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bırakıb kaçan kadın 

ı Hayır ben senin 
karın değilimi --·-··. REN BiR BANGERIN 

METRESiYiM! 

F ransada Marsilyada füy· 
ler örpertici bir cinayet ol
muı fakır bir ·belediye me· 
muru karısını öldilrmlftlr. 
Hadise ıöyle olmuttur: 

Jau iımiudeki belediye 
memuru bir rtın evine git
tiği zaman kansını evde bu
lamamıştır. irili ufaklı llç 
çocuğu Jau etrafını almıtlar 
ağlayarak ıunlan ı&ylemif· 
lerdir: 

- Annemiz hababJe,U. 
evden çıktı. Bir daha ıel
medi 1 

Vilademir bu ıözlele du· 
yunca derhal poliıe mtlraca
at etmiş, aradan gllnlt:r, aylar 
geçmiş fakat kanımdan bir 
haber alamamıştır. 

Zavallı belediye . memura 
12 senelik karısının bir ki· 
zaya kurban gittijine kanaat 
getirerek 11:zlıyan yllrejiae 
taş basmış ve üç 61uthtbae 

- Sonu 4 ünc6de -
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-AVNi DOGAN'A SAVGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönül yakan bi~ aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

-50-
Beni rn sefalet ve felaketimle neden sevinnıişti, 

bunu bir türlü anlıyanıadım ... 
- İşte bu ye s ve ümid- ı - Bu maliye memuru, fe-

sizlikle yanan Cavidan ve legin pençesi altında titriyen, 
annesi ertesi sabah ta mali- talihsizliğin ayağı altında 
yenin icra memurlarını ka- çiğnenmiş fakir bir aileye 
pılarmm önünde. buldular. daha merhametli davraı:ma-

- Bunlar ne istiyorlardı? sını istiyemezdim. Çünkü 
- Vaktile bir memurun dediğim gibi, o vazifesini 

yanlış yaptığı bir hesab ne- yapıyor ve bence vazifesini 
ticesi olarak eksik alınan hakkiJe yapan bir memur 
bir verginin tamamım tahsil her şeyden evvel nokta, 
için bir haciz kararını tat- takdir ve takdis olunmalıdır. 
bik için gelmişlerdi. Baba Yalnız unutamıyacağım ve 
yadigarı bir çok babaca kıy- ölünceye kadar gözümün 
metsiz fakat aile hatırası önünden gitmiyecek korkunç 
bakımından çok değerli son manzara ve belki can verir-
kalan eşyalar da haciz sure-
tile alına ak satılacaklardı. ken de bana b;r kabus gibi 

Cavidana yüreğim parça- musaHat olacak iğrenç bir 
hayal kalıyor ki o da b~ lanmış olduğu halde sordum: 

- Acaba bir yere başvur-. maliye memurunun; perişan 
sak, bu kararın icrasını te bir ailenin, kendisinden 
bir ettirmenin yolu buluna- daha perişan bir kaç eşyası-
maz mı? haczederken gözlerinde ça-

- Hiç olmazsa baba ya· kan sevinç şimşeği idi . 
digarı bir kaç küçük eşyayı Evet, o vazifesini yaptığı 
kurtarmak mümkün olsaydı, için ben ona takdir dolu 
buna ne kadar sevinecek: bir nazarla bakarken, oiıun, 
tim. Bu çok eski ve hayli beoim bu yürekleri parçah-
karışık bir vergi bekayesi sefalet ve feliketimle neden 
meselesi.. Bunun için memu- seviniyordu, neden eğleni-
mura müracaat ettim. An- yordu, ben ona ne yapmış-
laşılan yapılacak bir kolay- tım, sefaletimden, ölen ba-
lak yok. Tabii vazifesini yap- bamm bence en değerli eş-
mağa gelen lir memura va- yasından mahrum kalmakla 
zifesini yaptığı için kin ve duyduğum elem ve matem-
garaz beslemeği hatırımdan den niçin kendisine bir neşe 
bile geçirme!ll. Yalnız hatı· payı çıkarmıştı? Bunu bir 
rımdan çıkarmıyacağım bir türlü anhyamadım, ve anh-
nokta vardır. yamıyacağım! 

