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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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~in-Japon ihtilafının bir harbe 
sebep olmasından korkuluyor 

Hatayda vaziyet 

Çetelere, derhal teslim 
olmaları bildirildi 

Cin kuvvetlerile Japon kuvvetleri arasında müsademe/er başladı 
ip on sefiri, Çinlhariciye nazırının protesto notasını kabul etmedi 

Londra, 13 ( Radyo ) - diklerini ilave eylemektedir. 

~~~---·-----~~~ lskenderun itransit merkezi olacakmiş. 
Sdrgünler Hataya ne zaman dönebilecekler: 

Avam kamarasında, dün öğ· Moskova, 12 (A.A) - Tas 
leden sonra yaptığı içtimada, ajansı bildiriyor: 
hariciye nazın Bay Eden uzun Şimali Çin hadiseleri hak· 
beyanatta bulunmuş ve uzak kında tefsiratta bulunan Pravda 
şarkta cereyan eden hadise· gazetesi yazıyor: 
!erden endişe etmek lazım "Japonlar Şimali Çinde yeni 
geldiğini söyliycrek, Çin·Japon bir tahrikat tertip etmekle 
ihtilafının, hüsnü suretle hal· Cahar isyanının tenkilini ko· 
lini temenni eylemiştir. laylaştırmak ve orada Suiuana 

Nankin, 13 (Radyo) - Ja· karşı yeni bir taarruz hazırla· 
ponya sefiri Bay ltaka ile mak gayesini gütmektedirler. 
Japon ateşemiliteri, Çin bari- Japon militaristleri Nankinin 
ciye nezaretine giderek, Çin Şimal Çininde kuvvetlenmekte 
ordusunun harekatı hakkında olan nüfuzunu ortadnn kaldır· 
izahat istemiştir. 

Japon hariciye nazırı, bila· 
kis, Japon ordusunun, hiç 
hakkı olmadığı halde Çin top· 
raklarında harekat yapmasının 
muhtacı izah olduğunu beyan 
etmiş ve derhal bir protesto 
Vermiştir. 

Japon sefiri, bu protesto 
notasını kabul etmekten istin· 
kaf eylemiştir. 

Nankin, 13 (Radyo) - Şi· 
mali Çin ile Japonya arasında 
bir itilaf hasıl olmuştur. 

Nankin hükumeti, bu itilafı 
tanımak istememektedir. 

Paris 13 (Radyo) - Japon· 
lar ve diğer ecnebi devletler, 
l'iyen Çin'e asker çıkarmışlar· 
dır. Çıkan kuvvetler, ecnebi 
tebaalarının muhafazasma tah· 
sis edilmiştir. 

Soatin Koan, Japon ordu· 
lan tarafından işgal edilmiştir 

Dün, iki Japon torpitosu 
Şangaya vasıl olmuştur. 

Tokyo 13 (Radyo)- Başba· 
kan prens Kanoya'nın riyase· 

B. Mussolini 
Lanzboriyi tekrar 

kabul etti 

Bay Mussolini 
Roma, 13 (Radyo) - ital· 

Ya başvekili Bay Mussolini, 
Q"" C~n de hariciye nazırı Kont 
b 1Y~nonun huzurile Corc Lanz· 

1 
Otıyi kabul etmiştir. iki dev

ket adamının bu mülakatı, bir 
aç ıaat sürmüştür. 

mak ve Şimal Çini makama· 
tını, Nankin hükumetini emri· 

Japon imparatora ordugu teftiş ederken vaki karşısında bırakmak için 
tinde toplanan büyük mecliste ı leler yazmakta ve bu ihtilafa, Japon metalibatının kabulüne 
Başbakan vaziyeti izah etmiş komünistlerin sebebiyet ver- mecbur etmek istiyorlar . ., 

Antakyadan bir görünüş 
Antakya 13 (Hususi) -Bu· ı de teslim olmaları bekleniyor. 

rada dolaşan bir şayiaya göre; Muayyen müddet zarfında tes· --~~~-------·~···~ ... --~~--~-ve Japon siyasi aleminin mii- 1 h b 
zaheretini istemiştir. Bu mec· Spanya ar 1 
liste bütün Nazırlar da hazır 

muhtelif siyasi sebeplerle mah· lim olmıyanlar hakkında tenkil 

bu~::~0:::~kerelerden sonra Madrid dün gece yeni
siyasi partiler, Çin'de yapıla- den bombardıman edı.ldı· 

kum olarak sürgün edilen harekatı tatbik edilecektir. 
Türkler için Türkiye-Fransa • '•' • 
beyninde bir anlaşma vücude Araştırmalar fayda 

cak olan hareketlerde kabine· 
gelmiştir. vermedi 

Bu anlaşmada, sancak ana 
ye yardımcı olmağa karar ver· 
mişlerdir. 

Şangay, 13 (Radyo) - Ho· 
tang havalisindeki Çin kuv· 
vetleri, Japon kuvvetlerine 
ateş açmışlardır. iki taraf ara· 
sında kanlı bir müsademe ol· 
muştur. 

---------
Astoryalda mukabil taarruza geçen ihti
lalciler, ağır zayiat vererek geri çekildiler 
....... 

) 

yasasının meriyete giıdiği gün 
ilan edilecek ve siyasi suçla 
sürgün edilenler affedilecek· 
lerdir. iskenderunun Irandan 
trı.nsit merkezi olacağı ve 
Tevfik Rüştü Arasın bu hu. 
susu Tahranda görüştüğü bil· 
dirilmektedir. 

Muhafızlık, çete harekatı ya
panlara teslim oldukları tak-

San Fransisko 13 (Radyo)

Kolorado zırhlısı, Mis Amelya 

hakkında yaptığı taharriyat 

neticesinde hiç birşey elde 

edemediğinden bugün Onolo· 
la dönecektir . 

••• 
Bulgar veliahtı 
Dün vaftiz edildi 

Tokyo 13 (Radyo) - Ja· 
pan matbuatı, Çin· Japon ihti· 
lafından bahsile uzun maka· dirde affedileceklerine dair bir Belgrad, 13 (Radyo) - Bul· 

Tayyare karar neşretmiştir. gar veliahtı Simonun vaftiz 
Bu karar üzerine iki çete merasimi saat 11 de kral S!· 

Piyangosunda ka
zanan numaralar 

Bn. Nazmiye 45 bin lira, ma
rangoz Nuri de 15 bin 

lira kazandılar 
Tayyare piyangosunun ev· 

velki gün ve dünkü çekilişinde 

kazanan bütün numaraları ya· 

teslim olmuştur. Diğerlerinin rayında yapılmıştır. ___________ ...,. . ._.~·~ ........ ~--~--~---
Belçika da kabine buh-

• ranı başgöstermek üzere 
l ... _ - -

" • J. ~ Liberaller, At.lliye nazırının is-
zıyoruz: Madrid'den bir görünüş t•f d d• l 

Madrit 13 (Radyo)- Asile· vererek geri çekilmişlerdir. 1 aSID a ISrar e IyOr ar 5228 Numaraya 

45 Bin lira rin dün gece Madrid'i yeniden Salamanga 13 (Radyo) - Brüksel 12 (A.A) - Baş· ı 
tayyarelerle bombardıman et· Madrid civarında başlıyan kanlı vekil B. Vanzeland, liberal 38344 Numaraya 

