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Başmuharrir ve um~"Di neşriyat müc!ilrU: j 
1 __ _ 1!._AKKI OCAKOt;LU 'ı 
1 ABONE ŞERAiTi 
1 DEVAM MUDDETI Türkiye için 

l Senelik • • • • • • • 1300 
Altı aylık • • • • • • 700 

Hnriç içın ; 

2800 1 
1300 
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13 SON TEŞRiN CUMARTESi 37 #~======-==~~~=:a, 

t937 Nobel mU1rifab 
lstOlıbolm, 12 (ö.R) - 1937 edebiyat No

bel mükafah Fransız ediplerinden B. Roger 
Martin dü Gard'a verilmiftir. 1937 senesi B. 
ger mart.İn du Gard için bir zafer senesi olmuı
tw. Zira Paris belediye meclisi tarafından te
•İI edilmif olan 25.000 frank mükafatlı edebi 
rnükifat ta bu sene yine bu edibe tevcih edil
mitti. 

Fi ati ( 5) kurufhır Cumhuriyetin V c Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyast Gcızetedfr YENi ASIR Matbaumcla buaJmıtta'. 

osla ostluklarına Sadıktır 
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Mahsulüne kundak 
koyanlar ihracatcı 
sıfatını taşıyamazlar 

Belgrad, 12 (A.A) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Yan resmi mahiyette olan Vrcme '\'e 
S:ımouprava gozctelcrinın komünist 

Çubuk barajı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . • • 

· Çinede i 
• ---

Sulama işlerini ba
şarmak için on ki
lometre uzunluğun 
da muazzam bir 
baraj yapılacak 

······································ ~ 
Sayın ba§vckilin Kamutayda okuduk

ları programlarında i§aret ettikleri bü· 
yük işlerin tatbikine geçilmek üzere tet
kiklere baılanmqtır. Bilhaua ihracat 
maddelerimizi, Türk bayrağını hamil va
purlarla taJımamız meselesi, tehrimizde· 
ki alakadar bir makamca tetkik edilmek-

- SONU lKtNCl !AHtFEDE -

. . 

Jıtanbul, 12 (Hususi) - Romanya reı masası §efi ile Merkez Bankasından 
hükümeti ile hükümetimiz aruında ya- bir zat dahildir. 
pılacak yeni ticaret ve klearing anla~ma Anlcara, J 2 {Hususi) - Yeni açıla· 

sı müzakerelerinde bulunmak üzere cko- cak demiryollarımızın açılma törenlerin• 
nomi bakanlığı idari rnüsteşan B. Falk de bulunacak davetlileri hami) tren hu· 
Kurdoğlunun riyaseti altında bir heyet 
Ankaradan geldi. Bükreıc hareket ede
cek heyete finans hakanlığı nakit i§leri 
genel direktörü B. Halit Nazmi, Türko
fis ikinci reisi B. Nihat, ve Türk.ofis Bük-

gün Ankaradan hareket etti. Davetlilcı 

işletmeğe açılacak yeni hatlarımızla be

raber Diyarıbekir - Cezre hattının temel 

atma töreninde ' de bulunacaklardır. 

Tütün satışları 
•• • 

Odemişte de satışlar 
durgun gitmektedir ... 

Balya halinde tütünlerimiz - YAZISI IKtNCI SAHiFEDE -

Piyango talilileri 
30 bin lir ayı kazanan 

iki vatandaşla görüştük 

1 
~ 

Piyango talılilcri 

- ':f AZISI ALTINCI SAHiFEDE -



Memleket HAFTANIN 
Malaaulane kundalı $BDİR ~ &4BBRJ.;llR,~ s::·;~;;;:n 
/ıoyanlar i/ıracafCI Avam Kamarasının en ~k mıpalıı-

.'~Gflftl f ıuııyamazlar nan phsiyeU kimdir, bilir mtsınts 1 
T j -r - lngiliz hariciye nazın bay .Aatoal 

~:.!.~ Orta okul ve liselerde Paraşüt kulesinde ~~blrheoabagöremillerır.ldl 
di zihniyete •planmıyarak yıkıcı. Avam v------..1- haftada vuad olaı-
DIU verici bir yola eürüldenmeden H ft d 80 k 200 rak ısi:~:; edilmektedir. sa oferto1annc1a ta1ı.r menfaat kaygu- 'nlııldbın istediai karakterde ae.nr. a a a iZ .uaııerm. dörtte u .. a ubenı ~ 
lan kadar kendi eline ve zeka.ana ı 4 

O' O. T tarafın.1-- dörtte ~ ... biri de '-' padlli 
emanet edilmif oLm Tiirk mi~~ yefİfmesi İÇİn yeni kararlar VerılJı •• •~ 1 ~. ~ 
emeğini de diifünmek ve ko~ erkek paraşutçu at ıyor Inglllz 1ıaric4'e nazırı sorulan sualle' mecburiyetindedir. Maaleeef eW Orta okul ve liselerde öğrencilerin gİ)'i)mea memnudur. Talebe okul dlflll- rin ancak yUzde onuna cevap vezilOI'• 
devirlerin mira.11 olan kötü ihtiyad· um...t durumlan tetkik edilmiş ve ye- da, ve.aiti nakliyede ve umumi yerler- Verdiği cevaplar ekseriya bir veya bel 
lanndan hail aaynlmamıt olanlar niden bazı kararlar ittihazına lüzum gö- de kat'iyyen mektep mevzuundan baha Türk hava Kurumunun paraıüt kulesin· bi bitirenler tqkil etmektedir. Şimdiye kelimelik cümlelerle ifade edilir. Fabl 
vardır. Böyleleri lct arayan yırbcı rülmilftür. etmiyecek, vesaiti nakliyede zarar yapa- de atlamalara her gün muntazam bir su- kadar 60 talebe yeniden kaydeClilmittir. bu kadar az konuştuğu halde bUtilJI 
kutlar gibi milletin emeğini, binbir öirencilerin okulun içinde olduğu gibi cak hareketlerden kaçınacaktır. Talebe- rette devam edilmektedir. Bu meveimde Bunların araaında kız talebeler do var- Kamara bu cevaplardan memnundur ... 
fedakarlıkla vücuda gelen mahıul- okul d111ncla da hareketleri takip edile, nin temizlik ve sıhhat işlerine ehemmi- rüzgar vaziyeti atlamalara daha müsait dır. Umumt nutuklarında Kamara bariclJl" 
leri üzerinde t~planan h~nı cektir. öirencilerin öğretmenlerine kar,ı yet verilecektir. olduğu için birçok gençler sabahları at- Kayıt muameleei ikmal edildikten 

100 
... de, kamarada tevcih edilen suallere C9'" 

hiçe sayarak §&hal menfaatlen ui· nezaket ve aaY1ı ile muame1e etınderi, Mektepte ve dııansmda kravataaz ıez- lamalarına muallim nezaretinde devam I"'_._. h' h • __ LL· • 1 vap vermek Adetidir. Bu bakımdan kell" 
da ıı_ f ıtıL t --L y --L •• 1 k · ·ı • ra ı:::.aııoııe ar tayyare eyeti ...... ıyea z.• 

1 
.. 

run etra1111nna e111&e saçma&.• okul içinde ve chtıncla öğretmenine, tanı- mek yuaktır. azın a\'IA gom e gıyı e- ediyorlar . 
1 

._ b 
1 

__ , • • disine liberal şampiyonu adı verilın~ --'-=- ler [:>. ··---1
-- .. · • · · •· k · k · mare ge ereııo un arın muayern::1eranı ya· tan ıırauımez · f pı,.-.a dıiı büyüklerine ve eski ögretmenlerı• bilır. Kapn kapalı gomle etyme mec- Haftada vasati olarak 80 kız talebe, tir. 

anormal fiatler teklif edenlerin va- ne rastladığı zaman saygısını göstermesi buridir. 200 de erkek paraıütçü atlamaktadır. pacaktır. Türkkutu talebeleri bu yıl (A) 'C". k 1.. 
ı:i,etlerini bqka suretle ~örmeğe istenmektedir. Öğrencilerin. birer Türk genci olduk- Türkkutu kulübünde talebe kaydına ve (B) brövelerini fz.mirde alacaklar· r ran onan Gf«I 
lmkln yoktur. Süel denlerde ve tatbikatta öğrenciler lanm daima habrlayarak i"hl.lbm iste- devam edilmektedir. Kulübe kabul edi- dır, (C) ve (Teklmül) brtivelerlnl al- ispanyadaki isyanı ve Faşistlerin ta-p --"-. .ı-~• . .nm) T l d 1 1 1 ak r r:' -'- h. ·d ki d. birile chalk ihtilalini> idare eden Gene-arama sanıp ~u mı,,· . v. asker tDUli)'le .elim Yereceklerdir. a- diği, arzu a ığı e eman ar o ar ye ışe- j len talebelerin ekseriyetini orta mekte- mak üzere ı:.a&işe ıre gı ece er ır. -~ ... Kazan t d benun degıl d _L • L -

