya 
C:~r. buraya koşar, bir türlü döne
l' ~ı Yolu bulamaz. Nihayet yorula-
llır bir ağaç albna oturur. 

~ B~ ağaç, kardeşinin oturduğu ve 
~ .. erınde koca karının bulunduğu 
Rctçrnı§ .. 

h Bir müddet sonra başı üstünde bir 
ô.telc.et sesi duyar. 

Bakar, bir koca karı .• 
()
-:- Sen orada ne arıyorsun .. 
ıye sorar. Koca karı da: 

k .._ Yolumu şaşırdım. Kurtlar ve 
~ 1.t~lardan korktum, buraya sığındım 
er. 
Oğlan; 
;;- in aşağı bakaymı, c.' •r. 

"OCa karı : 

inemem .• Yanındaki arslan, 
kaplan ve kurt yavrularından kor
kuyorum. Sana değeneğimi atayım. 
Değeneğimle onlara bir dokun, uslu 
puslu olurlar. O zaman ben de ine
rım. 

Cevabını verir. Meğer oğlan ev
velce böyle bir koca karının bir or
manda elinde sihirli bir değenekle 
dolaştığını ve herkese fenalık ettiğini 
işitmişmi~ .. 

- Vay .. demek sen o sihirbaz 
kadınsın, seni öldüreyim de gör. 

Diyerek omuzundaki çiftesi ile 
koca kan ya nişan alıp ateş eder. Ko
ca kan bir kahkaha kopanr. 

- Gördün ya.. der. Bana öyle 
kurşun falan tesir etmez. Şimdi sen 
kendi canını koru bakalım. 

Oğlan bunun üzerine yine hatır
lar ki böyle sihirbazlara ancak git-

mon Filistinde asılmak euretiyle 
edildi. 

idam 

Filistinde, Arzı Mukaddeste bir yahu
dinin idamı, Beni İsrail mabedinin Roma· 
lılar tarafından Miladın 70 nci yılında 

uıhribindenberi ilk defa vaki olmaktadır. 
idamın infazı haberi duyulur duyul

maz Hayfada bütün dükkanlar kapatıl
dı. Yahudiler lngiliz polislerine tecavüz
lerde bulundular. T elavivae örfi idare 
ilan olundu. Binlerce Beni lsrail Kudüs-
te, göz yaşı duvan önünde Salamon bin 
J ozefin ruhu için dua ettiler. Bir Musevi· 
nin idamı için bu kadar alaka neden 
diyeceksiniz. Çünkü yahudiler Salamon 
bin J ozefi bekledikleri iki milliyetçiler
den biri telakki etmektedirler. Din ki-
taplan, Musevileri kurtaracak olan haz
reti Davudun oğlu yer yüzüne inmezden 
evvel Salamon bin J ozef adında baıka 
bir peygamberin geleciğini ve bu pey• 
gamberin Kudüate yabancılar tarafından 
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1 Dikkn:!~~~='~"- znyll-
layor mu? Burnu ıkaşınıyor mu? 1 Uykuda salyası akıyor mu? Ço-

1 
cukta solucan vardır. Derhal 

!SMET SANTON1N BlSKüVlTl 1 
veriniz. Eczanelerde kutusu ( 20 ) 
ku~tur ... 

6, 10, 15, 21, 26, 30 
Sofyadan bir gorunuı 

Sofya , (M.H) - Bulgar kooperatifivardır. İhtiyat akçe olarak kooperatifle
idam edileceğini, hazreti Davudun oğlu- ve Ziraat bankası) nın 1937 senesi rapo- 'rin 56 milyon 13 bin 880 levası vardır. 
nun da ondan sonra geleceğini yazıyor· runu tetkik ederken nazarı dikkati çe- , Bulgar ziraaat ve kooperatif bankası 
larmıJ.. ken başlıca mevzu, Bulgaristnndaki köy bunlara 679 milyon 177 bin leva kredi 

On dokuzuncu asırdanberi devam e- kooperatifleri ve bunların göstermekte vermiştir. Fakat kooperatifler bu yek<k
den bu efsaneye bütün dünya yahudileri bulunduğu geniş inkişaflardır. nun yalnız 522 milyon 455 bin lcvasın
inanmışlar ve iman etmi~ler. Bu sebeple Bu hususta bir fikir verebilmek için dan faydalanmış ve rnütcbakisini çek
dir ki onun idamı bütün dünya yahudi- Bulgar köy kooperatifleri hakkında ba- mek ıstırarında kalmamışlardır. 
leri üzerinde çok derin tesir bırakmııbr. zı rakamlar zikredelim: tkinci derecede ehem.mi~•cü haiz olan-

ı Köy kooperatifleri içinde zirai kredi lar, köylerdeki istihsal kooperatifleridir, 
mu .. • kur•un fayda eder Hemen u"s •ı"ni bun arın yanına sererı"m. unla d 

Y Y ' - Y K kooperatifleri birinci gelmektedir. Bu B r arasın a birinciliği alanlar şarap 
tünü başını arar. Bir gümü• igv ine bu- Der. oca karı korkar. Bir afsun · ali 1 ğ 

Y B kooperati~rin inl.-: .... f sahaları köylüye ırn Ye u raşan kooperatiflerdir. Bu.nia.. 
lur. Bu gümü§ iğneyi çiftesine koy- okur. ütün taş kesilmiş insanlar ve ·~ 

duğunu gören koca kan derhal te- hayvanlar hayat bulurlar. lki kaT-= :,:~~ saır::::;~::ı :~v~ ~~ :::::;e:':~ ::;:n: ~: 
la§a düşerek: deş birbirlerine sarılırlar. y 

köy mahsilllerini imal ederek bunlara logram üzilm alarak altı buçuk milyon 
- Aman, kulun kurbanın ola- Arslan, kaplan, ve kurt yavrusu pazar bulmaktır. Bu kooperatiflerin kilogram şarap imal etmişlerdir. Banka, 

yım, beni öldürme .• Ne istersen ya- da taşlıktan çıkarlar. Onlar da kendi 
umum! merkezi Bulgar ziraat ve koope- bu kooperatiflere yardım olmak ilzere 

panm, der. Oğlan da: k.ırdeşleri ile kucaklaşırlar ve gözle- ratif bankasına bağlıdır. Mevcut kredi şarap mıntakalannda dokuz aded şarap 
- Evvela şu elindeki sihirli de- rine koca karı ilişince hemen üzerine ld k ed kooperatiflerinden 224 ü 1937 senesi zar- deposu meydana geti.mıi§tir. Bunlar, 

ğeneğin ahirini boz, sonra da aşağı sa ırıp oracı ta parça parça er- fında peynir ve kaşer imalathaneleri aç- modem bir şekilde yapılmış izbelerdir. 

m.. ler. mış ve Azaları tarafından istihsal edilen Bu sayede Bulgar tipinde orijinal biı 
Emrini verir. Koca kan bir takım Taş kesilen insanlar meğer hep sUtleri bilAvasıta işletmiştir. şarap istihsal edilmektedir. 

afsunlar okuyarak değeneğin sihirini o memleketten imi•. Evlerine dön-
Y tmal edilen peynir üç milyon 578 bin Sayısı 154 ü geçen köy orman koope-

bozar, ağaçtan iner. dükleri zaman artık çoluk ve çocuk-
620 kilogramdır. 997 bin küsur kilogram ratifleri de ihmal edilmiyecek bir ehem-

Oğlan sonrar; !arının sevinçlerini siz tasavvur edi- da ~r peyniri imal edilmiştir ki bu, miyeti haiz bulunan köy kooperatifle-

-Kardeşim nerede} Onu ne yap- niz. Bulgaristandaki umumi kaşer istihsali- rindendir. Bunlaı·ın da bir merkezleri 
tın, eğer söylemezsen seni öldürü- Oğlan kardeşine olan işleri anla- nin yüzde 43 nü teşkil etmektedir. vardır. Bu kooperatiflerin vazifesi, or-
rüm.. tır. Beraberce saraya giderler. Her Zirai kredi kooperatifleri bundan ma- mantarı muhafaza etmekle mükellef bu-

- Aman öldürme. Gel de kar- kes birbirine benziyen bu iki kardeşi ada Azasının istihsal ettiği yumurta, mey- lunan müesseselere Azami derecede Y81'" 

deşinin nerede olduğunu göstereyim. görünce hayrette kaldılar. O kadar va, sebze ve üzüm gibi köy masullerini dım etmek ve bu sayede ormanlardaki 
Der. Oğlanın önüne düşer. Gider- ki sultan hanım bile bunların hangi- de satmak işini organize ebniştir. Koo- kerestelik ve yakılacak ağaçlardan isti

ler. Giderler, ormanın öyle bir yerine .si kendi kocası bilemez. Padişahın peratifler, merkezlerinin direktifi ile fade eylemektir. 
gelirler ki bir de ne görsünler .. Her pir kızı daha varmış. Onu da oğlana yaptıkları bu işde 47 milyon 447 bin yu- Bütün bu kooperatülerin Bulgar kör 
taraf taş .. Hep taş kesilmiş insanlar, nikahlarlar. Yeni baştan kırk gün murta, 1245 vagon meyva toplamış ve kalkınma davasındaki önemli rolleri pek 
ve çeşit çeşit hayvanlar. Onlann ara- kırk gece düğün dernek ederler. Kırk bunları pazarlara sevketmişlerdir. büyüktür, ~e bunlar her yıl artmaJr.ta. 
sında kendi kardeşini de görünce çok biricni günü gerdeğe girerler. Son Bugün Bulgaristanda organize edilmiş dır. Son yıl zarfında Bulgaristanda ye
müteessir olur. Hemen çiftesini çe- günlerine kadar dört başı mamur bir 1600 zirai kredi kooperatifivardır. Bu niden 15 süt mamulatı kooperatifi; bet 
kerek nişan alır. saadet içinde ya§arlar. kooperatiflere aza olanların mık.darı da sebze kooperatifi; bir ipek böceği ve do-

- Ya bunları tekrar diriltir, tat- Onlar ermiş muratlarina, dansı 150 bin küsur kişiden ibarettir. Bu ha- kuz muhtelif tip köy kooperatifi kurul-
lıktan kurtarırsın yahut ta senin le- ba§ına... nın kooperatiflere yaptırdığı Azalık mev-

1 
muştur. 1937 zarfında 142 adet zirat kre

duat eldllıu 333 · oıı 740 bin 177 le-,di koooeratüi tesis edilmi.§ür. 
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Ne kadar töbe etsem faydasız 
Vicdanım karardı. Ruhum artık kurtulamaz. istemedi
ğim halde bile vücudum beni fuhşa sürükliyecektir 

Kafa ve gövdeden ibaret 
<<Nostradamüs, bütün bunl;mn -~-· ·.· 

mesuliyeti senindir; bunlar hep se- ;. • ?~ 
nin sebep olduğun ıstıraplardır. Bu
nun için senden çok nefret ediyo
rum, fakat ne çare ki aynı zamanda 

