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• Kon ya vapuru 
lskenderuna ilk seferi 
yapmak üzere dün Is
tanbuldan hareket etti 

YENi l-51R Matbaaanda baulmıfbr. 
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Teşkilatı esasiye kanur.unun tebdili 
mahiyetindeki yazılar ve intihabatın 
yenilenmesine ait rivayetler hiç bir 
esasa istinad etmiyen haberlerdir. 

... lıtanbul, 28 (A.A) _ Cümhur Batkan· yan tayialar içeride ve dıtarıda yanlıt 
lıgı Genel Sekreterliğinden tebliğ edil- akislere meydan verecek bir mahiyet al- ~'""'~"" 
ınittir. maktadır. 

Batvekil ismet lnönünün mezuniyet al- Bat''ekil ismet lnönü mezuniyet almıt· 
nıaaı üzerine bazı gazetelerde rivayet tır ve meclis toplandığı vakit Celal Baya-
fcklinde çıkan ve hakikate uygun olmı· - SONU OÇONCO SAHiFEDE - :t . 
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Haksızlık ve · Gümrükteki iştial hadisesi 

adaletsizlik Kezzap 
retten 

bidonu hara
patla yıncaeo 
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iAtatürk 1 
• . . 
a Ankaraya . 
· dönecekler 

Eliizize gidiyor .. 
Havaları 
teshire 
cıkan , 
geneler 

~ 

Diyarıbe-
kirde gü
zel bir gün 
geçirdiler 

Diyımbekir, 2 7 
(A.A) - Dün so· 
hah 7 / 30 dn Ada
nadan kalktık. Çok 
rüzel geçen bir 
yolculuktan sonra 
enat l O da Urfoyn 
indik. Urfonın T ürk 
kuşu filosunu kar· 
§ılnyı~ı diğer vila- Bn. Sabiha Gökçen, B n. Naciye Torosla bı?Tabr 

yellerden çok üstündü. Şehrin l O kilo- 2 / 35 de filo hareket etti. 

metre uzaklığındaki alana indiğimiz za· Yine çok güzel geçen bir uçuştan san
man bir süvnr! alayı ile beraber fırka ku- rn saat 3/ 25 de Diyarıbekire indik. Bu
mnndnnı, valı, belediye reisi ,.e bütün rnda da karşılanış şeklimiz bizi çok ·· 
Urfalıları hazır buld k ş h · · h • • mu-ı k .. .. u · e re gırınce- te assış ettı. Müfettişi umumi Abidiıı 
ye adar butun yollar iki taraflı halk ile Özmen vali kolordu kuma d 
dolu idi. . '. . ' n anı, tny .. 

yare ıkıncı alayı kumandanı, tabur ku .. 
Öğle yemeğini Ayni Zr.lihadn yedik . 

Yemekten sonra fırka kumandanlığı ve 
hiikümet konağını ziyaret ederek saat 

hanının 
bulunduğu 
yer evkaf 
mahallesi 
olacaktır 

mandam, tayyareciler tarafından kar§ı~ 
landık. 

- SONU OÇONCO SAYFADA _ 
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Mekteplerimiz 
ve biz .. 

YAZAN : A. SENt 
Bir çok dostlarla ettiğmıiz müsahab~ ili.ık örnekleri göstermek, bu yollardan 

Ier arasında, bir de mekteplerımizden lçatışma heveslerini nrtınnak. 
bahse~~r~z. Çoğumuzun, küçük yetişe- I işte o vakit Fe}'l.'.~ede bu usul~ .tat~i
cek, buyuk yetişmiş çocukları olduğun-· ka başlamış, pek guzel netıcelerım gor
dan şüphesiz bu mesele -Hükümet, MaaJmüş, bir çok tenbel, fena huylar edin
rlf Vekaleti kadar- her yurttaşı da ilgi- miş çouckları ıslah etmiştik. Şunu da 
Iendirir. ilave edeyim ki, çalışana mükafat, çalış-

Bu konuşmalarda söz, döne dolaşa, bu mayana mücazat kaidesine ehemmiyet 
günkü okutma ve idare usulüyle, bun- veriyorduk. 
dan evvelkl usul arasındakl farklara, Evet.. mi.ıkafat, mücazat... Du, çocuk
verdikleri neticeye dayanıyor. Münaka- luk, ilk, orta, hatüı yüksek tahsil dev
şa arasında dUşUncelerimizde bazı ay- relerinde pek mühim, pek lazımlı iki 
kırılıklar olsa bile, sonunda fikirlerimlz ilerileme unsurudur. Onlar kaldırıldı 
bir noktada birleşiyor: BugUnkU okut- mı, hiç bir şey beklememeli. Aksi hal, 
ma ve çocukları idare usulünün, eski- küçUk, büyük, insanlarda gayret kayna
sinden daha, hem de oldukça daha az ğını kurutur, himrnetı kırar, çalışma
verimll oluşu... yt durdurur, insanı, her şeye karşı la-

Bu gerilemenin, yakın zamanlnrda du- kayt kılar. 
yulduğunu sanmayalım. Ben, bunun Bu, öyle kesin, d ğışıncz, oynamaz 
hayli önceden, yani meşrutiyetin ilanı bir tabü kanundur ki yalnız insanlarda 
yılın.dan başladığını öğrenmiştim. Buna değıl, hayvanlarda da görüyoruz. Bu
canlı blr delil olarak şunu hikaye ede- nun da menbaı, (menfaat) t:r. Şu ha
yim: yal sahasında hepınüzın kovaladığı odur. 

1913 yılında Beyrut Vilayet Mektup- Buna, ters mfuıiilar venp de, .şaşırt.nıa
Ç\lliU bulunuyordum. Bir gün, polis mü- cay sapmıyalım. Menfaat demek, çal
dürlüğünUn (gelenler, gidenler) jurna- mak, çırpmak, yağına etmek, soymak, 
lında, Salih Zekl Bey merhumun Bey- bak yemek gibi, başkalarının zararına 

ruta gelmiş olduğunu görünce hemen olan yollardan edinilen şey demek değil
otele koştum, kendisin! buldum, derin dir. Haklı, şerefli, faydalı bir şekilde 
bir hUrmetle ellnl öptüm. Hatırımda arnnan ,edinilen şey demektir. Bu tür
kalmıyan bir lş için gelmiş, bir iki gün ıu menfaat umudunu kaldırdın mı- ar
sonra gidecekmiş. Eski hikmet hocam- tık insanlarda Ç• lışmak, çabalamak için 
1 hayli konuşmuş, hasblhaller etmiştik. istek kalır mı? ... (Ne zotuma ... N~ ka.-

- Hocam, hila, eskisi gibi, hikmeti zarUlcağım ... Nesine ... Ne faydası var ... 
tabiiye derslerinlzi veriyor musunuz? Boşuna mı •.• Neme lazım ... Madem ki 

- Oğlum, onu ne sen sor, ne ben söy- hayrı yok, cehenneme ... ) gıbi sözler, 
leyim. hep insanların, başlı dürtücüsü, menfaat 

- Neden? olduğunu göstermez mi~ .•. 
- Neden olacak ... Sıze, vnktiyle, hin Ha, menfaatin, mutlak ınaddl olması 

beş yUz sahifede okuttuğum bıkmetl ta- şart değildır. Nice menfaatler vardır 
biiyeyl, bugUn lkl yüz sahifelik bir (eş- ki bunlar, sırf ruh'i bir zevk duymak 
ya dersleri) halinde okutuyorum da, yi- için aranır. Bunların içinde öyle yük
ne öğretemiyorum. Talebede öğrenme sekleri vardır ki o zevki duymak aş
hızı, hevesi o kadar azalmıştır. Siz, kiyle insanlar, canlarım l)lle verirler: 
bunların yanmda, kendlnizl allame sa- Yurt, milli seref, şahsi namus yolwıda-

,yabilirsiniz. kl fedakirlıklar, fcragatler gıbı. 
Hocamın bu sözil, hala kuta(.<ımda çın- Mükafat dileğim. ceza korkusunu 

lar, bir tilrlil unutamam. Bununla ne mekteplerden kaldLrdık rnı, ll !ebeden d 
demek istediğini, tabii, anlamıştım. çahşma, ileri gıtme hevesini beraber 

Bir idare şeklinden, onun taban taba- kaldırmış, hele o yuzden aralarında de
na zıddı olan yeni bir idare şekline gi- vanu elzem olan yarış duygusunu hl
rilince, bir takını aksUlfuneller, sarsıcl dürmüş oluruz ... Bu, psıkoloJİ, hele pe
tesirler olatllğl tabiidir. işte hu da, o dagojiyi en önce bılmeleri, hazmetmiş ol
neticelerdcn biri idi. Öyle yn, istibdat ınaları icap eden - ve, tabii, bıldiklerı
devrinden, birden bir.e, hürriyet dev- ni kabul ettiğimiz - ınualliml.:!rce her 
rıne geçilmiş oluyordu ki bu, unutul- gün görülegelen bır haldır. 
muş, daha doğrusu alışılm~ hır yaşama Meşrulıyel. devrindekı lahsıl gerilem~
tarzı idi. Bunda bo~lamamış bir mil- smi merhum Salıh Zeki d>eyıoin, yuka
letl tarih bize göstermiyor. En ağır bir rıki, sözünden anladığımız gıbi, bugün
baskl nltında inlerken, bir anda ondan kU meklepl rimizdekl idare ,.eklini de, 
kurtulmak, hem de bir daha uğramak şu hikJ.ye edeceğim, vukui örnekten an
korkusu olınıynrak!... Bunda, şiınnrnu- lamış olacağız: 
yacak, şaşırmıyacak, - çocukları, genç- Bir kaç sene evvel, bir bayan, Aııka
lerl bırnkalım - yaşını, başım almışlar- ranın bir kız ilım ımıcssesesinde Lir se
dan kaç kişi sayabilirsiniz? Elbette pek ne kadar hoc:alık etınış. O • ırada bana 
az. Nasıl ki o sıralardaki h!dıseler, bl- anlntmıştı· 
ze bunun, acıklı, gülunç, nice cirnnkle- (Ders verirken, t..ılehemden bazılan-
rini göstcrmişlır. nm roman okuduklarmı göruyomm. Ih-

Evet, biz, birden hürriyete geçme saı·- tar ediyorum. Onu bırn!c.ıyor, ynnındaki 
hoşluğuyla bunu, birden, en genış ek- lle konuşmnğa başlıyor. Yine ıhtar cdi
liyle hemen tatbika geçıverdık. Bu hal, yorum. ımndcki bir şeyle oynuyor. Bir 
insana eski bır atalar sözünU halırlatı- türlü dersi dinletemiyorum. Bu hal, öte
yor, örneklerini gösteriyordu: (Köylü- kılerine de sirayet ediyor. Ders dinle
yü oyuna kaldırırsan, oturtamaz.sın!). yen sayıh bir kaçı kalıyor. Ceza veremi
Öyle de oldu. Nitekim: Bir takım viÜi- yorsun. Sınıftan çıknramıyorsun. Yalnız 
yeller halkı, o vakit, (madem ki artık ders bitlıkten sonra müdilre haber ve
hilrriyetimıze kavuştuk, nrtlk devlete riyorsun. O da çağırıp, guya, ihtarda bu
vergi de vermeyiz! ... ) demeğe kadar lunuyor. işte o kadar. Korku yok, say
varmıştı!... gı yok, sakınma yok, söz dınleme yok, 

Ben, meşrutiyet lnkıl~bının meydanl ıar anlama yok. .. Böyle talebe~e nasıl 
getirdıği içtımai sarsıntıları, burada an- ders öğretilir, nasıl kafalarına yerleşti
Iatacak değılim. Yalnız bunlardan biri rilehilir! ... ) 
olan, mektepler üzerindeki le.sirinden Yıne o sıralarda bir gün, bir yüksek 
bahsedeceğım. mektepte d rsi olan bir arkadaşa sor-

1314 - 1317 rumi yılları :ır~md , - Sc- muştum: 
lanikte Vllayet maiyet memuru ıken - ~ - Nasıl, bugünkii gençlik, bizim za
sırada orada (Feyz.i sıbyan) adını taşı- manımızdakindeıı daha bahtiyar değil 
yan, fakat programı idadi (orta) derece- ... B ı · · · b ' ekt-Lın· go··s mı .... ı ırsınız ya, ız, ın t:IJ -

sinı gösteren, o adınl (Feyziyc) ye çe- terdıği kitaplardan başka kitabı ele ala
virtlığım mektepte, üç sene iktısat, me- ınazdık. Hemen mektep idaresi müsa

deniyet tarihi, edebiyat derslerini okut- dere ederdi. Hatırlar mısınlZ, Mülkiye
muştum. Mektepte, orta çağlara yakı- nin idadi kısmında iken Fransızca bır 
şan bazı usuller görün~e. hemen karşı- kımya kitabı almıştım dn, muhll$ır gü
ladım ve kaldırdım : dayak, bir de, dız rünce hemen elimden kapıp müdüre 
çöktürülen, çakıl taşı döşeli, önünde götürmüştü! ... Bu yiızden bir tekdir ye
( tembel) levhllSl ruııh alçak masa... rnişlim. Bugün, bin şükür, cümhuriyet 

Muallimler, soz geçiremedikleri t le- rejımi sayesinde, ilıın kaptları açtk. Ta
beye bu iki cezayı t.nthık ediyorlann~. lehe istedikleri kitapları serbest serbest 
Bu derecesi, tabii hiç C<ıız olamazdı. D' - okuyor, i.:.illade ediyorlnr. Muallimler 
kat, onun aksi, yani bi.i. bütün ceuıslz- de, serbestçe derslerim veriyorlar, de
lık da dogı·u değıldi. O hnlde? ... iki i- ğll mi? 
nın ort.nsı: Manevi, fakat ciddi ve mü- Arkadaşımdan şu cevabı almıştım: 

essir cezaltır: Tevkıf, izııısiz:, ahl.1k nu- - Evet öyle olmak Hızım gelir. An-
rnnrasını kınna, yıh ıçınde büti.in ah- cak, o baskı altmda, bin korku ile çalı
Jj.k numaraları kırıklarl mektepten, ya şıp çabalamalarlmızı bugün gôremezsi
muvakkaten, yahut bu.-;bUlün t..lrd. niz. Çünkü o zamanki gibi, ağır bnskı-

Ayni zamanda, talebede şeref, haysi- !arın izi yok. ilim, talebenin ihtiyarına 
yet, benlık duygularını uyandırmak, hırnkılmıştır. Onun için, bizim uıma-1 
yükseltmek, ağırltk, cıcl Mık, dürüst- - YAZISI DöRDONCO SAHiFEDE _ 1 

Pamuk 
Verimi gayet 

iyidir 
1 lavalıınn Jc.urak gitmesinden. pamult 

mahsulü biraz mutazarrır olmakla bera
ber verimi iyidir. Kozalann muntazam 
açması ve mahsulün temiz toplanması 

için, şimdi de havaların yağışsız gitme
sine ihtiy ç vardır. Bayındır mıntaka

sında çirçirler evvela Akala pnmuklarını 
son .ı Ja yerlileri i~leyeceklerdir. 

Akala çekirdekli pamuklarının 2600 
gramından Bayındırda bir kilo safi pa
muk alınmışbr ki bu verim c;ok şayanı 
dikkattir. 

Dün şehrin bazı 
yerleri 20 dakika 
karanlıkta kaldı 

____ ...,.. 

Orta okullar 

ilk Bu yıl Orta okulların 
yapılan müracaatlar 

Şehrimizdeki ilk ve orta okullar önü-ı Kültür idaresi bunun sebebini araştır• 
müzdeki cuma sabahl 11ç1lacak, cuma ve maktadır. 
cumartesi günleri orta okullarda ve li- I Kız ve erkek liseleriyle kız en titüsün
sclerde talebenin sınıflar yerleştirilme• de talebenin yerleştirilmesi etrafında her 
siyle uğraşılacaktır. türlü hazırlıklar yapılmış, sınıflar hazır-

Öğrendiğimize göre bu yıl orta okul- 1 nm~tır. Derslere ancak pazartesi gü
ların talebe vaziyeti normaldir. tık okul- nü başlanılacaktır. 
!ardan mezun olan 3000 küsur talebenin Ziraat mektebinde de derslere ilk teş• 
ancak yüzde 4 7 11i ortil okullara kayde- rin ayının ilk gününe tesadüf eden cuma 
dilmişlerdir. Halbuki geçen sene me- günü başb.nacaktır. Bu yıl ziraat mek-

- .t, : . =---... " ...... , ' 11 ' 

Ziraat 
Enstitüsü: mü:dii 
Üçün-cü-t~-ri-h-karııl 
tayına zirai bir teı 

hazırlıyacak 
___ ,lfl __ _ 

~İkinci Türk Tarih kurultayına i§t' 

eden tarih bilginleri ve muallimlerin 

kısmı dün akşamki ekspresle şehriın" 
dönmUşlerdir. Bir kısım muallimler 
yarın geleceklerdir. 

Tarih kongresine iştirak eden Bu 
va haşerat enstitüsü müdürU B. N' 
Eyriboz da diln akşam dönmii§tür. 
ber aldı~ımıza göre, B. Eyriboz, Zira 
vekaletinden aldığı talimat üzerine 
t.n Asyada bugüne kadar zirııt ~le ' 
geçirdiği safahat hakkında bir tez b 
z.ırlıyacaklır. Bu tez UçüncU Tarih 
rulbyına yetişecektir. 

Dün gece saat yedi sularında l>ir elek- zun sayısının yüzde altmış yedisini teş- tebine yatılı meccani olarak yüz kişi mü
trik direğinin devrilmesi üzerine Keme- ı kit eden 1 700 taleLe ~rtcı.. o~ullara mü- racaat etmiş, bunların ancak kırkı kabul 
mltı. Cıır.i Bulvarı ve Karantina arasın- racaat ederek lcabul edılmıştı. edilebilmiştir. 

---llf---

Orman 
da elektrihler 20 dakika kadar sönmüş, 
şe-lıir karanlıkta kalmıştır. Alınan ter
tibat üzerine bilahare elektrikler yanmış-
tır. 

Tren azası oldu yangını 
Dün gece saat yedi buçuk raddel 

rinde Tahtalı köyle Yamanlar aras 
da, sivri kaya dağında bir orman )' 
gını çıkmıştır. Kısa bir zaman lçiııde 

niş bir sahayı kaplıyan bu yangın 6 

atle genişlemlş ve korkunç bir şekil 

Uşakta içme suyu 
derdi 

Bir kariimiz, Uşaktan yazdığı bir 
mektupla şehrin içme suyu sıkıntısı 
ıçinde olduğu, evvelce biltün çeşmeler
de iyi su bulunurken şimdi bunlarda 
ancak senenlıı bir ayı su bulunduğu 
halkın su derdlnden büyük bir LStırap 
çektiği Lıldırilmekte, belediyenin yüz 
yirmi beş bin lira1 k istikrazının veka-

Bir gardöfren yaralandı 
Dün yine mües,if bir tren kazll!lı ol- Yaralı derhal otomobille hastaneye 

muştur. Dünkü kaz:ı Basmahane istasyo- kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. 

nunda kapılar mevkiinde bahçe anhan Tahkikata müddeiumumi muavini B. 
önünde vagonlara manevra yaptırılırken Rüştü Uskent el atmıştır. Şimdi iki nok

olmuşlur. Hadise hakkında elde edilen tanın tenviri icap etmektedir: 
1 - Car dö fren Mehmet neden za-

ınıştır. 

Zamanında mahalline giden halk 

jandarmalar geç vakit yangını sönd~ 
mUşlerdir. Yangının sebebi araştıP 
maktadır. malumat şudur: 

- Mutad manevralardan birini ya
pan, gar dö fren B. Mehmedin idare et· 

t.iği vagon, 1 5 O metre ileriden gelirken 
anbar önünde duran bir vagona çarpmış-

manında freni eri eıkmamıştır) 

2 - f..ğer sıkmışsa, vagon neden dur
mamıştır. Bu vaziyete göre vagon fren· 
!erinin bozuk olması icap etmektedir ki 
şimdiye kadar böyle bir iddia ileri sürül-

---·---
Dr. Bade 

Ankaraya gidiyor 
letçe kabul edılnı : olmasından ümitle
nen halkın, bu paranın bir kısmı ile 
şehrin içme suyunun temini cihetine gi
dilmesi Lı;tenmektedir. tır. Anbar önündeki vagonda bulunan memiştir. 

Standardızasyon şefi Dr. Bade bu ,,. 
hah Ankaraya gidecek, ü:Z.Um stanc1B"' 
dizasyon işleri hakkında Iktısat vekAlt" 
tine bir rapor verecektir. 

---• gar dö fren lbrahim. bu sademe ile ye- Tahkikata göre, B. Mehmedin bu iş-
8 i r zehirlenme Vak' ası re dü§erek vagonun altında kalmış, ba- te tedbirsizliği görlılmektedir. Eğer za-

Narlıdere köyünde, orta mahallede şından ve göğsünden ağır surette yara- manında fren yapma, olsaydı, bu kaza Dr. Bade Ankarada üzüm standardi' 
µsyonundan şimdiye kadaı- alınan -~ 
ticeleri izah edecek ve UzUm koottV" 

Ramazanın evinde bir takım 6ağırışmıı.1Ar lanmıştır. olmıyac ktı. 
işiten komşuları derhal yetişerek ne ol· 
duğunu tahkık etmişlerdir. 

Anlaşıldlğına göre Ramazanın dört 
1t4idcn ibaret olan aile 'efradı, yedıkle

ri yemekten hep birlikte zehirlenerek 
sancılanmışlardır. Hepsi de derhal im

dadı sıhhi otomobiliyle lzmire getirilerek 
hastanede tedavi altına alınmışlardır. 

Kültür Bakanlığında teşkilatı için bir bina tutulmasını ıtti' 
yccektir. ___ ..,.. __ _ 

Gümrükteki Muallimlerin nakil ve 
---"'---

p alamutcuların 
tayinleri • • 

ıçın 
iştial hadisesi 

-BAŞT ARAFI BlRtNCt SAHiFEDV 
Uzun müddet gıineş altında kJıl.,a 

• • 
yenı Vilayetlere toplantısı 

Vilayete tebli~ edilen palamut nıuım- I' ültür bakanlığı, bu yıl muallim mek
naınesı yakınd,ı tatbik cdıleccği ıçin teplerinden mezun olan ve vilayetler 

dün akşam palamut ihrncat.çıları ticaret I e~ri~ı:_ verilenl~rle ~ir vila}·etten di~er 
odasında bir t.oplantt yapmışlnrdır. "fop- hır vılayete verılen ılk mektep muallım· 
laııtlda nızamnnmenin ana kayıtları leri hakkında yapılacak muamelelere da
okunarak tatbik şekli görüşülmüştür. ir teşkilabna bir emir göndermiştir. 

---111 Becayiş suretiyle vilayetlere verilen· 

Besi ciftliğ·i ıer birbirlerinin yerlerine tayin edilmiş· 
• !erdir. Bu gibilere nukil emirleri tebliğ 

Dikili kazasında tesis edılecek olıın 

besi çiftliği için hazLrlıklara başlanmıştır. 
Veklılet, çiftlikteki hayvanlıınn yiyecek 
ihtiyaçlarının oimdiden temin edilmesini, 
Dıkili civarında yetişen palamut içlerinin 
toplattırılmasına vilayete bildirmiştir. 

---·• ---
Küfeleri devirmişti 
Halil oğlu fbrahimi dövmekten ve 

meyvalarınt küfeleriyle dvirip zaror 

vermekten auçlu Mehmet oğlu Recebin 
meıhuden görülen muhakeme neticesin
de euçlunun bir ay beı gün hapsine ve 
tevkifine karar verilmiştir, 

edilecek, onlar da bu emirleri alınca 
yeni vazifelerine hareket edeceklerdir .. 
Geçen sene muallim mekteplerinden me
zun olup ta vilayetler emrine verildikle· 
ri halde, vazifelerine başlamadan aske
re alınanlar verildikleri vilayet emrin
de l,ırnkllmışlardır. 

Bu gibi muallimlerden bir ikinci teş· 
rin 9 J 7 tarihinde tcrhia edilecek olan
lar yeni verilenlerle birlikte inha edile· 
ceklerdir. Bunların tayin emirleri kendi
lerine 1 S birinci teşrinden sonra tebliğ 
edilecektir. 

Bir vaayetten diğer bir vilayete ve-

BUGÜN TAYYARE 

bir emir verildi bu hidonlar, hararetin tesiriyle tehlilce" 
li bir şekil almış bulunuyordu. Bunlaıt 

rilen muallimler, tayin emirleri kendile- güneşin altından golge bir yere kııld~ 
rine bildirilme<lıkçe işlerinden ayrılma- ıııak \•azifcsi hamal Raşit ve McluO 
yncaklardır. Kendi istekleri bulunma· tarafından deruhte edilmişti. 
dıkça veya h:ıklarında tasdikten geçmiı Bu iki hamal bidonlardan blrinl ke' 
bakanlık yrısav komisyonu kararı olma- nara çekmek üzere yuvarladıkları 6

1" 

dıkçn hiç bir ilk mektep muıılliminin ye- rada iubisat ederek mUthİi bir tar': 
ri değiştirilmiyecektir. ile patlamıştır. tştial o kadar anı 

Muvaffakıyetsizlikleri anlaşıldığı için muştur ki iki hamal kaçmnğa v kit f>ıl' 
uhdelerinde idari vazifelerinin değişiklik lamrunışlardlr. 
kadrolariyle alınması istenen bag mual- Kezzaplar Raşit ve Mehmedin vUcıı' 
!imler hakkınd verilmiş müfettl~ rapor- duna sıçrıyarak yakınağn başlayı.Jlc'ı 
lan değişiklik cedveliyle birlikte bakan· neye ul:rradıklanru nnlamıyan bu iki ~ 
lığa gönderilecektir. Maarif teşkilat ka- vallı işçi, seli'imet.i denize atılmakta ~ 4-
nununun yirmi ikinci maddesine daya- muşlardır. lki hamal denizde bir rııil 
nılarak yerinin değiştirilmesi istenilen det knlmışlar, bu suretle ölümden ıcıı:; 
muallimlerin vaziyetleri bakanlığa bil- tulmuş!nrdır. Kezzaptan Raşidln ~ 
dirilecek bu gibi nakiller için yollanılacak yeri, Mclımedin de bacakları ağır 
vesikalar bakanlıkça tetkik olunduktan rette yaralarunıştır. lkisl de den~ 
ve uygun görüldükten eonra yapılacak· çıkarılınca, vUcullnrının bembeyaı ~ 
tır. sildiği görülmUştür. Hastanede ted' ~ 

Bütçelerine yol paraıu hiç koymamıı altına alınmışlardır. Kezzap ikisinin~ 
veya cüz'i bir para koymuı vilayetler, elbiselerini parçalamı.ştlr. Kez.zaP 

- SONU ALTINCI SAIIIFEDE - değeri on bin liradır. 

SiNEMASINDA MEVSiMiN EN BOYOK MUVAFF AKI· 
YETiNi TEŞKiL EDECEK 
2 BOYOK FiLiM BiRDEN 

1 - BEYAZ MELEK 
Cünahim Atktır filminde kabiliyet ve liyakahm gördüğünüz eımer güzeli KAY FRANSISE tarafmdan temsil edihnit mü· 

kemmel bir mevzu.. Hakiki bir vakiai tarihiye 
BEYAZ MELEK Oımanh - lngiliz Franıız ordulariyle Çarlık Ruıya11 araaında 100 ıene evvel Krımda yapılan muharebede 

Filmi insani vazifesini ifa eden hasta bakıcı FLORANSIN hayatını - atkmı ve fedakarlığını tan'İr etmektedir. 

2 - MARGARiTA 
Geçen ıene Şahane Melodi filminde kudreti ıan' atkaraneıini görüp takdir ettiğiniz billur sesli, genç ve dilber artist 

G R A C E M Ü Ü R Tarafından temsil edilmit atk - nete ve gençlik ve musiki filmi 

J\YRICA: Paramount Jurnalda •on hadisat ve MIKİ ARTiST 

··········································································································································································' 
SEANS SAA TLERI FIATLER 

Her gün MARGARIT A: 2 - 5. 15 ve 9 da. 
BEY AZ MELEK: 3.45 - 7.30 da. 

