
•••••••• 

A 

Cumnuriyetın Ve Ctımhmiyet EseTininin Bekçisi, Sabahları Çı'luıT Siyasi Gazetedir YENi ASIR Matbaaıında baıllını§ta. 
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~susta yapllacak ıslahata~ 
~tem~s olunacağı anlaşıl-~ 
lmaktadn·. Başvekilimiz~ \ 
~Salı günü programını~ 
~ "'amuta yda izah edere!~~ 
~itimat istiyecektir. ~ . . 
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Çocukları burada 
okuduktan sonra 
yine köylerinin 
samimiyeti icine , 
lloşacaklar, oi"ada 
inkılap vazifesini 
başaracaklardır .. 

Vali ve maarif erkanı Asansör ilk okulunun açılma töre· 

ninde hazır bulunmuşlardır. Asansör ilk okulu, bu muhit hal
kının çok çalışmnsiyle ve ebkedcn yardımlariyle meyda-

na getirilmiştir. 
Okulun açılmasında hulumın vali kısa bir söylev vererek 

hu okulun açılmasiyle bu muhit çocuklarının elde edecekleri 
istifadeyi tebarliz ettirmiştir. 

- SONU JK1NCt SAHiFEDE -

Jlk kö'!J muallim mektebi 
şimdi küy muallim mckt~bi, kurul- <- Köylü, memleketin efendıs.dir.> 

muş bulunuyor. Okula giden ve Kızıl- Gürbilz. ve neşeli köy çocukları, mi-
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!Türk el emekleri 
sergisi aç11Idı 

Eserler arasında Türk zevkinin 
güzel ve jnce Örnekleri vardı"r 

Zirai kalkınmamızda en 
büyük vazifeyi alacak 

çullu şoscsinden ayrılan ince yolun or· safirlcrini kapıdan karşılıyarak kendi- AnkaTa Ziraat Bankası 
tasına bilyük Şefin köylü hakkındaki lerine yol gösteriyordu. Eski c.Maklah- htanbul, 30 (Hususi) - Zirai kalkınmamızı istihdaf eden büyük işler nra-
yüksek işaretlerini duyuran bir manşet len Hol , .adı verilen binanın önünde, ııınd\ Ziraat Bankasına en büyük vazifeler dü ecektir. Bilhassa müstahsile ucuz 
göı.leri okşuyor ve her kes o cümleyi geçilmez bir sed gibi duran siyah göı.- 'kredi\cr temini nisbetinde dalla pratih·e radikal tedbirler alınması kuvvct1e 

tekrarlıyor: - SONU lKINCI SAHiFEDE - m~vzu\balıis olmaktadır. 



SAYFA :Z 

Kamutay 
-0---

Mesaisine 
ba,larlzen ... 

Şehir Meclisi Toplanıyor 
Belediyenin bir senelik icraat rapo

rundan bazı mühim noktalar 

- -.---
___ --- 1 

Halk evinde 
Türk elemek/eri ser

gisi açıldı ~ARAFI BtRtNCI SAHlFEDE
etmesini bilen yeni baıvckilimizin 
kudretli phıiycti muvaffakiyetin 
bir teminatıdır. Ziraahmızm planlı 
şekilde ialahı için teknik çahımalar 
yanında müttahsilin tesanüd mef
kuresini i,Iemeie ehemmiyet veri· 
leceeği tabiidir. .Bu yıl bir buhran 
tehlükesi geçiren incir müstahsille
ri, zirai birliklerin bu kabil buhran
lara mukavemet hususunda ne ka
dar faydala olduklannı gördüler: Şu 
hatde kredi istihsal ve satış birlikle
rini kuvvet1endinnek, şumullandar
mak işi her zamandan ziyade günün 
en hararetli bir mevzuunu teşkil 

Şehir Meclisi, yann saat 16;30 da Be
lediye reis vekili bay R~at Leblebici 
Oğlunun b.panlığwda ilk toplanışını 
yapacak :ve riyaset divanını seçeceklir .. 
Belediyenin bir senelik faaliyetini gös
teren bir rapor .haz:ırlanarak tabctt.iril
miştir. Yarın Meclisin toplantısından 

önce, Şehir Meclisi azalarına tevzi edi
lecektir. 

r·······ş~h;i~········ 
13209 kilo ekmek, 302 gevrek, 284 pi- - BAŞT ARAf1 tKtNCI SAHiFEDE-
de, 3005 kilo kaçak ve bozlık et müsa- cibi padtyan inceliğini tebarüz ettir
dere edUmiştir. 21 gayri sıhhi dük.kln nıeldedir. 

: .............. . ka.p:ıtılın.şt.ır. 22789 muhtarlı1c muaıne- lK.t ÇFr KOPE 

E T emizliti, sağlık 
~ işleri için neler 
·yapılmıştır? 

lesi intaç edilmiştir. Orta camekmhmn birinde iki çift 
ltfaiye teşkilatının moClemize edil- küpe görüyoruz. Bir buçuilç aıar evvel 

mesine ihtiyaç hıssedilmektedir. An.doluda yapdmlfbr. Altm kafes üae-

Raporun b~ında, 31 ağustosta müd
deti hitam bulan meibaha imtiyaz mu
kavelenamesi gereğince mezbahanın be
lediye tarafından tesellüm edildiği, an
cak bazı kısımların tamiri icap ettiği için 

••••••••••••••• 
Çocuk yuvHsıoda 
ve nciz1er evinde 
ki çahşnıalaı·a 

Bu yıl içinde çıkan 8G yangından 71 riae inci iflenilmit olen bw küpeler orta 
yangın mevzii kalmış, dokuzu cUz'i Anadolunun bir buçuk Mil' evvelki in
zararla kurtarılmış, altısı da knmilen ce ruhunu bize bildiriyor. Yüz yJ evvel 
yanmıştır. İtfaiye memurlarına mesleki yapalmtf bir kdınç görüyoruz. Bu lulm-
konferanslar verilmiştir. c:ın kını ve nanlluıu üzerinde altm savat 

EVLENME lŞLERt İflemeler birer san'at pbeseri denilmeğe 

edecektir. 
ŞEVKET BiLGJN bunların tespit. edilerek mezbaha .şirke- hir bakış 

Bir yıl içinde mUracaat edeen 1301 layıktır. 

------------· - tine yaptırılmasına teşebbüs cdildi~i 
çtftten 1167 çiftin nikahları yapılmış, MUHTEUF DEViRLERIN SAN' AT 

•••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••• 1 • • ili ed ·ı iştir ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52 çift muhtelif sebeplerden dolayı RUHU •• 

GENÇ : ı ve 1 m · . . .,· , • . k şi ısteklcri üzerine iicizler evinden 
• • E Rapor~, şehrın . sayfıyesı ~~ plı.ıJı çıkmış, 21 ~i gayrı kabilı tr1 vı has-

vaz geçmiş, 21 çift te kanuni müddetle- Muhtelif devirlere ait tepailer, tnbak-
rini tecavüz ettıklerinden dosyaları ip-1 lar, kupalar, barut kutulan, bubl.D'dan· 

T ayya recı ler : o.ı~. Incıral~. ve cıvarını~, .Ş"hır mc~-ı tnlıklardan olınüştiir. 
: lısının verdığı knrar mucıbıncc şehır f Dilencılerle şehirde sıddetli müca-

tal edilmiştir. lar, muskalıklar daha bir çok Türk san-

JÇJN E hudutları içine alınmasını yüksek ına- dele edilm"'kledir. Geçen yıldan kalan 
HAVA GAZI al eserleri serginin kunıluıundaki yük. 

· : kamların tasvip ettiği zikredılmektcdir. l dilenci 23 kişi oluı> bu yıl 567 dilenci da-
Oçünüz, çünkü size kara toprak dar ge- RAPORUN HULASASI ha toplnltırılnrak aceze evine alınmıştır. 

lir. Raporda sağlık işlerine gen~ yer ve- Bunl:ı.rdan 295 sı memleketlerine gönde-
Siz ki birer ruhsunuz, ruh göklere yük- rilmiştir. Belcd ye hekimleri son yıl riimiş, 284 kişi kefalete bağlanarak di-

aelir. içinde 15151 hast<ı muayene etmiş, bin lencilikten menedilmiştir. Bir senede 
Acun kunllaLdanberi ay düpnez yere; altı yüz yedi hasta hastan~lere yatırıl- 15G2 yoksul ve kimsesize yarılım edil
Uçunuz, rffkaelinis MHlU gelmez göklere, mış, 7171 hastaya belt'dıye hesabına I miştir. 905 yabancı da mcmlekcllet':ne 

Hava gazı fabrikası bir senede iki sek maksndı ıJkqlabnafa kô.fi iken bun
milyon 39G bin metre mikabı gaz, 2835 ; larm yanında geçmif uırlarda büyük 
ton kok kömürü, 120 ton zift ve 4.5 ton nnnelerlınizin göz nuru dökerek her hi
krcoz.ot istihsal etmiştir. Bir senede 81 rinin üzerinde günlerce, aylarca emek 
yeni tesisat yapılmış, 10S4 şikfıyet tet- verdikleri i.nc:e el İileri serginin değerini 
k.l= edılmiştir. ve güzelliğini bir kat daha arlttnnl§tll'. 

YO'L. LAôIM tŞLERt BAYAN HOSNtYE ANLATIYOR 

Bayraiunmn aksi ıörilmün bulutlarda, iliıç, 4510 hastaya da rcçet" verilmıştir. gönderilmiştir. 
Bir sene içinde 30 hin metre ınurab- Bayan Hüsniye •Öyliyor : Şu gördü-

baı yol tamir edilmiştir. 2200 metre ğünüz çoraplar Osmanlı aadrizamlann- llalkcvi sergisinde tarihi bir elbise 
384 hastnya pansıman yaptırılmış, 879

1 

BAYT'ARt İŞLER! Diifmanlann yGrefi titreain hudutlarda, .ıı. 
hasta evlerinde muayene ve tedavi cdıl- Son yıL içinde 3000 ehli hayvan ınu-

~~: =~.:::;:~ miştir. Esnaf dük~ları daimi teftişe aycne edılmiş, 442 sine Malein aşısı ya-
tabi tutularak 13h>4 dükkan muayene pıl" ak ı ·• · h ··1düru'" lmu·· de 1 .. r nıam ı ı;eı ayvan o ş-
edilmiş ve talimatnameye aykırı görü- r· T . I'k . . d ı l lan h 

uzunluğuncla tretuvnr yaptırılmıştır... dan merhum Hüseym Hilmi papnm f<a- yüzük taflan, hu altın ve yakut küpeler 
17 arsaya duvar çektirilmiş, 41 yeni in- in validesinin gelinlik çoraplandar. Ara- ayn bir camekan ıüslemektedir. Etil~ 
şaııt, 48 ilıiveten inşaat ve 381 tamir ıına ldaptan bnıtmlmq ibrifim ile örül- ait pİfmİf toprak üzerine yazılmlf bit 
ruhsatiyesi verilmiştır. müttür .• Şu çevren.in üzerindeki İf tam m$tup ve bunun yine topraktan yapd• 

seksen seneliktir. Tek İpek tel üzerine mİf zarfı, SCl'ginin müstesna eserler~ 
qlemniJtir. Bugiin bunu yapmak madde- dendir. Para kotl~luiyonu arasında Türk 
ten mümkün değildir. Çünkü ne ürnf Tavaifi MelUk devrine ait meskUüt ~ 
edilecek o kadar vaktimiz ne de yahn p.yanı dikkattir. 

B:.::.- de L-l-11......;!_!_ .:.. ... _ _. __ .. __ olur. k'-1!. ks 1 k ur. emız. ı ışın e ça ış ırı ay-
....... ....-- _ -......, len 1590 dü ~nın no an arı i mal 1 d 77 has•-ı ,_ 1 4 ha 
nlar 1.a..m.. --ı.: . . . . . ı van ar a ..... llıfi. o ınuş, yvan B k •• J 

O en .... ,_ ...,,,..., neteYİ aizde bu- cttirılmiştır. 82756 adet gıda ınaddeı ın- .. 1 .. d' ~ ı . k _._ 1 t U gu· • 0 U m 3 Ç 3 r . . 1 o muş, ıger en uı .... rı mış ır. 
lur. den 8025 şı ve 20W8 kılo gıda madde- l\" b h d b' d 142 085 h . . . . . .ı.ez a o a ır sene c . ny- .. . 

Uçunuz, çünlrii aise kara toprak dar •e- sınden 9551 kılosu ımha edılmıştı.r. k .1 . . B 1 d 1 ,_1 ki Bugun Alsancak sladmda saat birde 
e van ·esı nu~lır. un ar an ıasw ı ı 
I' 127 yeni evin, G8 mcktebın, 59 tı.itün 

161 1 
.. . 11000 h ! Demirsporla Doğanspor, saat 3 le de 

ar, . . • . . . ıayvan tegayyur etınış, ay- . . 
Sız• ''-! b=-- --L-·-·- ulusun ruhusunuz·, ıınnluthanesının 16 ıncır hanının, yırmi . h d'l . . Uçok - Yamanlar kuluplen karşılaşa-
Onun, ~ kurtaran, nuhusu- tütün mağazasının, 44 palamut mağrıuı- MAHKEME lŞLERt caklardır. 

w .. .,.. nl&Q_.., 

1 

van ıın a e ı mıştır. 

n.... sının sıhhi kontrolleri yapılmıştır. B 1 · . d b 1 d" le h' t -o--- .. u yı ıçın e e e ıye a y ıne o uz 
Zuhrevi hastnlıklar muayene ve te- llı 1 1 ı e ·ç· d ı._ 

Denizler ...,.oruz, tepeler aııyonız; 
Kanadmu: altmda müsterih yafıyonız. 
En yırtıcı düımandan korkmayız zerre 

kadar 

da 
. a ı ava açı mış ve ayn sen ı ın c uc-

vı evinden mükerrer olarak yapılan Icd' t f d hl ı f şh ı h ı ıye ara ın an mu e ı c as a ey-
asta muayenesi 9735 tir. 446 kişiye h' t d" d 'k t k' . . . . . . ıne o uz ye ı ava ı ame ve a ıp 

fırengı ığnesı yapılmış. 355 kişı de has- ed"l . •. G"' .. 1 <l ı .1 23 k 
I 

ı mıs.ır. oı·u en ava aruan a-
taneye yatırı mıştır. b •1 d. 1 1 · 11 ı b ı d' 

Çünkü üzeıVnizde sizin kanadınız vnr. SITMA MOCADELESt rar .e e ıye e une, rnrar e e ıye 

Af sancak stadında 
Bugün Alsnncak stadında hazırlık mü

s::ıbakaları yapılacaktır. Saat on üçte 
Doğanspor ve Demimpor takımları kar
şılnşacnk, bundan sonra Üçok ve Ya-Gözlerimiz ber zaman ... ökle sizi anyor ·, k aleyhınedır. 

• 11679 metre mw·abbaı bataklık ·uru- ı B 1 d' _..:ı taks"tl ı ı h k 
Sizi ... ökte •ördük,... gö"'sümüz kabarı- t 1 t Ş 1 . 1 l"f 1 . d C' e ıy~-ucn ı e nrsa a an ar a - nıanlar arasında revanç mahiyetinde bir 

• • r- • u m~ ur. ... ırm mu ıte ı yer erın e- k d . • k b .1 . d · 
yor. ki ı;u birikıntılerine mazot döktürülmü:> ın a ıcraı .t~ ı ata ge~ı m~sınc as.: maç yapılacaktır. Hntırlcı.dndır ki bu iki 

_,_! ul "k 1 k 140 0,...: . • şehır mechsının kararı uz.::rıne, belcru- takım son kartılaşmnda iyi oynamı~lardı. 
Tarihlerden önceu uımı oğlusunuz; mu errcr o ara . .ıa evın mazot dl" . d . . 243 d 1 . .. ye a ıye ıcra aırcsınc, n et >orç- Netice Oçokun lclıinc idi. 
Cesaret pluuzd-. heyecan dolusunuz. muayencsı ve kontrolu yapılmıştır. Fa- l h kk d 3044? 1 r 97 k l k -
Uçunuz çünkü aiae kara toprak dar ge- kirlere parasız mazot temin eclilmişlir. 1 u a ın 1 

. ~ ıra . ~ uruş u 
lir LEKELl HUMMA MÜCADELESi ınu~~nele vermıştır. Tahsılat safhasına t:rLT.7.7.7..2'1$7ZZZZ"fC7i7.Y-~.YZZZ7z_J:; 

. henuz haşlanmamış olmakla beraber 1:-'alkevı ko·şesı 
Siz ki birer ruhsunuz, nah göklere yük- Beş mektep, 280 ev, otel, han ve aıle 20839 1• 9? k l .1 d"I . . fl j · d 1 . k . 

1 
ıra ~ uruş ta ısı c ı mıştır. _.,,.,7 _,_, 

selir. cvı muayene e ı mı!:, 4522 şmın tLıs- 1 BELED!YE ZABITASI 1.#J~..,JJ.7.XZ?'.J.XZZJC/.z?J..7.J.zrr.na 

Felek bir..:-- lana da çelik kanadm1Z1 talık muayenesi yapılmış, 65 kişi kirli! Eu yıl içinde tenbihata muhalif ha Türk Elemek/eri 
• •-· • görülerek evlerind.! tathirat yapı1mı<:tır. . . -

Silemez ya bqlarda yapyan yadınızı. B nl d 
603 135 1 . •

128 
re.ket eden 15231 kışı hakkında zabıt Evimizde eski ve yeni Türk el emekle-

p lak b• --L ib' d'' • • u ar an ev, aı e evı, k t t 1 • • . 
ar rr ,_.ap ıra ı yere UfCJ'IClllZ sız .. 

13338 
.. k t b" 

1 
vaıa ası u umuş, hafta tatili kanunu- rı serguı açılmıştır. Bu faydalı sergiyi 

l ınuessese, mu errcr o o us, ta c- h 
kalplerimiz bir mezar olacaktır ıüphesiz. . k b 1 4n7 •50 na aykırı arekct eden seksen esnaf bütü• fzmirlilerin gönneleri kaçırılmaz 
Haya bir mezar değil, bir miıbed ola- 12500 k 'l d f k m ı emeye verılmış, noksan ve bozuk bir fırsattır. r

sı, amyon ve ara a ı e J ıt parça al k . . 

' ~yave ıop~avranın nene - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

Hem biz, hem bizden sonra geleceknecakıgil~ID'er; siyo=~~~;uYE VAK'ALARI En bu0 • yu·· k kadın-
73 kara hummn, 7 tifo, 50 sari schaya 

Sizden kuvvet ve İnan alacak birer birer. iltihabı, 107 kızıl, 3 kızamık, 38 lekeli 
Gözleriniz arbda kalmıyacak, ıimdiden humma, 58 d ifteri, 1 kudu:r., 1 şarbon, 
fJte Atatürk km cesur Sabiha Gök n iki malta humması, beş tat.nloz, bir su 
Ve onun arkasından rüzgar gibi k:a:ı. çiçeği, 354 cihaz teneffüs ~:remi, 93 di-

l g~ er aza veremi mus<ıbı ıçın tedbirler 
ar; -=-•--: .. ı alınmıştır. 

Dç........,.., daglan ttık gibi aşaı118._". ÇOCUK YUV ASr 

ÇaJJflnUUZ kutludur, ondan dogar ~m-1 Altmış yntaklı olan çocuk yuvası, İz-
• • •. •. .. ruy~t 1 mirdeki fakir ve kimsesiz çocukların 

Atatürkün validelerinin 
kabrinde tö_ren yapıldı 

Sizinle yapyacak bu gurbuz c:ümhun-1 hepsini barındıracak mevkide değildir.. İzmir belediyesi, Karııyakada So-
yet.. Yırmi beş yatak ilavesine ıhtiyaç var- j ğukkuyuda Büyük Şefin valideleri-

28/ 10/937 dır. Geçen yıldan kalan 57 çocuktan 41 nin medfun bulunduğu yerde bir kı-
AHSEN GORTIN çocuk istekleri üzerine yuvadan çıkmış ~ 

--=-- 72 k k b 1 d 'lm' l' y da sım ana satın alarak buruını agaç-ve çocu a u e ı ış ır. uva - • • Asansör jJ k ki çocuklar çok müsait şartlar içinde 1 landannaya karar vemuıta. Burada 
bakılmış ve iyi randman alınmıştır. yapılacak İnp.abn temel atma mera-

o kulunda ACIZLF.Jt EVt simi dün sabah, Karııyakada yapıl-
Geçen yıldan kalan acizler 32 kişi- 1 m11tar. Törende vali ve bir çok ze

-BAŞTARAFI BUUNCI SAHtFEDE- dir. Bu yıl 72 kişi daha alınmış, kırk vat hazır bulunmuılardar. 

Karı ıyakab izcilerle sporcular ve 
bir çok gençler de törende vazife al
mışlardı. Vali, burada meydana ge
tirilecek ağaçlıklı yerin lzınirin min
nettarlık duygulanm ifade edebile
cek tekilde olması için çah§ılacağını 
söylemif; dünyanın en büyük «Da
hi • sini yetiftiren anayı bütün ulu
ıun tebcil ettiğini tebarüz ettinnit
tir. 

kat bir ipek teli üzerine dökecek göz Hat eserlerine gelince : lki asar evve
nurumuz yoktur. Şunlar Ege çevresinde line ait bir lavhadaki çok nefü ve ç"!' 
yapdmıı e1 işleridir. işte Aydın İfİ uç- ince tezhiler Türk el itleri emeklerinid 
hurlar. Bergama, Aydın, Edremit, Ra- bir bB.§ka bl'lln}mı teıkil etmektedir •• 
doı İ§İ havlular .. ince hesap işi çevre Tekfurdağla Aziz efendi isminde b~ 
ve örtüler.. Bunlar da bir - iki uır ev- zatın bundan yüz 5ene evvel tertip etb
velki deşea,lerden önıek alınar&lc emti- ği iki daimi takvim ile Kanın bam ş.
tü talebesi tarafından yapılan el iıleridir. higiray tarafından tanzim ve çok san'at• 
Bayan Rukiye Bap.run ince oya itleri lwııne bir surette tertip edilm.İf ırı•11' 
ayn bir hususiyet göstermektedir. zum lavha bu lnsmm cöze çarpan güz.el 

SAN' AT tNCtLERt eserlerindendir. 
Filhakika camekaruan dolduran el Serginin ba,Jıc:a hususiyeti ıündiy• 

itleri ve emek mahsulleri arasında sa- kadar bu mahiyeUe bir benzerinin doı
ydmalda bitmez daha bir çok güzel eser- açdmamıt olmasındadır. Halkeviınİı 
Icr birer aan'at incisi gibi gözleri çeli- cidden yerinde bir tqebbüıe girişerek 
yordu. bundan sonra giriıilecek bu kabil t~b-

ARKEOLOJt KöŞESt büslere ilk adunı atmtf oluyor. Müteşc~ 
Sergide bit de arkeoloji kötesi ter- bulerini takdir eylemeği bir vazife b,. 

tip edilmiıtir. Bu dolaplarda batlıca liriz. 
Elen ve Rumen devirlerine ait keramik Sergi on bet gün nıüddetle herkes~ 
ve fİfe parça.lariyle heykel kınkları ve ücrebiz olarak açıktır. Bu güzel seri': 
zengin meıkiakat kolleksiyonlan göze yİ ziyaret eylemelerini ince san'aıt-ı1 
çarpmalctadır. Bilhassa Bizanı devrine takdir eden yüksek zevkli yurddaşlıttl
ait bileziklerle muskalıklar ve haçlar, mıza tavsiye ederiz. _.., -. - . 
ilk köy muallim mektebt 
Açılma töreni dün yapıldı. Bu mek-

tep halkın yardımiyle vücut buldu . 
- -BAŞT ARAFI BtRtNCt SAHIFED&- disi köylüdür • ibaresi yazılı levha s)' 
lüklü adam ,dün orada yoktu. Köy ço- zin de gözlerinizi çekmiştir. Büyük ~ 
cukları o binaya arzuladıkları kadar hinin bu cümlesi, bizi köylülüğe do~~ 
girip çıkıyor ve bir ara sessizliğiyle çalı- sevkcden ilk işarettir. Bunu bir 'l'ii"dl 
şıyorlal"dı. cviadı olmak itıbariyle, ayni zaın~ l• 

b. k"' ğ lmakl ~ 'tibal'1>' Misafirler bahçede bir müddet dolaş- ~ oy çocu u o ıguu ı 
tıklan sonra, eski tiyatro binasının alt hurmetle selllmlarım. » 1' .. 
k t dak' l · d "I 0 d b. Vali Kültür Bakanlığının köy çocı.ı C" n ın · ı sa ona gır ı er. ra a ır 1 . . . ·v· .. . ga'/ 

"dd t • t' hat ttil arı ıçın tcsıs cttıgı muessescnın mu e ıs ıra e er. 
sini nnlatırken şöyle konuştu : 1'· 

Vali köy muallim okulunun açılışını c _ Buraya topladığımız köy ç~l~ıti• 
selamlıyan kısa bir hitabede bulundu. la hır ları şehirli olmıyacaktır. On r şe bil-
Ve, her kesi daha girerken cezbeden en 
müessir noktaya işaret etli: 

- c içeri girerken - Memleketin efen-

ği temessül etmeden, köyün arndığırdır· 
gili ve yaptcı birer cleınnn olncakla Jl 
Onları yetiştirdikten sonra yine }cefl 

•• '/.' . . ·.. :" :; - ·~.. - .. -. - \ ,. . ' - . . ;. . . köylerine göndereceğiz. » ıııJ Bu gibi eserlerin artma•iyle Cümhu
riyet çocuklarının f eyi.zleneceğini •Öyli
yen vali. bu itte yardımcı olan eleman
lara tC§Ckltür etmiftir. 

