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Geçmiyea yazı geri verilmu SESiDiR 
----~~~----~~~--~~--------------~~--~----------------------------------------------~------------~------· .. ~--------------~~ 
Fransızlar Sancağa gene asker 
tahşid etmekte devam ~diyorlar 
Sancaia giden Müşahid heyet Ankarada geçerken karşı
landı. Sancak hududuna vardıkları zaman kendilerini kar

şılamak istiyen Fransız mümessilini kabul etmediler 
lstanbuJ, 30 (Husu.si) - Sancak'tan gelen haberlere göre kadar durmuştur. istasyonda H ~taylılar, Hukuk talebesi ve 

Fransızlar Sancak'a gene asker tabşit etmektedirler. Fran- Ankara gençliği tarafından karşılanmıştır. 
ıızlarm zulmünden kaçan 250 kişi evelki gün hudutlarımıza Müşahidler Sancak hududuna vardıkları zaman kendilerini 
iltica etmiştir. karşılaman istiyen Fransız mümessili Doryonun refakitini 

Ankara 30 (Hususi) - Hatay Türklerinin vaziyeti sebe- redddmişlerdir. Bu harekete. rağmen Sancağa giden müşa-
bile Büyük Millet Meclisi kış tatilini tehir etmiştir. hidlerin tedkikleri esnasında Fransız manda memurlarının 

lstanbul 30 (Hususi) - Sancağa gidecek müşabid heyet tesirl~rine kapılmaları muhtemeldir Çünkü bugünkü tetbiş 
lstanbula gelmiş ve durmadan hareket etmişlerdir. Müşahid rejimi iç0 nde eziJen Türklerin müşahid heyet izasile temas 
heyeti hamil olan tren Ankaraya geldiği zaman on da"- ika etmel~ri ve dertlerini anlatmaları imkansız gibi görünmektedir. 
~ .. ..0000000000000 oooooo~ooooocooooooooooooooo 

Atinada bulunan Hariciye 
Vekilimiz bugün Yunan kralı 
tarafından kabul olundu 

~Belgrad 30 :< Radyo ) -
IYunaniatanda lbulunan Tür-
kiye Dış Bakanı Doktor 

DALADIYE DiYOR Ki: 
---...:ım••---

Fransa yurdunu mü-
daf aya her vakit ha
zır ve muktedirmis 
Belgrad 30 (Radyo) -Fran

••nın milli müdafaa " f nazm 
M. Daladiye, meb'usan]mec-
liıinde F ransanın emniyt ti 
hakkında bir meb'usun~ sor-
duğu bir suale cevap vere• 
rek demıştir ki: 

- Fransa her hangi bir 
tecavüz karşısında yurdunu 

Tevfik Rüştü Aras bugün de 
Yunan Başvekili Metaksasla 
uzun ve mühim müzakereler· 
de bulunmuştur. Tevfik 
Rüştü Aras Yunan kralı 
ikinci Jor j tarafından kabul 
olunmuş ve lstanbula hare
ket etmitlir. 

Atina, 30 (Husu.91) - Tür
kiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüftü Araala Yunan başve
kili arasında yapılan görüş
melerde öoünıüzdcki ikinci 
kinun içinde Atinada top
lanacak olaa Balkan Antan· 
ta koateyinde tetkik ve mü
zakere edilecek meseleleri 
gkrilşülmüştür. 

lllüdafaa etmeğe hazır ve -
llluktedirdir. M. DELADIYE 
Clooacıooooooooooeoooooooooooo OOOOC>DOODOooaooooooooooooo 

Taç Ve Tahtı Bıraktıran 

ASKI •• 
(Madam Simnson 1916 da iJk kocasını balodal 
__görmüş ve koluna girerek büfeye gitmiştil 1 

..,. Eski adı Missis Sessi olan 
· ~~· · < ~Madam ,.Simpson 1896 tari

~ff1 -.·/ ... binde ~Amerika' da doğdu.I 
~ ı JKuyumcu olan" babası henüz 

< .. üç ayhk iken öldü. Missis 
' Bess(~onesi Alice bir pan
' siyon işieterek mhayahnı 

· ~ kazanmağa· ve {kızı Bessi'ye 
~ ~iyi bir ı terbiye rvermeğe 
~; baıladı. 

Gözü çok yükseklerde 
olan Missis uessie, fevkalade 
güzel bir genç kız olarak 
yetişti ve amcaşı Davis, onu 
ilk' defa olarak g&Ulrdüj'il 
bir baloda yefeninln biiyGk 

(S.a2.,...e) 
. , 

·' ' 

Başvekilimiz parti grubunda 
iktisadi ve zirai vaziyetimiz 
hakkında izahatta bulundu 

leri, ziraatimiıi andırmak için 
alınan tedbirleri, sulama işine 
verilecek ehemmiyeti, top· 
rağın veriminin arttırılacaca · 

ğını, pllnh bir şekilde ziraat 
yapılacağını anlatarak de· 
miştir ki : 
Düşündüğümüz ilk pJiu 

1000 kombine üzerine tesis 

slunacak ve dört senelik 

1 bir tecrübenin vereceği neti· 

cc7•e gör.e tamim ve teksir 
olunacaktır. Bu aistemin rem-

zi yeni usul ve yeni ilet ola· 
Istanbul 30 ( Hususi ) - cakbr. 

Parti grubunun içtimaında Emin olunuı arkadaşlar, 
Başvekilimiz ismet lnönü memleketimizde yeni usul ve 
iktisadi ve zirai vaziyetimiz yeni alete karşı kafi bir ca· 
hakkında çok mllhim i7.ahatta zibe mevcuttur. Öğrenmek 
bulunmuşlardır. 1 için yardım ve ilet tedariki 

Başvekilimiz yeni çıkacak \ için kolaylık yapmak suretiJe 
kaounlarin yapacağı yenilik· karşılığını verecektir. 
00:>000 

Almanya müstemleke isti-
yor, İtalya ve Japony~ ka
rJnlarını doyurdular Alman

ya aç kalamaz diyorlar 
---------------0000----------------Almanya nın bu müstemleke istemesi en çok 

İngilizleri telaşa düşürü)'or 

VeraaiUea muahedesinin 
· askeri kayıdlarından kurlu· 
lan, büyük bir donanmanın 
temelini atan Almanya, şim-
di sömürge istiyor. Geçen 
hafta Alman politikasının 
siklet merketi sömürge me· 
aeleal &zerinde toplanmııtır. 

Gerif Hhllı ~ .... 
.. 

diıine tevdi edilen dört se · 
nelik iktisadi programın tat· 
biki vazifesinin ancak Alman
yaya sömllrge verilmesiyle 
yapılabileceğini söyledi. Pro .. 
paganda nazırı G6bels ayni 
ıesle konuttu. lktisad nazın 
Schackt, Almanyanın ı6m6r· 

-So.v4lll06cle-

Belçika kralı da evlenmek iste 
medi,i için tahtını terketmek 
· mecburiyetinde mi kalacak? 