ı 5 Bin lira mişlerdir. Şehir, hergün biraz muharebeier devam ediyor. partisi erkanı ile görüşmüş ve 
38638 Numaraya daha çökmekte, binalar harap Dün de, çok şiddetli bir tay· eğer Adliye nazırının kabine· 

12 Bin lira olmaktadır. yare muharebesi cereyan ey· den istifasında ısrar ederlerse 
6844 24758 Madrid 13 (Radyo)- Milis· !emiştir. krala hükumetin istifasını vere· 

10 Bin lira ler üç cepheden taarruzları Sekiz gündenberi deva.ın eden 
ceğini bildirmiştir. 13266 24722 numaralar devam etmektedir. Dün Estor· muharebelerde tarafeynin mü· 

3000 Bin lira kazandılar. yalda mukabil taarruza geçmek him zayiata uğradığı söyle- B. Vanzeland, bu görüşme-
1000 Lira kazananlar: istiyen ihtilalciler ağır zayiat 1 nıyo.r lerden kralıda haberdar etmiş 

4149 22235 23772 39771 ------------------- . - h f l 500 Lira kazananlar: 39593 20975 21116 23161 23531 ve sıyası ma a i de beyan 
130 1519 7440 7794 200 Lira kazananlar: 24012 24467 25707 25797 olunduğuna göre, kral Başve· 

8136 8166 8192 8870 1265 3346 4083 5048 27588 28959 30417 30575 kilin bu hattı hareketini tasvip 
8871 9102 9824 10007 5537 7078 7263 9688 31439 34575 eylemiştir. 

10472 11073 11428 12471 10570 14148 15289 16243 100 Lira kazananlar: Brüksel 13 (Radyo) _ B. 
13510 13593 14330 14892 16444 17639 17633 19803 261 391 2283 2546 
14955 15086 15372 15555 22762 23585 24491 24575 2390 6106 5918 6561 Vanzeland, dün liberal partisi 
16892 17128 17758 18240 24634 27091 27805 28014 6762 7177 7262 7293 erkanile uzun müddet komış-
19450 20275 20467 21373 28133 28169 29731 32353 7599 8913 10057 11263 muştur. Bu konuşmalardan 
22188 26183 26198 27223 3525 34l20 26219 37133 11591 11954 12038 12330 sonra, esaslı bir kabine buh· 
27584 27727 28345 29446 37336 38097 38203 38791 13342 15505 16651 16906 
30390 30982 31535 33408 39931 594 1753 2821 17684 17604 17896 20976 ranının önüne geçilmiş olmak 
34541 35929 37458 37859 3681 4535 5348 10187 21549 23837 25025 25497 için Adliye nazırının istifası 
38317 38376 38539 38670 10449 12513 14333 17129 ( Devamı4 üncü sahifede) kabul edilmiştir. Belçika Kralı Leopold 
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nasını Ciör __ 
_ı_. __ -=Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 31 
Etraftan duyulmadıysa diye, 

gene tekrarlıyordu: 

- Saravı hümayun kapı

sından bindik. Kestirme Be
şiktaşa indik. Galatada iki 
dakika durup dosdoğru gel
dik. Azsa, iki çeyrek daha 
verelım!. 

Dükkanın içinde, Eda ile. 
Hafizeyi görünce, bir meci· 
diye daha fırlattı: 

- Al, şu mecidiye bahşı· 
şım olsun! 

Şahap, memnun, mesrur, 
cebi dolu, Yıldızdan döner
ken, Galatada üç beş tel çak
mış, bir yüz dirhemlik de dol· 
durarak cebine yerleştirmiş, 

arabada çekerken onu da ya
rılamıştı. 

Keyfi her hususta tamam. 
Hakkının dükkanından içeri 

girer girmez, daha yerine yer
leşmeden, mahallebiciye sordu: 

- Ne yedi hanımlar?. 
Hanımların küçüğü kuruşluk 

bir kazan dibi, büyüğü de 
bir aşure yemişti. 

Şahap bey kızmıştı. Cebin· 
deki liralerı şıkırdatıyordu: 

- Hakkıcığım dükkanında 

kupkuru kazan dibile cumhur 
cumhur aşure mi yenir? Ge
tirin oradan çifte katlı ekmek 
kadaifil. 

Çifte katlı ekmek kadaifi, 
Ramazanlarda, koskoca konak 
!arın on on beş kişilik iftar 
sofralarına konan tath. 

Ne denir, adamcağız keyif, 
iki kişi ile on beş kişiyi ayırt 

edebilecek halde mi? 
Tekrarladı: 
- Getirsene iki katlıyı. 

Yumruk kadar kaymaklan ol
mazsa sayım suyum yok. Aşa
gıdaki Bulgar siitçüye daya
nırım, lenger dolusu kaymağı 
boca ederim ortaya .. 

Görüyorsunuz a, afileşiyor. 
Handiyse (Ayyt) diyerek tabak, 
çanak kıracak. 

Hafize, Şahabın keyif halli

liğini çabucak çıkmıştı. Atıl& 
- Arsancığım, aç karnına 

kocaman kadayıfı yiyip destu

run nizanteriye mi uğrıyaca-
ğız? · 

Kafesin yanından kafasını 

uzattı. Yavas sesle fısıldadı: 
- Ne konuşacaksak konu· 

şalım.. Yatılara kadar bura
larda kalmak doğru değil. 
Malum a, dost var, düşman 
Vdf •• Ben kendimi kale bile 
almam; yanımdaki kız oğlan 
kız yavrucuğu düşünürüm!. 

Şahabın keyfi zülveçheyn .. 
Saraydan geliyor; selamı şaha
neye ermiş; iiçüncü Mecidi 
nişanını almış; 50 lira ihsanı 

da cebine koymuş. 
Saniyen, Edacığı onu sev· 

diğini, hem de çıldırasıya sev
diğini ağzile ikrar etmiş ve 
bu da besbelli. (Akşama, beni 
mahallebici Hakkı da bekle!) 
dediği için bekliyor işte. 

darı ektisri için de ayrıca ke
yifti. 

Ağzı eğri, gözü şaşı, palav
rayı tutturdu. İskemle kukla
sının ağzının payını verdiğin

den girişer~k komisyon oda
sının içinde, bir alay pintile
rin arasında, lücürün pastır· 

masını nasıl çıkardığını, başı

na üşüşenlerin hepsini nasıl 
çil yavrusuna döndürdüğünü 

anattıktan sonra (yallah Yıl· 
dızl) deyip saraya gidişini, 

ne derece izzet ve ikramla 
karşılaşışını, Şevketmabın se· 
lamı şahanesine ve ihsanı se
niyelerine nall • oluşunu anla
tıp duruyordu. 

Hafizenin içi içine sığma
mada.. Meramı, neye karar 
verilecekse verilsin. Bu işte 

çıkarı her ne tecelli edecekse 
biran evvel etsin. 

Aceleden maksadı bu .. Ya
nındaki kız oğlan kız yavru-

cakla yatsılara kadar sokak

larda gecikmek değil. 

Şahap, nihayet (manahnü

fihe) gelerek: 
- Canımın için Hafize tey

ziciğim dedı; işi şimdi kesip 

atalım., Ben kararımı çoktan 

verdim; o da şu: Bu gülüme, 

bu sultanıma, dilediği semtte, 

istediğinden ala bir ev tutaca

ğım.. Ben mecnun, o leyla, 