. Asansö~ .m~ti namına sö~ söyliyen İ 
bır ut. vilayetin bu mektebın yüksel
mesindeki yardımana tqeldcürlerini bil

CÜMHURİYET BAYRAMI ŞEREFİNE 
Vali B. Güleç, burada bir hôtırıı5 

nakletmiştir: ııı" 
c - Ben bir köylü çocuğu otdı.ığtJ e"" 

dirmiıtir. 

POUS ABiDfSt 
Genel aavaı ydlannda düıman hava 

cuvvetlerinin aavurduğu bombalar al
tında, halkın emniyetini lcoruma yolun
Cla can veren polis tehitleri adına dilci
len abide. Cümhunyet bayramı münase
betiyle 1:iyaret edilmiı ve mera.im ya
pıJmııtır .. 

Dün öğleden sonra önde süet muz.İ· 

ka bulunduğu halde askeri bir lcıt'a ite 
jandarma, polis ve belediye zabıtası me
murları ve halktan bir çok k.imscle~ po
lis ıehitlcri abidesi önünde toplanmışlar, 
şehitlerin hatıralannı taziz etmiJlerdir. 

Askeri komutan ve ericin da mera
simde hazır bulunmuıtur. 

Merasim çok hazin olmuş, şehitlerin 

hatıraları taziz edilmiş, savaı yıllannda 
yazife bapnda can verenlerin baprıları 
endmlfbr, Merasim ıı:eç vakit neticelen-

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

Mükemmel ve muhtefem bir program hazırladı. Bugünkü seanslardan itibaren gösterilmeğe batlanan bu programda 

1 - NIÇEVO 
DENiZ KAHRAMANLARI HARRY BAUR MARCEL CHANTAL 

VE İV AN MOSJOUKİN 
T arafandan çok zengin dekorlar içinde temsil edilmit hissi ve içtimai AŞK • V AZIFE VE FEDAK.ARLIK,,FiLMi 

2 - PARAMOUNT JOURNAL .. 
3 - RENKLi MIKI 
4- OTOMOBiL SANAYii (öCRETtCI FtLtM) 
S - ATINADA YAPILAN INGILIZ BAŞ PEHLIVANI 

VANDER VALD iLE 
DONY A ŞAMPiYONU 
CtMLONDOS 

MAÇ/ tekmil tal.iltitiyle Rumca .özlüdür 
SEANS SAATLERi : eertembe. Cuma, cumartesi : 1.35 - 4- 6.20 -8.45 te Pazar 11.10 da.. Diğer günler 3.30_da 

söylemiştim. Maalesef bir kaç se0.~1 ev 
vel bir hadise ile şehirliliğe teıncssı.ı 

1
.,

tiğirni öğrendim. Ben işe maiYY~~.~ v• 
murluğuyla, sonra nahiye 4nüdiirluğ~1ıi
kaymakamlıkla başladım. Meseli ııhi>'' 
ye müdürü olduğum zaman 11~ ...,, .. 

ctcrı ı 
merkezinde oturmaktansa gec rıııır' 
kın köylere giderek köylülcdc otı.ı 

111
,.r 

yı, karşı karşıya geçerek konuş sei" 
tercih ederdim. Onlarla ocak başı diııl
ları yapar, karşılıklı istifade eder ı.»f .. 

iDC L1" 
Kayınaka.m olduğum zaman Y . de .,e 

le idim. Dört buçuk sene Jzınil' .. iııli1' 
1• 01U3Y 

Istanbulda devam eden va 1 d vr 
zamanım beni köyden uzaklaştır ı~ JcO" 
li olduktan sonra köylülerle sık sı 
nuşmaktan mahrum kaldım· > k ıı.ı di

Valldcn sonra köy muallim 0 ~ sl)f' 
rektörü B. Emin Soysal bir ııut~it'eeefl 
liyerek okulun gayesini ve ye~ Jlle1'-

D . cktor :"" 
elemanları anlatmıştır. ır eril'~ 

k . htta" • Lep hak.kında tekni 17.a a 
t . . "' ır. . . clrt'~ 

Dunu bir çay zlyafetı takıp 
• mekte binası gezilmiştir. 



SAYFA: 3 
Fıkra: 

3 

•••••••••••• 
Zamanımiz1n ( . SON HABER 
Romanı 

Maarl.fı·mı·zı·n Blançosu Ptui.te tertip edilen.« Romana dair miinakQfa » kon/eranalmın-
da, csanıammu:ın romanı nasd 

-----------------......... olmalrchr?» meaelni biT lıerr• da-

~ =· .. ·R····--·----·· .... ·-······! 
: A e w : 

OOOUUOOHUU! esmı teblJg rUHOHHHOl 
• • • 

K ü ltür seviyemiz hızla yükselivor laac':i~"::. ~,:::i:· Maarice ve 

..................................................... : : . 

'J Jagueı de Lacretelle gibi tanın-

ilk mekteplerde 71259 1 d 7 
mıı üç romancınm romanı anlattı-

ÇOCUk, Orta mektep er e 5 iı bu konleran.lar, kabil olsaydı 
da, bugin romancdarınuz olıuaay-

iki müttefik memleket dostluk 
bağlarının sağlamlığını bir kerre 

daha müşahede ettiler 
binden fazla genç okuyor dı.M. aan·-, politik ve ıoaual laa-

lataııbuf 
3 

"'"' ,,. Ankar;ı, 30 (A.A) - Romanya başvekili ekselans Tatareskonun Ankarayı 
_ Bir . • . O·~(hu~ muhabirimzdcn) I bir surette yapmak için aldığı tedbirler kil köy hocaları kadrosuna istenilen diNlerin biuat ytumalıta olduk- ziyareti münasebetiyle bu akşam aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur : 
lk ıstatıstıge gore 936 - 937 yılında sayesinde en çok on sene içinde bütün miktara çıkaracaktır. lar modern ~ağlar romanının her . Romany3 başvekili ekselans Tataresko cümhuriyet hükümetine dostça bir 
'1ta 'llıekteplere devam eden talebenin sa- Türkiyede ilk tahsil mecburiyetinin en A)~ni istatistiğe göre ilk, orta ve lise hangi romancının mulıayyelaini zıyaret yapmak ve Tilrkiyenin misafiri olarak milli bayram merasimine ifti
~59, orta mekteplere devam kat'i bir şekilde tatbikine imkan hfısıl. muallim sayısı da seneden seneye art- ı-,--ı.. lers-ı.. geride bırakhm ı..__ rak etmek üzere 28 ilk teşrinde Ankaraya gelmiştir. 

adedi 75 b" hali- ı ı k k d v kBJ t, rta kte I '"' aın "" e• Ra Bu ziyaret esnasında ekselans Tataresko Reisicümhur Atratürk tarafm-ller- ıne g o uyor. o aca -tır. ma ta ır. e e o me P er ve naatindedir. cFalıat biz, gene ro- dan kabul olunmuştur. 
~ne nıekteplerimize tehacüm art- Köy eğitmenleri yetiştiren mekteple- liselerde muallim noksanını hissettinni- manlar yazacağız:• diyor, zira Diğer taraftan B. Tataresko Celal Bayar ve Teriik Rii§tü Aras arasında 
... ır. Kültilr Bakanlığının metodlu rin sayısı her sene artırılacak ve bu şe- yecek tedbirl:-r düşünmektedir. rnükalemeler olmmz ve bu mükilemeJer esnasında iki memleket dey}et adam-

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Maarice' e göre «romanın değeri, -y ları beynelmilel vaziyeti muhtelif veçhelerini tetkik etmiş ve Balkan atantı 

otomobil 
kahirede hava hücumlarından 

oluyor 
korunma tecrübeleri 

kendi kanunlarını takip emekle memleketlerini birbirine bağlıyan sıkı rabıtalar sayesinde Balkan antantınıu 
beraber fiirle imlizaç ettiği ölçü- azimle bağlı bulunduğu sulh ve milletlerin teşriki mesai davası uğrunda se-
lüdür.» mereli yayretler sarfedebilmiş olduğunu müşahede eylemişlerdir. 

Col~"e meuleyi bu kadar d-•- Bu görüş ve menfaat mutabakati ilerisi için de m~tereken tahakkuk etti-
... -T rilecek feyizli bir çalışmaya imkan verilecektir. 

miyor, aiti li.lrirlerinJe ıarar eJi- Türkiye ile Romanya arasında ticaret münasebetleri de bir noktai nazar 
)'OT : teatisine meV7.u teşkil etmiş ve bu noktai nazar teatisi iki memleket arasın-
. « R9fnanın lıynaiı Qfk ve tabi- daki mübadele işini daha iyi bir tarzda.kurulması hususunda Türk ve Rumen 

attir .,. ba lıaynalılan tüketmek devlet adamlannın beslediği azmi müşahedesini mümkün kilmışlır. Ve m~v
cut ticaret enlaşmalarmın düzeltilmesine ekselans B. Talreskonun ziyareti 

imlı.Gtuu;dır: madem ki birbirine iki müttefik memleket nrasındaki dostluk baglannın sağlamlığını bir kerre 

• • • • • • • • • • • • • • c • • • 

~Gına, 30 (ö.R) - Kahireden bil hın ietimalini öğrenmiılerdir. diriliyor : Y..ahirede hava müdafaası tcc-
or : Mısır harbiye nezareti Çöl Roma, 30 (ö.R) - Kahireaen bll- rübesi yapılmı;Jtır. Tecrübe esnasında 

~ı~da kullanılmak üzere lngi)t ... diriliyur : Son hadis~Jer üzerine Vafdist bütün ,,ıklar söndürülmÜ§ ve hükürnct 
'it ellı zırhlı otomobil mübayaasın:ı gençlik teşkilatının faaliyeti beden ter- erkanı tayyarelerle şehrin üzerinden uça
~ ~veleyj imza etmiştir. Bu znhlı biyesi ı !imlerine hasredilmiştir. Umu· ıak görüş imkanlarının ile dereceye k:ı
~ ~ıllerin Mısırlı mürettebatı şimc.ı· mi nümayi,ler menedilmiş olup ancak dar mevcut kaldığını tahkik etmişlerdir. 
' nlara benzer lngiliz z.ırhlı otom'>- hususi bir ruhsatla yapılabilecektir. Gelecek salı günü ikinci bir tecrübe ya-

benzi~n ne ilci afk ve ne de ilri. ~d!!!ah!!!a~m!!!i!!lişİlaıl!!h!!!ed!!'!!e~y!!!e!!!i!!!m!!!k!!!in!!!!!!!!!!!verm~!!!i!!!!şt!!!ir!!!.~~~!!""'!'~--~~-~~"'!'""~'!""'!!~!!!"! 
çiçek vardır .. » diyor. 

• üzerinde talim görerek bu sila· Roma. 30 (ö.R) - Kahireden bil- pılacaktır. 
................................................................................................................................ 

Fransız -

Bu ilti romancının ikisi de el
bette 1talıiltate tona etmektedir-
ler ci Romanın tükenmez. kaynak
ları ayni kaynaklarda ; cemiyet 
tabiat ve Qflı •• 

Ve en iyi roman, okurun oku
ma ihtiyacını bu üç kaynaktan 
lıaııdıra kandıra tatmin eden de
ğil midir? 
~Jw:111 .. ııa•a'""'-2~~>!!111 .. lll:e~*Zil .... 

ATATÜRK 
lngiliz Plinları 

Sovyetler proı· elerde teknik itilaf Cümhuriyet Bay-

f ehin de bir tavizde bulunmuslardır ramı tebriklerine 
lo d ........................................ 

1 
"' b teşekkür ediyorlar 

~ n ra, 30 (ö.R) - Ademi mü- : yirmi dokuz ilkteşrin gününe ait te liği: Aııkarcı, 30 (A . A) - Riyaseti-
~~ tali komisyonunun dün akşamki Al : J Merkez (Madrid) cephesinde dün ak- cümhur umumi katipliğinden : 
tic •ndc elde edilen biricik müspet ne- manya • şam geç vakit asiler üniversite mah:ılle- Cümhuriyet bayramı münasebe-
~ ıudur : Tali komisyon. alakadr.r ...... , .......... ,... isinde Kılinik hastanesinin ameliyat sa- tiyle memlekdin içinden ve dıJın-
._ ihnetlerin bu karan teyit etmeletil Sovyetlerin projeyi lonu altında bir lağım patlatmışlar ve da.ft Reisicümhur Atatürke, 'bu 
'.,.e !fartiyJe, ademi müdahale ko- bu kısmı tam olarak tahrip eylemi .. ler- yü'Iotıek günün doğurduğu .!eviftç 

' nın çarşamba günü umumi bir i ·- sarahatle kabulden dir. Fakat bu infilaktan nufusça hiç bir ve heyecanı bildiren sayısı çok tel-
~Y•Prnaıına karar vermiştir. Bu ıc;· ı . istinkaf fftl bir ! zayiat olmamıştır. Kuerıka de Reinadll graflar gcl.ektedır. 
' tali komisyonun son celsesinde I 

1
t asiler t~detli makinalı tüfenk, mitral- Baınlann cevabı gecilcebile~ 

' n.an karar sureti projesinin dün 1 redde muadil sa- yöz ve bomba ateşiyle hücuma teşeb- de" Atatürk, teıekkürleriyle ıeb-
"i ı.ıltı celsede juifakla kabulüne mıi- ı büs etmielersc de ağır zayiata uğratıla- Tiklerinin derhal iletilme.!ine Ana-
tir. ~la~ sebepler komiteye arzcdilecı-k- yarak işi Uzatma ırak tarded_ilmişlerdir. Cümhuriyet top- dolu A;an.sını tavzif buJIUnnufla~ 
topa. alı komisyon )cniden salı günü yolunu tercih lçuları bir düşman kamyon kervanını ate2 dır. 
liı. IMlcak.tır. Bu celsede dokuz devle-

1 

altın~ almı~tır. Guadalajara mıntakasın- i-31&1Cl~•m7z:a••••13ıpwrm11••••••li 
illi ~\'İbine arzedilen komitenin umu- ediyor da cumhurıyet kuvvetleri hiç bir muka· G ı 1 .. .. 
"etiJ'Çtirna~ teklifi hakkında nihai karar ........................................ vemct görmeden bir istikıaf hareketi • smet nonu 
'-lrd~tır. Bu İçtima kabul edildiği hilinde hazırlanmış olan proje aleyhin- Jyapmışlar ve hiidisesizce üslerine avdet Ankara 30 (AA) - Sabık batvckil 
~ &rde burada halli İstenecek mesele de rey "ermemek niyetini ve pasif bir ı cdcbil~iılerdir. Madridin şark mıntaka- ismet lnönü buaüıa Ankara palasa sele· 
tıııı.ı... _ ~ .= Komitenin "e tali komiııyonun . ~. . . . l sında hır çok mevkilerde top ateşi teati k R -~ vazıyete geçecegını bıldırmekle karar ar- d") . . C re omanya ba,vekili Ekselina Tata· 
f!llt ı tıındiye kadar olduğu gibi itti- da teknık ı"ttı"fak husulu·· lehı.nde yen"ı bı"r e ı mıştır. cnupta Kaza del Kampo 

eaa.ı ·· · d d 1 k d ıeskoya ziyaretlerini iade etmİ§lİr. ,., Uzerın e mi ccrey an c ece c, "' _ • mınla ·asın a asilerin hücumları püs-
hunun ) erine ekseriyet esası mı tavızdt." hulunmu tur. Esasen bu teknık kürtülmüıtür. - =--

~ecektir 1 !ittifak u ulü, y:ıni istinkaf reylerini mu·ı Paris. 30 (ö.R) - Salamankadan Bütün Balkan 
&.. p . . . halefet s:ıymamnk prensibi bir çok mec· b"ld" T . N ı· . 

\t ro1e (yanı kararların ckscrıyetle . . . .. ' 1 ırı ıyor · asyona ıst umumı karar• 
,.,erilrn~i) I .1 F B I .k lıslcrdc kabul eclılegelen hır usu1dur. gahı tarafından d"" k · · 't h l _J 
.. ek ngı tere, ransa, e çı a, .. . un 8 şam saat yırmı· payı a t arınaa 
~I Oalovak> a ve lsveç tarafından ka- Almanya ~e _ltalya b~ylece ~nlaşmn 

1 
de neşrcdılen tebliğ : Şimalde Astürya· 

Türk - Rumen dostluğu 

Başvekil C.Bayar mühim 
beyanatta bulundular 
Ankara, 30 (A.A) - Başvekil Celal Bayar Rador ajansı vasıtasiyle Rumcı 

matbuatına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 
- Sizin vsıtanızla dost ve müttefik nıemleket.c hitnp ederek başvckıl Bay 

Tatareskonun bize yaptığı ziyaretle bu bayram günlerindeki sevincimin bir 
kat daha arttığını beyan etmekle bahtiyanm. 

Rumen ve Türk milletlerinin birbirine olan ciddi nıuhabbetlcri~in yeni 
olmadığını dün akşam söylediğim vakit siz de işittiniz .. 

Filhakika Türkler ve Rumenler ferdi müna!sebetlerinde kolayca buluşup 
hiç bir zorluk çekmeden anlaşabiliyorlarsa bu birbirlerini iyi ve çok zama?7 
dan beri tanıdı~arı içindir. Dost ve müttefik Romanyanın mumtaz başvekılı 
ile ilk defa temasa gelirken eski bir ahbap ile görüşmüşüm gibi tatlı bi_r his 
altında kaldım. Başvekil bay Tataresko da açık ve samimi konuşan ~~z~h ve 
~erjik düşünceli bir devlet adamını buldum. Tekrar buldum d) ebılırım ..• 
Ve dostum Aras ve ben görüşmelerimizden yalnız memnun olmakla kalma
dım. Bu milmtaz siyaset adamının bu görüşmelere verdigi cereyandan derin 
bir zevk duydum. Sulh ve sükunet Amili telakki ettigim Balkan antantının 
hrarctli taraftarıyım.Bu asil davada B. Tatarcsko ile benim tan.amile bir sulh 
}8frnamız mukadderdir. Çünkü her ikimiz de ınemleketlerimiz. için bir sulh 
ve cihanşiimu1 anlaşma içinde bir refah devri gözetiyoruz. Bu benim için Bü
yük Şefi,ınden aldığım direktiflerin tatbikinden ba ka bir şey değildir. Ve 
iUJlU da biJi,orum ki, dost ve. mlütefi~ Romanya mufahham hükümdarının 
mllnevver sevk ve idaresi altında milletlerin saadet ve refahlarının müvell"
di olan ayni beynelmilel teşriltf mesai yolunu takip etmektedır. 

Türk - Rumen dostluğunun sağlamlıgı bir kerre tezahilr ettigi bugünlerde 
dost ve müttefik milleti bütün kalbimle selAmlarım. 

Başvekil Celal Bayar Balkan antantı dava~ı~a . y~ptı.kları. nıüzaherettea 
~ı Rumen antantına hararetli teşekkürlerını bıldırmışlcrdır. zr;: ==a 

HATAYDA 
Cümhuriyet bayramı 

Ankara, 3ö(Telefonl4) - Antakyadan bildinldıgme göre bütim Hatay 
Ciimhııriyet lıc.yramını büyük ve t'andan btt- seı·mçle kutlulamaktadır. An
takyada si111diye kadar hiç eşi gbriıl ı.ettıüt te alıiirat yapılmaktadır. 40 
binden fazla halk sokaklarda bu mutlu gün "i 1:ııtlulaınıstır. Halk sevin<: 
içi11de konsolos1ıanemizin etrafını sanrmı t•e miıtl'addit defa.lar ko~~oloshaııe
nin balkonuna çıkan ba§k01tsolosmmı:ıın sahmıda T11rkiye Hukfımet t"C 

Cüm1wriyctini seltimlanıı§tır. Bayram tc=a1ıııratı ayni coşkunluk içinde 
deı•aııı cd:vor. 

lrlidi~ılrni tir. So, yetlerin l.abulü kı .. · yolunda >:e~ı. Lır tcrakkı ~~pıldıgını ka- 1 da ta.~a~a kollarımız bırakılmış sil:ıh 1 --BAŞ~ ARAFJ BiRiNCi SAHIFEDE
'1 · Moıkova hukümeti lspanyad.ıki bul c-tmclı ıdılcr. Fakat boy le olmadı ... 1 ve nıuhımmatı toplamağa devam etmi~- ı batvekıllerinin Ankara ziyaretleri 

"~• rnuhaaıml~ hakkı~ı~ bahşcdi-ı :611.ma~ ııdir.i .von Ri~bentrop. bilakis l<.~r:ir. T e~gra~ muhaberel~ri ve şi.me_n· antant kordiyal rubu dahilinde 1 
._ an hakkındakı mevkunı muhafa- ıstınkafm kaf ı olmadıKını, hatta muhıı· dıLr scrvıs.lerı tam olarak ıade edılmı11- B ikan ·ıı ti • dak• t 

ehil k ı . M d .d h . a mı e erı arasın ı et-
te(· • c ledir. Fak at Sovyetlcr Biri iğ; lef ete mundil olduğunu ispata çalııımış· ıtır. a 11 cep csınde akşam vakti hü· ik" . . • tli 

iti 8 M . . 1 k.. t ·1 · H d . r ı mesaı azmımn en kuvve de-

Şehitliği ziyaret 
'ı · aıskı bu meselenin reye '\'azı hr. . . ~me .. çı erın ucs.~ el Keınaya kar~ı • • • • .. 
~i nda rey~ i tirakten istinkaf edc- ı . Cephede Harp VUJye~. ~ ~ır hucum teşcbb.us~~ü r~ddettik. D!· lıller~.nı .. verm~f A b~lundugunclan • 
lt\:c lrıbıldırmıştir. Sovyctler birliği böy- . '.~~ıs. 30 <?·~) .-. Valansıya~~ ~~r cephelerde bıldırılrnege değer hıç Atatür~n ~arıcı ııyuete temu. 
•••••••Kılız le Fran ız planları eıı:ısı da- bıldırılıyor : Mıllı mudafaa nezaretının bır şey yoktur. eden sozlerınde bilbasaa bu nok-

rı 
···.·G·······U;·~·r····e····Ş···:····················u·· ..... r ... J .. a ..... d .... a ................ N.~;·~;ç· ..... b.~İ·~·d·i·y··e... ~nı~eicivec~u~tturk :h_ ~!·e~~r1:!ti!!~ t~:i 

:Ankaru. 30 (Httsuii) - Yenı Ankara gan bugun, B~ek~ ~·Celal Baya~, • • d 'vekiller, si ıasi nni.steşarlar t•e pek çok halk ktılabalıgı onu~e, Başvekil ek _J --o-- seçımın e Nutukta Celal Bayar kabinesi- tarafmdc:n Gl"tldı. Devlet merkezinde bö11le gü.zel ve modem hır garın va-
b. ıruağ/ı bug Ün T .. .. . S 

1
. nin büyük faaliyetine esaa olacak Jnımış olı.ıa~ı herkesi sevindiı-mi§tir. 