Sabık lngiliz Kralının ev- ı 
lenme ve tahttan çakilme 1 
macerasından sonra Belçika 
kralının da evlenme ile 
münasebeti olarak t ahtan 
çekilme ihtimalinden bahso
lunmağa başlandı. Fakat, 
bu mesele tamamen ötekisi
nin aynidir : 

lngiliz kralı evlenmek iste· 
diği için tahtı terkederken 
Belçika kralı , evlenmek iste· 
diği için kralhktan vazgeç· 
mek mecburiyetinde kala· 

- Soau 4üncüde - LEOPOLD ...................................................... 
İsoanya hoeuşmasındakn vaha

met bir kal daha artıyor 

ispanya boğuşmasını durdurmak için A~rupa devletlerl~ia 
yaptıkları tavassut hiç bir netice vermedı .. Har~ bil!tia tıd· 
delile devam ediyor. Ve isi kuvvetler gerı çekılmege mec• 

bur oluyorlar. ·ı · · 
Almanyauın ısrar ve inadı ve yeni Sovyet gemı erınm. 

ispanya sulanna hareketi vahameti bir . kat daha arttırmakto 
tadır. Şimdiye kadar bu harbta ölenlerın mı~tarı hak~ınd~ 
verilen rakamlar tüyler örpertici ma~iyettedır. Yukarıdaki 
resim bir harb sahasını göstermektedır. C3\'!=ı;ılİ9 ____ _ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... 
Bazı talebeleri kumara teı· 

vik eden serseriler 
Dün fU mektubu aldık: 
"Ôdedenberi muhitimiz: olan Orhaniye mahallesinin Mal· 

dere mezarlığı muhitinde bir takım işsiz gücsüz güruhu 
kumar oynamakta ve burayı kumarhaneye çevirmektedirler. 
Bu adamların yapbkları retmiyormuş gibi bir de bir kaç 
mekteb talebesini ayartarak bunları da kumar oynamağa 
teşvik etmekte ve bu çocukları meAteblerinden alakoymak· 
tadırlar. Bu genç ve körpe damarlaun yanlış yola sapmama· 
lan için bu kere çalışkanlık gösteren emniyat direktörUm&· 
::din himmetini bekleriz." · 

Okuyucumuz haber verdiği hidise çok mühimdir. Emni· 
yet direkörümüzün llmızgelen tedbiri alacağı. ~ubak.kakbr. 
Bilhassa mekteb talebesinin ev vewmekteb harıçındekı hare .. 
ketlerinde talebe velilerine ve mekteb idarelerine poliıimiı 
yardımda bulunmalıdır. Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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:'stanbul' un 
Deliler divarı 

6-
YAZAN: ? 

iz de yüzünüze allık pudra sürmekle güzel
leşdiniz mi sa nıyorsunuzf?!? 

ı - Arkadaşlar! .. Beni bura- ı nenin en meşhur simasını 
ın kurtarın.. Sizinle her da tanıdım. Talebelerin son 
te teıriki mesai ederim!!U! dersleri ve Mazhar Osmanın 

ı urtarınız beni buradan !! bu sımfa son tecrübeleri 
Dışarıda meşhur mevlüccü vardı. Profesörün bir saatlık 

1 ahzlardan birisi vardı. içi· huzurile anladım ki kutuvar, 
1 izden tatlı sesli bir arka

•t hafızın çok sevdiği bir 
ihiyi mırıldanarak yanına 
akJaştı.. Hasta bize bakh, 
ıkb ve gülerek : 

•f - Haydi beni giinaha 
,kmaym çocuklar!.. Bu deli 
afa ile mevlüd okunmaz ... 

Öte yandan bir askeri bas· 
ı beni çağırdı: 

' - Yüzbaşı dedi.. Y uptı· 
1 n bordorları.. Efrat ayhğı 
lışta terhis edilsin.. Defol
unlar. 

lçeriki kadın pavyonuna 

1 irdik: 

I Bir kadın ydlardan beri En· 
• er paşanın çıkageleceğini 

1 ıekfemiş.. Her birimizi ona 
•enzetti. Terliklerini üstümü

'! e fırlatarak bizi l(oğdu. Güç 
1 teli kendimizi dişanda 
ı f ,ulduk .. 

Bir başka kadın hastalara 
razediyordu : 

- Sizde yüzünüze alhk, 
· )odra sürmekle güzelleştiniz 

kutucuk var ve profesör ver 
profesörcük vardı. işte üni-

versitenin bir çok profesörcük· 
leri karşmmda Mazhar Osnam 
kodaman bir profesördü .. 

Her muallimin yutkuna 
yutkuna haftalarca anlatb
ğını o bir saatın özlü kom-
peirme halinde öğretiyor ve 
nazariyatını anlatırken elleri 
de mütemadiyen tecrübeleri 
tamamlıyordu.. OnuD bir sa-

atta öğrettiğini başka profe
sorler haftalarca anlatamaz
lardı ... 

( Arkası var} 

Ural altın 
madenleri 

Uralda Mias civarında Ti
yelgİiı madenlerinde son 
günlerde bir yıkamada 11 
kilo 740 gram altın eıde 
edılmiştir. 1936 yılı bidaye· 

oi saoıyoraunuzl?!? Benim tinde aynı madende zengin 
: >erilerim sizi okudu mu ki?? bir altın inine tesadüf olun· 
'nlınıza tanrı güzeJlik dam & 

~ iası vurdu mu?? Kediler gibi 
1 ıalanıb durursunuz ... Yüzü
. 1üze kainatın boyalarını 
• ıürersiniz nafile.. Siz kadın 
:legil... Boyalı boceklersiniz!! 

1 • . • • • • • • . • 
Sonra bize döndü ve : 
- Banka soyğuncuları!!! 

,ı Yağmacılar!!! KaçakcıJarl!f 
ıl Kendinize ilim süsü vermese· 

nize!!. Deli deli karşımda 
dolaşmasanıza!!.. 

Diye avaz avaz bağırdı .... 
DedHerin gömlekleri insanı 

ürkütecek ıcy. Hatta ban 
' hastalar bu gömlekleri de 
paraladıklara için çuvallara 

1 bağlanmış bir halde uslu 
uslu be.la ~tuvaletleri içinde 
imit gibi neı'eli ?kahkahalar 
abyorlardı. 

Bu ziyaretten sonra basta-

muş ve bir hafta içinde 40 
kilo 814 gram çıkarılmışhr. 

Bunlar arasmda 14 kilo vez
niude büyük bir külçe de 
vardır. 