Piyer Matyü böyle doğdu. Şimdi 62 
yaşındadır ve hayatından memnundur 

seni çıldırasiye seviyordum! 
Ro7.amond, eski kocası tabip ve 

müneccim Nostradamüse hayatını 
böylece anlattı. Bu macera, Nosra
damüste derin bir düşünce husule 
getirdi. Bir müddet sonra, karısına, 
bu hayatından vazgeçmesini, töbe 
ve istiğfar etmesini söyledi. Fakat 
Rozamond, başını salladı, ve: 

- Ne fayda~ .. dedi. İstediğim ka-

dar töbe ve istiğfar edeyim, istedi- _ Eğer beni tedavi edebiliTseniz sana lıaziııeler ve~e~eğim.. . 
ğim kadar ibadetle meşgul olayım, tırap içinde idi. ilaçları kuvvetli bir kabul etmedi. Hepsmı. de fakırlere 
\'Ücudum beni yine fuhşa sürükliye- tabibin Parise geldiğini haber alınca, verilmek üzen iade ettı. . 
cektir. Benim ruhum için artık kur- hemen yanına davet etti. O devirde, ve bütün F r<ınsız edebı-
tuluş yoktur, vicdanım bir daha a- Ve Nostradamüse : yat tarihinde büyük bir şair olan 
ğarmıyacak şekilde kararmışbr 1 - Eğer beni bu hastalıktan kur- Ronsar, bu emsalsiz tabib~ ş_iirlerin-

Nostradamüs, beyhude vakıt kay- tarabilirsen, dedi, seni altına boğa- de, kasidelerinde methetmıştı r. I 
heme 1 cağım. Ölünceye kadar bu altınları "f.l 

cBelki bir gün gelir, Allah hana kaşık ile yesen yine bitiremiyecek- Nostradamüsün Parİs hal~kında 
acır, bu hayattan kurtarır, seni de sin ı bıraktığı şu yazı, burada tc rciime 
kurtaran o değil midir} Haydi Nos- Kralın bu teklifine karşı Nostrada- z.ahmetine değecek kıymettedir. O 
raddamüs, bu günah ve fuhş sara- müs: zamanın Parisi, bugünkünün yanm-
yından bir fuı evvel git, gözlerin ve Ben ilaçlarım, devalarım mu- da ne tuhaf ve garip bir şehirmisl 
ruhun bu çirkefle kirlenmesini. kabilinde para, altın veya gümüş ka- Nostrdamüsün yazısına göre Paric 

Rozamond bu sözleri çok derin bul etmem .. Para denilen sefil vası- şöyle imiş: ...._?j(! .. ,,. 
bir elem ve ıstırapla söyledi ve Nos- taya benim bu arz üzerinde ihtiya- clötetya (Parisin eski adı) dan ""'""""'~ 
tradamüsü bir an evel bu saraydan cım yoktur. Sen bana vereceğin pa- sakin bir şehir yoktur l. Fransada, Morbihanda Piyer Matyö leler, koltuk, kanapc takımla'rı yapıyor, 
gitmeğe etşvik etti. raları yarın Parisin fakirlerine dağıt 1 c:Bu şehirde sadece üç araba var- namında yalnız kafa ve gövdeden ibaret bun lan sattırıyorum. 

R mo d bu farda hakli ı·dı" b d" dır·. bunlardan b"ırincisi krahn ve p M ö ,_ d b k oza n ıs · ceva mı ver ı. altmış iki ynşında bir adam vardır. Ne iyer aty .-ıun an aş a ne yapı-B da rJ. a ve ahlaAksız1ıktan * kralı"çenı"n, ikincisi Diyan dö Puatye- k 1 d k 
u saray Y - kolları, ne de bacakları olmıyan bu adam I yor, va 1ini nası geçiriyor iye mera 

başka hiç birşey yoktu. Çak kibar Şimdi Nostradamüsün hastalarına nin, iiçüncüsü de Prens Lavalindir. okumak yazmak biliyor ve hayatındnn . ediyorsanız hemen haber verelim kJ bu 
görünen bu hükümdarın, Nosrada- verdiği ilaçlan ve tavsiyeleri göre- <(Büyiik ve küçük binlerce kilise memnundur. «Vü> mecmunsının bir mu- adam okumağa çok meraklıdır. Güzel 
müsü bir anda öldürtmesi de müm- lim: çanı gece ve gündüz çalmakta ve ha birine hayatından şöyle bahsetmiş- fikirleri vardır. Bu s.-ıyede köyünün akıl 
kün idi. Nostradamüsün bildiği bir ot var- halkı ibadete davet etmektedir. tir: hocası olmuştur. Bankada oldukça mil-

Hakiknt 1 Orta devirlerin bu kıs- dı; tabip bu otu güneşte büyük bir cGündüz, a fi'açlar üzerinden bin- c Ben doğduğum ı.aman doktor bir ay him bir parası toıılanmıştır. Fransız 
mınııı tarihi, insan hayatının bir kuş dikkatle kendisi kurutur ve sonra da lerce kuşun cıvıltıları duyulmakta- bil<> yaşamıyacağıma hi.ikmetmi~.. . o frangının binip düşmesilc çok a15kalıdır. 
veya bir kedi kadar kıymeti olmadı- kaynatırdı. dır.» .. .. .. ..• .. şimdi ölmüştür. Ben MH\ yaşıyorum. Ve Paristen gelenlere ilk sorduğu §e~ : 
ğını mükemmel surette göstermek- Bu ot, ne otu idi? işte! Nostradamusun gordugu Pa- temin ederim ki sihhatim yerindedir. - Ingiliz lirası bineck midir? 
tedir. insanların hayatları, en niha- Hangi memlekette yetişirdi~ Kay- risten bir sahne 1 Bugünün en ke- Her gün bir paket sigara içiyorum. Za- SualindC'n ibaret oluyor. 
yet hükümdarlarının bir emrine bağ- nah1ırken içine başka birşey katılı- narda kalmış bir köyünden farkı vallı anam geçen sene 80 yaşında ölmüş- Piyer Matyö her gün hava nasıl olur-

lı idi. yor mu idi~ yok! Fakat Nostradamüs bu sehri, tür. Babam 84 yaşındadır. Beni ihtiyar sa olsun arabasile gezmcğe çıkar. Bnba-
Nostradamüs te, yazdığı eserler- Bütün bunları bilen yoktu. Fakat biitün İtalyan ve hatta cenubi Fran- hizınet~Jmizle birlikte 

0 
bakıyor. sı 84 yaşına rağmen şu bir gövdeden iba-

dcn birinde, zevcesini ararken, Flo- bu ot ve kaynamış suyu kısa bir za- sa §ehirlerinden çok fazla sevmiştir, Piyer Matyö gevezedir. Her sorulan ret altmışlık oğlunu bir kukla gibi ku-
ransa ylounda karşılaştığı bir sahne- man içinde kral on birinci Lüiyi uy- çünkü halkı eyi tabiatli insanlardan suale cevap veriyor. cağına alarak arabasına yerleştirir. 
elen bahsetmiştir. kusuzluk hastalığından kurtardı 1 imiş 1 _ Vaktiniz.i nasıl gc-çiriyor sunuz? Piyer Matyöyü büyük bede11er muka-* Kral Lüide bundan baska bir has- Her gün yüzlerce kişi Nostrada- _ Pek sade... İşimle meşgul oluyo- bllinde angaje ederek meraklılara gös-

Nostradamüs der ki: talık daha vardı. Vücud~nda, saray müsün kapısına gelir dertlerine der- tcrmek için bir çok 1eklifler yapılmış rum. 
- Bir adamdan yol sordum, bu tabiplerinin bir türlü eyi edemedik- man arardı! _İşinizle mi? ise de Matyö ailesi bu teklifleri daima 

adam da bana, istediğim yolu gös- Ieri bir takım yaralar da vardı. Nos- Nostradamüs, işte burada, tıp ta- _ Evet benim de bir i~iın var. Do~- reddetmiştir. 
terdi. Burada bulunan evin sahibi bu tradamüs bunları da eyi etti! rihinde yeri büyük olan tnvsiyelerini ramacıyım. Çenelerimle bütün al.atları Piyer: 

$;"' 
yor. Sonra filozofça şunları iltıve etrı1e" 
yi unutmuyor: 

- Hayat ÇQk güıeldir. Daha çok ,,_
1 

di- man yaşıyacağım ... muhavere yüzünden uyanmak mec- Bu büyük muvaffakıyet, Nostra- yazmağa başladı. kullanarak küçük bebekler için iskem- - Bunlar bir sürü haydutlardır, 
buriyetinde kalmış ve büyük bir hid- damüsü Pariste yıldırım çabukluğu Bu tavsivelerden bir kısmı bugün -----·-------------------

detJe evinden dışarı fırlamış ve bana ile meşhur insanlar arasına kattı. bile kıymetini muhafaza etmektedir. c k ı ·· b • • d -H • d • l d 
yol gösteren adamla düelloya baş- Prensler, Prensesler, Baray kadın .,;e İşte bir tanesi ve yüzün sıhhatine ait ennet u u un e . ın ıs an a 
Jamıştır. Biraz sonra, bana yol gös- 0 rkekleri kendisine hediyeler yağdır- bir krem tavttiyesi: kolera 
teren adamın korkunç bir meç dar- dılar, fakat, o bunların hiç birisini de -BiTMEDl-
besi ile ölüp yere yıkıldığını gördüm 

cBu bir cinayet idil Fakat hiç bir 
kimse ne bu cinayetin önüne geçti, 
ne de katili tutup cezalandırdı.> 

* Bu hadisenin şahidi olan Nostra-
damüs, kansının tavsiyesi üzerine 
Mraydan hemen gitmeği kabul etti. 
Aynı zamanda da karısının düştüğü 
rezalet ve fuhş çukurundan çıkarıl
masına imkan olmadığını da anladı· 
önünde diz çökerek Rozamonddan 
nf diledi ve: 

- Yarın ahrette ruhlarımız saf 
ve temiz olarak birleşecektir. Roza
mond Allaha ısmarladık! dedi. 
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Nostradamüsün karısı, bu hadise

den sonra sahnede görülmemiştir. 
Rozamond bundan sonra kaybol

muş, ve izi bile görülmemiştir. Ma
sallar, Rozamond için artık hiç bir 
şeyden bahset:memişlerdir. 