- Nası) bir nokta? ( Arkası var ) 

~~~~ fel~~~ 

Dörtler :Büyük bir 
İttifakı !Komünist 

( Halkın Seal ) 10 ~;. 

ücbucuk milyon IİHTiLAL YA~N JAPO~i 
P' l ' h d• .' Ne idi, nedir ve ne oldJS~~ 

O onyaya U lSl· istiyor? •. 
---------- 00 - 2 - • ._. Yazan: ZEKi oS~ 

Diyet meclisine verilen bir ka-, Unutmamalıdır ki Japon- ne girdiği takdir oıuodıfr i( 
1"' •h t t d• yayı bu istila sevdasına dü- General Araki de Y'~ 1( 

DUO ayı 8SIDI PrO es 0 e IyOr ı ~üren ve bu işte acele etti- hatayı anlamış ve Sü b; 1( 

HA-H_A. ML AD VAR-8 .• 0 .. VADA -TOPLANDI 1 ren saiklerden biri de bolşe- lığından çekilmiş i.se ; ~ 
Madam Yan Pristorun Ya

hudiler aleyhindeki hareke
ti mıralay Aleksandr Pristo
run karısı, diyet meclisi aza
Jarmdan madam Yan Bolonya 
Yahudilerinin kestikleri hay
vanlarm şekli hakkında bir 
kanun layihası hazırlamış ve 
kamaraya vermiştir. Bu la
yihayı parlamentonun ekse
riyeti ve kabine muvafık 

görmektedirler. 

J1 vik korkusudur. Çünkü Ja- çekilme bütün kabıoell d ~ 
vonya, bolşeviklerin Çinin düşmesini mucib ollllr Madam Bristor layihasın- · to 

da sebeb olarak medeni gafletınden istifade ederek Bunun üzerine lmparak,~ ~: 

Layiha Lehistanda oturan 
üç buçuk milyon Yahudiyi 
ay,aklanc:Jıkmıştır. Layiha Ya
hudilerin yidikleri c tler için 
kesilen hayvanların yeni ve 
umumi usulde kesilmel •dir. 

Diyor, ve Yahdilere satı
lan etlerin de Hırisliyanların 
etleri kadar ucuz olmasını 
istiyor. Yahudiler ise hayvan 
başına alınan . 135 frangın 
çok olmadığını ortaya süre
ı ek asırlardan beri kabul olu-
nan bu usulün tebdili caiz 
olamıyacağını iddia ediyor
lar. 

[•l 

Habeşler 
Ambayoko 
Tepesine 
l~ Hücun1 Yaptılar 
Ruma (Radyo) - Eritre 

cephesine giden gazete ay
tarları Tembie muharebesi 
hakkında yeni tafsilat veri
yorlar. Bu münasebetle Ha
beşlerin ateşli azmini, feda
karane saldırışlarını da zik
rediyorlar. 

Ambayoko balkanını işgal 

memleketlerdeki hayvanatı 

ehliye cemiyetlerinin bu şe
kildeki zephiyeleri protesto 

ettiklerini, bahusus ki bütün 
medeniyet aleminin kabul 
ettiği bir usulden yahudile-

rin ayrılması muvafık ola
mıyacağını söyliyerek bu 
kanuna aykırı davranacak

ların yedi bin frank ceza 
ve üç ay mahbus edilmeleri 
suretile cezalandırılmaları 

hakkındaki maddeye Polon
ya Yahudileri pek çok kı

zıyorlar. 

meydan alacaklarıni, bu mey- dürüldüğü şayıası çı 
danı Japonunu ulusal ama- fakat esasen öldürül~~ 
cına, günün birinde, bir sed ölü diye bir tabutun 

1 
0 olacağını temin ve zennet- asHerin elinden kaçırıl•~ 

günkü başbakan O~' .. 
miş, bilki de daha ağır ya- r ~· 

kctbine teşkiline melJlLl 
111 pacağı bu istila siyasası oğu· di. Okadanın sıyasası 

runa Japonya hem içerdeki dil idi. ( 
hazırlıklarını ve hem memle- Okada ıçın İngilt.e 

1 
ket dışındaki programını gönlünü almak kafi id•· 
hazırladı. Fakat bu hazırlık- kü Japooyanın göziill...:~ 
lar hem Rusyayı koşkulan- zaten İngilrere idi. fo~" 
dırdı ve hem de ingilterenin ile iyi oldukca Amer•~ r 
menfaatlerini e7.di. bile korkmağa lüzuıO ~ 

Bahusus J aponyanın aske- mezdi. Binaenaleyh ~ıJ 
ri partisi lideri ve o zama- Jakonyanın dış baka"~ ~ 

Muhtelif 
nın harbiye nazırı olan ge- Japanyanın Londra l;ıı1 

hahamlıklardan neral Arak ' 1933 de Tokyo ?lan Hirotayı getirdi. ~Jı ı, ~ 
g .!len protestolar ile beraber J ·ı · · b 1 ı d l d tarı 'i. gazete erı e neşretbğı eya- ngi iz ev et a aın . O ~ 
Varşovada bir toplaatı yapan natında Japonyanın bütün bir ilği payd~ etıniştı. Je 
hahamlar bu :ıebhiye para- uzak şarkın sahibi olacağını içindir ki, lngiliz a~ 
sının hahamların aylıklarını söylediği zaman İngilterede adamları Hirotanın 6 ·~ 
temin için havraların bir va- vaveylalar kopmuş, Ru _,yada inanmışlardı. İşte bu 5j' 
rıdatı olmakla beraber Ya- heyecanlar uyanmış, her iki yardımile Japonya ile ~ ] 
hudi dininin bu şekilde zeb- tarafta sarı ırk tehlikesine tere arasındaki ilgiler ıJ!da. 
hiyeyi mecbur ettiğini orta- karşı duracak çare tedari- vetlendi, hatta dostluk 1 

ya sürmüşlerdir. kıne koyulmuşlardı. Ozaman kelerine kadar vardçı"ıı 1 ı 
B E 8 S Tokyoda general Arakinin Gerek Japonların 1 e 

nazaryesinin Japondada tev- raklarıoa akınlarından g ~ 1 
Askerin bir 
Çift bıyığı 

Parlan1entoda müna
kaşa edildi 

Bugünlerde İ~giltete par
lamentosu bir askerin bıyık-

larile meşğul olmuştur. Bu 
asker amirinin emrini yerine 

getirmediğinden dolayı divan 

harba mahkum olmuş, bu 
mahkumiyet parlamentoda 

lid edeceği tehlikeler Tok- deniz konferansl~rı~, ] 
yoda sezildi. Bu siyasanın ihtilafı efkardan vakıt f 

Japonyaya karşı Avrupa dev- hasıl olan anlaşaın•"'~ Ye 
!etlerini birleştirerek genel lar bu sayede be' h, 
savaşta Almanyanın düştüğü oldu. (İ 
dergeye düşürmek tehlikesi- (ArkaS~ 

~~~~ ~~M~ 

Yeni Ads~ Kızıl Çinliler 
İleri hareketine devam . 