30 - 40 - 50 kuruştur. 
Cumartesi talebe seanst vardır. Dühuliye 15 kuruttur. 

Cumartesi, Pazar: 12;JO da BEYAZ MELEK batlar. 
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Haksızlık ve 
adaletsizlik 

---+---
Karşısında Şehir 
Meclisi azalarından 
hareket bekliyoruz 
(BAŞ TARAFI 1 t~C! SAYFADA) 

Ve çirkinlik şudur : 

1 
Bay Ahmet icranın tehiri karan 

adw.. b 

--~----------__ ............. __________ __ 

~so~N H .ABER· 
'!..r:..yı: .. _. - .: :.<' . . o . 

MUSSOLJNJ'NIN BERLIN NUTKU 
----------------------------

Sorarsa .. ya ze 
abine Hakkında 
Mevsimsiz • 

ıgı ıçın takip edilmiyor. Yanı a- ~ • • d 
§ında oturan bay Mehmet hakkın- erece ı z ceva ~ o M 
da icrai takibat devam eyliyor. Esa- • ~ o UZlY Ve ga )/Yefkeşlik addediliyor 
;:da haksız bir davada Belediyenin ' ' h "T, b/ • h [ 

neşrıyat 

. yle yanlış ve haksız bir zihniye- er n a ~ır yor ·'57' e ığ,, vuzu suz uğu ortadan kaldırmıştır 
tın esiri olmasına şaşmamak elden ~ f:lll'' lsfanbu1, 28 (Yeni Asır : Telefonla)- riyat yapmak mevsimsiz ve gayretkeş! 
gelmez. W• • • • • • • • Başvekaletteki d. 'i'siklik etrafında lik addediliyor 

B ı Berlin '>3 ( ö.R) - Duçc tarafından gımızın vatnn sevgısmı ve medeni fozi- '·ey değildir. Ve ornda bınlerce foşıst ün]' d ka . · 
e ediye hak ve adalet mefhum- ' .. . . 1 • • 1 • d. " . . son g er c ortnya çı · n rıvayetlerin Knbincde yeni bir vekU1 ı· k rul 

la d k . s'"vlenen nutkun hulasasıdır: Burad!l ıki,let ermı ta :vıye e ıyoruz. medeniyeti korumak ıçın canlarını feda b' l ta b l t . d c ın \ı up 
rın an bu kadar uzaklaşara ıc- o,. . l 'k h d . . ır 5 n u gazc esın e yer nlmış ol- kurulmıynca;•ı da birinci tcc::ri n.1a 

r.nat Yapmak ı'sterse, btınun ı'smı'ne milletin h:ıy:ıtınd:ı ve kendı hayatımda E :onomı . sa a :ı gayemız kendı ken- etmi lcrdir. ması Uz 1 b ... . • 1·· .. . <> ,,.. n so -
.. ·· d" · l'k · Eli' ·k· ·ıı · ·h d V• er ne uoun n rıne uzum go- rında bt-llı olncnkllr ıcraat d k d J Bun.ı mühim olacak bir nutuk soylemek uzere I ımıze yeter ı tır. ı ı ·ı mı et Cenev- Fa j,..m ve nazısm ı racat metaı egıl- rülen tebJ''i vu .. hs zI • iz 1 : 

d eme oğru o ma:t. • . 1 1 1 1 1 zl " -u u ugu a eye yar- lstnnbu1, 28 (Yenı Asır : Telefonla)-
aha başka \'asıflnr bulmak hatıra bulunuyorum. I· ızm ve nasyona sos- renin caniy. ne kıı.rariyle bize karşı zec- lerdir. Bs ka meme :et ere satı ma nr. dım ctmi"tir. :r.foclısin "~niden . fh b - .. . .. .. 
ı - · · d 1 · · d k' t "h" • · · b'k 'ki · A b' .. C .. • t l l· b" · " " ın ı a a Cumhurıyet gazetesi bugunku sayısında ge ebilir. yalizm ıkı e" etımız nrnsın a ı arı ı n tedbırlcrı tnt ı cttı · en 2aman bunu vrup:l r gun n ı 0 nca .sa ızım ta knr::ır verce ği eyıın meclis' ku 1 
B . .• b' h"' ··d·· . . nJ • 1 d J d ;;.·1 hAd' t .. • ' 

1 ru a- C'liükUmet t~bcddülü etrafında mülfi-

d
. İr halk müessesesi olan Bele- müvazılıgın ır tcuı uru ur: pek ıyı nnlndık. Bu ar cnyelcrıne cre-1 propag:ın amız :ı e.,ı '. a ı a ın ey- c~gı hab~rlcri knc! r b"r dereceli seçim 

klYeınize bu haksız ve adalete ay- Beri inde ne ynpılıyor dıye soranlar medi. Almnnya zecri tedbirlere iştiraki riyle o1ncn1:tır ve .. b~nn ı~nnırız. ı t•sulil ihd s oluna~a ı şayiası da ya- ~::ı7;a~~ ~n~.lıklı yazı~ın~a Da~e~il. !s
ın hareketi yakıştıramıyoruz. Me- var. Bumda r;izli bir. ~ey .:,'apılmıy~~: j l:nbul etmedi. Bunu hiç unutmıyncağız. Almnnyadn muhım bır. knlkınm!l ol- ~nndır. HükUm t, B. C 1al Baynrın ri- ı~ n~nunun mezunıyetı me~e esını ~c 

8:r:le artık yalnız bir düşünüş ve gö- Rom!! - Berlin mihvennın mu.::emmcllıgı iki memleket arasındaki tesanüdün bir muştur. On sene ~vvelv 1 lıtler: «Uyan yasetinde normal foaliyct:ne devam et- ~:.Celal ~?yarın da Başvekalet vekil-
uş farkı olmaktan çıkmı~tır. Ka- ,.e ısa21amlığı gö tenliyor. Bizler haki- ld w b. k Almanya> diye bagırdıgı zaman Alm:ın-1 mektcdir lkinci te!':rind B Celal Ba lıg ne tayınındcn bahsetmekte ve hüH\-

1" ~ zaruret o ugu o zaman ıze nçı ·ça gö- . . .. • ı> • ·- satan ·· ı d k · 
llunlara karı=ı sarı'h hürmetsizlik ki ve vclCıt bir sulh istiyoruz. Dünya bi- .. d'" 1935 b .. k. .11 • b. 1 • ~n uynnmı~ ve o vnkıttenben Nuremberc yarın yeniden kurncı:ığı nbine meclise şoy e ıne tedır : 

ı.- run u. ten en ı ı mı eti ır eştı- . h b v ' «H""k.. · · · .. 
lllevzuuna girmistir. ze 150warsn: Berlinde harp mı, sulh mu R B 1. "h . A . kongresınde er sene unun daha fe- bazırlıyacı:ıgı çalışma programı ile çı- u umet efradı birbırınc ve cum-

01 • d S lh h ren oma - er ın mı ven vnıpa sı- I . .. .. 1 .. •• l . Ata .. k k _., 
ue edh·enin ı·cra"ı mevkiinde otu- hazırlanıyor? Ce"zı.bımız !1U ur: u a- · · b'" .. k b" t h'· ··a- B' yizli netice erı goru muştur. karnk itimat istiycc<!ktir Bu kabinede csı tur c U\'Vcı.Ji bnğlarb bağlı 
ı J yasetının en uyu ır eza uru ur, ız Ö R) . • 

tanla ar bu hareketin manasını nn- zırlıyoruz. Bizim gibi bütün dünya da Pari, 28 ( · - .Berlınden sabah yeni simalnr, mevkiler:ni muhafaza ede- bir aile erkanı nrasındn bir hUkümetin 
1 1 h faşistler dost edinmek için çok düşünü- 'd B M } rnıyorlarsa irinde bir rok hukuk- tıınımnlıdır ki Almanya mil et erin ayn- Potsdııma gı en · usso ini Frederik cekler ve kab'nnn·n nrzedeceği mam~n- gidip yerine yenisinin geldiğinden bah· 

rul b ~ ~ l lh rüz. Fakat karar verdik mi dostumuz .. d w I 
h~. ar ulunan Belediye meclisi mii- tında hesaba kntılmıısı lüzım o an su - il nin tabutu önun e egi miş ve oradan ra hakkında ş· .... '"i n hükümler yürilt- setınek bile abestir. Mem1ckette hizmet 

ı ı_ b dosttur ve onunla sonuna kadar yürürüz. l f rn. ,oir vazife karşısındadır. Halk çu hir unsurdur. Şahısların hayatı gi i . .. .. Berlinde ita yan ıse arethanesine dön- mek imkansızdır. safında sadece nöbet degiştiriliyor gibi 
~hır MecJisi azalarını reylerini ve- milletlerin hayatı dn statik değildir devo- ~lman~n ve ~talya. dıl.:t~torluk değil- mii§tcir. Berlindeki Faoist evinde birkaç Kabinenin pro..,r:ımı hakkında da neş- bir vaziyet önündeyiz.> 
:tırken onları haklarının muhafaza- )uııyon artlarınn tabidir. Bizi anlamak leıdır. Mıllet hızmetındt:"kı kuvvetlerin dııki'la ıreçirdikten sonra Duçe otomobil
~~a. ınemur eylemiştir. Madam ki isteyen demokrm:iler hakkımızda elli se- teşkilatlanmasıdır. Askerlik bakımından le Bertin civnnnda Fnrnhale giderek öğ
v:rıır ınedisi azalarının seçtiği ic- ne evırclki edebiyata göre hüküm verir- kuvvetli bir memleket ekonomik: ted. leden sonrnki zamanının en mühim 1'ıs
h~l kuvvet kanunların çizdiği sala- !erse kendileri için mcş·um bir hata iş- birlerle mücadele harici kalabilir. Bunun mını orada gcçirmiotir. Burada general 
ıy~t hududunun üstüne çıkmıştır .. !emiş olurlar. Nazim ve faşizmin mü_ş- için otarşi elzemdir. Göring tıırnfındtın şerefine bir 2.İyafet ve-

~hır Meclisinin bu vaziyeti .müsta- terek düşmanl:ırının ayni patronu var- Avrupanın eski medeniyetini yıkma- rilmiştir. Tam aaııt 18 de Berlin etad-
cj en mütalaa eylemesin~ ve izahat dır: Üçüncü be) nclmilel.. ğıı çalışan boloevizme karşı yalnız sözle yumunun Mayficld ıınhnsında ilk önce 
a lllasına ihtiyaç vardır. Bize göre çalı mıı insana asalet ve- değil, icabındn ailiıhla mücadeleye hazı- B. Göbds, sonra BB. Hitler ve Musso

Mare al Fevzi Çakmcik 
Yugoslavıkuımay başkaniyle Mas
tara git i. H alk törenle karşılıyacak J Denecektir ki Şehir meclisi aza- ren kurtarıcı bir kuvvettir. Biz gençli- nz. ispanyada olan da bundan başka bir lini birer nutuk söylemişlerdir. 

J arı ancak içtima halinde bulunduk- ••1 • 11 111 • 11111111 ""
111111111111001111 1001 11

"" '" • ••• ••••• •• •• • •• • • •••
1100 11 0

" "" " '"11 • • • ••••••.. ...... . ..... . . ............. . ...... . .. • • 

ı~;ı zaman bu meselelerle uğraşabi- H 1 T ·ı c Yabancı profesörlerin Adatepe de Dobrovnığe hareket ettı . Mare-
l~r.c:: Doğrudur. Lakin Şehir Mec- w e ı l a A k . t*b l şalım c .. .. l t b l h rek t d. 
ısı azalarına kanun müstacel vazi- • ~ n ara ln ı Q arı lZ uma gunu S an U a a e e ıyor 

Yetlerde fevkalade toplanmak hak- c • f stan• e Aıikara, 28 (Telefonla) _ Diln nk- Bd~rad, 28 (Hususi muhabirimiz- Türk he)·eti Nerekun oteline misafir 
kını vermiştir. Belediye kanununun UmarteSl gaze s ~anı Mkarnpalasta Vali ve belediye re- den) -Türkiye Genel Kurmny Ba ko- cdil~ektir. Otel baştnnbaşn hükümct-
elli dördüncü maddesine göre Bele- / ' • af d b" f .. l f' nı Mareşal Fevzi Ç ıkmaihn riyasetinde- çe, Türk heyeti şerefine kirnl:ınmı§tır. 
diye azalarının üçte birinin esbabı- bula ge ıyor • itl tar ın an ccne ı pro eso~ er şere ı- ki Türk askeri heyeti, bug\in hususi tıen- 'r' 1 K B k b ld 

· h d 1 } · k d ş 1 1 T k '/l • ne \icrilcn ziynfet çok snminu bir hava uuos nv urmay nş anı u ote e yn-rıı ıza e en ta ep erı arşısın a e- lstnnbul, 28 (Hususi muhabirimizden) J er a v e l er l i . d . tir le Belgraddan nynlm13 ve Mostara hare- Tın gece bir ziyafet ,.erecektir. 
hir Meclisinin fevkalade toplantıya Cenevrede bulunmnkta olan Hariciye çın e geçmış • ket etmi tir. T"' k k • h · .. w 

v l ]A d h e Ziyafette Volinin nutkuna profesörler T'" k . ur as erı eyctı yarın ogleden çagın. ması azım ır. . vekili doktor Tcdik RUştü Arasın cu- eyetlnCe • ur Mnreşalıne Yugoslavya Genel 
B 1 h t d h ık t h d ! il. f ·· l · sonra Mastar çevresin<. ... otomobille biı ınaena ey ~r a a a.:a. evcı martcsi günü Jstanbula nvdeti bekleni- n ına cevap veren ng ız pro esor erın- Kurmny Başktını Gencrnl Nediç, biz.zat 

olunmuş çok sarıh ve kat 1 hır hak- yor. Hariciye vekili derhal Ankaraya kapatıldı mı? den 13. Mayers, Anltarada gördükleri refakat etmektedir. ~ezinti ve ehemmiyet verilen bazı resmi 
sızhk ve adaletsizlik vardır. Buna gideceklerdir. ' hüsnü kobulden son derece.. mütehassis Tü!k hcyt:ti istaşyoncl.\ hararetle teşyi ziyaretler yapacaktır. 1 !eyet Mostardan 
ll'lüsamaha ile bakıldığı takdirde bir N f Vı k ·z · İsl..'ınbul, 28 (Hususi muhabirimizden edilmi.,tir. fstrurvoıı·'a bı·r ·vu"osJa .. ns- Dobrovniğe harckC't edecektir. k h akk d h k ıa e l ı ~'e olduklarını bildirmiş ve demişür ki : " -.. u ı .. • 
ço. emşehriler h ın a a sız ic- Q U• telefonlu) - Tan gazetesinin bugün toP- -Her sahndn bilyilk haşarılar elde keri kıt'nsı yer almıştı. Mareşal Çakmak Adat<-pc torpidosu Dobrovniğc hare-
taat devam eyliyecektir. A n '"araya gı·ttı• ı 1 V k·ıı · H tin .. askeri kıt"ayı tefti~ ctmiıı ve Sırp lisaniy- l·et ctmi~ıir. Mnretıal ve arkadaşlarım 
Şehir Meclis·ı a·za1arına düsen va- '' anan cra e ı erı eye ce on gun etmiş olan Türklycnin hükümet mcr- 1 k . 

b. · d ) müddetle kan.,.t.ıld g~ına da' b d b. le «Merhaba> diyerek hatırlarını sormu•- n nra · cuma gunu, askeri mernsinllo zife, aralarında vnz.İvetin ehemmi- İstanbul, 28 (Hu usi muhn ıri:nız en .r- ı ır ura a ır kezi tarihi ve Modern Ankarnda gördil- Y D b ., 
1 

k 
J b k h b d 1 G k k tur. Tren hareket edNken evvela Türk 0 rovnu.tcn 8 ) rı nen ve lıtnnbula ge· 

Yetini, hak ·ve o.dalet bakımından Nafıa \'ekili bay Ali Çetinkaya u a : n er uyu muştur. eç va ite ad~r ğilmilz eşsiz imar hareketlerine karşı milli mnr 
1 

aonrn Yuı;oslnv ·w tirccektir. 
llıüstaceliyetini ifade eden bir takrir şamki ekspresle Ank:ıra~a hareket ettı. bdö~l·lc bi.r .emir Tan gazetesine teblığ hnyranlı~ınıın ifade ederk"'n hükümet hu"nnet su"§k,uAtu ı'çı'nde dı.nle z:ıtı. ı Tmarşı B 1 d 28 (P 
h 1 1 M r . f k lAd 1 . . . H b. 1\1 e 1 mcınıştır. & "' nmış ır. ren, c grn • ıususi muhabirimiz-
t:zır ama ar~, ec •.sın ev ~ a e ngıiız ar ıye 1 1 ?~ı~ı • mcrke~nln de genç Türkiye gibi büyUk halkın alkıolnrı arasında hareket etmiş- den) - Mareşnl F'evzi Çakmak. gaze· 

~lantısını ıstemelerı, meseleyı bu- muazzam eser olduğu kmımıt:nı bıldır· M "' [ J l '"f.. terakkilcrc namzet olduğunu ifade et- tir. tecilcri kabul ederek ~unlnrı söylemi~tirı 
~~: açıkçak görüşmel.erdidir. Bunu miştil'. ug aaa U Un ınek isterim. Ve kadehimi Tilrkiyenin Mostar, 28 (Hususi muhabirimiz- - cMcmle~ctinizde gördüklerim pclc 
Pab~~t mn amı ve va . .1 e resen ya· Paris, 28 (A.A) - Ingiliz harbiye n:ı- kırma işleri bUyük Reisi Atatilrkle Türk milletinin den) - Mostar halkı. Türk askeri he- iyi ve pek güzeldir. Fevkalade memnu· 

ırler. Jcra mevkıı bunu yap- zırı Parısi terketmeden evvel kısaca be- M - refah ve d . kald yetini karşılamak üzere hnzırlanmıoıtır rıum V ıa d . d b'"t'' b 
!11ak istemezse vazife Şehir Meclisi nnntta bulunarak Frnnsanın milli mü- ugln, 28 (A.A) - Merkezin tütün .. sna etine ırıyorum. . . Halk biiyük sevinç içinde Türk Mare: 1 rı dosı~an:~: :v etım e u un un-
;:aıarınıı düşer. Şimdiye kadar ic- ~alan teşkilatını beşer dehasının vasıl kırma nmel~ycsi. bitmiştir. Mahsul yi.1%- Profcsorl.~ bu sabah Ye.rköy tar:kiy- §alını ve nrkadaslnnnı acJumlıyacaktır. 1 cağım. ı mdıklarımn anlatn• 

e rn~mı noktai na~nn&,.ısror~~ileCTgi mhkmm~ycl derec~in~ d~~tm·~~~edffik h~ine g~~A~~~~ku~nru~nn~ ürere ~~~~~~~---~-----~--------------
Yledıgıne göre Şehir medisi azala- bulmuş olmaktan mütevellit mcmnuni- mıştır. Bodrumdn da kısmen denk ha- AlncnhoyUğe gideceklerdir.. Vekı·ııer 1-Ie 
:ı~n harekets~z .kalma~aları icap yelini beyan etmiştir. . l~e g~ldi. Hava.la~ kurak gitmsi til- İ 
l r. Hareketsızlık maddı olmasa hı- .Mumaileyh :Fransanın çatısını teşkıl tunlerın nefasctinı arttırm.tır. Tticc:ır Yunan Veliahtı eti 
Bu lllanevi mesuliye~i~e orta!· kılar. etmekte olan Fransız nskcrlcrinin .va- ~ksperlc~i. mü~aynay_a hazırlık olmak • 
liai tı_dan kurtulmak ıçın. Sehır f\:1e~- tnnpcrverliklerinden kuvvei mancvıyc- uze~: .. tütünlcrı tesbıte başlamışlardır. nışanlandı Dün üç saat süren bir içtima yaptı 
... azalarının harekete gelmelerı la- }nrindcn ve mukavemet kuvvetlerinden Tutun kumpanyaları direktörleri cks- Atina 28 (AA) R bild. il 
... ırnd B I . ş h · "' . ' . - esmen ır -
"'" ır. unu bekliyoruz zmır e ır pek miitehnssis olduğunu beyan etmiş- perlcrıyle beraber gelerek yeni mahsul 1.ğine g·· y . 'nh 
ıvıec]· · A 1 k b d .. · d k'k .. 1 c ı ore, unnnistan velı tı prens 

Ankara, 28 (Telefonla) - İcra Vekilleri heyeti hu-.ün öğleden sonra 
ba;ıvekulet '"ekili ve iktısnt .,.ekili B. Celal Bayarın rİ) a etinde toplanmıstır. 

ısı aza arına va ısan u. ur. tir. uzerın e lct ı at yapmışlar ve tütun c-
1 

H . .. .. 
HAKKI OCAKOGLU Ingiliz harbiye nnz.ırı Fransayı onun rin beğenildiğini söylemişlerdir. Po_ anovre hanedanının şefı Buyuk 

---• mukadderatı hakkında sarsılmaz bir Tütilnlerin yükSek fintle satılacağı B~nya ve Irlanda prensi Dük de 

Toplantı üç sant devam etmİ!':tİr. 

isken deruna ilk sefer MECLİS ilimnda sahip olarak terketmekte oldu- umuluyorö P.yasanın bir ay veya kırk Br:ıuschveig Luneburgun kızı prenses 
ğunu söylcmişür. güne kadar açılması muhtemeldir. Fredericks ile ~anlanmışbr. 

Toplandığı vakıt ' ma.E:mc:1 _ _ ._:lml ... 1E1D1m:mıcm-arz~:mw--~ıc=cmc;ı-..::ı11:1111~1~ 
(llAş TARAFI 1 iNCi SAYFADA) 

tın ha~vekalet makamına getiril- İzmir halkı ic, in büvük 
llıesi tek .. • · ŞA • 1 r J arrur etmıştır. ayıa a 

bir sürpriz 
29 eylul 937 den 4 birinci 

teşrin 937 ye kadar 
~nıı a!tında (Tan) gazetesinin 
l tylul tarihli nüshasında çıkan 

: b ~.k.ilatı esasiye» k anununun 
• e _dılı mahiyetindeki yazılar v e 
•ntıhabatın yenilenmesine ait ri
va yetler hiçbir esasa istinat etmi
l'en haberlerdir. Bazı gazetelerin 
~eınieketimizin esaslı işlerile ala
r·\~ar rivayetleri h içbir k ontrole 
"Ya 1 tutmaksızın mesul ve salahi
h etli nıcrcilerden t ahkik etmeden 
l:rter hangi uzak ve yabancı bir 
iib:~lekette geçiyormuş gibi ve la
ler lı. h.ir tarzda neşretmeleri mil
h · 1~1zın yüksek menfaatleri ile 
v•ç -r~ vakit kabili t elif değildir. 
le eh urk efkarı umumiyesinin l:.öy
~iipharel(ctleri tasvip etmiyeceğine 

e oktur.» 

Londrada 
ekiz·nci 
Edvard 

T iyatrosu artislerinden 

Mister Harbed AHEARN ile J\.tises İRENE DOROTHEA 

Şehrimizden geçmekte iken yalnız bir haf ta müddetle 

ŞEHiR GAZiNOSUNDA 
Zengin varyete numaralarını göstermek için angaje edilmişlerdir 

Ru büyük sanatkarlar tarafından yapılan varyete numaraları şimdiye 
kadar lzmirlilerin görmediği harikuladeliklerdendir. Fırsatı kaçırmayınız 

Fiyatlara Zam Yapılmamıştır. ,, .......................................................... ~ 

Konya vapuru dün ilk seferini yaptı 
İstanbul, 28 (Hu usi muhabirimizden) - Deniz yolları idaresinin «Kon

yn vapuru lskcnderuna ilk seferini yapmak üze.re bu,.ün h rekct etti. «Kon. 
ya~ yarın (bugun) tzmire vasıl olmu§ bulunncnk, lzınirde beş sant kadar kal
dıktan ve Antalyn, Mersin limnnlanna uğradıktan sonra lskendcrunn gide
cektir. 

Hataylılar lskenderıındn Konya vııpuru için bir istikbal merasimi hazırla. 
mışlıırdır. Hntny konsolosumuz B. Firuz ve knnçılar B. Haydar da va urdn 
bulunmaktadırlar. Deniz yolları idaresi, ilk seferi §crefine lskenderund: Ha
tayhlara bir ı,;ny ziynfcti \•erecektir. 

B. Metaksas'ın Ankarayı ziyaret 
edeceği 1·esmen bildirildi 

Atinn, 28 (A.A) - Rcıımen bildirildiğine göre BaRV kil. n M _L_ • ,, e . etııgııas 
Makedonyada yapılacak onbah:ır mnncvr lnrından :ıonra Ank . 
d k d .. h · h"'k" .. 1 arayı Ziyaret e ece ve ora cuın un> et u umetı ı e beynelmlel ai ·nset . B 1k 
l l · ·· · d "h' ·· " l d > "e a an me· ac e erı uzcnn e mu ım goru me er c bulunacaktır. 

Nasra~a ~a~ışıklıklar çıktığı ve /ngiliz 
komıserının vurulduğu bildirili or 

Paris, 28 (ö.R) - Filistinden Lildirildig"'inc go·· N d ky 1 kl re asra a argaşa ı ar 
c;ıkmı;ı siliıhlar fH\tlnmı" bur d"k" 1 ·1· k · • ,,. " ı ı ngı ız omıser m'u'm ·ı· "Jd·· ··ı ·· t"" V ·ı h b 1 .. k . . r.ssı ı o uru muş ur. 
erı en er ere gore c scrısı yerli e raf tan olmak üzere 108 kisi tevkif 

olunmuştur. Nasrnya bir askeri müfreze sevke?ildiği ve bi.itün dtık.ki\nlnrın 
kapalı olduğu da bildirıliyor. 

Türkkuşu Filosu 
Elazize gidiyor 

(BAŞ TARAFI 1 iNCi SAYFADAf 
Alay bir c;ny hazırlıımıştı. Orada da 

biraz istirahatten sonra 11ehre girdik. Sa
biha Gökçenle beraber vali konnğınıı mi

afir edildik. Di2cr nrkadll§larımız: or-

du evindedirler. 
Atatürkün yeniden tamir edilmeltte 

olan cihan harbı esnasında oturdukla11 
kö§künü 7.İynrct ettik. 

Ak§llm yeme~ini vali konağı bahçe
sinde belediye verecek. Ynnn öğleye ka. 
dar ehri gezerek öğleden sonra Elaziı
lıarekct cqccctriz. 
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r···ıkı······Kı·zkardeş··· Eski, fakat_ hazin· bir vak'a 

1•••••••••••••••••• BiiyÜlı. Qflı oe •ergüzeşt ronıanı • •••• •••••• ••••••• 
,, ............... mlt'l'O~a~ızz;;:z:r.ıı:z:m::=;zızz.:ı'.7.llZZZZI, 
.Birinci kıımı : TEFRJKA No: 43 

iki kız kardeşin hayatlarını kaplıyan kabus 
demek artık nihayet bulacaktır 

Bir faciaya 
olan genç 

kurban 
kız .•. 