Sıhhi ve cok 
temiz bir 
hamam 

Gidenlerin temizlik ve kon· 
forundan daima memnun kal· 
dıklara Basmahanedeki ((ÇQ-

RAKKAPI HAMAMI » 
mevsim icabı bütün hazırhk
larını ikmal etmiş ve müş
terilerini daha fazla bir dik
kat ve ihHmamla kabul et· 
mektedir. 

Çorakkapı hamamı sahibi 
lsmail Tomris 

Bir mesele 

Bu kız kime 
düşer? 

1923 Yılında Yugoslavya
nın Novisad şehrindeki imam 
efendi Mahmud adb bir 
delikanlı ile Drağiçe adlı bir 
Sırb kızının nikahını kıymıştı. 

Erkek Islimiyetini kadıJ:! da 
Hiristiyanlığını muhafaza 
ediyorlardı. 

Karı koca altı ay birr ara· 
da yaşamıılar, nihayet Mah
mud karıyı boşamış. Dört 
ay sonra kadın dünya)·a bir 
kız çocuk getirm. Nikah 
mukavelenamesinde doğacak 
çocukların anasına aid ola
cağı musarrah olduğundan 
Dragiçe kıunı kilisada vaftiz 
etmirmiş ve adını Miraolavri 
komuştur. 

Kız büyümilş,'•Frassız lis -
sine deval'Jla başıamış, anası 
da postahane memuru olmak 
itibarile kızına iyi bir terbi· 
ye vermekte iken günün bi
rinde Mahmud kızın önüne 
geçmiş ve abp evine götür· 
müştür. Bugün kızı İslamiyete 
çevirmek ıçın çalışmakta 
olduğundan kızm bulunduğu 
mahal için bu mesele günün 
meselesi ve dedi-kodusu 
haline girmiştir. 

Mahmud kıza, şeriat mah
kemesinin kararile. adını 
Meryem koınuıtur. Şerikat 
mahkemesi ile nizami mah
keme çarpıtmaktadırlar. 

Binaenaleyh bugün her 
ağızda dolaıan " Bu kime 
düşer " sualidir •• 

(PRAVDA) 

• 
ltalyan 

Radyosunda 
Türkiye 

İkinci kanunun ikinci gü
nünden !tibaren Italyan rad-

- yosu tarafından Türkçe neş
riyat yapılmıya başhyacaktar. 
Roma ve Paris merkezleri 
ilk tecrübelerini yapmakta .. 
dırlar. Neşriyat sali, perşem
be, cumartesi gllnleri saat 
onsekiz eJli ile ondokuz ara
sında olacaktır. 

Salı akıamı üç profesör 
Rossi, Bombaçi, Bonelli tara
fından kültür ve edebiyata 
aid konferanslar verilecektir. 
Diğer günlerde Türk musiki
siyle son hafta içinde Tür
kiye ve ltalyayı alakadar 
eden haberler verilecektir. 