Bu kadının alnındaki yazıya gört 
yaş1yarak nihayet öldüğüne şüph 
yoktur. Fakat Nostradamüs hakkın
da böyle umumi bir yaşayış ve ölü~ 
tasavvur edilemez. Cünkü Nostrada
müsün hayatını Jak Luve ve Mur< 
yazmıştır. Bu sayede de Nostrada
rnüs, kronik bakımından F ransadr 

Horoz dövüşü 
lnğiliz zabıtası hu me-
rakın önüne • 

geçerrııyor 
lngilterede horoz döğüşü yasaktır. Po- nın loşluğu içinde güreş sahnsı kurulur. 

lis horoz dövüştürenleri şiddetle takip Horozlardan her biri 2-6 santim 11zunlu
ct1iği halde bu merak gittikçe çoğalmak- ğunda çelikten mahmuzlarla mücchhcz
tadır. Her pazar sabahı Ingiliz köylerin- dirler. Tepeleri ve tüyleri kcsilmi~tir. 
de cLads-Horo:u besliyenlC!r ve bahsi Seyirciler dövüşten evvel bahsa tutuşur
mütckabilciler kendi aralarında gizli lar. Horos kavgası başladı mı tnsavvu
toplantılar yaparak 1849 dan beri yasak run fevkinde bir heyecan da başlar. Bah-
dilmiş olan Horoz dövüşünü heyecanla si mütekabilde dönen paralar bazen bir 
eyretmeğe gelirler. Bir hububat anbarı- kaç bin sterlini bulur ... 

Kara ke.dinin uğuru 
şoförleri için çok uğut· 

bu kara kedi mükemmel 
Belçlka 
getiren 

bir vjllada 
ve on birinci Lüi devrinde ve nezdin- cUğurlu Jnn>, bir insanın dcğiJ, bir 
de takip kabildir : edinin hem de bir kara kedinin ismi-

Nostradamüs Parise 1556 scnesı dir. Brükselde bir yapı yerinde doğmuş 
Ağustosunun on beşinci günü vardı olzın bu kdra kedi Brüksel cenup garı 
Şöhreti hemen büyüdü, Çünkü her tabi şoförlerinin uğurlu kedisidir. Şo
kesc eyiliklerde bulunuyor ve hasta- förler onun için mükemmel bir villa yap· 
lan - o zamana göre- büyük bir mu- tımıışlar. Villanın elektrik tesisatı, rad
vaf fnkıyetle eyi ediyordu. yosu, gilıel bir bahçesi 'te bahçenin par-

Kral on dördüncü Lüi uykusuz- makJıkJı kapısı üzerinde de kedinin ismi 
1uk hastalığından çok büyük bir ıs- ve (taksi şoförlerinin uğuru) yazılı .. .........- ---·---· ~ ~ 

196 LiRA ile Romanya, Macaristan, Avusturya, 
Almanya, İtalya ve Yunanistamn en gil-
2el ~ehirlerinde eğleneceksiniz. 

Mukaddes bir dansöz 
yarı çıplak dansediyor 

iki ay 
binden 

• --o---

icinde onbeg 
' 

fazla ölü var 
Hindistanda kolera afeti salgın halı ı

dedir. Sıhhıye teşkilatının fevkalfıd' 
1 ,, 

olan gayretine rağmen Birleşik eyn C• 

]erin 48 kasabasından 44 ünde kokrS 
vardır. Dört binden fazla köy halkı lcO" 

lcradan kırılıyor. Nisandan bu güne )dl' 

dar iki nydn ölenlerin sayısı on beş b~ 
kişiyi geçmiştir. Sıhhat direktörlUğü ]<.O" 

leradan bütün doktorları ve hasta ba1'1' 

cıları seferber hnle koymuştur. Sa}gıtt' 
la mücadele için hudutsuz tahsisat ,.e-
rilmesi kararlaştırılmıştır. Şimdiye }tll"l 

i. dar kolera çıkan kasabalarda yarım Jil 

yon kişiye kolera nşısı yapılmıştır. J{tl" 
yulara elli 1on• parmanganat dö potıı~ 
atılmıştır. Fakat salgın hala geniş1epıe1' 
tehdidi gösteriyor. Daha kötüsü bu ıııı· 
valide hüküm süren hurafeye göre kolC" 

d ··ı 1 ·· ··ı·· d a,·ılıt'• ra an o en er n gomu ur ne e y " 
Kuyulara ve nehirlere atılır.. MahnlU 

hükümet şimdi bu kötü fıdetle mücnclelB 
halindedir. 
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tSTANBUL RADYOSU: 

öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türk m usikisi, 

12.50 de havadis, 13.0S te plakla türk 

musikisi. f 3. 30 da muhtelif plak neşri-

yatı. 

Esrar kaçakçılığı esrarı 
Bulgaristandan sevkedilen afyon 
F ransada nasıl morfin ve eroin oluyor 

Ucunı içeceğim .. Fakat rica ederim, siz yok zaten. Suratından uğursuzluk akıyor, Aktam nctriyab: 
de heni dinleyiniz. Bakınız gece hayli ben onun yerinde olsaydım. hasta hiz· Saat 18. 30 da plakla dam musikisi. F ranS:da tevkif edilen esrar ~akçı- yor ve adeta eerbe.t bir ticaret zem.İDİ Mım polUi bu kaçakçıyı da Kahire 
ilerledi. Bütün koiut m11J mışıl uyuyor. metçim.in anasını o elbiseler İçerisinde, 18.50 de Kadıköy halkevi namına' kon- lan kral (Llyon) ile çorap söküğü gibi buluyordu. veya lakeoderiyede tevkif etmek İ~ 
Burada uyumıyan., biz ikiıniz varız. Ben o ~ıllık tavırlarla karıılamazdım. ferans: iffet Halim (kadın ve çocuk) . baş göstrren tevkifler morfin, afyon ve 1930 da Afyon yuaiı umunW.e,ti ve bazır1ammt bulanmaktadl!'. 
derdimi dökmeden uyuyamıyacağım. Daha bu ıdcilde bilseniz Lenaya ne- 19.20 de Nezihe ve arkadaflan: Kürdili Heroin kaçakçılığı için yeni bir mücadele kaçakçdlk tarihi de o zamandan batla- Kaçakçdann mı af&iı on Nnedenberi 
9en uyumadıkça siz de buradan aynla- ler söyledim. Ev sahibinin çirkin yaşayı- hicazkar, nehavent ve uwa]t, 19.55 te başlangıcı olmuftUr. dı. faaliyette bulunduiu anlatdDUfbr· 1931 
~ O lıalde ne olur, beni din- tmdan ne acı kelimelerle bahsettim. lstı- borsa haberleri. 20.00 de Grenviç rasat- Bu zehirler cKokain> iptilasından Afyon, mü.taheil memlekeder ile de Frama pol.i.ine yapılan bir ihbar da 
L_. • ı,..;_; L---ltavnn. c:.--:ıi kızımı rap, •n•md.tn bu kadına karp ne baka- -..L:_ L sonra bütün dünyayı birdenbire sarını•- mü.teldik memleketler arumda ve mü- bu ,ebekmin faaliyeti kmnen bilcliril .. ıııı::yuuz. ..-- 'UUWCU ~- .....,,.gu --· hane8İnden naklen saat ayan, p::uu oan- ,.. 
ıı..ı öldiirdüiümii anlatayım. retler çıkarthl. dosu. bay Cemil Dölcoer idareande, tı. teaddit tekiller alarak müteaddit eller- mit. hkat snçlulann ele seçirilme.i kabil 

Siz onu sörmediniz. Fakat bilseniz Ben bir köylüyüm, hen\fİre .. Biz kö- 20.45 te hava raporu, 20.48 de Ömer Harp sonu dünyayı sarmıt olan kokain den. YUlta1ardan seçerek tedavül et- olmamlfb. O zamanki ihbarda da Yan1 

lena ne kadar süzeldil.. Köyün bir ta- tü kadınlan sevmeyiz.. Onlardan iğre- Riza Doğrul tarafından arapça söylev, ıimdi artık sadece bir hatıra olarak kal- mekte olan bir zelmclir. Mü.tah.1 mem- Vayacİ9İn adı seçiyor ve banan Helyeoo 
ııe&. Oa bet yqmda.. Onu ptôdan i.- ne iire.ne bahaederiz. Fazla olarak ta 21.00 de orkestra. 21.30 Tahsin ve ar- mlfbr. lekeder: Hindidan, Hincliçini. Türkiye puloe İılllıİndeki firkete 1928 den 1931 
tediler. Çocaklada beraber oynasın. u- kalbimde bzunı bu hale setiren mah- bd•tl•n, Uwak fulı. 22.10 ela Tepebllfl Kokain, orta Amerika.da (Koka) adı ve baza Balkan memleketleridir. Mıne9ine kadar 240.000 lnsiliz lirw P. 
fak tefek itler sönün diye.. Razı olma- luka sönmez bir kin vard.L belediye bahçesinden nakil: müzik ve verilen bir ağaçtan çıkardı. Müatddik memleketler i8e Amerika bi büyük bir hİele ile iftirlk ettiii bldi-

tlırn. Kocam yeni ölmüttü. Kimeeeiz ve Siz 1atırap çekenleri gördünüz.. Bu varyete, 22.50 de son haberler ve ertesi Birletik Amerika bu ağaçlardan ancak ve Mmrdır. ~ riliyordu. 
Jalnad1111 YaV111JD benimle bldL Ket- sözlerimin Lenayı ne kadar mustarip et- günün programı. tıp ve kimya eanayii için lüz:amlu olan- Afyon ham olarak daha fazla Bulga- 1hban yapan Gureviç te bu tirketiq 
li lı:alman7dı. O vakıt bu felaket bafima tiğini anlarsınız, ben budala gibi km- lannı muhafaza etmit diğerlerini imlua ristandan kaçınlmakta. F ramada gizli ortaldanndan biri idi ve onlann arasına.: 
ıclmezdi. Çocuk büyüdü. On sekizine mm gözlerinde biriken ümitaizliği, kor- AVRUPA 1STASYONLAR1: etmittir. Bu suretle ve çok sıkı bir kont- fabrikalarda morfin Te Eroin haline geti- sırf tqlı:ilüı polise haber vermek için gir .. 