Baron kenclı otomobiline dönmek em-ı lunmuş olan mücevheratın bir kısmı Ba
rlnl verdikten sonra kızının otomobili- ron tarafından tabutun içine konulmuıı
ne bindl Yolda, Nikoli alıp beraberce tu. Baron yanında kızları, Mark Sas
gelmekte olan Mark ile buluştular. tki tras, Piyer Lehort ve bankasının başlı-

Kanun ve Cemiyet karşısında kendisini 
lekeleyen kadına, yuvasına 

saldıran herif in adiliğine isyan ediyordu 

otomobU durdular. Baron kUçük kızını ca Amirler! olduğu halde merasimde ha- _ -2-
kucakladı ve kendisine bütUn §efkat ve z.ır bulundu. Metrese zevcesi imi§ gibi YAZAN: ADNAN BILGET 
muhabbetini göstermesini tavsiye etti. thimat yapıldı. Herkes bunu çok iyi Adliyenin gören gözü, işiden kulağı, 

Fransuvaz, hemşiresi üzerindeki oto- buldu. konuıo.n dili olan mahkeme koridoru. 
ritesiyle daha uzağa gitmesini menetti. Danyel dö Villebonun etrafında aile, bilhuoa alqamları ııün kararırken he
Zira yol üzerindeki fect manı.aradan hayatı matem içinde yeniden teessüs et· 1 nüz dumanı tüten hldioelerin birleıtiği 
hassasiyetinin buhrana düşmesinden tL Fransuvaz ve Nikol tekrar Nöyl ko-1 yer haline gelir.. Bir şehrin he.yatında 
korkuyordu. Mark ta ayni fikirde ldL nağına döndüler. Nihayet Nikolle Mark 1 yirmi dört aaat içinde olan bütün vak
Nikol be.basile Parlse dönerken Baron Sastrasın izdivaç kağıtları askıya alın-' alar ve badi.eler olut ıelr.line göre bir 

1<>n vazifeler ve yapılacak teşebbüsler dı. karara bağlanmak üzere hakim huzurun• 
için kendi yerine kalın olmağa müstait- Ikl kız kardeşin hayatlarını kaplıyan da kanunun ilk tezahürüyle kartıla,ır ..• 
bel damadını memur etmişti. Ceset illus demek nihayet bulacaktı. Mazi Nevine göre ıuçlulan ya tevkif edilir ..... 
Lankri mezarlığında defnedilecek ve ilga, edilmese bile, tanınmıyacak kadar Yahut •crbcst bırakılarak. ikametgaha 
muhteşem bir kabir yapılacaktı. kalın bir perd': altına alınacaktı. Marka rapten adalet makanizmaımın tabii ce-

Mark yola tek ,başına devanı etil. Şo- gelince ıan:'mıyle rahattı. DUşman ha· reyanına terkedUir .. 
senin demiryoluyla birleştiği geçit yeri !ini alan hır suç ortağından kurtulmuş- Ekocriya, havanın karardığı veya ka
en!tazdan tem!zlenıniştl. Mütecessis ve tu. Içki sersemliğine dönen Vilyam rannağa yüz tuttuğu bir zamanda hlkim 
acıyan bir halk yığını orada toplanmıştı. Stormdan korkulacak bir şeyi yoktu. huzurunda kanunun itabı ile karşılaşan 
Fakat ihtiyar Bukten artık la§ı üzerin• Zaten bu adam be~~iyedeki ro!Unil oy- hô.dise kahramanlan, hadisenin henüz 
de değildL Otomobil köy yolunda ya· narken kanun harıcıne çıkmamıştı. Fla- - h . · d daha d -.. aoKUJnıyan cyccant ıçın e ognı. 

vaşça ilerledi. Mark şu sualle ifade edl- vinin konagında zevciyet vazifeslnl ifa· daha az dolambaçlı ve bilbuaa daha 
lebUen bir endişeye düşm"•tU: Flavl sını istemek vesllesiyle çıkardığı gürUl· • • ,_ 1 B "t"b ı d ._. 

~ ıamımı ~onu~ur e.r. u ı ı ara 1.1' &.a. 
tam izdivacının suya d"-+Uğü gun·· ve ki- tüden"sonra Trokadero meydanındaki bk I . . "b .~•-ı • ilk ...,,. . d ma eme erın ıtı ar enıa. en c aor-
min tesiriyle suya dU§tilğUnü hiç şüp- randevu yerın e Mark tarafından kör bü .. I ._, . . I b da d · .. ·· l h . . gu> tün çıp aıuıgıy e ura mey a• 
hesız tahmin ettikten sonra ne diye tam kutuk bu unan sar oş hır taksıye atıl- d .. kül"" 
küçük Serjin bulunduğu bu Lankri kö- ınış ve harici bulvarlardan birine hıra· na 

0 ~;R CORMO MEŞHUT 
yUne gelmek lüzumunu duymuştu? Bu kılmıştı. Orada sızmış, sonra kendl 
bir tesadüf bile olsa mide bulandırıcı bir kulübesine dönebilmişti. 

Burada anlatacağım eaki bir dava .. 
dır. Eski fakat hazin bir dava .• 

Bir akşam vakti idi.. Müddeiumumi· 
lüt makamından ayrılacağım ıırada, 

tesadilftü. Mark otomobili süt ninenin Mark bu sebeple kendini rahat duyu
evine kadar sürdü. Sadece mandalı sil· yordu. Hatla bu emniyeti lüzumundan 
rülmüş olan kapıyı açtı . Odada kimse fazla idi. Zira ona muhakkak yeni ha-

k 1 k d · k di mübaşirin sesi iı,itilmiıti 
yoktu ve beşik boştu. Çag· ırdı. Hiç bir talar i.şletece . o. an a crı ve en · coş-

h b k - Umia ... cevap yok. Endişesi arttı. &aba oğlu- kun karaklerın'. esa a atmıyordu. O, 
- Emine ..• 
~Mehmet ... 
Vt> . .. mübatir, yavaşça bana lelllen· 

na karşı bir intikam mı yapılnuştı? ze- her nefeste ta bil olarak fenalık yapan 
min katını teşkll eden muhtelif odalar- tiplerden biri idi. Halbuki şimdi ne par
da dolaştı. Sonra evi baştan başa ara- lak bir vaziyette '.di . Baro~ de Villebon 
dı ve tarlalar arasına dalmak üzere pat'- ona itimat gösterıyordu. Nikol ve Fran· mişti ' 
ıııaJdığı aşmağa çalı.şan bir ihtiyar ka- suvaz da onu müsait şekilde karşılıyor - Bir cürmü meıhut .. Bunlar tevkif 
aın gördü. Kolları arasında küçük bir ve şimdiye ka~r hakkında fena hüküm veya ademi tevkif karan için getirildi

çocuk varclı. Mark onun üzerine atıldı yürüttüklerine pişman görUnüyorlardı. ler .. 
ve kUçUk Serjl elinden aldı. Hepsinin enfesi' şu idi: Vaktiyle ondan ilk oorııu bô.dioeyi no dereceye kadar 

Bukten anne titreyerek ona dedi ki: 
- Bay komiser, kızıma oğlunu götü-

rüyorurn. 
Tamamlyle çıldırmıştı v~ aklı başında 

iken )!apmayı reddettiği hareketi delilik 
içinde yerine getirmeye karar verm~ti. 
:Yükünden kurtulunca ihtiyar çiti .aı;tı 
ve tarlalarda dolaşmağa başladı. Niha
yet poliJı tarafından tutularak bir tımar· 
haneye verildi. 

Mark 90Cuğu tekrar beşiğine koydu 
ve süt ninenin avdetin! bekledi. Bu da 
tec~edi. Hat.lsından son derece mah
çup olan kadıncağız şu mazereti ileri 
sllrdfü 

- Bütün köy halkı gibi ben de kaza
')'\ gönneğe gittim. Şimdiye kadar böy
le bir şey görmemiştim de ... 

Mark onu fazla azarlamadı, zira ço
cuğunun daha uzun müddet onun ya
n.ında kalmıyacağını biliyordu. Filhaki
ka Nikolle izdivaç tarüıi yaklaşıyordu. 
Jeaza yerine döndü ve Baronun verdiği 
vazifeyi yerine getirdL Yapılan bütUn 
'davetlere rağmen cesedi görmek isteme-
11!. Akan kandan korkmağa başlamıştı. 
:Acaba bunun hesabını kendi kaniyle 
lldemeğe mecbur olmıyacak mı diye dU
tUnUyordu. 

nefret etmiş olan Plyer Lehort bile onun aydınla\acağını tahmia ede1nediğim için 
On birinci İ..ui devrine ait bir kıyalette badioeye alaka gölteren ve belki de 
resmiıti yapmağa başlamıştı. Eski dip- ·~lulardan birinin akrabası oldQğunıı 
lomat bunu çÔİc:. memnuniyetle görüyor sıındıjım bir gence yakla§tQn .. 
ve kendinde bu kralın fesatçı dehasını - Ne olmuı } 
tahayyül ediyordu. Halbuki ancak onun - Bir cürmü meıbut .. Zavallı bak· 
çarpık fikrine malikti. Bu temeddüh he- kal ( ...... ) cEfendi> ye olan oldu. 
rifin kond!ni ne hudutsuz şekilde beğen- cEfcndi• yi tanunıyor mwıunuz} 
diğinin delili idi. - Hayır .• 

Nikah kağıtları askıya alınınca her -c Şu ( ... ) içinde.. Nereden akıl 
gün bir defa belediyeden geçerek onları etti de evlendi .. Hem de yatına ba§ına 
okur ve bir aynada kendini görüyormuş 1 bakmadan on ackiz yatuıda bir kızla 

gibi ze~k .. du.yardı.. Kulüple bu ~~ur j başını atcfe yaktı .. Kız tahsilli. lıtanbul· 
daha kotu hır şekıl aldı. Mark ıçınde d3 bir lisenin onuncu aınıfına kadar 
her tip adam. hatta namuslu adam bile okuO:uş .. Fakat fakir bir aileye mensup. 
bulunan bir kumarhnne ıizası ldL Bütlin Ailcoi geçim darlığı çekiyor .. Geçen ••· 
bunların arasında kumar fran - mason- ne, artık tahsile devam edemiyccek bir 

luğunun zevk ve lesanüdUnlin yarattı- ,.,.ziyete gclmif .• Ne yapsınlar, gül gibi 
ğı bir bağlılık vardı . 

_ BtTMEDl _ kızlarına bir de talip çıktı. Talip, bizim 

o 

Delic~ler aşılanacak 
bakkal ( ... ) cEfendi• . . . arada on 
dokuz yaf fark var, amma adam para· 
lı.. Hem kız kurtulacak, bcm de ailesi 

Vilayet dahilinde mevcut on milyona ara sıra bakkaliye maddelerini para ver .. 
yakın yabani zeytin ağacının aşılanması f meden • veresiye temin edecek .• 

ve istifade edilir hale getirilmeoi için ted· I Zavallı kızcağız, ailcoinin nrarı üzeri· 
bir alınmaktadır. Şose kıyılarında ve ne evlenmeğe razi oldu. Razi oldu aın· 
demiryolunun iki tarafında atılığa gel·~ ma, mektepte kafaoına sıraladığı hayal• 
mit deliceler aşılanacak ve muhafaza !eri oilip atamadı. Bir iıtir ki oldu . .Şiın· 
edilecektir. Bu suretle halk ve köylü- 1 di hapishane kötclerinde ıürünecek. •·· 

XX Jer, delicelerin aşılarunasiyle ne derece 1 ••• 
Flavi de Mareyin cenaze merasimi iıtifade edileceğini görccelr.lerdir. Ziraat iki oüngülü jandarma neferinin ara· 

Lankrlde halkın İltirakiyle mutantan vekaleti ve vilayet bu İfe aarfedl'lmek sında üç suçlu, suçlulara mahsus sırada 
ıekildıt yapddL Kaza mahallinde bu- üzere tahaiaat verecektir. 'yerlerini aldılar. 

Mehmet, yirmi iki yll§larında bir de· 
likanlı .• 

Emine, yetmitlik bir ihtiyar kadın. 
Limia, hcnllz on sekiz, on dokuz 

yqlarında mevzun vücutlu, hulyalı bir 
genç kız tipi .. 

Tesiri altında bulunduğu h&dise ken• 
diainc o kadar içten içe teair yapmıt ki 

gözlerinden hemen ya,lar dökülüvere
cek.. Hikimin cAdın ne> ıuali üzerine 
ayağa kalktı. Sanki bir dakika evvelki 
bitkin inaan değildi. Zabıt varakaımı 

ayakta. sendelemeden dinledi. Zabıt va

rakaııuıın hüliaası ıu ' 
- Altı ay evvel evlenen Li.mia ve 

bakkal ( .. ,) c ...... • numaralı evde, 
kimseye zarar vermiyen sakin bir hayat 
gcçiriyorlannı§ .. Li.mia ile kocası ara· 
ıında timdiye kadar en ufak bir sızıltı 

bile geçmemi§ .. Bunu iki9İ de ifade1erin .. 
de söylemi~ler .. Llmianın şikAyeti evi· 
nin alt katında oturan yctmi§lik Emine 
imiş .. 

Emine, Umiaya cSureti haktan> gö
rünerek kocasına itaat etme5inj, geçimi· 
ni temin için sabah ezanından a.ktamın 

geç vaktine kadar yorulan kocasına dua 
etmesini söyler dururmuş .. Li..mia eon 

zamanlarda evde aıkılmağa, kendisine 
arkadaş aramağa başlamıı .. F o.kat koca
sı evden dışarı çıkmasına razı olmıyor .. 

muş .• 

Bir gün Lılmia evinin penceresinden 
1'okağı seyrederken, şimdi suçlu mev· 
kiinde oturanlardan Mehmedi görmÜf .. . 
Mehmet kendisine dikkatlice bakmış ..• 
Her 1Jeçiıinde göz süzerek, dudak bü· 
kerek kendiı;ini ~evdiğini anlatmağa ça~ 
hşmı, .. 

Nihayet bir gün bu Mehmet, sokakta 
ihtiyar Bn. Emineyi görmüg.. Yanına 

gitmiş .. Lamia hakkında, kocası hakkın
da malumat almış.. Mehmet Emincyc. 
Lamiayı çok sevdiğinden, kendisiyle bir 

defa görüımek arzuounda olduğundan 
bahsetmiş ve görüştürmesi için kendisi· 
ne on lira vermi~ .. 

Bu Emine, evedönünce işi L3miaya 
açm1,: 

- V cbalı boynuna, ister görü,, İs• 
terscn gÖru§mc .. Gül gibi bir çocuk .. in· 
san konuşunca ferahlık duyuyor, demif. 

Lamia düşünmüş, evveli razi olma· 
mıf .. Sonra muvafakat ettiğini Emine ka· 
dına haber »ermif. Emine de aoluğu 
Mebmedin yanında almış. . Gel zaman 
git zaman, bir gün Emine beraberine 
Mehmedi alarak. eve getirrnİf .• Tam 
odada haobihalde bulundukları aırada 
bakkal (, .. ) eve gelmiı. kapıyı usulca 
açmıı, evde Mehmcdi yak.alayınca her 
fcyi anlamı§ .. Cürmü methut yaptırmıı. 

Zabıt varaka., okunduktan sonra ha
kim, Umiaya oordu ' 

- Ne deroiniz. Siz cidden kötü yola 
sapmıpınız .. Evli bir kadına yabancı 

bir erk.elde lconuımak, evine yabancı bir 
erkeği kabul etmek yakııır mı} Bildilı:-
1crinizi anlatınız .. 

Bayan Li.mia acı acı gülümsedi. Ne 
kadar derin bir teoir altında bucaladığı· 

Bir kadın 
M 

Uç küçük çocuğu 
ile birlikte 

hapishaneye girdi 

Arabacının 
tehdidi 
"Bir duman ederse 
bağırsaklarını 

Güzelyalıda Muhtar Osman sokağında 
3 numaralı evde Bayan Gülsüm oturu- çıkarırmış .. ,, 
yor. Yanında da seksen yaşında yata- Karşı yakada arabacı Mehmet Al! ol' 
lak Fatma adında bir kadın bulunuyor. lu Ibrahime, belinden çıkardığı bir JCJ' 
Bayan Gülsüm; bu kadını altı aydan be- radağlı tabancasını göstererek : 
ri nezdinde bulundurmakta ve kendisi- - Bana Çolak Hüseyin derler, bir d~ 
ne bakmakta imiş ..• Bir gün ihtiyar ka· man edersem, bağırsaklarını tıkarıtıııt" 
dının ölümlük, dirimlik olarak bir par- Demek suretiyle tehdit ve silAh ı~b~ 
ça güderiye sarılı bulunan iki altın be- etmek maddesinden suçlu olarak h~' 
şibirlik ile bir adet altın yUzUğUn ihti· kında meşhut cürümler kanununa tel" 
yar kadının yatağının altından uçup git- fikan muamele yapılan arabacı IbralıiJll 
U"i görülmUştur. ıdJ. 6 oğlu HUseyinin dUn duruşması yapı 

Gülsüm, karakola milracaatle Refika Suçlu ellerinde kelepçe olduğu hald~ 
adında bir kadının evine geldiğini, ihti· yılan gibi yürüyor ve kendısini getıre' 
yar kadını ziyaret bahanesiyle biraz polis memuru arkasından yetişeıniyot' 
oturduğunu, fakat bir aralık, kadııun d Muh k b !ad D •-hd~ 

• al d al ınl d 'd u. . a eme 8§ ı.. avacı ..-
yatagının tın an t arı aşır ığını ı · t hlrin ah" t • . 1 suçlU' 
d. . . z b h•d· .1 "k d ve eş m ıye ını an altı. 
ıa etmişlır. a ıta, .. ıse ı e a ... a ar . ._. ,. d.rd •ınıııl . . nun tn.K.arına ra5 men, ı enen u 

olmuş ve ılk defa Refikayı celbederek ahit! l h•d· . .. ..1 . Usteoll 
· · l · tir R f'ka d . . k" Ş er .. ıseyı gorgu erme m 
ıstıcvap e mış . e ı emıştir ı; ) ak lf d tt'l 

B ih . kad dah 1 b' o ar a e e ı er. - u tıyar ını a evve ve ır . . . • . ıır 
çok defa ben de ana olarak kabul eltim HAkım; şahıtlorın şehadetı netıceJ ~ 
ve baktım. Bila!ıara Ba)•an GUlsümUn de hlldisenin bir kavgada ailAlı çekJll til' 
yanına gitti. Ağır hasta olduğunu işit- mahiyetin! ve cürmün va.sfını değ!} 

1 
tim .. Ne de olsa kendisine bir emeğiın diğinden evrakın yeniden.. mütalA•~. 
geçmiştir. Ihliyardır. Hayır duasını al- alınmak ve muktezasına gore muaııı 
mak üzere ziyaretine gittim.. Ihtiyarın kılınmak üzere dosyanın iddia maJcan"' 
biraz bana borcu vardı. Dolaptan Uç tevdiine ve suçlunun tevkifine karı' 
buçuk lira aldı. Bana verdi. Fakat beşi- verdi. 
birliklerden haberim yoktur. Bu karar Uzerine jandarma suçlu~ 

Hakim, hadisenin mahiyetine göre aldı. Nezarethaneye götürdü. Uzer 
suçlunun tevkifine karar vermiştir. Suç- aradı. Suçlunun avcı yeleğinin orta c<' 
lu üç kiiçük çocuğu olduğunu ve bun- binden 8 gram kadar esrar çıktı .. J(t~ 
!ara kim bakacağını sormuş, h!kim ka- fiyet ·hhl<lme bildirildi. Hakkında zab' 
dının yanına bir jandarma vererek suç- varakası tutuldu. Suçlu esrar ve e; 
lu evden çocuklarını alını§ ve hep bir- rakla birlikte yeni bir suçtan dolayı 1 

likte hapishaneye gitm~lerdir. dia makamına gönderildi. _.,,,. 

Mekteplerimiz ve biz ..• 
- BAŞTARAFI 2 1NC1 SAH1FEDE - ı (Marifet iltifata tllbidir) mısraı, de~ 
nımızla ölçülemez. O vakit hepiınizln 1 mez bir kanundur. Bunu, öz bayat ınc61 çalışma mecburiyeti, mükafat hevesi, tehi olan bütün meslekler sahasında 
ceza korkusu vardL Şimdi ise, onu ken· görürüz. Dürtmeden hareket oJııı.~ 
diliklerinden duyanlar, yapanlar ilerli- Büyilk önderinıizin, bizim varlık dili" 
yebiliyorlar. Bunlar da, herhalde azlık lücilmüz olduğu gibi. ır 

teşkil ediyor. H~ki~at budur. . . He:e '."'~n.la_rın'. ~enüz. tecrilbe geÇrd 
Bu da, başka bır ifade ile, aynı netı· memış, Uerısını düşünemıyecek yaŞI~ I 

ccye vardırıyor ve .şunu anlatıyor k::Bil- da, b~ iki tesir altında olınadı~ça, il•rd: 
bassa mekteplerde, mutlaka (mükafat), melerı çok ağır gider. Tabıt b~.ıl 
(mücazat) usullerinln, ta bit medeni bir luzun yılların yerleştirebileceği bir ıç• 
şekilde tatbiki lazımmış, Zira, dediğim mal terbiyenin, çok büyük ;olü vard~ 
gibi, yaradılıştaki bir vasfın icabı, in- · Aııknrn . 22/ 9/1 9 

sanlıkla beraber giden ruhi bit hMettir. A. SEN~ 

nı gözleri, duruıu ve umumi vaziyeti 
meydana koyuyordu .. E'.vvcl/i. konuıma· 
mak için kendi kendioiyle mücadele etti· 
ği aarulırdL Sonra, &ni bir cesaretle an· 
lattı : 

- Böyle bir feyden haberim yok .. Bu 
adam bir hırsızdır, evimizden eşya çal· 
dığı •ırada kocam geldi. kendisini ya
kaladı. 

Hi.kim anlıyamamııta 

- Nuıl. hınız mı } 
- Evet .. 

Hakim bu defa ıuçluiardan Melımede 
sordu : 

- Ne dersiniı:. sizi htrı&Z diye mi ya
kaladılar > 

- Yalan aöyliyor, beni Emine vaoı

taoiyle eve davet etti, gittin\. Orada ya
kalandım .. 

Bu defa Bayan Lamia aöylediklerin· 
den vaz geçmiı gibi atıldı ' 
- Af buyurunuz, dedi .. Ben yalan söy
ledim, doğrusunu aöyliyeeeğim. 

Genç kadın durdu. Dudaklarını ka-
natacak kadar ısırıyor ve düşünüyordu. 
Sonra devam etti : 

fsı* 
- Kocamla aramızda otuz y8' '/J 

vardır. bay hakim .. Ben hayatımda 
defa bir zabıta memuriyle görÜf~ 
ifade verdim. mahkeme huzurun• 

tım .. ilk defa.. ı:r 
- Bunun hadise ile alô.kaoı yok 

•a ke•iniz >. . 1"' 
- Size yalan söylediğim için ıı.• , 

•· K 1 b' el•,. verccegım. ocam namus u ır & 

dır. Ben ise fakir bir ailenin kt%1f1rı''~ 
ı1"· 

Beni annem, babam hemen zorla ~' 
ccğim bir ıckilde evlendirdiler. Be" ,>· 
ha bir acne evvel. bu mevsimde rll ,, 

lep ııralarında tahsilime devam •":J 
ken şimdi evliyim. Hem de b•\~ 
( .. ,) in kamıyım. Kocam evlenin« d<' 
ni ve namusumu kendime emniyet e ,ıı 
mcdiği için, bu Emineyi evimizin V ' 
katına kiracı olarak aldı. Maksadı ,ı· 
nim namusumu bu le.adına emanet ·pi 

mekti. Eminenin bu mühim hiz.n:ı.el~ 
mukabil kendisinden ev kirası .ı 
yordu. ,. 

llffllZ777Zz7zl7,ırzıız:z:zz:ız>:Z2:Z:ZZZı'V:ıff'777Z:l'Z~/~2/.'.2r.LL:rZ27':Lrz:nzti!r.2%lZZ'ZI~ bütün kar bizim değildir. Biz yüzde yet· 
mit beşini alırız. Yüzde 2S i de bu ku· 

n• - Sen b;; işin içinde necisin? 

Demek ben, şahsi ne.mu.umu 1<0 ";!., 
mıyacak kadar korkulan bir insa"cl Jıl' 
Kocamın bu hareketi beni fena b tı' 
müteessir ediyordu. l,tc bu Em.ine. / 
gün bana geldi. Mcbmcdin benıırJ• ,1' 

rüşmek istediğini söyledi. Kocıunlllo .J 
muaumu emniyet ettiği kadın be.ıı• ,JI 
buluyor ve bunun mukabilinde par• 

BÜYUK ROPORTAJ 

Ben Haydudum! 
--c--m::z=-~z;ı;;u;ı,'fZ.{7:.oı.rz;z::ı.::z::a y CIZ4ft: CURT RIESS 

tO 

Tahsilat zamanı idi 
Yarım saat bile • 

geçmemış, oto-
mobilin icı tıklım tıklım • 

dolarla dolmuştu 
IJtc yazd'.ğı mektup: . j olan 3000 i buluna bir kuponun dörtte 
c- Belkı bu beşer aantımlik tali ku- birini kazanmlf olur .. Şu haldetam ku· 

tutarının bi.zim için olan genit ehemmi· ! pon için dört defa S ıantim atm.aıı. Ya
yetini birdenbire anlayamazsınız . . Şunu ni 20 santim vermeıi 18.zun .. Radyo ma· 
bilin ki bu kutulardan Amerikada bir 

ınj]yondan fazla var. Ve her biri en ap
ğı günde5 dolar temin eder. Verdiği

miz mükafatlar aldığımız paray" nazaran 

kinctini 1 O bin kupon biriktirene veriyo .. 

ruz .. Anladın ya... 1 O bin kupon biriktir• 
mclı: için 2 bin dolar oarfctmek liizım. .. 

Yatak odası takımı için de 1 7 bin kupon 
na kadar kıymetli olurlarsa oltun yine İcap eder. Zannederim bu i,ön bizim içÜı 
lı.iı; değerindedir. En utta bir oyuncu, ne kadar ııenit hir kir kayna.it olduğu. 
kutuya attıiiı 5 ıanlim ile auml oumanı Dll tAh.mio ..Jebilirsin artık . .. afih 

tuların bulunduğu yer ıoahiplerinindir ..• 
Bu mcktubıunu okuduktan aonra yırtıp 

Harlenı'e gelmiştik. - Ben bu işin mUfettişiyiın ..• Tabii 
Eddi, otomobili henıen her köşe ba- yalnız bu ıruntakanın ... 

şında durduruyordu. Bu köşe başların· - Topladığınız paralan ne yaparsı-
da, bir tütUncU, bir pastacı, bir -kerci nız? 

atmağı tabii unutmazaın ..• > .- ~ 
••• bir yemi~i, bir zerzevatçı, bir kasap, bir - Bankere götürürüz. 

f rankın mektubu da bana tam istedi· her~, velhasıl çeşitli dUkkA.nların Ön· - Hangi bankaya! 
\erinde genç, ihtiyar, daima ve bu saat- - Bankaya dernediın, bankere, dedim. 

ğim ma!Gmab nrmcmifti. 
te nöbet bekler gibi Eddiyl bekliyen bi- Bizim kendi bankerimize ..• 

Şimdi Harleme doğru yol alıyorduk.. ri vardır. * 
- Eddi. dedim, m-li bir dülckilnm Otomobilin durduğunu görür gı>rmez, BütUn Amerikayı saran bir piyango 

oahibi bu Pin-Bal dolaplarından bir ta· ellerinde kitap gibi bir paketle yaklqı· var .• 
nesini kendi heoabma Ntın alır ve bü· yorlar, paketi Eddiye veriyorlar, Eddi Bu piyangonun adı cNuman plyango-
tün k&nnı kendisine huretmek istene ne de bunu otomobilin içine fırlatıp atıyor- su> dur. Ve her gUn çekilir. 
olur} du. Paketlerden bir tane atılırken yır- cÇekilir> diyorsam dil alışıldığına ve 

- Hayatına ehemmiyet vcrmiycn. tıldı. Avrupada yapılan piyango keşidelerine 
Ürunı ıokakta bulan bu dediğiniz şeyi lçin:n tıklım tıklım dolarla dolu oldu- aklım gittiği için söylüyorum. 
yapar.. Halbuki Amerikada berke• en· ğunu gördüm. Buraya geleli beş dakika Bakınız bu piyango nasıldır, size an-

yordu. o</ 
Buna eVTela isyan ettim. Hatti 1' f( 

ma anlatmak İotiyordum. Fakat • .-el• tı! 
na halde canım ııkılıyordu. MchıttjJ; 
nüz eve geldiği 11rada kapırun ycJI t,ıf 
ğunu hiaoettim. Bu ıırada Mchırıel bJ 
ıımdaki IU\dalyede oturuyor ve 
lı:andırtıcak oözler aöylüyordu. ur/ 

Neye uğradığınu anlamadan k 

yanımda buldum. Bana: 
- Ne oluyor, dedi. 
Aklıma derhal bir yalan geldi: 

- Hınız var, dedim. dl· 
- Bu ayakkabılar kimin~ D• nını sever.. bile olmamıştı; topladığımız pararun ye- latayım .. 