·edivo.rlar 
İstanbul - Havas ajan

sından: Fenirank mmtaka
sında büyük ve kanlı müsa-

d ~~ 114 üncü sayısıP ·~, 

Ne oldu 1 Matbaası daha 
Paris (Radyo) - Alman- eden Krragömleldilerin elin-

Sofya ( Radyo ) - Yeni H b 
yanın Ren havzasını asker den kurtarmak için a eş-

istihzahı mucib olmu~tur. 

Harbiye nazırı izahat vermiş 
ve demiştir ki: 

demeler olmaktadır. Şanzi 

yerli askerlerine galib gelen 

İsmail Hakkı, HayatıP ~j! 
nu, tetkikler ve teıı ı 
kanını veren kadı~·~' 
üzerinde dedikodu, 1. 1 

rüyamdaki mektep, J?.~, 
din Şadan aşk ile ın&J 5 
cami, siyasa acuııuı 0~ 
Nurj lıeri, Hitler Ala>~~ 
nıo ana kanunları, 

1 
Bölük kumandını bu askere bir evin alt katında gizli bir k 

yerleştirmesi iizerine bay l~r korkunç savletlerle oni i bıyıklarını traş etmesini em-
Edenin kurulmasını düşün- komünist matbaası daha keş- kere hücum yapmışlar ve 

f d 'ld' p ı· b mi~tir. Asker bu emri ifa düğü dörtler paktı projesinin e ı ı. o ıs urasını gece balkanın tepesine kadar tır-
etmemiştir. Zira askerin sev-de suya düştüğünü yazan kuşatarak içinde bulduğu iki manarak fedakarlıklar gös-

kızıl komünistler T eyoane 
60 kilometro yaklaşmışlardır. 
Pekin resmi çevenleri Ja

pon müdahalesinden korku
yorlar. .Şayed kızıllar Teyo-b 1 b Ed t · ı d' F k t b ·· b diği onu bıyıksız görmek is-. ura gazete eri ay enin kişiyi hapsetti. Ayni zaman- ermış er ır. a a ugun u 

İngiltere - Fransa - Fransa ve gayretler seıneressiz kalmış- temezmiş, binaenaleyh asker- ani alırlarsa bu korku arta-da komünistliğe aid yüklerle 
Almanya arasında yapmağı matbu evrak bulundu. tır. ler bıyıklarını traş etmeğe caktır. Hopey ile Şanzi ara-
tasavvur ettigi dörtler ittifakı 

1 

~------·~· ~uuu............ -~ Son gelen haberlere göre mecbur olduklarından bu as- sındaki hududu takviye için 
hakkındaki ümidlerin de He yapmak istediği hava bu harb meydanında iki ta- ker l<anunun bu maddesini Pekin hükumeti yeni jandar-

Sadi "Devlet ve ihtilı;, 
Fuat Sabitin Hikmet ,.ıci 
na vevabı, Dogan 

1
,,.

1 
... 

Umut, V. G. Kitap ~I 
Gültekin Paul Valer'/• l 
Hemingvvey. Afrika. ) (tJ 
rinde Bililiotheropıe'.u 

•tıP'· 
Adanm bu sayıdan 1 ı~ 
kral Karksın "Kapit• f 

çürüdüğü ilave ediyorlar, ma- kuvvetleri ittifakmında tavını raftan da binlerce cesed kal- amirinin emrini ifa etmedi.. ma ve polis kuvvetleri gön-
amafih İngilterenin Almanya 1 ka_çırdığını zannediyorlar. 1 mış'. ır. ğinden mahkum olmuştur. derdi. yor. 
woıiıiıiıııııııiillİ_.İllillııiiıliİllllİlllİilll .. ...ii...i ..... ._ ............................. ..ı~--:mıı---ıımııı1m111.._ ......... ~~!lllll~--------------~--;;·~ 

hülasasını ilave olara1' 

İZMİRLİ 
BİRKIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 39 

İki cazband mütemadiyen 
• 

en çoşturucu, en bayıltıcı, 

en kudurtucu parçalar çalı
yordu .• Büyük bir neş'e çıl

ğınlığı içinde kadm erkek 
yüzlerce çift dansediyordu. 
Biraz sonra numaralar baş
ladı. 

Yarı çıplak, batta çıplak 

denecek kadar vücudlarımn 
en caz:b yerlerini açan ka
dınlar, yılan gibi kıvır kıvır 
kıvrılarak çeşitli danslar ya
pıyorlar, her kadınm gönlü
nü çelecek kadar güzel ve 

çelik bir yay gibi gergin vü
cutlu delikanlılar bu kadın
larla beraber insanı çıldu t
mak, kudurtmak için elle
rinden geleni yapıyorlardı. 