La. Kmm hu maz kö,-de çok .wlıyor- kuyu gömıiyor, hila devam ediyordum: SENFONtLERı rol altm~ kokain ticareti ortadan silindi. rilmekte ve buradan büyük tetkiüt vua- diiini söyliyorda. 19 30 da ort:ağınd~ 
Clu. Hakkı da var .. O kadar güzel bir - Sen üzülme yavrum, yarından tezi 15.30 Paria Mondiyal: Senfonik kon- Vakıl Almanyada eun't olarak kokain tuiyleAmerikaya, Mısıra .evkedilmekte- ayrllm• ve l.tanbula ıelınifti. 
b, bir k6,-lü gibi tarlalarda çallf&m&Z yok. seni bu pis yerden çeker, köye sö- ser (Schubert, D'lndy, momaorgsky). yapılmıyordeğil, fakat çok pahalıya mal cür. Bulp.ristaada kilow 2000 franga alı- Bundan 90nr&. hçakçabk tebekmİDİı\ 
~ .. O yaz bizim köye, sayfiyeye Pan.li türürüm. Sen bu fuh, yuvuında bir da- 21 Viyana: Senfonik orkestra (Reznicek oluyor ve gramı 60, 70 hanga atılıyor. nan afyon Heroin olarak Amerikaya batında Fransız Llyon ile Perlllu mahal 
.__. bir aile gelmifti. Kmm onlann kike 'bile yapmaia layık değil.in. Listz, Pchm, Strau.). Tabit harctllem olmadwiı için istimali 27 bin franga Abiıyor. diplomat Bakula kalIDJfb. 
)'anına lcapdanmak, Parise gitmek istedi. K1Z1111 ellerini uzattı. Sanki bendea af pek mahdut kal.,.or. Yüz kilo afyondan tahminen f 6 kilo Bak.ula ile Liyon evvelce birbirlerine 
Bir kaç 9Cne kalacak, para biriktirecek· İ.tiyordu. Bu elleri tuttum. Okşaclun. iğ- HAFiF .KONSERLER: Kokainin bu mretle oratdan ltalkınMI morfin çıkarılıyor. Böylece kaçakçılığın rakip olarak çallfllllflar, fakat aralann .. 

~Öye dönüp evlenecekti. Peki dedim .. neliyen .özlerle ev sahibine hakaretleri- onun yerini afyonun. afyondan çıkan ...1 merkezini Frama tetkil etmektedir. daki bir kadm oDlan birbiri ile aldatarali 
Yavrum aitti. mi tekrarladım. Atlahın namumm: kadın- 7.10 Bedia b. dalp.sı: KariPk kon- morfin 'Ye Heroinin almanna ee1Jep ol- Senelerdenberi devam eden bu hal ni- ikisine de hem hizmet etmiı. hem zarar 

Uk aylar bana muntazaman mektup lan dünyada ve ahrette en fiddetli ceza- kr ( 8. 15 deva°")• 8.50 Paris mondiyal mUflur. heyet Liyonun teYkifi ile bütün esrarını vermiıti. 
~azdL Yeni yapyııından çok memnun &arla cezalandıracağım, hiç bir zaman af· plak: 9.15, 9.4S. 10.JS plak. 12 keza: Afyon, 1928, 1929 yıllanna kadar meydana kO)'ID111tur. Bu kadın, hem Bakularun, hem de U· 
aiSriinüyordu. Fak.at bir kaç ay sonra fetmiyeceğini anlauım. 13 Berlin kısa dalguı. hafif musiki kon- hemen hemen 9el'~ Anapaya siri- Fransadaki afyon bçakçılığı tahki- yonun dostu idi ve birbiderinden haberi 
hirdebnbire mektuplar kesildi, meraktan Ben bunlan söylerken kapı çalmdL seri. 14. 15 keza, 13. 15 Paris mondiyal katı deYam etmektedir. Son defa defa olmıyan iki adamuı sırlarını diğerine 
'\"e üzüntüden az daha çıldll'acaktıın. Kı- Uzun uzun. fiddetli ıiddetli bir çalınış .. konser nakli. ( 14. keza), 13.25 Bükreı Tabiatın ,ıfa karnaldarı olarak. Neoptllos Vuilyadis ismindeki naklediyordu. faaliyeti keıfedilince iki 
&una bir mektup yazdım. çok merak Yerimden fırladım. Kapıya koftum. Ka- plak konseri. (14.SS plakla halk musi- K k ı 1 Türkiyeli bir Rum.un ihban üzerine Ber- taraftan da koiulmUf ve iki eski rakip 
•ttiiimi, kendilini görmek üzere Parise pıda tertemiz geyinmi,1, kibar tavırlı bir kisi). 17.45 Berlin kısa dalgası: 11 sonu ara OÇ ] ICa afi nard Be.is üminde biri daha tevkif edil- birleıerek beraber çıdlflllaya başlamlf" 
aeleccğimi eöyledim.. Kwm bu mck- bay vardL Yanında da üç yaşında ıe- konseri ( 18.50 devamı), 18 Parla mon- ld miştir. lardL 
tuba derhal cevap verdi. Eski kapısın- vimli bir yavru .. Erkek çok mahcup, çok diyal: Konser nakli. 19 Paris mondiyal 3 ÇJ ) Bu adamin, ayni meseleden dolayı da-

dan a}'l'İlauf. yeni bir yere kapılanııut. muatarip görünüyordu. Söz söylemek is- plak muaıkİlıİ. 19 Brüno halle konseri, ba evYd tevkif edilmif olan ile yakından 
'bu-..1- _L_b çoL eyı" ; ..... ;.. A..1,c;... da tiyordu. Fakat ancak cümle halini bula- 19. 30 Prag kantık enstıümantal konseri. İzmir ve havalisi sayın halkınca sene- -•~'- 'd .. nl--•--L d Trabzonda büyük 

meydan parke 
oluyor 

aaua :nuıa "' ..__. 7 ·•-· - lerdenberi bir ok hastalıklara ve bilhas- ıwu.ası 01 agu • -,uu-ta ır. 
bol.. Yalnız yeni hanımı hafifmeşrep bir mıyan kelimeler ağzından dökülüyordu. 20. 15 Bukret: Radyo orkestrua. 20.30 . . ç .. . . Esrar hçakçllıiı lıiclisesindeki diğer 
lr.adınmıf .. Benim gibi bir köylü kadının - Geldim. beni istemişti .. Bana .. Öy- Var§ova küçük orkestra 2 l .20 Brati.s-, sa ~ı:a: v~ muz~ınl romatizmaya~ bir Rum da Yani Vayacisdir. Evvelce 
evinde görünmesini iatemiyormUf. le yazdılar. lava: Salon orkeııtrası. ı2.4s Pqte: O- ~erıcı yo rı, guze. manzarası ve de bahsettiğimiz gibi bu adam Kahirede 

k (r- '- ski Delb .. ") ımt surette akan temız ve berrak sula- ' 
Düşündüm, kızımı haklı buldum. Ge- Kızgın bir sesle cevap verdim: pcra or cstrası ..,.....y-.ov • wı • . . . yakalanmış ve üzerinde çıkan fifre anah-

22 45 B .. k L k t d konser akl' nyle tanınmış Seferihısann Karakoç 
Çİnmek kolay değil, para kazanmak gÜç· - Ev sahibi olncak oruııpuyu arıyor- · u reş: 0 ana an n 1 • • tan saye9inde tel>ekenin diier efradmı Tralnon, (Husuai) - Belediye Ma-
l . H d.-!:.:I K b 1 h 23 Var .. ova: Halle mmikisi 25.10 P-te ılıcalan açılmışbr. Teşrıf edeceklenn bulma1.: kaL" olm .. -· dd • • _._ ! . . -·--'-=-cştı. anım hafifmeşrepse bundan kı- aunuz ci;. mi~. İm i İr ne ce ennc- . .,, -v birinci kordonda 12 numaralı garajda -. uu - · . rq ca esanın panı;e «;nmeaını mu~. 

zıma ne diye diitündüm. O alacağı aylı- me gİbnİftİr .. 7..aten evde de olsa sizi Çigan orlce91tast. Seferihisar otobüslerine müracaat eyle- Son çözülen tifreli evrak kaçak~lar belediye binasının önündeki büyük m8J'• 

la bakar. içeriye 90kmazdım. Kızım ölüm döıe- OPERALAR, OPERETLER : meleri ve beraberlerinde nüfus tezke re-- üze~in~e yeni İp uçlarm elde edilmesi- danlığm da kaldırımla döıenrnesi içbi 
Fakat meier bu mektup bqtan bap ğinde yatarken bayanının erkeklerle eğ- ne Amil olmllfhu Bu aırada, tebeltede tah • t b · · • lh el 9.30 Berlin lcısa .dalgast : Flot0 ,,. ... irini de getirmeleri rica olunur. · .... •}?l'mlf •e u ıı ıçın ımg ~ 

yalanmıt. bunu sonra, çok soma. pek lenmeaine izin veremem.. · -t> d "" b · k k daha d li. bu h 1 ki b -1 B d cMartha> operası. 18.25 Brüno : Opera (S-:7) (1- 10) ıger ır aça çı var ır nun azır ı ara a91amıştır. u mey anm 
yent öğrendim. Bu sırada gözlerim çocu~a ilişti. Bu Çind e bulunduğu veya bugürilerde Hong ~ikelenmeainden sonra Trabzonun çetı .. 

M " b • ·· ı "b' k kı 1 " ·· ·· d O 1 k havalan 2 2 Prag: Smctnanın cLibuse~ eger enım gu gı ı ınmı, çap ,n çocugu gozum ısırıyor q. nu m ut a a ,. Kongdan hareket ettiği anla~ılmaktadır. resi çok değifmiş olacakbr. 
bir Pariali ba~ an çıkamut. lazınun bu bir yerde görmüş olacaktım. Ôpera11nın birinci perdesi. (23.10 2 nci 

çapkından bir oğlu olmuf .• 8a vakadaa 1 Aoladauz değil mi, hem§İre) Bu ço- ve Uçüneü perdeleri)• 

ODA MUStKtSt : 
sonra kıznn yepyeni bir hayat yapma· cuk. kızımın oğlu idi. Son dakikasında 

i a baılamlf .• Artık hizmetçilik etmiyor, yavrusunu görmek istemiş ve çocuğun 
emri altında bir çok hizmetçiler çalıftın- babasına bir mektup yazdırmış oliıcak. 12 Berlin kısa dalgası: Oda musikisi 

Yormuş. Hizmetçilerinden bir tanesi Jüli Fakat ben, kendi ellerimle, yavrumun kome.ri. 18.30 ~rlin kısa dalgası: Şarkı 
İsminde bir kızcağız da hanımına çok bu son arzusunu yerine getirmek imkanı- düeti. 

baifı imif.. nı ortadan Jc.aldırmJfbm. 
Aylarca Ye aylarca kızımdan gelen Kabahatim bu kadar da değil.. Sanki 

falancı mektuplarla oyalandım, durdum. bu yaptıklanm bir marifetmiı gibi gel

Bu hal kazımın romatizma ile ,ihtilat eden dim ve adamcağızı .nasd kovduğuma 
hir menenjite yakalandığı güne kadar lu~a da anİathm. işte bu, öldürücü 

devam etti. Kızım hastalığını berıden giz· darbe oldu .. 

ledi. Fakat hastalığının çok ağırlaştığı Kızım, bqıw iki eliyle sıktı, haykırdı, 
bir gün: ağzından manasız kelimeler fırladı, hıç-

<- Annemi görmek isterim, demiı . ." kırıklar bu kelimeleri ağzına tıkadL Lena 

Ona 7UllUZ ae)IİD., beni gÖrlÜ.n. Fa- can çekifiyordu. 
ltat zavallı kadının vaziyetimden haber- Bu sırada eczaneye kadar giden Jüli 

dar ol!DlllllMI da lizma.. O beni biz- içeriye giriyordu. Onu görünce bir deli 
Jnetçi biliyor, gene öyle bil.in, Jüli elbi- gibi baykırdun: 
•elerimden birilini ce)'Sin ve ev aahibi - BurayA gel.. Sefil kadın.. Gel de 
irniş gibi annemi kabul eder, benim ya- marifetini gör, Allahın laneti, senin ve 
tağımı da yukarıya, ta"YaD. u..... çıka- senin gı'bilerin üzerine yağsın .. 