ben esir, o amir yaşayıp gide
ceğiz işte!.. 

Hafize, birdenbire yerinden 

sıçrayarak sesini tutamadı: 

- Hoppala! Sen aklını mı 

oynatıyorsun a çocuk?. 

.Şahap, şaşırmış, bu acuze 

neye afalladı diye dik dik 

bakarken, karsıki yumuşadı: 

- İki gözümün elifi; sahi 

mi söylıyorsun yoksa şakamı 

ediyorst' ? Benim F..dacığım, 
Fitnatm kaymağın, Hürmüzün 
yosmalarındnn mı ki? Kız 

bu yavrucağa bu yolu teklif 
etmek . revayı hak mı a can
cancağızım?. 

Kemankaş öksürdü; yutkun
du; dilini uzatarak bıyığının 
bir ucunu dişlerinin arasına 
aldı. Hafize ötmede: 

- Bu süt kuzusu, bu ayın 
on dördü, bu huri tclile du
vağile köşeye oturmazsa, cici 
anneciğine pilavını zerdesini 
yedirmezsc, kim köşeye otu· 
racak?. Cici anneciği kimin 
zerdesini pilavını yiyecek?. 
Yazık, günahtır alimallah!. 

Şahap, bu sözleri işitir işit· 

mez ayılarak çakır kcyifliği 

bile kalmamış ve dahi durala
mıştı.. Bu hususları, Edaya 
abayı yaktığı gündenberi saat· 
lerce ve gecelerce, doluya 
boşa koyarak uzun boylu dii· 
şünmüştü. 

Evli; iki de sübyanı var .. 
Hadi o cihetler cayı ehemmi· 
yel değil; şeriatın dörde kadar 
müsaadesi var .. Sesine giive· 
nen borazancı başı olduğu 

gibi kendine ve kesesine güve· 
nen de iki, icabında üç ve 
dört kadına basar nikahı .. 

(Ulusal Birlik) 

Çin - Japon hadiselerinin iç yüzü 

eş Cin /j ayet ~ nin l ııht~ ri""Clİ 
o ~ 

için azı ·la an Pliinının Tat-
h. "!• • ·ıd·? ı atına ,-ı rış1 ..... 

13 Temmuz937 

general Dohihara oldu. 
Mançurya Japonyanın eline 

geçtikten sonra general Do· 
hihara Mogolistana döndü. 
Burada Mogol prenslerinin 
muhtariyet arzularını tahrik 
edildi. Sonra Çahar' da Japon 
askeri harekatı başladı. Bun· 
dan sonra Ç in ile Mançuko-
nun birleştirilmesi, Çin ile Ja· 

----·--·· - ponya arasında ittifak faaliyet· 

Meşhur Japon casusu general D'Ohihoree gene fa ler~~~;;~f~ankin, daha sonra 

:.ı 

aliyete gec. ti. Uzak Şarkta vaziyet ne olacak? Kantona gitti. Burası Amerika 
_ __ _ _ __ ve İngiliz nüfuzu a!tmda idi. 

Uzak Şarktan gene harp haberleri gelmeğe başladı. Japonlar, Çinlilerin Pekin civa- Çok geçmedi, Çaharm işga· 
rında kendi kıta/arına taarruz ettiklerinden bahsediyorlar. Arada çarpışmalar olmuş lini mucip olan hadiseler 
yüzlerce kişi ölmüs, Mütareke, müzakere lafları da ortada dolaşıyor. Fakat her za- vukubuldu. 
man olduğu gibi, bu vak'ada Japonlar Çinlileri, Çinliler de Japonları mes'ul görüyorlar Bundan sonra sıra artık 

Acaba hakik~t _ _ ..._ 

1 

işgalini istediler. Bu da oldu. Pekine geliyordu. Bu da olun· 
nere.de? Bu bakı- + Artık Mançuryanın doğru- ca bütün şimali Çin, Japon 
kati bulmak için dan doğruya yahut dolayısile nüfuzu ve emri altına girmişti. 
efkarıumumiye ha· t J . ' Bunda tatbik edilen planın 
d

. l . . .. .. .. aponyaya ılhakına mani kal-
ıse erm ıçyuzunu 1 d ayni idi. Yani beş . Çin vilaye· 

mamış o uyor u. 
ara yor: Acaba "Ja- . linin muhtariyeti. Birkaç sene· 
pon Lawreııc'ei 4 Eskı Manç~rya hanedanından denberi Japon Lavrensi, bu 
( Lavrens'i) meş· Hsuantung imparator olarak planın tatbikatı ile meşguldür. 
hurgeneral Dohi- b~lıındu. Asıl adı Henry Pu- Son hadiselere bakılacak 
hara yine faaliye- Y~ olan ~~ adaR1 o zaman olursa artık bu gizli planın 
te mi geçti,, suali !ı~en - Tsın de bulunuyordu. fiili neticelerine de girişil· 
hatıra geliyor. lptı~~ karışıklı~lar oldu. Top miştir! 
Japon Generali ve tufek seslen arasında bir Japon Entellicens servisi 

Eohihara kimdir? Japon vapuruua bindirildi. uzak şarkta durup dinlenmek· 
Bu adam Umumi Bundan sonra Japon miralayı sizin çalışıyor .. 

Harpten sonra işe 
başlamış, 1931 se-

' 
nesinde planlarını 

tatbika geçmiştir. 
İlk maceroları Çin· 
Japon hadisele· 
rile meydana çık
mıştır. Bu suretle 
Uzak Şarkta Tok
yonun Entellicens 
servisi olmuştur. 

Uzak Şarkta Man 
çukuo hükumeti-
nin teşekkülü ile Bir japon zırhlısı 
nihayet bulan Mançurya ha- ı Çinde tahkikat yapılmasını 
diseleri başladığı zaman Do- istediler. 
hihara bir Japon miralayı idi. Çin hükumeti mes' eleyi sa· 
O zaman Mukden de görün· mimi surette halletmek istedi. 
dü. O zamanki ünvanı "Askeri Bu maksatla tekliflerde bulun· 
irtibat kalemi şefi,, idi. Vazi- du. Fakat mirala Dohihara ile 
fesi askeri ve siyasi hadiseleri arkadaşları Çinlilerde samimi· 
takip etmekti. yet bulunmadığını göstermek 

Dohihara Çinde büyük sc- için uğraştılar. Bir intikam 

yahatler yapmıştır. Çınceyi planı hazırland. 
18 Eylül vak'ası tabiriyle 

mükemmel surette okumuştur. tari~e geçen Japon hadiseleri 
Doğrudan doğruya Mançur· bunun neticesi oldu. 
yadaki Japon baş kumandanı Mançuryada Japonyanın em· 
ile muhabere eder. niyeti olmadığım göstermek 

Japonlar, Mançuryayı Çin· için tertip edilen bu hadise- ı 
den ayırmak için iptida bir !erden sonra Japonyanın büyük! 
mahalli istiklal ve muhtariyet taarruzu başladı. Mukden iş
h~rekeii tahrik ettiler. Ayni gal olundu. Büyük merasim 
zaman Mançuryada Sovyetler yapıldı: Onbin bayrak üstüne: 
birliği aleyhiı1de çalı tılar. Ja- "Siyasi kontrol fi.itühatı kutlu 
pon yüzbaşısı Nakamuranın olsun!,, ibaresi yazılmıştı. 
katli hadisesinde Miralay Do· Bundan sonra Dohihara 
hihara mühim bir rol oynadı. Mukdenden Harbine gitti. Bu· 
Bu yüzbaşı şarki Çin şimendi- rası Mançurya şimcndifcrleri-
ferlcrinin garp mıntakasında nın şimaldcki düğüm noktası 