Taç ve tahtı bıraktıran aşk 
~~~~~~~~ .... ~~~~-~~-

- Başta rafı 1 inci sahifede -
bir sükse yapması üzerine ( esmer teni, siyah parlak saç· 
kulağına eğilerek şu s6zleri larile harukulide gözleri 
söyledi : ne kadar güzei imtizaç etmiş. 

- Daha ilk bakışında Esasen biz zabitler daima 
onları fethettim. Bu senin esmerleri tercih ederiz. 
için büyük bir muvaffaki- Arkadaşı Spencer'in sözle-
yettir. Güzelliğin ve zekin rine bıyık altından gülüyordu. 
sayesinde dünyanın en büyük - Miss Bessie de amına 
sosyete kadını olmağa nam· methediyorsun. Bu sozlerini 
zedsin. işiten seni saniyede kendisi· 

ne aşık oldu zanneder. En 
güzel genç kızımı da ne ka
dar çabuk keşfettin ! Gel 
seni ona takdim deyim. 

O gece Missis Bessie iç'n 
bir zafer ve saadet gecesi 
oldu. Delikanlılar bu sülün 
boylu ve Klopatra gibi esra
rengiz ve cazib kakışlı genç 
kızla bir def acık dans etmek 
ıçın birbirlerile rekabet 
etmeğe başlamışlardı. 

Genç r..!rkekler onunla dans 
ederlerdeo kulagına sanki 
sözbirliği etmişler gibi hep: 

- Siz bu balonun krali· 
çesisiniz! diyorlardı. Ve o bir 
kuş cıvıltısını andıran tatiı 
ve dinleyene heyecan veren 
sesiJe bu komplimanlara te
şekkür ediyordu. 

Kraliçe! Kraliç! 
Bu kelimeler missis Bessi-

enin kulağında çok cazib 
akisler yapıyordu. Kraliçe 
olmak: bu biraz fazla iltifat 
değil miydi? 

Büyük orkestra dukmadan 
valslarını çalıyor ve Bessie 
de durmadan büyuk bir ma· 
baret ve çevikJikle kendisi-
ne hayran hayran bakan 
kavalyalarile dans ediyordu. 

Davis amca sabaha karşı 
missis Bessieyi evine bırak· 

hğ. zaman genç kız uyuma
dan kendisini bekliyen anne· 
sinin boynuna sarılmış ve 
büyük bir heyecan içinde 
balo hakkındaki bütün ihti
sa3Jarını anlatmışh. 

• •• 
Sene 1916 Avrupada umu· 

mi harb bütün şiddetile de· 
vam ediyor, buna mukabil 
Amerika harb yüzünden bir· 
denbire on misli artan vari· 
datla mes'ud eğleniyordu. Bir 
taraftan da :gizliden gizliye 
harbe hazırlamyordu. 

işte bu devirde Amerika 
deniz tayyare zabitlerinden 
temen Spercer de resmi bir 
vazife ile Baltimorea gelmiş 
bulunuyordu. İşini bitirip şe
hirden ayrılacağından bir gün 
evvel yolda bir arkadaşına 
rasladı ve baloya gittiler. 

Genç zabit baloda bulunan 
bütün genç kızları tetkik 
ettikten sonra birdenbire 
gözleri Missis Bessi'oin üze· 
rinde takıldı : 

- Ne güzel kız 1 Tatlı 

Gene zabit büyük l:>ir ca· 
zibeye tutulmuş gibi arkada
daşından daha Miss Bıessie
nin bulunduğu gruba duğru 
hareket etti. Masaya yaklaş
tıkları zaman 2 rkadaşı onu 
tanıttı: 

- Missis Bessie, size en 
iyi arkadaşlarımdak teğmek 
Spencer'i takdim ederim. 
Kendisi en maruf deniz 
tayyarecilerimizdendır. 

Missis Bessie tatla tatlı 

tebessüm etti : 
- Ne iyi, hem bahriyeli, 

hem de tayyareci ! 
Genç kız, kestane renkli 

gözlü ve atlet vücudlu genç 
zabitle çok alakadar olmuştu: 

- Köpüklü denizleri ya-
rarak uzaklara, çok uzaklara 
gitmek ve havada uçarak 
bulutlum arasına karışmak 
mükemmel bir şey. Bize ise 
tenis oynamak, tiyatroya git
mek, çaylara, balolara de
vam etmekten başka bir şey 
yok. Hep eski şeyler. Tanı
dıklarımdan hiçbiri ha.na ye
ni ve enteresan bir şey an· 
)atamıyor. Hep dedikodu, 
bıktım bu yeknasak hayattan! 

Missis Bessie ayağa kalktı: 
- Tanıdığım ilk tayyare 

zabiti sizsiniz! Beni büfeye 
kadar götürür müsünüz? 

Spencer büyük bir heye-
can içinde genç kızı koluna 
aldı. Kendilerine şaşkın şaş
kın bakan gruptan uzakla
şırlarken missis Bensie: 

- Bu erkek elbisesi giy
miş züppe kuklardan nefret 
ediyorum diyordu. 

(Arkası var) ---oo,---
İtalyada 

Askeri kuvveti için 
yeni tahsisat 

ihtiyat ordusu ve bahriyesi 
için munzam tahsisat ayrıl
mış olduğu resmi gazetede 
ilan etm ştır. Bu miktar 12 
milyon liradır. 

31 1 inci Klaaa -
DUNYKDA 

NELER 
OliUYOR? 

İngiltere ile Amerika 
arasında hava postaları 

i1 ngiHz gazetelerinin yaz· 
U dıklarına göre iSnümüzde· 

ki hafta lngiltere ile Ameri• 
ka arasında muntazam hava 
postalara tesisi için tecrübe
ler yapılmaktadır. Bu tecrii · 
belerden alınan neticeye g6· 
.re Atlanbk denizinde hava 
postaları tertip edilecektir. 

Bu tecrübeleri yapacak 
olan tayyareden Kalidonya 
tayyaresi üç motörlüdür] tve 
2500 millik mesafeyi j. kate-
debilecek benzini hamil bu
lunmaktadır. Bu tayyare 
Londradan kalkıp lrlandada 
Kilkoriye uğradıktan sonra 
Amerikaya ve oradan da 
Nevyorka gidecektir. Tayya· 
renin katedeceği yani mesa • 
fe 1600 mil olduğuna göre 
bu yolu kolaycacık katedebi· 
leceği tahmin edilmektedir. 
Tayyarenin içinde iki pilot 
ile iki telgrafcı bulunacaktır. 

Kocasına kapıyı açmı

yan kadın mahkum 
oldu 

li'YıO alild Bruns isminde 
IMJU bir Fransız kadını 

Paris ceza mahkemelerin :le 
evinin kapısını geceleri ko
casına açmağa mahküm edil· 
miştir. 

Terzilik yapmakta o)an 
Matild'in kocası Bruns ge· 
çenlerde çok soğuk bir ge· 
cede bir yalağın içinde uyur
ken Paris polisi tarafından 
yakalanarak merkeze ~ ~'\\9-.. 

"'ıt\ • ; .t 
rülaıilş ve orada verdiıa " e ,.., ,-oıı 
dede, herhangi bir geıraf ·•0 

at on birden sonra ·evine 
dönme~e mecbur kaldığı za"' 
man karısının kapıyı açaıa· 

dığını ve hatta bir kere sll 

borularının üstünden çıkarak 
pencereye kadar yetiştiği 
halde karısı tarafından sop• 
ile karşılanarak içeriye so
kulmadığını ve kaçargen de 
başına düşen bir buz parca" 
sile yaralandığmı söylemiştir; 

Bu ifade üzerine ertesi 