1- tJ • • ral Frankonun gayet şirin bir ı-ıti vaıu>6' Ç a, zarar 8 lebe mektep dııında mektebin resmi kas- celderini iifüner~ umuma nare5e eranı - ---- -ır 

mi) ketini SİYJDİ7e mecburdur. Ancak kaSa ona göre tanzim etmeleri icap edeceği ş • ı • ı • k Kendisile Faada tanışmıştır. Bundan ol! 
. Şe~rlinde ~ b~ manbk oyunulketin. mina Yerilecek tekilde eiri ve yan talebeye hatırlatdmaktadır. 1 epcı 1 Ku .. cük Haberler dört sene evvel General Franko Fasta 
ıle vıalanlan hlç titremeden mem· - , tanıştığı eşile evlenmek için kendisiJle 

leketin en nazik bir davasına kun- ru··ıu··n sat şiarı I~'-ı·şaf edecek EL:..,, .... ..:. 1 'bir ay içinde 87 aşk mektubu yazınlf 
dak koymakta lerbest olduklanm ı u-K § Her sene belediyelere verilmekte ailesi bu hüviyeti belirsiz delikanltYI 
~vvur ~ler ke~ilerin~. emanet -BAŞT ARAFI BtRlNCl SAHtFEDE- olan gümrUk yüzde on hisseleri gelmiş-, k'.zla~nı v.ermemek i~~ karar.~ b~ 
edilen fonbıyona liyakat gostenne- tedir. tir. Belediyelere taksim edilecektir. Be- dırmışlcrdır. Fakat hır tesadüf bu ç 
mİf olanlardır. Bu takdirde devlet j . . Filhekik• son wnlarda baza mem-, 1 d'yelerin de gümrük hisselerinde bir ti bağlamıştır. General Frank.onun 1J -~L-· • ıu'11' tim' ll eden bir memu· Tütün aabflan hakkında ödemitten panya orta kaliteli mübayaat ıçın mer- '-L .. ı ..1 .. • Lı __ ..ı __ da :ı.-- mad- e ı .. d d"I . . yaşında bir kızı vardır. Y~IDI l -•~- _ --L--Ja k . . beld ı_ d. C ı· 1-.uer, uo'l'm _.... --.r artma muşahe e e ı mıştır. ru yakuana yapıprak kendiaini bazı fiklyetler uasadar 11M1&J1111 ra a s 1 kezmden emar emeııote ır. e ınce del • , • T'ürk .,,. ~ tafmma· 
~ pençeeine tevdi ettiği gibi t ettirilmipir. Fillwkilra ilci günden beri iki milyon kiloluk yeni mübayaat yapa- ~ ............ .:..... ......... Yu- § Cumaovaaanm Yukan camiinde bir Ticari anlaşmalar 
milb menfaatleri baltalamaia diret I diler .. telr.t.rda oldaiu gibi ödemişte caktır. '.:......,. ataa,a aibi - 'ıbtler ftl'· hırsızlık vak· ası olmuştur. Camün gayri MACARLARLA YENl ANl..AŞlılA 
eden tlccan da ihracat yapmak --: ele •bllu dmpa sidi,,-or. ~nlc~ satış· Türkofis lzmir ~ tütün mevzuu I ~ ba lausuata hiçWro kayıt muntazam .. olan kap111 ~çJ~ .ve m.e~- Macar hükümetiyle hükümetimiz arr 
lAbiyetin=lea menedecek, hakkında lu ela dMi oldaia bal~ fimdıye k~- etra~a yapalan ~~tl~e ,..kın- 1 ..,........, ........ .,e aablan ..na. tqeai eökulmek suretıyle ıçenye ıırıl· ıında bir müddettenberi yapılmakta~ 
adJt talı:jl)eta hahnwcalrbr. TICafet.lclar oa doka mih-on kiloya ,.alem tu· dan alakadar oldup gibı pıyuayı da • ,W. el&,i t ria 'ebmmek mit. kilimlerle bazı kıymettar cıya ça· yeni \icaret anlaf!DUI müzakereleri bit-

te namua ~ '-ilet meflumı.lannm tiia ~·'!'"· . .. . . yakından takip etmektedir. ı=-= laailis m..,np ~ Ya- lınm11tır. Hırau: aranmaktadır. mittir. Macar heyeti anlaşma proj~ 
mAnaaını. ~ millt men- lnlü.ar ~etinden batka T~ l~ı- . _ ... ~~IH w ......... t....-• bbal edilmektedir. §Torbalının Karakuyu köyünden Bn. hükümetine arzetmek üzere Peıtqe SÖ" 
faatin daiına ~ tatuJma.. vazi- ted de ödemit mmtakumk da f~et gos- lnh~lar bat mud~~luguk~en aldığı., T'ICaret anlapnuiyle ba miktann utma:H Neslibanı döven Nuri oğlu Hüseyin ya- türmüıtür. Bunun önümüzdeki günlerde 
fesini idrak etmıyenlere bunları bi- termiye baılamıştır. Ya ın gunlerde or· mız bır mektupta denılıyor ı: da "-'...!!.- örül' •• --•-t-..1!_ dl' .

1 
. • imzalanacağı tahmin edilmektedir. 

k la -L • • all h kk d d f ı· ld · d · ··b d .. mmuaun g ~ CQU", kalanmıı ve a ıyeyc ven mııtır. ICO. raz sert olara an tmaa; zarurtdır. ta kalitede m ar a m a a aa ıye- c aremız aıma mu ayaatını ogru-, , TETKIKLERtN HEDEF'l LETONYA VE DANiMARKA HU 
Baıvekil nutuklarında çok iyi an- tin genifl~ceği umuluyor. dan doğruya yapmakta ve bilvasıta tü- T. filommun takvi esinde ilep· § Kız enstitüsü öğretmenliğine tayin METLERtYLE y APILAN Göm>Şld 

latmıılardır : Tiirkiyede ne yabancı REKOLTE tün almamakta ve her sene olduğu gibi ir'"' 
1~ oksa va urcul Y w 

8 
mı 1 

idil- edilen Adana lsmctpaşa enstitüsü öğret- Letonya ve Danimarka hükümetleri:Y" 
ne de yerli eennaye için ~üatemleke 38 milyo~ kilo old~ğu aöylenile~ tü- bu s~n~ de k~ndi teşkilatiyle her taraf-1 ~!e t:ky eclilmekt:dir. s':. aam!ı.r. menlerinden Bn. Nüzhet Aybar ıeler~k 

1 
ıe ~ükümetimiz a~aaında yapdac:ak 1e: 

ruhu ile, İetİI~ kafası ıl~ harekete ~n rekoltem._ mahsulün vasıfları ıtiba- ta ekıcıden mübayaa.~ta ~ulunmaktadı~.> lda tilepçilik bir hayli ilerlemqtir. Bizim vazifesine baflanuttır. Adan~y~ tayı0n ni tıcare\ ve klearmg anlaşmalan ~ 
yer yoktur. 0~ ih~~!cı fırma .hak: n~le d3rt ~~ a:nJmaktadır. On ~eı YENt AS~R- Dunku.baımakaleınız- aibi ibr.cat maddeleri fazla olan mem- edilen Bn. Refet yakında vazıfesıne gı· kerelerine, Letonya ve Danimarka ~ 
kında ahnacaga blldirılen tedbırlerı milyon 'kilosu bmncı mal. on milyon kılo- de kullandıgımız cAmerıkalılar karıda-! im ti . • alh edi bin tonl• ile • decektir. caret heyetleri ile devam oJunm.kta 
b. bu ah' .. _L • 1 L• • ._ kil d d --•- !_L, .d . . b·ı e er ııçm • y ' p ız m ıyette gonnegteyız. ım orta ma , .eııoız mıı7on osu orta an nn a ancaııo UU11sar ı areaının ı vaaıta leria faalaca • örecekleri tahmin edil- dır. 

••• düfik m~ Ye bet alb milyon kilosu da ya~tılı mübayaab bul~utlar~.> ~ımeldeclir. T~ ıirifen makam ti- ISVIÇREDEN a&R HEYET.~ 
En naik bir devirde yaoayoruz. apiw kaliteli maldır. lesınden kasbmız, lnhısarlar ıdaresının nı.inin aeaeYi olarak • lcadar R laviçre ile yapHcak )'elH ticaret .. 