Qırıdistan şam pi- •l tun pıyasası osya ıstıer kazandı çok mühim direktiflerin bulunaca- "enı· Belcı·ka kabı·nesı· 
.)o Paris, 30 (Ö.R) - Norveçte belediye ğı, yapılacak itler arumda bil- f ~ 
it llq Ve Mülayimle açıldı intihabatı sosyalist partisinin büyük bir balla vergi siyaaetimizin ııllhı ' k l 
ı.'!:fılaşacak u.ıa, (Husus!) - Istanbul !Utün tile- zaledylc neUcclenm~tir. Bu partinin yolundaki mesaiye dffam edilme- İlk adımda muhalefetle arşı aştı 

....... 'l' kbul, 30 (Hususi muhabirimizden) carlarından Bay Hamdi tütün piyasası- belediy.e meclislerindeki azaları yekilnu ıi lüzumuna temaalıyan kuımlann Brüksel, 30 (Ö.R) - Yeni kabinenin B. De Man tar.~fından ~eşkili l~~ral 
rd ı 4717 den 5251 e ç k t D"W rt" mevcut olac•:ı.ı anl••ılmaktadır P.&' rtisının' • muh .. lefetine çarpmaktadu-. Katolık ve. tabu. • sosyalıst_ partisı B. 

&ıı.-p· a 1 Hüseuin ''arın Hindistan nı açtı. Yaka mahallenin i' i tütünleri- 1 mış ır. ıger pa ı- - -r • .. ı ""'il Yo " ., ., B k"l C l A l Ba :.ıe ~ -n tar-'ınclan kabinenin teşkilini kabul etmış erdı. . Fakat lıberal par-
lii...... nu Fazz 1 ı· ıe \'C l\"u··1~v·ım ı"lc 1 lerin hepsi ya gerilemi.,ler, -..·ahut ınev- qve ı e a yarın progra• u .lUil ili 1 h 1 f Imamakl ber ..--._~ ! u_, ni 85 kuruştan aldı. Ve daha da a ış -:ı " tisi kabinenin başında bir sosyalistin bu unmasına mu a ı o a a-
llıUJ&/egin_i ilan elti. Dünkü gi.ireştc devam elmektetir. Diğer kumpanyalar kilerini olduğu gibi muhafaza edebil- m;1İc ikinci teırinin ikinci aalı SÜ- ber B. de Man gibi müfrit bir sosyalistin i~resi ~l!ı:ıd~ çalışmak ~emiyor. 
\Pltı,. lzn(bliindli~ i 26 dakikada yenmişti. ; mişlerdir. Faşist partisi tam bir inhi- n amutayda okumaaı ve Mec- 8. dl' Man ekonomi rejiminin esasından degışmesmı ıstıh~af eden bır_ lş pli· 
h •• u .. da faaliyet göstermektedir. Yalnız ıiat l" t • • • ı _ _, tle nının mu .. ellifi oldugu· 1çın· liberaller tarafından kabul edilmemektedir. Ak-
Uyuk h gun) yapılacak olan güreşe zama uğramış ve g"""en intihabatta .ka- ıs en ıtımat iıtemesı &UVVe d l"be 11 B d Man · ti altında bir lfeı_. e ern · için emir beklemektedirler. Geri eks- -~ uht ld" B takd" d B pm son bir muhavere netic~in e ı . ~a ~r . · . e . ın rıyase 
~Yin F' ınıyet veriliyor. Tekirdağlı zandığı 58 azalıktan 51 ini kaybetmiştir. ~ • eme ır. u ır e qve- temerküz kabinesine giremı) eceklerını bıldırmı lc.rdır. 
~~k 8~al1da1 Mü~~i~ym~~rl~tütücl2ri~~ffi g~irm~i~ ~=~ kdmnlınb~ı~ta~nP~i~~~~~~~=~~~~~~-~-~~~~~--------= 

'
-q-._a11ni.di~r.r.zz:;ıım:221!'Jmillııımımrlıl!r:tZl~f:aa~li~ye~ll~er~in~e d vaın edi)orlar. ı.ı • • k·ı· . grubunda hükümetin program• ltalya Paris sefirinl.~eri mi çagı" rıyor? 

Zı'/~.....-Z:-- .-ıarıcıye ve ı ınııi üzerinde izahat vermeleri bekle-
cı~l!URIYETIN SEREFiNE LAYIK PROGRAM zı·yafetı• nebilir. Paris, 30 (ö.R) - Henüz teeyyüt et- lundurmasmı §erefine uymıyan bir mü. 

1' u
0
1ukNAmAeriNka dMonanAmaıınınGİftEirakliyle/yYapılQ•n R Hariciye yekiJi SERGi EViNDEKi BALO miyen bir habere göre Ilalya Paris sefi- savatsızlık sayıyor. Fransanın Roma s~ 

U ri B. CeruUiyi geri al'llağa karar ver- firi Kont dö Chaınbrun Romadan ay).'1~ 
Ankara, 30 (AA.) Ank 30 ( H • ubab" • · d.l --1 ara, uausı m ırı- mi§tir. B. Cerutti yarın akşam Paris- dıktan sonra yerine tayın e ı en yen 

VE Dr. Tevfik Rüştü Aras dün akıam Ro· mizden ) - 29 birinci tefl'İn ıe.. ten ayrılacaktır. Bu kararın saikleri sefir itimatnamelerinin yalnız Ital}ıtl 
Çöllerin fırtınası .• Go··nu""llerı"n ate,ı·.. man b ek"l" ı· b. '- ·y.. •- -ya aıv 1 1 ıere ıne ır a11;şam ZI ... • • • l d • • henilz malüm deg· ildir. Fakat tahmin kralı namına olup Habeş impara_... 
~ r YHlN KlZJ LEYLA . . . . . cesı ıerıı evı ıa onun a partinın ye. fetı vermııtır. Ziyafette Romanyalı mı- d .... . b l k lak ld An edildiğine göre Italya Fransanın Roma kaydını ihtiva etmemesi sebebiyle yazlı 

ltAH 
VE safirlerden batka batvekil B. Celal Ba- ver ıaı a 0 ço par ~ ~· • • scfirliğinde bir seneden fazla zamandan fesi başına gidememektedir. Italya iU. 

KAHA b .. ·· '-'il Bal'--- 1 . karada bulunan sayın muafırlerı- 1 ...__, Habec .. KRALLARI LOREL HARDI (Türkçe) yar, utun Ve1U er, &an antantı e çı- • • beri sefir olmayıp sadece bir maslahat- matnamenin Ita ya Al'lUı ft "" 
VE leri ve hariciye erkanı hazır bulunmuı· ı ~ız huzurlarıyle balo~& ~ref ver- güzarla idare edilmesine mukabelede paratoru namına tahıirlDC1e sar ~ ,. 

D._ 
1 
__ MIKJ ... JURNAL ... VE SAiRE... tur. Ziyafet onbire kadar devam etmit, dıler .. (500) tayyarecımız baloda bulunmak istiyor. Zira Fransa Roma- Fransa ise, Habeş UJWnnın 9111Den cW 

...._-.rın hepıi bugün LALE ıinemumda.. ve bundan ıonra ziyafette hazır bulu- bulundular. Suvare tabalia kadar da yalnız bir maslahatgQ.zar bulundu- diltl maldyetinde ot.cak beyle wr kay. 

·~---..;~;.;.~;.;;;.;;;~::;;;~~!!!!!'!!!!!t9~~-' •nlar MrP evindeki baloya sitinitlerdir. 
1 dn• eıti. l'\lrken ken~tnin Pariste 'bir lefir bu- da tabi! Y'IU .aQaterznemektedir. 



·································~·························,···································································· .. ot • tu 
Ze ci ere ilk önce beyazlar daha " illetlerin bazılar isyan ya 

fazla hak ve imtiyaz veril işti ........ ~.~~ ... ~~~!~~.~ ............ ~~~~! ... ~~~~~~.~!~y~ınd!'b•şk• b.< 

r cı 

H •ı A t • ı şey görmliyoruz. Yani bünycvi mahı· 
Bu hak ve imtiyazlar sayesinde beyazları bir esir gibi kullanan arp ) an e IDlyOr ar ycue ıslahat tedbirleri nımaktan şw1d1• 

lik sakınmak 15.zımdır. Bu anlaşma Ue-
zenc İ /ere karşı nihayet beyazlar isyan etmek zorunda kalmışlardır Fakat si~if~h~İ·i~'i·~~-~~~~·~·ş··;kiİde imha ride daha esaslı ıslahata girişilmesi un· 
Daha gerilere bir göz atahaı. Uzak •••••••••••••nn••••••11

•:•••••••••••• Hürriyetlerine sahip olan cenup eair- J kfuıını selbetmez. Ancak bundan evvel 

...me Amerikanın seniı topraklaruu H A z J N teri, cenup zencileri fimal• akuı etıneğc ediyor, açık şehirleri bombardıman edi- bir tevakkuf devre i ıuzumlu \re ı.aru· 
qlemdc ve İJletmek için pek çok ada- A c IK L I baıClıenıdılarup .bar" -!--& memI-'-etı" ı"dı". yor/ar. Akdenizdeki korsanlık, yakın ri olmaktadır.> 
ma ihtiyaç vardı. Yerliler çalıpnak iste- rn- e-. k k . h .k d .1 Sağla.rm maneVTas& 
miyor, vatanlanm terkedwek buraya ~ Şimal ise yeni aanayileşiyordu. ŞQT ta l ta Ti cif pTOfeSfO e l meğe c Oeuvre > gnz.etesine göre rndikal 

selen beyaz yabaııalar i.te burada çalı- B J R Pek u sonra cenubun büyiik tarlala- değer şeylerdir partisinin sağcılan tarafından yopılaıt 
--•- ... ~, --L--t • .__ _____ ,_ n -:&.liJ<leri adamsw.ktan kurumağa. manevra test"rs'ız kalm•.,.ır. Fakat gö-f...-..a ~Uf 7..auı:uc aD para ~ ' ~'- •• 1••aee•11a11a1e1ee1111W•lallll••118lll8••111181llla111818111111al•l91111111111•11191 ~" 

sevduma diqiiyonardı. Bcma pre olmak JNS A NL JK Mahvolmağa baıladı. Paris, 30 (Ö.R) - Radikal - sosyalist ediyorlar. Radikal partisi bu hareket rünüşte bu manevra bir muvaffakıyet 
üzere memlekete esir n ya katil inan- Ortada çalıılu.n amele wısuru olarak kongresinde harici siyaset hakkında ha- tarzını şiddetle protesto eder. Akdeniz- kazanmıştır. Her halde bu tc~ebb05 

lantan ceniı mikyasta amele ithali dü- D A V A S J .zenciler nrd1. ı riciyc nazırı B. Delbos ve mebusan de korsanlık, yakın şarktaki tahrikat kongrenin havasını ağırlaştırmıştır. Lil· 
ıünüJdü. Bu inaan ithali 1619 yılmda bat· Cenup, zencileri elde etmek için fİma· meclisi reisi B. Herriot mühim beyanat- protesto edilmcğe değer şeylerdir. Ak- de radyo ile dinlenen B. l\tussolininiıı 
lar. 1790 senesinde Amerikada esirlerin V E lin tuttuğu kurnazca yoldan yürüdü. ta bulunmuşlardır. B. Delbos Ispanyol denizde ve yakın şarktaki hadiseler en- nutku da bu ağırlığı artırmı~tır. gya· 
sayası 750.000 i bulmuıtu. 1860 yılında • Muhacir alanı da batlamlf, beyaz ame- meselesinden bahsederek demiştir ki : dişe uyandırmağa kafi sebeplerdir. nan end~clcr gizlenememiştir. Kabul 
İ8e 4.500.000 i geçti. Şimal .,-aletleri J ç y u z u leler artık zenci itçilerini aratouyacak ka- c - Gönüllüleıfo tahliyesi meselesin- Mıusoliniyc cevap edilen emri yevmi klUsik ekonomi, ya• 
La esirleri Afrikadan getiıti,or n cenap dar çoğalm11tı. de bizim hareketimiz mertçedir tspan- c Bir gUn gelecek, bütün Avrupa, ni sulh zamanı ekonomisi üzerine ınil· 
eyaletlerine satıyordu. Ve esirler cenap- ........................................ t,te zencilere kup ilk hareket ba su- yanın arazi tamamlığına ve siyasi istik- bütün dilnya faşist olacal..-tın dediler. e.ı;scs mutedil bir karardır. Fakat dclc-

ta toprak, .ziraat İfluİyle ufralbnhyor- - 11 - retle, bu makaatla ve bu zamandan bat- 'ı Uıline riayet edilmesini isteriz. Bu da Ben hiç olmazsa bir memleket biliyo- geler biliyorlar ki, istihsalin artması .,e 
lardı. lar. . .•. . • . . ileride yeniden hiç bir gönüllü gönderil· rum ki hiç bir zam:ın faşist olmıyacak- bütçe muvazenesi haricinde başka bir 

- Eair ithaline ne zaman son verildi? nun çıkardı. Cenup, lı:endı verd~ zencı bakimiye- miyeceğine dair kat'l teminat vazetmek tır Burada mutedil cümh" uriyetriler 
Z ·ı k tli L '!- lm • B · · ' 1 · ~ mesele vardır ve digy erlerine hakiındir· - KongTe 1808 teoelİnde eür itha- ene er ıyme 'uaer umu:r 0 Uf- tini nihayete erdinnek isted1. unun ıçın şartiyle İspanyadaki ecnebi muhariple- b· ı bö" 

1 
b' ·· uh 

1 
f t d 

1ard • • ı . . .. .. .. ı e y e ır reJıme m a e e e er- Delbosun sözleri ve Herriot'nun müheY· 
lim meneden bir kanua çıkardı.Fakat ba ı. ib • de onlara kartı amansız, merh~eteiz bır 1 rin gerı nlınmasıylc mumkundur. Bu ler. Bu ideolojiye başka bir ideoloji '-'iç hitabesi bunu hatırlatmıştır. Deıno'tt· 
kanun ancak 50 sene g~en tonra tat- Onlara byaç vardı. tethİf siyaseti, te\hit pli.m takİ&> ve tat- . teminata niçin ihtiyaç olduğunu anla- .

1 
. k bel"' cd"'li ., "_,,, y .1 

L!'- -'..!' Ont c t imal d 1 fa.rtıı • 1 ı e mı mu a " " m · ~. a· ratik Fransa artık kendini gizleıneğc bi· 
- menune girdi. Şimal iruanlan k\i. an enup a f e pay a • bik etti. mak ise pek kolaydır. Bu hususta ısra- hancı memleketler kendi siyasi akidele-
çük arazi sahibi oldaldan için ameleden yordu. Bu, böylece ve senelerce devam Ci.ıli tetlıİf cemiyetleri kuruldu. Ku. rımıı İspanyadaki ihtiliiCın ve Avrupa- le lüzum görmiyen tehditlere karŞI 

a ... - b'l• 1 d" F-'--t k etti d b" 'd• 1 rini kendilerine saklamalıdırlar. mevcudiyetini müdafaa kararını göster-v --Çe 
1 ır er '· _. cenup ısnumn z" cil eld .:ı_l • dah d y Kluks-Klan cemiyeti bunlar an ın ar. da bundan ileri gelen gerginliğin geniş-

genio: ·-zia:... ... çok uc- amele ı:.-mdı en er~ e etua ttı, a ogrusu •· L·· 1
1 ~ h · d h' ı · d F'ransa. tJe Sovyetler n1ı'c:tir. K.ongre A-alarından bazıları Ak· .,. -.. ~... - - · k dil • ib • - .. d rilmiı" Zenciler artılr: eski eıir, gözu &or zen- emesi ve aa a zıya e ze ır enmesı e- ,, u;c. 

r-irler .. -...::.... ·-'- --'1. • • • ı en erme tJvar yuzun en ve ı .• « Almanya ile nnlncrmak şüphesiz la- deniz vaz'yetı• hakkınd~ Ing'ıltcre ve ~ " ... ....., pamU&, YÇAer, pınnç li e- 1 kid " -~•~ı..! tı---1 L•-'-- ciler değillerdi. Cözleri açdtmflı. Beyu. ğil, nihayet bulması arzusunun tabu ne- ~ • 1 .. 

rinde çalıftırıl17orlard1. Bunlann arasın- 0 an mev en, lWUAUlye <c:n:len, WlllWlr• ı · · · zımdır. Sovyetlere gelince 200 milyon Fransada duyulan endişeleri mübalağa· 
G. sanat öğrenen, marangoz, duvara, dan doinı yolda faydalanaca1darma bu lar için hakikaten korkulacak bir t~ti., tıcesıdır. lan .. ek insan Avrupa siyasetinden bertaraf edi~ Iı buluyorlardı. B. Mussolini onlara yıı· 
demirci olanlar da vardı. bak ve salahiyetleri aaiiatimal ettiler. ke teıJW ediyorlard1. . Bu ~ususta hnzır!_anan ~ . mut -~- lemeuli. Sovyetforle de yakmlnşmak 

_Demek 0 zaman ba İ:Jçİ amele, esir- KonKJ'enİn esareti li.ğv karan İmani _ Peki ama.. Linç bir cinayettir ve bıl tnvızata illi.um gostennışbr ve bu tii- zaruretti.> nıldıklanm isbat etmeyi kendi üzcriJ1C 
--'---ti d il · _,_. d Adam c" t • h • ı ,...._ hem •·--u 1 vizattan hissemize düsen kısmını biz de almıştır. 

ler ile, yerli, yabancı beyazlar aramıda uuuua ar an erı gıı;uxııyor u. ınaye ıse em msan •· --. . • ll&IJ • r •• •• ~ • • B. Herriot Frnnsanın kuvvetli olma- RtıS1Ja ile 1 ttif ak 
b ir beraberlik •• Bir müaavilik· vardı. yoktu. Cenupta iae bedava çaİlf&n yüz nun, hem Allahm hem de dlOlll nazarın- yaptık. Teşcbbusun nctıcelenmesı İs- sını temenni edcrelt so··z: ·ıne nihayet '"'er- Il 

-Bida ette evet •• r ______ onl b.. .. binlerce esir vard1. Esaretin lağvı bu yÜz- da çok menfur birıeydir. panyanın lopra tamam ı ı ve sıyası ıs-1 
k 1 ğ · • · ' .. c Ere Nouvelle > gazete~i be nıa . 

Y ~ ar ütun · kı·1· • • b" · ik t · tt B miştir. meseleler hakkında kabul edilen takrir' 
bayatlannca e.Yretİ kabul etmit'Jerdi. Fa- binlerce inaaıu, zenciyi aerbeat bıraka- - Hakkınız var .. Ve Jefferson da ıi-, tı a ı ~çı~ ırıc emına ~r: unun Bu harici müzakere neticesinde kon- partinin doktrinasına uygun buluyor.,~ 
kat 1862 de çıkan bir Unun esirlerin caktı. O zaman onları az bir ücretle 1-İ· zin gibi dütünmüt ve fU büyük ıözü aöy- aknmetı ıse Avrupa sulhu ıçın acıklı gre Ispanyada samiınt bir ademi müda- diyor ki : <Herriot Fransanm kuvvetlı 
r;vo·-L•-nnııı da .... :.. telakki ed.iJ-... c;.; .. : male çekmek kolay ve kabil olacakh. Jemiıtir : Gökyüzünde bir Allahın mev- ' bir faraziye olur. Bir anla!lmanın mesut 
,~YaaC11 ....... ~--...-.., d hale siyaseti takibini ve hareket birli- o]ması lüzumunu söyledi. MemleketiJll:-onlann da esir olarak do~--=-· ilan İfte bu düıünce ile vücut bulan esa- cut olduğunu dÜ§ündükçe Amerilca mil- neticeleri hesapsız . ır. d .-.uu . :t- kan F 1 ği tesisini isteyen bir karar suretini it· zi kuvvetli yapalım. Fakat nasıl ? Or il 
etti. ÇocWdar da esir gibi aLp sahlab;. reti ug• unu az zaman içinde te&irini leti hesabına titriyorum..» ransa ve span.va tı' fakla kabul ctını"ştı·r. ·· 

.. d' t d k b 1 ·• · · b' · ve milli müdafaasının kuvvetiyle, şup· lecekti.. coster ı. - Bitmedi - c Biı.im spanya a a u cttıgımıı.: ı-

d h 1 ki . 1 k Gazetelerin nerriyatı hesiz. Fakat '-'alnız bu kafi değildir;, - Peki.. Ya kilise? .• Kilise bu vah- ricik mü a a eşe ı yarn arı sarma ve .1 

B d b • A d • 1 ı h {'fi k · · l ~ Paris, 30 (Ö.R) - Radikal - sosya- Harici siyase1.in de bu kuvveti hazırla·. ıetler karpsmda ne yapnror? uca a ır a ıs 1stıraparı a ı etme ıçın ___ yap.ıgım_ız .,, d _ b 1 list kongresinin neticeleri bütün Fransız ması icap -.:ıer. Bunun için memleketi - Kilise ne yapv ki.. O daiına ve mlidahaledir. Fransanın ıger ır mı - ~ 
rü1 . gazeteleri tarafından büyük alaka ile ta- d 1 ihülAfl ·· rukl d sa· Dimdiye k dar her yapdao teYe.. r.n ol- Jeti tehdit ettiği asla gö ·· mem~hr ve i eo oji · u arına su eınc en 

ıaan, kötü olsun cAmin• dem;o:tir. Sily- görillmiyeccktir. Fakat buna mukabil ınma ı ır. e partının uyu .,,. 1 kip edilmektedir. Maü işler hakkında k 1 d V . . b"" .. k şefi ta· 
-.,. kabul edilen karar suretinin sosyalist- k 

ledil<lerinix hep edebiyat •• Hep büyük •• d •• •• •• d •• kendi şeref ve emniyeti alakadar oldu- rafından söylendiği gibi harici dosUu 
•-eı· el c- ı kelime! F-'-- • • 1 · d · k~- y ktur lerin kabul cdcrniyecekleri şartları ihü- ve ı"ttifakları muha!""~ etmek lfızundır. • un er.. uze er.. -..t ha- ye ru oven gu zaman cgı mcsıne e ım uu o . ~ 
•~!'--t ~-!-- •• • 1 va ettiği bazılarınca iddia edilmektedir. Ba .. ılarının ı"stcdiklcri gibi Sovyet RUS-GJKa uauua gomuyol"SUnuz.. Size Ame- Itidal ile hareket etmek par amanter ve ... 
rikada zenci di4 .anlığı naad ve niçin h k f d liberal rejimlere yaraşır. ölçülü hareket Bununla beraber bu ihtilaf imkanının ya ile jttüak feda edilseydi bugiln ne 
~ladı onu anlatayım.. şa ıs ev ı• e 

1
• 1 dı• ee hissini ve kabiliyetini kaybetmek kim- önüne geçmeğe çal~ılmıştır. 1 elim bir hatlt olurdu! Kongre de bil 

l>eıni,tim ki Amerikada İnaan ve seyi büyültmcı. Bizim hareket tarzı- ·c Hoınme Libre > gazetesi diyor ki: mütalaaya hak vermiştir. 
)lnıelc ihtiyacı yüzilndcn adam ve esir mız bir çok sui tefehhümlerin dağılma- « Karar suretini tefsir için umuınt siya- Fakat kuvvetli olmak ıçın ayni zıı· 
atıalab baılamqtı.. Ve bu ithalat, ge- Bayramın Lirinci günü Bucada mües-ı Hakim ou kararı tefhim etmiştir : sına hizmet etmiştir. set hakkındaki karar suretini de bekli- manda sıhhatli finansa, sıhhatli paraY" 
.ı, arazisi olan cenup eyaletlerinde da- sif bir hadise oldu. Tahkikata göre, t Suc;lulardan Sabrinin Buca nahiye Almanya t•e Fraıı..~a ye<·eğiz. Büfün işler birbirine bağlıdır da malik olmak icap eder. IstihsaliJ1 
L- f--'- "d" c·· h b Ş ' Ve finans meselesi de dahili Ve harici · • J }f.91rt1• .,,_ ~ 1 1

• um uriyct nyramı coJgun tezahürat 
1 
direktörü em iyi telt.lif edilen davulu c .Almanyadan sergiyi ziyarete gelen artması ıçın ça ~manın artması .., 