- Bu tali dolaplannın parasını fU kunu ise on bin doları muhakkak çok- Uç haneli her hangi rakkanu seçmek - Hırsızın olacak.. P 
halde •iz verip alıyor ve ondan sonra tan aşmıştı . suretiyle bu piyangoya herkes her nu- B. Hilcim bu adam, koeanıd•" :;,,., 
dükl<Anlara yerleştiriyonunuz.. Tahsi!Ma daha yarım saat devam et- mara için beş santimden on dolara ka· rak, hırsızlık suçuylc mabkemcY• 

- Evet .. • tik. Otomobil içine yığılan paketlerin dar ve istediği kadar numara almak mek için beni de ele verdi. • \ ;;t 
- Peki arna... Bu da bir sermaye yüz bin dolardan faıla oldul,'\lnu tahmin ~artiyle iştirak edebilir. Kazancı da bi- HCKOM DAl.'.l~di~ıtf 

metclesi değn mi? ediyordum. re altı yüzdür. Yani seçtiği numaraya ifadeler böyle bir tekil aJıne• <;o~'' 
- Tabii ... Bir dolap 320 dolara mal Eddiyc sordum: on dolar koymuş ise ve bu numara da cilcr salonu terke davet ediJdıl«· ~ Jol 

oluyor ve maliyet fiatini bet günde!... - Bu paraları veren adamlar kimler- kazanmış ise altı bin dolar alır. öğrendim ki hem bayan L.Ami•· b< iil V 
Çıkanncaya kadar akla karayı ocçiyo-ıdir? Bu piyango her gün cKeşide> edilir .. oızlığı kabul etmiyerck daha la•l• y ~,I 
ruz.. - Bizim tahsildarlarımız... Yani burada her gün piyango var de- zartıcı bir ıuçla hakim buxurıırı• J• .Jtı' 

uk bih11 
Eddi aaatine baktı.. - Onu ne diye sana veriyorlar! . .. mektir. Hemen hemen iki sokakta bir Mehmet. bem de on lira m • 1,, 

- Ooool.. Dedi . öğle olmuf .. Tam j - Çünkü benim namıma tahsll et· ve hazan bir sokağın dört beş yerinde İçtimai faciayı hazırlıyan Eırıin• 
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ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı 

Saat ı 

Vahşi hayvanlar 
13 - Yazan: Kemalettin Şükrü 12. 30 • r 2. 5 O Muhtelif plak neşriyatı. 

12.50 • t3.1S Plak: Türk musikisi ve 

Nasıl TerbİJ'e Ederler ? 

halk şarkılarL 
1 3.15 • 13.30 Dahili ve harici haberler. Bir hayvan mürebbi•i anlatıyor r BiZANS ~~.~f.!X.!.lf.i..'f!..'.'."'i,Ç.'.'.'.'.'.f.'f /~"(i ............... . 

••••••••••••••••••••••• 

Evet •• Ben Piçim .. 
Ak~aın ıneşriyatt : 

16. 30 • f 9.00 Muhtelif plak neıriyatı. 
19.00 • 19. 30 Tiirk musıkisi ve ha1k 

şarkıları. (Fahriye ve ar· 
!:adaşları ) 

Aslan ata nasıl biner? 
Benim piçliğim sizin kah
peliğinizden çok üstündür 
Ben yalnız kendime güveniyorum 
Sizin gibi işve basamaklarına 
tırmanarak hovarda kuvvetleri 

ile caka oe fiyaka satmam 

14 45 - 20.15 Türk musikisi ve h lk 
şarkılan 

(Mahmut Karınd ş ve 
ıırkada,ları) 

1

20. 15 • 21.00 Plakla dnns mu ıkisi. 
21 00 • 21. 15 Ajans hoberleıi. 
2 1 1 5 • 2 1 5 5 Studyo salon orkestrası 

Filler çocuklar gibidirler. Fok ba
lıklarına voleybol, kangurulara 

boks, ayılara bisiklete binmesi 
nasıl öğretilir ? 

Gülerek 
_ Şara~ dayanamam doğrusu.. Dedi.. Hele böy~c ne-

füi ol H halde bu ..,.,....P ta Biz.ansın bodrum zınd n-una.. er ı--- .. 
lannda kala kala epi eskimiş .• Beni de yiizlerce aşıkınw non-
derdiğinizi böbürlene böbürlene söylediğiniz o bod~ 
yollamak niyetinde olduğunuzu müjdeliyorsunuz.. H Y~1 

L-'--, y .... da n-örelim.. Belki Bizansın nltmda Bı· 
UGIUUmt.. apın.. .. B l 
zansın ünündekilcrdcn dah:ı merci ftahbeler bulun.:m.. ~. 
ki bu lm.hbeler diyannın alb üstünden iyidir .. 

T eosya kendinden geçerek haykırdı: 
- Fakat ıiz kimsiniz? .• Yalnız beni de!il.. Oü.ün ~iunsı 

tahkir edecek kadar küstah olmak için n ye.. Han<>ı lu:v· 

ISTANBUL RADYOSU 

öğle n<."şriyatı : 
1 Z 30 Pli'ıklo Türk musıkisı. 

ı 12. SO Havndi . 
12.05 Muht lıf plak netıriyatı. 

Ak,am ne riyalı : 
1 q 1 Pl"l.l l d M musıla i. 

: 19. 30 K nfcr 101 • Beyo~lu Halk vi n -
ınm 

'2 ) O ) Burh n v • 

•. 1.ı, rı t ır fınd n 
Tıırk m 1J ıl · , \ • ~ l'~ . rbhn . 
("' t .,, ırı) 

2 1 1 ) Orkt-ı;tr:.ı vete dayanıyorsunuz? . . 
_ Ben kim miyim? •• Ben bir serseriyim.. Adım &u:e bır "'ı 1 'i Aj-ıns ı·e lıor h [, !eri 

ifad etmez Serseri olduğumu ıöy- Yürüdü.. Hançerini bir daha yokladL j 22. 30 inci Turkçe ş n Pıynn rcfnl:nt:y-

~ k~i d.a mi? Dahasllll istiyor Nasıl g~ldiğini, naıd get~ildiği~i .bil- Kollarını birkaç !cere 83Uayarnk s&rstı, le· 
? miyonlu ki nereden çdıtacaguu bilsın. ilkti. Avrupa c;tasyon1anndan bu nkıam 

11"1~:: •• .,ti • •1 Ben bir pİ· lıi t.alie baaktt.. _ Ya lmmet... 
4 

dinlenebilecek sctnıe program : Arsl n bir knç gunde bu kafesın ıçuı- Bır muddct sonra kafesi kaldırdım.. 
• AalacllO ye,an ~ •• • • Ve L--un' Meydanı boydan boya y\irüdü.. o· k _..J! -• SENFONiLER : dckı eşyaya nhşır. Arslan rlık kol'lonadnn btın üstüne~ 

,.._ im Ullf -~ uen ryere m-ıvıveuı rden tmnei?c b... ğ k er-···· llUS ..-..- ön'" d •-- al •• 1--- d .. -Y 16 30 p · k Tahıl mtirebbl yine muntazam olarak ma · ve lt oşturınağa alıştt. içliiim • • blııpelifinisdeo ve Bizansı· un e -P ı uç -ı>I var ı. ladı.. . am ıs::ı dalga'll : Senfonik L k 
~--·- .,.:;: -'L•~L •ald~-'--.I-- daha Etrafta merdiven~ benzer bir f<:Y yok- S konser (Lalo. Bach. Mourt l"tndy Fa- el vermekte devam eder. ın bır gün Sirkte arslan gozüne 
........ -

1 ~ öylediğimiz gibi merdiven, alt taran Ravd Chah . ) · · Bır k ç gün sonra murehhi, farkına ..:ıddellıce akseden projektör ziyasında., 
üstündir:· C~iiim bYY~ .iae :· tu. Halbuki bu koca konağın her halde görünmez bU- tekilde ve kınanarak mi- ur~~AFIF ~ENF~~;~E. vardırmaksızın kafese gırer. Arslanın k rklu v alın demir dikenlerle müceb .. 
nez kendimcled ... Oro1Pular silM lfVe • • ____ ,_ ~:... kab -·•· yordu.. . R · l nıuhteınel bır hücumwı ı~arsı kafeste. hez 1.ı şını ısn-dL Eğer derhal ve a• ..... alt katana ~ yeya ..- na \"&Aa· 7 1 O B 1 le • ...., 
aainaldanaa brmanarak hovarda WY• cak bir merdiveni otmuı IUımdı. Vasıl, artdı: her şeyi cöze almq : · ~r ın ısa dalgn~ı l-lafıf konser. ki eşyayı keııdıne siper yapar. püsküren makinelerle yet~meseydik. 
vetleri n niifudan Be c.b Ye fiT.ka sat- " deki •. k dan bir tanesini aç- _ y k t !.. ( 8.15 de" mı) 9.20 Parıs kısa -dalgası: Hayvnn, mürehbisıne ve sesine, ko- atı parçalıyacaktı. 
mam. ~ lmVYedi aüfudu. Önun uç apı wne Plcik 9.30 Berlın kıs\ dal •a ı: Plak 9. kusuna alışık olmasına rağmen onu kar- Ben <le bu hftdi:sedcn sonra ve 0 gün .. 
nlYet " teftetli fa1üte t.a..etleri.. tı.. Diyerek ilen otdmq'lı. 30 Berlın kıs dalgası: Enstriımantal şısınd ve kaEesln içinde görUnce yınc den ıtıbarcn arslanın süvariliğinden Vll.I 

tstfll'leftİa arkamdan köpeklerinizi sal- Semdi. _ • _ Otuz: basamak kadar indi. kon er. 9.4) P ri~ kısa dalgası Pl~k 1 O. Urker. geçtim, Görüyorsunuz ya, arslanın al( 
Kapmın açıldagı yer bcr aralığa çakıyor- .. • 

dınnız.. Ônune ufak bır pençerent.. .. avdınlat- 30 Keza . 1 f.50 Keza. 1 J. Kez.1. ~3 Mürebbi, kafesin içinde de yine değ- ısım1asın saılc olan kötUlüğü, valışell 
Vasil bunlan söyledikten aonra tekrar du .• Ve bu aralaim sonunda da qağı- tığı bü- sahanlık geldi. Berlin kısa dalgası Hafif ınwiki ( 14.1 «; nek ucuna taklığı et parç.asını hayvana dcğıl, projektörden ürkmesidir. 

içici muaamaa batana ıeçti. ya üıend'dar. t,;,b merclivel~ vardbaktı . . ı.. Pe!tçere, insan boyundan uir bayii' dev mı) 1 3.1 O Bukreş Plak musıkisi uzatır ve tıpkı kafes dışmda yaptığı gi- Yıne ırkte en iyi artistlerim, {illerdir. 
Şaraba karp raifı YardL Mer ıveıun ~ma ge lp te 1t>• za. · ksekt lduğu • • L: .... ___ 1 __ ,._ • ( 14.25 Oe\'amı) 14.15 Paris kısa. dııt- hı değneği kısalta kısalta kafes içmde 2 !ılım var. 

·-'- . la ___ ,._ d'b• .. .. yu e o ıçm a•ua.ınn SOaaga nu- d A 
1 Cümüt kupayı doldurarak dikti. man, , ..... nvan vrattarıUL 1 1 gorun- • . . • ·~· . ı ensı Mopelycden konser nakli. 16.1 S e ona avucu içinde et yemesini öğretir, rs an ve kaplıı.nlara nazaran (ıileria 

• d • • d • d·~· . .. _ betle hangı ıevıyesıne kadar mdıguu an- R ,,_ d 1 0 lıc:t O d ti .. k ,A • tal ıatle · d ı · ' d ' ı . h 1 ,~ ·ıı fri aYUCU ife pala bı,.ddannm çerç:e. ıneı: bir ennlrğe oğr:u ın ıgım gordu. • • oma ..:ısa gaııı : rg ve opran. t 8. a .,.. mr. n an sonr c erı as emu:nm , rı a ıa ıyı ır. yı uy u u et" 

velediji alanı tiJdildeo IOora ı Ne yapşcakb ? lamalt imkansu:dı. • . l 3s Roma kısa •'lig ı Karışılc orkestra masanın üsUerinde tutarak hayvana oldu~u gıbi çok kötü huylu filler de v~ 
Cid• deci• bir d. Vasil bulunduja asabi baleti ruh.iye Sahanlıktan bafka bır merdıven, tek· musikis.ı . 19 Bukre~ Motz j orkcııtr sa. buniarınB üstlerine çıkmasına öğretir. dır. Bır tarihte öyle kötü huylu bir (l. 

- • • ıyorum. a. 8atka .• .~- · · d ı~--.. d-t ed-A-'- ~ fazl d .. - rar aıağıya doğru UZAnıyordu. , 19 15 Varşov : Pliıkla h fif mu8lki Öyle zaman gelir ki hayvan artık et hm v rdı ki ..• Bır hayvanat bahçesınt 
yeceğina YU' ... ? Ve arkasan dond11- ıçm e ~ u ~ eya 4 UfU· • ı d ı 1 k •· r. 

- d T örmed• oecek vaziyette değildi. Ve buranın ltapısı da yc'ltt~. 20 Uıipzig : Orkestrıt. konseri. 20 50 o masa a >un arın tıl.('rme çı mağa ve sawua~a mcchur knldım. Yine baŞlct 
ğü 7-bJ'flllD a eo.ya~ı ~ • .. A el " • b" kanır vermesi 1.izun Vasil, çar ve naçar bu ikfaci merdi- Bukreş Plitk. 21 Varşova Koro konsc- oynamağa nlrşmıştır. bır genç filim vardı. Bu da oyun ba,c 
Şüp eaa yatak odaama gunıqti. c e ve anı tr • Yenden de ••amya indi ri. 21 1 O K l • V f. 1 k Artık yavaş yavaş ve muhtelif hay- lar haşlnmaz bağırmaga başlar ve baı:..-ç!!-'I.-!! od b• dL ...,. c» • • o onya. est a ya a ~mı.. 

1 
M . 

1 
C o ... ~ 

unau anın lr'U enet açdıı: olan • • .. . 21 40 p . '/. S van .ır c anCJ• kafesıııe sokularak ay- masım Jt.ilun illere sirayet ettirirdi. 
bpısı kapalı idi. Gen donemudı.. - Biım di - B 'r1· "~te: Çıgan orkestrası. 1.4 ıu suretle, lalim cttirılıder. U ~kn hır {il de bir kolayını hulur 

D .. ·· ı · -• ·. olduğu ye- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• e ın l:ı a dalgası· Uvertur vals ve T 1 1 k .. 
Bir kapana tutulmak lbtimali karp..! onmuı o sa. yıne ~~mı~ y t · ' ıın lıltı ten sonra ınurebbi hay- dtıuı1a bağını çozcr ve başını alıp gid~ 

sında tetik bulunmak için ~endini yok· re avdet etmiş olacaktL Halbuki artık bir arın nıaOış 1"'· 22 Roma kı a ve orta dnlgala· vtml:m saatlerce tetkik clıneli, dnım!l ldı. Bu fıl yine bir sabah ayağının b84 
____ ı,. • • rı r cestr ve vıyoloruıcl konseıto u .. · al ı lt d b l · k 

ladı.. daha Teosya ile kaı,d..,. ...... ıstemıyo:"- 22 45 23 0 
.. muş ıec c m • u undurınalıdır. ğııu çozınuş, sır Len çıkmış, yola dü:ı:itlc 

· 'Bukre~ : Kuçuk orke tra. · • Ifovvanl" · al t k d ı · d k b' kö Hançerini kınından çakanp soktu. du.. p k ~ k ZJ " .. t, m uyc t ·en ı erme ya- ınui', cıvnr a y. ~ın ır ye vanm§-c 
- Kollannı ıilkti.. Vakıa, sebebini bilmediği halde, yİn~ Yine Bu Sahifede 4~ g 1$ d lgası. Kmoth or eııtra I, • UJllCI ,şlerı yapma 'il mecbur lululına. Koy fırıncısının soğusun diye tezgJhı4 
Ş .. h • bu bd tehd'd' ona suratına fahi,eliğinİ çekiruneden y J Ppeşte orke tra.. m:ılıdırl r. Eğer huyların gidılirse on- nm onun sıral dı ı sıcak ekmcklcrı re. 

up esu Teosya ar 
1 1 vur:. M b bd kaq tığı ıert ba- ... eni ve heyecan '·.· o mALAR. OPERElLER. !arın, murcbbılcruıın yanlarınd bulun- ın~. k rnım doyurduktan sonra bit 

boJuna savwmamlflt. d rek t~ ud. ~':8 B ı ~=beraber ar 1 • 1 O Bertin kı:;a dalgasa : Opera musı· duguna dıkknt bıle etmeden kendi k~n- kışl.ı ml'ydanın gırmiş talim yapan 8Soı 
Biraz ileri gittiğine cant akıl t.ul .. _,_ e enlnab.ımdahL 1 __ :.~---· agehnek. S )İr roportaj tefrı-~ ltiai. 22 Mıliino, Floran:>: Pietnnın diLruı· oynarlor.. kerlerı kaçınnış. \Arbsından yetı.şen 
fti tatlıya bağlayıp buradan kurt ma- ua onuna " a _.,. _..,.y - k h ~Ro · il t B b d t I .. d 1 

• • ek • • ord : asın •t aşhyoruz : mpıco Oıt OpCre ı en, Un an O UZ C-H CVVC oyfo hay- <im arın1 OllU kışla meydanmd:t y ka .. 
nrn kolayına bakmak varken kabadayı· ten ıçtinap ebn utiy u. • c '...I : OOA MUSiKiSi . vanlar t.t-rbiye cllıın la, onlar, evimin lnyııl gclırdiler. 
itle göstennenin sırası mıydı? Bu odadan çdanak ve büyiik sofada 11.A E 12 Berlın kıs dalgası : Od musiki- ıçınde fidE.'la kcdı ,ılıi dol.ışLrlardı. Ha\- Fıllerıın ıçindc en ihtiyar olanı bir 

Fakat bir kerre olan olmu,tu. bulunan diğer iki kapıyı yoklamak.. IY4QCera : sı. 16.35 Rom kıs dalguı·Pıyano-ke- tJ. buııl rdan bır ıkı tau .... ıne ata bilc
1
gun hnn adam akıllı bir oyun oynad~ 

Şimdi iJin içinden sıynlmak gerekti. Bundan ne çık caktı ••• ? Du"sk.J!n/er~ E ~ n - vi~·olon~el trıyosu. 23.0'.i Pe~te bınıney~ ogrettıın. Bakınız hunu nt-:ıı 10 guu, sırkımlc bcrnber Magdeburg şe-b-
Yatak odasınm kapalı kapumı aç- O kapılar her Ualde bır yere eçdıyor- U ~ : "r avlı iiletler kuıırtetı. ( Betlıo :en) yopLırn, sı ·' nnldlayun Atın başına oıı ı ıne gıdiyorduk. Bc.n bu ihtiyar illin 

ınak faydasızdı... du .. Bu muha""a.1'-· Fakat aca~ 0 açı- • 
9 

: DANS MUSıKtSt . ..,;ıntım uzunluğunda dcmır clıkenlerlc; ustwıd hır Hınt nuhracesl gıbi 1mrul .. 
O kapıyı açmak. Teosya ile tekrar lan yerlerde merdıve~ ben::er b"'cy bu- Jdaresiz/ik/eri y"{j .. E 21.40 Pra ima dalgası. 23 Varşova. ınuechhez bir başlık gcçırdun. Sırtına mu~. im vazıyellc şehre giriyordum Fil, 

kl.UJılaımak demekti. labilecelc: mi idi? . • .. d h ı · • 2 3.20 Lüipz.ıi;. l3.4S Rom . 24.01 !(o- d mc.şuı bır semer koydum. S~merın bırdcııbıre hortumunu kaldırdı. Vo 
Salonun knpasutA doğru ,ürüdü. Bütün bu ıüpbelı neti~ler: Vastl.e : zun en ayat se l ~ lony .. luslune hı.r k fos bındırdım. Bu kafc:;e,lol nen k~vveti ıle koşmağa başladı. • 
Kapıyı açtı.. önünde duran ve yalankaVI vaıayette dı- ~ Önünde SÜrükfenen·~ MUHTE.UF.. et parçaları \•asıtasiyle arslaıu roklum. Bır ınuddet sonr kendimi, bendea. 
önüne ge • bir meydan çıkta. hi görünmez kar nlığa inen merdiveni •• : /erin macerasıdtr • § 10.30 Rom lcı:s dalga ı. Arap ve Boylcce hır müddet rslanı kafes içind~lcvvel"' hre gelmış olan lıir cıınbaz .kum• 
Bu meydanlUJda ı-!-ıeJer y-•....... tercih karannı verdirdi. Rumca progranı . ve at iJ.stune ai•c:tırdım. P ny ının f ıllerl arasında buldunl. 

1U1I1 U&LU •••••••••••••••••••••••eıeıee••••••·····~ ,, 
_;Q!!!ı 5151 ------ -- u -ii-mM:ii - ı:ımll!iPr Mt!CJI\ yunu ç kli. Talıp, yine p:ırasız l~aMZ° katını çekti. sevkcttı. =- lc~ı,l,kboukray gırelrken şehirde başka (J.c 
,,,.. " B f b B .. . . w unu a mıc: onları a 

BUYUK H r ALK MASAL/ u e er bir daha Hatemtay aş vu- ır gün onu veznedardan Ifatemtaym - Bu dunynda şundıye kadar gelmlşlko~rn~tu. -s• n Y nın( 
.rl rardk Y rdım istem 'e utandı. s hte pusl sı ıle l' ra alırken yakaladı- geçmiş ve şimdiden sonra gelecek insan- l"ıller, çocuklara he 

1 
fi( 

H A T E M T A Y 
Utandı amma ... Dah:ı hliyük hir ah- lar. tar içinde benim kadar zengin ve benim lka(lar tallı sözden an~~::.,er.oı..:~:tah 

l.;k. ızlLk yaptı. Hatemlay da iır"""'·ını ve yh"ısını tak- kad 1 " "'k fı.l ' L ' l ı if ~ ....., 
u.o.> .... ar >uyu , •,cenap 11.ımse var mı- gc en, ı l alı seven hayvan azdır. ~"'iller. 

Esasen fenalık yolunda yanılıp ta b~r lıt erJen hu sahtekar ve sefih gence fena dı.r, olacak mıdır. .. tallı söz, şeker, havuç ve ckmclt ile ter. 
defa ilk yanlı.ş adımı atanlar e!ler kendı- hald1.! hiddctlenm~tı . Artık herke.<ı Tali- Dedı. ~ıyc olunurlar. Asli zora gelmezler. Fi. 

yazan • Orbay lednı çabuk toplamazlarsa daha büyUk but muUak surette idam edileceğini sa- Gurur, çok fenadır. lı tplc lıa !ayıp çekerek olurtmağa yilc 
• ~ fenalıklara sürüklenirler. nıyordu. Çilnkü Halemlay aynl zaman- İnsan ne kadar ıyi olursa olsun, asla zü koyun yatıtmağa icb r etmek d:lilıkc 

J - Talıp, para sıkıntısı içinde, kecıdısine da Bağdadın da hakimi idi. kendini beğcnmeınelidır. llr. 

J b fil ı ! Aksı b' .. iyili!: etmiş olan, Hatemtayın yazı ve Fakat Hnterntay, daha bUyüJc bir Ali- Hatemtay, o kadar buyüklür.ü ile be- Bcuun fılleri olu-4-·yı ve YÜ"'Ü k .. GURUR, ÇOK er NADIR.. şte u se ı ve n 1 u z genç ır gun ah o • w•uı .. .... 
re. d k d · unuısını laklıt ederek bın altuıhk s • cenaplık göslerdı. raber mağrur olmak gibl bir küçU1düğ. c yuıı y lmayı ô,.;.re•·nek ı'ç'tn ta•L•k: et•L Bundan yüzlerce sene evveldi .. . Halem taya müracaat e ere yar ım ıs- e; ... w.11 W< 

d . te bır pusla yazdı \'C bunu Hat.emt.aym B' ü • ı d d' ı k·.,- ı etı ek d•1..tli. ğıın usul şudur.· Basrada, çok zengin, serveü adeLa bü- te ı. - u· m cnın , e ı, ma ı wr ıı • """l' 

H la h 1 d B . lreznedarma rıotürdü . idam ctL k kol d F k t o affet Onuıı l>u so··zu" nu' ic: l nl d ih Evvel~ fıl ' it d k tün dillerde destan olmuş bir adımı var- alem y, onun a uıe acı ı. ır b u'tne ay ır. a nu - ,.ı r arasın a • m ına saman an ocama-. 
dı. pusla ilzerinc: H tcınlay gibi, herkese iyılJc yapan mek büyük hır lıcenaplıktır. Ben, Uyar, çok yaşamış, tok tecrübe görmüş bır top }..anın. 

Bu adamın ismlne cHalcmlay• derler- c Bu kağıdı getiren dıırna bin altın bir d ına karşı, imzasını taklıt ;;uretiylc hakkıma tecavm eden bu gcncı affcdi· lıir adam da vardı. Bu topun k lııılığım her giin ıo saıı-
di. veriniu cümlesuıı )•a7.dı ve imzaladı. fenalık yapacak Basr da kunsenin hu- yorum. Heın sade affetmekle de katını- Bu adam her şeyi d..., tU söylerdi. tim a:ıaltırun. 

liaterntay 0 kadar zengindi ki, kim ne (Talip) e: lunımyacağına emin olan veznedar, Ta- yorum. Ona, ölünceye k dar g~inebıl- Hatemt.aya: 14 gün içinde fil, artık korkmada& 
islerse derhal verir, herkesin yaı·dımı- - Al bu kağıdı, dedı, \•eznedara gö- lıhin getirdiği sahte pusladan şı.iphclen- ınesi içtn kUfı hır e.rvet ve bır de uuı, ~ .. - :: Hatemtay, .d ı, 0 kadar büyük oturmayı öğreruu.i~ olur. 
na koşardı. tür, sana bin altın versin.. . ınedı ve hin altını şıkır şıkır Lıu sefıh bağışlnyoruın suz so~·lcme ..• Taı·üı dediğin derin bir Yuzü koyun yatması için de evvelA 

lyiliğı sever, ilme hürmet eder, büyük Talip, puslayı sevınçle aldı ve doğru- gence saydı. Talıp, hem ölüımJen, cezadan kurtul- hazmedır. Onun ıçınd neler saklıdır. rk yaklar üstünde çömelmeyi son111 
k .. d koşltı Din ··it ı <>ld l l ll'(b d on avaklarıl öne do1'ru kaymasını uçük, genç ihtiyar, bütün Basr um ha- en vezne ara · · .. ın .. 1 ve T lıp, artık p:ıra bu manııt yo tmu ve mu,_., hem d yeniden paray k vu muş- c. etl gcçıuiş uıma.nl rda Allah senin ~ b 

Yır duasını alırdı. yine eski sefih kumar, içki hayatına dal- kolayını oğrenınişt.i. tu. l· dar ıyı ve ı:engın adamlar da ynral-

Yinc bu zamanda ve yııı"' Basra şeh- dı. Bir tar ftan içki ve kadın üt ınlerin- Hemen H lemtayın ay ldarın k pan- mıştır. Fakat ben sıze bu geçmiş uı-
rınde cTalip• adında bir genç v rdı. Al~mı" kudunnuşlan beterdir derler, de vur patlasın, çal oynasın ya"ıyor: dı- dı. Artık sef hatten vaz geçtığın , n • ın nl rd n defıl, ycışııdı ;ıınız z mandrın 

Bu genç, babasından kalan mirası iç- hunun gibi Talıp rlık akıllanacağına ğer taraftan da parn suyunu çektı mı muslu bır hay t yaş y.ıcağm b hsd ce •ırn. Sı:z, k ndıniı.den d ha 
ki, kumar, kadın uğrunda ve aı bir za· yine eski hayatına haş~aclı. hemen sahte senetleri~ Hate~tayın vez- dı .. . . . . zcı.ıgin bır kimsenm olmadığını iddıa 
nıan içinde yemiş, hitlrm~Li. Sonra da Koskoca bir baba ınırası mahvolduk- ned rınd n altınları bıner bmer lıyor- Hatemlay ~akıa. ıyı k lplt hır ad m- edıy r unuz. Yanılıyor.sunuz. Sizden da. 
Çok perişan bir h 1 d'" .. tU tan sonra Hatemtayın verdiği bin alta- du. dı. Fakat net.ice ıtıh rıyle o da bir in- ha çok zengini var. Hem de bu zengin, 

Bu kadar sefih 0~: b;;:ç pek tabi- nın ne dayanacağı olur ki... • Bu gencin ~ürdüğU seEahat ve sadet- sandı. lKr erkek değil, hır kadmdır. 
ldir ki .LuL d 1 Tabü bir mUddet soo.ra bu oara da su- tiğı paralar nlhayet herkesln naun dik- Yaolı4ı bu iyi hareket onu rıurura D!&--..:.1' , aıuaıunz: a o ur. - - ~ -

ö retırım. 