Burası, eğlenmek, çıJdır

mak, kendinden geçmek is· 
tiyeo kadın ve erkeklerin 
bir mabedi idi. Barın bütün 
gayesi burada oturanlara 
hoşça bir vakit geçirtmekti. 

Herkes içiyor, oynayıp ve 
kabkahalr bası basıveriyor
lardı. Bu neş'e ve çılğınlık 
dekoru içinde kendimi o ka-, 

dar yabancı ve o kadar 
garib buluyorum ki... Benim 
gibi muztarib, içi kan aglı
yan bir kadının burada ne 
işi vardı. 

İçimden gizli bir ses: 
- Sen ızdırabınla kıvran, 

eri ve geberl.. İnsanlar ba
yatı nekadar güzel ve neka
dar neş' eli buluyorlar! Di
yordu. 

Muhakkak, bu salonda bu 
çılğın neş'e ile benim kadar 
işkence duyan bir kimse 
daha yoktu .. 

Ben böyle hazin hazin dü
şüaüıken, sahnede en coş
kun numaralar yapılıyordu .. 
Barın bütün müşterileri bü
yük bir dikkat ve hayretle 
bu numaralan seyrediyor
lardı. 

Madam T omson bana : 
- Baki Deni.. Aıağıda 

şurada bir masada tek ba
şına oturan bir adam var .. 
Sahneye arkasını dönmüş, 
kafasını iki avcunun içine 
almış düşünüyor .. 

- Hani? dedim. 

·- İşte şuradaki sağ kö
şedeki masada ... 

- Göremiyorum ... 
- Mavi tuvaletli kadın 

var ya .. Onun sağındaki ma
sada .. 

Evet bu neş'e mabedinde 
benim gibi muztarıb bir 
adam daha vardı. Bu, kum
ral sakallı bir gençti.. Salo
nun bütün eğlencesine göz
lerini kapamış, sahnenin yarı 
çiplak güzel kadınlarına ar
kasınt dönmüş, masasının 
üzerine kapanmış duruyordu. 

- Gördüm ! dedim .. 
Az kalsın bir hayret nidası 

koyuverecektim .. : 

Artık gözlerimi, kumral 
sakallı genç ve dertli ada
mın masasından ayırmıyor-

dum .. O, mütemadiyen siga
ra işiyor ve on beş dakika
da bir, Viski bardağile du

daklarını ıslatıyordu. Okadar 

durğun gözleri vardı kı bir 
adım ötesini görmiyordu. 

Onu böyle, muzdarib ve 
dertli görünce vahşi bir zevk 
duydum. 

- Oh! Dedim. Birazda 
sen kıvran, birazde sen eri ... 
Nasıl beni bırakıb kaçarmı

sm ? .. 
Fakat onun benim için bu 

hale geldiğini kim inanabilir

di.. Eğer onun ızdırab men
bağı ben olsaydım, o saadete 

erebilseydim, beni bırakıb 
kaçarmıydı ? 

O neş'eli ve çılgın Ahmed, 

k. b·ı· h · k d10 i~ un ı ır angı a , 
bale gelmişti... 

01
1 

Barda, rahdsız ; 
başladım.. GözleriOI / 

madiyen, Ahmedin ıı>' 
kayıyordu. ~; 

Biraz daha otı.lr 
sonra: 

- Gidelim f dedirO•' 

Kalktık ve çıktık··· ,Lf 
·tıV' 

Artık dün gecede 
1 i 

onu mutlak surette 11 ~, 
ğa karar verdim.. 0 1 ~ / 

·· ·· k d dertl• ·ı uzgun, o a ar ~ıı 

kadar kendinden ge;, .~ 
vaziyette ki bir dil r ı 

d b' hatırlamasız, bir 11 ~·· 
dönmesine irnkin '1° / 

Onu beklemek, se~, 1 

ölünün dirilip karşı l 
masını istemek kad•'' / 
sız ve gülünç .. ( Ark-" 
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DOKTOR i 
Ba A. Kemal Tonay ,. 

ı ~iman Doktor Avostelin 

ı Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali 
Sigaranın nikotiaiui klmilea çe

ken Alman do~torlanndan Profe

k:teriyolog ve bulaşık, salğın tt 
.Ba,~ ~astalıklar mütehassısı tt 
dı 30 aa h iataaycmu. karıısındaki Dibek sokak başın- )f! ı· 
~ ;: t :• ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J+ 

Mllrıc.:t Y• kadar hastalarını kabul eder. M 
ttlaıi1At 

9 
~den haıtalua yapılması lizımgelen sair ~ 

~ Jıpal::ıluoakopik uıuayeneleri ile veremli basta- )t 
liıade aıunta ına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ 

l~~~~~za-aı~ar::n~y;ap~ılu~. ~na;~~T~el;efon: 4115 ~ 
;n::n;~~ 

~enler. bilirler 
'~~~ -~ 

« 
V\. 