Vakta ki ~imal eyaletleri de kalkın- )"apma~ .istiyen ~ençl~r nahiy.ede öne~- temin et~edi.~~~den dolayı m~teadd~t I ziyarct?iler iki memleketin yakmla~ma- siyasetin bütünlüğüne bağlı bulunmak- dır. B. Herriot göstermiştir ki, finatt' 
..,,,a bqladdar •• Onlara da amele lazım den muz.ık tedarik edılmemesınden mu- tok.atla dovdugu hazırlı.kta muteaddıt 51 imkan ve lüzumu hakkında müsait tadır. Bununla berabeT ajanslar kabul ve ekonomi ~terinde milli disiplini ia• 
oldu. tecssir olarak nahiye müdürü aleyhinde şuhudun okunan beyanatlarından anla· ı' intıbnlarla ayrılmışlardır. Geçirdikleri edilen metnin heyecan uyandırdığını de etmek için B. Bonnet tarafından ta· 

Bu sırada Amerikanın bÜyük kurtu- ileri geri baz.ı sözler sarfetmİ§lerdir. Bil- ıılmnsı ve içilçe jandarma bölük lcumnn· fecl imtihanlar içinde bu iki büyük mil- kaydediyorlar. Kendi hesabımıza biz kip edilen :.,,iyaset parti doktrinıısuıııt 
lıq barbı olmUJ, bilmİf •e 1863 de bü- hassa Sabri namında biri müdüre haka· d~n~ığının fzmirden Bucay~ müfreze i~e l let birbirini takdir etmesini öğrenmiş- ha7.iran buhranından beri kabul edilmiş ayrılmaz bir cüz'üdür. 
Jiik kongre memlekette bütün esirli;i or- rette bulunnrnk el kaldırn~tır. hadıse hakkında mahallınde yaptıgı l dır" Her b" . k d" t "h" d "ftih 
tadan kaJd b er · ın en ı arı ın e ı ar B ırmq • Sabri resmi bir devlet memuruna kar,ı tahkikatta nahiye direktörü Şem'iye to· vesileleri bulur. Diğer milletler gibi ayramın 1 Frank Onlara cenupta bÜyük haklar •. Siya- bu hakaretinden dolayı karakola alı- ltat bl d ••t•• ·· lb d"I C!-b 

.. a ·- masın an ° uru ce e. 1 en ~~ • onlar da anl:ışmazlarsa en feci bir bata-
.. haklar verdi. Beyaz İıuanlarden üstün narak usulen tahkikat yapılmakta iken d - 1 Ek M k 

rıyı ıger suçu rem ve ıtatın a· I "rt'ka t · 1 1 B"l!!.'-' n1 • 
aıewiler teklif etti. bazı ;ahıslnr karakola baş vurarak Sab- rakoldıın serbest bıraktırmak için ba· ıyJ ı ıherp e ı?l§kS o ur ar.k 1 ~mkıs -~ d~ır· ikinci günü de sevine, Fransız malı.ye na•ıt• 

Bu ca:ı:'·p t-L•!L ·ı · b b L -'- J .. arsa şeyı urtarma mu un ur.> ""' cıuu zcncı en u d-"n tek- rinin 5Cr est ll"ru1.1 masını İslemı' .. Jerdı"r. ~ k "'d h 1 l d'kl · 
q " gınp çagırara mu a a e ey e ı en ve M clis r · · B lI . d 1 ·· • • ..J f • Jı 

-.r cenuba sevketti. Az zaman içinde ee- Ekrem ve M!tat isminde ikı" kı"şı' mu· l "dd" d ·1 h k . . k" e eısı . crrıot a şun arı soy- ıc, ınae gec, ı Fransız parasın atı ru auret e ı ıa e ı en are etın çır ın lemiştir: 
nabun metruk tarlatan yeniden canlan- hauik olarak tevkif edilmiş ve suçlular mahiyeti ve bilhaasa devlet nüfuzuna Isya d __ J Cümhuriyet bayramının sonuncu gü- b h • 
'._9_ Bun.. uk bil b d h'- '- ıı uyan ıran metua 1 d J_ h lk k a seftt uı. .. m a ura bir zenci ha- ta ~i .. at ev-rakı ile birlikte nöbetçi aulh karıı i::ılenmiş olması ve muhitte kalahn· M"ll 

1 
d . nü o an ün ue a ımtz coş unca eğ· 

ldmİycti 1'uruldu. ceza mahkemesine verilmi~lerdir. lık bir kitlenin karakola hiicumu 11uretiy· d c -b. 1 etk~lrd enh bazıları ısyaıl 1 uy
1
an- lenmiştir. BilhaSS<ı yukarı mahall!tta -----

Beyazı .... Ad t il . '-'-'' . • o·· b 1 1 . ... . . . • ırıcı ır şc ı e arekcte bas amı.: ar- h Ik ···- · ı 1 . b h1 . 30 ö L 1 k 1 ..,.ç. .... e a zcncı enn &oıesl vazı. un un arın sorgu arı yapılnuştır. le hareLetın bırakt1gı tesır ıtıbanyle her • 7 a ın mu...,vazı cg ence erı sa a ara Parıs, ( .R) - i radi a - :.v--. 

yetine dü~tüler. Suçlular hazırlık tahkikatındaki ifa- üçünün de tevkiflerine ve evrakın müd- dır.. ı-ı:ırp ilan etmiyorlar, fakat açık kadar devam etm~ir. yalist kongresi ~~ransanın ali ve ]ıaricJ 
~1t1İngton ko~j, bu rekabet vazi- delerinin ve hatta ayni dosya içinde deiumumiliğe iadeaine karar verilmif· ı şchırlerı bombnrdıman ediyorlar. Muha- Dün gece Halkcvlnde güzel bir gece siyaseti üzerinde mühim müzakerelerde 

7di .. karıısında tima!de de zencilere si- mevcut •ahitlerin mürettep oldugvunu id- tir.> I rip ve g~yri muharip arasında fark tanı- yaşanmıştır. Dün gece kız enstitüsün- h kkıııdll 1 "" bulunmuştur. Mali mesele u • 
7U• vatandaılı:k hakkını tanıyan bir ka- dia etmişlerdir. Suçlular ceza evine gönderildi. • mıyorlar. Sivil ahaliyi amansız imha de de bir müsamere verilmiştir. tbiı.ı 
~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~;;~;;~;;!ı;S;;emm~~mc::ı;z;j~~~~~E~~~~~~~~~~S:~~~~~~~~~~~~~~~ blitçc muvazenesinin, ıslahatın uı ~~--.J~~, 'tarmışta. · • ra ve güzellere karsı büyük bir. zafı var- dutların elebaşısını yakalamasını herk~ sahasında tevakkuf siyasetinin muhafı.ı• 

ROMA 1'1J Marinet İşte bunun içindir ki Jak Oeı· ~ dı. . 'yeni bir takdirle karşıladı. zasını isleyen ve kambiyo üzerine ıcoıı· 
1. Y, 

1
. liyi tren yolunda lokomotifin altında par·I Buna rağmen bu genç kızın kalbi il~ Tabii k.imsenin ioin iç yüzünü bildiği trol vaz'ını kat'iyetle reddeden bir tcı:1· 
çalanmaktan kurtardıktan sonra, kaybol· oynamanın doğru olmadığını düşündü. yoktu. rar sureti kabul edilmiştir. Maliye ıııı· 
duğu anlo~ılmasm diye cele acele oto--1 Batını kaldırdı. Gazeteler aitayişkür makaleler yazdı· zırı B. Bonnet demi§tir ki : Her }tcSiı1 

ZABITA 

Gri Şap a 
Çetesi 
-22-

Sen beni sevme kizım 
Ben o kadar iyi bir adam değilim: Kendimi 

senin temiz aşkına layık görmüyorum 
Metruk evdeki adam .. Telefoıı 

etmişti. Seni o civarda dolaşırken gör
mÜ§ .• Amcamla telefonla konu§tular. O 
zaman sizin tehlikede olduğunuzu anln
dun. Çünkü evvelce de başka bir odam 
ıizin gibi buraya geJmiı . •• Orada dola§· 
:nuş ..• Yi.-ıe böyle bir telefon muhave
re.si olmuş .•• Sonra da ••• Adamcağız öl
dürülmüıtü .• 

Jak Deali, genç kwn hu sözleri üze~ 
rine hakikati anlamağıa haılıyordu. 

Ondnn şimdiye kadar hak.su vere şüp-

he ettiğine üzüldü. 
Merak hududunu aşıran kimseleri ya

kalayıp tren ) oluna. ölüme yabrdıkla
rını Marinet tecrübe ile biliyordu. 

Bu cinayeti bidııyette menetmeğe kuv· 
veti müsait olmadığı içindir ki son anı 

beklemi!f, metruk evi göz hapsi albnda 
tutmu~tu. Jğrenç suratlı haydudun sır· 

tında bir insan yükü ile ~tığını gör· 
mÜf, peşine dÜ§Inü~ kendini belli et
memeie çalı}l?l~ ve ancak bu suretle 
Jak: Deslivi muhakk.nl: bir ölümden kur-

l fe dönmüıtü. Körpe vücudu sun sıkı saran lc.olları lar. Birinci sahifelerine resmini bastılar. ııf1 

t Z 11 k b '-ib 1 •. .. , gevtcdi, sadece alnına, saçlarının ucuna - Şu polis ınüfetti,i çok yaman bir kendi işinde tecı·übe ettiği bir )ta O ti• 
ava ı ız, aıım KJ ar uran::ın gog· . rd l bb':- C c \'ti 

.. d . . h lwı d t bir buse kondurdu. Ya va;, bir sesle: adam .•• Dediler O olmasaydı bu i,i kim· va ır: ıcr teşe u..:ıtc masra \'. ı"bti· 
aune ayamıı, ıç yor u: . b d dat arasınd" mu\•aze:ne mutlak bır 

Şirnd" b 1 y ' N - Marın.t Dedi Beni sevmemek- ae eceremez i. .. ~ ı en ne o acagımr e yapa- · ·• · T b .. 
11

de" 
cağım') l liğin lazım.•• Daha çok gençsin ... Bir 1 Her taraftan tebrike geliyorlar.. e • yaçtır. Bazıları bu kanun hüknıu 1 

Jale Deali: 'gün gelir, hayatını paylaşaeağın ve m~-' rik mektupları ve telgrafları gönderiyor- kurtulmak için kambivo üzerinde J;ontrO 

M __ L L- • b ;:;--._

1

aut olacağın bir er'lceklf'! karııla~ıraın ... lardı. . . . ~ . • :. l clır1R'" 
- uua..c::menın $Onunu e.ıuemeıı. - tcsJSının kafı gelecc:gı hulyıışınc 11 Jcİ, 

İcap edecek ..• Docli. Çünkü bu haydut· BenM .. ·_Ben.·. iyi bir adam değilim... Artem Ladon İ&e, mu1.-affakıyeti ken· Halbuki tecrübe ve nkıl gösteriyor 
arınet r"k Mt . . . L diru"n olmamakla beraber bu tebrikleri eııcıt lann haydutluklarını İspat edecek çok . . ,....... mu ee8sır. ıtıraz etnıeaı;. k b" k 1 '-ı..-J1l 

d k _L ı d. · · k d ıı.m ıyo ontro u parnnın r-- .1 .... •-· t1· • h' · K L O ··1 lıste ı. i\DU e ıyor, sesını çı aramıyor u. ı.J .... ııuyme 1 
§it ıa ıtşın.. oraı;.ma... zu . J k o ]" ~ . düşmesine mani olncı:ık verde bun • 

Y v ah d b"" ·· a es 1 manı oldu: - Bu İR benim i"im. bu muvafEakı.vet " l cP me... apacagın ı a etten utun ~e· • "' 
1 

l di ' 
ref ve iffetinle çıkacaksın .. Sana en ufak - Hayır . .. Hayır ... Bunun böyle ol· benim muvaffakıyetim de~il •.. Ben gün- cil eder. Böyle bir kontro ;en 

f 
ı~ B S d" bU ·· · cJ<fıfİge bir leke ve zıırer gelmiyecek... ması . zır:' yavrum.·· en sana.·· enin lerce uğıaştıın, kafa patlattım, aciz kdl· ıne tçc muvnzencsını tesıs ıc1'• 

Böyle 11öyliyerek eğildi. Genç k.mn 1'· ı için hı~ tıl{abey ohıru~.. Senin bütün dım ... Bu ınuvaffakıyeti kazanım benim lir mi? Bir memlekette sosyal tera··rı· 
lak gözlerinin içine baktı.. ı dertlen ne çare bulmaga çalışırım . Ve.·· dü,manım ve kibar hırsı7. Jak Deslidir. ancak ekonomik ternkki ile rnUrnki.lti• 

Ne güzel bir ktZdı. Biliyor musun altı ay 80nra rüştünü İs· O olmasaydı bu herif yakalanmazdı. Di· dür. Bu da istihsalfıhn artınası sıırcpLI 
• Kollan arasında biraz daha fula sık- , bat ~dec.elc Yaoa girdiğin zaman sana biri ye nasıl söyliyebilirdi. le masrafların artmasına dayanır. • 

d h J ·stc)'cıı tı.. e surpru az.ır arım.. Muhakemeye ııevkedilmeden önce za· bedahati milletten gizli tutınak 1 W 
Genç icazın kalbinde kendisine kar,ı~ Jak Desli böyle söylerken haydutlu·,bıta Jak Deslinin söylediği gibi otelcinin Jer cspekümsyon> kelimesine fiisıı.11 

yabancı olmıyan bir his.in ya~dığını sez- rın vurgunundan genç kıza bir pay .;ı-
1 
pnrmak izlerini ve sabıka fişini tetkik d" 0rtıır · 

k v d"" ·· · • bı"r mana· vererek mühnlaga e 1Y. ı'Jllt.~ mifti. armagı uşunmustü. etti. ~· .. 

i Spckül!syon htitçe muvnzcııesını 
15
. •ile' Onu, _körpe dud~l~rından Öpmek için ** Herifin esli bir kürek kaçkını olduğu • 

ha,ını bıra:ı: daha cgdı.. Haydudun muhnkemeai çok enlere- ve sahte bir nüfus tezkeresi ve askerlik eder, kambiyo kontrolu da o~a fr~ıı· 
Fak t ... Öpmedi .. • san safhalar atzetti. Çok oeyleri meyda- 1,vcsikası sa'-·csinde hakiki hüviyetini giz.. rnr verir, diyorlar. Fransanın 'c 1<• 

" "ncak çahşııtş Marinct çok körpe idi. Çok aaf ve te· na koydu. Polis müfctli inin adı yine dil- lcdiı;i ani c;ıldı. .. sız parasmm istikrarı " 
miz bir kızdı. Jul.:. Desi inin de Jcadınla-1 terde destnn olmustu. (Ladon) nun hav-1 _ Bitmedi _ la kaimdir. • 
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Alim ve Baykuş Diyor ki Köpeğin kederi 

u asır 
.Floryan- dan .Floryan- dan 

Bütün halk zavallı bir alimi köylerinden kov- Bilirsiniz ki köpekJer çok sadık olurlar. Ekmek 
muşlardı. Bu alimin kabahati her feyi doğru gör- yedikleri kapıya asla ihanet etmedikleri gibi efen
mesi, hakikati açıktan açığa herkese söylemesi idi. dilerine de her ne olsa itaat ederler. Hatta (Köpek 

l~ d • J k t Biçare adamcağız yegane servet olarak kafasında gibi sadık) tabiri, bu hayvanların daima böyle ve-Z ıVaC ~aaa a falı olmalarından kaımı,tır. ,'' ~ I taşıdığı ilmi malumatı ile kırlarda, bayırlarda ser- Sula .. 
f seriler gibi dola~mağa başladı. Hangi köye gitse Ufacık bir köpek ... Pamuk gibi tüyleri ve bon-

b T11' 'f/_ranı asrıdır kimse biı- lokma ekmek bile vermiyordu . .Alim ha- cuk gibi siyah gözleri ile pek fİrin bir feydi. 
&.(L n 1 İ&Oinl bir türlü bilmiyor, köy)ü)erİn kendini neden 9m '"'V~~)~ e~endİsİ?İn .kÜÇÜ~. k.ı.zı .. hep k~ndi ku-

kovdukfarını ve niçin kabul etmediklerini anlamı- cagında buyuttu kendı elıyle sudunu verdı. 
1 yo d ç·· kü kimse bu d - . Sula büyümüftü. Artık o, evin küçük hanımının 

r u. un a amcagıza. d -·ı · f d" . · H A b"' .. · L.. -· 

S 1 
S . • . . egı , evın e en ııımn... atta utun evın Kopegı 

en ~unu yaptın. en 'u sebepten hızım lfı- olmuştu .. 
mize gelmiyoraun dememitler, sadece kovmutlar- Kimse yok iken sokak kapısını bekler, yolunca 

V k k / ı dı.. hiç kimseyi eve sokmazdı . 
. ftlı..OCQSlnl IS armama l, Bütün hayatını okumakla geçiren alim ilminin Bir gün evin bahçesindeki tavuklara hücum 

iyi bir kadın 

l r f · · b ·ı f ' ve doğru sözlü olmanın, herkesin göremediği ,eyle- eden iki kurt il~ boğazla,tı .. Kurtl~rm ik~sinin de 
a , e mesını l me l ri görmenin ve bilmediklerini bilmenin bir suç ol- hak~ından geld~ .. Ama kendı de ~ır ayagını kay· 

i L ı ··d • duğunu nereden anlasın? bettı. Kurdun bırı zavallının bacagını kopannıftl. 
Ve •. ~ .. f.~~~.'!. .. ~ .... ~r.......... Bir gün yine kırl~rda .,.dolata dolata yorulmu,.. E~endisi kö~ğ~. böyle tek bacaklı ç~r~~n bulda 

. .~ ~ Şarl Boyerİn B
8
_

1
inr agb-~cıtnakaılmtın:udfı:elesnl m.ek içlidn. otu

8
rmuttuk.IKdudla- larN~:a:e~~~eBd~ğ:':bi:ak:~~ıa~d:ı::. bırısıne sattı-

~,, : a ır erı ge ı. qını a ır ı. Sul · d b" tü" l"" k" f d"l · · • k A - .. ·· · kl . a yenı ev e ır r u es ı e en ı erını uno-
: arlSI .. gacın ustu~e pıne. emıt duran bir baykuta bü- tamıyordu. Nihayet hasretlerine dayanamadı. Ye-
: tun kutlar hucum edıyorlar: · k d k' · k ak ld" B ·· : • .. .. h . . nı apısm an es ı evıne açar ge ı: unu go-
~ Bu"" tu"" n evlı" kadınlar. . .-. Bu .... ~u~n ayvanlar vatanının ıçınde en ha- ren efendisi eline sopayı kaphğı gibi zavallı Su-
: ınıdır. öldurehm. layı döve döve kaçtığı yere götürdü ve: 
E ic, in c, ok güze/ na- ~ Diye bağırıyorlardı. Baykut aöz söylemek iate- - Adamakıllı dövdüm. Artık bir daha kaÇıp bi· 
: dikçe mani oluyorlar. ze gelmez. 
· sihatler veri.yor .: E.. •• .. •••••••••••••••••• - Hayır ... Hayır ... Evveli öldürelim ... Muha- Dedi. Sula bunu ititmit iki sözü iki ÇCfme aila· 

................ kemesini sonra yaparız, diyorlardı. maya bqladı. 
mamalı, kocasını daima bal ayı anların-) Alim, eline bir değnek alarak kutları kovdu bay. E~n bir kedisi vardı. ismi. de (Mine) idi. 
da imiş gibi düşünmelidir. Ben Şart Bo- kufu kurtardı ve sordu: Mıne Sulanın yanına seldı: 
yeıle iste bu düsünce içinde meşgul olu- j , 8 lar aenden ne · t" I ? S - Ne ağlıyorsun ? 

, " - un ıs ıyor ar. en ne yaptın N 1 wl k d" k d K·· ··k ·· 
rum. Kadın için kocasını anlamak çok, ki üstüne hücum ediyorlar? ...... - ası . ag ~~~>:~Y•.~ .. e ı ar e•... u~u lu· 
kolaydır Eğlenmek mi istiyor .. Sükun 1 H' b' k hah f k gumdenberı buyutüldugum... Sadakatle bızmet 
ve inziv~ mı istiyor .. Ona göre hareket l k ıç ~.r ak ha 1;:1 ~o · · · Yegane cürmüm ka- ettiğim yerden satıldım. Ben İse orada ömrümün 
etmek en birinci şarttır. Bir de erkekle- rah dı tab g~rme .. ' l e~ ~sın gok"zül kapalı olduğu bir sonuna kadar sevilerek kalacağım sanıyordum. 
. 1 B·· sıra a enım goz erımın açı o muıdır. K d" "l k k"' w b d" 

~ .._ rın sebepsiz can sıkıntıları o ur. o) Je I . b .. . . e ı, gu ere opege fU ceva ı ver ı: 
l ıer b. . . . . , b .:ı· Alım baykutun u sozlerı :le kendi surunu d _ A tal' J ) b" · b' • · · d """) k d"I 

1: • uyuk hır ış adamının ıster illc:-ı monotonluktur. Karı koca arasında da- zamnnlarında ben kocamın \ırnunun oı- 1 A J d . . - . ~ • . a P . nsan ar ızı ızım ıçın eıı en ı e-
""'Cle bi . . il an adı.. n a ı ama onun dıyemıyecegı ırın yıne ri k d" ki • · · 1 8 1 d Sı 1 r memurun karısı olunuz. sakın İma ayni şekilde devam eden y<'knesak bındc bır çukulata kutusu sa arım Vl'ya k 1 • h . ~ ' en 1 zev en ıçın sever er.. unu an ayama ın 
'' 'k b· . . . -· . , 1 . .. .. 1 . G"I c ır arda serserı ayatına devam ettı. mı? · 

•~ ır sınema yıldızının, hır sınema l.nynt birçok yuvaları bozar. Degı~ıkıık apta ca hır soz soy erım. u er.. an I • 
.... llat•-.. 1 . • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L ~arının k k k M 1 ·ı 1 · · d 'k" ft ı_ • • sıkıntısı geçer Bazan bir hıçın ehemmı- ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••11

••••• 
111ır b· . arısını ıs anmaymız. eş-, o mıyan aı e er ıçın e ı ı tara an oırı . · . '. 
~ it 11 •ınerna yıldız.mm knn~ının da si- veya her iki taraf birbirinden hıkarlıır. I yetsız bir hareketin en derın ıç !!ıkıntı- y . '1 
«Lr. adar i i, gücü, derdi, üzüntüsü var- Bizim geçirdiğimiz lüks, monden hayata sını izale ettiği va~i.dir. .. . . aman a 

uzaktan gıbta edenler çoktur. Halbuki Sonra kadınlar ıçın en muhım hır nok-
di)'(Şarl Boyer) İn karısı Pat Patersun eğlencenin monotonlu~u ve hep eğlen- tayn temas edeceğim. Bugünkii asır el z-

Yumuk 
or ki: ce ile ve el!lence içinde yaşamak ta sıl.ı- divaçta buhranl) asrıdır. cKoca buh· 

lııı:: tE.vli yıldızlar arasında Pile haya- cıdır. Kadın daima kocasının ilk anlar- ranıl) ve «Sadakat buhranı> asrıdır. Bu 
tadını kaçıran en büyük tehlike daki sevgilisi vaziyetinden 'asla uzakla"- itibarla kadın ufok tef ek kıskançlıklarla 

·~~~I Flllmler 

··~~~···· Bohem 

kocasını hizar bırakmamalı, affetmeli, 
affetmesini bilmelidir. Kıskançlık evli 

1 
teşkil eder. 

Ga ry Cooper 
Polis Hafiyesi 

-
• 

Holivudda yeni bir hırsızlık türemİftİr. 

Kuyuya Nasıl Düştüler 

3 - Yaman, Y umuia : Haydi, dedi, Çlknktaki kunnm f 4 - Dediklerini yaptdar, kafa1armı ikisi birden çdmğa 
içine ikimiz birden kafamaı IOkalan ve beraber su içelim. naılı kovanm içine soktular. Soktu).., amma ..• 

Sinema sanatkarlarının hangilerinin ~tüd
yolnrda meşgul olduklarını tahkik ede
rek anlayan kurnaz hırsız, onlar yokken 1 
evlerine girmekte ve ne bulurlarsa alıp 1 

savuşmaktadırlar. Helivud zalaıtası bun-l 
l 
ları nrQmakla meşguldür. Cari Kuper de m-;.-.-to 

stüdyodan evine döndüğü bir gün evine 
1 

lııette Leb 

il bir hırııızın girdiğini ve ufak tefek bazı 
şeyler çaldığını görür. Kapının topuzun-

1 da, pençere kemırlarında bulunan p:ır· 
1 mak izlerine rnstlıır. Derhal bu iz.lcrin 

1 
!otograflnrmı alır. Zubıtaya gönderir. 
Ancak kendi adını vermez. Znbıta erte
si giinü bir adam göndererek parmak iz
lerinin neticesini sordurur. Şu cevabı ve-

1 

rirler: 

- Getirilen izleri tetkik ettik. Sakın 
bu iılerin hırsıza ait olduğunu iddia et
meyiniz. Gülünç olursunuz. 