~ırsınız.> Jüli. bana ve can çekişen kızıma bak-
Oobor, benim gelmemden çok iir- b, üzerindeki mUlitetem elbi.eyi parçalar 

ltüyormUf .• Hakkı da var. Korbeaaa gibi çakarda.. ~- Ba elbisenin 
kızıma anl•tınaP ç•...... altmda bir hizmetçi prostelMa vardı. Jüli 

c- Bu arzudan vazgeçseniz eyi olur göz y~ içiiicle lızuıma üzıerine ka-
lrıadam. e11 af.it heyecan .izi harap eder. panch: 
Litirir, demif. . > 

Fakat Lena o kadar ısrar etınif ki dok- - Teıekkiir ederim bemwire· Artık 
'- razı olmaktan '-ika çare bulama- bahran seçti. Şimdi eyilqtim.. BınJu
llUf.. ~u: da biUyemi bitireyim. Kmnu gim

Hizmetçiye •lu .la tenbit etmifler: dükten 90m'a o eTe dönmedim. Artık 
- Ev sahibi rolünü eyi oynayımz.. doinı istuyona gidip köyüme dönmek

l<adına, l:uunm yamnda çok oturma- ten hatlta bif1e)' yapamazdmı. Saat bet 

IDasını. •e mümkün olduiu kadar az ko- olm··• artık ortalık karar11111tı. 
llu,m..a ta~e ediniz, demiwler... istasyona doğru yüriidim.. Artık ne 

Fakat. tedbir. takdiri bam.yor ki._ söziimden akarak yaJ. ae de kafamda 
Kızımın hastalığını öğrenince Parise düşünceye benzer birşey vardı. Fakat 

lto11um. beai çOk .. ltir dbiee pymif ayaklanın bir tüdü İlluyona doğru sit-
olan Jüli kabul etti. Ve doktorun tavsi- miyordu. Paristen aynlmadan evvel ya

t"clerini bana birer birer telcruladL pacak bir itim vardı sanki .. Hem de mut-

REStT AU..ER: 
11.15 Berlin kısa dalgası: Virtüoa: 

keman musikisi (Piyano refakati,.lel, 
14.30 Bükreş: Şarkılar. 16 ... S Bedia 
kısa dalgua: Netdi şarkılı mmiki. 18.30 
Prag: Şar1a1ar 19.10 V.....,..: Viyolon
sel resitali. 19. 1 5 Bükreş plakla solist 

eserleri 20 Var§Ova: Hafif şarkılar. 22. 
25 Bratislava: Çigan orkestrası refaka

tiyle Slovak prkılan. 20.30 Berlin kısa 
dalgası: Piyano (Moz:art, Schubert, Listz 
2 1 Belgrad: Şadalar. 21. 30 Bübet. Na
dia Chebap tarahndaa piyano konseri 
22 . .30 Belgrad. Halk pıkı.lan. 

DANS MUSOCISt: 
2 1 . 5 O Pepe. 22 Bübet: Pi.altla ka

bare numaralan. 

.IZMtR MEMLf..ICE1" HASTA
NF.St DAHDJ HASTALIK

LAR MOTAlfAS.gSI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesi ı mdnci Beyler 

sobimda Fınn karpamda (25) .. .......-.-... 
TELEFON : 3956 
EVi c.-ınepe Tıwway ~ 
No. J O J 8 :n:ı.fFON 2545 

Kmmt ..traplar içıaiuiade Wdam.. hık yapUc&k bCr İf. . Ba madak yap•- kin bir kızla karpqbm. Bu kız aarhot 
Artık bir kelime bile söyliyemez bir hale mamun )Azım olduğunu seziyordum. idi. aja pi. p. kok11YOıda. Y ... -..... 
ırelmi§ti. Yalnız baıiyle gö:ıleriyle işaret- Bu sonbahar gecesinde, Parisin ıtıkla da durdum. O .Mat bu kK baaa 9ıkiD 
ler ppabiliyonlu. Dört sene evvel te- sokaklannda ne yaptığımı, nereye git- kelim dede kü&eai. 
rütue olan yavruna bomLıu.11- :za,..S.- lijimi bilmeden •atlen:e yiiriidüm. Bu kızdan iğrenmiyordum. Ona daha 
tnıı, ihtiyarlamıştı. Sonra birdenbire bu sokaklarda mü- çok ,.Ulaıiauı& İltiJ'ordum.. O. bu ,..&-

Çocuğu, bu halde görünce ecvdilderi- nasebetsiz, hafifmeırep kadınlan birer !aşmanın fena niyetle yapddığmm eaada 
tnizi birer birer elimizden alan. ve on- birer taıumaia baıladan. Bir dakika ev- ve karmma bir tekme ,.edettirdi. 
ları bitkin bir halde geriye veren Parise vel onlan düıünmiyordum bile .. Fakat Fakat. bu tdanqi Yedettiıirkea o da 
ltllrşı -..az bir nefret duydUQı. timdi öyle güzel tanıyordum ki .. Binlerce sallandı. müvaunaini kaybetti ve diifer 

Kmmm batı u cuna oturdum. insan aruanda görür görmez: cifte bu da gibi olda. Ona tuttum. Ve Liitiia km 
Elimden 1ıeldiji kadar onu tcaelliye onlardan biri. 1aznn da böyle idU di- fahiıe olan anneler namına bu zavallılan 

~ıyordum. Ona ıunlan söyledim: yorum. affettiğimi gö.termek içia oamı alam-
- Kader seni bu beş pa ra etmez, pis Sonra ismini bile bilmediğim bir ma- dan öptüm. Eftt. al_.ao iptiiaa. 

lt•dının kapısına düşürdü, ha yavrum.. lıallede dolaıtım. Adını bilmemifim ne O lııiç bir fe1' ~ Gen seri P-

Haatalığının bütün günUu,, biitiin •ebeli çıkar.. .Bura,. onlar.a. talibtiz kızlann kildi ve biır bpmuı sôl8 · ele ka,bol-
0nun omuzlanndadır. Seıü böyle ezen, ~alleaiydi. du. Ondan ..,. - ..Wı iwm amit ben 
l»itiren, yognın diİIİİfta odur.. s.Lahl~ 811 90bldanla dol.tiP darmbn çir- de bUmiyonua. 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 
Muayenehanemi ikinci Beyler 

ıokainacla Halk fırkuı aırumda 
65 numarala evin birinci kabna 
naklettim Fransız laa•neaile ala. 
kam yoktur. Sababdan aktama 
kadar mGracaat kabul olunur. 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

lzmir ithalat· gümrüğü müdür
lüğünden: 

Teıbit No. Kilo Crm. Cimi eı1a Tarife No. Haddi ~i Kıymeti 
300 
200 

19 5000.000 Adi mukavva levha 341 /C. 7.50 
21 740.000 Rendelenmif hin- 187 24.00 

diatan cevizi 
22 36.000 Ponelen fincan 487 / A. 15.00 S 
20 54.000 Demir aaç levha 523/B.2 3.75 5 

Yukanda yazdı dön kalem qya 18/7/938 aah günü saat 15 te 
açık arttırma suretiyle müzayedeye konulaealctır. Aha ç.lnnaz.. ec
nebi memleketlerine götürülmek üzere 1JJ/7 /938 pnünde ayni aaal· 
te tekrar sablac:aktır. Jateklilez vana Jmıir jtNlit ıiiaıriiü ullf ko. 
misyonuna miiracut etmeleri ilin ohmur. 

6 - 15 2416 (2382) 

IZMIR Slnt TICARET MEMURLUöUNDAN : 
T eecil edilmi§ olan (Türkiye cümburiyeti Ziraat bankası lmıir fU• 

besi) nin ödünç para venne itleriyle ujrapcağma mütedair beyan
namesi kanunu mabıuıuna tevfikan aicilin 2335 numaruma kayıt 
ve telcil edildiği ilin olanar. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu Resmi mülaürii 
ve F. Tenik imzası 

. : BEYANNAME 
ZEYILNAME SURETI -

Yüksek makanmy 
2279 ----L im. !I..!..-..-! ,LI • -.-!L.!___ • 

........... -· _... nwr ıı ~ tan%im edilmit 
olan beyannamemiz 3 - 5 - 938 tarihinde makammıza t•kdim edil· 
mitti. 

Bu kerre 28 maJU 938 tarihli reuni ıazete ile nep-edilen ve nepi 
tarihinden itibaren wriyete ıiııuif olm 3399 mmıara1ı kanunun mez-

kir 2279 _.... --- hiikiinderim tadil eJlmait .&duiun
dm ymi hw• .............. tewfil&w itim .,il a..,w ........ iri .__ 
zim ve ita ediyoruz. 

t - Yeni '" ' mk ödiaç ....... iflerin
de.· 

a) A9ik indi ... IMdrhi _..__ Jale 
12dm, 

b) Diğer ikraz muamelelerinden yüzde 8, i 
tan fazla faiz almmıyacaktır. 

2 - S. •· sa lriı1 - ' ı ine tetf._ e-nelki 
.,........ ... - wrala b-:Mime ---
- _.... L Lh Biifta'ip ait ol.,..Ltp. 

3 - 3399 .....nla kan... mer•i7eti+wk1 
..ftl ppbj-.z mubveleleria Eme müteallik 
.. Ljjlrii.·· -· .. ··-leri. muka•elenin dnam milddetiuce •e 
niha,et bet tene içinde aynen bd.ik oı.......lmr. 

2Q; {Z385) 

lzmir Defterdarlığından: 
.. 

Jcar No. Lira 
356 K.tiJalm Sai 'ı •tt• Meılaa1d .imik 41 wı rah n 33 
YM ada yazılı evin Lir een!lik ic:mw lalip sk .,._._ 3016 

938bliı4 h itiwea.aciııa Sd...,.t!mılile"-""dm*fl•· 
ihaleli 11 - 7 - 938 tarihinde IMl 13 ..... T .... in Mili F f1'c 

miıJ31'Qlne llllırwdmi. 2417_ (Z383)_ 



FOSFA.RSOL 

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

cuda dinçlik, çalı§kanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muannit 
inkıbazları geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yalı§hnr, uykusuzluğu, 
fena düıünceleri giderir. insan makinaaına lizım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en 
güzel ilicıdır. Sağhk vekaletinin resmi müsaadesini haizd·:. Her ec
zanede bulunur. 