bulunuyordu. Çin askerleri idi. ir müddet sonra Harbi-
kendisini esir ettiler. Sonra nin şimalinde ve şaTkında 
kurşuna dizdiler. Daha sonra Çinliler tarafından Japonlara 
da, iz bırakmamak için, ccsc- müşkülat çıkarılmıya başlandı. 
dini yaktılar. Fakat Japonlar Yerli Çin tüccarları mallarının 
hadisenin içinde olduklarından yağma edileceğinden korktuk
derhal katil haberini aldılar. ıarını söyliycrek Japonyanın -
lznıir •• ll nsuca 1 

Türk f " no ıı n • 
~ r e ı 
" 

Halkapı u a fabrika ı 
Mevsim dolagı ile çıkarılan kuma lar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 

--·-------~~--~~-Saray Bosnada öldürüien Fer-
dinandın son sözleri 

'' Sofia! çacuklarınız için yaşa" 
man lazım!,, Veliahdın yetim ka

lan oğlu anlatıyor ... 
Avusturya veliahdı Frans arkada bırakarak) Viyanada 

Ferdinandın öldürülmesi üze- kocası ile buluştuktan sonra 
rine büyük harbe sebebiyet Bosnaya gidiyorlar. 
veren Saray Bosna suikastın- Düka Maks s ıikast ~hadise· 
dan ve 28 hazirana gelen yir· sini şöyle anlatıyor:~ . 
mi uçuncü yıldönümünden "28 Haziran 1914! Günler 
bahsetmiş, hadiseyi İngiliz den pazar. Saray Bosna üze· 
nazırı Vinston Churchille'in rine bunaltıcı bir sıcak çök· 
bir makalesinden nakletmiş- müş. Caddeler bayraklarla do· 

· tik. natılmış. 
Gene bu yıldönümü müna· "Saat 10 da, alay Appe· 

sebetile, Saray Bosna suikas- kay rıhtımından geçerken, 
tında öldürülen Avusturya Ve- anamla babamın bulunduğt.l 
liahtmın oğlu Maks Von Ho· arabaya bir bomba atılıyor· 
henberg kendisi çocukken Bomba annemin boynunu sı· 
olan bu hadise hakkındaki yırıp geçiyor ve arkadaki ara· 
hatıralarını anlatıyor. baya düşerek patlıyor. Burada 

Suikast hadisesinden birkaç bulunan binbaşı Minizzi ağır 
ay evvel Avusturya ordusu surette yaralanıyor, bir k~!~ 
Saraybosnada büyük manev· kopuyor. Kendisini can çe11-1 

ralara çıkıyor. İmparator Franz şir bir halde hastahaneye kal· 
Josef bir müddet evvel ken- dırıyorlar. 
disine yapılan suikast teşeb- Alay yoluna devam ediyor· 
biisü hatırlamış ve oğlunuk Suikast yerinden yüz ınet~e 
bu manevralara iştirak etme- ötede araba duruyor. Anneıll111 

sine mani olmak istemiştir. aldığı hafif yarayı sarıyorl~~: 
Fakat, Franz Ferdinand ha- Yarasına bastırdığı mcnd

11 

basına şu cevabı vermiştir: kan içinpe kalmıştır. Annem'.
11 

- Ben Avusturya -Macaris- alaydan ayrılmasını ve gidıP 
tan ordusunun umumi müfettişi istirahat etmesini söylüyorl9'' 
bulunuyorum. Saraybosna ma- istemiyor. 
nevralarına gitmezsem, asker Askeri hükumet erkanı arı~: 
bu hareketimi izah edemezler. ma, babama teessürlerini b~tl 

Bunun üzerine veliaht ma- diriyorlar ve bütün tchlike01 

l ··vof' 
ncvralara iştirak için gidiyor. atlatılmış olduğunu söy u, ... 

.• tl il' 
Karısı ile çocukları Avustur· lar. Babam hemen Minizıı 
yada •kalmıştır. Fakat, bir yanına gitmek . istiyor. rvıcr~~ 
müddet sonra, Arşidükün ka- sim programına göre, vilaYc, 

d k . · k:ell 
rısı a ocasının yanına git- zıyaretten sonra annemı~ Je) 
mek istiyor ve (çocuklarını ( Devamı 4 iincü sahıfe 

1 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

O Eda ki bütün Maliye hal
kı; erı kalantorımdan en yala· 
buklarına kadar, ilik diye diye 
ona meftun.. Onun bir ilti
fatına, bir gülümseyişine can 
almadalar .. O, işte bunlann 
birini gözü görmiyor; hepsini 
ayak altına alıp tepiyor. (Gel!) 
der demez, ,,.cJ dediği yere 
koşuyor. 

Fakat Edanın kuyruğunu 
koparan, cvdekılerdi. Bilhassa ı•·-Y_e_n_i _..Y!J?.~cağmız elbiseler bu mamulatı tercih ediniz 

rlerı 

'irkdin 1crkrı ve Fabrikası: lzmir'dc 1-Ialkapmardcıdır•· 
Yerli pamuğun<lan At, Tayyare, Köpckbas, eğir ınc~ 
Geyik ve Leylek Markalarını ha i her nevi Kapot bet' 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip menso· 
catına faiktır. 

3067 
z11Jit 

"ahap, e miş, etm ·, bl"~ 

dırhem kadar rakının dıbine 

<'depsizin edepsizi, şirretin şir- tı 
reti kaynanasile ondan iki kat 
baskın olan kaynı.ınnsının ab· 
la · ı. 

Birinr.i kordonda ] 86 numarad,ı Ş rk halı Türk anonim ~irkdi 
Mi nar Kcr alcddin 

v 
adresi: Bayr 
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vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 

Birinci sınıf mutahusıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

~ar et içın herşey hazırdı . 
-... llar bağlanmıştı. Öğleden 
;:_a hareket edilecekti. Ne
""'!fe? F ransaya! 
'tustos günlerinin müthiş 
~ldı~ı içimi kasıp kavuru
~du. 21 yaşımın macera 
;:si. yakıcı bir arzu halini 

.. lftı. Vatan uğrunda dö
~ede geç kalmak endişe· 
~ lllüteherriktim. Şu sual de 
~ lrada zihnimi kurcalıyor
~Memleket dışı, acaba ne 
""Yette... nasıl yer?. 
~lfla avlusunda bulunmak 

e belli zaman, gittikçe 
~ıyor. Evden dışarıya uğ
~ da yakınlarla vedalaş
'f~ pek az vakit kaldı. 

·. ramvayda otururken, en 
~geriye dönmek olduğunu 
~hmeğe başlamıştım. Git
~en ansızın cayar gibi ol-
~um. Bu vedalaşma, beni 
iL utuyordu. Ürküten şey, 
~emle kız kardeşimin abü 
~u, bu halden şikayetleri 
11 .~ökecekleri göz yaşları de
"'Clı. Onları teselli ve inşirah 
~ci birkaç sözle yatıştıra-
1ı:ı •tdim. Fakat, babam! Onun 
LYle bir zamanda ne hal ve 
~kette bulunacağını bir tür-

tasavvur edemiyordum. 
'Babamı hepimiz pek sever
lil_; .Yalınız kendi kalabalık 
.::aı için yaşıyan ve uğraşan 