günü polis merkezine celbe" 
dilen Matild kocasma karşı 
gösterdiği fena muameledeD 
dolayı mahkemeye sevkedil· 
oıiştir. ~ 

Mahkeme kadını üç guıı 
hapis cezasına mahkum et· 
miş ve barhangi saatta olur· 
sa olsun kocasına kapıyı aç
mağa mahkum etmiştir. 

-------------~---------------~~-------------------------------------------------------~----~------~--~--~~~~-

:Babaların hatası 
-9- YAZAN : EROL TEKiN 

Kapıyı açmamla içeriye beş kişinin 
girmesi bir oldu 

- Öldü ha.. O öldü ha.. ı horlamayla uyandı. Fersiz 
Sevgili oğlum Nazmi öldü gözlerini odada dolaşbrdık-
h.a... Kah kah kah... tan sonra oğdu: 

. . . . . . - Off!. Bu gece başımda 
· · · . . . bir ağırlık var dedi. O ka· 

1 
Aradan bir gün geçdi. 

Yirmi dört saat, koynunda 
yüzlerce dakika ve binlerce 
ıaniyeyi·kolayhkla uyuttular ... 
Ve o korkunç geceler tek
.rar oldu. 

Hasan çavuş derin bir 
lıalıizlik içinde uyuyordu. 
Yüzli, bir gecede, çektiği 

•rabm kırıııklarıyle dol
•iıftu. Nihı)'et · bifyOk bir 

dar uykum olduğu halde 
bir türlü rahat uyuyamıyo

rum. Bu korkunç rüyalar 
beni öldürecek .. Göz kapak
larım, Üzerlerine kurşun kon
muş gibi ağır.. Biraz dala
cak olsam .. 

Kapı şiddetle çalındı. 
Hasan çavuş içten içe 

titredi: 
- Kim o?. 
Diye boğuk bir sesle ba· 

iırdı: · 

- Aç benim ... Muhtar. 
Kapı açıldı. 
içeriye bir gece evvelki 

gibi kır sakalı, kilolu ve 
uzun boyuyla muhtar güle
rek girdi: 

- Buyurun ağa.. Yine 
böyle gece hayrola?. 

- Hiç.. Bu gece seninle 
ciddi bir mes'ele üzerinde 
konuşmak istiyorum. 

- Nasıl ciddi?!. 
Muhtar etrafına bakındı. 

Yalnız kalıp kalmadıklannı 
anlamak istiyordu: 

- Şöyle bir yere otursak. 
- Hay hay ağa.. Şu ta-

rafa buyur. 
Oturdular. Hasan çavuş 

gözleriyle muhtarın gözleri· 
ni aradı. Halbuki onlar her· 
hangi meçhul bir şeye dal· 
mışlardı. 

Yeniden sordu: 
- Ağa •. 
- · ~ v>ar. 

- Biraz evel buraya ciddi 
bir iş için geldiğini söyle
miştin. 

- Evet. 
- Söylesene .. 

- Neye susuyorsun ağa .. 
- Söylemekde güçlük çe-

kiyorum. 
- Neden?. 
- Neden mi? Sana sor· 

madan sana ait bir iş yap· 
tam. Kimbilir belki de razı 
olmazsın .• 

- Neymiş o .. Sen söyle 
bir kere bakahm. 

- Kavilleşdik mi?. 
- Neyi 
- Söylediklerime razı ol-

mağa 

Hasan çavuşun kaşları ça· 
bldı: 

- Anlamadım ağa. Neye 
böyle 8nceden rizamı iıti· 

' yorsan?.. Vakıa ; kİitü bir 
il klli? .. . 

- Hayır hayır., 
Biraz <turdu: 
- Dinle işte söylüyorum. 

Dün akşam senden ayrıldık
tan sonra doğru evime git
tim. Bizim bacı uyumuştu. 

Uyandırmağa da kıyamadım. 
Yatağı kendi elimle yazdım. 
Tam içine girecektim ki 
11Çat ... Çat..,, kapı .. 

- Kim yapıyormuş bunu? 
- Dur bekle anlatacağım. 

Henüz yat~ ğa yatmamışdım. 

Kapının bu gürültüsü içime 
bir korku düşürdü. Beni bu 
vakitlerde arayan acaba kim 
olabilirdi. Bir lahavle çeke· 
rek kapıyı açmağa gittim. 

Dışarıdan ağır bir gürültü 
geliyordu. Kapının kanadını 
açmamla içeriye beş kişinin 
girmesi bir oldu. Ne var ne 
oluyor demeğe vakit kalma
dan bep ,birden yak•uıa sa
rıldılar .. 

::..,_; '_Hrrs:ızlarnn~?. 

- Hayır hayır.. Geleuler 
müftünün oğluyla dört ad•" 
mıymış.. Müftünün oğlu t.• 
yanıma, burnumun içine 11"' 

ı ecek kadar geldi. HiddetiD .. 
den yü.zü kıpkırmızı olmuşd0• 
Sinirden titriyen elleriY!~ 
bana bi' kağıt uzattı. "~ 
oku .. " dedi. 

- Okudun mu? 
- Tabi. 
- Ne yazıyordu? 
- Mektup müftünün oi" 

luna gelmiş.. KendisiniD b~ 
- · · b" d nhi- b•' gun ıçın ce ın e m ..... 

·de" parayla davar almağa gı , 
ceğini bildiklerinden keo~': 
sinden bir mikdar para 11 

liyorlar. 
- Vermezse? • 
- Vermezse bu gece içıSI 

muhakkak '-:endiaini soy•· 
caklarını ıöyJiyorlar. . 

- MlifttiaOn ojlu Niy•t• 
ne ekeli?- -- .... 

(Arkası ·nr) · 
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El
l '- M- Yılbaşı Hediyesi İçin 
namra Tel. a 

1 
r_ ldareainde Milli K&tllphaae ıin~.?..?3 : s • . Ferid eczacıbaşının 

B YARIN MATINEL:ERDEN iTiBAREN 
Ugtlne kadar yapılan Türkçe sözlü fiHmlerin en glizeli Meşhur kolonya ve esa s ve 

8 
Çölde Bir Türk Genci Pudra ve kremlerini tercih ediniz 

fi)ıc~k ve yakıcı diyarlarda ateıli bir aşk ve macara H ~d """""""""""'"'"~, 
au. Türkçe ıözl"u v T" k . .k. . M 'k· \ıl.. • • k bazı J e ur mııı ısı. usı ı kısmını " e l y e l 

Oac1r ;Y•n ve ıöyliyenler: Münir Nurettin·Eftalya Sadi - )+ 

mi/yon/ar'IKisesine 
rr[Koşunuz 

1 Neyzen Tevfik-Meı'ud Cemil-Mahmure Şenses - a 
~ tC Beatekir Selahaddin· Kemani Sadi 

iC AYRICA: .. 
Yeni şişelerini çok beğenecek çok 

beğendireceksiniz 

l 

U Ankara stadının açılma töreni Fenerbahçe·Ankaragücü tt 
't( ve Galatasaray-Albnordu kulüplerinin maçları )t 
te~~~~~~:f.~~~!~~~~·~~?J 

• 
111.ıkroskop gösterir ki 

GÖZLERİN ~1UHAFAZA'-\I ANCAK 
Ga <c PERFA PUNKTUELL » 

r~.ı.~liik c~mlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
Me Çerçıveleri ve güneı gözlükleri f zmir k.emeralh 
~.· •:rret oteli alhada Nafı:ı G6zsr&rdi\ren saat ve gözlük 

ın e bulursunuz. 
l~-..,"'~~;;~ml.e.-ıııı•-=-~-~--~*1mnama1EE~~. 

,.,, 

Birinci Sın1f Mutaha111s 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:ILU 

Cilt ve Tenasül hastalık1arı ve 
elektrik tedavisi 

lıroir - Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 

11-

-·· i 

l~ınir kahvecilerine miijde 
~ır ID&ddettenberi piyasada bulamadıiJnı:ı kahveler için 
ler11a·01•rak yapılan Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvit
ti1ıi ~tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lımir halkının rağbe
~ , •~anan Bebe •e Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 

"•uzın en iyi biskUvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 

mescit cami karşısında 17 4No,da 
Denim Bisküvit yapım yeri: 

-~ Iımail Atamer. ' ~~~~,~~~~~-
~ lzmir ~ü~'!..~~!!~ucatı 1 
1 Halka11ınaı· Kumaş Fabrikasının § 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : '•' 

---'i!Otr---
~tERKEZ: 

S. FER 
Şifa • 

eczanesı 

Hükômet sırası 

Bu defa UGURLU kişemizden: 14741 F'numarab bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 

~ bir çok)vatandaşlar1 servete kavuşturan kişemizd• 

Y ılbası ;ıiyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) .kişesinden alı...a. 

~luhterem müşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiıtirmek İfİD eıa 

büyük radyo temin edilmiştir. 
ızmirde Keçeciler caddesinde 134 numaralı Mil,.alar 

Kişesi sahibi HAYRI AKDÖLEK 

"-l ' • • h t zevkı·nı·. hh ~mmmm~m•••ıt=ı:tmm~ 
.1.1cş er. Hı, aya ınızın sı atınızın ~ 

daimi surette korunma51nı temin edecek ancak ~ TERZi rNecmİ Teker 

İLİR 

Yi~ksel. Kahadavı ır kılandır. i 
9 Evlül Baharat 'IDenosu 1 

Mağazamıza yeni gefottiğimiz Yerli ve!lngiliz kumq- · 
lartm sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif edecek 

1 

en müşkül pesent zevatın gerek kumaşlardan ve ıerek 
ise diki~lerden memnun kalacakları şüphesizdir. 

Zabitan elbiseleri de en son oizamesioi bihakkın tat-
bik etrnek suretiyle dikilir. ~ ! Adres : Kemeraltı ikinci beyler tsokağmda 

~k.9-~~m-..:aa:t;11~ ••~~~~-..:s~Jf . -

• • .. 

aaeaa 

DOKTOR 

m. şevki uğur 1 
BıRıNCı SINIF 

OahiJi hastalıklar mütehassısı 
41 Almanyanın Hambur~üniversitesinde okumuş. Has&a• • 
41 larını her sabah saat d'-l:rnza kadar ve öğleden senra • 
4 birden itibaren geceleri dahi ınuayenc ve tedavi eder • 
8 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay MemduhlUI abo- • 
41 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehaneaindL • 
41 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kan11zhk, za- • 
ı yiflik, kalb bastalıklar11 mide, barsak böbrek hastalı~ 

'~····· ............. ~ .. ••••• 

Sat lam ~ 

1 Zarif ı 40 renk üzerine Kız markalı • Arti., kvmaş;boyası 15 kuruştuı 

1 
Ve Ucuzdur ~ Satış yeri: 9 EYLUL~Baharat~,;deoosn ı: .:_ 

1 Telefon '3882 
Satış yerleri ~ 

1 ~İ:inci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. l'f TERZi h t k • 
~~~maleddin caddesinde fahri Kandemir Oilu~ me me Zt:J ı 
~~~~ı~~ll'Jih~~ ~-·~mefio41• ••• 

~~*~~~~**~~*--~~" Kemeraltın~a ~ükümet karşi.sında n~mara 24 ~ TAYYARE • TELEFON} 
)tı Hıç bır yerde şuhesı yoktur ~ sıneması 31s1 

D Q K T Q R M - E Yılbaıını karıılamak için senenin en biiyük iki 

A. Kemal Tonay = Zengin /_kişesi m 1 - Çinırene Baron 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ! Türk Hava Kurumu ! Adolphe Voblhrück. Gabrielle Gahrio tarelııadH 

hastalıklar mütehassısı ,. m temsil edilen fevkalide filim 

.~· İ8tuyonu kupamclaki Dibek aoı..ı. b•1111· ~ 1. Na On m 2 - Kadınlar klubu 
~- 1ayıh ey ve muayenehanesinde aabab saat 8 den M Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN E . . . , 
._ •at 6 ya kadar baatalanaı kabal eder. ~ KIŞESI) inden bir bilet alınıı. Bu suretle hem yurdunuza l!ıl Mayerling Katraaa•İ büyük yıl~ız Danıelle Darıeaka ue 

W.ı:-caat ~dea lautalara yapıhauı li11mplu sair )t •e hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere ~ esen 
lar ~ •• •kroekopik maayeaeleri iJe veremli baıta· 1f kolaylık•olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak· S AYRICA : 
~apıbaaıına avu ı&ı&Jea Paomotorab muayene· ~ sitle bilet satılır. Zengin kiıesi birçok vatandaşlari zengin m Paramunt dünya haberleri ve 

•llatezamaıa ,..~. Telelola: 4115 etmete karar vermiıtir. ! 
Adrer. HOkOmet ceddeoi Kemeraltı karakol ittisalinde E 

ZENGfN Kf ŞESf , 1111& . . 
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Bel e diye, buna nıey-

dan vermiyecek 
Belediye, kömür ihtikarına 

meydan vermemek için esas
ı lı tedbirler almağa karar 
r vermiştir. Belediye riyaseti, 

dün, şehrimizde mevcud kö-

ı mür stoku hakkında tetkikat 
yaphrmış ve stokun ihtiyaca 
yetecek nisbette olduğunu 

ancak bazı kömürcülerin fır
sattan istifade ederek fiat

. ları yükseltmek istediklerini 
tesbit eylemiştir. 

Bu . vazeyet karşts1nda Be-
1 Jediye baıka yollardan yürü
meği daha faydalı bulmuş 
ve kömür alarak halka .sat
maği' kararlaştırmıştır. Şeb· 
rimiz~e.ki büyuk tacirlerden 
ve icabederse civar kaza ve 

e kölerden kömür alınacak ve 

halka maliyet fiatına satıla
caktır. Belediye iki üç güne 
kadar otuz bin kilo kömür 
getirtecektir. Bu kömürler 

c 4,5 . - 5 kuruştan ve her fer· 
de beş kilodan fazla veril

. memek şartile satılacaktır. 

Vilayet 
Büdçesi 

Vilayet büdçesinde yapı
lan tasarrufla Maliye bisse
sının ödenmesi hakkında 

Vi.liyet Daimi Encümeni ta
rafından verilen karara aid 

mazbata, Dahiliye Vekaleti
ne göederilmiştir. Viliyet 

büdçesin yakında tasdik edi
lerek geleceği tahmin edili
yor. 

Polonya'dan 
palamut hüli
sası isteniyor 

Polonya' dan tanınmış bir 
firma Türkofise müracaat 
ederek, memleketimizden pa
lamut hüliıası almak istedi
jini bıldirmiştir. 

Yaralamak 
Keçeciler Sağır ıokağtnda 

Hayım oğlu lsak, Mahmud 

oğlu Kemali biçak ile aya