2-6-9-12-16-19-23-26-30 
.~ .......................................... , 

DAı MO~üatöril 
cep van ~-

DAIMON CEP VANTILATiJRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir sa

atte bir kurutluk saı fiyat yapar. Ağırlığı ıeksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır •• 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEM!ŞLt 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .• 
ll!!IJl .......... !llm ............... llimım- -1 

Manisa Nafıa müdürliiğünden: 
1) 33757.10 liraLk kqif bedelli Turgutlu hükümet konağı inpatı

nın 14000 lira üç kurutluk kumı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
kanhmf tır. 

2) Eksiltme 14 - 7 - 938 perıembe günü saat on albda Nafıa mü
dürlüğü odasındaki eksiltme komİlyonunda yapılacaktır. 

3) - Eksiltmeye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri 
liızundır. 

4) Projeler, ketif, mukavele sureti, eksiltme §&rtnamesi, husuıt 
tartname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu ite girecek olanların 938 yılına ait Ticaret odası vesikası ve 
938 yıbna ait olarak Nafıa vekaletinden alınmıf yapı müteahhitliği 
vesikası göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar ohnası 
veya bunlardan birinin fenni mesuliyete iftirakiyle iJ yapacağına da
ir noterlikten senet vermesi lizundır. 

6) istekliler 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıya
caklan teklif zarflannı ikinci maddede yazılı vaktinden bir saat evve
line kadar komisyon reiıliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta ile göndereceklerin yukarıdaki saate kadar komisyon reisli-
2ine gelmesi lazımdır. Postadaki teahhürler kabul edilemez. 

28- 2 - 6 - 10 2311 (2319) 

lzmir inhisarlar bas müdürlü-, 
ğünden: 
6 - 7 - 938 günü saat 15 le ihale edilmek üzere eksiltmeye konul

duğu evvelce ilan edilmi olan Çamaltı tuzlasındaki iki memur evi in
taatı eksiltmesinin yaz tatilinin tatbiki dolayısiyle ayni gÜnde saat 11 
de yapılacağı ilan olunur. 2425 (2384) 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

l - Okulumuza 16 ile 19 (dahil) yqındaki orta okul mezunları 
parasız leyli olarak kabul edilecektir. Paralı leyli girmek istiyenler üç 
taksitte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eylulün birinci gününe kadar devam edece
ğinden girmek istiyenler &§ağıda yazılı vesikalarla ya doğrudan doğru
ya veyahut bulundukları yerin mülkiye amiri veya ziraat müdürlük 
ve memurlukları vesıtasiyle okul direktörlüğüne mfüacaat etmelidir
ler .. 
A- istida. 
B - Orta okul diploması ve diplomasına esas olnn den numarala

rını gösterir mektep müdürlüğünden alınmış resmi bir vesika. 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra aslını getir

mek ıartiyle §İmdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağlık raporu (Liaelere parasız girenlerin hazırladıklar1 mat

bu sağlık fisi olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil olduğu fiti 
dolduran doktor tarafından ayrı yazılacaktır.) 

E - Ası §ahadetnamesi. 
F - Hüsniihal mazbatası .. 
J ~Arazi sahibi veya çiftçi cocuğu olduğuna dair resmi bir vesika 
H - Dört adet vesikalık fotoğraf. 
f - Kefal•tname (Özürsüz o :ulu bırakır veya mezun olunca hü

kümetin verdiği memuriyeti kabul etmezse kendisine yapılan masraf
ları tazmin edeceğine dair noterlikten m\tsaddal~ o!acı-ktır.) Kabul 
edilenlere okul direktörlüğünden örneği gönderilecek olan bu kefalet
name okula gelirken de getirilebilir. 

6-10-19-21 2-3-13-14 2403 (2381) 

azz .. @ 

Bayanları ayhk temizliklerinde en 

büyük rahata kavuıturan Femil ve 

Bağıdır. Vüdunuınuza bütün rahat-

lığı verir, en ince elbiselerimiz altın .. 
• 

da görünmez gayet sıhhi mikropsuz 

idet bezleri her eczabanede bulunur. 

2-6-13-20-27 

.., BEZ s:n• 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Çilingir Süleymarun eski ~ kazanç vergisinden borcu olan 204 

lira 14 kurutun temini tahsili iç~ mülkiyeti tahsili emval kanununa 
göre haczedilmİ§ olan Orhaıiiye mahalleainin Yusufdede sokağında 
kain 203-1 aayıh gayri menlrulü idare heyetinin 3 - 6 - 938 günlük ve 
522 sayılı kararına müsteniden 250 lira üzerinden tekrar 21 gün müd
detle müzayedeye çıkarılmıtbr. 

Taliplerin 8 - 7 - 938 cuına ctinü saat 15 te vilayet idare heyetine 
müracaatleri. 18-~0-6 2132 (2241) 

Karaciğer, böbrek, taı ve kumlarından 
miltevelli eanc.ılannız, damar eertlikleıi 
ve ıifmanlık §ikayetlerinizi URiNAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi· 
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez
:ıeti hoı, alınması kolaydır. Yemekler· 
den sonra ynnm bardak su içerisinde alı· 
nır. 

İNGiLiZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOcLU - iSTANBUL 

Manisa Nafıa müdürlüğünden: 
1) 33 757.1 O liralık keıif bedelli Salihli hükümet konağı İn§aatı

nın 14000 lira üç kurutluk kısmı kapab zarf usulü ile eksiltmeye çı· 
kanlmıştır. 

2) Eksiltme 14 - 7 - 938 pe11embe günü saat on yedide Nafıa mü· 
dürlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3) - Eksiltmeye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri 
lazımdır. 

4) Projeler, keıif, mukavele sureti, eksiltme ıartnamesi, hususi 
fartname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu İfe girecek olanların 938 yılma ait Ticaret odası vesikası ve 
938 yılına ait olarak Nafıa vekiletinden alınmıı yapı müteahhitliji 
vesikası göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olmuı 
veya bunlardan birinin fenni meauliyete iıtirakiyle it yapacağına da
ir noterlikten senet vermesi lizımdır. 

6) istekliler 2490 nwnarah kanunun tarifab dairesinde bazirbya
cakları teklif zarflanru ikinci maddede yazıh vaktinden bir saat evve
line kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta ile göndereceklerin yulundaki aaate kadar komisyon reisli· 
iine ıelmesi lbımchr. Postadaki teahhGrler kabul edilemez. 

28 - 2 - 6 - 10 2311 (2319) 

• 

Motosiklet Almak Çok kolay 
F.A.IC.A.T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan • 
Motosiklet Bulma· Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMA 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BlR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTlR 
MOTOS!KLETLERINIZIN AYLARCA MUAITAL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEGINIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI l\IEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

VfCtORIA-.~~ 
il f soo (cın T:ovr6öntodel 

f!ll. 15 PS 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSiKLETLERiNi 

TERCiH EDiNiZ ..... 
PHANOMEN l Marka Bisikletleri 
PREStDENT çok ehven fiatlerle 
PIKT A TOR satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Aliotti Biraderler ''VEM •• marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik ------· 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri topları 
ve perakende tablır. , ........................................ .... 

--~ ~ ""tırotıw .. _._ ____ ı=:. 2raıs.-;;;ıılirn--11ıım-----!mlımillil*IWW 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekimül 

T raş bıçakları fennin bir harikası lı'aı 
bıçalılarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 I<r. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezgahları biliimum ıanayl makin 
ları, Tornalar, Malıkaplar, Frezeler veıaire •• 
«PLA TT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preael~ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri.. 
MARA THON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü balitalı halitasız çelikler ve •• 
TIT AN!T sert maden takımlan. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (841) 

' ·IClll------------------------.... 1 IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anon_im Şirketi 

Şirketin Merkez. ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Köpekbaf, 

DeGlrmen, Geyik ve Leylak markalannı havi hernevi 
Kabot beıi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
menıucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi ı Bayrak lzmir 



kendini daha 
üşütür! 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığmın fena i.kıbetler doğurmaıma 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 lıa,e alınabilir 
~ • ;;:;;iiiliimiiiiliiiiiiimiiiiiiii~.~~·~~~ 

Eczacı Kemal Ka-
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

M _. • v _____ ,..._ __ ..ı_ı __ • 
ataıa ~ c.aaeaı 

Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
İzmirden götürülecek 

· en pk en ince ve en 
nıakbul hediyeniz -ec
r.aa Kemal Kimilln 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde HiW eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müesaeae olmuı, kokuculul 
llemini §8§ırlmı§ bulunmaktadır
HilAI eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işinddt.i ciddiyetı, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Y U:m ve benzer isimlere aldanma
manız için tİ§eler üzerinde Kemal 
Kimil admı aörmeliaiııiz. 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
Ebiltmeye konulan İf : Maniada lnönü bulvarı üzerinde ve Hal

kevi cinnndaki V akıl analara yaptmlacak ikİftt daireli iki kira evi
nin inpab vahidi fiat üzerinden im.pah zarfla verilecektir. 

Ketif bedeli muhamıneni, her iki evin ketif bedeli 22357 lira 96 
lruruttur. 

Muvakkat teminat : 1676 lira 8S kuruftur. 
Ebiltmenin yapılacağı · yer yirmi temmuz 938 çartamba günü saat 

15 te Manisa Vakıflar müdürlüğü binaamdadır. Teklif mektl!plan 
mezkUr günün saat 14 düne kadar verilmif bulunmabdır. 

Bu ite ait projeler ailaileai fiat cetveli fenni prtname ekailbne prt
nameai Vakıflar umum müdürlüğü infUl müdürlüğünde ve Maniaa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. 

Ebiltmeye gİrecek)er 938 yılma ait ticaret odui veaikaamın ve 
yaptığı en büyük İfİn on bin liradan apğı olmadıima dair Nafıa ve
kaletinden alınmq yapı müteabbitliii vesikalarmı gÖltermeleri li
zımchr. 

Ebiltmeye gireceklerin ya bizzat yükaek mühendia veya mimar 
olmalan ve yahut bunlardan biriyle miiftereken teklif yapmaları li
mndır. 

Kapah zarflann ihzannda, teklif mektubunun yazılmuında ve bu 
zarflann verilmesinde ve posta ile gönderilmesinde 2490 sayılı ka· 
nuna harfiyen riayet edilecektir. 