Halk, volc-rbol oymyan Fok balıklan. 
nı. boks yapan Kanguruları, bi.sıklet( 

bmeıı yılan g ırduğü uman hayrett« 
k lır Bunları nasıl yapabıldıklerini hulııı 

ın k içın m{ıtcmadiyen kafa yorar. Ba. 
lim bunlar:ın e.!n·arı, fıtretin bu hayvaaı. 
lar v rdıği bazı hassalardan istifadedetl 

~ka bır ~Y değildir. Kangurular ta. 
- SONU YEOtNCl SAHlFEOE -
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Bugünkü Türkiye Şüpheli yerlerde arastırmalar 
.> Berlindeki 

iki Gömülen bir medeniyeti şebeke esrarcı 

meydana çıkarıldı .. 

• 
resmı kabul 

BAŞT ARAFI BlRtNCt SAHiFEDE 
rı bir sırada Alman ve İtalyan milletle
ri samimi bir dostluk ve siyasi iş bir
liği içinde birleşmişlerdir. Bu müşterek 
siyaset kendi hüviyetlerini teyit hak
kında ayni imha edilmez iradeye da
yanır. 1ki milletin bu siyasetleri iki dev
letin dahili sarsılmazlığı ne yakından 

Amerika 
Güzellik kralicesi 

t 
ııı--

Babasının hararı ile meydana çıkaran 
• • şantiyedir .. genı ır 

Bir Rumen gazetesinin yazısı 

Sabıkalı pervasızca : (ölsem ben 
bu esraı>dan vazgeçemem) diyor. 
D..in zabıta bazı şüpheli mahallerde tahkiknt evrakında, bu esrarı Çakır aHikndardır. Ekselfuısınız hakkında ve 

yaptığı taharri.} atta; hali faali~ ette bu- Mustafa ve bilahara Kamilden aldığıma hakkımda yapılan nümayişler bunu bir 
lunan iki cc;rcrkeş şebekesini yakalama- dair olan ifadelerim sernpa yalandır. Bu dahn teyit eylemiştir. 
ga mm·. Hak olmu~tur. üadeler, yapılan tazyik neticesi olarak Biz şu fikirdeyiz ki müşterek siyasi 

Birinci scbeke sandah·acı Çakır Mus- so"yl · t' gayretlerimiz sulhu temine matuftur \•e 
J cnmış ır. 

tüfa \e anası H;:ıit'e He ameleden K.1- _ Fnkat muv:ıceh"ye ne diyeceksin? Avrupa kültürünün yüksek inkişafını 
mı! ve s ı,ıkn'ı Hakkıd:ın ibarettir. Bu _ Sızc tekrar sö~·lüyorum; ister ifade, korumak gayesine müstenittir. Bu ha
s 'l:ı \ 'n ı esrar .. lıp, satmakta oldu •u 's• r muvac he ... Zabıtadak.i ifadelerim reket diğer hiç bir milletin aleyhinde 
zabıtaya ihbar edilmişti. Diın tahar i t 7yik r zer' ne söylenmiştir. değildir. Bil:ıkis Almnn ve İtalyan mıl-
memurları Mustafanın diikkc.nında .-rac;- Diğer ruçlular, bu isle alakadar olma- !etleri umumi bir barışa tardtardırlar.> 
tırmn', r ~npmıc;lar: burada asılı ve Ka- dıklarmı, Bnya".l Hntice ise esrarın ne MUSSOL1N1N1N CEVABI 
mıl · • ıt bir c ı~ctill. cebinden esrar çı- biçim olduğundan bile hnberi olmndığı- Buna cevap veren B. Mussolini de 
karmı lnrdır. m söylemişlerdir. demiştir ki : 
Çakır MustaC. run evinde yapılan nras- Hiıkim, suçlulardan Hakkının tevkifi- «Almanya ve İtalya terakki zemini 

tırmada i ~ Mustnfanın 73 yacınd ki n"', di.ğerler:nin şimdilik ~erbest bırakıl- üzerinde kültür eserleri yaratan mcm
anası H. ticenilı koynundan ec:rar çıka- masına karar vermiştir. leketlcrdir. lki memleket arasında canlı 
rıl nıştır. Mustafa, Hatice, Kamil esrar IKINCI ŞEBEKE bir tesanüt vardır. Bu da müşterek men-
sntmnktrn ve Hakkı da satın ~lmalctan lkinci şebekeye gelince, Galip, Hüse- fnatlerin tesanüdünün bir neticesidir .. 
suçlu o:ara!: mahkemeye gönderilmış- yin ve Torna namiyle maruf Ibrahim- Alman ve ltnlyan milletleri hüsnü ni-

bu ünvandan vaz 
• 

geçıyor 

lerdir. den mürekkeptir. yet sahibi diğer milletlerle iş birliği yap-

EJkreş, 26 (M. H) - BJkreşte çıkan / lrnkara mecmuasının sahifelerini çc- Suçlulardan Hakkı, otuz iki cJrmün Zabıta bunları da yakalamış ve Hüse- mnğa hazırdırlar. Sadece haklarına hür-
~Cureutul> gazetesi> Türk Chantier>- vırırken Türkiycde yeni bir _ iş itikndı- tevhidiyle ceman yirmi iki sene yedi ay yinin kasketinin iç tarafından esrar çı- met edilmesini, haklı zaruret ve talcp-

..i başlığı altında şu şayanı dikkat ma- nın - doğmakta olduğuna in::ı;ıabiliyor- yirmi güne mahkum bir sabıkalı olup, karmıştır. )erinin daha iyi b ir şekilde anlaşılma
ltaleyi ne~rctmiştir: .ı.un veya inanmazsın; fakat vaktaki 1op- üç buçuk :;ene kadar ceza ednde bu- Sorgu hakimliğine gönderilen suçlu- sını isterler. Eksel5nsınızın teyit buyur-

.-Ara sıra Anknradaki Türk dostları- ragın cephesinin tamamen değiştiğini, lunduktan sonra; af kanunundan istifa- hırdan Torna Ibrahim: dukları gibi dostluğumuz sağlamdır ve 
ınızdan aldığımız bir C'mcmua moder 

1 
en çorak yerlere üzüm fidanları dikildi- de ederek tahiiyesi icra edilmişti. nereden gelecek olursa olsun, her ara - Sekiz sene evveline gelinceye ka- bb ·· k 

Tiırkiyenin temiz bir s:ıJısi_vet olan A1a- ğini ve At:ıtürkiin delaletleri ile memle- SABIKALININ SÖZLERi bozma tcşe üsune mu avemet eder .. • dar, esrarın müptelas'ı bulunuyordum. oedır. Yaratıcı bir ~ahsiyet olnn Ata- ketin muhtelif mahaUerinde bü.,rük fab- B akimin sorgusuna karşı şunları söy- ltnlyaya dönerken burada halkın yap-
J Hapishaneden çıktıktan sonra, töbekar ı · d · h ı ıtı.irkün yiiksek idnresi altında geniş bir rikdnrm kurulduğunu gördüğüm za- t }emiştir : tığı nümayiş erı aıma atır ıyacağım ... 

· t b h il 1 j B h k d b k oldum. Şimdi işimle meşgulüm; ne ya- B .. t ·ı 1·-bul 'k" 1 k ı ln ı a a na o an Türkiyeyi yakından man Knmalist Türkiycye hayran olma- - ay fı im; ben mütead it sa ı ·n- ana gos erı en ıw ı ı mem e ·et -
'tanı mak için uğraşmış idim. Nefis bir mak imkan haricindedir. Yukarıda yaz-1 lnrdan 23 seneye mahkum iken afdan is- palım ki bir defa adımız çıkmış bulunu- mizin ne kadar sıkı bir şek.ilde anlaş-
ı •. nat mecmuası olan •La Turquie Ka- dıf;ım inecmuanın son nüshası, Büyük {tifade ederek hapisten çıktım.. Bugün yor, adım çıkacağı yerde canım çıksay- tıklarım ispat eder.> 
mfı1ıst> in tekmil ~ azıları ,.e fotoğrafları Atatürkün, harieiye nazınmız Bay An- esrar satın aldığımdan dolayı yliksek dı. Vallahi Bay hakim razı idim. Çün- Bu nutukları bir müzik konseri ta
wnki «Geliniz, görünüz, nasıl çalışıyo- tonc~koya söylediğı şu yüksek sözleri• huzurunuza suçlu sıfotiyle getirilmiş bu- kü hiç bir alakam yôkken buralara ka- kip etmiş ve Berlin operası artistlerin-
ruz> manasını ifade etmektedir. yazıyor: llunuyorum. Peşinen şurasını arzedece- dar sürüklenmemiş olurdum. den bazı un~urlar dinlenmi~tir. 

Turkiye ~imdiye kadar uyuyan b:r - Atatürk diyor ki: Her kesin tercih ğim ki, ben bu esrardan vaz geçecekler- Bütün suçlular; ikrarlarının tazyika TECA VüZl KARARLARI YOKMUŞ 
:memleket idi. Orada zekalar keskin- ettiği bir şey vardır. Bazıları bahçeyi, d:m değilim; esrar, benim hayatımla ka- müstenit olduğunu iddia etmişlerdir. Bcrlin, 28 (ö.R) - Mussolini - Hit
le~i~ or. Fakat faziletler çürüyordu .. sever, çiçek yetiştirmekten hoşlanır, ba- timdir .. Bu huc;usta istenildiği kadar ve- Hakim, suçlulardan Hüseyinin tevki- ler mülakatları neticesinde tecavüzi ba
l ~ ırlar boyunca müteaddit ırkların Av- zıhın da adam yetiştirmeyi tercih edc.r-lı·ilecek ceza; beni bu f'srardan kurtarn- fine, diğerlerinin şimdilik serbest hıra- zı kararlar verildiği hakkında ecnebi 
rJpaya geçişlerinde güzergaha tesadüf ler. Çiçek yetistirenler bu çiçeklPrden jmıya~a'-:tır. Yalnız esefle arzedeY'im ki. kılmalarına karar vermiştir. gazetelerinde çıkan haberler kat'i ola
~ n Tü~~e fdcla~a~~~U~mbirpyb~ll~rl~mı?A~m~~~~·~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~rnk ~~pedili~~Mill~~n~n~~ 
mUzesi hallnde idi. Bir asırlık bir uğ- ler de çiçek YC'ÜŞtirenlerin zihniyetinde F j r.:1 ri katil yaka 1and1 rı bilsbütün gizli tutulmuştur ve hatta 
ra madan sonra Viyana kapılarına ka- olmalıdır. ziyaret neticesinde mutat tebliğin bile 

dar dayanan Türkler gölgede uyuyor- Işte, Türkiycye en büyük iyilikleri K 1 11 k •• •• •• neşredilmemesi muhtemeldir. Bu se-
Jardı. Türkiyeyi ziyaret edenler asıl yapan adamın siyasi ve inc:ani akidesi. iZi çu u tJprusu heple Almanya - İtalya arasında askeri 
goriılecek şeylerden ziyade yalnız ro- Büyük Türk :rehberinin bu sözleri bü- anlaşmanın açıkça sulhçu bir mahiyeti Betty Cooper 
mantik edebiyata me' zu teşkil edecek tün düm1nnın umumi mu··esseselerı'nde • d • • 1 • t • olduğunu ve yapılan ziyaretin de bunu N k ··J c evyor (P. S.) - Betty Cooper he-
hnyali şeyler getiriyorlardı. Bugün ise levnn halinde yazılmağa şayestedir. Bu- 1 varın a gız enmış 1 ispat ettiğini yazırorlar. «Deutsche Al- nüz on yedi yaşındadır. Kumral güzeli· 
Türkiye büsbütün başkn bir memleket- gün Türle.iye, diğer devletler gibi bir gemeine Zeitung~ Almanya ve İtalyanın d. Enf b .f ır. Gömülen bir medeniyeti m<'ydana çok müşkülılta maruzdı;r. Fakat bütün _ B~ taralı birinci •ahi/ede_ diğer jandarma karakolları yollara takip hiç bir devleti ne tehdit, ne de tazyik ır. es acaklnrı ve dişleri vardır. 
çıkaran geniş bir imalailıanedir. Her şe- bu müşkillleri. bu mtişküllerden daha mı~. sirkat hadiselerinde adına sık sık müfrezeleri çıkarmı,tır. niyetinde olmadıklarını bildiriyor. Atlantik Siti'de yapılan" büyük güzellik 

l i parça parça .tetkik f'diyor ve Tür-:t büyiik nikbinlikle iktiham etmcktcdir. j rastlnnmı'!Ur. Çok ~ayanı dikkattir ki GECE YARISINDA lTAL YANIN SlP ARlŞLERt müsabakasında 1937 Amerika kraliçesi 
<ılmırıın her şeyı atıyor. Türk iıtratan Çtinkil Atatilrk meşhur Nietzche gibi Mehmet Hulusi, genç yaşına rağmen bü· Gece yarısını iki ~aat geçmiş bulunu- Berlin, 28 (A.A) - İtalyan mahfelle- intihap edilmiştir. Bütün Amerika ga-
miıkemmel bir siltıhşor ve çiftçidir. Türk düşünmektedır. tün bu hadiseleıden temize çıkmıştır. ! yordu. rinde söylendiğine göre, Mussolininin zeteleri ondan bahsetmiş, müzikhaller 
lm ısıfatlnriyle bir orduya sahip olduğu insan ileri gitmek için yaratılmıştır Yani mesuliyetini icap ettiren bir delil 1 Katil her şeyden emin, gecenin zifirt Krupp fabrikalarını ziyaretinin sebeple- Holivuddaki stüdyolar kendisini çok el: 
gibi :ıiraati de bir kaç seneden beri asıl ve ileri gitmekle kıymet kesbeder. Ha- elde edilemediği için hakkında daima karanlığında, Buca - Kızılçullu yolu üze- rinden biri bu fabrikaların halihazırda · l ' k l 1 t klif t · 1 d' '"" 1 k 1 1 bilhassa 420 lik toplar irin İtalyan balı- verış ı mu ave e er e e ml§ er ır. 
t:u-nat meme etlerini .teh. li~eye d~üre- ~. tabiide hiç bir şey lleğildir. Işte Türk men'i muhahme kararı verilmiştir. ıindeki bağlardan birinde karnını doyur• " F k B C · b b 
'bilecek surette tam bır ınkl{aI halınde- ronesansının e~as akidesi:> I YUSUFUN KATiLi d kt n son k d' ,_ 1 . riyesinin siparişlerini kabul etmekte ol- a at etty ooperın a ası kızının 
H - · · u a ra, en ı mantı"'-ıy e emın duklarıdır. sıhhatini tehdit eden bu şöhret t ezabü-
« r. Romtıltı..cı Dianu Onun en son hareketi, Adapazarında 

1 

zannettiği yoldan yürümeğe başlamıştır. ratından endişe ederek gazeteler~ şu be· 

J b' 
•d Yusuf .isminde bir delikanlıyı tabanca fakat cümhuri ... ·et ı"andarmaları onun J • d t b l 

ran me 1 
k 1 .1 zmır e yana ta u unmuştur: 1 

U S3 0) a ÇJ J ~rşunıy e öldürmesidir. Alican Osman aüriine ıürüne le.açmakta olduğunu gör-
oglu Mehmet Hulusi Adapazarında bu ınüşler, tertibat almışlardı. Gecenin zi- Bir Evhaf mahallesi - Kızım güzellik kraliçesi Unvanın· 

f .._ • 

Şahinşahın açılma 
nutku mühimdir ... 

Saadabad paktından büyük alakayla 
bahsedilmiş, Iranın dahili 

siyasetinin ana hatları izah 
Tnhran, 2 (Hususi muhabirimizden)

Mıllet Meclisinin on birinci devresinin 
açılma töreni yapıldı. Millet Meclisi 
bnlnn 13 5 kişidir ,.e iki yıl için !le· 
çilirlcr. 

S. M. ŞahinŞ<ıhın bu ''esile ile irad 
buyurduğu nutkun aynen tercemesi §U

dur : 

€Mi1let Meclisinin on birinci devresini 
memnuniyetle açıyorum. Geçen devre 
beklendiği gibi mühim arzuların yeri
:rıc: celmesiyle neticelendi. Evvelce baş
lanan islah .. ta devam olundu. Milletin 
ahlaki, iktı adi ve kültürel terakkisi hu
~u.,unda çok lüzumlu ve müessir bulu
nan yeni iııler bitmeğc yüz tuttu. 

cinayeti işledikten sonra firara muvaffak 1 dan vazgeçiyor. Kendisine tekili edilen 
firi karan ığında iki süngülü jandarmanın l k 

olmuştur. emri bağlar arasında i§itildi: yapı aca mukavelelerden hiç birini kabul etmiye· 
Bu cinayeti işleyen katil Adapazann- - Dur! ..,...,..·......... BAŞTARAF.I BtRINCt SAHiFEDE cektir. 

da tutunamadığı için muhtelif kazalarda K ·ı b lk Jzmirde bir evkaf mahallesi meyda- - Bu karara sebep nedir? 
atı • e i de orada da bir maska-

dolaşmış, bazı otomobil, bazı trenle se- ralık pparak kaçmağa çabahyacakh. na getirilmesine karar verilmiştir. Bu iş - Çılgınca bir alayiş içinde kızımın 
yahat etmiştir. Fakat' kaçamıyacak, hatta nefes alacak için ~ehrimize gelen evkaf umum müdür- ölmesini istemiyorum. O kadar çok şen-

Adapazarı zabıtası, Mehmet Hulusi- . lüğü inşaat müdürü B. Nihat tetkikleri- liklere kabul resimlerine davet edildi 
bir vazıyet göremeyince, naçar kanunun 

nin Yusııfu öldürdükten sonra firar et- ni tamamlıyarak Ankaraya dönmüştür. k k 1 kelepçesine ~ileklerini uzatmışbr. i se iz günde beş kilo kaybetti. Böy e 
tiğini muhtelif ,,.jJayetlere bildirmiş, fo- . d Malum olduğu üzere evkaf idaresi Me-Buca )an arma karakolunun, jandar- giderse onu büsbütün kaybedeceğim-
tografını teksir ederek göndermişti. zarlıkbaşında modern bir gazino ile bir 

ÇAM.ALTI TUZLASINDA ma bölük kumandanının verdigyi takip k f hl),!" d den korkuyorum. ~" ev a i1 ı mey ana getirmiştir. Evkaf 
Katil dağlarda dolaştıktan ve bazı emrini büyük bir hassasiyetle yaparak halinin bulunduğu yer evkaf mahal- Babasının kararına itiraz etmem~ 

trenle ele seyahat ettikten sonra Mene- katili birkaç saat içinde yakalamağa mu- lesi haline ifrağ edilecektir. inşa olan güzel kız odasına kapanarak göz, 
mene gelmiş, oradan Çamaltı tuzlasına vaffak olması uyanıklığını bir defa da- edilen ve icara verilen evkaf gazinosunun leri iki çeşme muttasıl ağlayormuş .•• 

"d k ha göstermiştir. d h b gı ere İş istemiştir. Kendi.sine iş veril- üzerine a a ir kat ilave edilecek, bu Betty Cooperin dostları güzellik kraliçc-
miş ve bir müddet ,orada kalmıştır. Katil dün sabah jandarma bölüğünde kısım yazıhaneler halinde kiraya ·verile- sinin şimdi de kederinden beş kilo kay· 

1 Kat·ı o d d d 1 · l isticvap edildikten sonra adlı'yeye verı'l- kt" 1 m a a urmamış, zmıre ge • cc ır. bctmesi muhtemel olduğunu söyliyerek 
miştir. Maksadı izini kaybettirmek, aon- miş ve tevkif edilmiştir. Mehmet Hulu- Evkaf hali, §ehrin büyük bir ihtiyacı-

h kk d f 
kızın babasını kararından \'az geçirme-

ra emniyetli bir iş bularak, herkesin göz sinin a ın a irar hadisesinden takibat na cevap verecek bir mükemmeliyette-
! k 

ğe çalışıyorlar. 
hapsinden hnriç kalarak ya~amaktı. Fa- yapı ııca tır. dir. inşaatı Ye tesisatı ikmal edilmiştir. 
kat İzmire gelince yakalanmı~. pazartesi Mehmet Hulusi yakalandıktan sonra Mezarlıkbaşında harap bir manzara 

günü sulh mahkemesine verilmiştir. Ora- demiştir ki: arzeyleyen binalar yıktırılacak, yerine 
modern binalar meydana getirilecektir. 

Yeni polis memurları 
Zabıta mesleğinde çalışanlara terfı da sorgusu yapılacak ve hakkında tevkif - cNe yapalım, öyle de ölüm var 

kararı verilerek Adapazarına sevkedile- böyle de .. Bir İştir oldu. Yakalanmasay· 
cekti. dım, iimidim kalırdı. Şimdi her ,ey ~itti.> 

İzmir evkaf 
dir. 

müdürü bu i~in üzerinde- imkanı veren yeni polis teşkilatı kanu· 

nunun yürürlüğe girdiği bir ağustos 9 3 7 
7.ABIT ANIN ELiNDEN KAÇINCA 
Kurnaz kntil, girdiği helada kendisine 

knçacnk bir yol bulmuş, pençereden at
layınca ııokağa çıkmış, tabana kuvvt-t 
vererek Eşrcfpaşa istikametinden Kızıl

Kültür Bakanlığında 

Muallimlerin nakil ve 

den beri emniyet genel direktörlüğüne 
bir çok mürncaatler yapılmaktadır. Al-

dığımız malumata göre muamelat kıs· 

mı memurlan kadrosu tamamen dol-

muştur, Yalnız kanunda yazılı 

Karşılıklı dostluğa ve saygıya daya
Jl• n hnrici siynsetimizde bütün yabancı 
"de"letlerle ,.e bilhassa komşularımızla 

1 .. n münn"ebat 'e rabıtalarımız iyi ''e 
t ğlamdır. 

çullu yolunu tutmuştur. 
ı 1 Katil Jzmirin toknklarını bilmediği için 

• • 
1 
I tesadiifcn bu yolu tercih etmiştir. Meh- tayinleri • • haiz kimseler arasından polis memuru 

alınmasına devam olunmaktadır. 

Dün)anın umumi durumu eskisinden 
!azla sulh temelinin mükemmelleşme- lran Şnhi§ahı 

- ·~ m t H ı·. · b' k e u usı gecenın saat on ırine adar 

ı.ı ıçın bizim de çalışmamızı ,.e ihtilUf- sulhun bokasına bü) ük bir yardımda Lu

lcırı müsalemet yoluJ in geniş mikyasta lundu. 

Kızılçullu köprüsü civarında gizlenmiş
tir. Maksadı ortalık büsbütün sükunete - BAŞTARAFI 2 1NCt SAH1FEDE -
kavuştuktnn sonra rahatça yol almak ve değişiklik kadrosunu yaparken muallim
firara kadem basmak ve bilhacıııa lzmir )erin bu yüzden mutazarrır olup olmı· 
hududundan çıkarak kazalara, oradan da yacaklarını göz önünde bulunduracaklar
Aydın cihetine geçmekti. dır. Yol parnlnrını düyuna bırakmak su-

fzmir jandarma bölük kumandanlığı, retiyle lüzumsuz nakiller yapmaktan çe

firar hadisesini öğrenince derhal karakol· kinilecektir. 
lanna emir vermiş, bütün gece aramala- Muallim mekteplerini nihai olarak bi
ra devam edilmesini istemiştir. ·Buca ve tirenlere hangi vilayete verilmelerini is

tedikleri sorulmuftur. AJınacak cevap
lurıı göre bunlar da vilayetlere tevzi tün İçtimai hayatta parlıyabilmesi için 

hükümet ve meclis izasiyle herkesin ül
kenin yükselmesine çalışmaları 18.zımdır. 

olunacaktır. 

:Vatana bu yolda hizmet edenlerin 
saadetlerini cenabı haktan dilerim. 