· ~'cnizi h t k" · hh aınıı 
8 

' aya ınızın zev ını. sı atınızın 

\':~te korunmasını temin edecek ancak 

"4lL.w l; Kabadayı ve Billur 
b «ltt&ndır. 
QClYrarnd 

)alnız b a, hayranı ertesi ve her zaman 
hat1rj u rakıları kullanınız. Beni şükranla 

arsınız. 

sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıktan umum Avrupada sigara 
iç.enleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üıerinde Doktor Apostetin imzaıı olma11na dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende sabı yeri NECiP SADIK 

Balcılar caddeıi No. 156 ızmir 

Maliye işlerin
de başları sıkı
ya gelenler •• 
Kırk beş senedenberi bir 

çok maliye memurluklarında 
bulunan ve kazanç, bina ve 
veraset ve buna benıer iş

lerde büyük bir tecrübe ve 
bilgileri olan başturak şubesi 
kazanç tahakkuk memurlu-
ğundan mutekaid Bay Yuda ·ı 
Baharla Karataı tubesi ka-

T 
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R 
z 
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K 
1 

M 
E 
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zanç tahakkuk memurluğun· Kemeralb 
mütekaid) Bay Mehmed Ali· Hlk6met 
nin müıtereken Bahçeliler ~ıa~ _ 
hanında üçlincü katta 39 -t;• 1armOt ve it bilea 
numarada bir yazıhane aç- zatların açbldan yem ,.w
tıklannı memauniyetle haber hanede muvaffakır \olmalanm 

~aldık. Memur olduklan za- temenni ederken maliye il· 
manlarda halkımıza kanunun )erinde ailfktUlta atnJ• 
gösterdiği kolayhklaı ı daima okurlarımızı bu hayırhah ea• 
büyük bir hayırhahla göste- ki maliye ..-emarlarmm 1a-
rerek herkesin şükran ve zıhaneıine baıvurmalannı h""' 
minnettarbğıaı kazanan bu raretle tavsiye ederiz. 

E~mE-BfllismBmatll 
~ TA yy ARE: TElfı~PN 

A ~ · BUGÜN 8 BU GuN 
~S.Ri ..... SİNEMADA T;3~a !Bütün lzmirlileria seve seve seyretmekte olduklan 2. -

~ - ~ 1 - Kontinantal b 98 dolgu•n ve heyecanlı 2 gtızel film • § r. ı~. ~::::.~·ve';:~:.:. ::!ç~::ı..~~:e~ır.:~1: ~ 
.,-.,.,,.,ilıni~rıs esrarı ı = 2 - K o KARA ç A 

nıa ıanatkirlan tarafından oyoanılmıt çok 

1
_ fi Tamamen renkli ve danıla ve lıpanyolca prkıh film 

heyecinfi ~ ve müeslir iilm [t A Y R 1 C A : 
lAs,.Ik Btlyttk •e ko-çtıklerin sevdiği t] R F O K S (Dünya havadisleri) 
b ADAM - RIŞAR TELMACIN &. v .. • < T&rkçe .azın ) 
~-ILMAZ TAYYARECi 1 Ucu~l~guyle şohre~ v~ halkımızın ~akdır ve (Olimpiy .. d mlsabakalarınm lleyecaah Almeleri) 

~ı ragbetını kazanan Hukumet Caddesınde Şem- • -( SEANS SAATLARI )-
A y R 1 C A il si Hakikat Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu- Kokaraça 15 - 17, 20,38 

J)ONy A HABERLERi , . f(}J ğu olmak üzere yeni bir sergi yaoıo bir çok • Kontinantal 15,45 - 18,37 21,15 

M. 

... 'e saıre .. , ~!l eşyaları yalnız 88 kuruşa satn1aktadır. Bu B Fiatlarda zaz yoktur. Her ıeanı sonunda her tarafa 
\.,... il otobDı vardır 

ww~ mühim fırsattan istifade ediniz. saaaa •• 
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1 - SEANS SAATLERi -
Cumarte Pazar saat 13 de baflar 
Hergün 3, 5, 7, 9,lS de 
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- Sevimli valimizle bir müli 
1 - Baştarafı 1 incide - ı' şaşırdım. Yanımda t 

"- Bizim köylümüz -dedi- fen ilk hadisede bul~ 
, hiçb!r zaman iş istemek için olan bir meclisi umumi ,1 

OOOOOOOODOOOOOO müracaat etmez. Mesela bil- sı köylüyü tanıdı. Bu ıut' 
Nafi Atufun 1 M k d M ı· t Yutmaktır mem hangi köyden Ahmed vak'ayı hatırlayınca P. 

K bf 1 
aponyanlD a Sa 1 02'0 IS anı Ağa gelir: çocuklarına hediye etti 

o erans arı oo+•OO -------------- - Benim bir davam var. ve geriye almıyacağım• 

. 'a'ponlar sı•bı•rya hududu- .· Ne istem? diye sorar. Bü- Jedim. O izzeti nefsine Erzurum Saylavı Bay Atu
fun Halkevinde iki konferans 
verecegını yazmıştık. Bu 
kıymetli hatib şerefine par
ti başkanı Yozgad saylavı 
şehir gazinosunda bir ziya
fet vermiştir. Bu ziyafette 
vali Fazlı Güleç ile parti ve 
Halkevi üyeleri de bulun
muşlardır. Bay Atuf dün 
bir inci konferansını vermiş
tir. Halkevi salonları baştan 
başa dolmuştur. 

Türk inkilabı okadar gü
zel ve okadar sarih bir su
rette anlaşmıştır ki bundan 
büyük bir zevk alan halk 
cidden tatla intibalarla ayrıl
mış ve güzide hatibi öz yü
rekten alkışlamıştır. 