24-2.8-2- 6 2248 (2298) 

lzmir Vilayeti Deftf rdarlığından: 
Afyon tüccan J. B. H. Günün eski yıllar kazanç vergisinden bor· 

cu olan 50802 lira 76 kurutun temini tabaili için mülkiyeti haczedil
mİf olan Kasap bızır mahallesinin yalı caddesinde kiin 4 sayılı depo
daki 1-4 hinesi tamamına takdir olunan 12 bin lira üzerinden brihi 
ilandan itibp.ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. Taliple
rin 8 - 7 • 938 cuma günü saat on be§te viliyet idare heyetine müra-
caatleri. lS-2~30--6 2131 (2240) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mustaf anın eski yıllar emlik satq bedelinden borcu olan 367 lira 

91 lrul'llfun temini tahsili için mülkiyeti tahsil emval kanununa göre 
haczedilmit olan Huan hoca mahallesinin birinci Sipahi sokağında 
kiin 21 sayılı dükkin yeniden takdir edilen iki yüz lira üzerinden 
ilin tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıftır • 

. İsteklilerin 8 - 7 - 938 cuma günü saat on be!te Vilayet idare heye-
tine müracaatleri. lS--24-30-6 (2239) 2133 

,,,_ .. --=~--------------....... DEUTSCHE LEVAN F ra telli Spc rco 
Vapur acentası 
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t 

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

KUMPANYASI 
H. SCHUET 

J UNO vapuru 8/ 7 tarihinde beklen· 
MARiÇA vapuru 6 temmuzda bekle- mekte olup :rükünü tahliye edip Burga9 

niJ'or. Rotterdam. Hamhurg ve Bremen Varna ve Köıtence limanlan için ytk 

iç.in yUk alacakhr. alacaktır. 
SVENSKA ORlENT UNEtN 

VtKINCLAND motörü 18 temmuz-SERViCE MARITIME ROUMAINE 
BUCAREST da beklenmekte olup Rotterdam. Ham

DUROSTOR 'lllpuru 24 temmuzda burg, Gdynia, Danng, Danimark ve 

beklenb-or. Kö.tence, Galata ve Tuna Baltık limanlan için yük alacakbr. 

limanlan için yük alacakbr. FlNSKA ANG A./B 
JOHNSTON V ARREN lJNES LTD. SAAtMA vapuru 6 temmuzda ,bek. 

UVERPOOL lenmekte olup doğru Anvera ve F~nland 
limanlan için yük alacakhr. 

AVIEMORE vapuru 3 temmuzda bek- SERVtCE MARtTIME ROUMAIN 
leniyor. Burgu, Vama, Kö.tence, Suli- ALSA JUUA vapuru 6 temmuzda 

na. Galata ve lbrail limanlan için yük bekleniyor. Malta. Marailya ve Ccnova 
alacaktır. limanlan için yük ve yolcu altr. 

STE ROY ALE HONGROISE lllndaki hareket tarihleriyle navlun-
DANUBE MA..RmME lardaki değiıikliklerden acenta mesuli

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
TlSZA vapuru 1 S temmuzda bekle- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

niyor. BeyTut, Port Sait ve lakenderiye vapur acentalığına müracaat edilmesi ri-

için yük alacaltbr. ca olunur. 

BUDAPEST vapuru 14 temmuzda Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

bekleniyor. Tuna limanları için yük ala

caktır. 

AMERICAN EXPORT LtNF.S 
EXCHESTER vapuru 1 O temmuzda 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

EXETE.R vapuru 1 5 temmuzda Pi
reden Nevyorlc için hareket edecektir. 

lllndald hareket tarihleriyle nav

lunlardaki değ~!kliklerden acenta me-

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
Umdal 

HEU .ENtC LtNF.S L TD. 
TURKIA vapuru 28 haziranda bekle 

....;ail ... i:l••-•m••••••••--• suliyet kabul etmez. niyor. Rotterdam, Hamburg Ye Anve\'91 
Daha fazla ta&Ult almak lçJn Birin- limanlan için yük alacaktır. 

idSL i !<J. 

~Tu.aa·ı 
TURAN l'abrikaları mamulAbdır. Aynı umanda Taran 
tuvalet sabunlarını, traş tabunu ve kremi ile gllıellik krem• 
Jerini l<ullanınıı. Her yerde satılmaktadır, Yalnız toptan ıa• 
htlar için lzmirde G aıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı Ye J. C. Hemıiye müracaat ediniı. 

Pcıeta Kut. 22• Teelon 3489 

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

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ait, nevrasteni, aıtma ve romatiz
ma ya:•~ığı fennen anla,ılmıttır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu· 

mi vücut sağlığının en birinci tar· 
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve ebneliai· 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur
sunuz. 

RADYOLIN 
ile dişlerinizi aabah ve akıam her yemekten sonra f ırcalayınız .... 

el Kordonda V. 'f'. Heııry Van Der Zee 
ATHINAI vapuru 1 S temmuzda b~· 

ve Co. n. •· Vapur acentalıtuıa mtlra

caat edilmesi rica olunur. 

leniyor. Rotterdam, Hamhurg ve An· 
ven limanlan için yük alacakhr. 

ONrrED ST A TES AND LEVANT 
Tel No. 2007 ve 2008. LtNE LTD. 

HEL VIC motörü temmuz iptidasindı 

------------- beklenilmekte olup Nevyork için yül 
alacaktır. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

BACHDAD motörü f0/ 12 ağustoı 
arasında beklenilmekte olup Nevyorl 
için yük alacaktır. 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BlNASI TEL 24 43 
EUerman Lines Ltd. 

BAALBEK motörü 1 S / l 7 eyldl ara· 
ıJnda beklenilmekte olup Nevyorlc için 
yülı: alacakhr. 

BALKANLAR ARASI HATn 
ZETSKA PLOVlDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı ikmat konfer&namlll 
seyyah, yolcu ve yük için te8is ettiği hat· 

1 
ta meMUP Yugoslav hancl.nlı 

LOVCEN 

LONDRA HAT-1'1 

DESTRO yapuru 7 haziranda 
Liverpool Ye Svanaeadan ıelip Lab vapuru 9 temmuzcl. 18 de 
yük ık cak. Conıtanza. V ama ve Burgu limanlan 

ç ara için hareket edecek.tir. 
CAVALLO vapuru 7 haziranda L o v c E N 

gelip Londra ve Hull için yük ala- lülu vapuru pazarteai 18 temmuz Mat 
caktır. 12 de lzınirden hareket edecek Pire. 

Korfu, Adriyatik Hmanlan, Venedik. 
FLAMJNIAN vapuru 22 hazi- T rieate ve Şupk limanlan için yolcu n 

randa Liverpool ve Svanseadan yük alacaktır. 

gelip yük çıkaracak. Gerelt vapurlann muvaaallt tarihleri, 
• gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 

DRAGO vapunı 25 hazıranda kında acenta bir taahhüt altuıa girmez. 

Londra, Hull ve Anventen gelip Daha fazla tafsillt almak lçin Birlnd 
yük çıkaracak ve aJDİ zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacakbr umuml deniz acentalığı Ltd. mUracaai 

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

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin m6steciri Türkiyenin en eski oteleiai BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bütün Eıe 
halkına kendiaini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün E1re ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE 
ucuz 

TEMİZ 
İLA~ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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6 TEMMUZ ÇARŞAMBA 1938 

ürk - ransız dostluk ası 
Ankarada imzalanan muahede ile müşterek 'beyannamenin • 

metnı 

Tiirk kahramanlarına kavuJan Tilf'k Antakyamızın umumi göriinü§ii Bayram sevinci içinde çalkanan güzel Iskenderımumuzdaıl bir görünüş 

ıxnıaşmıl'y·a·····gor·eı 
. -. . 
E iki taraf da içlerinden birine karşı olacak Dostane yazılar y azmakta devam ediy or. 

siyasi ve iktisadi anlaşmağa giremiyecek '' Milletler cemiyetinin bir türlü halletme-
ve iki tarafdan biri bir tecevıize uğraraa ğe muvaffak olamadığı, uzun zaman sü-
diğer taraf tecavüz eden tarafa hic bir rü.ncemede kalmak tehlikesini gösteren 
yardımda bulunmıyacaktır. 1 

: bu mes'eleyi Türkiye ve Fransa acık ve 
.................................................................................... : dost bir görüşme ile neticelendirji/er ,, 
Ankara 5 (A.A) - Dün hariciye ve- 1930 tarihli dostluk, uzlnşnıa ve hakem 

kfıletinde hariciye vekili Dr. Tevfik muahedesinin yerine kaim olmak üzere diyor• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rüştü Aras ile Fransa büyiik elçisi B. bu gün imza olunan dostluk muahcdcşi- • Türkiye ile Fransa arasındaki muziç ı Fmnsa arasında her türlU niza scbepl~rl· 
Ponsot nrruıında imza 'len metinler ni nazarı itibara alarak işbu müşterek OrgcnCTal Gfüfdüz ve Orta Elçi Ccva~ Açılaılm Ha tayda nnlaşamamazlığın zail olduğu ve şimdi ni ortadan kaldırmak ve feci bir tarihi 
~unlardır: beyanname ile aşağıdaki hususat hak- ı T k d k b · ı ı b .. . arın ür iye e i vaı.iyctini tcs it ıçin eri tarihinde mü ıim ir mevki işgal et- yakın şarkta sulhun menf.,atine olarak hatayi tamir etmekle kalmıyor ayni za· 

Türkiye ile Fransa arn.-,ında dostluk kında mutabakatlarını muşahedc ebnış- bi 'ka t k 1 · · k b" kted' n- D 1 a· af d ·1 · k' · · · muahedesi: lerdir: r ı me ~u ave enamesını ya . ın ır me. ır: .oun~~ v.e a a ıyc ~. m. an Fra~ ı e T~r ıyc arMmd.~ ~ır t~şr~k~ mandn şarki Akdenizde sulhçu kuvvet· 
. . . zamanda muzakere etmek hususunda takıp edılen durbınane ve realist sıya- mesaı devresı açılmasının umıt cdıldığı ler arasında ınüvazcne husulüne en fay· 