-------:--=~-~~~-:-1':=-~-unuı ___ ...,._;;;;_;;ım=- -c 

Jıııllc ımemizi icnp ettirdiğinden Irakla Hükümetimin dahili işlerdeki siya~eti 
ol. n hudut ıhtılllfını hallettikten son- geçen devrede takip edilen isliıhatın 

ra hükümetin v. ktiyle muvafakat hasıl I t~kmi.li ~lacaktır. Ynni iktısadi bünye

olan ve Saada~ad paktı adiyle maruf I nın zır~atın ,.e umranın tevsii ve ayni 
muahedename.; ı doct ve komşumuz 17.nmnndn memleketimizde hol bol bu

o1an Afganistan, TürkiJ e \'e Irak hükü- lunan tabii servet membalarından isti

metleriy]e: al:detıi. Şarkta şimdiye ka- fade, ruhun ve cismin kuvvetlenmesini 
Clar yapılmıynn böyle bir anlaşma mez- intaç eden beden \ e fikir talim ve ter

kiiı devletler arasında bir kaç seneden biycsinin tnmimi suretiyle halkın ya:a
l>eri aağlamlnıımağn ) üz koyun birliği yışının İ) ilefmesini istihdaf edecektir. 

kuvvetlendirip daimi kıldı ve dünya iş- Bu mak~ntlann husul bulabilmesi ve 
krinin karı~ık bulunduğu §U sırada medeniyetin hayat bahteden ıtıiının bU-

Köy muallimliği hakkını haiz olan 
muallimlerden karı koca olanlarla ve sıh
hi mazereti bulunanJ.r mazeretleri se-

fTTIIO 

ıçın 
çinceye kadar merkezde çalıştırılacak
lardır. Vilayetlere verilen muallimler 
vaziyetlerine bakılmak suretiyle müna
sip yerlere inha edileceklerdir. Bilhassa 
Şark vilüyetlerinde muvaffakıyetle hiz
met ettikleri için garp vilayetlerine na
killeri Bakanlıkça kendilerine teklif edi-

- --------------
yardımcı veya vekil muallimlerin ı;e· . 
çilme~ine itina etmektedir. Bu yıl dıı 

asıl muallim bulunmıyan dersler yar· 

dımcı veya ücretli muallimler tnrnfın· 
dnn idare edilecektir. Muallim sıfa· 

tiyle sınıfın tedris ve terbiye mesuJiye· 
tini deruhte edeceklerin gerek okuta· 

lenlerden vilayetlere verilenler, terltet- cakları derslere vukufları ve gerek ka· 
tikleri vazifelere uygun yerlere inha rakterleri bakımından itimada layık ol· 

edileceklerdir. Yapılan bütün inhalar en duklan İyice anlaşılmadan açık yar• 
kısa bir zamanda Bakanlığa bildirilecek dımcı veya vekil muallimliklere kiın'11 

ve tayinler yakın bir zamanda neti- 1 inha edilmiyecektir. Yardınıcı veya ve· 
celendirilecektir. kil olarak inha edileceklerin vesikalıırt 

Kültür Bakanlığı, orta tedrisat mek- tam olarak ' 'e vaktinde bakanlığa gon• 
teplerinde açık deralere tayin edilecek derilecektir. 
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.. F A*v"s T SA] Gü:~~k m~;;;::~na Uzak Şarkın Parisi denilen şehir 
Mlkdar Alıcı Fial E A 
2011 A. H. N!:OM f. 14 t~~: =~n:ılı it.:ıti:~~lın=~~:: GiZ -Yazan : MI el Zevako 

--~--·---------------------~ -110-

1060 Tütsü ile t . Şir. 5· ' lnşılan bım iptidai maddelere. 1 hazi. • 
565 ş. Rem%i 1:;~ 13

· rnn 1937 tarihinden itibaren tenzilat 

304 M. Cevdet 6.73 
1~"25 tatbik edilmesi Bakanlar heyetince ka- ANGHAY 

210 ltti ve Ali s. 12:50 bul cdilm'ııt.ir. T~lut. tatbik edilecek • 
- S~in tanıdığınız şekilde. Onu baş- suvar dö Fer oteline bitişik olan çok 1G3 B . Alnzraki 8.37 12,50 maddeler ve tenz.ilat rusbetlerini yazı· 

ka bir yerde bizin gibi ben de gördüm. sevdiği bir odaya geçti. Burada kendi J 45 Ş. Riza halefleri 6. 14.50 yoruz : 
Siz.in işittiklerinizi ben de h:ittim. Tan- kendine söyleniyordu: 137 H . Şeşbe§ 7.50 13 50 

1 
Tahta kutu, ıncır ltasası kundura Nankin yolunun bombalandığını. tch biliuord t"' I h t 

r ,. -tt •• H · '"l k1 Y · kalıbı ve zikredilmi'-·en tahtadan ima· · 1 ·· ld w •• • • • " u. "ayıt nr, 0 zaman en pa n ı ının lahuti mahltiklarla benimle temas- - uçüncu ann o ece . aşanuş ve 135 Benmayer 7.25 7.50 ~ rın n tust o ugunu ve ıtıklann sondu- yerlerde bir d .. .. .. d k fngi]" r 
ta bulunduğuna şüphe mi ediyorsı.muz? ı şu çılgın Marinin keyfi de yerine gelmiş 58 S. Bay dt 11.50 13. l lliıOt d~pan llkbilcümle laanayi mbiçinl y~inc ı l:ünü. hopltma hazırlıkları ba:ladığını rnsınu alındıgw ı:~ur:ı;utcn o-~~t nd. Ba . .'-

-Allah '--ydı dahn iyi idi Fakat ne yapalım 49 F. Solari 11 , oşemc ve yo muşa a an ır '-"ld" b" • s rm~ e ır. ugun 
saklasın!. Oı.:scı • • • v , , 13.50 » 1 uı ıren ır telgrafında Şanghayda bulu- bu fint 300 000 ı T J" k 

- O meleği maddi ~klinde görebi- ki veknyie hükmetmek elimiuie degıl. 27 M. j . Taranto 6.50 6 50 yiizde 28. elbiselik mu~ambalar yüzde 1 nan bir do tum bu büyük mağrnr ve B .b ngı ız ırıısına çı Mlflu. 
lirsiniz deınekt aksa.ı·- Diicıu:: do'· Her cey Valuvanın ölümilnU emrediyor. 24 Y. Horasan 9 · otuz li ' ı unun se eplerindc.n birisi. bir çok en m \.Ul.Ut -v-- :r • 9. \ ·• neşe achrin ne hallerde bulunduğunu r:ıı1ü · - .. . 
Mont Pansi . • • benim gibi Bu sırada hizmetçilerden biri odaya 19 D. ArdiU 6 25 6 75 Bundan ba§ka kurvun kalem için 6 latı ''*"' enn ec.nehı bolgcsınde yapmak i .. 

yenın sızın ve . . . . un yor. • d . . 
Şarıerde bulunacağını söylemektir. girerek yav~ sesle bir şeyler .söçledı. 15 A. Muhtar 13. 13. tayin edilen yüzde on tenzilat nisbe.ti Bu huausi mektubu kah 1 • ı tem erıdır. Ce~ yıllarda milyonlarca 

- Ah!. .. Mari!. Favsta bu sözlerden büyük bir ha>Tete 4922 Yekön yüzde otuza iblağ edilmiştir. mıo üzerinde bulunca çok üz~~~m;:. 1 Çin~i. ~c:.ncbi _bölg~ind~. bilhassa Fran-

- Bana bakr Benim Allah ile Jrtiba- d~erek: 69332 kü ben Şanghayı çok severim. Hayatı-jsız ımtiyaz bolgcsındekı modern apartJ· 
tun olduğuna ~ıyor musun! - Onu buraya getir Mirtiş, dedl. 14245 Bir orman yangını mın on iki .encsi orada gcçm.iatir. Ben ve 1 manlarda ~·a§amak için o.kın etmiş1erdir. 

maru}orum.. be ber d""nd"" Urlanın KU§ÇU ar köyünde, san ap. nilcm 19_27 lıarbında orada idilı:: ve c:.a- Size, çamurlu Vnngpu sulanndzm .. 0 • 
- Evet . • Kadın çıktl; bir kaç dakika sonra ya· 1NClR l 1 
- O hald •· ı · · AIWıın ilhamı nında bir adamla ra 0 u. Mikdar Alıcı Fi t • 

il e saz crımın nda h k 1 ibi d ıa dallnı· mevkündeki zeytinlikte bir yan- nımw guç bel& kurtarabilmiıtik. çerek ıchıin göbeğine nıml gClindigwinl 
e söylendiğine jnanmanız lliz.ımdır. Favsta karşısı ey e g uran 847 'O. Kurumu 14 2L25 
_Oh• D ha • . , ve hiç bir ~ söylemiyen adama alay 627 tııhıs' nr ı"dar"'st" • gın çıkmış, gcnişliyerek 45 hektarlık lngiliz lcamoyu, Nankin yolunun bom- ' tasvir edeyim. 

. . . . a ne emrmız var.... Y-" v. "'"" 12. 16 25 1 i . d b ı, 1 d k ld w k 1 V 
- Yalnız şu: Meleğin lahuti tecelli- etmek istediği zam:ın iz.ha.r eyledlgı S-."- 174 Esnaf bankası 16.50 17'75 bir sahayı ateş er çın e ırakmıştır. a anma11~ı~ ne eme o ugunu olay- usungu ve gehrin ağzındaki \'usuna 

Yatına ne derece itimadınız varsa, onun vinçli bir tavırla hıtap ettı: . . 143 Ş. Remzi 15. lG:75 'f Halkın ve jandarnıanın müşterek yar- ~ ;ıyo.ekbılır. Fakat bu ~hirde ı~ , kalelerini geçtikten sonra bir iki tane Co· 
lnaddi şeklin.den o derece sakınınız!. - Ne o Mösyii Moro .. ·er .. sw burada 101 Y. 1. Talüt 15.50 16. dımiyle yangın söndürillebUmiştir. Yan- ;n unu ve gece yasağı. ne demektir~, liang tarlası görürsünüz. Bu bir nevi hu· 

- Mariden mi sakınacağım? görecek miydim? Yoksa SO: verdlğim 82 Paterson 15. 16.62 • gın, yetm~ yaşında bulunan Ismailin ~u ~nlamak zordur. Çünkü içinde ı bubattır ki bundan Çinlaer Samıui U. 

- Evvelce bu kadın sizi bir günaha, yüz hin frangı almadınız mı. 8{) A. H. Nazlı 13. lG. 1 :t.arlnsından çıkm~. ı-W:ghın sevkiyle ;:. yo~ ar Yaşt:ru;. :::ı;:~ron~l ~ölgede ' minde bir içki yaparlar. Ondan sonn 
henı de cehennem n• .. bına layık bir gil- - Evet Madam. 48 L. Galemidi 16 17.SO ı etrafa sirayet etmi§tir. lsmail yakalan- e raıwz ım ıy o gesm e gece birk .. k- - .. - .. b' L .._.. d 1 uh f 1 . rtalık b rd .. kak) d b 1 a- oy gorurııunuz, rruç tatladan 
naha 60kına'k istemedi mi?. Buraya gel- - Yolcsa size v5. o urum m. al~; 45 M. j. Taranto 17.50 22.50 ~·Adliyeye verilecelct.ir. ~ L ~- ıc,'1 ~man so aT. a U·ısonnı Şanghay cörünür. 

ihek için geçtiğiniz salonu hatırlayınız!. yı kumandanlığını istemeğe mı ge . 23 D. ArdiU 1166 .. 25 1167 .. 50501, f;angın bn•langı.cı c:n:.:e~eÇir~nlı." eı·svtelerrınAev:ruç:~1lıe~dtun· u:~.~~~ Y·a·"··tınuflo.rd bir takım petrol tcııisa. 
Sitin oraya celp ve davet olunduğunuz - Hay1r Mndnm. . . 21 j. Kohen ~ ....- ~ ..... ~~ b k 

k 1 l d d Mont f ·· ın- . ._ . b uyu antrepolar vardır v h 1 
~ hatırlayınız!. Sizi kollan nrasm• - Fa at nası o uyor a şım ı, ., 14 Şinlak o. 16.50 17.50 Kestelli cadd~nde Y_usuf Rıza okulu ta gonı urse, o ceceıtı ıımdeste geçumek ' - - . e un aruı 
~a tutan o kadının yilzünü açtığı zaman Marter man~tırmda bulunuyorsunuz . 1 O A. Majik 14. 16.50 yanında B. Şerif Rcmzıye ait arsadaki mecburiyetindedir. 1 o~~nde ~~un~ >"Ük boşalup yük alan bü· 
Stte verm~ olduğu o mUUı~ tesiri, o za- - Evet Vıyol~ttnn; en;~~ ~ul~ 5 s. Etkin 11. 17. otlar, yanık bir sİ.garadan tutuşmu~ ve o zaman ııo1cakları \ ' C geçitleri bit Jn-ı yu ccnu er wur. Bu kıvrılan nehir 
lllandan beri kendisini sevınek1e oldu- maklığım Hizım ı. a t 0~0 2220 Yekun ııöndürülmüıtür. giliz generalinin idıırcsi nltında bulunan İçinde otuz mil kadar yol aldıktan son· 
ğunuıu a .. ·· ·· - ' Giz knt'iyycn mruuıstıra yaklnşmamaklı-175319 A zabıtn kuvvetleri tutar. 1927 aenesin-'elr.a es s şehrin cöheğine vanrsınız. 

ı.ı,şununuz. l d" Milth" b" k • l k <;l I 
. - Oh!. Siz hc.ps.ini biliyorsunuz. Onun ğımı cmrcy_ c. ı. . . ış Lr ısı.canç 1 

'77539 A ual' '-evı·n _Je bu J~ık ıönclürmc ve evlere çekilme mec- Putung tarafında lngi1iz, Amen1:an 
lcalbimı· -·ır eı1u:.·ını de b"ılı'yorsunuz. bütün kalbını kemınyor. . . w 28/9/ 937 uzum Ciııtleri flj R a~ b d "--'- ı . 

"'" ~ı; k u.ny.· .e. ti, zıınne e_rim. on dör.t gün• siir-,§ın;;et errnin büyük tütün fabrikaları gÖ• 
- Evet hen.,;,..,; blliuorum. O gece· - Oh! llnlbukl ben ° ızcagw ya.}at- Çek. Üz. No. 1 14 ?5 14 .. 5 U-Jkevi resim atel ..... :-..J B ( d la ,,,_ ,, - . • ~= Y""""ıue yeni sene muıtu. en, \•nz.ı em o · yısıyle hır pa f ze çarpar. Bumda norınnl zamanlardı 

d~ ı., __ 1. dam"'rlannı•daki kanın hararet mnk istiyordum." c c c 8 15 00 15.SO d J • "/10/:937 ıuu .. .. · ers crı.nc "' cumartesi gilnün- so taııyordum. O z.aman, bu ecnebi bol- binle-e Çinlı" e-'--lı: ve kadı • . • k-b d b'l - Bitmedi - 9 1600 1 l .... u.... n 1 ..._., ettigwini, geceleri uykWluz a ı e o c c c · 16.5() d "tı"barcn ı.~~ı .. -~cakl Dersle ı · h" b" b b d "" • · 1 o ışçısı ça 1• nı en ı "Gjl ~ ır. r sant ge erme ıç ır om n uıımemıttı. ı §lr Ç..inl "l . . 
:aec~~iypotrısuemye. bcm:er pmeyi aradığınızı Hır_S_l_Z_l_,,O_ 1· fİrafı : ; : 1~0 17.75 1825 'on beşten on altıya kadar devam ede- bin İngiliz askeri, bizi ceceü. gündüzlüı' re~ıler~:~ aıgara ıçmesini lngilizler öğ. 

20.00 21.00 J cektir. muhııfaz.a ettiği için canımızı ve malı- Şeh • dıı 
- Bana acıyın1% Madam!. Kendi ken- l Ç k f • c c c l! 22.00 23.00 Arzu edenlerin kayıtlarını yaptırmak mw adfunettc hW<:diyorduk. nn ortasın yabanca zımlılan dc-

<Ürne itir-Lt-- bile çekind;r,; ...... hissiyatı- Ça mamıs • • e e l ZAHlRE 1 mirlı"d"r eo _·t ·rd ,,, __ k 
u.ıı.un "'..... ;J" ·u· .. 0 re Hnlkevi id:ıre nıüdu·· rıu··;n;ne mü- B ·· · d ı_, b 1 h 1 

• -;.~ı e yu~e v 1 b' ın.a Akıf b 1 H ı ı d b l 2280 Çuvnl Bu.ı;day ı:: .~75 .,... 0 - usun ısc ora nıu )'n ııncı ar, er an e canı ına· 
V<t • U UnUyOrsUDUZ. ayrct Ç n• kapı yanın a u muş b "'v 6 u • b L l l - ·· ı ·· S k kl d 

d 7 Çu\•al Nohut 
5

·
75 

rocaa en. omoalanmak tehlikesi ve korku irindc llt gorn ur. o a · ar a birçok arııbal"'r eyim. Kalbim parçalanıyor. .. .. 
P k l 736 Kı'lo T. B. tçı· · heyecanlı znmıınlnr g--irnıektedirlcr. otomobiller gider gelir. Büyük otelJ .. r-- e i! Artık geçmişleri bırakalım. fa Q ffllŞ 8:l -• ... 

istikbali dUşilnellm. Şimdl kendinizi - !1777 Kilo Yün i8. s~: Vahşi havvanlar Ben, Şanghnya. prkın Pan!İ deni!· de çalı§nn Çinli garsonlar. dı.inyanın her 
nıuhnfaza edebileceğinize emin oldwn. Dün T epedkte hir hırsızlık htufüesi 272 Balya Pamuk 40.75 4'> 

5 
T mcsindcn hoş! nmanu~ımdır. Bu doğru hangi bir ye.rinde içcbileecğiniz kad 

ı k 1 rak n- ... O -nAŞTARAFI BE<:!fNC1 SAHiFEDE- d w.ld" E ar ~er D~es dö Mont Pansiye ile kar§ı tesp it edilmiş \'C suç usu >'n 8 ana o· _ -+--- 'D "' egı ır. :.vvdii, Şanghııy büyük Bri- mükemmel içkileri size hnzırlnyı 

brşı~?.~.ulunursnnız... ~:~! :~;:~~:ie~~ f\~~~!:t~ı~:ı~~~ın~:::: Bir bekçiye ~~1~:1::1 ~::~~~rı'~~~~~r·:~:!:: ::::;~~i~~nk ;:~:~~ ~~ ~~:~~ ;:::~ bil~;~~t silslü masal d ~ ~un • 

Ded. r K -'•-!-: ko ı 1 --' t ··• u·ı r h k •k b farına müsaittir. I .. · 1 ·ı· 1 f d k l ar a, gayet ıyı ha~ - mı ya. ellUIUU.l ruyunuz._ c wua m~ır : n ı a.-ı a l at ey·a- ar uzerınc ngı 17. er tara m an uru • zırlanmış yemckfor yeyebilirs!niz. 
Ziro, vazifem bunu size haber vermek- - Ben tUtün falan salarım, öğle u- Ben fok bıılıklannn voleybol oynama- muştur. Bugün ise cc.nebılerin dindeki Şa 
tir. Sitl b~ınıza gelecek fenalıklardan manı üzerime bir ağırlık geldi.. Altı naftnaan do/ayr 3''1 öğretirken evvela bir çocuk balonu al- emliık. 300.000.000 1ngiliz Jiro.sı değe- e: rkın Pıırisi> yanlış bir tabirdir .. 
,_ k d k" w d "" '-kA k •~- · d d p Şangh3y, Londra, Montekarlo, B--"•-,..oruma tır. Zirn... yaşm a ·ı çocugumu u~ anın npısına "h ld w.uı. Bu hal onu blr iple bir değneğe rın e ir. al as otelin\n \'C Sassun bina- c.ı:ua 

- Madam, hUküındarım! . . ~·ierha- bekçi bıraktıınt Caketimi dükkô..nın için· l far yapı f . raptettikten sonra hnyı·anlann burunla- 61nın bulund.uğu Nnnkin :rolu s~tinde ve Nevyorkun çıkaı'acağı her şeyi 2• 
ınet. . . de bir tiviye nstım. Biraz uykuya da1· Karantinada 614 numaralı dilkkanda .rına uzattım. Jlk önce korktul:ır. Fakat .ise toprağın bir dönümü 300.000 Jngiliz s:ıat içinde size verir. Şanghayda öyle 

- O sizi seviyor. dun.. kumar oynarken tevkif edilen Bahaet- topa küçtik bir bnlık '-'··-,.. . d ı;.; .. t• lirasıdır. Cümrük binasının, bnnlmlann barlat vardır ki ellı" 
8 

d b • k 
P b wı k k k c~ ,_ . t' ı~ l . d ki '"'1J\.lll..... lŞ c~ ı. 1 ene en erı ·apt· apas, müth~ ir çıg ı ·oparara Bir arolık uyandınldı.m. ı=etimın U} ve :ıı mı ıınmın a ı • ~ahsm muha- ,Bal kla w b l d ve tic:arethnnclerin bulunduğu scmt.ıe j e annı kııpaıruımışlardır . 

VÜ% üstüne dilştU. Uz.un müddet göz.le- meçhul b:r ndam tarnfmdan • 'ırıldı~ı ve kemeleri gece vakti bu cürnıil meşhu- 1 
oynamaga ~ a ılar. Sonraları bir dönüm 150.000 lnciliz lirası eder. Şu halde hu ~ık h • • . 

rint kamn-cııran bir '%iya vamı,.ı gibi o a"ıran adanıın da he11Ü% kapıdan çıktı- du ynpan bekrinin hilafı hakiknt ifade.si \>alığı ve ipi har.fettim, ortada top oyna- <:. h I d d • 2000 · ı ı_ •• • • ve "· sıze bır ıü· 
,.. -v " ·ı 1 . 1 :ı • • • • • • )'an fok bctlıl:ları kaldı. -:.>nng ıı.y, .on _ra an ' .. nu uzu.· nwı yırmı dört saatinde eğlenmek ve-

vniyette kaldı. Muttasıl söyleniyordu. ğını söylediler. Arkasından koştuın. Bu 1 e caışı ll§mak gıbı hır netıce vemn~- tadır. Fakat eski çamur lculubclcrin ye· silelerini hazır tutmaktad 
- O beni seviyor! ... Ondan kaçmak ... suçlunun c.aketimi koltuğuna koyup. tir. Bekçi her ilci suçlunun i.izerleri kn· Ayının bisiklete Wnmesine gelince, ı-inc lcurul ınu' olan bu büyük teh.irde bir N k" 

1 
.. . ır. 

Ben! ... Ah, e~er bent cehenneme kadar korkak ve nğır yürümckt~ olduğunu gör· rako!da arannrnk birinde 575, diğerinde ınnlitmdur ki, ayı, tabiaU icabı en mu· payıtnhtın bütün :ı:enginliği vardır an ın yo u uzermdclti büyük ma-
Sli.rükleycceğinl bilsem... düm .. Elinden c:ııketimi aldım. içinde on 760 kuruş bulunduğunu söylediği hal· vazened bir hayvandır. Ayı bir kaç Bundan önee hiçbir uman ı .1: k ğaznlarda gönlünüz ne isterse sat10 ala. 
Ayağa kalktığı zaman Fnvstamn kay- üç lir" vardı. de maznunlar üzerlerüıln karakolda gün içinde ve ycycek vasıtasiylc bisik- 11olosluğu, Çindelc:i lns;iliz m~~: bilirsiniz. Eğer eğlenmek isliyor.san~ 

bolduğunu görerek hayretlere düştü.. Suçlu Musa da fU cevabı vcrm~tir : arandığını ve p:ıralarm orndn tılınarok l~te binmeğe öyle kolay nlışır ki orta is- Honglı:ong ve Şanchay bankaları, cmni- gece hayatının türlüsü ~;ardır. 
Onun yerinde mütebessim, ufak U?{ek -Ben yabancıyım. Karnımda bir fİJ· ı:arnkoln gctirildığini söylenı~lerdir.Po- tıdntlı bir insnn uzun seneler içinde onun yette kalabilmek için yer değiıtirmeğc, B um bir arabanın )·ükü ile hirlikt• 
bir kadın duruyordu. Onu elinden tuta- kinlik peyda oldu.Arpa lSpası tavsiye el· 1~ b~y. Hilıninin ifadesi de suçlulann kadar bisiklete haklın olamaz. dahn içeriye ve :rnhut daha sahile gitme- knYbolduğu da olur. Fakat bu tuzağa 
tak. bir işaretiyle açılmış olan bir kapı- tiler. Müştekinin dükkanı yanındaki or- ~o~erı;ı teyit .edecek mahiyette bulun· 'En tehlikeli miınilerin etrafında bisilc- ğe lüzum duymu lardı. düşmek için biraz da sersem olmak ll-
:Va kadar gönderdi. pacıdan beş kuruşluk arpa alırken. SO· urun an hiikım bekçiye hitap ederek letle öyle a·· 1 ki 'dd Bütün bunlar, orada ticaretin ne bü- zımdır. 

p d F d aJ. şunları sö·uleınictir ·. h onemeç er yap:ır cı en 
apas bu kapıdan Pressuvar Ö er la:;.a bırakılmış bu caketi gör ürn. J ...., şauanı · yük bir tehdit .altında bulundu~unu .a 0••1 • Ş:ınghayd Use! 

.. - Buyurun bakalım. Hı'lminin üze- J ayreltır. ., .. a seyr er, mühim bir 
Oteline a\•det etti. Adet! rü.)'8 görm~ dım.. rl . d k Ayı, ~yni zamanda iyi bir patinajcı- termektedir. Dinlerce ton istiabındald meseledir. Çinli nrabacılara bunun ka-
f:ihi idi. Burada kalamıyarak sUratle Oemi~tir. Halbuki, dinlenen 11alıit1cr, nı Ü kAnda aradığınız anla~ılıyor.? d gemiler. ticaret eşyasını ta,ıyacak yerde "d 
"7.ak:la da L-'l - Bu polis nüıkadar · 'lmamıc: de· ır da. .. ~- c ~c n. iuıınları, nncak son yıllarcb 

Ştı. Favsta gizli kapı n papasın ~·rlunun düillnn girip asılı uu unan "' 'S D mültecileri tacımakla ugvrn~maktadır. :"'"•retıln t • k .... ~ mek!.. emek istedigw iıu "'U ki h.ay\•an mü- "' • "'t> uş ır. çı arılması için işaret verdikten sonra, C"aketi alırken gördilkleı-ini söylemiş- 1 bb" ~ ., 1843 sene inde Sir Henri Pottinge- B'"til k '" 1 J L 't.o'ı b - Peki amma, siz.in h"ılMı hakıkat be· re ısinin esran, ha\f'\.•anlarda yarndılı- u n oşc >aşlarında seyrüseferi n,.. .n.ıemanı kabul eylediği salonun a- )erd ir, Suçlunun tenzilen ilc.i ay hapsine " · l'İn Oraya gelmesinden limanın ve eene· ta · d clt k 
§ındnkl odat..•a n"ırdL Orad .. kendisine ~a- -~• • • y:ınatlıı. bulunduğunuz nnln;;ılıyor, ına· şın ... ·erdigi kabiliyet \'e istidatluı keşfe- nz.ım c ec uvvctli lfunbalnr vardır. 
b ,, o "' ve derhal tevkifine katar vc.riımifbc. d ~ d bi bölgelerinin rıçılınll!ından beri sükıl· ş l "rd 10 ırsıziıkla L::klı'y"n bı'r kndm vardı. am kı karakolda tnlınrri ettiğinizi s&.v- ebılmekte, onlardan bir alim gfül isti- ~ 11 e 000 ınot.örHi nakil vası'""'' 

U".: "" [ l net ve in.tiram içinde yaşıımı:s olan bir ~ 
~iler bu kadını papas görmüş olsaydı, Akhisarlı ar üyorsuııuz, hanı taharri uıbıt varaka- fade etmestni bilmekte. aynı zamanda oehir için. bu tırıdiseler ne büyük zarar- 2so hın arabıı devnın1ı surette gidip 
1 endine görünen meleği tanımakta :zor- mağ/iıp of du :'·· dVel siz hi~~ hakikat beyaniyle, ra· hayvanları çok sevmekte, yorulmak bil- lıır doğurmaktadır. gelir. Tramvay haUarının uzunluğu dı 
~k çekmiyccckti. Mnri dö Mont Pan- an aş arı m ·um ettirmekten ne ez- m~ bir gayretle bu işe çalışmakta se- Şehir ilk önc:e l.:urulmağa başlandığı on mil tutar. Büt.ün bu ~lcrin yedi mil 
sıy~ ~kar tavriylc papasın dini itikat- Balıkwr, 28 (Hususi) - ~khisar zet al:ıeaksınız; ya siz az dahi olsa malı- bat etmel t d' • bba o· al 
larını bile alt fıst edecek \'3Ziyette idi. Hıılkevi futbol tııkımı Ballkcsire gdcrd. k\hniyet ve hürriyetten tahdit edilmiş t' e ır. zaman burııda arazi tarla fiatma ofın - r.ıura ı ır s ıada vukua geldiğini 

b a · t d "" . cöz öniine gelirn-seniz, buradnk.i k 
Favsta bu kndınm ellerinden tutarak Yurdspor kımşık tnkımiyle İr maç yap· \' zıl',,e e uşseı:ıı.z müteessir olmaz mı· Deniz k rl r kon~eransında Si ı-

lnından .. 
1 
.. o·· g··Iınektcn kat.ılı- mı•ı. O _ 5 mağlup olmuştur. Akhi:9llr ta· .sınız ... lştc polıs geldi. Beş lirayı kanı- e Spe e şıklığı ve izdihamı anlarsınız. 

op u. uşeş u 1 .,,. k ld k d · d" B böl 
Yor, ınelek rolüne papazın inanıp inan- kımı yorgunluk ve idaresizlikten bu ağır .? a. <;ı anna ığınızı söyledi.. Şım ı 1 ı 1 1 u ge, 1853 le tesis edilıniş olan 

ınadığını soruyordu. Fa\•stadan: mağlubiyete uğramıştır. Bu takımda soz ~~.kat'ı ~~r cc:vap \•eriniz? . ta yanın, ngı· ı·z .. Fransız Ş:ınghay belediye ıneclisi taraI1ndıın 
- Cidden inanıyor! Fakat hakikaten müsteh oyuncular da vardır. Hakımın bu sozlerıne karşı bekçı : idare olunur.Bu meclisin dokuz ftı.ası 

lllcleks· 1 - Bu Hilmi beş parasız gezen bir sa- c. h 
ın. . .. b k l d ..,~ k •• •• ı • 1 ..,ang ayda seçilir. Bu meclisin ..... ...: al. Ccv b 1 cuı·urlandı Vt! tfodi ~..zMJ'7'..YZTT..rzzrzz IZ'?.Z.LZ.v.1 1 a 1 ır. vzerinde böyle bir pj\ra çı - t .. .. ... ..... . 

ki: a ını a ınca Jzmir :;:~ıe:e:. bir zabıta memurunu aüıka· goruş erıne ema yu U ~~ı!r~rnhafnza, polis vcsair kuvveUerl 