Nüfus işleri 
yolunda 

Nüfus kayitlerini noksan
sız tamamlamak için iıb1y
lığa emir gelmiştir. 

J ~ tün müracaatları müşavere sarak: 
ve akıl danışma mahiyetin- - Sağ olun. 

( 5 ) k l k b 
kimsenin minneti a 

9 O O O • • • • dedir. Garib ve garib oldu-

n a ışı ı ı r ğu kadar dikkate değer bir kalamam. O gün ihtiyaç 
• haleti rübiyedir ki köylü, ek- kile kabul ettim. Şimdi 

ipek kozasını sattım. 

k 
. d ( meğine mani olmak korku-

t •• t • para geçti. Borcumu Uvve gon ermış ır :~ı:e~.emurdan dahi şikayet yorum. dedi ve ark 
bakmadan çıkıp gitmek 

İstanbul 9 (Özel) - Mos
kova radyosuna göre Japon
yanın yeni kabinesi askeri 
programa memaşat edecek
tir. Çünkü yeni kabineyi teş
kil edeu bay Hirotonun ba
rış seven olduğu kanaatine 
rağen Mogolistan hudududu
na tahşidata başladı ve Mo
golistani lişgal maksadına 
matof olan bu hareketin hu
dutları muhafaza perdesi al-

tında örtmesi burada endişe 
uyandırmıştir. 

Bu gün Mogolistan hudu
dunda 95 bin Japon askeri 
toplanmıştır. Ehemmiyetli 

miktarda mühimmat ve hava 
kuvvetleri gönderilmiştir. Al· 
man ajansının verdiği bir 

radyoya göre Japon dışba
kanı şu beyanatta bulun-
muştur. 

,,, .. ~ ıı;ıı 

ıı:ıı ıı.;(jf 

Dışbakanlar Cenevreye 
Gidiyorlar 

Paris 9 (A.A) - Milletler cemiyeti konseyir.in bir kaç 
gün sonra yapacağı mühim toplantıda dışbakanlardan ek
serisi hazır bulunacaktır. Litvinof, Aras ve Titulesko Ce
nevre müzakereleıine bizzat iştirak edeceklerini Parise 
bildirmişlerdir. FJanden de Cumadan itibaren Milletler ce
miyeti müzakerelerinde bizzat hazır bulunacaktır. 

A 

- " Fransız - Sovyet pak
tının uzak doğuda yaratacağı 
durum vahim neticeler ver
meğe müsLittir. Faraza bu
gün Sovyet Rusya Japon hu
dudlarında bir m ceraya atı-
lırsa Fransız - Sovyet paktı 
mucibince Fransız hava kuv
vetleri Sovyet saldırışına iş
tirak edecektir. Bu takdirde 
harb kendiliğinden sari bir 
şekil alabilecektir. 

180 numaralı 
Tebli~ 

Roma, 9(Radyo)-180 nu
maralı resıniğ tebliğdir: Son 
Tembiyen ve Şire muhare
belerinde zayiatımız şunlar
dır: 

Bir gün Bursada vilayet tedi. 
makamına bir köylü geldi. _ Dur!. -dedim- p• 
Tütün mahsulünü satmak al da öyle git... Bana ti 
için şehre geld1ğini, fakat bir diJJe: 
köylülerle ortak olarak ban - Burası baba kapıll 
kadan aldıkları parayı bazı- Belki benim gibi bir rıs1't 
larının vermemesi üzerine daha buraya düşer. Bu 
kendi aldığı paranın tama- böyle ihtıyaçlara yar• 
men haczedildiğini, halbuki için sende kalsın, dedi. 
diğer köylülerin mallarını O sırada tesadüfen 
hacizden kaçırdıklarını ve bu diğer bir muhtaca ,_.....,, 
durum karşısında çocuklarına kendi elile verdi ve ~.:. 
vadettiği simiti dahi alamı- rahat yanımdan çıktı, 
ya cağını çok asilaue bir ifa· Y ammda iki general "' 
de ile anlattı. Kendisine ço- kaç kişi daha vardı. ti 
cuklarına ufak tef ek bedi- miz hayret içindeydik. i 
yeler alınmak üzere birkaç Yüzü daima güldüğ8 ....ı 
kuruşumu ke>buJ etmesini a t kadaşları tarafnıdan (İP: 
rica ettim. Birçok ısrardan diye anılan İzmir valiıi :..Jt 
sonra ve gene çocuklarının yesini burada bitirerek ir 
mahrumiyetini düşünerek ka- etti: J 
bu\ etti. " - İşte Türk karakt' 

tesbit eden bir kaynak· .. ' 

Bu emre göre nüfusa kayd 
olmıyan, doğanlar, ölenler, 
hep nüfus kütüğüne geçiri
lecek ve her ay bir aylık 
vukuat günü gününe yürü
tülecektir. 

----"ll'!l:iil"'---
1Sovyet - Fransız Paktı Ayanda 

PARIS 9 (A.A) - Bay Flanden Çarşamba günü ayanda 
Fransız - Sovyet kaktı hakkında izahat verecektir. 