~babamızı .. Hiçbir vakit izin 
~dan didinen babamızı .. 
~ 'cik istirahatı; büyük ve gü
'- bahçesini temizlemek, mey

tğaçlarını aşılamak, çiçek 
&crzevat yetiştirmek, kümes 
anları ve an beslemekte 
babamızı.. Binlerce bütük 

llL~üçük hadiseler bize öğret
~r ki o da annemizi ve 9 
~ğunu çok sevmekte; geceli 
~üzlü yalanız bizim refah 
llllde yaşamamızı gözetmek-
~ir, Fakat, vaziyet böyle ol
~ halde, biz kendisini hiç 
~:Y&zişli görmemiştik ! Anne· 
~eya kız kardeşlerimi öp
dt nü, yahut ta sadece okşa
~tını hiç hatırlamıyorum. Ar-

erkek çocuklarına karşı 
~" 9aziyetini kıyas ediniz 1 
~nla beraber, hepimizle de 
"'it defa o kadar neş' eli ko
~rdu ki 1 Birlikte şarkı söy· 

ıshk çalar ve akşamlan 
~ 'çıcı, eğlenceli hikayeler 
~rdu bize.. Fakat, teessür 
~ndmcı bir vak'a oldu mu, 
~ arına çatar, çehresi, karan-

bir ifade alır, hal ve tavrı 
~leşir, kabalaşırdı. Büyük 

•m fücceten öldüğü ve 
~un bilhassa bağlandığı bü
~ kardeşimin izi dağ ba
"" a kaybolup ta birkaç gün 
~ lu~amadığı zamanlarda böy-
~ olmuştu. Biz, böyle zaman
~da garip bir korku ile, onun 
~değişmesine akıl erdireme-
' kendisini hürmetle süzer-.. 
d..Ye şimdi, ben, onunla ve
~caktım. Bu son ayrılış 
~ ktı belki de; çünkü, gi
~ lb, harbe gidişti. Babam 

11un ne demek olduğunu 
lciıd" i bilirdi. 1870-71 har-
" e, Almanya ile Fransa 
aılaşırken, evi barkı yan
' kendisi de - 16 yaşında 

~delikanlı! - yaralılan taşı-
~· suretilc harbe İftirak et-

1· Bütün harp müddetin-
bu işi yapan babam, bize 

defa harpte gördüğü 
~li şeyleri anlatirdı. 
~ '•rnvaydan indim ve aşina 

' lğaçhklar arasında gör-

düm. abamla vedalaşma za
manına intizar halindeyken, 
azametli günlerin bütün ulu 
duyguları, şimdi geri dönmek
teydi. 

Bütün aile o sırada yemek-
teydi. Babam, masanın baş 
tarafında yazın alışkın olduğu 
gibi yenleri geniş, bol göm· 
lek giymiş. rahat rahat otu· 
ruyordu. 

Hassa alayının levend ve 
kıvrak küçük zabiti, sevinçle 
selamlandı. yeni kül rengi 
üniforması beyenilcrek gözden 
geçirildi. 

Onlar, bugün benim hare
ket edeceğimi daha bilmiyor
lar. Sanıyorlar, ki "şöyle bir,, 
uğradım! 

Söylemek zorunda kalışım, 
içimi parçalıyor. Söyler söy
lemez de, işte göz yaşları .. 
Hepsi ayağa kalkarak, etra
hmı çepeçevre sarıyorlar. En 
küçük kız kardeşim, çiçek 
toplamak için bahçeye koşu-
yor. 

Ben, ağlıyanlan okşuyorum, 
gülüyorum, kendilerine teselli 
veriyorum. Bunda kederlene
cek birşey olmadığını, muha
rebenin birkaç hafta içerisinde 
herhalde biteceğini ve sonra 
da tekrar geleceğimi tekrar
lıyorum. Ayni zamanda düş-
manlara dair budalaca bazı 
nüktele de savurarak, yeis fe· 
veranını, muvaffakiyet!e bas· 
tmyorum. Annem, üzüntü ile, 
daha birşeye ihtiyacım olup 
olmadığını soruyor. Hayır, fa
kat, ne yazık ki derhal uzak
laşmalıyım. Bunu söyleyince, 

-gene öpüşmeler ve ağlaşma-
lar. 

Yalnız babam oturduğu yer
de kaldı. O, hiç ağız açmadı. 
Ben de gözlerimi kendisine 
kendisine çevirmemelde bera
ber onun bakışlarını seziyo· 
rum. işte şimdide ona doğru 
yürüyorum. Bu sırada, ötekiler 
heri çekildiler. Odaya birden
bire sükat havası hakim. 

Babama elimi uzatarak, gü· 
ler yüz maskesini muhafaza 
etmeğe gayret ediyorum. Bir 
tekallüs şeklinde takındığım 

bu maske, aptalca şaşkın bir 
gülümseyiş tesbit ediyor. Ba· 
bamın, rahatsızlığın izleri hak
kolunan taş gibi ciddi çehresi 
karşısında, cesaretim kırılıyor. 

- Gene görüşmek üzere, 
baba! 

O, uzattığım elimi tutmıyor. 
Sağ elini uzatarak enseme ko
yuyor ve başımı, kendisine 
doğru çekip, indiriyor. Birden
bire o kadar ürküyorum, ki 
elini tutmağa el atıyorum. Fa
kat, eli kuvvetlidir ve benim 
onun hareketine uymam ge
rek! 

Derken, bir öpüş hissediyo· 
rum, sert sakal ve bıyık kılları 
arasından gelen hemen hemen 
ıztıraplı dudakların yumuşak
lığını ancak farkettiren şiddetli 
bir öpüş,. 

Birkaç dakika için etrafım· 
herşey çöküyor. Kendimi, ta
mamile varlığımın en derinli
ğine kadar sihirli bir kudretle 
nüfuz eden bu öpüşe veriyo· 
rum. 

Sonra, babamın eli, ensemi 
bırakıyor, gevşemiş olarak ba · 
bamın dizine düşüyor. Şaşır
mış, içim karmakanşık olmuş 
bir halde doğruluyorum. Ba· 
bam, gözlerini yüzümde do· 
laştırmıyor. Dalgın dalgın önü-

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

AMERICAN EXPORT LINES Tel. 2443 
THE EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN LINES L TD. 

CORPORATION "OPORTO,, vapuru lOtem-
"EXCHANGE,, vapuru 20 muzda LIVERPOOL ve SWEN-

Temmuzda bekleniyor. NEV- SEAdan gelip yük çıkaracak. 
YORK ve BALTIMOR liman- "POLO,, vapuru 10 tem-
lan için yük kabul eder. muzda LONDRA ve HULL ve 

" EXCUTIVE ,, vapuru 9 ANVERSten yük çıkaracak ve 
Temmuzda bekleniyor, NEV- ayni zamanda LONDRA ve 
YORK için yük alacaktır. HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA-
AMERICAN EXPORT LINES VIGATION LTD. 
THE EXPORT STEAMSHIP "AD JUT ANT.. vapuru Ha-

CORPORATION ziran sonunda gelip LONDRA 
Pireden aktarması seri seferler için yük alacaktır. 

"EXHORDA,, vapuru 16 DEUTSHE- LEVANTE LINIE 
Temmuzda PIREden BOS- "DELOS,. vapuru 11 Tem· 
TON ve NEVYORK için ha- muzda HAMBURG, BREMEN 
reket edecektir. ve ANVERSten gelip yük çı· 

Seyahat müddeti: karacak. 
PIRE-BOSTON 16 gün Tarih ve navlunlardaki deği-

PIRE-NEVYORK 18 gün şikliklerden mes'uliyet kabul 