- Vallahi güzel hakiıuem; zawnn E k k k F k • • - • - • - F · 
olur ki ben bile kendi kerulimden kork"'a- T e rJe lZ - 8 at, siz bunlan kumardan gön- Paris, 28 (Ö.R) - Deniz eksperleri le neticelenirse ve tanı bir aıı12~uıa el- ransız unliyaz bölgesinde de nyrı 

kültu .. r lı·sesı· deri>'Ol'sunuz, hırsızlık meselesi mcv- konf 1 '""' Lir belediye rneclisi vardır. Bö.,le buh-rıın. Düşününüz! Bir ınelek! Eğer bir hah eransı nıüruıscbetiyle Jurnal ga- de edilirse bu iyasl müzakereler üze- ı 
a hal d zuu is değil_ t . d" k rantı uınınn1arda böl ... eler·ın ve ornd .. l'nn karşısında olsaydım şu im en G ündüzlü v e yatılı resmi li- B ze csı ıyor i : rinde de ha.rırlı bir tesir yapacak ve o .... 

ben hile korkardım. . •d ere muadı.ldı"r. Kayıtlara de- N'o .~ :ıi.şed~z.~~ihıkça ut ~:ık:· Bekçi tb~ledkik- Konferansın arzettiği intiba iyi ve ' halledilmesi Jiızını ı;:elen mcsclelerm tel- oktuı·nn vatandaşiann müdafaası için her 
""dd t .. ~- o.<:::l"ı ı .. n ayc ua un uzun ır ·a- .. ı"t . "d l 1 kd • k k k 1 l k i i nıt-clis tc ;., birt·-;·ı ..J--ı B - Doğru!. Şu z.Iia{ınızla uzun mu e vam edı"l ı"yor. Telefon.. 2774 fi uu 1 vencı ir. la yanın A · eniz emnı- i ini o ay aştıracnkhr. Ispanvol n ,. ı,g euc.c er ··-·'-r rnr tc ıim l'derek suçluların beraetine f · . . . . . . ~ " - bö" • LUU41 • 

•ll vazifede de"·amınız biraz tehlikelidir . ..:'77I/7.7.7Y.Z7T.LZ7.Z717..:c7../.~V7.zJ ve e h ken- ye ı ışıne iştırake karar vermcsı hır ıti- r.ışıklıgı bunların ba ınd gelir. yle zamruılarda donanma k:umnndan· 
O mancUe ulunan paralarının Jafn varılabil wini .. t kt d" Londra Ö 

nun için Şart~rde her uımanki kıyafe- dilerine iadesine karar verdi. Ve bekçi- eceg gos emıe c ır.. , 28 ( .R) - Par.istcki ilç ta- ları ve konsoloslarla da :tc h r d 
tinizle görünmeniz lauın. Onu kendi şc· d ·--•~ in d kk ih'~ Alakalı mahfeller Italyanııı, Ingiliz - rsflı (İngiliz - Fransız - İtalyan) eksper bulunurlar. mas 

11 '° • 
ki ye e "·=c.s c i at etmesini .... r Fr3ll5ız nokta·ı Ut · ı ·· ti k l in" f 
.ı \'e kıyafetinızle vazüesine sevkede- etli. . . w •• •• nazarına m cınnyı go- m zn ·ere er ı t " !:ır eden cDaily Te- Ecn bl böl . . 
ceksı'n;.. ztiktügunu ve bö le olmanın da esasen le"""'plı> "a7.etes' ·· A'-d · e gesındekı polis kuvveti • ._ • Y o-~ .. • ı uç K enız d"\'leti iki bin k" "d· b 

- Vallahi daha fazla hoşuma gidecek! Doktor Operatör Çirkin bir hadise menfaati icabı bulundui:'WlU kaydetmek- arasındaki 1'onusma1.aı-ın kısa zamanda lgiliz H' ış:l" ır veçuulann b:ışlarınd 1 ın-
.Madcmki §U zavallı papas kralın b:ışını tedirlcr. neticelenccegiııi v cıı b iiyük güçlük] _, • ın. ı ''e inli 7.nbitlcr vardır." 
banim hatırım için kesecektir. O halde s 1 K l t Birinci Kordonda. Sümer gaz.inosu ci· Faris, 28 (Ö.R) - cF~nro> gazetesi rin Sovyet Huay.ı tarafından çıknnldığ~ Buknldarın ışleri oldukça güçtiir. Çunkil 
neden dilediği mükafatı ke~disine ver- ı varında bir vak'a olmuştur, Bu gazino· yazıyor : Paı-isteki bahti clcsperlcr ara- nı yazıyor. • ço efn Çinlilerin oturduğu semti. rdcı 
nıiyeyinı?. ~mı u a ÇI nun büfecisi Fehmi, gazinoda çalışan sı.ndaki müzakereleri Londrn, Paris \'C Ispanyadn ndemı nıiidnlıale 1 • silahlı hırsı7.lar1a çarpışmak ıncc"mri-

Fuvsta bunlnrı İ!~itmcmiş gibi dedi ki: " Melahat isminde bir kızı evine getirmek Romasla arnsındo yapılan siyasi mahiyette nin halli için Ingiliz \•e ·Frans:e:ı~i~~:: yetinde kalırlar. 
bü~· Jak Kfoınan Şarter ıdecck olan j üzere bir nrabaya bindirdiği sırada Ce· tem arln birbirine karıştırmamalıdır .. metlcri.nin. mliştt' rcken Romnya gündcr- . r rnnııızlıırın du efradının ço~u Çin· 

Yıtk ala) ıı iştirak edecek... Muayenehane: Birinci Beyler 

1 

mal ve Mustafa isimlerinde iki ki.ıi de Pnris miiznkerelerinin gayesi s~ l"ce mck nıyelınde olduklıırı notaya gelin~ 1 lı olan muhafız kıt'aları vardır. 
-Deınek ornya gıdinceyc kadar yol- ara.haya atlıı~ardır. Italyanın Akdeniz kontrolüne iştiraki bu muhtıraya son ~klını Vf"rtnek üzorc Eir uımun Amerıkalılnr da Suço\ ko-

!a ben onun yanında bulunacağun. Zi- No : 36 Telefon .2310 Araba)'ll atlıyanlar Mdahatı alıp gö- esaslarını bulmnktır. Hükümetler nra- iki hUküm<'l in cla imi t lll!lS hnlind.! bu- nin simahnde Fnng{uda kc>ndıleri için 
a oraya knd ·d -· Hi 1 Evı" •• r_:.,:_. __ ~-vay cadde-

1 
türmdc isteyince Fehmi buna itiraz et· c;ındn Cenevre ve Romnda bıışlıyan mü- Jundukl:ırı t:D · ı T 1 ! ..... • ar yayan gı eccgıın. ç 0 - ~.,.. ua.u.ı aı Y e crrııpla tarafın- nyrı bır bülge kurınuslarsa da sonr: Jao 

"•azsa bu d ~r 1 T 1 f 3668 mi• ve iki ki•inin yumruklarına hedef zakerelere "e1mce bunların sahası da- d b"ld" il k l n·· "aye "günahlaı·ım nı o unur. ıi 992. e e on: " ,. . ., . an ı ır mc tcdir. Hnri~i,>eo n:ızJn B. bur" ı d ıger bir böl.g• ile b:rleştir lmil 
~s sözünii b"f · 1 k dar 1_ 26 (4Sl) j olmuııtur. Kavga neticesinde Fehmi ha gcnı~Ur ve bunlar Sl}-asi mahiyette- F..den bu husu 1 F cl ' . Etil 1 ırınce yer ere a d" B un1 b b .• d 

1 
. • a ı·ansız. s ırı B. Cor- 1vc cnl~rn. syonal bölge ismini rılmı .• ır. 

d erek çeki1di ve büyük demir kallı- 5 - em T• ...... l b içalda Cemali luısığından yaralamıştır. ır. wı tı cra çr uç ev et arasın- bm, Ingıltcrcniu Pari sefiri sir Fi 1 tc Şa 
an dışarı çıktı. F avstava J?elince P rr-s- ~Va1ı:"anın failler i yablanm11ttr. da girMlen teknik müzakereler sUr'nt· ıtalya sefiri B Cr d" 1 .. .. .r:' ~e ı ş ' nghaym bu tarafındadır ki Ja. 

• .. cltl 1 • p ı.rorusmüstur. ı>onlar kendi koloniledni kurmusl ı d c. ır. 



lZMtR sıcıu TtCARET MEl\itURLU(.aUNDAN : 
Tescil edilmiş olan lzmir Tramvay ve Elektrilt Türk anonim !irk.eti 

esas mukavelenamesinin 26 ve 27 hci maddelerini değiştiren layiha Ti
caret kanununun hükümlerine göre sicilin 2084 numaraaına kayıt ve 
tescil edildiği ilim olunur. ' 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğu retr.ıi cıühürü ve 
Namına M. Aktürel imzası 

1 : LAYlHA •. 
İzmir Tramvay ve Elel:trik Türk Anonim §İrketi s!ntülerim!e ya

pılması gereken tadilatı eöstcrir l~yiha heye::i umumiycnin 23/2/93ô 
tarihli karan : 

ESKJ ŞEKLi : ı YENt ŞEKLi : 
MADDE 26 - Davetnameler MADDE 26 - Davetnameler 

yevmi içtimadan laakal bir mah ev- yevmi içtimadan lfuı.kal iki hafla ev-
vel gazetelerle ilan olunacaktır. vcl gazete ede ilan olunacaktır. 

MADDE 27 - Heyeti umu- MADDE 27 - Heyeti umu-
miye gerek asaleten ve gerek ve-1 miye gerek nsaleten ve gerek ve
kaleten şirket ı:ermayesinin bir rubu- kaleten §irket sermayesinin bir ruh• -
na müsavi hisse senedatına malil: na müsavi hisse se.'l~atımı rnalih 
hissedarlar hazır bulunursa ı;ureti hissedarbr hazır bulu!?ura:.\ nureti 
muntazamede teşekkül etmiş addo- muntazamcde teşekkül etmiş add:>-
lunur. lunur. 

Heyeti umumiyede hazır bulu- Heyeti urnumiyc-'c h:ızır bu'ı~-
nacak hissedaranın mutasarrıf ol- nacak hiss~d~-anın mutasarr f ol
dukları hisselerin salifüzzikir bir ru- dukle.rı h· .... e•erin sal!füzz'kir b·r ru
ba müsavi olup olmadığı anlaşılmak ba müsavi olu, clın:ı.clı01 nnlasılm .. ~ 
üzere hisse senetlerini, davetten iti- üzere his<-e senet'erini içtimadan bir 
baren on gün zarfında meclisi idare hafta evvel meclisi idare tarafından 
tarafından irae olunacak mahalle iare olunac=.k rn 31 c teslim etme
teslim etmeleri davetnamelerde ihtar leri daveL>'l:ıme erde ihtar olunacak
olunacaktır. 1şbu heyeti umumiye- tır. tsbu heye~i umumiyenin defoi 
nin defni ula içtimaında hazır bulu- ula i~timaında hazır buluna."l his:e- l 
nan hissedaranın asaleten ve veka- darlann asale•e!l ve vekfileten h5-
leten hamil oldukları hisse seneda- mil oldukları hisse senedntının m1k
tının mikdarı dereci kifayede olma- darı derecei kifayede olmadığı hal
dığı halde heyeti umumiye ikinci de heyeti umumiye ikinci c!efa ola
dcfa olarak içtimaa davet olunur. ral: ictimaa davet olunur. 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim §irketi 
Pul üzerinde 3 haziran 1937 tarih ve okunamıyan bir imza 

icra Vekilleri heyetinin 27 /7 /937 tarihli toplantısında kabul buvu
rularak Türkiye Cümhuriyeti riya setinin ili tasdil<ine iktiran eden 
'(!zmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim §İrketi) esas mu (avelena
mesinin 26 ve 27 inci maddelerini değiştiren bu layiha tasdik kılındı. 

lktısa Vekili N. CAHtT KERiM imzası 
Pul üzerinde 14 aP,ustos 1937 tarih ve Ticaret umum mü
dürlüğü resmi mühürii ve A. GUN imzası .• 

Genel sayı : 9958 özel sayı 2/152 

De\'let · Demiryollarindan: 
Muhammen bedelleriyle miktar ve vaaıflrı aşağıda yazılı mal

lar 8/10/937 cuma günü saat 15 de açık arttırma usuliyle lzmir
de Alsancakta 8 inci isletme idare binasında satılacaktır. Bu ir.e 
girmelc isteyenlerin 47l5 kuruşluk muvakkat teminat vermele~i 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince i~e girmeye manii kanuni bir hali bulunmadığına da
ir beyannameleriyle ayni gün ve ıaat on be~e kadar komisyon 
ı·eisliğine müracaatleri lfı.zımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 
Cinsi Mikbrı Muhnmmen bedeli 

I' apalı 1:amycn ve ray ctobüsü 
Kamyon ve ray otobüslerine ait 
malzeme 

7 

204 
3300 (1799) 

Lira Kuru!I 
380 

250 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
l'IEVRALJI 

Bütün ıstıro.ph:ırı tes!:'n eder 

G R i P I N 
Bilhassa bunlar karşı müessirdir 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

...,,. GRiPiN 
B u 1 u n d u r m ayı u n u t m a y ı n ı z. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz 

29 ~YLOL ÇARŞAMBA 1937 

... . . 
' ... c. .. ·" .. • 1 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
ı 

ıttifak haline gelen bu 
nasıl muvaffak 

kanaati 
oldu? tesise nicin ve 

' Çünkü cRADYOLlN> in terkibi yilk- mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar· 
sek bir kimya şaheseridir. Çünkü cRADYOLlN.> diğer mac\lll" 

Çünkü bütün cRADYOLtN~ kulla- lara nazaran çok ucuzdur. 
nanların dişleri temiz, sağlam ve güzel- Artık bütün bunlardan sonra c:RAD-
dir. YOL!N> kullanan on binlerce kişin!Jt 

Çünkü cRADYOL1N> emsalsiz rağ- ne kadar haklı olduğunu anlamak ko
betl dolayısiyle hiç stok yapmadığı için laylnşır. 

GONDE JKJ DEFA FıRÇALAMAYI tHMAL ETMEYJNlZ •••• 

T . ·~.!-- , . \"' - . 1 ; • •• ...., - • 

Her işte kullanılan 
işbu I.iyiha suretinin dairemize gösterilen aslına ve dosyamızda müb

ritıin imzası alınarak h1f zedilen nüshası.ıa uvgun o duO.u yapılan te!
kik \'C mukavele neticesinde anlaşılm1ş olmakla ta ik kıl•nd•. 

Bin dokuz yüz otuz yecli yılı ev ul ayının yirmi birinci &alı e'.inü. 
21 Eylul 1937 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
-~~~!'l!r~~~~ 

z NGULDAK 
Maden kömürü 

lzmir ikinci Noteri resmi mühürü ve E. Erener irnzasi 

D oy ç e O r i y ant b a n k 
DRESDNER RANK ŞUBESi 

IZMi 
.MERK.EZl : 

Almanyada 175 Şubesi Meucuiiar 
Soı maye ve i lıtiya t akçesi 

165,000,000 Hnylıı;mnrk 
Türkiyede Şnlıeleri: 1STA~BUJ; vo lZl\lfH 

Mısırda Şohclcri: HAJIJHE ve J~[\E~DEHlYE 
Her türlii hankn mnnıne1At111 ifn VA Jrnlınl P<ln 

!zmir Memleket hastanesi Da-
hili Hastalıklar Seririyab Şefi Birinci icra memurluğundan : 
Pazardan maada her gün hasta- Kar§ıyakada Muradiye soka~ında 
]arını muayene ve tedavi eder. dokuz numarada mukim iken halen 
Muayenehane: 2 inci Beyler il:ametgahı me~hul Fani tarafına : 
sokağı No: 65. Lora Karamanın İzmir ikinci hu-
T elefon: 3956 lruk mahlcemesind~n istihsal eyle-
Evi: Götepe tramvay cadde· diei 12/6/934 tarih ve 34/1540 
si No: 1018. Telefon: 2545. esas 956 karar numaralı ilamı mu-

iiıl•m•mm1ıım•ı:9li~~~ı:m~fl3 cibince Lora Karamana isabeti l!i-
"7..71Jr7ZZZT..L7J..7.Z7..7...7.77..7ZZ7..7Xz:;~ zı:n gelen dört ı:ehim hakkındaki 

G 
11 H t• 1 işbu icra emri!1e ~~ gün içerisinde 

Oz e 11111 cen: :~d'd:~ızi!~:u:ı;~ yukarıda 
numarası yazılı ilam hükmünü jfa 

.. etmezseniz veya tetkik mcrciindcn MiT AT Ü REL veyahut temviz ve iadei muhake

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

me yoluyle ait olduiju -mahkeme
den icranın geri bırcıh,lmasma dnir 
bir karar (!etimıedikçe cebri icrava 
tevessül olunacağı ve yine bu müd-

MiLLi EMLAK MODORLOöONDEN 
Satış No. Lira K. 

957 
968 
969 
970 
971 

960 

962 
963 

964 

965 

Güzelyalı Ur'a şosesi bilfı No. 587 rnetre arsa 293,50 
Güzelyalı Urla şosesi bila No. 532 metre arsa 266 
Güzelyalı Urla ı;osesi bila No. 482,25 metre arım. 241,15 
Salhane 9 Eylul/ 148 kapı No. 936 metre arsa ..• 375 
Göztepe Halit Ziya Bey S. No. 16 ve Şahin so
kaktan No. 6 taj alan barakalı ana . . . . . . . . . . . . . .. 
Dolaplı kuyu eski Bayburtlu yeni Kayabaşı So. 
No. 6 taj 42 metre arsa • . .. . . • . . . . . • • .. .. .. . .. . . ..... 
Dola11lıkuyu Bayburtlu S. No. 4/1 taj 35 M. aran 
Dolaplı kuyu Cd. 85 Taj numaralı 32 metre evin 
8 de 3 hissesi sayian . .. ... . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. ....... 
Dolaplı kuyu Makara So. 133 • 135 No. lar nra· 
sında 61 metre arsa . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. . ..... 
Dolaplı kuyu Dağlı So. No. 1 Taj 58/50 metTe 

60 

10,50 
8,75 

13 

24,40 

arsa . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,40 
966 Dolaplı kuyu Madi So. 5 No. lu 56,50 metTe arsa. 28125 
972 Karata~ lbi~ A{!a So. 14 numaralı ev ............ . 265 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 958, 959 ve 967 iln 971 

dahil numaraları 2. inci tertip tasfiye vesikası diğerleri nakden 
tediye edilmek i.izere15 gün müddetle artırmaya konulmustur. 
ihalesi 4/10/937 perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 21, 29 3260 (1782) 

Manisa Selimşahlar köyü ihtiyar 
heyetinden: 

Köy okul yapısın1n duvar kismı ~etre miknbiyb yaptınlacnğindan 
isteklilerin 10/10/937 pazar günüeksıltmeye iştirak için teminat ve 
ehliyetleriyle birlikte küy heyetine mürace.atleri ilin olunur. 

3:90 (1901) 

lzmir Enternasyonal Fuar 
lesinden: 

komi-

Her c·ns kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde sablmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 

fğ:Jijfil[~~EaBF .• PERPINY AN 

~'Z7-~7..zzr-..LZ7.7J...7777.7.ZZT..LZ7..277..ZZnz;~J!T"..az;rzg;zzuzn 

Şık Atelyes0 

Beyler Sokağına nakledildi 
Mimar Kemalettin caddesinde (ŞIK) dikiş ve şapka atelyeıi 

tevsi mecburiyeti dolayısiyle Jkinci Beyler sokağı civarında Nu· 
man zade sokağında 36 numaraya nakledilmiştir. 

1 • 26 (1803) 
CZZ7JZZZ:ZZZ:Z22222Z7'"..LZZZ21rz7..7.7..7-7.7J'7'.LZ7..7...ZZZZLZZZ717..ZZZZ7...7fl 

5ltLIK:SOLUKL"ij"K:f KOHD]. 

-.. - -- - Y• OEtlEl'.TİR 
KELVİNATOR -ikl defa daha az ~şledieı _ _ _ _ -ıif; 

halde a7nı randi5man elde edilen yegane &oğu~a do~P 

18 Ay Veresiye ~ahş 

SAHiBiNiN SESi 
Muayene saatleri : 1~12, 

15,30 - 17. Telefon: 3434 
'77~tZZZZZ7.7..zz7IOZ7T,LZZZ7..zZ1 

, det icerisinde mal beyanında bu- Al 1. l klı b' uh be memuru ah akt M" bak • 1 h · ·• t 'k tmı§ ıra ayı ır m ase ne.c ır. usa a un-
un~azsanız hanki:sk tı•e ahzylıif obu- tihanı 30/9/937 de saat ondadır. Taliplerin orta mektepten mezun bu-

ARTHUR VETTER 

nacaqın1z ve a a e mu a e- k li~· · if · hh t• t ~t,· 
d b 1 ti .. kd' d h lunmaları ve as er gını a etmı§ ıı a ı am ve Yll§I otuzu g~ın 

Y?11 a u un uı:?unu .. z la • ır c a: im . Beledi e b katipliğine mürncaat. 3394 (1902) 

IZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA: Mehmet Gürer - öDEMtŞTE: H. Avni Güler 

MU(.aLADA : Ahmet Sabri Acarıov ••••• 1ZMiR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Beher tenekesi iki yüz dok

san lruru§tan bin dört yüz elli lira 
bedeli muhammenle beş yüz teneke 
benzin ve beher kilosu otuz lrn

pısle cezalandınlacauın z ıcra emrı 0 aması şarttır Y a§ n ;r 

makamına kaim olmak ~ere tara
fınıza ilanen te llİ~ olunur. 

•• 56 ' 

3389 (1900) 

ru"tan yüz lira bedeli muhammenle a-:ı:ı_ P~a-ı::ri~sı;wıf,,a!'ll!k~ü~ltllJl!e~s"!!liin~d"'leen_..d"'ip"'l'•o111msa!!lh~ 
yirmi tenelce soğuk kompresör yağı 
başkatiplikteki §arlname veçhile alı- Diş tablplerl 

cakt A k '-~·ı ·ı Mtmltlıct lıastancsı dış tahıbı na ır. çı eu1 lme ı e ihalesi 
sı101931 cuma günü saat on a1- l\ıl uza ff er Eroğul 
tıda.drr. İştirak için yüz on altı lira 
yirmi bsş kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka mektu-

VE 

Kcınal Çetindağ 
biyle aöylenen gün ve saatte encü-
mene gelinir.. Hastalarını her gün sabah 

2 _ Beher tonu altmıs beş lira- saat dokuzdan başlıyarak 
dan dört bin beş yüz elli lira bedeli Beyler • Numan zade S. 21 
muhammenle yetmi§ ton motorin numaralı muayenehanelerinde 
baskatiplikteki §Brlname veçhile kabul eder!er. 
8/10/937 cuma günü saat on altı- Te!efon: 3921 
da açık eksiltme ile ihale edilecek- W w+ •e 
tir. İştirak için üç yüz kırk bir lira mektubu ile söylenen gün ve saatte 
yirmi bes lrurutluk muvakkat temi- encümene gelinir. 
nat makbuzu veya banka teminat 22 - 25 - 29 - 2 (1792) 3298 

j. KALOMENI 
Gazi Bulvarı • Borsa sarayı 

karşısında: Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cins el ve elektrikle 

müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi· 

natlı olarak tamir edilir, 
Devair için daimi abonman 

Laydedilir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
C. No. Yeri 

· PEŞtN . 
240 Aydın Cuma M. Pınar batı 4 üncü Sokak 

ada 194, parsel 12 
241 Aydın Kurtuluf Cüinlıuriyet Bulvarı 22 inci 

Sokak ada 276, parsel 2 
242 Aydın Merkez Hasan efendi M. Geçit S. 

99 
191 
197 

FAIZLJ TAKSiTLE 
» Ramazanpafa Mah. Mimar Sinan So. 
» Veysipafa M. Belediye Cad. 

No. su 

Bila No. 

)) 

» 

71 
5/8 

Nev'i 

Ev. 

» 
Dükkan 

» 
» 

Depozitot1l 
T. L· 

90.-

90.-
60.-

120.-
120.-

» Ramazanpafa M. Hükumet bulvarı 
Yoğurt, yağ pazarı. 43, 44 » 300.-

200 Aydın Köprülü M. İnönü caddesi. 43 Ev. 240.-
lzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile peşin veya takıitlo 

ihaleleri 2. 10. 937 cumartesi günü saat on birde yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. Taksitli •' 
tıılar % 9 { faize tabidir. · ·Ui 

istekli olanların yevmi mezkiırda gayri menkullerin kar,ılarında yazılı depozito akçesini !'11 r 
Aydın Bankasına yatırarak Aydında Avukat Bay Süleyman Eraydın yazıhanesinde artırmaya gırıt' 
eri ·ıan ol nur 



FRA F il• s oı• • v ş •• 1 LtVERPOOL HA'ITI ~ \ SELLi SPERCO ra te 1 perco ıvıer e u. Mnrdinian vapuru 9 eylUlden 6 tcş· f&iiiiiiii-=j~~ 
VAPUR ACVNTASJ A LıMITET rine kadar Liverpool ve Glaskov için (:., Vapuru cntası V yük alncaktır. 