JktUadr mfine•betlerini bir aiyuiai- Bu 9eDe en iyi kaliteli tü&iUJ.; yetit- bilvaııta ıuübayaat yap~lan keyfiyet& = ..... dlılwioi " ..... liıınanlln amaza n klearing anJ•pn•a içia tri~metı.nilll 
lih olarek k11n..n memleketler tiren C&vurk.öy. Milla. ödemit. Sındır- değildir. Ba cümle ile.. iabi8ar idu~ dm lala bllll tnkedildiiini tetkik et- müzakerelerde. bulUDDl8:1' ~ 1'u '1 
varchr. Baalar •İJMI nüfuzlarmi gı ve 8-pmada bu kaliteli tütünler sa- de sermayesine iıtirak ettiii bir ,irket mektedir D 1 sonlannda Isvıçreden bır tıcaret be-
yürütmek için iktieadt tazyik metod- tdmııtır. kastedilmittir ki. bu şirketin müsbet bir .. .. • t ..... İllnıcat nleriaia a vu u 1 yeti gelecektir. 
lanna !-fvuruyor~. B.u zih~~ye~ . Dilo biae mevsuk bir memb...lan ve- rol o~a mgyaffak olduia biııce -itelô ;·= ııninıcuıt edlecelıtir. e· 1 H ı·ı· 
yayılmıı olduğu bır devırde T urkiye rilen malUınata göre. bir Amerikalı kum-, muhakkakt... SULAMA tŞLER1 _ 

9 
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gibi iltilr~line ~ ~ç .o: r • • Ece ......., ..... ..ıam. ........ bir Eıki bekçi manilerinden Katlllm edlldl. Cesetlerl 
:.m::::.CZ!~a!:ınolmu: Boyacının marıfetı :.. ........ +kak ettirilmeline çaı.1-, kllp•k bahk••r•n• .11ıd• 
pek tabiidir. Tücc:arlaramz içinde ~ ... Mahiaa old~ ~ eticllerl """1mm iialiinıle durayım Nevyork, (8 lkincite11in) - H.,d 
k dilerin indi edilen yüluelt va- tanwwl.. Çalda ela bir haıraJ IMfdana j Geçen yolcuya •orayun 1 ve Sendominik cilmburiyetleri ~ 

en e D 1 k d ••kt h f•f etiılıuli tt'·,. 1 • • ~ zifeye liyakatlerini g~terecek i?- u a ınıo yu e a ) • A,.._w .,!. 'G:i_ .. ._.. ElenJine lttılaoe ı~yor !~ahi~ bi~~er olmuttur. Hayti • • 
....- pek oaldnr. Biz c:ieyletin • • • • • ı Davulu hızlı vurayun ,.,.etinde ..-z ve aç kalan binlerce ifCI 
de..mla La-&,eti kadar on.lana IPI_.~._ ptiliecek iki ~ ~-, it bulmak ümidiyle daha zeqia oı-
_.:11:--a-: ..... __ ,____ • eti . • • 1 lnnhlrı ......._ iıııml edil-lf " pro.ıe T ea6illintin ıre11 ...-can •. _-at 
~-~ UUT•-&UDo v_~y I~ nesı varsa ça mış teeleMen t b 1 ıp. ç--. ppa• 

1
komtu cümhuriyet topraima m~~ cıe kanayan tuudanDa llhnad edi- • • • ak .._ ~ - kioeMbe .......... 1 Y efiflftedi nice bili can etmitlerdi. Haytilıler aç kalmamak ;çili 

yoruz. Kaqlyabda mahalle aralarmda yıl-ı ni boşaltmış ise de para namına bir teY tla ollıaılıt ,,. ~ d dua ..._ War 1 Elendim lıııltH itiyor ı çok •taiı gündeliklerle çalapnaia ,.,, 
~ Bll...C1N 1udan beri dolepn bir kundura bo- bulamayınca eşyaya olduğu gibi bırak· 70.000 Whılı6: • bir .-.,. lale· Elimle lajl.,. lincaıt 'olmutlardL Bu yüzden Sendomid aıd" 

yaca& vardır. Herkesin itimadını kazan. mıflrr. --La-. ...... 1 lelerle kanlı L.~·ımalar oldu. Alutek..a-B,..!J f • da 7
- Alıtartlan altlun bonctıitı .,...u . _:it. U8 81% IDlfhr. Biz komşu iken oğlumun karn•ı '"'•-itleri .......... aki eLeilb elniaı limanında adeden faik olan Sendo~" 

Seyalaat etlıı·ı,·r mı'? Hakikatte hin oğlu hin olan boyacı acıkmıştı. Anahtarı verdim, eve gidiplplmadz'ı ..... Lh~ .... -- BalJrablan alılım •cuiu lil Ha . ._L __ !_l • •--~1!1' ~ 
,.. __ , bu ·t· t rd · '---ında · 1--- d ·· ı elim owı 1 Hanım ı:aınılan 6a6ıyor er yt1 mww;u erı ıuıwam w.k ~ ı ıma pe eaa ar._ gız- .&acnrnı oyunnasını soy e . g um ı •--ıı.: u • ı&~ .. =- b 

1 
-'-' V nl .. 

1 
· L-

~ '- · . . __. -.:11111... Yanındaılır l'ocuön at auuar. e o arı on erıne ... De.let demiryollannda biletsiz aeya- ıenere& bır çok hırsızlıklar yapmıştır. eve gırınce odanın karma karışık oldu· - ~ a- ....:..l 

}.at edil--. Bi1ebiz .,..laat eclealu. Bayan Penbe, anlatıyor : ğunu gördü koşarak haber verdi. ayni aokak arasında dolaşmış ve tahki.- Hayti hudutlanna ıürdüler. Binlere--: 
haldannda tenzim eclilea abat vuaka- - Çok iyi, çok namuslu bildiğimiz bu - Pek Ali, acaba bu hırsızlığı yapan .kat yapılan evi.n karşısında bulunan bir Ne rıyar•n, ne ayartan? öldürdüler n ceaetlerini köpek~ 
·~birlikte ..U. ceza mehlremı:aine ve- adam ne yaptı biliyor mUS1ınuz? Bil' bu adam mı ? ecnebi madamın yanına sokularak : Brı rıylnıılan ne balarmrt 1 nna attılar .. Haytili itçilerin katliiınl it 
rihnekte ..,.. dar nıilaayetinde suç •· IÜD olluınla koıntur.a gitmiştim. Elin· - Oğlum kaçarken görmüş.. - Vah, vah, vah! .. Ne yazık.. Hey Al abtleati ini namazı 1 gün dev~ etti. Çoğu kadm ve ~ 
bit Röriildiii =d • bilet far1cı ile de kutu.u dolaşıyordu. Bizim komşuya Bayan Penbenin oğlu çağırıldı. Fılha-' gözü kör olasıca, buldu buldu da bu Doinı cennetlik olarmn 1 olmak üzere 3000 kiti öldürüldü. 
~ cea,.. ~tadır. ıittiiimizi görünce, arka kapıyı kolay- Jcika kapıyı açtığı zaman boyacı Cema- dul kadını mı buldu! . 

Se,dikö,11 ba Mustafa. bilet.iz .... lıkla açDUf ve odaya girerek komolun lin arka taraftan kaçtığını gördUğUnU Diyerek teessür izhar etmış. 
yM.t eltili içia ~eme,.e Yerilmit din IDlfd.'nden yüz lira laymetindeki elmas söyledi. Davanın dün duruşması yapıldı. Bl-

Davulamrın ipi ilmelı 
Sırtuntla lıalmatlı gimlelı 
Balııııımı çolıça IMrİn 
Alaya11 .,-ıuna ıöntWı 

birinci ..u. c:aa mahkeme.inde donat- bir mekik ymüğümü ve paralarımı al- Bayan Penbe hadiseyi alakadarlara f ~yeten ga~i ~ev~ bırakıla~ Cema-
1 

........ 
1 

b& c;:....1... .a:.. ki DUf ... Çocujumwı it banhs1 kumbara- haber venlikt.en soma, eve &ften zabı- lın son vazıyet uz.erme derhal ıhzarma ı-11 f • ~ U!J"OI' l k L- ..!1---L uhak Ü " 1 _ Ben Q__~..._._,__._ tu sına ırarak içindeki mevcudu cebine ta memurlan tahkikat ya..6.ı.t~n sırada .-rar venlft"~ m eme ç gun son- FOLKLOR """"T_VT_ o ruyonan.. .-- ı . 
Buan Seıdilrö,.dea: buaa da pek az İlldirm;İf ..• Ondan IOlll'a sandıkların içi- boyacı Cemal hiç vaziyetini bozmıyarak raya talik ecli!di. '•••••••·-~~~ı· 
Jle~ Cri ir ...... nanda. trene bi
ner, lzmire inerim.. Hangi taraftan bin
sem gelme citme ücreti on bq kuru~ 
tur. 