Gari Kuperin adamı sorar: 
- Neden? 
- Çünkü onlar meıhur bir l!inema 

1 

yıldızınm parmak izleridir. 

- Adı ne? • - Gari Kupcr .•• 
Bunun üzerine Cari bir daba poli8 ı.. 

5 - Cumba .. Kuyudan af8iı yuvarlanddar .• Bereket ver-ı 6 - Yaman ve Yumuk, aanl aııklam bir halde kurtudular
ain onlan gören bir adam çabucak yetİflİ. Çdmiı çevirdi.. Bir daha da kuyuya yaklaımaia töbe ettiler. . ................................................................................................................................... . 
Sıcak ve soğuk 

Yıldızlar 
Marl.._ Ditrich Ye Kloclet K~ be-

sıcaklık meselesini baıka manaya anla- sını ister. Klodet Kolbert 1 7 derec.edcs 

mayın .. Yıldızlar, stüdyoda filim çevir- çalışır. lren Dun 1 7.5, Karol Lombard 

dikleri yerin hararet derec.csine çok dik

kat ederler. En az üıüyen Marlendir. Bu 

itibarla en çok ı.cak olan da odur. Ça-

t 8.5 derece isterler. 

En çok ÜfÜyen artiat Mac West'c:lir. 

Çalııtığı yerin harareti 2 5 derecedir. Do-
•-~~~-----~--~~~------~~~~~ 
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BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
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Evet •. Sevdiğim adamı öldür diyorum 
................................ 11111 ... .-............. .. 

Çünkü o yaşarken ben ölüyorum. Kıskançlıktan 
kuduruyor ve çatlayorum 

.Batvekil, daldığo dU,ünceden bafuıı 

,kaldrdı. 
Kızının cözl....ınin içine bütı. 
O cözlerde lıiuettiii kin ve intikamın 

ıiddetl ile beraber bir acı.. Biiyük bir 
acı gönlü.. 

Kozı leTİyordu.. 

Sevda nedir, Solı:olaıis onu berk esten 
iyi biliyOl'du. 

,Ati< ve kin
Bmııaı birbirine pek yalan iki büyük 

kuvvet olduğuna da vakıftL Eitt vere-
tei;i cevaıp menfi olursa kızının üzerin· 
de bir daha tamir edilmez tesir bıraka-
caldL 

Eğer müsbet ceyap Yerine belki ona 
kartı iotemiyerek yaptığı fenalığın vic
Clanında tamirine imkin vennİJ olacaktı. 

Tatlı bir ııeole: 
- Teoay&-. Dedi. Sevdiğin adam 

kim ? Paraya ibtiyacı olımyan, ydmllyan, 
mevki tabibi dedifin ve ölümünü Ul:edi
ğin bu adamm adı ne? .. 

Teoaya, babasının bu tatlı sözlerin
den ceoam aldL 

O mide diiftü .. 
- Biraz eYVel, dedi, adını söylemit

tim.. Hem siz benim intikamımı alırken 
bir tBJla iki kut birden vurmu, olacak-
sınız... 

- Ne gibi ? 
- Hem kızuıızı memnun edecek hem 

de Bizanaı büyük bir beladan kurt~ 
olacakımız. 

- Teosya.. Demin de söyledim. Sen 
bugün muammalı konUJuyOl'um.. Söz· 
!erinden bir fCY anlamıyorum. 

aükUnetle dinledi.. çoldan •eritirdi. Fakat bus\in •. Busün .. 
Onu teskine çallJtllaia uğt'11ftL. Tam bu IU'1lda kapı vmuldu. 
- iyi d~ün Teosya_. Dedi .. Bir ker- Birbirlerine yaltl.apnı, olan bııtnlôl 

re ben senin ne olursa olsun bir baba-
1
ve kw aynldılar. Tcosya, büyük salo. 

mm.. Sonra da bana td<lif ettiğin bir 1 nun kötesine r,ei<ilirken Sol.;olaris te ken-

cinayet.. dini toplamaia çalışarak seslendi 
- Az mı cinayet itledin.. Herk~.;.. _ Gir .• 

keyfi.. Kendi keyfin için yaptığm cina- içeri upk1Jırdan biri ~ônli.. 
yellere bir de bu ilave ed'1mit olsun .. 

- Ohun.. Olsun amma .. Bu ad,.m. 
- Ne var ~ 

- Çok nüfuzlu değil ml..? _ Asaletliyi bi::i görm.r. i..tiyor. 
_ Hayor .. Ben Barduı..n bile çekin- SoL I • •--·lanru 

• ••---• d d ğil B .. o aru....., çdb : 
mryoruın. . ıYAeaeaıe ora a e . • u .. 

d S . d'". ..1 . .... . 

1 
- Ben evimde ruıcal< lı111uso 1'Jtl<r 

" arn.. enın sev ıgın ve o umunu IS· , d.,. '·'---• · '--bul ederim. ı. aa-
ed .•. bu d d-'- d'" b '' .. 'er ıı;un ........,.en wı ., t ıgın a am lllla un e-ece ulun 

• _ • . . hipl....i ancak mıılramuns gtlirler. Bu-
bayatımca asla unubmıyaoı;;an bı7 ıy•- 1__ d , bi!ı . G 1 d 
. • nu K.aÇ c.a t~n ettim. e en a cm 

tik yaptı.. . 
Ann · k d · b t · · " 

1 
ıize . huswi emic verdieim kim>ele,..,;cn I - emın en ı ayn · ını ıızm ug- . ., 

runuzda feda etmeainden daha Lüyül< mı H sal 
b. . ilik . icf - ayır a etmeap .. 
ır •Y nu ı 0

•• - Ne diye kabul ettiniz.. Ne diye 
- Maziyi, kalp hiılerirU tazeleme.... savmadınu: ve ne diye celip haber veti

Dün gece V asil hiç bir mecburiyeti .• Hiç 
yorıunuz? 

bir menfaati olmadığo halde kendisini 
- Çünkü aaaletmeaı> gelen adamı 

büyük bir tehlikeye atm>.I< suretiyl~ ak-
getiren araba imparator hazretlerinin hu-

lımclan geçmiyen, ummadığım, bekleme- • 
d ·- · bir ha k tt bul d T tusi arabası iJi. Arabacı ve sayideri de ıgım re c e un u. eoaya ...• 

Eier Vasi! dün rıece 0 bare~eti yap· İmparatorun a?'abacı ve sayisleri.. 

masaydı fU saatle İntil:.>r.l:n ~o'.ctan 1 c..,.rct edemedik .. 

aluunıı bulunurdu, Teosy~ .. Eğer •en - Kim imi; .. Adını •.ö~l"!i mi ? 
ha b bah d ::.., d'' b h ı · 1 - S5yledi.. Adı V azil 11017 •• Ve •İzi na u sa e5 ... , un sa a ge mti 

b d diki · • d" LL •• 1 · de,h:ıl gönnek İ;tiyormu1 .. ve u e erıru """ sauc:n ıoy cm~ 
olaaydm Vaıil hakkında istediğin cm;, - nmııEnt 

Lil Radikal sosyalist k • r 
ongresınae 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ HERGÜN ~ . : 
: Bir Resı·m ···············: 
: ···············: . . 
················ B. ..,. hl ·1 · :............... ır • a ı : . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Garabet 
İptilasına düşen 
kadınlar heryerde 
çoğalıyor .• 
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-

~ .. ··ıoyrüıer· ...................................... l 
Arasında 1 

• 

"Prof. Bayan Afetin değerli bir yazısı,, 
Y 4Z<ın: ProfuiW Afet 1 dılisafirlerımizi yürüdümden çıkar· • 

Yaşayan tarih belgeleri içindeyim. Yürüdümden toprak dama ve oradan~ 
Köylü anlatıyoı:du : ~ merdivenlere indik. Yolda küme kil' 

c - Ankara vi!Ayetinde dört Peçenek me bulunan köylülerle konuşuyonız. 
köyü var. Buraya Zir Peçeneyi der- Muhtar beyaz sakallı birisini ışaret 
ler. • Köylülerin, okul çocuktan dört ederek cen ihtiyarımıu dedi. Yaklar 
aydır eğıtmeıı olan küllür ordusu ça- tun, hatırını sordum Canı.ma: sağ ceva
vuşu, bi.r çok köylü kadın ve erkekleri bı. Peçenek ne demek bilir misin dede 
beraber olduğu halde köy iç.inde gezi- dedim. . 
yoruz. Bahar herkesi kendine çekmiş, c Peçenek peçeııektir. Benim bildi• 
güncşlcrken çorap öreıı köy kadınları.. ğiın biz buraya Doğu bölgesmden getıni· 

Nasılsımz soruma c Can•mız sağ > şiz derken eliyle de uzakları doğuyu i?' 
Seni gördük daha ıyi olduk. retliyordu. Has Türküz• Has Türldii1' 
Hoş geldiruz diyorlar. Genç gelinin bu köyde adeta bir parola idL Bay eğit

ördüğü çoraba baktım. cBu örneği ne- JI men ita.ve etfi: cBiz Eli türklerindenı%" 
reden aldın? • dedim. O beyaz dişlerİlli Muhtarın evmde olurduk. Köylü ka• 
göstererek gülerken c ninelerimizden • dınlariyle konuşuyonız. Ayşe kadın to" 
cevabını verdi. Tarih kurumunun Ala-) rununa seslendi. <Akkız, misafirİefŞ 
ca Höyiik hafriyatında antropoloji mü- marş okıu Çocuklar hep bir ağızdan 
Lahassısı olarak çah~an yanımdaki Bet- on yıl marşını okudular. Karşıki rna· 
yana işaret cltiın. Etilerde bulduğumuz halleden davul se>i geliyordu. Ne va< 
altın avaninin motıfleri nasıl yaşıyor. dıye sordum. 
Jeometrik resunlerin en munta7.amı bu Düğün var, davul · dôvJürüyorla.r di~ 
gelinin elinde bİlllerce senelik ceddinİll y~ cevap verdiler. Ben asıl antropoınet· 
yaşadığını i.slıat etmez mi? rık ölçü işimi yapmak isliyordum. Ze

Bir evin önünde durdum. Etilerin to- min hazLrlamak lazımdı. Çünkü aletler
runu olduğunu yüz çizgilerinde taşıyan den ürkebilirlerdi. 
ihtıyara sordum. «Dedelerinizden köyü- Tarihten konuşmaya başladık. Ei:il• 
nüz için neler işitirdiniz? • menin ilk okul tarih kitapları iındad• 

c Has türk olduğumuzu, buralarmı yetişti. 
bildik bileli bizim olduğunu hep söyler- Içlerinden okumak bilen çocukla< 
!erdi. Biz de söyleriz.> analarına izaltat veriyorlardı. Hele re-

fhtiyarın güzel gelinleri bizi karşıla- simler daba çok işe yarıyordu. Nihayet 
dı. Kapalı avludan merdivenleri bul- anlattım ki bu kitapları yazmak için bit 
dtık. Toprak sıvah basamaklardan çı- çok çalışmak lhımdır. Bir de bıuılatın 
kıyoruz. Dam tarasaları üzermde ko- içinde ölçü işi yapmak var. Bunu IY' 
vanlardakı arılar da onlar gibi dunna- karşıladılar. 

dan ~liyorlar. Öğretmen arkadaşlarımın yardurıl:ı-
0 vızıllıyı dışartela bırakarak odaya riyle iş pek çabuk ilerledi. Muhtarın •'~ 

girdık. Halılarla örlülıi sedırler hepimi- genç köylü kadmlariyle doldu ve bo'i"1' 
ze oturmak ıçin kMi geldi. Tavana ka- dı. ölçü için istediğim adedi bulınOt' 
dar yığılı yatak yorganlar ve işlemeli tum. 

- Öyle ise açık ıöyliyeyim.. Baba.. 
ölümünü iotediğim adam V asildir. Ko
cakafa Vuil.. imparatorun gözdesi Vasi!· 

Benim cibi bir piç olduğunu söyliyen 
V...a •• SeYdiğim Vaail.. Şimdi anladın 

yastıklar gelinin çehizİlli ölçecek bir mi- Su başında yemeğimizi yerken, k$' 
yardı. Buna rafta dizili bakır kapları duılı erkekli köylü halkası etrafunııd.3 
da ılave etmek IAZLm. Duvarlar pullu, idi. Davul ve zurna yamaçlarda gıı: 
ıJemcli örtülerle donatılmış, Jeometrik rüllGlü akisler yaparken, köy büyükle~ 
motifler bıınlarda daha çok .. Sevimli onların oyunlarını da, bize gösterme. 

Kognre Allnanyaya eski• mu•'stemlelre•, ve güzel gelinin el emeği olan bu işler istediler. cBunların zanatL budur, bjj 
' arasında kocasının büyük hır hatırasına çaldırır ve oynatırız> diyorlardı. BüliiP 

da duvarda yer vermiş. Bi.r büyülı: va- köylü . kalahalığL ile köy dış"."' ka~: 
lerinin iadesi aleyhinde lc:arar Verdi pur resmi. Kadınlardan biri izah elli: yürüdük. Bu akşam kalınız dıye, ya 

J c Bampur cl.enizde gidermiş. Içinde varmalarına cevap bulmak güçlüğü k•I" 
ını? ı her .şey bulunurmuş•. Arkadaşım Mu- şısmda idım. Muhtarın gelinlerindt~ 

Sok-'--'- -'dınmla --·•-·-- do''n· Paris, 30 {Ö.R) - Lil radikal - so.s-' selini tasvip etmiştir: cKongre Chau- de' 
......., J'K ·-........,.. · azzez edeniz nedir sen gördün mü• de- biri yaklaştı. cOdamda, hamam için yali.st kongresi umumi siyaset mUz..ıke- trn1ps tarafından idare edilen radikal · J~ miiftü.. 

YanLt duydui- aılüp oldu. 
di. Biz bılmeyuz onu ~illik. Ankara- ki dümbeleği görmediniz,. Eğer kahtS 

- Vuil IDL. Vıuil mi dedin.. 
,ınınldandı.. 

resmden sonra bir karar surelİlli ılti- başlı halk cephesi hükümetİlle müttehit Jld 
da da varmış onu göreceğiz diye sevin- nız gece çalar ve oynard<k>. DiyCI" o, 

....,__ fakla kabul etıni<lir. Bunda parlı Chau- ve hararetli müzaheretini teyit eyler.• ' ıkl bıl 
~·ıç .., cıni göstcriyordtı. önü tahta balkonlu Güneşirı akşam ış arL, k<zartısı lı• 

temps kabl.nesın· " sadakatıni bJdırm"k- Paris, 30 (ö R) - Radikal kongresi bi d k -nn 

- EYet.. Şimdi benim y-da bu 
ad- te..tı:if etmen için emir •ermeni 
bekliy....-.. o ba ceceri benim cari
yem olan kansaun koynunda değil. Zm
danda ye yahut ta ô1ümiin koynunda 
geçia meli.. Bitiyorum... Arkasmdan çok 
e.ğloyacaiım.. Fakat timcf.i.. Yaprken de 
ağl11cwwu... 

-

0 ·r ev en girmişlik. Ayni tarz döşeme- yağız ve güzel yüzlere en büyü ,_ .. 
te' SOn nahı.ye ın· tihaba"·tdakı· muv-'- Almanyaya. eski müstemlekelerinin ia~ 1 al ok k" p 

~ dl. , er Y nız vapur resmi y . Iç merdi- lığı veriyordu. Hepsi ile, bir gün u .. desi alcyhınde bir karar verdikten son~ in ı» 
fakıyellen dolayı ho~nutlu~unu bildir- ra Balcar adalarının bir devlet tarafın• venden inmçden balkona ilerledim. nı.şma neticesi kırk yıllık ahbap o ı .,;' 
mekıe ve halk cephesi ekonomik progra
mının memleketin normal hayatına in

tLbakı •aruretini kaydederek bütçe mu
vazenesinde ısrar etmekte ve kambiyo 

Köylülerden birisi ev sahibİlle seslcnd~ tuk Bu beraberLk ve kan kayn:ışn' dan işgali keyfiyetinin Fransa ile şimali Amerikan gazeteleri kadınlar arasın- · · iJI 
-------------- ırk k:ırdeşlig-inden başka ne ile ten• Afrika arasındaki münakalat iç.in teşkil da eluantriıite {garabet) iptilasının git- en ooğuk hayvanlan da munio bayvan-

etlig-ı tehlikeye nazarL dikkati celbetm;•· tikçe artlıg-mı ka•dedivorlar. Kö ek lar ou old-'-- ., olunur ? "' 
-. ' ' P WIU' • Ik b. l'"' · 1-- b' 1 t' en b• t . · · L ı· kadml d • d' v -dm b z __,_,_ _ __L d . r ır ıgı ınsanıacL ır eş ıren . , ır. ıevgw ues ıyen ar yanın a ıım ı ...... u... e ... ....,, ruaunun enn- .. k '-"dir B '-----ı P ek k;oY 

·lcontrol••n• mu··ınallik her tedbiri kat'i- K g leş . . • b·ı· . t"ır 1 k 1 1 ,.,_. . __,,,.__ kol • d ,._,d. yu "'"" . u """""' ım eçen _a. ~ c on re a am mesaısını ı ırml'j · eopar yavrusu, ap an veya ara an yav- ıuuenne muuı: etmek ay lf e5 - 11'. lül . d 
1 

k b' k t daha $R' 

yelle reddeylemektedır. Başvekil B. Camile Chautemps bir nu· rusu bealemeğe merak edenler az de- Bım ruhiyatçılar bu hali bdınt.na ken- l erın en ayrı " en ır a 
tL. Netice itibariyle karar sur tındeki bu tuk söyliycrek kongreye göSlerdiği iti- ğildir. Bilbusa büyük servet sahibi olan- dilttinc atledilen zaifa kup bir reoıksi- amlaşınıştı. Profesör ,Aftl , 

Elini omuznııa koydu. fıkra ile parti hiikümctİll umumi siya- manan dolayı teşekkür etmiştir. tar içinde bu lükse binlerce dolar tahsU y-u sayıyorlar .• Cinsi 1itif ber ulaada cCflııl 

Solcolario ya""' yavll§ kızına Yaldat-

_ Teosya dedi.. Bu İfle 0 kadar ace- J ___________ _... _________ _...-..___. __ ...-=======------ edenler vardır. Bölece vabıi hayvanlar I ku.nretli, cesur olduğunu göstennek is- _. 

le etme.. Hem Vuili.. yavrulannuı >at1Jı bir ticaret batini al-, tiyor .. Bugiin oİzıe verdiiimiz ıu ttlİm· s ı 
F.ıu,e, boıboı-m aöziinii kati.. Boru çalmış Sarkıntılık mııtır. Anlan veya kaplan yavrusu bes- deki kadına bakınız. Bir erkek kalbini uç u 
_Han y,..a çok nüfazlu değil mi? Mersinlide kiremit fabrikasınm açık Tepecikte Yavru sokağında Bayan !emekte bellU biraz asalet görenler bu-,yumuptmak nzifesini alm11 urulaa mi-

0 kadar nüludu ki Ba.n- koskoca bulu.nan arsasından iki boru çalmaktan Kadriyeyi kolundan tutmak suretiyle l~ilir. Nitcl<im umarunuzın bellihaJ-
1
ni mini eUtt içinde, beyaz omuzlannda "Yemin ederim ki blf 

bat•elı:ili bile ona el kaldıranuyor .• Bir suçlu Mehmet oğlu Zekeriyanın cür- sürüklemekten ve sarkıntılık etınekten lı dıktatö>lerinden Musaolini, Hitler bu kertenkele dolBJbrmaktan e•k alıyor.. daha sarho, olmıya• 
1.,.._;_. Bir piç hepinizi karıumda ıus- mü meşhut kanunun~ tevfikan dün du- suçlu Afili Ahmet ve arkadaşı Ibrahi- meraktan uzak blmlJ değillerdir. Am-

1

1 Kadm bu ı:ehirli hayYUU da iradetine cağım,, dedi J;ıl 
ta durdormUf .. Apdallar .. Korkaklar.. ruşmasL yapılın~ ve sabit görülen su- mİll mcşhuden görülen muhakemesi ne- ma kadınlar içinde yılan beıliyenler, ker· rametrnİJ... Korlanıyor .• Şimdi kerten- Geçen gün esrarengu: bır oto"'°; 1<

8
• 

Amk Teosya hiddet ve üabiyetine çundan dolay< üç ay müddetle hapsİlle ticesinde, cürümleri sabit olduğundan tenlcele kolleksiyonlan yapmcktan zevk kele basliyen kadınların ... ,.... çoğalvsa çılgınca bir süratle Ikiçeşmelik ıs 1 ,~ 
kendini bpbnnıf, ağzma geleni düıün· ve o kadar müddetle emniyet nezareti Afili Ahmedın bir ay beş gün ve Ibrahi- alımlara ne diyelim? Acaba ydan veya I erkeklerin hali nice olur, merak edile-' metine doğru giderken halkı heY0:; 
meden söyliyorda.. altında bulundurulmasına karar veril- mİll de bir ay müddetle hapislerine ve kertenkele derisinden kunduralar mo- 1 cek f"Ydİr, doğnuu.. içınde bıraktığınL, bu otomobiliıl ~· 

Sokolaris kmnm bu ilahi tezalıüriinü rniştir. tevkiflerİlle karar veril~lir. _ da olduğu günden beri yer yüzünün bu 1 HERGONCO lükle Ikiçeşmelik karakolu önünde ..,ıl' 
~İilliiiiiiliiiiiiiimliililimliimmiiİiiiİi=İİiiİiİC?.2:'1sr:iıl-i"iııZ "'"'"'"';;;:;:;::::'••;.d_o•ğ'"n"'1_ıq __ b_i_r_y_a_v_ru_n __ v_a_r-. _O_n_u_n_la_.-b_e_r"'a'."b'"e-r'."d'.i'ı:':m:'li':a:"Lb;:ir'.'7tu-.l7tu-m-.. -,B::· ~e-r;ber besledLm... Az gittiler. uz giL~ere tepe dÜ. bıta memurları tarafından durdu 

buna da bak .. sevaptır.. Beraber büyüttüm. Sen bana kendi yav- giltıler. Dereleri sel gibi tepeleri yel gi- duğımu yazml'jtık. yaP,ı.Jı· HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

-1-

Biçar ile Naçar 
Evvel zaman içmde, kalbur utman 

içinde .. 
Bir şehirde cHan ağa> adında çok zen

gin bir adam vardL Bu adanun üç kansı 
ve yedi uşağL olup güzel güzel vakit ge
çirmekte idi. Yalnız bir kederi vardı. O 
da çocuğu olmuyordu. Nihayet üçüncü 
ve en küçük karısı bır çncuk doğurdu. 

Han ağa, çocuğun doğduğu sevmei ile 
ava çıktı. 

Dônerken yolda bir paçavraya sarıl
mış ve yeni doğmuş bir yavru buldu. 

- Oh .. Ala .. Dedi. Allah bana bi.r ço
cuk daha verdi. Bunu da çocuğu olını
yan karılarımdan birine venrim 

EYe geldi büyük kansına: 

- Yahu .. Dedi. Bak yolda bir yavru
cak btıldwn. Al bunu da sen büyüt._ 

Büyük karısı çocuğu istemedi: 
- Cenabıhak bana kendımden ver-

memiş, ilfilemin piçini ben besliyemem, 
dedL Han ağa bu sefer çocuğu ikinci ka
rısına verdi: 

- Karıcığ•m dedi, al bu yavruya sen 
bak. 

Ikinci kansL da: 
- Kendimden olmıyan çocuğa, kimİll 

olduiu belirsiz bu veledizmaya baka-
mam .. 