SERViCE MARITIME edilmez. 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"TRiTON,, vapuru 9 Tem· 
muzda gelip BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE için yük 
alacaktır . . 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"BlRKALAND,, motörü 5 
Tem muzda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

GDYNlA ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

KUMPANYASI 
"LECHISTAN,, motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARlTlME 
ROUMAlN 

"SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO-
VA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki tarihleri le 

Cilt ve Tenasül lıastalılclar 
ve elektrik tedavisi 

Izmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkl:ırı 

mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 .. ................. .. 

navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyct kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

FRA TELLi SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

"DUROSTOR,. vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük ala
caktır. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE,. vapuru ~2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ~e BURGAS, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman
larına yük alacaktır. 

SOClETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA. vapuru 10 Tem
muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLAVA, LINZ ve VI
y ANA limanları için yük 

alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,. motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

ne bakıyor. Kimse birşey söy
lemiyor artık.. Daha fazla söy· 
lenecek ne var ki zaten 1 

Ben, sendeliyerek bir kası~ 
gaya tutulmuş gibi, acele bir 
davranışla odadan çıkıyorum. 

Bu, babamın beni ilk ve 
son öpüşüydü. Aradan aylar 
geçip de eve döndüğüm za
man, kendisi çoktan gömül
müştü. 

Babamı ne zaman düşün
sem, daima bu biricik öpü
şünü hissederim. Bu öpüşte 
biriken şeylerin neler oldu
ğunu ancak şimdi öğrenmiş 
bulunuyorum: Sade korku ve 
ayrılış ıztırabı ve bir babanın 
oğluna açıkca söylemediği 

ı sıcak sevgi değil; bu öpüş, 
ayni zamanda beni teşci edici, 
vatan için dövüşte ve daha 
sonra gelen bütün o meşak
katli yıllarda, beni kuvvetlen
dirici "öz,, aşılamak için al
nıma değdirilmişti! 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 

ÜrJ• en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız •e tanaıyonları yiiksek olanlara bile Doktorlar bunu tavaiye ederler 
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(Ulusal Birlik) 

sosyalistler kongre
.. nakaşalar oldu 

, ____________________________ _ 

s~z söyledi, b eon Blum, memleketi anarşiye 
reketlerden kaçınmak lazim geldiğini söyledi 

Marsilya13 (Radyo) - Sosyalistler kongresine dün de devam hadisatı izah ettikten sonra ezcümle demiştir ki: 
olunmuştur. - Bir çoklarınız, benim tekrar iktidar mevkiine gelmek-

Azadan B. Ziromski, ıJzun beyanatta bulunmuş ve B. Şotan liğimi istiyorsunuz. Bundan maksadınız nedir? Devleti bir 
kabinesinin, tam bir halkçı kabinesi olmadığını söylemiştir: anarşiye mi sürükliyelim? 

Bundan sonra B. Gromyah söz söylemiş ve yeni bir kabine B. Şotan tarafından teşekkül eden kabine, milletin saygı ve 
buhranından sakınmak lazımgeldiğini söylemiştir . itimadını kazanmış bir hükumettir. Biz iktidar mevkiinde iken 

Kongre, B, Leon Bluma verilmek ve derhal tatbikini iste· talihimizi denedik. Şimdi, bırakalım da başkaları idare etsin. 
mek üzere bir rapor hazırlamaktadır. Bu mes 'ele, memleketin yüksek menafii mevzuubahstir. Biz 

Meşhur Piver ıtriyat fabrikası umum direktörü ve sahibi B. iktidar mevkiinde iken, B. Şotanın mensup olduğu Radikal 
Piver, B. Şotan kabinesinin çekilmesini istemiştir. partisi bize müzaharet etmişti. Şimdi, bizde ayni suretle ha· 

Müteakiben Parti reisi B. Leon Blum söz alarak hatiblere reket etmek mecburiyetindeyiz. 
cevab vermiş ve iktidar rnevkiinde kaldiğı 13 ay zarfındaki Kongre, bugün de devam edecektir. 

1 ............ . 

g · n hudud- lngiltere, Filistinin taksi
, 3 açıyor minden vaz ~_e_ç_miyecek • < 

• Observer, İngiltere hükumetinin bu pro. 
Alman ve İtalyan gazeteleri, bu meseleden jeyi gerek Arap ve gerekse Yahudilerin 
dolayı İngilterenin gücendiğini yazıyor kabul etmelerini istediğini yazıyor. 

Londra, 13 (Radyo)- Fran· Fransanm bu hare~etinden Londra, 13 (Radyo) - Fi- daki Ingiliz projesinin sür'atle 

sanın bura sefiri B.. F orben, dolayı İngilterenin müteessir listinin taksimi meselesini, gerek Arap ve gerek Yahu-
Dün İngiltere Hariciye Nazırı olduğunu yazmaktadı r. İngiltere hükumeti süratle ne· diler tarafından kabulünü is-
B. Edeni ziyaret etmiş ve İngiltere Hariciye Nezaret i ticelendirmek istemektedir. tediğini yazarak diyor ki: 
Fransanın, bugün öğleden iti- "Fılistin, yalnız mıntakavi 

eksperler heyeti, general Fran· Filistin 12 (AA) - Filis-
baren hudutlardaki konrolü ' · bir ehemmiyeti haiz değildir. 
kaldırdığı hakkındaki notayı konun muharip tanın.nası için mcs'elesini mevzuu bahseden Bunun bütün lngiliz impara-
vermiştir. bir proje hazırlamakta olduk- Observer gazetesi, lngiltere- torluğunun şark lkısmında çok 

Roma ve Berlin matbuatı, lan riveyet olunuyor. nin, Filistinin taksimi hakkın~ geniş ehemmiyeti vardır." 
~~~~----· ....... ·~·~·-- ._.. ...... ~··-~~ .. ~--~~~~-