Geçenlerde de C-aziemir iataayonua
dan binmiı ve ıelme gitme ücreti olarak 
on bq kUIUf vcrmittim. Halbuki; ba Ga
Demir. ha ~öy bepai mü•vidir. 
Yüzlerce defa geldim. aittim, soran ol
madı.. f.ier C ni .Wdea Se,.dikiiFiine 
kadar aynca bir baet almak veyalwt al
Cltiun biletin farlrau Yermek lazungel. 
te:Ydi öder. ufak bir para içia bunılara 
kadar gelmezdim .. Oemiftir, 

Mahkeme. bilet farkı ile ceza pa.,... 

nm ayn ayn kaç kuruttaa ibaret oldu
iamm itletme direktörlüiünden ~rul
me.na karar vermiftir. 

Halkevi köşesi 
1 - Kayıtlan Halkm tarafından ya

pılan mandolin kanlan pazar aünü aaat 
10 ela denılenı ~br. Kayıtlı 

oı..&.nn ae'1111eleri. ' 
2 - Bugün saat 15 de Halkevi tem-

1 

HAFTANIN Delil ... Daha doğrusu MEVSiMiN 
EN GOZEL 2 FiLMiNi GDR.MEK OZERE BUTON IZMIR HALKI 

Bugün TAYYAREDE TOPLANACAKTIR 

ÇARLIK DEVRiNiN IHTIŞAMINI ••• KAFKAS HALKININ ISYANUil •.• MEŞHUR ŞEYH ŞAMiL 
VAK.' ASINI MUSAVVER 

HACI MURAT TORKÇE SöZLO MUHTF.ŞEM 
BIRESER 

Oynayan: JVAN MOSJOUKIN 

Filim 
1 

Filim 
2 

: iKi BOYOK SANATKAR HEN R J GARA T - L I L 1 AN HAR v Ey • 
: TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN FRANSIZCA SöZLO ·ŞARKILI • 

: ç ı F T E K u M R u L A R KATILDINCAYAKADAR 
: GOLDOROCO KOMEDi • 

PROGRAMA iLAVETEN 

COMHURIYET A T A T .. R K HUZURUNDA YAPILAN 
BAYRAMINDA U BOYOK RESMi GECIT 
ANKARADA VEPARAMOUNTJOURNAL 

.. ~.Ş~~:.~Ç.~.~~~!.~.;.f};}.Ş.;.}.9.~9.f.T.~.~l!!!!!~.1:!1.; .~.~.!!!!1 .. 9.!"&\T..1.:.!d!.~ ......... .. 
Haftaya~ EGE MANEVRALARI TAYYAltEDE 

Kont Şambröne 
Suikast yapan lıaJıtl 
Am•rlkeda habr•I•....., 

ne,redebllecek 1111? 
Nevyork. ( 8 ikinci T e11in) : 

Normandi vapuru ile New-Y orka _., 

len bayan Laf feriere F ramaaın .-ki-~ 
ma büyük elçisi Kont Dö Şambröll ..-

binde bir .Wkut:ta buludup ~ 
F raMlz adliyeeinden geçen ba,... tt-1-
da F ontagneden bqkası deii)dir· _w 
yan payıtahtında Romanesk bir _.,..-

yapmıı olan hu sevimli bayan. Aıae~; 
da bir müddet kalarak hatırahll' • 

-·~·,, Amerikan gazetesinde nevet~ ~ 
yetindedir. Bu hahralann netr' 111' 
bilinde 50 bin dolar itasını .ıasao;;.,.. 
eden mukavele inızalanllllf. bay... 1'•" 
da bu parayı pefinea almlfbl'· G..o içİ" 

1 
dımn Nevyorkta aükilnctle ~ ~ 

llcendisine bir daire bazarlan~tır· "' 
ıika polia bafiyeleri bu bin_...,.,-. 
onunde nobet beldiyorlar. fakat .. ~ ...... 
Magdamn hahralan diploma•~ 

I sele çıkaracak mahiyette ~ki .......... 
Amerika hukiimetinin daha öoee 8"' 

1 . uh eld• ne'"" yuak etmes& ın le~ ........ 
yan Ma da henüJı Normanclideo ..... 

bul d w oore ... ayak basmamıı Ull uguna ., I • ~ 
: ceret laomi.yonuhUR alaliki Hbc~ 
ri sürerek bu f r..- bw(lı.

.a ~[ •, t Wfllllk topl.ııatw .... 

~-=-===================~==============--~~~~~~~~~~~----~~ 
ya .-~ ••• nalın.i oı.tia _, .... ,,,.Fi!:' 
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Çin davası etrafında 
Brüksel konf erans.ının Japonya 

davetini ikinci defa reddetti 

!! 

maseı 
Mis al 

Ümidimiz 
Artmıştır 

-0--

Çünkü: Yeni ba~vekilimiz programrnn 
birinci madde olarak halkın refahı me
selesini koyduğunu söy lemiş ve bunu le· 
mın eyliycceğini vadcylemiştir. 

Çünkü: Jlk defa olarak ba vckiilete · 
lnkılubımmn çıraklığından :> ctişen, bu 

. . . ııc.bcplc halkı, ıstırap "e ihtiyaçlannı iyi-
Brüksel, 12 ( ö.R) - Japonyanın 

1 
sı~ olacağı hususunda ittifak e~ilmekte· j lcri i.,ın ) •. p ı l, n mera ıme ışt.ırak etmiş-

1 
ce ve pek yakından bilen , e tanıyan; 

Brüluel konferansına iştirak davetine t dır. Japon cevabının tam metnı belınce lcr<lir. Bı.:nunl.ı beraber Amenlı:.an, Fran- . . . . . . 
u_. ı I I l I I . 'k. .. . . mazısı temız. azını \'C gayretı eserlerıyle 
•ınci defa olarak bir red cevabı verme-

1 
buna çalışılacaktır. Konferans Japonya- sız: ve ng ır. < e ece erı son 1 1 gun ıçın- b 11 . . b.. .. . ·I d k b" 

· I . . . · · d'V d e ı ~e uıun mnnasıy e emo rat ır 
il ltonfcrans mahfillerini derin bir §ekil· ı nın verdiği red cevabını kaydettikten I ~eki muzakere crının netıccsını ıger e- d l C 1•1 B . l 
'de hayrete düşürmüştür. Japon hariciye sonra icabına bakacaktır. legelere bıldirmişlerdir. Bu görüşmeler \ ~ta.n alşıımbz 0

1
and e a ayar getır: • 

1 • o b" " r•Y•• h kk d mıştır. şte un ar ıın dolayı jmanımız 
nazın B. Hirota tarafından Belçika se- Ögvleden sonrn B. Norman Davi:ı B. Pasifik mcsc esının utun ugu a ın a 

kuvvetlenmis, ümidimiz artmıştır. 
lirine verilen cevap notası Pasifik meıte- Ed I d .. .. .. t" · J lıir prensip knrMın:ı. 'nrmıştır. Çin dcle-

en e uzun uza ıya goruşmuş ur. a- , d k f (Atatürkün) itimadına liyakat kesp 
lesinde alakadar mahdut miktarda dev- d b d h• I I . • geı;i B. \' ellington Koo a ·on erans 

pon re ceva ın an ası 0 an yenı \'azı- ç eden Celal Bayar hem bundan, hem de 
lctle de olsa meselenin halli için müza- yet bu miizakerelerin menuunu teşkil açılırken ir,11.ı etn)<ı olduğu in görüş-
kercyi lüzumsuz telakki etmekte \ 'e bu terini yeniden teyit etmiştir. DLin ak,am sayın selefi kadar çok tehlikel i günlerde 

etmiştir. Bundan sonra akşama doğru b b ·· 1 · .. J' d·-· teklifi red jçin ilk c evabındaki iddialan delegeler Japon cevabının se ep olabi- ı;e ugun erın mustnce ıyet göster ıgı 
B. Eden de Dominyonlar d elegeleriyle b·· k h • 1 · 1 · b } tekrar ederek Japonyanın Çindeki ha- leceği usul hakkında görüşmüşlerdir. uyü ve ayatı o an ış e r ın asarı • 