Dedi. Han ağa çocuğu sokağa atama•
ya.. Cçüneü n küçük kansına: 

- Yahu, dedi. Nasil olaa senıa yeni 

Dedi. Oçüneü karısı: rum kadar kıymetlisin. varsın söylesin- Dün bu davanın du"4ffi&S1 5t1> 
bi açtılar. Nihayet bir dağın üstüne er- ı k ıl<' _ Hay har. bakarun .. Onu da bag" rı- ler ne çikar... Be ediyeden gelen cevap o un · ., .. ~· 

• diler. --·•-~ ııı....-ma basar, kendime evtad ediniriın, dedi. Dedi ise de ç<>cuk bir türlü razı ol- !unun doğumu hakkında Yau-> 

n! d Orada uyumakta olan yedı başlı bir kereye cevap gelmedıği. an!aplılt· ~j:· 
Han ağa.. Kendi öı:: çocuğuna !Uçar ve a 1•• d • g..-

yolda bulduğu çocuğa da Naçar adını Akşam Han ağa da NAçara nasihat et- ev e rast geldiler. Hakim Naci Erel. bu oevabıll ıııııı' 
koydtı. ti ise de fayda vennedi. Hayvanlarından indiler. mesi ihtiınalini nazara alarak $llçl 0ıa-

Iki çoculı: bereber büyüdüler.. Nihayet: Naçar, Biçara: tahliyesİlle ve tezkerenin tekid~ıJP 
Beraber mektebe gittiler. - Madam ki, dedi,gitınek istiyorsun.. _ Benim hayvanunı tı.ıt... mobilm nereye kayıtlı bwund ııf" 

T ladan '--" og"" renilmesine karar verdikten "' Birbirlerini tamamen karde, biliyorlar- av .,g;endiğin atı çek.. Istediğin Dedi. Biçar; 
dl kadar para al.. Babanı ananı ara... suçluya hitaben : _a &r-, 

... · - Ne yapacaksın.. b kı tl'ııv- fı 
Blrgün mektepten dönüyorlardı.. Yolda Naçar haZLrlandL HayvanınL binek ta- - Şimdi seni ıra yoruın- it"'' 

oynayan bir takun çocuklar gördüler. şına çekti. Gideceği s<rada kardeş bil- Dıye sordu. rim ki, hapishaneye bir daha ~ti" 
Y an1anna yaklaştilar. Beraber oynama- dığı Bıçar: - Yapacağımı sonna, görürsün.. an:u etmezsin. Gününde de ın ...,ril"' 
ğa başladılar. Bir arallk Naçar çocuklar- • - Madam ki, dedi. Naçar gidiyor, ben Biçar Naçann hayvanını tuttu. Naçar gelmezsen, tekrar tevkif 1<ar...-ı. ı;ııf 
dan birine çarparak kazara düşürdü.. de onunla beraber giderim. Burada ya- cebinden çıkardığı çaltınakla oracıkta ceğini aklından çıkarma. ıteınişW°' 
D .. çocuk -ı k · ıc t ,..~ lını~ kalmam. lu da : • . b" P'. uşen ag ıyara <ıvıne oş u . ..,,....-- bir •lef yaktı. Mühüriinü çd..ardL Atqte wı.ıııı ~ ,. 
cuğun anncoi yetişti. Niçara : Karı koca bir ağızdan: k·-~ .~. U d . kı damgal - Yemin ederim Bar .'..-ıf 

"""mu. yuyan evın çını a- ha rakı denilen içkiyi ağzım& ""r 
- Seni gidi piç senL. Dedi. Sen ken- - Aman. evl.adLm.. Dediler. Sen de- dı. D ----~-

! . ev uy....,._... cağım. Çok teşekkür ederiırt-.. ~;;ti'' 
dini Han ağanın oğluyum sanarak i.We- i mı oluyorsun.. Haydi o anasım baba- Naçar ve Biçar atlarına bindiler, yol· Diyerek minnettarlığını gı;.u......-· 
mın çocukların• düşürürsün.. Halbuki sını aramağa gidiyor. Senİll anan baban 1 d til 

ganeBlasdi.~:~~;;~~ b~a=İll·~İılıyarak evine =a~~. b~ı~':~re!~:~~ru- arına evSamaett ılerı.k ev a Fas h;J;iiartflJ~ 
Biçar bunları dinlemedi. Ona da bir 1 f t 

Annesi :ıannettiği kadına: at ve kafi miktar para verildı. Ikisi de alınan tedbı'rıe~ 
Cüzdyalıda. tramnr caddesin- . - Sen benim annem değil mi§sin. de- atlarına bindiler. 

de 1027 numaralı YC altı odalc. de- f...,..S ·...,;; 
di. Babam da yokmuş .. Ben bir piç iıni· AlldM umıırlodJc ri<i Roma. 30 (ö.R) - --'·~~~ 
şiın. Ben artık burada durmam.. ~amı Duadan unu11n4yı,. bizi nize karp. biitün konforfu CY' oab· meti Fu • Cezayir tıudoaıl•........- · 

Wttu. lstddileôa mezkü.r eye mü- ••-L--• f.. "'.:.il' babamı aramağa çıkacağım... Inşcuıllah y<ıkındıı kısmet tedbirttt aı-...,. _.. . ti" 
Kadın her ne kadar. ı Yine g-Orii.rüz birf.iı · iri. · racaatleri ilia oluaur. rinfa cenitlem be •e ~.,-. 
- Aqıau oğlum. Beıı seni kendi eYla- Diyere1ı: yol,. re.,..... ııldu,!ar. l-S S.6 tİlle mifti olınal<tı<. 

• " ' • ı- . t· 
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SAYFA: 8 

"Aşk,, 
çiçeksiz 

sız bir kadın 
~üle benzer 

Şeref siz bir aşk ise 
kumdan saray gibidir 

Seviyordu·~· 
·Artık olan olmuş .. 

bulmuş, aşka 
Kader. yerini 

tutulmuştu 
ni tarif ediyor, kadehe 
rinç rakuı koyuyordu. 

Bir aralık: 

lkat ne çare ki talisiz çıktım. - Güzel Parisinizi 
- T aliini tecrübe ettin"} Ona açıldın dar istiyorum, dedi. 

kendi eli> le pi- sonra söylemeğe ba§ladı: 

görmeği nr ka-

mı} Ge1iniz sizi götüreyim .. 

Şebnem der ki 
Zanhakı severim. 
Zanbfak İse tebnemi 
Ada~. 

Nuı1 tecrübe edeyim .. Onu yalnız - Sonra he derler"} 
görmedim ki .. Onunla başba~a kalma- - Ne diyecekler .. Serbest değil nu- Biri cEveh der 

Diğeri cHayın der dım ki.. siniz"} 
Bir çare var ama.. - Japonyada kadın1ar mı1iı tam ser-

Buna rağmen Söyle .. Çabuk söyle .. O çare ne- bat olnm::\2lar .. 
dir "} - Hakkınız var .. Hem esasen yalun-

1 - Bak anlatayım .. Vakıa benim ha-
1 
da serbest1iğinizi büsbütün kaybedecek-

Sebnem diitmekte 
Zanhak ç~ek aÇl:la! la 
Devam eder .. 

cD.ıc seli köşesi güzel bir ka.,,kadla 

1 ayrı hir yer alıyor. cOkyanos kayaları> 
1 başka bir .c:azibe veriyor. Üzerine küçük 

1 
ltir köprü ahlmıt cBüyük nehir> renca-
nınk basamaklı «Tatlı yob çamların, 

.c;ğütlerin yqillilderi, erik ve kiraz ağaç
lannın yeni açmıı çiçelderi arasında bü
tün güze1li1' ve cazibelerini ortaya dökü
)"Orlar .. 

iyi bir ev kadını •ıfatiyle her tarafı 

teftiş eden ve bu teftitinden memnun 
'dönen Komurosaki tekrar ecdadı mu
kaddesatını havi bölmeye girdi. 

Bölmeden çıktığı zaman hizmetçile
rinden biri elinde süslü zarif bir paketle 
odaya girdi. Bir de mektup vardı. 

Telaşlı hareketlerle mektubu açtı. 
içinden bir kart çıktı. Barnesin kartı .. 

Demek paketi gönderen o idi. 

Ve pakette Tokyonun . en maruf bir 
pastacısından ahnmış çok nefis tekerle
meler vardı. 

Komurosaki: 
- Ne ince düşünceli yabancı .• 
Di>c söylendi. Ve sonra içinden yal

vardı: 

- Yarabbi .. Beni ona güzel göster . . 
OZONTO 

Barnesin g~inleri adamakıJlı dolgun
Clu. Resmi ziyaretler, resmi clave.tler 
onu bütün gun ve gece alıkoyuyordu. 
imparator, hava nazın vasıtasiy]e ona 
nifan bile vermişti. 

reketim iyi bir hareket değil.. Fakat sen siniz .. 
1 e•ki arkadaşımsın .. Sonra kadınlar böy- - Ne demek İstediğinizi anlamadım. 
),.. atk oyunlarına nedense yardım etme- - Kont Kusunoki ile izdivacınızdan 
sini çok severler. Komurosaki bizi aluıam bahsediliyor. 
yemeğine yarın için davet etti değil mi} 

1 

KRşlarını cattı: . • 
_ Evet.. • - Asla ... Böyle bir şeyin ne ımka.nı 
- Ona beraber gitmeyiz. Sen ayrı ve 

1 

ve ne de ihtimali var. Maamafih bu si
' yalnız gidersin. Sonra da ben bir mek- zi . alakadar eden bir nokta değil, değil 

1 

tup gönderirim. Bir baş ağrısı, bir nezle mi) 
veya her hangi bir işim çıktı diye bir ma- Barnes yerinden kalktı. 
zcrct uydurarak gelmem. Siz de yalnız Genç lrndınıı yaklnştı. 
ve bqbap kalwaınız olmaz mı"} - Koınurosaki .. Dedi. Belki s izin zan-

- Mişel.. Sen tam ve hakiki bir dost- nettF;inizden fazla beni alakadar eder. 

sun .. 

Barnes, Jnponl:ırın askeri elbiseye ve 
kahramanlıklara karşı olan meclubiyet
lerini bildiği için arkasınn tayyare yüz-

1 
başı ı üniformasını givdi. Bütün nişanla-
rını taktı. En başta da imparatorun ver-: 
diği nişan vardı. 

tik defa olarak kalbinde hissettiği bü-, 
yük aşkın sahibi ile bu akşam haşhaşa 
lcilacağını diişünerek heyecan geçiriyor
du. Ostüstc iki bardak portu içti. Biraz 
kendine geldi. Bir otomobile atladı. 

Komurosakinin adreaini verdi. 
Şoför onu kapının önünde bıraktık

tan sonra uzaklaştı. Jhtiyar bir Uf8k Ja
ponca hoş geldiniz diyerek yerlere ka
dar eğildi. 

Bir verandanın altında idi. 
Birkaç basamak merdiven çıktı. 
Karşısındaki kapı açıldı. 

Dört küşe zarif bir odaya alındı. 

Odadaki resimlere bakarken arkasın-
dan tatlı bir ses gelJi: 

- Evime tcrcf verdiğinizden dolayı 
size çok tef4".kkür ederim. 

Komurosaki karşısında idi. O kadar 
güzeldi ki Barnes derhal önünde diz 
çökmemek için kendini güç tuttu. 

Uzaıılan beyaz, nermin el üzerine 
ateşli bir puse kondurdu. Genç kadın 

k •• d L b ·ı •• • b 1 ar asına or eııı: aşı ye~ı ve uzen eyaz 
çiçekli bir kimono giymişli. Sol memesi 
hizasında ailenin arması olan bir sembol 
vardı. Belini saran ipek kuşak arkasında 
kelebek kanadı teklinde geniı bir fiyango 
ile bağlanmıştı. 

Kısa süren bir aülut .. 
- Şimdi geliniz ele size benim müta

hap kö..,emi göstereyim .. 
Av ışığı altında yıkanan bahçe gümüş

lenmiş gibi idi. Çiçek açmış, erik ve ki
raz ağaçları, Üzerlerine kar yağmıf gibi 
bir mnnzara arzetmckte idiler. 

Süleyınnn ağaçlarının arasında bahçe
deki küçük derenin mınltılı akıntuıı uza

nıyordu. 

Barnes, gen( icadının elinden tuttu.Bı
rakmadı. Dudaklarından bir kelime dö
klildü: 

1 - Komurosaki-San ... 
Genç kadın başını eğdi.. Sonra hafif 

hafif kaldırdı. Barneain omuzuna daya
dı .. 

Kirpiklerinde iki damla yaş belirmişti. 
- Komtıroaalti-San ... Senitt. 
Elini Barnesin dudaklarına götürdü 
Barnesin dudakları güzel yüze temas 

etti.. Sonra dudakları dudaklarına değ
di .. 

f 
Gene; kadın, kendinden geçmiş, ken

dini 'yanındaki erkeğin kolları aruına bı
rakmıştı. 

1 Bu sırada uzak bir mabedin çan seaı 
geldi. 

Komurosaki birden kendini •ıyırdı. 
Parmağı ıle bahçede bulunan bir taş 

levhanın üzerine yazılmıt yazıyı göster
di. T erciime etti: 

cAşksız kadın, çiçeksiz gül ağacına 
benzer, ~erefsi.z bir aşk ta kumdan saray 
gibidir.» 

1 

Sonra boğuk bir sesle: 

- Gidini~.. ~edi, gidiniz.. Size yal
varıyorum. Sız kıbar, asil bir adamsınız. 
Ben de Samurayjnin bir torunuyum. 

Bu vaziyetinde de o kadar gijzeldi ki 
Bnrnes dayanamadı. Onu tekrar kendine 
çekti. Göğsüne bastırdı. 

Dudnkları tekrar birleşti. 
- Sizi seviyorum .. 

Genç kadın heyecnı içinde gülümae
miye çalııarak cevap verdi: 

- Kavayi (sevgilim) 
.... .. 

Konıurosaki San ertesi sabah çok er-
Barnrs her gittiği ziyafette, şerefine 

verilen her baloda Komurosakiyi arıyor, 
fakat bulamıyor, göremiyordu. 

- Geçen gün hakkım varmış.. Siz 
böyle milli kıyafetinizle harıkulade gü
ze,lsiniz. 

ken ve çok mesut uyandı. Şarkı söyledi. 
1 Neşe ve sevinç içinde bahçede dolaştı. 

Onun adı geçtikçe yüreği heyecanla 
çarpıyor. Daima ondan bahsedildiğini 
duymak i ti} ordu. iki kere ondan hahset
tıler. r akat bu bahisler dt"likanlının kal
bine buyuk hir üziintü burgusu soktu. 
Komuro!lakinin zengin bir Japon kontu 
olan nenç Kusunoki ile pek yakında ya

pıbc k ni olarından b:.ıh .. cdiyorlardı. 

- Hoşunuza gittii!ime memnunum. 
Bu ,sırada telefon çaldı. 
Genç kadının, telefonla konuşurken 

yi.izünü bir hüzün bürüdü. Barnese dön
dü: 

- Bizim zava1lı Mişel telefon ediyor. 
So\;'llk almış.. Gelemiyece v • .. j 1v. b c-r ve-
riyor. Yazık .. 

Barnt-s devam etti: 

- Ben burava büyük bir zafer kaza-
narnk geldim. Bundan seviniyorum. Bu-

radan gide-rken de büyü~ bir acı ve üzün
tii il'" kalbim yaralı olarak gideceğim. 

Komurosaki buna bir siirle cevap 
verdi· 

- Evet. .. Yazık ..• 
M · ) d Hayatı ne ile mukayese 

ı c e .. or u. - Simdi bö:v le yalnız bir erkeği mi-
Mı0elin l öyle bir şeyden haberi yok- ~afir k bul ettiğim için kimbilir bana ne F.debilirim 

t d ı Geçip giden gemive mi? u.. er er .. Varsın desinler .. Elimden geldi-
B d d S b. d b . h" Geminin arkasındaki İze mi? - arn 11, c:. i, en ır en ıre ıc; ği kadar sizi memnun etmeğe çal~aca-

1ulmedı~in, tanımadığın bir memlekete f,ım.. izlerin kaynqan köpüklerine mi? 

geldin .. Buranın en güzel kadını ile kar- Bir z) çaldı. fc;,..ri giren iki genç kıza - Bu gemide i!:imiz olamaz mıyız? 

Seviyordu .. 

Artık olan ölmuş.. Kader yerini bul
muştu. 

Şerefli kocasının yuınuşatamadığı ka1-

bini bir yabançıya vermiş olmaktan uta
nıyor ve yine seviyordu. 

Etrafın beyaz kelebekler uçuşuyor ve 
çiçekten çiçeğe konuyorlardı. Bir tanesi 
koluna kondu. 

Kımıldanmaktan korktu. Kelebeği, 
sanki gizli bir haberci imiş gibi ürkütmek 
kaçırmak istemiyordu. 

Jc<1te giincş yükselmeğe 

Süslenecek .. Giyinecek, 
sesini giyecekti. 

başlıyordu. 

en güzel elbi-

rirse .. 
Oıpndan 9elllcr aksediyordu: 
- Covay .. Covay .. 
Bu sesler son haberleri bildiren gaze

te satırıları idi. Gazetenin ilk sahifesini 

okudu: 
cJapon kanatlan meni-tine pazar 

sünü tayyare meydanında büyük hava 
bayramı yapdacak.. Meıhur Fransız tay

yarec:ui Kont Robert Bama de tayya
resi ile bu ba:rnuna iftirak edecek • 

Kalbi gurnrla, iftiharla kabardı. 
Ge1di ..• 
Kucakla~tılar .. 
- Aşkım, hayatım .. . 
- Kavayi ... Kavayi .. . 
Dudakları tekrar birleşti. 
Elinden tuttu. T okonomaya.. En bü-

yük misafirlere mahsus şeref kö~sine 
götürtüp oturttu. 

Ayaklarının altına yastık koydu. 
Yanına diz çöktü. Susuyorlardı. 

Barnes söze başladı. 
- Samurayilcrin hafidi Kontes Ko

murosaki, Kontes Barnes olmağı kabul 
edivorlar mı} 

Bu teklife neden hayır demeliydi"> 

Kah burada kah Parisıe beraber ve 
mesut yaşayacaklardı. 

Mişelin gelmesi ile birbirlerinden 
rıldılar. 

ay-

Komurosaki genç F ranınz kadınına 

ko,tu. Sevinçle haber verdi: 
- San-San-Kudo .. 

Mi~J bunun manasını birdenbire an
layamadı. 

Komurosaki izah etti: 
- Oç kere üç ... Yani biz dokuz kere 

kadeh tokuşturacağız .. 

Bunun Japon adetince manası izdivaç 
demekti .. 

- Şu halde mesutsun .. 
Komurosaki korkarak arkasına bak

tı .. Fena ruhların sa:ıdetine nazar değdi
rcceklcrinden korkuyordu. 

Bu nkı;."\m yine Allnhına dua edecekti. 
- Kabul ettim ama, dedi, bir şartla 

bu paznr günkü hava bayramında yapa
cağı uçuş son uçuşu olacak .. 

OÇ KERE OÇ 
DOKUZ EDER 

Halk, coşkun bir nqe içinde haykın-
ıılaştın. 1 tiyor un ki hemen ve derhal bir şe"ler emretti. Beş dakika sonra or- Su!!tu. Cevap vermedi. Divanın üze-
onun kalbinde sana karşı bir aşk uyan- taya bir sofra getirdiler. rinde Üç telli Japon kitarı duruyordu. 

Hizmetçileri, etrafında pervane gibi yor .. 

un· Bunu 'nantık alır mı"> - Mi!lel öyle istedi. Size Japon usulü - Şarkı söyliyeceğiniz.i vadetmişti-
- Miş~I. · · B~yle ~yler, böyle hisler 1 kendi usulümüzde izaz ve ikramda bu- nz. 

~ant_ılca gırcr m.ı ~ Emı.n o!·· Hayatımda l lunacağım. t Başı ile (bayır) işaretini yaptı. Bames 
pndıye kadar hıç. •. Hıç kunseyi sevme- Sofranın üzerinde bir sürü tabak ve ıuar etti. 
«fon. Fakat burada aevda denen hu itl~- t"mek vardı. ı Gözleri karşıl•ıtı. Dalgın baktttdar. 
it- be,.., de pek yaman yak.Jandım. Fa-

1 
KomuroAki yemeii!' nuıl yenileceii- Kitarayı aldı. Akordunu yaptılttan 

dolaşıyorlardı. 

Acaba hangi renk kimonosunu giyse"} 
Acaba kırmızı mı sever, yeşil mi} 
Adı gibi koyu knmw bir kimonoyu 

arkasına geçirdi. 

- Timiko .. Çabuk hana mercan ger
danlıinnı aetir. 

Tayyare meydanında birikmş binler-
ce halk var .. 

Her taraf bayrak içinde ..• 
Komurosaki, Mişele sokulmuı: 
- Korkuyorum, diyor, içimde bir 

korku var.. Bu sabah lfitararrun bir teli 
abep.iz koptu. Uiurnzluk alameti ..• 

- Çocuk olma ve böyle şeyleri aklı· 
na getirme .. 

Barnes havada tayyaresi ile taklak at
mağa başladı. Bir . . . iki ... Oç ... Altı ... 
Sekiz . .. Dokuz ... Ost üste dokuz taklak 

attı. 

Komuroaaki bunu manasını anladı. 
Artık iniyor .. 
Biran sonra yanında.. Yanı bac<1ınd• 

olacak ve artık bir daha uçmayacak .• 
Ahi. .. 
Bir alev. . . Bir iştial ve müthiş bir in• 

filak ..• 
Kömür haline gelmiş simsiyah bir ei• 

sim .. Feci bir sukut ... 
cBu UÇUf son uçuşu olmak şartiyle ka• 

bul ettim.> Heyhat ki son uçuıu oldu. 

• •• 
Komurosaki, Mişelin yardımı ile evi· 

ne döndü. 
Gözünde bir damla yaş yoktu. 
Ağzını açıp tek kelime sö,Y.lemeıni ti. 
Samurayinin ruhu damarlarında yaşı• 

y ordu. 

Büyük bir sükünetle yalnız bırakılına• 
sını istedi. 

Bütün geceyi ecdadının hatıralarını ta• 
şıynn mukaddes köşede geçirdi. Burada. 

aile ölülerinin adını taşıyan levhayı ken• 
di eli ile kendi adını yazdı. 

Şafakla beraber arkasına matem a18· 
meti beyaz bir elbise giydi. Başını du1 
kadınların bağladıkları şekilde bağladı. 

Mücevher takınmadı. 
Otomobiline bindi ve şoförüne bir 

emir verdi. 
Otomobil büyük bir hızla yola çıktı. 

Komuroaaki etrafı kuşatan tabiatin glJ• 
len renk ve ahengine dikkat bile etmiyor
du .. 

Her dakika zirvesi bulutlara karışnılf 
büyük dağa ynklaşıyordu. 

Şoförüne dur emrini verdi. 

Asuyama yanar dağının eteğine gel· 
mişlerdi. 

- Sen artık dön.. Allahaısmarladık· 
Şoför anlamı tı. 

Japon ruhu onda ela uyanmı!ltı. 

Eğildi.. Selamladı. . Döndü. 
Kader yerini bdacnktı ... 

Komurosaki-San !!İmdi ağır ağır vanar 
dağın alev kusan tepesine doğru çıkıyor· 

du .. 
Açık cehennem deliğinden cluınan çı• 

kıyor.. Kükürt kokuları yükseliyordu. 
n,.n de 

- O alevde ve ateşte öldii n 

alevde ve ateşte ı-;imeliyill" 

Dedi. Kollarını açtı.. bit 
Havada kelebek gibi uçan beyaı: 

cisim yanar dağın alev kusan derinlik" 

)erinde kayboldu ..• 



YEN 1 AS 1 R - -
Memleket gazetesidir 

• YENi ASlR> m yarım aara yaklaşan (Büyük netir vazifesinde) takip 
~ttiği ve şiındiye kadar asla pşmaclığı bir yol vardır: 

O da karile rini mahalli ve dünya neşriyat ale minin ve hadiselerinin her 
1'afha!"liyle yakından alakadar etmektir. Bu bakımdan gazetemiz Türkiye 
:matbuatı içinde bir cVil8.yet gazetesi> olmaktan çoktan çıkmı!f bir cMem· 
lelcet gazetesi • olmuştur. 