Tı.irkiye eUmhuriyeti reisi ve Fransa 1 - ~9 Mayıs .1937 tarıhmde mılletl?r mutabık kalmışlardır. seti sayesinde ilelebet sürüncemede kal- söylenebilir. dalı şekilde yardım etmiş oluyor. 
cümhuriyetl reis:i iki memleketin mUş· cemiyeti konseyı tarafından kabul edil- lki nüsha olarak Ankarada 4 Temmuz mak tehlikesini gösteren Iskcnderun ih- Eksclsiyor şöyle yazıyor: övr gazetesinde Madnm Tnbuis söyle 
terek menfaatleri uğrunda ~amimt bir miş olan lskendc.run san~ağı stat? . ve 1938 de yapılmıştır. tilafı şimdi halledilmiş bulunmnktadır. Bu muahc<lenin ehemmiyetini tama- diyor: s 
dostluğun bağlarını 5ağlamlaştırmak ar- ana yasasın~~ menyete vazı ve tatbıkıne Paris 5 (A.A) - Mntbuat bilhassa Milletler cemiyetinin halline muvaffak mile ölçmek için 1913 de böyle bir mua- Fransız Türk dostluk muahedesinin 

i.ld k bir d 1 k hed ..ı Sancakta Turk elemanının tefe\."Vllkunu Fr T "" '- ·u·ır.rı d.. A k d 1 d • b' · ·k· 1 k ı· enf h d kd dil · 1 d b b'· ··k · ı.usunu g ere osu mua e:..ı t . .. . .. . ansız urıL ı ,l an ve un n ara n o ama ıgı ır ış ı ı meme e ın m a- e e a e mış o say ı unun uyu ımzası Lon<lrada büyük bir tesir husule 
akdine karar vermişler ve murahhas anı~k .suretiyle Turkiye hukUme~ı~e parafe edilen dostluk muahedesi hakkın- ati dne kuvvet.le hizmet edecek dostane harpte Fransayı ve müttefiklerini her getirmiştir. Bu muahedenin iyi bir şekil-
olarak Türkiye cümhuriyeti reisi l7mir k~nd~ ta:a.fnid:"1 S~ncak .meselesının da tcf5irlerde bulunmaktadır. bir teşriki mesaiye yol aç4Ul açık bir gö- sahada ne gibi ıarnr1ardan korumuş ola- de tefı:.ir edildiği takdirde hakiki bir mU-

Türkıye ıçın hır arazımselcsı olmadığını p··ti p · ·· 1 .. ·ı ti ı · u· ğ hmi k kAf·d· B k b 'l d ah · mebusu hariciye vekili Dr. Tevfik Rüş- , d . . o arızyen şoy e yazıyor: ruşme ı e n ce enmış r. ca ını te n etme a ı ır. u mun- te a ı yar ını m lyetındc olduğuna 
ti1 Arası ~a cUmhuriyetl reisi Tür- tey.ı ~ scvketm~~ olan .20 .ilk teşrin 1921 Bu itilaflar Fransız Türk münasebet- Maten gazetesi şöyle yazıyor: hede ya.km şarkta yalnız Türkiye ile hükmediliyor. 
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Madde: 1 - Yüksek Akit taraflar içle- mukavelenin ve onu tamamlıyan itilM

rinden birine karşı müteveccih siyasi namelerin vadelerinin kabulil dolnyı..qle 
veya iktısadi hlç bir anlaşmaya ve kom- bu münasebetlerde vukua gelebilecek 
binezona dahll olmamayı taahhild eder- her türlü inkit.aa mani olmak için bun· 
ler. !arın meriyetini bir senelik bir mUddet 

Madde: 2 - Yüksek fıkit tarafdarlar- için temdit etmek. Şu kadar var ki an
dan biri müsn1emetUrane vaziyetine laşmaların otlak ve mera haklanna mü
rağmen blr veya müteaddit devlet tara- 1ea11ik ahkamı bu günden itibaren mül
fın<lan taarruza uğrar:;a diğer taraf ih- gadır. 
tilfıfın devamı müddetince mütecavize 3 _ Türkiye ile arasındaki 3 Şubat 
veya mütecavizlere ne m ahiyette olursa 19 30 tarihli d ostluk, uzla"'ma ve ha. 

olsun hiç bir ynrdrm ve muavenette bu-
1 
kem muahedesine merbut protokol ile 

Junmıyncnktır. müesses Türkiye ile Fransa cUmhur iycti 

Madde: 3 - Umumi sulhun ve şarki otoritesi a1tına konulmuş olan mcmle
Akdenizde emniyetin muhafazasına ayni ketler arasındaki uzlaşma ve hakem 
derecede merbut bulunan yüksek akit usullerini ayni müddi!t için meriyette 
1araflar inkişafı 29 m.nyıs 1937 tarihli bırakmak. 
Sancağın tamamiyeti mülkiyesini tekef- 4 - Tiirkiye haridye vekili ile F ran
fül muahedesinden kendilerine terettüp sa büyük elçisi arasında 29 Mayıs 937 
eden garanti taahhüdünün tatbikini ica- tarihinde teati olunan mektupların bi
bcttirebilecek mahiyette her vaziyet rinci fıkrası yerine kaim olacak bir yeni 
knrşısında taahhütlerinin ifasını temin protokol ne optanlar me~clesirıin halli 
\e bu hususta mütckabilen birbirlerine için son usulleri tesbit etmek, lşbu bc
muktezi kolaylıkları bahşeylcmek için yannamenin imzası gününden itibar€r. 
Jstişarede bulunnt'akl::ırp!r. buna merbut olan bu protoko1un mcıi-

Madde: 4 - Umumi tahkim senedi yete girmesi mukarrerdir. 
işbu muahedenin imzası anında iki yük- 5 - Türk tebaasını Suriye ve Lüb
sck fıkit taraf arasında mer'i olduğu nis- nanda, Suriye ve Lübnan tcbruısım Tı.ir
bette ve bu muahede meriyette bulundu- kiyede ikamet, hukuk ve şeraiti ve bil
f.ru mUddetçc arı:ılnrındaki ihtilafat ve hassa adü selahiyet hususunda en ziya
anlaşrtıazlıklnrın halli usuller ini tesbitte de müsaadeye mazhar millet muamelc-
devam edecektir. sinden istifade ettirmek. 

Madde: 5 - işbu mu:ıhede iki yiiksek 6 - iki hükümet, Suriye hükümet 

fıkit taraf arasında bazı ihtilaflar hak- yapabilecek mevkide olunca beyanna
kında hu usi bir hal sureti tcsbit eden menin ikinci fıkrasında tasrih edilmi .. 
• hküm ile taaruz etmez. olan bu günkü iyi komşuluk mukave-

Madde 6 - lşbu muahede milletler lesini mandanın inki-şafının yeni şcraiti
cemiyetine düşen vazifeyi tahfif veya ne uydurarak Türkiye, Suriye ve Fran
milletler cemil eti paktı dolayısile yük- sa arasında üç taraflı bir dostluk mua
ı;ek fıkit taraflara terettüp eden vccaibe hede.sine kalp ve itmam etme11i k~rarlaş
halel verecek şekilde tefsir edilemiye- tırmışlardır. 

ccktir. 7 - 30 Mayıs 1936 tarihli dostluk ve 
Madde: "i - Bu muahede tasdik edile- iyi komşuluk mukavelesi Türkiye hü

cck ve tasdiknameler mümkün olan sür- kümeti ile Suriye ve Lübn .. n iizErindc 
ntle teati olunacak, tasdiknamelerin k'- beynelmilel sened!crle kendiı,L11e tanın

ııtisi anından itibaren meriycte girecek- mış olan sel5.hiyetlere tevfikım hareke' 
tir. Müddeti on sene oİacak ve müddc- eden Fransa cümhuriyeti hiıkümeti arcı 
tin hitamından nltı ay evvel fesholunma- sında akteclilmiş olduğundan ahkfımır 

dığı takdirde her defasında 5 senelik Lübnanı alfıkadar edcnlerınin znman 
yeni bir müddet için kendiliğinden yeni- geldiğinde hususi bir anlaşma mcvzuu-
lcnmiş addolunncaktır. nu teşkil edeceği mukarrerdır. 

Tnsdiken bilmakal yukarıda isimleri Diğer tnrafdan şu da mukarrerdir k 
geçen murahhaslar i~bu muahede~i im- imkan htısıl oluncn Türkiye, Suriye ve 
Z.'l ve mühürleriyle tehtim eylemişlerdir. Lübnan aralarındaki ticari münasebet 

Ankarndn iki nüsha olarak 4 Temmuz lerin inkişafını teminen miızal er, t açı· 

1938 de tanzim kılınmıştır. lacaktır. 

Türkiye ve Fransa hükümetleri Tür- 8 - Nihayet Türk ve Fı. n ız hükü· 
~e ile Frnnsa nrnsında mevcut 3 subat mct'eri Türklerin Frnnsada \C Fransız-

ispanyada insanlık tarihinin en bü
yük f aciisı oynanmakta devamda 

Me§lmr lspanyol boğası, bin bir han_çer yarası ile kan kwmyor... - Bir Amerikan mecmuasından -
Paris, 5 ( ö.H) - Fransız hükümcti pılnıckıa oldugunu iddia ediyorlardı. iz olmıyan lr.öylerde sivil ahalinin katli- , rinliğinde ilerlemiştir. Frankistlerin mo• 

arnfından vukubulan da"et üzerine bir 1 Sol cenah Fransız $(azeteleri, Totaliter 
1 

am edilircesine bomba ve m itralyöz ate- törlü kuvvdleri ve tayyareleri çok faal 

ok ,yabancı .u.azetelcri~ m~habirle~i 

1 

d.~vl.ctlerin ademi m~dahal.c p0~ensibi~i 1 şi ~!.tına alınmalarını nefretle tebarüz bulunmu!ll.ardır. Nasyonalistler seri ileri 
~endnye havnlısıne gelmışlcrdır. Bu zı- çıgnıyerck lspanyadakı harbı mutcmadı- ettmyorlar. hareketlen esnasında on hastane otomo• 

•aretten maksat pirene Fransız hudutla- yen körüklemekte oldukları bir ıırada bilini iğtinam etmişleıdir. 
ından ispanyaya hiç bir fluretle flilah sulh ı:e demokrasi prensiplerine eadık Barselon, 5 ( ö.R) - F rankist tay· Babino ordusu ileri hareketinde Sieıa 
lakliyatı vukubulmndığını görmektir.. olan Fransanın tamamen bunun aksi yareler Baraelona taarruz etmiş1crdiT. Larapidyaya varmıştır. 
ı.\yni zamnndn Pirenenin öbür tarafında bir ~iyaset iltizam ettiğini ı:e lngiltere ile Deva bu 'abah bombardıman edil· 
nsanlık tarihinin en miithiş ffıcialanndan birlikte lspanyol faciasını durdurmak miştir. Biı çok ölü ve kırktan fazla yara- Barselon, 4 (A.A) - Bu <ıabah bet 
.:ıiri oynanırken bu tarnftan derin bir . Ü- için mümkün olan bütün gayretleri sar- lı vardır. F rankist deniL taynresi Bnrselonun 18 
.,.\met mevcut oldu~una gözleri ile şahit fctmekten hali kalmadığını kaydediyor· kilometre cenubunda kain Gava kasaba· 
lmaktır. Yabancı kaynaklar, cenubi lar. Yine bu miinasebetle Barselona ya· Salamanka, 5 ( ö.H) - Varela or- sını bombardıman dm İştir. Facia k ur• 

':"ran.,adan lspı.myaya hlılii büyiik mikyas pılan eon hava taarruzlarını küçi.ik ve dusu Kastellon mıntnkasında 22 kilo- banhmnın adedi çok olduğu ııöylenmek· 
.n ıiluh ı. e haro malzemesi nak'liyatı ya· askeri bakımdan hiç b ir ehemmiyeti ha- metrdik bir cephc<le 12 kilomche de- tedir. 