reketlerinin haricinde ).;aldığını bild ir- görüşmüştür. Yine geç vakit BB. Da- Frnm!lz deleı;esi 13. de Tessan Amerikan malan zamanlarında olduğu gibi darlık
ınelttedir. . viı, Eden, Delbos ve Çin delegesi Ve1- d~.ı ~_CC!İ B ... D.~vis ile mülakat e~mi,ti~. ı lar ve güçl~kler için~e. olmıyaca~ı~da~ 
J~pon cevabının ~esmi Ye tam metnı lington Koo arasında bir müazekere ol- Butun bu goruş~~ler hakkında ketumı-ı d~l~) ı bahtıyar ; ve ılnve etmelıyız kı 

henüz elde olmadıgından buna muka- muştur. Konferansın yarın aabah niha- yet muhafa7..:ı. edılıyor. butun bu darlıkların kalkmasında, mcm· 
hil b ir cevap projesi hazırlamaktan 'im- yet bulacağı haberleri mevsimsiz telakki Brüksel, 12 (A.A) - Japonya tara- leketin ikt ısadiyatı, milletin refahı saha-

di)ilt içtinap edilmektedir. Bununla b e- ed ilmektedir. . fından. verile~ eeva~~n Brüksel'' ~onfe-l lanndaki inkişafında dahi :ımil ve his· 
raber Amerikan delegesi B. Norman Da- Brüksel. 12 ( ö.R) - Japon cevabı- ransı ıle yemden muzakereye 01r~mek aedardır. 
viı tarafında tavsiye ed ilmiş olan :reni nı beklerken yap ılan görü~meler dün d ur- I imkanına karşı lcapıyı kııpa~ığı Brüksc:l Evet o : Şimdi her ııeyden e\ ve] yurd-
bir uzlaımaya da\•ct yapmanın imkan- muştur. BB. Eden "'e Dclbos harp ölü- mahfillerinde söylenmekteclır. daşlarının daha :.ı:iynde refahı yolların-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111•••••1 • 1 •••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ••••••• da çok ela ha büyük bir sali.hiyet ve hol· 

Nan.taoyu işgal ettl•ıer c:.n huzuru kalple yüriiyebilecektir. 

Japon kuvvetleri şimdi cümhuriyet 
bulvarı boyunca ilerileyorlarmış 

Şanghay, 12 (A.A) - Çinliler saat Şanghayın garbınde w cenubunda lıa-
2,30 da sabaha karşı Vantaionun t:ıhli- reket et.mej{te olan J apon kuvvetlerinin 
Yeaini ikmal etmişlerdir. On bin Çin as- yarın birleşmiş olacaklarını tahmin edi
k.eri Fransız imtiyaz mıntakasına gir- yor. 

llllflerdir. Şanghay, 1 1 (A.A) - Fransız mm· 
Şanghay, 12 (A.A) - Japonlar saat takasında bir obüs patlıyarak birçok 

5.30 da Nanziangı işgal ettiklerini bil- kişinin ölümüne aeb ebiyet vermi~tir. 
dinnektedirler. Nantaoda mültecilerin bulunduğu mın-

Baraj civarında bulunan bir Japon takaya bir çok Japon obüsleri dü~müş
ıambotu ve aon zamanlarda Putinge tür. Fransız mıntakasındaki gönüllüler 
)'erl.,tlrHen sahra topları Nantao rıh- öğle vakti seferber edilmiştir. imtiyazlı 
lımlarını bombardıman etmişlerdir. Bu mıntaka etrafındaki m uharebe bu mm· 
ınmtakalarda dağınık bir halde mitral- takanın iaıe işlerini ııon derece müşlc.ül
)'Öz yuvaları bulunmaktadır. leıtirmcktcdir. Fiatler aüratle yülc.scl-
Şanghay, 12 (Ö.R ) - Japon kayna- mektedir. 

iuıdan bildiriliyor : Nantaonun işgalini Japon piyadesi saat 11.30 da Fransız 
ikmal ederek J apon kuV\'etleri iki cüm- mın takası hududunda dumandan bir per

huriyet bulvaı-ı boyunca ilerlemektedir- denin himayesi altında Sikviang nehrini 
ler. Nantaoclan Fransız jıntiyazh mm- geçmiştir. 
takasına ııjman Çinlilerin sayısı saat- Çinliler Fransız mıntakası hududunda 
'ten ıaate artmaktadır. Japon kuman- bir binaya tnhassün etmişlerdir. Bura

danlığı milmessilinin beyanatına göre dan Japonlara ateş açarak onların iler· 
Japonlar şehrin beş kilometre garbında !emesine mani olmaktadırlar. 
olan Yansi - Yanga varmı~lnrdır. Liang Tokyo, 12 (Ö.R) - Japon kabinesi 
Çeuya çıkarılmış olan Japon bahriye bu sabah meclis halinde toplanarak Çin 
Piyade kuvvetleri Şanghay - Nankin J apon ihtilafının Vaşington muahedesi 
demir yolu Uz.erinde bir istasyonu işgal kadroları dahilinde sulhan tesviyesi için 
•tmişlerdir. Japon erkanı harbiyesi bir tavassut imkanını tetkik etmek üze-

Karşılıklı ticaret ajanları gönderme 
arasında normal münasebetleri hazırla
mağa· doğru bir intikal devresi olduğu 
bildirilmektedir. ~ 

re J aponyanın Brüksel konferansı dai
mi komisyonuna bir delege göndermesi 
hakkmdaki daveti redde karar v rmiş
tir. Hemen Belçika ..-:cf ırin:.> takd m edi
len Japon ce\•ap not. sında Ilriiksel kon
feransının akdına amil ohm şartlnr de
ğişmiş olmadığından Japonyanın ona 
iştirak edemiyeceği bildirilmektedir. 

Notada şu da ilave ediliyor ki : Son 

seneler zarfında uzak Şarkta vaziyet 
esasından değişmiş \'e bu sebeple Va
şingtonda imza edilmiş olan dokuz dev
let muahedesi lıükümsiiz kalmıştır. J a
sureti aramağa milsait olmadığı kanaa
tindedir. Ihtilaf ın doğrudan doğruya 

J aponya ile Çin arasında halli lazımdır. 

Çinde komi.inist enternasyonalinin tah
rikatı bu vaLiyetin sebebidir. Btiyük 
ıle\•letler uzak Şarkla komünis1 nüfu
zuna karşı müşterek tedbir alacak va· 
ziyette olmadıklnrından J aponya tek 
başına hareket mecburiytindedir. 

Bu nota verildikten sonra hariciye 
nazırı bay Hirota saı aya giderek hü
kümdarla görüşmüştüı~ Italya sefiri ha
riciye nezaretinde hnriciye nazır vekili 
ile görüşmUştür. Brezilya ·efiri de B . 
Hirota tarafından kabul edilmiştir. 

işinde uyuştular 
edilmcd;ğini göstermektedir. 

Ancak itiraf etmeli) iz ki bütiin bun
lardan ev\'el ne rejim \ c Türkün merha
metli kalbi, ne de başarılan birçok i~le-
:rin parlaklıi';ı ile miitenasip olmıyan 

( Cayri mübadillerin hazin \'e feci hal
lerine) en çabuk ve kesin bir tarzda ni
hayet \ 'ermek !lerefini de ihraz edeceği
ne şüphemiz kalmamı tır. Çünkü: 

Ankazdnn medeni b;r millet icat eden, 
harabelerden mamureler ihtira eyliycn 
Türkün •At mı> sevmek bir ibadettir 
'ecizesini ilk olarak ortaya koyan Ce
lal Bayar; o c:Atanı ın çok sevdiği Tiir
kü sevmenin, gözü yasl ı , bağrı tn,.lı olun-

larına dermnn vermenin de Atatiirke, 
kar~ı Lir ibadet oldu•unu pe1: :ıl:ı b:•· .. 
Ve yine pek iyi bilir ki mesud ve nıii
ı dfeh bir halde ) aşayan milletimizi:ı 

cı.rasında yirmi beş ~enedenbcri mahru
miyetler 'c sdaletlcr içinde çırpınnn 

gayri mübadil zümresinin de refaha kn
'-uoması ile •Büyük Kurtarıcımın çok 
memnun olacaktır. Esasen tarihi nutkun
daki ( Her nevi mali taahhütlerin gümi 

gününe yerine getirilmesi) kaydi de yal
nız hariç için değil . dahildeki bu gibi 
pürüzlerin tasfiyeai için de ~n beliğ ve 
ycciı; bir emir, bir İ<ıarcıtir . E\'\·elce ,\e 
( ldarei maslahat, ,.h\·eni şer) t;ibi he
laların refi 'e dt:fi l.ususundaki işaret

lerine inzimnmen Lıı seferki nutkundaki 
ulvi ve mukaddes kdimeleri ara<ıında: 
Eski ve becer biz hükümetlerin kötü \ e 
sakim yadigürı kalan (Alacağına <ıahin, 
Hrecei:;ine karga} darbı meselinin de 

milletin zihninden tamamiyle çıkanlma
M iht ... rının sezilmcmesine imkan yok
tur!.. 