Zabit 19 ölü, 67 yaralı, 
ulusal kıtaat 236 ölü, 31 ya.
ralı, ve 92 k'ayıp, Eritreli 36 
36 olü 149 yaralı ve 13 ka
yıp, Habeş zayiatı 15,000 
ölü ve yaralıdır. Eritre cep
hesinde kıtalarımız zapdetti
kleri mevkileri tahkim etme
kte ve hareketlerin ilerideki 
inkişafı için sekulceyşi ha.: 
zırlıklarda bulunmaktadır. 
Ras Kessanın kaçarken bı
rakdığı vesikalar ve nışan
lar elimize geçmiştir. f 

Aradan altı ay geçti. Ben 
bu vak'ayı unutmuştum. Bir 
gün ayni köylü kapıdan 

içeri girerek benden aldığı 
parayı masa üzerine bıraktı. 
Vak'ayı hatırlıyamadığım için 

*** 
Nazim Dirik'ten ökıill , 

lan lzmir, bir baba k• 
müşfik, köylüyü sever .ı.. 

vali kazandı. Nemutlu o" Şarbayımız 
Ankarada 

Şarbay doktor Behcet Uz 
dün Afyon yolile Ankaraya 
gitmiştir. Şarbayımız lzmirin 
mubteJif işleri için orada ko· 
nuıarak bir hafta sonra dö
necektir. -·.-
Bükreş 
Radyosunda 
Türk ,ecesi 

Bu akşam Bükreş radyo· 
sunda Türkiyeye bir cemile . 
olmak üzere bir Türk muzik 
gecesi yapılacaktır. Bükreş 
elçimiz bay Hamdullah Sup
hi Türkçe bir soylev söyle
diktan sonra Türk bestekar
larının eserleri çalınacaktır. 

Bomba 
Patladı 

Ödemiş Cevizli köyünde 
Hüseyin oğlu doksan yaşla
rında Ahmedin torunu Meh
med tarlada Yunan zama
nından kalma bir bombayı 
bulmuş ve dedesi Ahmede 
vermiştir. 

Ahmed, kurcelarıcen ateş 
almış ve sağ eli kopmuş ve 
Aücudu muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

80 yaşında :karısı Fatma 
ile kızı elli yaşlarında dul 
Hatice de yaralanarak öl
müıletdir. 

Elektrik kilo
vat ücretleri 

8 t!2 [•l B 8 [•l [•l 

lngiltere Fransa 
ile beraberdir 

Ef**MZW - IWM * 
Baştarafı 1 

le berabtr bir "emrivaki,, 
yapılmasına muhalif im;ş. 
Bazı bakanların iştirakile 
B. Hitler bu kararı hakim 

kılmış, Alman kamoyu önü
müzdeki Fransız seçiminden 
ne netice çıkacağını düşün

mektedir. 

Be linden söylenilen radyo 
beberleri arasında şunada 
tesadilf edildi: 

"Alman milletinin ruhunda 
biraz endişe vardır. Alman
lar cezri tedbirlerin t.ıtbikin
den korkuyorlar. Alman hü
kumet erkanı arasında ciddil 
noktainazar ihtilafı vardır. 

Alman bakanlarının da bazı
ları Renin askerleştirilmesi
ne muanzdırlar. Bununla be
raber faşist general sekre
terliği ltalyanın Cenevre mü
messillerine, Almanyaya kar
şı cezri tedbirlerin tetbikine 
mubalifette bulunmasını em· 
rettiği Roma muhafilinden 
bildiriliyor. 

Paris (Özel) - Bugün bu
rada toplanacak konferansa 
Eden, Van Zeland, Ceroti 
ve FJanden iştirak edecek
lerdir. 

Eden bugün Pariste bulu
nacaktır. İn~ilterenin Alman
yaya vereceği nota Paris 
konferansından sonra kati
yet peyda adecektir. 
ALMANYA iLE MÜNASE-

inci yüzde 
uygun değildir. Bazılari Al
ınany ile mü'lasebatın hemen 
kesilmesi ve bazıları da mü
zakereye girişilmesi taraftar
dır. 

FRHNSIZ MATBUATI HÜ· 
KÜMETE YARDIMCI 

Paris (Radyo) - Fransız 
gazeteleri fırka ve içtihad 
farkı gözetmeksizin hükü
mete zahir olacaklarını yaz
maktadırlar. 

ALMAN HADİSESİ KAR
ŞISINDA İNGlL TERE 

Dün bay Eden Avam ka
marasında Alman hareketini 
izah etmiştir. Bu söylevinde 
" Eğer bu hareketle muahe · 
deleri ihlal ettiği tasdik edil
mez ve şiddetli bir meka
veme edilmezse böylelikle 
bütün paktlar sistemi sert 
bir tecrübeden geçecek ve 
verilmiş olan söze emniyet 
yerine kuvvet ve keyfi ha
reketlere bel bağhmak sis
temi kaim olacaktır. İngilte
re bu meselede Fransanm 
nzası olmadan hiç bir anlaş 
mada bulunmıyacaktır. ,, 

Berlin radyosuna göre dün 
akşam Bedin operasında 
söylev veren Almaı. sü ba
kanı geııeral Blombcrg Ren 
işgali münasibetilc söylediği 
nutukta demiştir ki: Geğenlerde toplanmış olan 

elektrik tarife komisyonu 
kilovat üçretini 18,5 kuruşa 
indirmiştir. Yeni tarife tas
dik için Nafıa •ekiletine 
göndorilecekür •. 