iından yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Kumar 
Zabıta mühinı terti

bat aldı 
Yılbaşı geceleri bazı kim

seler şans denemek için ku-
mar oymarlar. Zabıtamız 

kumar oynayacak olanları 

yakalamak ve mahkemeye 
Yermek üzere mühim hazır

lıklar yapmıştır. 

Umum hanede 
bir vak'a 

Kemerde umumhaneler 
arasında Şeref oğlu Mustafa 

111Dumi kadınlardan Ali kızi 
Şazimendi jilet biçağı ile bo
jazından ve yüzünden yara-
liadığında n yakalanmıştır. 

ispanyadaki harb çok f e
( 

Cl bir vaziyete 
Belgıad 30 (Radyo) - is

panyada biç bir taraf galib 
ve faik bir vaziyette değil

dir. Büyük devletler bir ta· 

• • 
gırıyor 
bir gemi ispanya cumburi· 

yetcUerine 19 tayyare getir
mektedir. 

Nasyonalist kuvvetler En· 

Amerikanın silah göndermesi 
üzerine Almanya, ltalya ve 
Portekizin birleşerek ispanya 
asilerine yaptıkları yardımı 
artırmalarından korkulmak-

rafran ademi müdafaadan dülüs üzerine ilerlemektedir-ta ve endişe edilmektedir. 
bahsederlerken, diğer taraf- Rusya ademi müdahaleyi ler. lngiltere siyasi mehafili 
tan müdafaaları artıkmakta kabul etmekte ve fakat ha- asi kuvvetler kumandanı ge-
ve ~er iki tarafa ailah, ceb- kiki ve sıkı bir mürakabe neral Frankonun hezimete 
hane, asker ve zabit gönder· istiyecektir. uğrayacağını söylemektedir· 
mekte devam etmektedirler. Amerikadan hareket eden ler. 

ooooooooooooooooaoaoooooooooooaooocooo aooooooooooooooo ıooooooooooooooOOOOODCX>OOOO 
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DONVA POLITIKASI: 

Sancak davamız 
U zun yı•lardan beri devam eden ve asırlann mahsulii 

olan Türk - Fransız dostluğu büyük bir imtihan dev-
resi geçiriyor. Sancak davamızı anlamamakta ısrar eden ve 
büyük bir hı1kikat .ve zarur~tin neticesi olan talebimizi 
kabul etmiyen Fransa, bugiin içinde bulunduğu siyasi vaıi· 
yet icabı da Tilrk dostluğuna dört elle sarılman mecburi· 
yetindedir. 

F ansanın ekseriyeti ve Fransız gazetelerinin çoğu An
takya ve lskenderun havalisinde Türkiye ile anlaşma· 

sına istiyor. Ve iki dost memleket arasındaki bu anlaşmanın 
gecikmesinde geciktirilmesindeki sebeplerede şaşıyorlar .• 
Fakat bütün bunlara rağmen Paris müzakereleri doruyor ve 
Fransız davam!ZI kabnl etmez görünüyor .. 

F ransa Avrupudaki sıkışık vaziyeti dolayısile Türk dost· 
)uğuna, ve Türkiyenin temsil ettiği dostluklar ve aı.ılat· 

malar silsilesine' muhtaçtir. Bu ihtiyacı bugünkü Frausıı 
devlet adamları da teslim ediyorlar. Fransa için takib edile· 
cek tek bir yol vardır. O da Türk dostluğunu kaybetme· 
mek ve Türk davasını olduğu gibi kabul etmetir. Fransa 
bu yolu terkettiği gün ne olacaktır?. 

Türkiye, kararını ve miştir. Antakya ve lskenderundeki 

Atin ada askeri bir kanun 
neşredildi 

kardeşlerinin daha fazla ezilmesine müsaade etmiyecektir. 

1 
Yılbaşı ıriyan- Bu muhakkaktır. 

1 POLITIKACı 

~osunu bu 2ece oo oo 

radyo verecek Belçika kralı 1 Karasuda iki Atina 30 (Hususi) - Bugun askeri kanun neşredildi. Bu 
kanuna nazaran bir seferberlik ilanında bütün askeri fabri
lar askeri idarenin emrine verilecektir. lstanbul 30 (Hususi) - -Baştarafı 1 incide- kişi boğuldu 

Türk hava kurumumuzun caktır. M H ,. ) _ M un Istanbul elektrik şirketi mü
dürleri muhakeme edilecekler 

yılbaşı münasebetile tertip Bundan bir buçuk sene uş ( ususı ba '::at· 
ettiği 500,000 liralık piyango evvel bir otomobil kazasın- Altınovasını başt~n şa 
Bugün akşam saat 20 de da karısı · ölen Belçika krah eden ve ovayı ikıye ayırarak. 
Asri sinemada rekilecek ve Leopoldun Avusturya kralh- geçen karasu üzerinde tek bkıt lstanbul 30 (Hususi) - Istanbul Elektrik Şirketi müdür· 

lerinin vergi kaçakçılığı suçundan mahkemeye verilecekleri· 
ni bildirmiştim. Şirket müdürlerinin mevkufan muhakeme 
edileceklerinden bahsedilmektedir. 

,. k ·· .. b J ası sık sı kazanan numaralar radyo ile ğma namzet Prens Ottonun opru u unmam 
hemen bildirilecektir. ablası Düşes Adelaid ile ev· acıklı kazalara sebeb .. 

01~ak· 
· leneceği bir müddettenberi tadır. Köylü köprusuzlük 

Yeni Türk - Italyan ticaret 
anlaşması 

Istan bul da kar söylenmekte idi. yfü.ünden suyu yüzerek ger 

1 ·1· 1 · · d mekte bazıları da nehrin 
"' ya2ıvor 

ngı ız gazete erının yaz ı· ' 
ğına göre hunu istiyen hü· cereyanına kapılarak boğul-

lstanbul, 30 (Hususi) 
Gece yarısı • Burada havalar 
tekrar 'soğumuştur. Şimdi 

kiimettir. Fakat kral bu tek- maktadırlar. 
lifi kabul etmemektedjr. iste bir kaç gün evvel de 

A~kara 30 (A.A) - Yeni Türk • ltalyan ticaret anlaş
ması 29 kanunuevvel 1936 da Romada imzalanmıştır. Muka
velenin müddeti 18 aydır. 

İzmir Amerikan kolle ji 
elin kar devam etmektedir. 
Şehir beyazlara bürünmüş-
tür. 

Ankara 30 - Maarif vekaletince satın alınan lzmir Ame· e• h b 

Çünkü, çok sevdiği karısının 
ölümü ile başına çöken acıyı 
henüz tamamile unutmuş de
ğildir ve unutmıyacağını söy
lemektedir. 

rikan kollejine resmi bir mekteb yerleştirilecektir. tr ırsız şe e-
Mısır memleket müdafaası için kesi yakalandı~ 

7 • 1 l• h k Maltızlarda IsmaiJin evine 
mı von ıra arcanaca girip 37 lira para ile yarım-

Kahire 30 (Radyo) - Mısır kabinesi, memleket müdafa· şar liralık bir çift küpeyi 
ası için 7 milyon lngiliz liralık fevkalade tahsisat kabul et- çalıp kaçarken suçüstü ya-
miştir. Akdeniz sahilleri tahkim edilecek ve Mısır•ın askeri kalanan lzniyeli Halil Teki· 