huriyet bayramında Tayyare pi- Barselonda 
l.· ht l k·ıı yangosu Komünistler lide raya Ve 18 ar' Ve ) er / Baştara/ı 1 inci sahifede) • • ,, ,, ,, 

ve eye ler gelecek 25145 25814 21396 31119 rını oldurdu/er 
.. 31734 33406 33757 34548 Barselon 13 (Radyo)- Ko· 

Ankara, 13 (H nsnsi mulınbiri
mizJcn) - Bu yıl kutlulayacağı· 
mız cııınhuriyct bayramı, Türk 
devletinin cihan içinde kazamlığı 
yül;;~ek şeref ve itibar ve a)·nı zn
ıııaııdn Avrupa ,·e yakın şark siya~i 
muvazene ve sullıunıla oynadığı 

bıiyük rolle müteııasib bir ~ckildc 
g~çcc ktir. 

Bayramı, aynı sulhperver İ· 
yaset etrafında Türkiye ile mesai 
lt'~rik c.len devletlerin güzide ~ah· 
siyet Ye heyetleri ile lıeıalıer ueçi
r ecğiz. Aldığım habere görl', cum· 
huriyet bayramı geçen yıllara niıı· 
betle çok parlak merasim ve dol· 
gun programla tes'i<l e<lileı,ektir. 
ll.ılkan ittifakındaki arka<la larınıız 

rcr d\pJom:ı ılar heyetinden başka 34842 36062 38836 38995 münistler Lideri, yolda gider 
Hicaz ve Yemen Velialıdları, "·eni 39251 39385 29819 96 

J iken meçhul eşhas tarafından 
müttefiliruiz Iran Ba~Yckili ve di· 989 1090 2007 2960 o"'ldüru""lmu··ştu··r. Bu haAdı"se, Bar· 
ğer müttef ikimiz İran ve Afgan 
Hariciye • azırları hazır bulunacak-

3272 3367 4119 5542 selonda büyük akisler yap· 
lar<lır. Bu meyanda İ talya Ilariciye 5568 6746 7232 8631 mı tır. 
'azırınıo da gelmesi rnııhtemeldir. 12036 12588 12785 13277 /"~ ""' 

O gün or<luınuzım · nıoılern te· 14317 15069 15273 15309 f \ 

kamülünü gö~teren büyük bir geçid 15592 15853 15951 11098 Zayıf ve sıska 
resmi ile muhtrlif tayyare f ilola-

17262 17808 18109 19048 
rımızın uçuşları görülecek ve dost 19592 21196 21356 24034 c. ocaklar 
devletlerin Vt'lialıdları, \"azıı· ve 

Vilayet makamından: heyetleri ~ercf !erine balolar, ziya· 27002 27707 28081 28260 
fctlcr, eğlenceler terrih edilecektir. 28430 28444 29127 30160 

Bu hayram, tam manası ile, 30894 31379 3 l 794 32864 
Türkiyenin bugünkü kuvvetli var· 32901 34207 35204 35785 
lığını ,.e Ataliirkün ~efliği al tında 35206 35250 36308 36711 . 

Yııgo,Ja }a, ). uuarıistan w Uoman· medeni alcnı<le kazauıl ı~ı mevkii 
37713 38382 38543 ya lıül~fıuıetleriııi temsil eden bi· tebarüz ettirecektir. 

Muhtaç ve fakir ailelerin 
cılız ve kansız çocuklarile 
hastalık neticesi zayıf düşen 
çocukların hekim muayene
sile deniz ve dağ havasına 
ihtiyaçları bakımından biri 
Ödemişin Bozdağında diğeri 
F oçada olmak üzere 22/7 /937 
tarihinde iki kinderhayim {ço
cuk yurdları) açılacaktır. Ço
cuklar doktor ve muallim 
bakımı altında bu yurdlarda 
iaşeleri vilayetçe temin olu· 
narak 6-8 hafta müddetle 
kalacaklardır. Kız ve erkek 
çocukların yaşları 5-12 ara
sında olmalıdır. ilgililerin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüğüne müracaatları bil· 
dirilir. 

937 senesi büdcesinin (E) 
cedveline dahil masraf tertib-

lerinden tatbik edilmek üzere 

Vekaletlerce teklif edilmiş olan 

kodroların birçoğuna geçen 

seneki ücretlere nazaran mü

him zamlar yapıldığı görülmüş 

ve bu kadroların istilzam et
tigi masraf, taalluk ettiği ter
tiblerdeki tahsisatları dahilin· 
de olduğundan lüzum göste
rilen zamların kabulünde tah
sisat noktasından mahzur gö· 
rülrnemiş ise de Ücretli vazi· 
felerde Çalışanlar hakkında da 
teadül esaslarının tatbiki , ma
a ve ücretler arasında teadül 
teminı noktasından zaruri ol
duğu gibi bu husus Büyük 
Millet Meclisi encümenlerinde 
müzakere edilmekte olan 1452 

• •• 
1 -
yok 

numaralı kanunun bazı mad
delerinin tadili hakkındaki 
kanun layihıısile hükumetçe de 
kabul ve teklif edilmiş olduğu 
cihetle yüksek tahsil görmüş 

olanların 936 mali yılı kadro
aşlarile bunların bir derece 
üstündeki maaşlar arasındaki 
farklara maksur kalması ve 

bu kadrolara dahil ücretli va
zifelere yeniden alınacakların 

gene tahsil derecelerile diğer 
vasıflarına göre g irebilecekleri 
maaşlı memurluk derecesini 
ancak bir derecesine aid ma· 
aşın emsali hası lına tekabül 
eden miktarda ücret verilmek 
surelile tayinleri muvafık ola
cağı Vekiller Heyetince karar· 
laştırı lmıştır. Bu karar Maliye 
Vekaletinden şehrimizdeki ala
kadarlara tamimen bildirilmiştir. 

Kimler kazandı? 
Tayyare piyangosunun son 

çekilişinde 45 bin lira isabet 

eden 5228 numaralı biletin 

onda bir parçası İzmirde satıl· 
mıştır. Bunun sahibi, Dolaph

kuyuda İkinci dulhaneler so

kağında 7 numarada oturan 

Bayan Nazmiyedir. 4500 lira 
alacaktır. 

15 bin lira isabet eden 

38344 numaralı biletin sahibi 
marangoz Nuri, 10 bin lira 
isabet eden 24658 numaralı 
biletin sahibi Kültürparkta 
amele Mehmet, 3 bin lira ka
zanan 13266 numaralı biletin 
sahibi de Kömürcülerde Yu
suf Şenerdir. 

Büyük ikramiye kim
lere dUşUJ 

İstanbul, 12 (Hususi) -
Tayyare piyangosunun büyük 
ikramiyesi; biri Tahsin ve di
ğeri altmış yaşında Müzeyyen 
ve Nuriye adında iki kadına 
düşmüştür. 

Vali 
Fazlı Güleç 

\.. ..) 

iki Memleket 
Erkcinıharbiye reisi 
bugün konuşacaklar 

Belgrad 13 {Radyo)- Yu
goslavya erkanı harbiyei umu
miye reisi general Nediç, bu
gün Frasa erkanı harbiyei u· 
mumiye reisi general Gamelnle 
mühim bir mülakat yapacaktır. 