Alelhusus hükümet \'c milletten be
dava bir~ey değil, on sene evvel elle· 
rine verilen nlacak nıazbatalariyle ve mu
nhcdclerlc tcsbit ve tasdik edilen ala-

cnklnnnı, sadece haklnrını isteyen o gay
ri mübadiller ki: Makedonya '\'c Adala
ıa akınlar ) nparak oralarını zapteden vc 
arnlanndn <Atatürktın> de ecdadı bu
lunan Türk büyüklerinin, ulularının öz 

1 
1 

SAYFA. ~ 3 

SON HABER 

Yeni Rumen kabinesi 
Kral istişarelere başladı 

,, 
sıyası 

Belgrad, 12 (Hususi) - Bükrcşten bildiriliyor : ı.!ral Sa Majeste Jkinci 
Karni, dün siyasi fırkalar reisleriyle yeni kabine hakkında istişarelerine de
vam ı•tmi'ltir. Siyasi mııhafil. fırkadan ayrılan Bratyanonun iştiraki.} le Ahrıı.r 
fırkasınrı resjkfırda buluma ı fikrindedir. Bu takdirde B. Tatnıc konun yeni 
kabine) e İştirakleri miicmmf.'n bulunmal:taclır B T. ttır «konun :ı-eni kabine· 
:>i teşkıl edeceği "a)ia!drı dn dola'lmakt, dır. 

Danzig ayan reisinin verdiği nota 
Varşo\ a, 12 (A~A) - Dü~kü Leh-teşebbüsüne c;,:;ben Dnnzis teki Po

lonya ı.ınum komiserliğine tevdi f'ıtiği notada Dan7lE": iıynn mecli:ıi reisi Grc· 
iser şörle demektedir: 

- Duntzigdcki Polonya ahalisinin haklarına tamamen riayet edilf'c("l.:tir. 
Yeni ııiyasi fırkalar ihdasının men'i \'e gençlik yetiştirilmesi hakkındaki y<'nİ 
kanunlar yalnız Almanları alakadar etmektedir. 

Belgrad ınevki kunıandanırnn ()lümii 
Belgrad, 12 (Hususi) - Belgrad-;;;vki-kumand;nı ge~eral Staliç er 

hazık etibba tarafından tedavi edilmesine rağmen ölüm tehlikesinden kurtu· 
Jamanıı ve gece saat 11. 1 O da hayata göz1erini yummuştur. 

Gent-ıal Staliçe, gece saat 9.5 da konsültasyon yapılmı§ ''e enjeksiyonla 
kalbini takviyeye uğraşılmış ise de yaralarının ağırlığı yüzünden generlı ölüm
den kurtarmak mümkün olamamıştır. 

Cauteler, general hakkında makaleler yaz.makta \ e generalin sipir hns· 
talığma müptela olduğunu ilave etmektedirler. 

Hadramut'da çıkan isyan ilerliyor 
R.,mıı, 12 (ö--:-R) - Cibutiden ı;elen habl"rlere gö-;;-Arabistanın 1ngili1 

himaye~İ ol tında olan Hadramut eyalt":tinde bir İsyan çıknuş 'c memleketin 
içinden sahile doğru genişlemiştir. lngilizler sahildeki bazı mevkileJde asi· 
lcri bombardıman etmişlerdir. Bir çok köyler tahrip edılmiştir. 

Lord Halifaks'ın 
Berlin zi:y areti 

Belgrnd, 'f2"c H~i) - lngili; na.zırl;;:;-nda-;;-Lord llalifak;ın Berlin zi
yaıetin .. Pariste büyük ehemmiyet ·verilmektedir. Londrnda çıkan bir şa) iadn 
Lord 1 f ılifnksın Beri in ziyareti, hariciye nazın Antoni Edenin istifasına se
bep olmnsı muhtemel görülüyor. 

Diin toplanan avam kamarasında ) ord Hnlifaksın Bcrlin ziyareti hakkın· 

da sorıılan bir suale cevap veren B. Saymon Lord l lalifaksın gelecek hafta 
i,. inde Dr-rline gideceğini, ziyaretin hususi olduğunu sÔ) lemis "e B. Hit1erin, 
Lord ! falıfaksın ziyaretimlen bahtiyar olacağını söylemiş oldusunu \ e Hali
faksın da bu da,·eti kabul etmiş bulunduğunu iliive dmi tir. 

Söylcndiğınc göre, Lord Halifaksın Bertin ziyaretinde müstemlekeler İşi 
'c aktüel meseleler konu~ulacaktır. 

ln~iliz - ltalyan 
Anlaşma miizakereleri başlıyor mu? 

Salamanka, 12 (A.A) - Dün akşam cak ve Londradaki lspan) ol ajanı do,} 
genç vakit neşredilen bir resmi 1ebliğ rundan doğruya hariciye nezar tine gı. 
Ingillcre hükümetini temsil eden Hen- rip çıkabilecektir. ,. 
daycdeki Iııgiltere büyük elçisi Sir Chil
ton ile Salamanka makamlarını temsil 

Salamankadaki Ingılız ajanı için de 

ayni saU'thiyetler mevcuttur. Tal ı ajan· 
eden diplomatik daire c1irektörd~1 ~angl- ların salahiyeti tebaanın \'e tİ<.'ari ınc-
roniz. arasında notalar teati e ı mıs o - .. . 
d b·ıd · kt d' nafıın hımayesi hususunda kon '>losları 

ugunu ı ırmc e ır. l"h ' · 
B • t hı··· t ih tt. ı11e gorf' " 3 u 1) tın n a)ni olacak ve bunlar m · u resmı e ıgın asr e ıg 

1 

. -
Ajanlar ve bütün tali ajanlar : nı zam. nda kl'ndi arazilerinde bulunan 

• . 1 k li n. nla rda mukavuet gen1 ler·ı al· kadar cResmı h ımaye~ e mazhar o a.a · , ara- 1 • J 

larında şıfre ile ~orüşebi~ecc. resmi 1 eden seyr ~ f.ıin mı.>sele.lcrinc de mü
muhaberntları sansore tfıbı tutulmı) a- d. halc c~ ıı .,. eb 1 ce:klerdır. 

Piyango 
Keşideye dün de 

devam edildi 

Küba' da 
Londra, 12 (Ö.R) - Ingiliz lıüküıne

liylc Salamanka Ispanyol nnsyonal hü
ikümeti mütekabılen ticaret :ıjanları ta
) ini hakkındaki tertibatı şimdi ikmal 
~tni§lerdir. Bu sab:ıh iki taraftan neş
:tediJen notalar dikkati CC'lbe~tir. In
l iliz notasına gore Ispanyol nasyonalist 
•janı Forreign Of!ise girebilecektir. 

Bununla bernber Ingiliz notasında 

tasrih ediliyordu ki nasyonalist lspan
yol ajanı Foreign O!ficc'te kendi vazi
fesine ait işler hakkında ruıcak Ispanya 
işleri dairesinin reisiyle temas edebile
cek, fakat sefirler gibi hariciye nazırı 

tarafından kabul olunnuyacaktır. Bu 
fark, Salamanl\:a otoritelerinin Ingiltere 
tarafından diplomatik mahiyette tasdik 

Ispanyol nasyonalist notasında müte
kabilen ajanlar tay1ninin iki tarnf ara
sında normal miinasebctler tesısinc bir 

h~zırlık olduğu şeklindeki tefsire gelin
ce diplomrıtık mahfill rd" bu tefsirin 
Ingıliz tefsirıne mut;ıbık olmadığı \'e Jn-

nesli ve o şanlı, şerefli ecdadımızın -0--

Brezilyada olduğu gi 
bi bir hükümet darbe 

si mi olacak? 