kuv~etleri artırılacaktır. nin isticvabında Ramazanı.:. 

İngiliz silahlanma uro2ramı 

Siyasi bakımından Avus-
turya ve Macaristana yaklaş· 
mak istiyen Belçika hükumeti 
kralı prenses Adeliid ile ev· 
lenmeğe zorlamakta ve bunu 
kabul etmezse istifasını' ver· 
mesini istemektedir. 

O zaman kralın yerine 6 
yaşındaki oğlu geçecek ve 
kurulacak olan niyabet mec
lisi istediği siyaseti görecek
tir. Londra 30 (A.A) 1937 senesi başlangıcından itibaren tak

rar silahlanma programı taci edilmesi derpiş olunmaktadır. 

Bu proğram 1936 programına nisbeten yüde milyon fazla 
masarifi istilzam edecektir. 

arkadaşa lsmail oğlu Tahirle 
birlikte, Karantinada oturan 
Zümrüt, ltalyan bahçesi ya
umda oturan Çukurçeşmede 
Hasan Hüseyin, Hafize, Hü· 
riye, Hilmi, Bakiye. Maltız
larda ismet, Alsancakta Jo· 
zef ve Eoverin evlerinden 

Almanya müs
temlike istivor 

Bilhassa beş kruvazör, bir tayyare gemisi, 18 torpito 
muhribi ve 6 tahtelbahir inşası için tahminen 30 milyon 
siparişte bulunulacağı söylenmektedir 937 seçesinde 2000 ve Birinci Kordonda Kavu-
tayyare inşa ed!lmesi, yedok stoklar vücuda getirilmesi ve kinin pansiyonuna girdikleri-
memleketin harp halinde endüstrisi kiyafetinin temin olun· ni ve bunlardan başka Kar-
ması da nazarı dikkate Fahnmıştır. şıyakada, Turan ve Burno-

CXJOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooocooooooooooooooo va da hırsızlık yaptıklarını 

Moda belası ve l Borsalıaberleri PsöyI•m;!ir. k • 
k d 1 ft Çuval Cinsi Fiatı ar 1 ODgresı 

8 10 arı 246 üzüm 13 50-20 50 C. H. Partisi vilayet kon-

ı'ektiklerİ 480 bugv day ' 6_ 7 ' gresi dün saat 15,30 son 
~ toplantısını yapmış ve dağıl-

19 sısam 18-18 mıştır. Dünkü toplantıda Londrada profesör Oland 

geçenlerde verdiği bir kon-
feransta modanın hatırı için 

aç oturmak zahmetine kat
lanan kadinfarm içtimi hayat 
için tehlikeler yarattığını 
söylemiştir. 

Zayıflamak modaya uygun 
bir vücud sahibi olmak için 

ğendini lüzumu kadar besle
miyen kadınlar hem vücudu-

nun zayıflamasını ve hem de 
muhtemel hastalıklara karşı 

o vücudun mukavemet ede
memesini mucib olmaktadır. 
0nun teşkilati muhtelif mik-

98350 paJamut 250-480 geçen zabıt okunmuş ve 
-----"""~___......... 

roplara ocak açmakta ve bu 

yüzden bu gibi kadınlar 

kendi - yakıularının hayatı 

için de bir tehlike uyandır

maktadır. 

Bundan maada sebepsiz 

zayıflamak istiyen kadınların 

doğuramamalarını da intaç 
etmektedir. Profesör sozünü 

şu suretle bitirmiştir: 

- Sağlam bir vücuda ve 
gürbüz çocuklara malik ol~ 
mak istiyen kadm yimelidir. 

aynen kabul edilmiştir. 
Bundan soma merkt z 

kazasının dilekleri birer birer 
izah olunmuştur. Bilahare 1 
Kültürparka gidilmiş ziyafette 
valimiz Falı Gil!eç çok kıy
metli bir hitabede bulunmuş 
ve Cumhuriyet Halk Partisi· 
nin millet ve memlekete 
bundan bö, le yapacağı yeni 
ve hayırlı işleri çok açık ve 
samimi bir dil ile anlatmış 

ve hitabesi kadar samimi ve 
candan duyğularla alkışian-

mıştır. 

- Baş tarafı 1 incide -
gesiz yaşayamıyacağını bil
dirdi. Scbachta göre Alman· 
yanın münbit toprağı yoktur. 
Nüfus artıyor. iptidai mad· 
delere ihtiyacı çoktur. Bu 
qaziyette Almanya ya geniş
lemeli, yahud da patlamalı. 

Alman gazeteleri, sömürge 
meselesi üzerinde çok duru
yorlar, Japonyanın Mançur
yayı, Italyanın da Habeşis· 
tanı aldıklarına ima ederek 
bu iki aç devletin ariık doy· 
duklarını, binaenaleyh ortada 
aç olarak yalnız Almanyanın 
kaldığını yazıyorlar. 
Amanyanın sömürge me

lesi üzerinde bu kadar dur-
ması, en geniş sömürge sa
hibi olan lngilterede telaş 

uyandırmıştır. lngiliz gazete
leri de spmürge meselesinin 
halli Almanyaoın ve her 
halde Avrupanın ikuisadi 
derdlerine çaresaz olamıya
cağıoı yazmaktadırlar. Bu
nunla beraber, Almanyanın 
bu sömürge davasını haklı 

vukua kelen acıklı bir kaza, 
bu nehir üzeıinde bir köprii 
lüzumunu şiddetle hatırlatPl1f 
bulunuyor. 

Hibyan köyünden 55 yaş· 
Jannda Bedri isminde bit 
ihtiyarla 12 yaşında f>erit•0 

ismindeki kızı köyleriodell 
Marnik köyüne giderlerkell 
Karasuyu geçmek istemişler, 
birdenbire suyun cereyaouı• 
kapılarak boğulmuşlardır· 
Yapılan araştırma neticesinde 
ikjsinin de cesedi bulunmUI'" 
tur. Zabıta tahkikata devalll 
etmektedir. ___.. 

bulan lngilizler yok da de"' 
ğildir. 

Bunlar vaktiyle dış bakaD1 

olup da çekildikten bir müd
det sonra bahriye nazarlığın• 
geçen Sir Samuel Hoar'ıo, 
Milletler Cemiyetinde aöyle
d1ği nutku hatırlatıyorlar· 
Malumdur ki o nutukta Ho
are, sömürge mahsüllerioİD 
taksimi için bir teki fte bU'" 
lunmuş ve bu meselenin tek'" 
lifini ileri sürmüştü. 

Bu, AJmanyaya sömürge 
vermemek için bir vaid ol
mamakla beraber, her h~1t: 
sömürge davasin.n çaresı t 
lunmak lizımgeelen bir der 
olduğunu itiraf mahiyetinde 
~i. 1 

Öyle görüyoruz ki Jogı : 
tere, sömürge davasını, Pl~l 
ferid bir mesele olarak dcl

1 

de silahsızlanma, garbd ... ~~ 
Şark lokarnoları ve ıg 

b ...... 
Avrupa meselelerine •f .1 l ya ı e 
mak şarble A ~ao tmek-
görüşmeğe temayul e bu 
tedir. Ancak AIOJ•~Ya .. 
kadar ağır pahay• ~o:urg; 
satın almağa raı• 0 a mı 1 B lk'd Aloıaoyaaın raı 

e ı e d'kl . . . dit 
olmıyacagv ını bil 1 erı ıçın 

T 1 bd ki lngilizler Iogı ız er 
yolu tutmuşlardır. 

'Her. av bir co~ vatandasları 
.. bUYük bir servetekavuf(luraa (Saadet) kisesinden piv~~-~~ b~letleri~izi aı~ktlak~ 
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