-· Deli Petro 
Ve Katerina . 

Tarihi Aşk Macerası 
Yazan: F. Ş. Benlioğlıı. J 

-5- --
Petro, deli Petro, yeni Rus· Evet Marta, güzel, iyi huyl~, 

yayı kendi arzusuna, kendi güzel vücutlu bir kadın idı; 
keyfine kuruyordu, Rusyada çok mülayim bir ahlakı vardı· 
bir yenilik husule getirmek Fakat bir kadın, genç ve 
istiyor ve bunun için de akıl- güzel bir kadın olmak itibır 
lara sığmaz hareketlerde bulu- rile Martanında kendine ınah· 
nuyordu. Kendisini prens ya- sus sinir buhranları vardı. 
pan kimdi?. İsterse, şu Martanın işte şimdi de si· l 
anda kendisini bu mükellef nirleri tutmuş idi. Kendi kefl'. l 
ve mutantan ikonaklardan disiui yiyecek kadar şiddetlı 
alır, Sıbiryaya nefi eder, bir asabiyete kapılmıştı. 
zındanlara atar veya. Boynu· Sinir buhranının en yüksel· 
nu vurdururdu. Eğer Deli diği sırada odanın kapısı tek· 
Petro, bu köylü Mastardan rar açıldı. Bu defa prens MeP 
hoşlanmış ve onu nezdine al· çikof odaya girdi. MartB· 
mak istiyorsa, Prens Mençi- prense hiçbir şey söyliyece~ 
kof için bu arzuya boyun eğ- değildi; çünkü remen sahibi, 
mekten başka yapacak hiçbir amiri, evin ar.ıiri bu adaınd1• 
iş yoktu! üzerinde h<!r hakka malikti· 

Marta, imparatorun bulun· Maamafih, prensin odaya gir' 
duğu yere girmesi ile zerre miş olmasına rağmen MartBı 
kadar telaş ve heyecan gös· hissiz bir insan,S bir otoı1181 
termedi. Halbuki Rusyanın gibi işine devam ve bir dah' 
mütlak hakiminin karşısında iş yaparken böyle iş yerlerine 
bulunduğunu da biliyordu. Va- gelmesini ve işini inkıtaa tığ' 
kıa Marta yalnız başına iş ratmamasını rica etti : . 
görmekten zevk alırdı fakat Prens Martanın asabiyet101 

bu konakta bu imk&n yoktu! haklı buldu ve bu ricasınB 
Petro, Martaya birçok su· mülayimetle mukabele etti· 

allere kısa fakat serbest cüm· Doğrusu prens, genç kadın1.n 
lelerle cevap verdi. Fakat im· imparator hakkında binb1

' 

parator, bulunduğu daireden sual soracağını, imparatortıll 
çıktığı sırada, Marta derin kapıyı açarak kendisine bak' 
bir iç çekmekten kendisini masının sebeplerini en ince 
alamadı, bundan sonra gene · Arkası t1ar :__.,, 

vazifesini yapmağa başladı. Saray Bosnada ölJa 
Marta, imparatorun maiyeti rülen F erdinandıtı 

hesabına çalıştığı seneleri telafi 

etmek istiyordu. Fakat hayatın 
cilvesi olarak bir konağa niha
yet hizmetçi şeklinde düşen 
bu şen, sağlam ve güzel ka· 
dın, bu seneleri ne şekilde 

telafi etmek istiyordu? 

Kral A leksandr 
Abidesi açıldı 

Belgrad, 13 ( Radyo ) 
Başbakan Bay Stuyadinoviç 
ile nazırlar heyetine memt r 
nazır Bay Şevki Behmen, posta 
ve telgraf nazırile birlikte 
Bosnada müteveffa kral birinci 
Piyer namına dikilen abidenin 
küşad merasiminde hazır bu· 
lunmuştur. 

8elgradda 
Katolik kültür me. 

H H 

saısı gunu 
Belgrad, 13 (Radyo) - Ka· 

tolik kültür mesaısı günü bü
tün Yugoslavyada merasimle 
tesid edilmiştir. Belgraddaki 
merasimde prens Pol ve pren
ses Olgada hazır bulunmuş· 
lardır. Halk, biiyük tezahürat 
yapmıştır. 

Fas Sultanı 
Fransa Reiscumhuru 
tarafından kabul 

edildi 
Paris 13 {Radyo) - Fransa 

Reis.cumhuru Bay Lebrun, 
dün Fas Sultanını kabul etmiş 
ve uzun müddet görüşmüştür. 
Fas Sultam, meçhul asker abi
desine çelenk koyduktan sonra 
Paris Belediye reisini ziyaret 
etmiştir. 

Fas Sultanı, Belediyede bü· 
yük merasimle karşılanmıştır. 

Dün gece, Fas Sultanı e
refine mükellef bir ziyafet ve· 
rilmiştir. 

son sözleri 
• Başıarafı 2 incisahijede -

disina tahsis edilen yere çe· 
kilmesi lazım geliyordu. fakat, 

h s· annem, babamla beraber 3 

taneye 2itmek istiyor. 
h· Araba tekrar Appelkay rı~ 

tımından geçiyor. Askeri erk90 

burasının anacaddeden dah~ 
&z tehlikeli olduğunu söyfii· 
yorlar. 

... Birdenbire yolun ort9• 

sına, elinde, bir tabanca olal'I• ,. 
bir adam çıkıyor. Yolun kellf 
rındakileri şiddetle iki tar9 6 

b -ı d w atı· ayırıyor. otomo ı e ogru 
lıyor ve tabancasını çekiyor~ 
Silah patlıyor, kalabalık s'' 
sında müthiş bir panik! 

Tabancadan çıkan ilk kıJ~ 
şun annemi sağ böğründe 
yaralıyor. Bir çığlık atınad•11~ 
bir söz söylemeden babaJTI' 

kucağına düşüyor. . . Je 
Babam, duyduğu acı ıçıfl 

bağırıyor: . 
- Sofiyal Ölme sen .. Y1~. 
ki 

. . ~ 
cu arımız ıçın yaşaman 

zım.. 
11 

B .. l k d" . . sO u soz er en ısının 
1
. 

sözleri oldu. Kurşunlar et~s· 
fmda vmr vızır işliyor, IJJll. er 
fazaya memur adamlar bır 
birer yıkılıyorlar!. ıJ' 

Kont Reraş babama sor 

yor: aftes? 
- Yaralandınız mı, 

Babam: n· 
Hayır, diyor ve akZ'ıııı 

dan kan boşanıyor: Bir kur~. 
onu da yaralamıştır. O da 
nemin yanıbaşına yıkılıfOr'· el· 

Otomobil vali konağı?.8 ııJ. 
digw i zaman annem ölınUŞ e· , ıı ç 
lunuyor. Babam da c~ 1'i~ 
kişmek üzere... o? . be. ystll 
yonra, o da gözlerını 8 

kapamıştı. k rde~· 
Bu suretle, ben ~e ;le \jç 

lerim, umumi harbın 1 

yetimi olmuştuk.,, 