Nasyonalist Ispanyol notasında ise 
Balamankn hükümetinin şimdiki anlaş
lnayı muvakkat mahiyette telakki etti
l i ve bunun nncnk Ispa~·a ile Ingiltere 

1ZM1 R PALAS 
On aydan beri devam etmekte olan otelin ilivei intaatı bitmi, , 

otel kısmı elli oda ve 22 banyo ve dutlu odaya iblağ edilmiftir. 
Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem hususi 

2İyaf etlere hem de nitan ve evlenme gibi düğünlere tahsis edile
ceği gibi methur profesör bay Sternadın idareaindeki bet kisilik 
bir Çek orkestrası bütün kıf için angaje edilerek 13/11 /937° cu
lllaresi gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazar 
tiinleri de saat 17 den itibaren tedanaanlara batlıyacağı muhte
rem rnÜftcrilerimize ilan etmekle kesbi teref eyler. 

iZMIR PALAS MUDORIYETI 
rı-................................... . 

gi1iz noktai nazarının dün akşamki teb· 
liğde sarih olarak ifade edildiği kayde
dilmektedir. 

Londra, 12 (A.A) - Sabah gazetele
ri lngiltcrcnin Roma hiiyük elı:isi ile 

Italya hariciye nazırı arasında diin ya
pılan mülakatta l ngiliz - Italyan yaklaş-

Türklüğe yadigarıdır! rl.. lstanbul, 12 (Hususi) - Türk 
iste Türk milletinın refahını progra- Hava kurumu piyangosunun dün 

mının birinci ınndde~inc koyan s:ı.) m başlanan keşidesine bugün de de
başvckilimizin gayri mübadil i !erini en vam edildi. 

k b . d Kazanan numaralar s.unlardır : ya ·ın ır zaman a ve kökünden halle-
deceğine ve yirmi beş senedenberi içleri 15000 lira 8135 numaraya isabet 

kan ağlayan Lu biçarelerin fersiz göı:le· etmiştir. 
· d k' d ı k d Sonları 3S rakkamiyle biten bü-rın e ·ı am aınn ·u retindcn el.ıhı mnh-

-o-
Rom, , 12 (ö R) - Klıba cumh ur, 

t'nın merkezi Hın n d n b ld .Id 0ıne 
gore mt'bu lnrd n ~ rı mm ' ı:J...aletler -
ne n ihayet vcrnı i i tıhd. f c en bor 
kanun parlamentonun u 'ıbın<' arz dıl

miştir. Bu kanun kabul cdilirs~ ~ alnız 
hükumete taraftar mebusların alfıhiye

tı de\•anı cd ceğind n Brczılyadaki h u-
h 1 tün numarabr ikişer lira amorti 

nım. P1 tı aşmış yaşlarını silmek gibi pek k ~ı d kümet da'rbe:sinc b n.ıcr vazı~ et t" Kü-
hnyırlı bir bn 1 ·ı b'· '"k · · b azanmı ar ır. ba ada ında hasıl olaca'.tır. ması bahsında müzakerelere başlanma- y • ' ancıç 1 e uyu· ı.ııne aş- 1000 I IRA KAZANANLAR 

sı ihtimallerinin me\'zuu bahis edildi- l ı~acngına ınandığımı.z içindir ki ümid:-I 26607 35Z28 38002 B. Kampan VS 
ğini bildirmektedir. mız artmıııtır!.. . 500 URA K AZANANLAR 

Times diyor ki: H. ~ 26617 15978 18705 26045 19491 Dün Parise geldi 
Italyan mahafılinin fikri Italya ile Uh7JrL/7..7.7h.7.L/.7L7J.7L/7 ///J.ZJ 16346 11573 16792 33793 22695 Pari, 12 (Ö.R) _ K..talon.}a rl'isi 

lngiltere arasında miizakcrelere baş- ~ L d 31 240 4 2 3 1 3609 1 1408 38283 B. Kaınpan.} ., bu s. bah p dris gelm _ 

lanması için havanın çok müsait bir va- 0 D r a 150 URA K AZANA 'LAR tır. Fran a hukumet crk:ın yl tC'mas a 
ziyete girmiş olduğu merkcı.indedir. 119 8642 7971 3043 15503 bulunacaktır. 
Dnıly Mail diyor ki : J> • 1 ) 272B9 6144 27769 l l BS I 24245 Paris, 12 (Ö.R) - Katalon~a gene-\.eSllll 2a erisin< e 6704 1372 ı 928s 28359 27895 
Bu miilakat neticesine göre B. Çem- u 

3 
? 

3 30224 2331 7 l 22• I ralıtc reisi B. Knmpanyı.. n Parisc gel-
TUrk akıncıların.,. alt 4278 2_6 9 - :> · • b ı b berlaynin Avrupa meseleleri ve Ingiliz -.. ı w 12198 5167 mesı ıminasc tiy ' u s, bah istasyonda 

"' güzel bir tablo fe•hlr 5396 34839 - fevkalfıdl' inzib t t rtibatı alın nıstır . .. Makineleri dile getiren.. . ölümleri hiçe indiren . .• insanlara 
hayretten fatkına çeviren 

Italyan münasebetleri hakk ında B. Mus- dll Y 100 Li R A KAZANANLAR 
. soliniye bir mektup göndermesi pek 8 di 6417 23058 3405 1 623 3 3 3109 B. Kamp:ın~ s P.ı ı tC' pek az k. 1.trak 

muhtemeldir. Londra, 12 (Hususi muhabirimiz.-
14353 21 

I 
06 4687 39462 31385 

hır ço::ugunu s. n. tor~ umd.ı tedavide 

BAY ÇETİN DENiZAL Ti HAKİMİ 
15 kııım ve 5000 metre 

TtJRKÇE SiJZLU 

ALİ BABA 
Paramunt dünya haberleri 

Bugün LALE Sinemasında • 

--=-- •. den) - Londrada büyük bir resim 
35063 13444 I 

6345 6028 8317 
bulunclugu Briik 1

E' hareket edecektir. 

kudüstn tethiş galeri<;inde açılan tarihi resimler 12121 25658 19342 21821 36099 31656 17193 2396 3357 2'773 
sergisi gazetclerı meşgul ediyor. Bu 8697 27986 15598 3602 36397 2751 O '34932 5087 12558 8949 

kurbanları resim galerisinde teşhır edilen eser- 125888 33594 10590 13646 2943 6712 6886 38672 12031 7190 
ler arasında, bundan on asır evvel 

Roma, 12 (Ö.R}._ Kudüsten bildir i- Türk akıncılarının Macaristana 27246 31772 1132 1708 35910 7328 25612 13277 SUS 33891 
liyor : Diın şehrin merkezinde patlıyan 35220 8417 9502 33518 34713 611 8050 375 32 23449 19942 
bomba ile yaralananlardan daha iki kişi akınları güz.el bir tablo ile milatıl- 1 3193 16859 29 194 85 19 38295 22991 30566 10561 32933 38341 
ölmüştür. Bu suretle bu tedhiş suikastı mıştır. Malumdur ki 0 tarihte Türk 

1

22365 271 46 25 384 6844 11851 38102 905 5 16864 
akıncıları başlan başa Avrupayı 

kurbanlarının sayısı iki ölii \'c beş ya-

1 
tehdit ediyordu. 20 BtN URALIK MOKAF AT Son çek ilen 13667 numaraya 

ralıdu-. 25628 33328 1455 7 35378 19283 10000 liralık mükafa t verilmiştir . 
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Röportajı yapan 
Luc Valti Ağırcezay • • Londra, 11 (AA) - Kral berabe

rinde Dük Dö Cloııcester ve Dük Dö 
Kent olduğu halde bu sabah Vhitehall 
makberesinde büyük harp mahtullerinin 
hatıralarını tebcil için ynpılan merasimde 
hazır bulunmuş ve iki dakikalık anane
vi sükut muhafaza edildiği sırada ahi
deye çelenk koymu§tur. 
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Peşi Sıra .•.. .,, W?*Ef 

Karşısındaki kadın magrur olduğu nisbette kendisine söylenen MtJCADELE VE MACERA ROMANI 

-21-· feyi anlamıyacak kadar kuş beyinli idi 

Biliyorum öldüreceksjniz -8-
Bayan DUpre tahmininde aldanmış

tı. 

Karşısındaki kadın, 'mağrur olduğu 

nisbette kendisinden istenen şeyin ma
hiyetini anlamıyacak kadar kuş beyin
li idi. 