BAJ. KESiLiYOR MU? 
Londra ( Özel ) - Siyasal 

1 çevenlerde fıkirler birbirine 

"Almanya açık olarak doğ
rudan doğruya lyapmak iste
diğini yapmıştır. Almanya 
kendi kuvvetine dayanmak
tadır. Ve diyebilirim ki, bu 

_Habeş uçağı i 
Italyan:casuslarına nıı 

kurban <ritti? 
l:"'J 

Adis-Ababa - Altı gün 
evvel buradan kalktığı halde 
ortadan kaybolduğu bildiri
len Habeş tayyaresi hakkın- · 
da henüz kat'i haber yoktur. 
Eritrelileri hamil olan bu 

Koca~ını 
Bırakan 
Kadın 
- Baş tarafı 1 incide -

hem babalık, hem analık 
yapmağa başlamıştır. 

Gel zaman git zaman ara-
dan bir kaç ay daha geçmiş 
garib bir tesadüf Jan'ın ka
rısını önüne çıkarmıştır. Za
vallı adam bir gün büyük 
bir ötelin önünden geçerken 
camekanın içinde şık ve 
süslü bir kadının oturduğu
nu görmüş, bu simayı göz

tayyarenin bir desiseye uğ- , leri ısırmış, biraz sonra 12 
radığı zannediliyor. Bu desi- senelik karısını tanımakta 
senin general Grasyani ile müşkülat çekmemiştir. 
ilgili olrluğu zannediliyor. ! Zavallı memur, binbir te· 

1 
Gener.al Grasyani bir mik- reddüd geçirdikten sonra 

d J k , hı1yük otelin kapısından gir-j ar yer ı as erlere bir düş-
[ınana firar manevrası hazır- ' miş, ga•sonlaı ın çıkardığı 

müşkülatı yenerek muhteşem 
laınıştı. Bu yerli müfreze Ha- salona girmiş ve karısına 
beşlere teslim olacak, milli- yanaşarak : 
yetci sıfati!e Habeşlerin ara- - Hali eve dönmıyecek-
sına girecek, orada bir pro- misin. Çocukların her gün 
paganda yapacak ve ani bir ailaşarak seni bekliyorlar ... 
baskından sonra kaçacaklar 1 Kadın adamı tanımamaz-
idi. Bu tayyarenin bu casus- lıktan· gelerek : 
ların desisedine kurban git- - Sen kimsin, seni tana-
tiği zannediliyor. mıyorum. Görüyorsunki ben 

İlci taraftanda zengin ve kibar bir kadmım. 

1 

Zavallı adam haykır- rak: 
Binlerce telefat - Sen benim karımsın? 

lstanbul - İtalyanlar Tem- Demiştir. Kadın şu cevabı 
biye son muharebesinde Ha- , vermiştir: 

1 - Hayır, ben bir bange-
. beşlerin binlerce telefat ver- rin metresiyim! demiştir. · 
diklerini iddia ederken Adis-

i Bunun üzerine kerısını göz 
Ababa radyolarıda Tembiye 

göre göre elinden gaybeden 
muharebesinde üç kere rek-

adam çıldırmış gibi kadının 
rar ve saatlerce devam eden 

üzerine atılmış, civar masa
sünğü muharebesinde binler-

lardan birinde duran bir 
ce İtalyan düştüğü iddia edi- 1 

heykeli kaldırdığı gibi kadı
liyor. 
..,..,...,...,~-...-...--.~ nın kafasına indirmiştir. 
günkü Almanya her zaman-. ; Kadın cansız olarak yere 
dan fazla kuvvetli bulunmak- serilmiş ve günahının ceza-
tadır. sını bulmuştur. 

8C•l8S 

İtalya 
Arnavudlui' 
Para veriyot 

Sofya (Radyo) - ~ 
vudlukğun İtalyaya ge 
senelerden borçlu kaldıi' , 
milyon liranın bir kıs~1 I 

1 bir zıraat bankası teık~ ~ 
mesi kalanında süel ibtJJ•·. 
lara sarfedilmesi İtalya ~ 
liman i~lerinin tamamlaO 

Italya tarafından teahbii~f 
miştir. Buna mukabil it _.J 

da maden, petrol ve orf'.J 
imtiyazlarının verilmeıi lı 
laştmlmıştır. Ayni zalll 
İtalya lüzumu halinde A I 
vudluğa askeri yardı111d•~ 
bulunacağını teahhüd e~:..I 
tir. Lüzum gördüğü tak~ 
italyanın Arnavudluk Jİİ 
sinden geçmek bakkıda 
yaya verilmiştir. 

ftalya ; 
ı\rnavudluk ile ~ 
ve askeri bir 'mu9 1 

de yapı)~or ,;_ 
Sofya 9 (Radyo) -- 1: 

~raddae öğrenildiğine :J: 
ltalyanm ltalya ile Arot /. 
luk arasında 926 yapıl~ 
keri muahedenin yenile~ 
Yugoslavyada endite 
dırmıştır . 

İki japoO ~ 
Generahnın istif 9)# 

kabul edildi /. 
Londra (Radyo) - I~~ 

lin muvaffak oıaoı'.,,;. 
üzerine istifa eden ge~~ 
Hayaş ve general M•"? 
istifaları resmen kabul 
miştir. 