HABER bakımından karilerinc yerli ve yabancı bütün hadiseleri z.am" 
nında ve en çabuk bildiren ve modern bir ( Ba~kı ve dizme tesisatına) 
rnalilc bulunan gazetemiz bu kış mevslnıi için neşriyatını genişletme ve mu
habbetlerini kazandığı karilerine bu suretle teşekkür borcunu ödemeğc ka· 
rar vermiı,tir. 

tYENl ASIR> ın kıt programı. gazetemizin ciddiyet ve dUzgünlüğünü 
lenelerdcnberi tecrübe ederek öğrenmİf karilerimiz için sürpriz olmıyacak ... 
hr. Çünlcü cYENJ ASIR> ın karileri. .. Kendi gazetelerinin kendilerini dü
!Üncrek ruta>I çalıştığını daima çok canlı örneklerle görmüşlerdir. 
~ programımı%. bu vadide atacağımız yeİıi adımları karilerimlze sade

ce evvelden haber vcrmit olacaktır. 

DAiMA YEN/ .. 
·································~~~MA ~~~El.... 

............................................ 
lıte neırlyatunızın her sahasında takip ettiğimiz yol ve gaye budur 
Kış programımızda yer alacak yeniliklerin birkaçını şimdiden haber ve

tiyoru~ ... 

FIKRALARIMIZ 
Gazetemiz, yurd içi ve yurd dıtı siyasi, içtimai, ikhsadi ve 

-1ılaki bütün meselelere temas eden ince, nükteli, nezih ve ede. 
~i fıkralara büyük ehemmiyet verecektir. Bu mühim mevzular 
ll~erinde memleketin tanınmıt kalem üatadları ile dünya ede
tıyat aleminin sayılı töhretlerinin imzalarını tafıyan fıkraları 

er gün « YENi ASIR:ıo da okuyacaksınız. ------

Büyük anketlerimiz 

····················································································ı . 

YENi ASIR! 
Büyük Kışlık 
Programını 

Karii erine . Arzeder 
. ............................•.•..................................................... : 

TEFRiK ALARIMIZ 
KADIN 

KORSANLAR 
Nakleden: N. Erdal 

Korsanlık. tarih1ne mal olmu~ ve 
ıirudiye kadar hiç yaz>lmamış bü
yük macera eseri... Senelerce bü