DEUTscHE LEVANTE LINIE ROYALE NEERLANDAIS apur acentası BRlSTOL, LEtTH VE NEVGASTLE 

SAfflfE 9 -· 
~-

ATHEN G. m. b. H. KUMPANYASI BfRiNCl KORDON REES JOHANNE va!u'ITis eyl•ile kadar 
.ı__ \rapuru 25 eyttilde Rotter- s 25/9/937 d BiNASI TEL 2~43 
"d.Cll, iRamburg ve Bremen için hareket TRAJANU vapuru .. .e gc· • ~ doğru Bristol için yUk alacaktır. 
edeccklir. lip, Burgas, Yama ve Kostencc lıman· Lllerman Lines Ltd ARABIAN PRINCE vapuru 10 blrln-
~ALIA 'Ik . d tarı için yUk alacaktır. POLO 1. • 

heklenı vapuru 6 ı t~rın .e TRlTON vapuru 5/10/937 de Rotter- ,. vnpuru ımanımızda olup 28 ci teşrinde gelecek Leith ve Nevgastele 
ınanı yor. Hamburg ve Bremen lt- d Amsterd ve Hıunburg limanla- eylule kadar Londra ve Hull için yük . . yUk alacaktır. 

arından mal çtkaracaktır. ı am, am . alacaktır. ıçın 

'l'heAMERtCAN EXPORT LINF:S ru~av~;;~~ ~~~~· LtNtEN .PH1LOM~ vapuru 29 eylulden 8 NOT : Vürut tarihleri, va-
ıotM~~~teamshtp Corporatwn BlRKALAND motörü 2/10/937 de Bırlncl teşrme kadar Londra için ~ük purlann isimleri ve na•lun Oc· 

l v .ı..a vapuru 22 Eyhllde bek- . 0 i B lt k alacaktır. 
enly0r, Nevyork için yUk alacaktır. Rotterdam, Gdynıat. anzhg, ka 1 dve 1 LESBtAN vapuru 12 birinci tecır; ... d retJerinin doğiıikliklorindon me• 

1Dc:IRIA. k Danimarka liman arma are et e e- Lo d . ~ - e 
1 1 vapuru 28 eylnfde be - . n ra ve Hull çın yük alacaktır. suliyet kabul edilmez. 

en Yor. Nevyork için yUk a1acaklır. cektır. ·-----------------•••-----Eıciumı.1A vapuru 3 ı el teşrinde bek- BARDALAND motörli 16/10/937 de - U 
:.~~~~ork fçin yük alacaktır. Roıterdam~ Haınburıı _Danzig •. Gdynia, Umum Pamuk Fabrı·kato··rıer·ını·n 
;-~u nv.E vapuru ıo ı ci f.eşrİ!tde Norveç. Baltık ve Danımarka lımanlan-
beklentyor. Neıryork :için )'ilk alacaldtr. na hareket edecektir. N d k k • 
d EXCHA.NGE vapuru 18 Birinci teşrin- V1KlNGLAND ınotörü 3/1 ~/937 d.e 3 Z a YJ İ 3 tı 0 e 
e bekleniyor. Ncvyork için yUk ala- Rotterdrun, Hamburg, Gdynıa, Danı-

cakttr. marka limanlarına hareket edecektir. 
b CflRLTON vapuru 22 birinci teşrinde SERV1CE MAR1T1M ROUMAtN 
t ekleniyor. Nevyork için yük alacak- ALBA JULlA vapuru 10.10.937 de 
ır~~- Malta ve Marsilynyn hareket edecektir . 
. ~ıSTER vapuru 28 birinci t~- ZEGLÜGA POLSKA S. A. :rde bekleniyor. Nevyork için yUk LECHlSTAN ınotöru 10/10/937 de 
acaktır Gd · ı· ı Th Ex · . . Anvers, Danzig ve ynıa ıman arına 

Pt~ port Steamship Corporatıon hareket edecektir. 
E AKTARMASI SERi SEFERLE~ Yolcu ve yUk kabul ederler. 1\nnlar-

re::'CALmUR vapuru 24. eyhllde Pı- dakl hareket tarihleriyle navlunlarda ki 
edece\::ston ve Nevyork ıçln hareket değişikliklerden acenta ıncsuliyet ka-

~ 8 b' . 1 ~rinde bul etmez. 
Pireden Bosto::P:;ı Nc~~~c için hare- Daha fazla •tafsild.t için. lkinci kordon-
kct edecektir. da Tahmıl ve Tahliye bınası arkasın?a 

SEYAHAT M"ODDE'l'I FRATELLt SPERCO vapur acentahgı-
Pire - Boston 16 gün na müracaat edilmesi rica olunur -
Ptre - Nevyork 18 giin Telefon : 4111/4142/266314221 
SERVICE MARITIME ROUMAIN • -.a:m:ıza~~:::m)~ 

BUCAREST 
OITUz vapuru 4 birinci teşrinde bek- oı· ş He 1, ı· mi 

!eniyor. Aynl giln Köstence, Sulina, ~ 

Galatı: ve Galatz aktarması Tuna U- ~ ~ 11 ~ ınanlarına hareket edecektir. A 
DtJROSTOR vapuru 27 cylôlde bek- u a 

!eniyor. Köstenoe Sulina, Galau ve 
Galatı; aktarması' Tuna limanları lçin 
YUk alacaktır. 

s™. ROYALE HONGROISE ı.ıoı'T AÇSU 
DANUBE MARITIME -ı ' 

BUDAPESr motörU 28 eylülde bek· Hastalarını Birinci Beyler 
leniyor. Bclgrad, Novisad, Comamo, ed 
~udap~te. Bratlstava, Viyana ve Linz sokak 36 numarda kabul er. 
lımantan için yUk kabul eder. Sabah 9 - 12 

JOHNSTON VARRF.N LINFS LTD. Kg .. leden sonra 3,30 - 6 •• 
LIVERPOOL u 

A VIEMORE vapuru 26 eylulde bek- Randevü içi.n telefon edınız. 
lenlyor.. Livcrpool ve Anvers Jlmanta- TELEFON: 2946 
rtndan yUk çıkaracak ve Burgaz, Var- L---l!!l!!B;;iiiiiimi~--~·'!'!a'!".:;j 

acı 
• 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRU{LARINI ve bilcümle YfDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN brı sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit nıakinaları kumpanya11 kar,aamda 
Telefon: 2413 ~oıta kutusu : 234 tZMIR 

fi Dıft"·ESAS• • w cp 4F 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

na, Köstencc, Sullna, Galat7. ve lbrall N 
limanlarına yllk alacaktır. lenlyor. Dieppe. Dünkerk ve orvcç y • • 

ARMEMENT DEPPE - ANVERS umum limanları için yük .atac~~ır'. etli temJZ 
ESPAGNE vapuru eyliil sonlarında BA~ARD 1?o1örü 24 .Lurıncı teşrmdc 

Sahık T evfi'ma&:.l Oteli 

bekleniyor. Anvers için yük alacakhr. beklcnıyor. Dı~ppe, Dunkcrk v7 Nor-
KHEOIVIAL MAIL LINE veç limanlarına hareket edecektir. mefruşat 

ABUKtR halen limanımızda olup ARMEMENT il. SCHULDT 
Port Salt ve I kenderiye limanlanna HA28MBUl-~dG b kl 
yuk kabul cd~cktir. MARITZA vapuru ey w e c e-

DEN NORSKE MIDELHA VSLINJE niyor. Rottcr<laın, H::unbur~ va Bro
BAALEBEK vapuru 27 eylUlde bek· men için yük olacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c••• ... •••••••••••••••••••••••• • • • . 
• . . .. 
• .. .. 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• 

Sıhhat eczane ı . . . . . 
§ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı E 
E Karşısında ~ . . . . . . : •..............................•.............•....................... 

BRISTO 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

oa * w 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin. e!' eski. otelc~~i .. BAY 

ÖMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübela ıdareııyle butun Ere 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, l.tendi evlerindeki rahatı bu
laırlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
• lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otelle:e bu::urle:;:,,«a 

1 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk anonim Şirketi 

Şehitleı· Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12G lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, ltaster
lenir, kntlamr kırmm ve mavi boyalarm çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
lz:mirin en havadar yerinde oe denize karşı lcukaladc tatil man· 

zaralı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir • 

ima sabit daima tabii 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ C<ANZUK eczanesi laboratunrlannda bazırlonen Ju
v:mtin snç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ôri 

Fenni Gözlük için 

HİLAL ECZANESİ 

.Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükJcri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle luistal canılar,ber yerden çok ucuzdur ... 

• 

egırı yıkamak tırtık bir lıOlfct deörtdlr, 
zira gayri kııblU kıyas olan PERLO-( 
OENT dtf macunu bu kOlfeU ortadan l 
bfdırmtşl1ır. 

PERL;OOENT çok ıe~U oldu~ 
•olu~unuıu do eerinletlr. 

bl.' ') 

\ -e-
-1"'~ l'e~ -!i>e.t,e...t.,.t.cU{ "'~ ~ ... ~·~ 
~ "~~ ~ ~r~ ~ w.;'-"'4>1' 

TURAN Fabrikalara mamullhdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet nbunlarını, traş aabunu ve kremi ile gOıellik krem· 
ferini kullanınız. Htr yerde sııtılmaktadır. Yalnız toptan aa· 
tıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen .. 
tclik Nef'i Akyaııh ve J. C. Hemsiye müracaat cdinfı. 

Posta Kut. aıt4 Telefon acsa 

MEYVA TUZU 

.. 

En boı meyva luıudur. (nkıbazı def eder. Mide, bağır1ak, 
~aracigerden mütevellit rebatsııhldara önler. Haımı kolaylaıtırırı 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu • latanbul 

En Parlak 

Kudreti 

~~imon Ele!ctrik pilleri dünyada tanmmış piUerdir. Daimon 
pıh kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hüsnü Vı 
Ödem isli. 
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indeki merhametsiz katliamlar 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Çin delegesi •• soz aldı Berlinin Olimp stadında 
---------------------------------tayyarelerinin saldırışları Japon 

şiddetle 
Hitlerle Mussoliniyi 

850 bin kişi 
dinlemek 

almış .•. 

• • 
ıçın 

ve nefretle takbih edildi yer 
------------------------------------ _f_ 23 ler medeni dünyanın • 

sıyası ,, 

nefret 
komitesi 
hislerine 

karar 
tercüman 

metni kabul 
olan bir " ~~ - .· 

etti 
~ l 

1 ~ 

Roma ve 
mahfelleri •• • 

Berlin 
bu numayışe 

azami bir ehemmiyet at
fetmekte ısrar ediyorlar 

.. .· 

Cenevre, ~8 (ö.R) - Çın - Japon ih
tılilfını takibe memur edilen 23 ler ko
Jn.!esinde dün mühim ıçtiır.aiar yapıl· 

Jn!Ştır. 

Çin delegesi Ç.n:n bugünkıi Jopo:ı. 

taarruzu karşısındakı Yaziyetinı izah 
f'den uzun nutkunda bilh1s~a Japonya· 
ya karşı şiddetıı hücu:n \'e ithamlarda 
bulunrnu5'.. \"l" den1 · Lr kı : 

- Halen Çin topraklarında 35~ b:n-

den faı.la Japon askeri ":arüır. Juponya
nın a:.;o..ksadı sadece Çini ist.!;1 dt'ğiİ, bu 
yoldön Avrupaya h;ıkim o!maktır. Jo. 
po:ıların l..'!zak Şa::-kta t:ıthik (·ttiklerı 

merhrn1etsiz kat:ıamlar bütiin meden.
:yet dünya!:iı iç;n ~üpheiıvcrd •. 

# ... "... ,Y 

-.~·.•.4&ı i! ~j . 11 • • • · fi_ il'' Berlin, 28 (ö.R) - Olempik stadyumunda bu akşam 
. t··· J:4'f . . . ,~)>fi ı BB. fvlu"olini ve Hitler tarafından söylenecek nutukları din-

1 lemek Üzere öğleden İtibaren 85 0.000 kişi stadyumda yer 

1 
almı~lardır. ~1erasim şöy]e cereyan edecektir: Hk önce pro

paganda bakanı B. Göbels kısa bir hitabede bulunarak Ber
i I lin halkının Duceye tazimatını bildirecektir. Bunu B. Hitle-

1 
rin 1 O dakika devam edecek olan nutku takip edecektir. 
Führerden sonra B. Mussolini de, Almanca olarak, bir nu
tuk söyliyecektir. Bu nutuklar radyo ile yayılacağı gibi ital-

Çin delegesi Japonların harek~tleı·i 

hakkında teesslir t:yandırıoı tafsiltl 
vem-. ş J;:.ponların A~ya kıt'a~ında b.:
ku\·\·t:t s:yaseti t;;.k:p ettiklC'rini gö5:t2ıc
rek !On ~?ne1er1n tı:-crüb2ler;nd~n b r 

ders çıkr.:rıl n.:;,sın1n 4-... rtrri o1du:"~rıt.. bc>-
ı ~ yan radyofarı tarafından da hemen İtalyancaya çevrilecek

tir. Nutuklar saat l 8. 30 da başlıyacaktır. ra=ı ( t iştır 

1 Kornite b ynel!nile~ hu:{u~'.l ç.ğnr
mc~ suretlylr- )":ıpılan hava bo,-ıb~rdı

, mcnlarını mündl"ip göreceği şokilde ta<
I bıh «:ner dir. B :.ı tahriklere covnp v<-

1 ri:_ -ıtıse ı:ı:ride bütün devletler a:.-:ı sü:·-
1 prizier~e karşılao;;abileceklcrdir. 

f ltafyan gazeteleri Berlindeki halk tezahüratı münasebetiyle 
şunları yazıyorlar: Umumiyetle yüksek mevkide olan devlet 

: adamları auikastlerden korkarak halkla çok yakından tema

sa gelmt"kten korkarlar. Führer ve Duçe ise yüzbinlerce ki

şilik halkın ~evk tezahürall karşı~!nnda kendi şahıslarına kar~ı 
bir tehdit ihtimalini hiçbir zaman düşünmemişlerdir. Bunun 

hilafında çıkarılan haberler bulanık suda balık avlamak iste-

Hir Çin 

TAKBlH KARARI 

lngiliz cleleg oi Lord Kranborn Çin
Japon mc-~eiesinin daha gen~ş olan saf
halarında:ı ileride bahsetmek hakkıııı 

yen kötü fikirli yabancıların icadıdır. INGIL!Z GAZETELERiNiN TEFSiRLERi 
münakaşalardan sonrn şu metin hazır- Diğer taraftan ecnebi matbuahnda ekseriya harp adamı c:ı-
1 1 ıh Londra, 28 (AA) - Gazeteler Mussoliniye Berlin 
anmıştır.: diye gösterilen Führer ve Duçe Bcrlinde bilakis yalnız su - .. .. . . U" 

l\aııkinde bombardımandan harap 
olan tarihi eserlerden biri 

Alman manevTalarından bir intiba 

Çin _ Japon ihtılafını takibe meınur · l l l k A d . . . ah . d , yapılan kabulu ve Fuhrer ve Duçe arasında teatı edılen n · I a meşgu o ma ta ve onu. vrupa me enıyetını t rıp e e- j . I . ..,.. 
muhafaza . etmekle _bnGbcr komite. ni~ 

1
i,ti•,ari komite Çinde Japon tayyarcle- k b b 1 k d . . 'd k . 'd 1 tukları ehemmıyet e mevzuu bahseylemekte ve bılhassa go . _ 1 re ar ar ı evrını yenı en açma ısteyen muzır ı eo o- . .. f k ,. .... . .. . . 

hemen ha\a bo.m.b~rdımanı al.eyhınd. iri !oralından •·apılan hava bombardı- .. 
1 

k k k d I terılen kabulun ev a.ladelıgını tebaruz etlırmektedır . 
., Jl ere arşı oruma ta ır ar. T' d' k' 

bir rey vermesını ve mesullerı takbih man!arı meselesini m~ista,.elen tetkik d 1 1 h.. .. . ımes ıyor ı: Rumen gazeteleri e ta ya ve AJmanyanın usnu nıyet . . . • . . ,. . tez>' 
eylemesini teklif etmiştir. et'.Tl;, ve içlerinde bir çok kadın ve ço- h'b' b" .. .11 1 1 . b' 

1
.•. k 1. d ld ki Berlınlıler Mussolınıyı o kadar ıamımı hır dostluk 

:NEFRET DUYGULARI 
• ··1 w ı ı utun mı et er e ış ır 1.gı. yapma eme ın e o u arı . . 

1
. , 

euklar da bulunan masum sivil ahali- h kk d iki' h"k" . . f d .. 1 il ··z1 • hürü ıle alkıılamışlar ve karşılamışlardır kı, Duçe, Ber ın 

Fransız delegesi B. Delbos 

Kranbornun sözlerine i~tirak 
Nankin, Kanton. Hankeu g;bi 

1 
a ın a u umet reısı tara ın an •oy en en •o erı I R "lı . . b"· .. Al ili . f d viP. 

nJı öldürülmes'nden hasıl olan dorin . l f . k d' I M p . H' l oma mı verının ulun man m etı tara ın an tas • Lor<l · ' . memnunıyet e te sır etme te ır er. acar c eah ır ap) ga- ı . k • k . l B rlİ' 1 tec<süre muttali o!mu~tur. Komıte bü-1 . B 
1
. . . . I I Al d k • edılme le olduguna muhakkak surette anı o muıtur. e 

etmiş, .. 1 zete!1 er ın zıyaretının ta ya ve manya arasın a as erı . . I . d lı b" ük' bİ' 

b 'u'yu"'.-. tün dünyanın nefret ve hiddetle kar- b' . ·ı k • f ld • h b 1 . . . d'I . nın muhteşem tezyınatı ya nız tezyınattan a a uy 

ac:ık şehirlerin bombardımanı karşısın

da blitlin medeni dünyanın duyduğu 

nefret hissine terceman olmuştur. 

KABUL ED1LEN METI:ı 

,. 1 ı r ıttı a yapmaga n1atu o ugu a er erını ıcat e ı mı~ ... . . . 
şıkdığı bu bombardımanları katı ola- l ki" d .. . mana ıfade etmekte ıdı. 

ya an şe ın e gosterıyor. d•• 
rak takb.h ettiğini beyan e~·ler.• ı . / Z d . I • I Hiıler - Mussolini görüşmelerine gelince iki devlet a 

. .. .. . Nıhayet B. \ an eelan ın gazetesı o an yan resmı c n- d }la 
Londr~ 28 (Ö.R) - Ç:n hukumelı, d d B I . I I d'" I k I I mının bütün i,lerde mutabık bulunduğu hissi gittikçe a • epen ance e ge> gazetesı ta yanın ıger mem e et er e 

Hong - Kong tngi;iz tezgahlarına der ziyade fazlalaşmaktadır. 
- münas<'betlerini bozan CeneYre manevralarını takbih etmek-

hal inşasına baslanmak üzere iki top- Daily Telegraph diyor ki: 
• t~ ''e Fransanın h:tld. Romada bir sefiri olmamasından tees· • I• 

Sovyrt d;olegesi B. Lıtvinof ayni çekC'r gemisi s:par:şi vermiştir. İtalyan hükümet reit!ıini 300 bin Berlinli dün heyecıı.rı 
süf1e bahsetmektedir. 

esas dahilınde beranatta balunltluştur. Var~o\'a, 28 (Ö.R) - Jaıxmya, Var- Berlı'n, 28 (ö.R) __ alkışlamıştır. 
b

·u·- ltalyan Mareıalı Badoglio ile gene-
Bu hususta bi::- ınetin hazırlanması hu~ 1 şovac~~ıki orta elçiliğinin unvanını Morning Post diyor ki: 

rallerinden Ru~o ve T ağJiani refakatlerinde Alma.oyanın il• 
!'.USİ bir ko.niteye haya]e edilmiş ve uzun yük r1çiLğe Cı"ıkarmıştır. Bayrakları, donanması. çiçekleri ve zengin tezyinatı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B"rlin ataşcmiliteri olduğu halde Hamburgtan Berline gel- .k 
Berlin Münihi o kadar geçmiştir ki, tarihte ilk defa olar 

Del Vayonun ithamları 
ln~iliz nazırları ispanya mesele

görüşecekler ehemmiyetle • 
sını 

• 

MilJetler Cemiyeti buhran bir • • 
geçırıyor 

f~~···-J, 
~ 

'~(~! !/s 
. \... l · 
~ :-_/_) 
~~ 

B. Edeıı 

\ 
Cenonc, 28 (Ö.R) - İ•par. ; ol mü

messili bay Del Vo}or.un adem. müda

hale siyasetine ve Lündra komitcsınu1 
faaliyetine karşı ~ıddeıli hücumlan ln

giliz ve Fr«nsız mahafıller,ndc L na hır 
tesir yapmı~tı:-. ,ı\!amblenin gürilltülü 
kararlar ittlhaz r~mec:i <leğıl, Nyon an
la.ıı;;masından sonrr. &iğe: mer~Pketler
le faydalı milzak re ere imkan hazırla
ması steniyor. Fr~n!-ia \·c lng' teren.o 
Ronıaya gönderecek.er! ınQ.'lterek muh-
1ıra ispanyadaki mudahalelere ve ltal
,·an kuvvetlerinin ispanyada y.rle§me
~ine mani olmak ilzC>re Fransa ve ln
gilteren:n ne ist dik.terini t::. r·~ ede
cektir. 

ll\GILTEREDE GöRüŞMELER 

Londra. 28 (Ö.R) - Baş,·ekH B. Ne
ville Chanıbcrlam dlinkü günu pek fa. 
.fıl olarak geçırıniştır. Dovnıng S:reette 
muhtelif kabine arkadaşlar.yle görü~

müş ve bilhassa B. Edenle be)-nelmilel 
\.'az..iyetin bazı safhaları ve lspanyo1 me
selesi hakkında fikir teati ey!emişt.ir. 

önUmüzdeki ç:ı.:ı amba eünU yapıla-

l
tnKıcı • .,. ......... -

.. kide şekerinde yiiz- clır. 
ye gore, a 

cak olan grlecek kabine toplantısının 

müzakerat ruznamesi hazırlanmıştır.Bu 
içtimada hükümetin dikkatini üstünde 
tutan muhtelif dahili ve harici mesele
ler ve bu meyanda Akdenizde bahri 
devriye kollarının viicuda getirilmesiy I< 
ispanyadaki vaziyet ilk safta müzakere 
edilecektır. 

MJLLEILLR CEM1YET1 BUH
RAN GEÇ1R1YOR .. 

Mosko,·a, :?8 (Ö.R) - clzvestia> r,a· 
zeteslnln Cene\Te muhabiri İspanyol 

delegesi B. Del Vayo tarafından ilor ' 
sür'ilen talepler! tefsir ederek ne 1n:;il
tf:re, ne de Fransanın bunları tatmin'!' 
mütl'mayil olmadıklarmı ve bunun Mil

letler Cemiyeti tarafından geçirilen buh
randan ileri geldiğini ve bu şartlar 

içinde Milletler Cemiyetinin kendi ken

dine Tlle~'um bir darbe indirmeden l!:
panyoll[;Tin is!edikler:ni yapamıyacağı~ı 

yazıyor. 

B. Litv.ııof 

Od \'ayo tarafından yapılan hücumlu· 

ra cevap vererek demiştir ki: 
cB. Del Vayonun lspanyol cümhuri· 

yetinin kahramanca gayretlerini tehlike· 
dt'n kurtarmak kaygısını t: kdir ederiın 

Fzkat- ondan i1tedi~im· şudur ki diğe 

dcvlc:leıin de bir tehlikeye karşı ko) · 
n1ak zaruretinde kaldıklarını d:;ı takdi 

Crncnc, 23 (Ö.R) - MU!etler Cem'- .ımdıdir. Sulh için kazanılan zaman 8"· 

yeti Asaınblesl bu fabah ilk defa o1~- f:'ı bo'!una kazanılmış aayı!ama..:. 
rak Cemiyetin yeni sarayında toplan3- Tt-krar ederim ki ademi müdahale si· 

rak Bclc;i.kanı:ı Konsc-y tızalı~ına seç:!- }'aseti bir alay olmamalıdır. Bunun içi:." 
mes~e k;.. .. ,r Yermiştir. Bc1çika ko~- lngiltt"re ile birlikte gelecek günlerde 
sryde l spr.nyol cümhuriyetindcn jnhilfi1 ad("'rrıi müdahale !~yatttinin tatbikini ha
ed~n k·ıltu u ı ~al edecektir. Bu mUnn- kiki kılmak üzere mtizakereye girişmek 

srbcUe ccı:ubi Amerika cümhur:yet!c- karenmızı bildirdik. Bu müzakerelerin 
rinden dokı.ızunun m..imcssi1lcri söz n!- n1uvaff~kıyetini buradaki devletlerin 
n·ıışlardır. Bolivya dcleg~si Ş.::.ko mın· sempati ile takip edeceklerine eminim. 
takasındnki \·az.iyete asamblenin d;k. Tatbiki cihetine gidilmiyen prensip ka~ 
kat;ni ç~k:m~tir. rarları bfr şeye yaramaz. Mües.5İr bir 

Asamble Çinde açık şehirlerin Japoı . kontrol altında fiilen tatbik edilecek be
~ayyareleri tarafından bombardımanını yanat iııtiyoruz. Mazideki taahhüt hildfı 
tetkbih için isf ari 23 ler komitesind· hareketlerin neticeleri de zail olmalı, ya
ittih~z ed.1en karar suretini tasvip et- ni ispanyadaki yabancı muharipler geri 
mi tır alınmalıdır. Bu İşte umumi müzahereti-

B. DELBOSUN SöZLERI nize güveniyoruz. Eminim ki bütün me-

Cenevre. 28 { Ö. R) - A•amble nin su! hükümeıl<r ancak yabancı gönüllü
ikinci komisyonu huzurunda Fransız ha- ler geri alınmak şartiyle ademi müdaha· 

riciye nazırı B. Delbos ademi müdaha- ILnin devam edebilece~i hususunda mu
le oiyeseti aleyhinde lspanyo) deleı:eai B. tabık kalacaklardır • 

. MazaTilı.in 

nıişlerdir. 

Berlin, 26 {ö.R) - Duçe bu sabah askeri müzeyi ziya
ret etmi~. halk tarafından alkışlanmıştır. Daha sonra M. 
Mu:'t&olini Pot$damda kral büyük Frederik tarafından yap
tırılan meşhur cSans-Soucİ• şatosunu ziyaret etmiştir. 

Berlin, 28 (ö.R) - Hava nazın General Göring Duçe 

~er<'fİne 24 kişilik bir ziyafet vermiştir. 
Paris, 28 (ö.R) - B. Mussolininin Meklenburg Alman 

manevralarını ve Es~en şehrindt"ki Krupp •ilah fabrikalarını 

bİf bir yabancı devlet adamına muhteşem olması iıtenen 

kabul hazırlamak için modern bir Avrupa hükümet rnerke" 

zinin hayatı durdurulmuştur. 

Berlin, 28 (AA) - D. N. 8. bildiriyor: 
28 EylUI günü rc•men milli bayram mahiyetini almıştır· 

Bugün bütün fabrikalar tatildir, bütün mağazalar kapaJıdıt• 
Duçe bugün ltalyan büyük clçioini ve faşizm evini ziy~ 

edecek ve ormanda Karinhall villasında General Görinsi" 

ziyareti münasebetiyle Fransız gazeteleri İtalya ve Almanya misafiri olacakhr. 
araıtında askeri bir ittifak aktedilmiı olması ihtimalinden öğleden sonra Mayıs sahasında muazzam bir tezahür ~ 
bahsetmektedirler. cJour• gazetesi ise Roma - Berlin mihM kua gelecek ve bu, Duçenin Almanyayı ziyaretinin tete~ii
verinin tccavüzi olmadığını ve Berlin görüşmelerinin Avru- cünü ve mühim saatini teşkil cy1iyecektir. Sahayı doldu,-' 

pa devletleri arasında daha geniş bir topluluğun mukaddi- cak olan yüz binlerce kişi huzurunda Duçe ve Führer ,;D• 
mesi olabileceğini yazmaktadır. alacaklar ve çok mühim birer nutuk •Öyliyeceklerdir. 

1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

orduları şimali Çinde Japon 
ınütemadiyen ile-rleyorlarmış .. 

biııası ıı"'' 
Tol:yo. 28 (ö.R) - Kabine içtima· !Japon hava filosu Nankin istikametine Şanghay,. 28 (ö.'R) - S~vyel 00~o· 

•nda harbiye nazırı Şimali Çinde askeri 
1 
i?İlmi·)erdir. Birçok tayyareler Nankin yanın Nankın sefırı tayyare ıle ~. bİ' 

' k" l k ld d ' h k · · S b b' hen"' .ı.:ıre atın norma Ş'" i e evam ettiğinı üzerinde uçarak askeri tersane ve mües- vaya are et etrnıştır. e e ı J11~" 

ve Şanzi vi18.yetinde komünistlerin Çin sesat Üzerine bombalar atmıı:ılardır. Kur- 1 linmiyen bu seyahat son derecede 
muntaz;ım kuvvetleriyle teşriki mesai et- .k , 1 kk d him tel.ikki ediliyor. .,, 

hanların ve hasaratın mı tart '\a ın a J fl ııı 
tiklerini bildirmiştir. Nankin, 28 {A.A)- Otuz apO ••' 

henüz malUmat yoktur. k fl ı 
Japon umumi karargilhından bildiril· yare i Nankin ~ehrinc kısa bir 8 1 

Allltl 
Şanghayda Japonlar Çin mevzilerini k d bombardıw 

diğ:ine ~öre Paotinızpunun i'galinden son- ... para tayyare mey anını 
mütemadiyen bombardıman etmege de· . I d' 

ra ~imali Çinde muvaffakıyetlerine de- . ctmış er ır. pili' 
vam ediyorlar. Çin topları ~ıddetle mu- L d 28 (AA) G ıe ııı" 

vam t"den Japon kıt'alar1 Şane:-Çeoyu on ra, . aze ôt" 
i~gal etmj~Jerdir. kabelede bulunmaktadırlar. Geleccl; birlerinin Pekinden bildirdiklerine g Ot" 

NANKiNiN BOMBARDIMANI hafta Ş,.nı;hayda büyük bir taarruz bek-ıbir Japon zırhlı treni Pekin - Hank0~ ı1' 
. hO'" 

Bir Japon tahtelbahirinin torpillerle lenmektt"dir. Mua:zzam hır Japon has- miryolunda Hsinlo ista~yonuna 
bir Çin balıkçı filotilla!ını tahrip ettiği tane gemisi Şa!lghaya gelmiştir. Büyük etmı~tır. ,o ,.J 
hakkında yabancı kaynaktan verilen ha- harp Şanghay kapılarında olacaktır. Japonlar Santung hududuna ~ 

İ"'lef • ,ı 
herler tekzip ediliyor. Yerli Çinli halk ve bilhassa mülteci- mesafede F enciakuyu elde etrn.. ,,.. 

k 1 k• k d c· · · · 1· b' · d Ts•Y~ -" Şanghay, 28 {ö.R) -Yang-Çekiang ler arasında 1857 o era va ası ay e- ıngcıenın şıma ı gar ısın e !•,,... 
sahillerinden hareket eden 1 O deniz tay- dilmiştir. Ayrıca 300 vak" a müşahede boyunca teois edilmiş olan Çin h•t 

yaıeısinden •• .. O tayyareden mürekkep altındadır. iyaımıalardır. 