yük denizlerde. gözü kanlı erkek 
haydutlara kumanda etmit kadın

UGURSUZ 
l{ADINLAR 

Nakleden: ORBAY 
Öyle kadınlar vardtr ki, uğurauz

luk onlarla beraber gider. Meo' um· 
durlar. Ev }'lkarlar ... Hayat sön
dürürler... Girdilı:leri yerlerde bir 
bayku, gibi tünerler. Bu içtimai 
temsilli ve değerli bir e9erdir. lann hayab ... 

~~~~~~~~ 

PiÇ KURUSU 
Yazan: Kemalettin Şükrü 

Biz.ansın aaray ve acfahat hayatının iç yüzünü bütün çıpla,11:: 

lariyle deşen bu değerli eser devam edecektir. 
ve entrika-

LEYLAKLAR AÇARKEN .. 

.:>A YFA : 9 

iŞTE VE OIŞTA 

Röportajlarımız 
Cihan matbuat aleminde kıymetli bir yer almış ve adı şöh

retler arasına karışmış büyük gazete röportajcılarının seyahat, 
sergüzeft ve içtimai hadiaeleri tetkik vadiainde yapmış olduk
ları büyük röportajlar, dünyanın tanınmam,. ülkelerinin, ta
nınmamıs insanlarının bilinmiycn adetlerini belirten tetkik ya
zıları çok alaka uyandıracaktır. 

Memleket ve muhit röportajları, okurlarımıza içinde YQfa• 
ılıkları hayatı daha yakından tanıtacaktrr. 

«YENi ASIR>> bütün Ege bölgesinde en çok okunan en eski 
bir gazetedir. Ve genif bir kari kitlesine hitap etmektedir. Bu 
bakundan memleketin soysal, aosyal ve ekonomik bütün dava 
ve hareketlerine, bu yolda yapılan ileri hamlelere, en uzak kö
felerine varıncaya kadar yurdun bütün ihtiyaçlarına yerli 
etütler, taavirler ve analizlerle ayrı bir yer vermiştir. 

Kültür, askerJik, tayyarecilik, spor, 
çocuk sinema, kadın gt·nçlik 

eğlence sahifelerimiz .• 
Bu bahislerin her birini alıikaJar eden 

muayyen günlerinde nefredeceğimiz ayrı 
saliihiyetli kalemler idare edeceklerdir . 

mevzular ha/tanın 
aahilelerimizde en 

Gönül meseleleri 
Buıriinün -içtimai ve ailevi hayah içinde, için için kaynayan bir yara da 

ferman dinlemez gönül yıırasıdtr. Nice yUTalıır İyi bir nuihattan, yerinde 
bir ta-niyeclen mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne kadar gençler, derd
lerini dökecek kimse bulamamJJ ve devalanru bilememek yüzünden hayat 
istikametlerini kaybetmekte ve f&fırmaktadırlıır. Gazetemiz bu mühim ba
yat yantaUla da ayn bir yer verecek, dertlilerin rnahnırniyetlerini ımabafua 
ederek en doğru yolun nuilıliğini yapacaktır. 

DOKTORUMUZ 
Size ayırdıi"ımız hususi bir aÜ· 

tunda soracağınız LJ.tün hastalık 

suallerinize doktorun ıifa verici ce-

vaplarını bulacaksınız ... 
1 

~n~~~~ ~{~!~te-
mas eden her türlJ. dertlerinizi. 
kendisine ayırdığuuız sütunda din ... 

Jcyecek ve siz.i tenvir edecektir. Gene kızlarla Hapishane 
' Bu. milli bir roman daha doğrusu yalın zamanlarda yapnm11 bir macera .. 
Delikanlılar Hayalı mn hikayesidir. Romanda, diğer romanlarda olmıyan hususiyetler .,.ardır .• HER GÜN Atbında saf bir arkada~lık müm~ Bütün dünya hapishanelerini Kışla hayatı, Tuncelinin şimdiye kadar işlenmemiı muhit Ye idetlcri temiz 

kün "'üdür~ . ayn ayn gezmiş bii ruhiyatçının bir aık macera., içinde canlandırılmıştır. (Leylaklar açarken) i ADNAN Bir fıkra, bir karikatür, bir bilmece, bir türkü, bir mini, bir 
içtimai büyiik bir dava etrafmw.. buralardaki hayat hakkında yaptı- BILGET yazmııtır. ata sözü, bir ninni, bir derd, bir fiki.yet, bir temenni, bir tarih, 

Yerli, yabancı büyük ilim adamla- i{ı büyük tetkik anketi... Bunlardan ba~ka cHalk masalları> zabıta ve aergüzeıt romanlartmız, bir- bir tavsiye, bir yemek, bir sual, bir cevap v.s. 
tının ve gençlerin fikirleri.,. birini takiben daima en güzel ve kuvvetli me\•zularda devam edecektir. Sütunumuz ıizi her gün öğretici ve eflendirici ıckilde aJikadar .edecektir. 

•••••••• 
it ································································································································································································································································••< 
''•~,l~İSh3nede bir tetkik: -BAŞTARAFI 7 lNCI SAHlFEDE - T •• k • k I"' b ği karar her kesçe mutadır. Bu idare 

M ..... a ... h ... k ... u~·m···"ı'a"'r"ı"n"' b" . 'k h il . yatında geçmiş gibi insikayi olarak bil- ur ın 1 a ının tarzı demokraside gaye olarak varıl-
ırıcı aya erı mekte ve hissctm~kte ve icabettiği va- mak İslenen referandum ve kanun yap-

ı 9•3--8---s-·e-·n--e-·s-•i•n--d-•e---a-·f-fa ~it~mil~~l'ı~:b~ırs~p~.t.:~~:~ temayülünü büyük manası ;~~::::~~ ilitiva eden bir r& 

Atatürkün yapbğı inkılaplann h"' 

kavuşacakları ümididir 
(; 

itin Cl.a.cvi k.oğu 1arında yıllardanberi 1 defa canlı canlı ölüyorlardı . . Ramazanda 
>U. -~e Ve serbest havaya hasret çeken, 1 aleni olarak yemek yediği için. çıplak. 
r_,'U.rntsini, dolaşmasını unutan bahtsız· vücuduna Tunus kırbaciylc indirilen dar· 

~ilt:;r· _BU: onlara bahtsız dediğimiz da- beler altında can veren Hasan çavu9 
D, . a ı.yan edip ak.ıi cevap veriyorlar. zindanının karanlık.farı içinde hata gö
bi :ır çubuklar arkasında heyulalar gi- mülüdür. 
'•nl ola,an ve gecelerini uykusuz geçi- l lüRR!YETiN IL~NINDA 
~r tr de var. Bu gibiler hapishanenin Hürriyetin ili.nı, fzmir zindancısının 
ltı~ •1nhk dehlizlerinden o kadar çok uyu- emrinde bulunan iki bin beş yüz mah-

hr his! · · 1 d k" "d t1.1;-k ' e-rını uyutmu~ a.r ır ı a eta k.Um için büyük bir bayram neşesi yarat-
IJ U•. kelimesinden büe ürküyorlar. mıştı. Manaat>rda, Selanikte, Ooküpte 

lotr "Pl3ha.nede tanı~tığun eski bir inhi~ hürriyet ordusunun hapishaneleri açmn· 

'ttla flleınuru bana dert yanarken ıöyle 81 lzmir zindanında büyük meserretle 
tı;-ordu : 

karşJanmıştı. 

i~~ ~~~enin ilcıi bir ~aktindc bir ko- lzmir zindanındaki 2500 mahk.Um: 
)~k~~ş~~sınden hıç.kınk.lar, ağlamal.ır - Hürrjyet isteriz. diye bağırtŞmağa 
ql'ıO dıgini i"itirsiniz. Bu, aiziA esasen ba,lamışlardı. 
d,?\ h~;." 1rnaneviyatınızı ifli.sa sevke- Tam üç gün üç gece lzmjr ..hapiıha
t•. g ıse erin batında yer alır. Yahut nesinde demir kapılar inlemiş durmuştu. 
• •ecliyin b" u.. d .. '-'t fll "• ır mao..umun o anın ıçın· Gardiyanlardan hiçbiri, zindancı başı Ja 
'•k d:~erna_dl ~ek.ilde, oaiia sola yürüı·e- dahil olduğu halde içeriye giremiyorlar
fllca d G.ştıgını görürsünüz. Ona cYürü- dı. 

u:vı •ırıck, imkansızdır. Selaniğe giden redif taburları lzmire 
ı..' UMı AFFI BEKLi YENLER VAR dönmeğe başlamışlardı_. Bunlar arasında ., .. d . 

leler· trın, taliin sevkiyle ceza evi kö- Burnava redif taburu da vardı. 
'~tet:nde. •enelerini harcayanların daimi Burna va redif taburu kışlaya çıkınca 
ti~ ,; ddu~ündüklcri, bekledikleri bir ta- halktan ileri gelenler tabur komutanı 
~İt. f~cır. Bıı tarih c29 ilk telfin 1938>· binbaş> Şefiiii ziyaret ettiler. Zindandaki 
b. Poı ele b . . c·· h . ... .\-"ram on cşıncı um urıyet coşkunluğu haber verdiler. 
~a,t\h~d .

1

nıııda bir umumi affın çıkacağını Asker kışla meydanında büyük bir 
"· 'Yorlar 
oır toplantıya davet edildi. Orada konuşul-

'• der;:::;hkurn · Bizi affetmiyecekler, de· du ve kararlaştı . 
l\•~dioi arkadaşlan müdahale ediyor. Tabur komutanı, bir sabah taburunun 
•ki ol ne tn ağır hamleler]e hücumlar 

li(itıin ;~r. c.~Çenlerdc sayın adliye ve· 
rq'Hı ıç· n dordüncü cümhuriyet bay-
'ii ın •f me b h" d ""d' mı, . vzuu a ıs egu ır .• 
•ı . •ı ıtıahk. 1 

'lıtlcr b urn arı gel~ek •ene için 
ırı., ı ••lern • ,_ . . 0 fl11t.~rnl ege ıev.:etmıthr. mit, 
h. •rı b"lh • k' 1ı:-1"ta0 ' 1 assa agır mah umları 
ır ~k İ~d· Ya~anıai(a sevkeden kuvvetli 

"· 
~ 29 Sen, .. 29 SENE öNCE 
b "'1ull\i b. · once Jzmir hapishanesinde 
'~• t ır •f il~n d"l .. B h'd" . nap· L c ı mıştı. u a ıscyı 

26 . 1•n~ned ·· 1 ~ lcnı e toy e anlattılar: 
'ı>i t ırııız 13'4 O 1 . ~ •n.anea · - .. zaman zmır 
~·~ ı, bir h . h .. ,. "tı v118t ~ . apıs aned.en ziyade 
"flrQ aı hır :ı: · d 

'• b· ll. Ad("t ın an manzarasını ta~ 
ır P. tı, o zarna le. .h . .. 

tct...· r tildi. n ı zı nıyete go-
t ·•ıır . . 
'tıd.._ :tındanınd 

'" , ... ''t.ı, ltla1ık• a faaliyet gösteren 
t;-1', ~ır ~nı•i. . Utnfarı cezalandırmak için 
"~ "-'

1 
ı<~._ k~'"Yon rnezo.limini tatbik için 

1 • ik 11•Pla k 'r . '• 96 r anştırıyordu. 1O1 
' ııt ••n lik •tnı•rı de ve idamlik mahkum-

11 •n .. h 
once aftada birkaçu 

önüne geçerek, atı üzerinde bulunduğu 
halde hükümet konağı önünden geçip 
hapiBhaneye geldi. ı 

Zindandaki mahkUmların scrbeıt ol
duğunu ilan için havaya yaylım atct ac;d
dı. Bunu müteakip atından inen kuman-
dan zindanın kapısını açtı. 

1-layret. . . Ortalıkta, görünürlerde hiç 
kimse yoktu. Yirmi yıldanberi güneş ve 
havayı unutan san benizli mahkUmlar. 
ateş edildiğini duyunca, kendilerinin te ... 
dibe gelindiğini zannederek odalarına 

çekilmişlerdi . 

2500 mahkum yarım saat içinde ha-
pitthaneyi terkettiler . 

iLK MAHKOM 
1-lapishane tam on be~ gün boş kal

dı. Fakat on beşinci günü .-Salamon> is
minde bir Musevi hırsızlıktan yakalana
rak hapishaneye tekrar gönderildi. Bu 
hapishanenin mütevellilerindedi .. Hapis .. 
hanenin dışarısında ya~a.mağa alışlc.ın de
ğildi. 

ADNAN BtLCET 

Atatürk inkılabı, Türk. rnilletinin bu en yüksek ~a.adctler vo en acı feli.ket· 
ırki his, temayül ve İ3tidatlannın aynı lcr gört"n ve nihayet doğru yolu Ulu 
zamanda tarihi zaruretlerin ve muhit önderinin İrşadı ile bularak. cihanın gü
icaplarının en ~e.~kin bir görüşü ve ~n zÜ önünde maddi ve manevi şeref ve 

retiylc ve niliayet ınüsbet ilimlerle n1ü

cehhez dimağının reali!'lt hilıi ve gör· 
güleriyle yaratmıştır. 

Bütün milleti ihtiva eden 

hamlesi Türke ayrı bir bayram olacal 
kıymrti hi.izdir. Ve hatt.i. her biri halr.i
katen başka memleketler için hile yo

rinde bir bayram olur. Atatürk bize bü .. 
keskin bir ifadesidir. Onun içindir l.i saadete eren Ve ermek yoluna giren Bir örğüt.. tün bu inkıli.pların mesnedi milletin hl· 
bu ink>li.p kendi kcııdinc benzeyen milli böyle bir millete baoka ba~ka rejimleri Atatürk kurduğu bu sistemli rejimin kimiyeti yani cümhurİyettir diyor. 
hir inlcıld.ptır. Bu inktlabın .. ti karaktc- liyı.k görmek, tavaiye etmek o mi.ileti tatbikini temin için memleketin her Biz de inkıl8p günlerinin bayramıni 
ri ayni zamanda cümhuriyctçi. mi1liyet- yalnız rencide etmekle kalmaz, ayni ;ıa- ferdini ihtiva eden bir Örgüt te yarat· cümhuriyetin ilin olunduğu güne top· 

çi, halkçı, devletçi, laik inkılapçı olu- manda haklı olarak onu kendi varhğı· ıruşbr. Cümhuriyet Halk Partisi teşek· ladık ve onu millet bayramı yaptık ...• 
şudur. Bu ink.U5.p kısa bir müddet için· na suik.aat edilmiş şüphesine düşürür.... külü köylerden başlıyarak kaaabalan, Devletimizin kuruluşundan, milletin 

de Türkü en yük~ek devirlerindeki ik- Çünkü hatası kötülüğü, zararları aab.it §ehirleri sinesine aldıktan sonra ta mil- lurtulu17undan doğan sevinçle hep bera• 
tidar ve ıeref rnevkiine çıkarmıştır. olan bir tecrübeyi ancak akla vo idraki let meclisine gelinceye kadar devlet ve zer milletçe bugünü kutluyoruz. 

Atatürk inkılabının objektif olarak ba,ında olmıyanlar yapabilir. Tarih te millet i,lerini memleketin ihtiyaçlarını O günleri yaratan ve bu günleri ya• 
dikkati çeken diğer bariz aaliyeti, mua· şahittir ki böyle bir noksan Türklere halkın dileklerini her biri en ıon mesul şatan Ulu öndere sevgimizi, minnetim.l-
an milli inkı..lilplardan daha önce idrak i~nat edilemez. bir heyetmiş gibi kongrelerinde müza- zi birbirimize ve her kese tekrar ede-
vc tatbik edilmesinde ve tamamiyle mil- Atatürk İnkıli.bı nuıl doidu ? keteler ederek kararlarını milli hBkimi- rck bu ~rcfli vazifemizi yapmak.la en 
li oluşundadır. Atatürk.ün Türk milleti- Atatürk inkılibının beynelmilel siya- yetin en yüksek tnümessili olan Kan1u- büyük saadeti duyuyoruz. Bayramınız 
ne istik.18.I, refah vermek iç•n açtığı l1u sette, milli ekonomide, maliyede mille· taya kadar getirirler .. Kamutayın verdi- kutlu olsun hemşehrileri.. 
yolda, onun koyduğu düsturlann ışığı te şeref. nizam, refah, sıhhat ve umran .,_,;_., . .._.._..__,,..,...;..--....,,---------------..;.------....,,,,,,....., 

altında ve bin bir mahad, gizliyen tah- veren bütün eserleri madcli olarak her Sıhhat gu·· zellı· k 
riklere ve bülyalara kapılmıyarak şa~- kesin önünde ve meydandadır. ve 
madan, şaşırmadan dosdoğru yürümek Atatürk bu inkılabı evveli bir Türk 
her Türkün milli bir vazifesidir. Ve olarak milli ve ırki hassasiyetine me&

Türk milleti için selamet te ancak hu net olan yüksek deh8.aının ve aonra 
yolda yürümektedir. da sonsuz ve hudutsuz millet ve yurd 

Ba,ka rejimler ve Türkiye : severliğinin td. küçük ya,.ndan beri mil 4 

Tarihin yüzlerce as.1rlık cereyanı içe~ letinin geçirdiği felaketleri ve elcm1eri 
risinde bir miHete mukadder olabikcek ' kendi kalbinin acısı olarak duymak. su· 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

• 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZi N 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doiunnasına 
mi.ni olmakla beraber bütün uhrapları da dindirir. 

leolnnd" giinde 3 kafe alınabilir 

güzel 
Sağlam ve güzel 
Sağlam ve dişlerle 

dişler de 

RADYOLiN ile temin edf :r 
l)işl<>ri n ize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep men.eım b • 1a
madıkları bir hastalığın, dif iltihabmdan ileri geldiii pek ~ <>k 

tecrübelerle anlafılmıftır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsioi:ı: 
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Dünyada ~ ilin Neler oluyor? .. 
~2T.7Y'Z777.T.L7/72:~(fe~,i T AKSITLE SA TJLAN F ABRIKA 
Post..-ı pullnrı icat edilmeden önce 

mektup naklinde, şimdiki gibi, mektu
bun nğırlığına göre deği~ınek üzere iç 
ve dış memlek etler için iki nevi ücret 
nlınınazdı. Evvelfı, mektup nnkHyatı yal
nız memlekete mahsustu. Ve posta üc
reti mektup gideceği yerin mesafesine 
göre mcvridde tahsil edilirdi. B u m e
safe ise müvcı.ziin elinde tutarak sev
kettiği tek tekerlekli bir arabadaki basit 
bir taksimctro vasıtasiyle h esap olu
nurdu. 

Bugünlerde L-0ndrada aç.ılan yıllık 
pul sergisinde bu tek tekerlekli taksi
metro da teşhir edilmektedir. 

Harp ne Zaman? 
Bir gazeteci, B elçika dış bakanı B. 

Spaak'ln müıfıkntta bulunurken son söz 
olarak sormuş: harb acaba ne zaman 
başlnr, Bay Bakan? > 

- P eygamberlik iddiasında olmadı

ğım için böyle bir suale cevap veremem. 
Ancak son yılın hadiseleri büyük harp
lan önceki uunnnlarda vuku bulmuş ol
saydı harp şimdiye kadar en az beş ke
re pntlamış olurdu. 

Harp, Avrupanın büyük korkusudur. 
Ne kadar yeyoruz ? 

Bunun da bir istatistiği yapılmnk la
z.ımdı: Ne kadar yeyoruz ? 
Aşağıdnki satırlnn okuduğunuz m

m.an ürkmeyiniz; zirn vereceğimiz rn
lı:nnılar ürkünçtür. 

Şimdi dinleyiniz: Y etm~ yaşında bir 

ndam. bu yaşa gelinceye kadar 10.000 
12.500 kilo ekmek, 12.000 yumurta, 13-
]7 ton et ve yağ, 5 ton balık, 15.000 ki
Jo patates, 7.500 kilo snbzc, 7500 kilo 
mc~ va yer. içkilere gelince : Bunun 
250.000 lıtre~ i bulduğunda ŞJphe yok
tur. Bedava olarak teneffüs ettiği ha
va ise, toparlak hesapla, 250.000.000 lıt-
redir. 

Olivier Ve Şii. 
~ıMİTET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HATrt 
ALGERIAN vapuru 20 birinci teş

rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda 
1-..ondra ve Hull için yük alacaktır. 

CiTY OF LANGASTER vapuru 15 
ikinci teşrinde gelip yük çıkaracak ayni 
~amanda Londra ve Hull için ) ük nla
caktır. 

1 1IE GENERAL STE.A~l 

NA VICATiON CO. L TD. 
ADJUT ANT vapuru 5 ikinci tc~rİn · 

de gelip Londra için yük alacaktır. 

D EUTSCH E. LEV ANTE LINlE. 
ITH AKA vapuru ikinci teşrin ipti

dasında Hamburg Bremc:n ve Anvers
ten gelip yük çıkaracaktır. 

Tnrıh ve nn\·lunlardaki değişiklikler
den acenta mcsuli,ret kabul etmez. 

l 

Paris akültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 
Memleket hastanesi dış tabıbı 

l\luzaffer Eroğul 
VE 

Keınal Çetindağ 
Hastalarım her g ün sa bah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Bey ler - Numan zade S. 21 
numaralı mua' e ıehaneierinde 
kabul ede rle;. 

Telefon : 3921 

r/Ih6fiiL?ff 0f i~=N 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sok~ğı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10--12, 
15,30 - 17. Tele fon: 3434 

r.1'..7../J r;;c/-7-7Y7./777J.//;,' ./7.7J...zz;r~ 

• ·--- m 

Diş Hel<imi 

A~~ulla~ Naci 
lJOlll'AÇSU 

Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3,30 • 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

Sümer Bank mü-
dürlüğünden: 

htanbul Unkapanı mevkiinde kain Unkapanı değirmeni &f& .. 
ğıdaki f artlarla ,.e pazarlık auretiyle açık arttırmaya konulmuf
tur. 

1 - Fabrikanın muhammen salıf bedeli 98.048 - (Doksan se-
kiz bin kırk ıekiz lira) dır. . 

2 - Pazarlığa ittirak için muhammen bedelin o/0 7.5 u nakit 
veya teminat mektubu olarak bankamıza yatırılmalıdır. 

3 - ihale olunacak bedelin o/0 20 ıi nakit ve peşin tediye olu
nacaktır. 

4 - ihale oluna~ak bedelin o/o 80 ni bet senede ve bet müsavi 
taksitte ödenecektir. 

5 - Müzayede 29-11-1937 Pazartesi günü saat on bet buçuk
ta Sümerbank Iatanbul ~ubesi binasında yapılacaktır. 

6 - Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline kadar 
Sümerbank lstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatleri lazımdır. 

7 - Banka mezkur fabrikayı dilediğine ihale etmek hakkını 
muhafaza eder. 29-31 

" Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu t 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

~l!!~~-"'~lfjlJiimtllTllEllLEFON: 2067 ~ ... 
KAT 

Bugüne kadar getirilen gaz ve Mazot ve sair bilcümle ocakla
rından fazla hararet veren ve harareti MAZOTUN az ve çok 

verilmesi ile ayar edilen 

Saı·ı':iyatı mümasillerinden daha ekonomik 
şık-temiz-sağlam ve otomatik ayarlı 

L 
Mazot ocakları gelmiç.tir. 
FAZLA REKLA.MA LOZUM Gö RMtYORUZ. Mümasilleri 

ile bir tecrübe sizi tatmin edecektir. 
UMUM DEPOZITER: S. KALOMENt. 

iş Bankası karşısında Büyük Kardiçalı h an. 

Dl .AT 
Dünyanın en mukte3it ve Türkiyede tescil edilmiş olan me9hur 

HEIDENIA 
Mutbak mazot ocaklariyle sobalarının bayiliğine bundan son
ra Kardiçalı handa bulunan bay St. Kalomeni salahiyettar 

değildir. Tald itten sakınınız. 

HEIDENIANIN 
Bütün mazotla işliyen modelleri 

a ) Pamiik f itilli 
b ) Amyantlı yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

Olarak Gazi bulvar Ziraat bankası karşısında Türkiye 
umum acentası DUNLOP mağazasında satılır 
Amyant fitilli \'e fitilsiz ocaklarda rekabet kabul 

etmez fiatler 
Q • •• ....: •• • • • ..( .. ' .... • 

1 LAN 
il Daimi Encümeninden: 
1216 lira 67 kuruş açın tutarlı lzmir - Manisa yolunun 22+ 059 

inci kilometresinde bulunan köprü ve kuru duvar onarılması iti 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 2490 sayılı ya
sa hükümlerine göre isteklilerin hazırlayacakları teminat ile be
raber müteahhitlik belgesi ile 11 ikiaci tetrin 937 pertembe aü• 

------ . 

öKSURENLERE VE 
CöCOS NEZI El ERlNE KATRAN HAKKI EKREM • :!!iil~--------lılllıllill~lllllil'.lm-----------_,.,- -.--------· 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT! ' • ' • Önümüzde kiş mevsimi var, dütüncemiz nedir? .• Yağmurdan ve güneften formaai bozulmaz ve 
rengi .aolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .• 

Hep bu aramlan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 
meydana getirdiği, 

STETSON 
PENN - GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTEN HOU SE . ..... .. 
Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• ------1· •• 
KULA MENSUCAT 

AB iKASININ 
Yeni gelen mevsimlik sağlam, 

ucuz 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA halıları 
Birinci Kordonda ÇOLAKZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. Lütfen ziyaret ediniz. 

PERAKENDE SATIŞ TOPTAN VE 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
ıi 992.. J' elefon: 3668 

1-26 ,(481) 

I . _,, .. ·. ı , . ~ · ..... :·. , 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAI<.. 

•• 

Maden kömürü t 1 e • 
sureti le rekabet kabu Her cins kömür perak ende 

mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 
Adres: Kestane Bardakçılar sokak nuınara 12 

PERPlNYAN 
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bElJTscnE LEVAN- Fratelli Sperco 
~AYFA: il 

TE LINIE Vapur Acentası 
cSOFıA G. m. b. H. aoYALE NEERLANDAIS 

it .• Vapuru 30 Birinci te§rin· KUMPANYASI 

~ıyor. Rotterdam, Hamburg ve DUCALION vapuru 26/lt/3T ele 

A~ yük alacaktır. An Ro"--1- Amsterdam ve ·-awuCAN EXPORT LINES vers, ....ı::n.aam, 

'l\e .__ · Ste---L· Corpo . Hamburg limanlanna yük alarak ba-
~-....... ap ratıon 

. -~lSl"I!:& Vapuru 2 ikinci lef- reket edecektir. 

ll"4e ~-Newyoriı:: için yük ala- HERlıUS vapuru rt/11/fm de bek-

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide ~Y. leniyor. Burpa Vama ve K&tence li-

~4.VIA. Vapuru 11 ikinci tef" man1anna yük alarak hareket edecek- a. her iki...._ mizlıeciri Tiırlôıeaia • eeld otıelci.i BA 
~ ......... Mft7C>l'k ~- yük ala- tir. LOTFO'd.-. 4.1 senelik tecrllMdi idanliyle INtin ~•1 

• SA'ftJRNUS vapuru 13/111931 de - L~· •• --..1~.-&!-
t:bn...-__ u:-L...- ......... _,,.~. 
~ --.annu& v~ 19 ikinci lef- Rotterdam, Amsterdam ve &MUUUU&5 Otellerinde misafir kalanlar. kmcli nlerindeki raMb 

~hekıeniyor. Neyyork için yük limanlarına yük alarak hareket ede- 1 ... ar. 
• cektir. Birçok hamaiyetlerine il&Yeten fiatler miithit ucuzdm • 

.. ~ Vapuru 26 ikinci teşrin- TRiTON vapuru 13/11/937 de bek- · latanbulda bitin Ese Ye lzmirlil• ba otellerde bulaf81'1ar. 
~~Yor. Nevyork için yük ala- leniyor. Burgaa, Varna ve Köstence Ji- • ' • 

it t0aoNTz. Vapuru 28 ikinci lejrin
, ~. lfevyork için yük ala-

manian için yük alacaktır. • • 

sVENSKA oRlENT LtNlEN Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
' 

VtKtNGLAND motörii 2/11/1937 de , 

'!'he ~rt Steamship Corporation 
PiRE AKTARMASI 

Rot~rdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig Nazarı dikkatine 
Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 

5 ikinci NORDLAND motörii 16/11/937 de 
tg SERi SEFERLER 

~OCllORDA> Vapuru 
'tlll Pireden Boston ve 

tb~. edecektir. 

Nevyork Rotlerdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

~~Ulb Vapuru 19 ikinci teş-

~-Plreden Boston ve Nevyork için 
s..._. edecektir. 
:"Allat nıücldeti: 
llire - Boston 16 gün 

~!__eyyork 18 gün . 
~•ıcg MARITIKE ROUMAIN 

«O BUCAREST • 
.~?ruz. Vapuru 11 ikinci teşrinde 

hareket edecektir. 
A A S N E vapuru 2/12/1937 de 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 
SERVtCE MARtTtME ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal

ta ve Marsilya limanlarına hareket ede
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. f~· SuUna. Galatz ve Galatz ak-
0 ıktar. TUNA Umanlan için yük ala- LEV ANT motörü 6/11/937 de An-

1 
Yers, Gdynia ve Dantzig limanlarnı:ı F abrikaamın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKS~l~I . 
hareket edecektir. UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebılıraınız 

tl> I>ANUBE MARITIME tlinclaki hareket tarih!eriyle navhm- A D ft E S : 
be~A. Vapuru 28 bir.inci teşrinde lardaki cleğ~ikHklerden acenb. ":esul?'~ G D G AS 

8'1'1 80YALE HONGROISE 

l'<ı or. Belgrade, Novasad, Comar- kabul ebneL Daha fazla tafsilat IÇlll • • J R 
li~ ~le, Bratislava, Viyana ve lkinCi Kordonda FRATELU SP~C~ Peatemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 
l>ttf yük alacaktır. va ur ac:entaana müracaat edilmeaı n- Singer dikit makinaları kumpanyası kar,ııında 

P.!ORSKE MIDELHAVSLINJE P Telefo'1: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 
ca olunur. • 

~ Q s L o TELEFON : 4142/4221/2663 Plsa a;ıcwıı&u. "lt---~--11:+;,llai' ______ klnQ~iif---P?J*Llm .. MICll~-
~ EK. motörü 13 ikinci teş- W E K ı K " 
ile e bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Diep- ÔAHiü'vE MoTAHAsSISI CZaCI a _ema a-

~:::::·~~~:la- CelaA DOi KYTOaR r~ın s· mhil Akt:şın .... 
t.\'i'IJ>. MotörU ikinci tepin lptlda!a- a a r c l çegı ~bekleniyor. Galatz ve Galatz ak- _ 

""'L...·. 'rUNA limanlarına hareket ede- O 1 K ı 
...,"it bmir Memleket l,utanesi a- o onyası 
~ bili Hastalıklar Seririyatı Şefi 

' · hareket tarihleriyle navlun- Puardan moada her gün ha&ta-

1 
>et kal deiifiklüderden acente mesuli- larını muayene ve tedavi eder. 

l) ... L~ul etmez. Muayenehane: 2 inci Bcyl~r 
"~_,.,QQ& sokağı No: G5. 
Co W. F. Henry Van Der Zee Telefon: 3956 
'diı~•· vapur acenteliğine müracaat Evi: Götepe tramvay cadde-

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sol:nğı köşesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 

lr -~ .faz.la tasiH\t almak için Birinci 1 
rica olunur. ıi No: 1018. Telefon: 2545-

TELEFoN No.: 2007/2008 tzmirden götürülerek 

DAIMON 

b Na. 2262 TRiO . . _ . No. ~~ . 
A 1 M O N Bu fener yirmincı aınn elektrık devrının bar ha-

~•dır. A1arb ve ayarıız iki cinıtir. Ayarb11 iki yüz, ayarıı~ı 
~ ibetre SMlerİr Te geceleri bu fenerle bq yüz metre dabı· 
"iıa e ild tarafb muhabere mümkündür. Oç renklidir. Muh~t>ere: 
-~ ~ anlqılmamaaı için ziyanın yalnız hedefe verılmeu 

U bir naeziyettir, tavıiye eclsiz. .. 
... :UM DEPOLARI : lzmirde Suluhan ci•ara No. 28/9 Hua

Ödemi9li .. lstanbulda : Tabtakalede Jak Dekalo ve ş.L 

=-····································································: i Sıhhat Balıkyağı i 
• • - . • • 
5 Norveçyanın baliı Morina babkyaiıdır. iki E 
5 defa aüzülmüttür E 
! ŞERBET GiBi IÇILEBIUR E 
İ Hamdi Nüzhet Çançar : 

i Sıhhat eczanesi : • 
5 lirik S·'epciailu Ham kaqumcla llafdunık • bmir ........ 

............................................................... 

en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. izmirde Hilal eczaneaı 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
ô.lemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalannı İzmirlilere aorunuz. 
Y akm ve benzer isimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adım görmelisiniz. 

lzmir vilaveti Defterdarlığından: 
ölü Harsa p&fa Zeki variıleri Naciye, Mehmet, Adil, Melek ve 

Liyikımın veraset vergisinden olan borçlarının temini tahıili için 
tahıili emval kanununa tevfikan haczedilen Birinci Karantina 
Tramvay caddesinde kain 610, 612, 499 ve 501 taj ve 500/Z, 
500/3, 425 ve 425/t vergi numaralı dört parçan ve dükkanlar
daki 4612608 ıehimden 2306304 paylan ilin tarihinden itibaren 
yirmi bir gün zarfında müzayede aureti1le 1ablacajmclan almak 
pey ıürmek ve müzayede tartlannı görmek iıti7enlerin Defter• 
darlık tahıilit ıerviıine gelmeleri .• 

24 - 27 - 31 ~ 7 3782 

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak 
müdüt lüğünden: 

Sıtma mücadele be7etinden Mali,.e7e denolunan 929 modeli 
660481 motör NO. la Şevrole marka maatefeniiat açık twila 
otomobili 1ablmak üzere 22 - 10 - 931 den itibaren 15 sün müd
detle açık artbrmaya lconulmuflUI'· lbalei kat'ineai 5 • 11 • 937 
cuma sünü 1&&t 15 te Milli Emlik idaresinde yapalacait" faz
la tafıilit arzu edenlerin mezkUr i~e miracaatleri ilia 
olunur. 26 - 31 3786 (1916) 

Devlet Demiryollarından: 
Eğirdir iıtaayonu istimlak hududu dabilind«: açık arazide b~ 

lunan 100 adet ceviz kütüiü 2-tl-937 aala ainü 1&&t 15 de lzmll' 
Alsancakta 8 inci i9letme binuında itletme komisyonunda açık 
artbrma suretiyle satılacaktır. isteklilerin. 1~ kurut muY~~t 
teminat •ermeleri ve aranılan veeikalarla •te aırmeye kan•• ma
nileri bulunmadıiına dair beyannamelerle muayyen vakitte ko
miıyona müracaatleri lizamdır. Muhammen bedel 165 yüz alt
IDlf bet liradll'. 
Şartnamel• komiaJODdan paruaz ahnır. 

27-31 3886 (1918). 

~TUaA 
TURAN l-4 abrikalan mamallbclır. AJDı zamanda Taru 
tuvalet ıabunlarını, traı •abana Ye kremi ile gkelBk krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadar. Y abm toptan N· 

tatlar için lsmlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen
telik Nof'i Akyazılı ye j. C. Hemıiye mllracaat edinlL 

Doktor 

CemS'in 
Nasır 
iLACI 

Poeta Kut. ••• Telefon •"'• 

# 

D.OKTOA MSiH 
En eaki nuarlan bile pek kııa bir zamanda tamamen Ye 

k6k6nden çıkanr. 
Umumi depolU! lnıilia Kanmk ecuneıi her eczanede bulualll'. 

Ciddi ye mleuir bir naar ilacadrr. 

IZMiR 
PamukMensucah Tür 
Şüketin1~~~~~ ,Şk~~rdaU.-
Yerll Pamuıundan At, T•rrare, KllpeldNlf. 

Dellrmen, Derik ve Lerl•k markalanm laaYi her_ae~ 
Kabot bezi imal e1lemekte olup mallan Avıapama •Jlll tip 
menıucabna fa~ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Tel af adresi: Bayrak lzmir 
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Cümhuriyet bayramındaki töi- lııei 
·········································································································································································································································································•' 

Asansör ilk mektebi açılış töreninden bir intıba Asansör ilk mektebi a~lma töreni Asantör ilk mektebi açılı§ tÖTeni 

Ur lada 
Cümhuriyet bay
ramı törenleri 

--o-
Urla, (Husus1) - Urla modern yeni 

okul binasına kavuşiu. Cümhuriyetimi
zin gilzel eserleri Urlaya ilim ışığını 

verdi. Bugün sabahleyin saat 18,30 dn 
vali, meclisi umumi fizaları, daimi en-

cümenden Çeşmeli B. Mehmet, Müfet
tiş Şerif ve Esnaf Ahali Bankası müdü
rü Atıf Urlaya husu"i otomobilleriyle 

geldiler. Temelleri atılacak olan ilk 
okulun temel ntma töreninde bulundu-

lar. Saat 11 de yeni inşa edilecek mek
tebin temel atma törenine gidildi. De-

Urlada ilk okulun temel atma türeni Orlada ilk okulun tc mel atma töreni 

ğerli valimiz ve arkadaşları hükumet 
başladnı. Fotoğraf muhabiri dört ens
tnntane a1dı. 

önünden tören yerine kadar yaya ola- Valinin hitabesini müteakip haıırb
rak gitml§lerdir. Heyeti kalabalık hal- nan temellerde harç ve çimentoyu vali, 
kımız takip etmiştir. On bir de vali Faz- arkadaşları, müf cttiş B. Şerif temele ~·e

Urlada ilk okulun temel atma töreni 1ı Güleçm güzel bir hitabesiyle törene ni b:r mala ile harç attılar. Hayırlı 'te-

Japon istilisı genişliyor 
Hayland adası önünde Japon harp 

gemileri toplanmış bulunuyorlar 

lngiltere 
ır aziyetini değiştir
mezse diyet meclisi 
İngiltere ile siyasi 
münasebetlerin 
kesilmesini mi 
istiyecek ? 

-0---

Şangfıay, 30 (Ö.R) - Central Ncvs 
ajansının bildirdığine göre iki japon 

harp gemisi Hayland adasının merkezi 
olan Hoy - Kobi limanı önüne gelmişler-

dir. Tayyareler şehrin üzerinde uçmuş
lardır. Muhtemel bir japon ihraç hare-

ketine karşı Çin otoriteleri tedbir almıc:-
lardır. ~ 

Şanghay, 30 (ö.R) - Japon bahriye 
otorH lcri lngiliz bahriye otoriteleri nez
dinde Suçeu nehrinde jnpon gemileri-

nin serbestçe scyrusefcrine çıkarılan en
gelleri protesto etmişlerdir. Hadise şu 
suretle tasrih edıliyor: Geri çevrilen 

japon vapuru Amerikalıların talebi üze
rine Şapei yangınını söndiirmek için 
yardım vasıtaları getiriyordu. Jngilizler 

vapurun beynelmilel imtiyazh mıntaka 
içindeki kanaldan geçmesine mani ol
duklarından vapur geri dönmeğe mec
bur kalmıştır. 

Tokyo, 30 (Ö.R) - Bolşevikliğe kar
~ı japon - olman paktının imzasının yıl 
dönümü münas betiyle 21 son teşr:nd~ 
bir içtima hazırlanmıştır. Japon harici- , 
ye nazırı r .. dyo ile Almanyada da ya
yılacak olan bir nutuk söyliyccektır. 

Tok, o, 30 (ö.R) - D;yct meclisi Japon kızları askeri talimler vap:yorlar 

münfessılleri müsta elen toplanarak In- ---2Zi2--------------------------
giltert? çin - japon ihtilafına karşı aldı-1 
ğı ~·aziyeti deği tirmiyecek olursa bu 
devletle diplomatık münasebetleri kes
meğc hüku:nrti davet etm:şlerdir. 

Moskova, 30 (A.A) - Tas ajansının 
haber verdiğine göre, Hariciye komi
serliği Belçika murahhas heyetine bir 
nota tevdi ederek Sovyetler Birliği Uzak 
Şark meseleleriyle alakadar olduğu k'n 
Brüksel konferansına ic:tir~ke fımacle 

B. T ataresko şeref ine 
Roman ya sel iri bir ziya/et 

ve suvare verdi 
Ankara, :;o (Hususi) - Dost ve müttefik Romanxanın başvekili bugün 

{iğlcyrn yemeğini Ankara Palasta yedikten sonra şehrin muhtelü yerlerini 
zıyaret etmiştir. Akşam Romanya sefiri tarafından Ankal'a Palas salonla
rında .B. Tatnresko şerefine bir ziynfet. verilmış ve ziynfeti bir suvare takip 

mennide bulundular. Kurban kesildi. 
Ki.içlik bir büfede hazırlanan şekerleme 
ve bisküvilerden misafirlere ikram edil
di. Tekr.:r ya~ a olarak heyet Halkevi· 
ne avdet etti. Kahve ikram edildi. Saat 
yarımda belediye salonunda hazırlanan 

öğle vcmeği ziyafetine gidildi. Valimi- fini tehir etti. Uğurlayanlar kaymakaJ11 
. b 1 ed' · i P · H lk · .. essil-zin isticali üzerine 13 ü Çi?yrek geçe Iz- eı ıye reıs , artı, a evı murı: . 

. .. • !eriyle doktor ve baş muallimler ıdı. 
mırc avdet etmek uzere hususı otomo- y . 'Ik k 1 b't· ılın t"rell\. . . . 1 enı ı o u un ı ıp aç a o 0 bıllcnyle hareket ettıler. Yalnız B. Atıf nasin nni23 ndılar.T mamom mnıno ıl 
sant 14 ele hareket etmek üzere hareke- nin 23 nisanda yapılacağı söylendi. 

Mussolini niçin karışıyor? 
lngiliz 

sözlerini 
gazeteleri Mussolininin 

derin infialle karşıladı 

Nörath 
lngiliz basvekilinin 

"" 
sözlerine dayanarak 
Milletler Cemiyeti .. 
nin muvaffak olma
dığını iddia ediyor .. 

Roma, 30 (Ö.R) - Ingiliz ~:ızctele1·:
nin, bilhassa muhafazakar c Daily Tc
legraph > ve « Times > in Almanyayn 
müstemlekelcrinhı fadesi lehındc B. 
Mussolininin son nutkundaki müdahale
ye hayret etmelerini lialyan g ~ tcLri 
sebepsiz bulmnktadırlar. Bunlara göre 
Duçenin sözleri faş:st harici c:': a etinin 
mantıki seyrini takip etmesinin nclıce
sidir. Bu siyaset sulhu kuran beynel
milel ndalet fikr.ne dayanır. Nasıl ki, 
beynelmilel adaletsizlik te ~ıfak \ e ay
rılık kaynağıdır. 

Italynn gazeteleri bu beym:lmilel ada· 
lei namına Italyanın Ispanyay.ı ~ardı
mından ve Almanyaya miizaheret'nden 
bahsetmektedirler. Maddi ve manevi 
muvazene ve beynelmilel adalet namına 
Almanyanın müstemlekelere olan ihti
yacı :recldedilcnıez. Demokrnsi devlet-

Londrnda fa§istleriıı lıir 1ıiimayi§i - Roma clıinyayı böyle mi görmek istiyqr 1 

min etmişlerse Almanya için de nyni ramn iştırakı için yapılan daveti Alfilaıı; 
hakkı tanımalıdırlar. yruıın kabul etmemesi de ayni kan~atteet 

Roma, 30 (Ö.R) - Münihten bildiri- ileri gelir. Çin - japon ihtilfıfına nıha)'de 
liyor: Hariciye nazırı von Neurath po- vermek için yapılan teşebbüs Cenevr;,. 
litik ilimler akademisinde söylediği bir Milletler Cemiyeti komisyonunun :J3" 
nutukta siyasi cemi) etten bnh!!!eder~k de- liım karar suretinden doğmuşturtlıet· 
mi~tir ki : c Avam kamarasındaki nut- şartlar içinde içtimai tahrik eden~ ce1' 
kundn Ingiliz başvekili sir Neville Cham- ler iki tarafa tavassut tekliıf edebUeJşt" 
berinin Milletler cemiyetinin sulhu te- manevi hakem sıfatını kazanama!11~1· 
sise muvaffak olamadığını itiraf etmiş- dır. Tecrübe göstermiştir ki, beYJl ıcıı<t 
:tir. Çin - japon ihtilfıfiyle alakadar lcl sahada kollektivist fikirlerin ha 
olarak Briikselde toplanacak olan konfc- bir imkan sahası yoktur. !eri kendileri iı;;in bu ihti.> ... cı nnsıl tnt-

••' 
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.Kar mazlık omitesi 
EN CJKMAZA GİRDi 

Buna sebe de 
Pnris, 30 (ö.R) - Ademi müdahale 

tuli komitesinin yeniden b:r çıkmaza 

girmesi Ingiliz ve Fransız mahfillC'rin

de asabiyet uyandırmıştır. S:.ıvyct ılelc

gesi hazırlanan projenin bütün madde

lerini kabul etmiş, yalnız Ispanyada iki 

tarafa muharip hakkının t:mınmasına 

ait fıkra üzerinde müstenkif kalacağını 

9 

Almanların bir 
c 'l'iınes > gazetesinin kaydettiği gibi 

bu v. ziyct ill'ri doğru mühim bir anlac:
ma adımı teliikki edilmişken Alman de
legesi von Ribhentrop muhariplik me
selesi üzerindeki btinkfıf m tam bir red 
mahiyetinde olduğunu iddia etmiştir. 

lngiliz ve fransız mümesı-illeri geçen 
celselerde Alman ve Jtalyan delegeleri
nin ittüakla karar verilmesi hususunda 
ısrar etmediklerini '\'e esasen bütün 

iddiası olnıuşttıf 
Jllır 

· · krıf 111 beynelmilel içtimalarda ıstın ' . cdiİ' 

halefet reyi mahiyetinde telfıkk'.~crs' 
memesinin adet olduğunu göstcrJll~ .. ~ 
de BB. von Ribbentrop ve Grnn 

ziyetlerini değiştirmemişlerdir. . d )lıı1• 
· mıi 8 

c Times > gazetesi adenıı . adıfl' 
komitesinde bir taraftan ileri b.ır .. 4'.

. bıt .. 
atılırken diğer taraftan gerı 
yııpıldığını esefle kaydedi) or. 