Cüretkar bir eda ile cevap verdi: 
- Beni ne sandınız madam? Iyice 

blllniz ki karşınızda şerefini kıskanan 

namuslu bir kadın vardır. Oğlunuzla 

biraz fazla hususi oluşuma şimdi tees
.silf ediyorwn. Ileride daha dikkatli ola
cağım. Fakat benim gibi otuz iki yaşı
nın bütün olgun güzelliğini taşıyan bir 
kadının çocuk sinninde sayılabilecek 

olan bir delikanlıya baygın olduğumu 

iyma etmek istiyor.sanız yanlış kapı ça
lıyorsunuz. Mö.5yö Jakın sıhhi vaziyeti 
sağlam olmadığını bilmez. değilım. Ha
Jine acıyarak biraz hoş vakit geçirme
sine yardım etmek istedim. Eğer onun
la flört yaptığımdan şüphe edileceği ak
lıma gelseydi bu insani adımı atmaz-
dım. 

* Bayan Hegon tam üç gün görünme-
di. Dördüncü günü Jak büsbütiin sol
ınuştu. Verilen yemekleri yemi~·or, ak
şamları kuvvetli ateşle sayıklıyordu : 

- Gisel, sevgili Gisel ... Bu kadar 
\•ef asız olma. Aşkına ihanet etmene ih
timal vermiyorum. Beni iyi dinle. Sab
rım kalmadı artık. .. Onu öldüreceğim. 
Jakın uykusunda Gisel diye sayıkla

dığı kadın bayan Hegondan başka~ı de
ğildi. 

Bnyan Düpre heye<:anla oğlunun ya
ııına yaklaşarak onu uyandırdı. Jak 
annesini tanımadı bile ... Yalnız güzel 
komşusunu çağırıyordu. Ağlıyor, y;ı -

tıklan koparıyordu. Ertesi gün çağırı
lan doktor hastayı bu bitkin halde bul
du. 

- Garip ~ey dedi. Son günlerde o 
kadar iyi idi ki... Bayan, oğlunuz fazla 
hassastır. Sinirleri eski muka\•emetinl 

bulmamıştır. Her şeyden önce sükune
te, kendisini heyecan verecek şeylerden 
uzak kalmağa ihtiyacı vardır. Su sayık
ladığı bayan Gisel de kim oluyor? 

Bahtsız ana bir yükten kurtulmak is
tercesine içini döktil. 

- Bir tarafta sinirlerinin zaif bulun
ması hasebiyle pek çabuk heyecanlanan 
ve şuursuzca seven bir delikanlı.. . Öle 
yanda zarafeti güz.elliği nisbetinde za-

lim bir kadın ... Oğlumun maneviyatını 
bitiriyor. Kendisine baş vurarak ana
lık duygularına sığındım. Böyle bir te

şebbüste bulunmamı affetmedi. Benden 
intikam nlmak için ona söylediklerimi 
fnzlnsil•le Jaka anlattı. Delikanlının ıs
tırabını arttıran da bu ... Böyle bir ra
kiple mücadele imkansız gibi bir şey ... 

Za .. ·allı ana oğlunun hasta düştüğünü 
görünce her şeyi unutarak bayan He
gonun kaprislerine boyun C'ğmC'yi bile 
düşündü. Ellerini ovuşturarak dokto
ra sordu : 

- Ne yapm:ı1ıyım doktor ? 
- Çok tnlisizsiniz madam. Talisizliğe 

T kma di !erin tarihi çok c:ıkidir. Es
ki Mı!!ırlıların mumyalanmış öliilerinin 

; ağızlarında ek eriya kaba bir cProteZ> • 
le doldıırulnıuş vc-ya takılmış sun'i diş
lere. ra~ı ,el inmektedir. Eski d,.virlerde f 
c nılenn, kntıllerin dı lerini sökt-rlerdi. ~ 
Narnuıılu insanlar, kendıliklerinden (\I· 

kan di"Jlerin yerlerini boş bırakmama': 
ve katil zannını uyandırmamak için ağız
larına t km di, yaptırırlardı. 

B!R ŞAHiT 

Tabanca eslc-rini duydunuz mu~ 
E"' et duydum B. komis«"r .. 
ilk sil" h esinde n«"rc-de idiniz? 
öldürülen adamın bc-~ metre öte-

ıinde idim. 

- ikinci ılô.h sesinde ..• 
- Be" yüz metre uzakta bulunuyor-

dum .. 

B!R MAAZERET 

Fabrikaya geç gelen nmeleye usıab:ı<;;ı 
lfar: 

Kral bundnn sonra Vhitehall boyunca 
ilerlemiş ve Mareşal Haigin statüsü önü
ne de bir çelenk koymuştur. 

Vhitehalldeki süklıtu adamın birinin 
şu suretle haykırması ıhlıil etmiştir: 

Fakat size kolay kolay kendimi öldürtmiye· 
ceğim ve ölümüm de hepinize çok bahalıya 
ınal olacaktır bunu peşinen haber veriyorum 

- Bütün bunlar rİyRdnn başka bir
şey değildir. 

Bu adamın etrafını derhal polisler al· 
mı~tır. 

.. 
Bu adamın: 
- Siz kat'i surette harbı hazırlıyor-

- Bendeh ne istiyorsunuz"> 
- Sizi Vandermanın yanına götiir-

meğe memurum. 
- Jerri .... Beni dinle ... Sen Vander

mana yalnız git ... Ona de ki artık be
nimle meşgul olmasın. Ben hayatımı, ha-

sunuz. yat tarzımı değiştirdim. 
Diye haykırdığı da işitilmiştir. Elsanın ibu sözlerini müatehzi bir lcah-
Polis memurları bu ndnmın üzerine kaha kar,ıladı. 

atılmışlar ve kendisini yere düşürmü~ler- - Bunun böyle olduğunu biz zaten 

1 d'r. Bir polis memuru bu adcmı sustur· çok evvelden tahmin ctmiıtik. Sizinle 
mak için eliyle ağzını kapatmı~tır. Bu alakayı kesmeden önce halledilecek pek 

: anda adam krala yirmi mehe kadar me.I çok şeyler var ... Onları bilmek, öğren
ııafede bulunmakta idi. Ve doğruca hü- mek In:z.ım. Haydi, geliniz~ 

Vanderman sert bir sesle: 
- Bize ihanet edenin cezaanİn Dl 

olduğunu şüphesiz biliyorsunuz. Dedi. 
- Biliyorum.. öldürürsünüz... U_. 

lünüzde bir Cleğişiklik olmadığını da tala-
min ediyorum. 

d 
... 

- Doğru söylediniz usulümüz ejlf" 

memiştir. 

- Şunu biliniz ki evveli. kendialll 
kolay kolay 11ize öldürtmİyKeğinı. V• 
ölümümü de size pahalıya mal edecr 
ğim .. 

kiimdara doğru yürümek istiyordu. - Hayır ... CeJemem. Çok acele bir 

1 Sükuttan sonra siikütu ihlal eden ~ah- randevum var. yapar .. 
sı polisler götürürken halle tehdit nidaj - Varsın ol"un ... Randevunuza ııon- - Skarf mı? .. O da sizin gibi ba~ 

- Merak etmeyin ... Ve eğer sizi btl' 
rada öldüremezşek gideceğiniz Ha~ 
kabilesinde bu işi bizim yerimize Skad 

k · d •· p 1 l h Jk f 'd · · B' • · · · d h " kafa tutmak istedi ve bu cüretini hayali bakın bir kerre ... Onun bize bu kadar 
1 
açınca bu köşkten ayTılma ısteme ıgı- ları çıkarıyordu. o is memur an a ın ra gı ersını7.... ıı.ım ı~ımız a a muı-

yakın oturması çok kötü ... Demoklesin ni söyledi. l sükutu ihlal eden şahsa karşı bir fena· tacel... ile ödedi. 
kılıncı her dakJkn başınız üstündedir.. - Bu fikir de nereden geldi sana Irk yapmasına mani olmak için kuvvet Jerri böyle söylemekle beraber Elaa- f ki haydut birden bağırdılar: 
Vakit kaybetmeden buradan çıkınız ... anne? Niçin köşkü dei';işUrelim'~ 1 istimaline mecbur olmuşlardır. ya yaklaşmış, tabancasının namlusunu - Nasın Sltarfı öldürdün mü> 
Jak ha\'a \'C' muhit değiştirmeli.. Bayan Diipre kendini tutamadı. Her - ~öğsüne dayamı~tı. Biran ppladılar. Gözleri ile ltirblr 

_Bu çok zor iş doktor ... Maddi v _ şeyi anlattı. Delikanlı bunları dikkatle ~ B o R s A' ı -inatçılık etmeyiniz. Abi takdir- lerine manalı bakışlar savurdular. 
sıtalarım tükenınişUr. Yeniden bir nak- dinledikten sonra bazı itiraflarda bulun- de sizi burada öldürebilirim. Biliyorıu- Ve bu şaşkınlık anında bir .ani.P kr 

du · - - nuz ki bu sokak tenhadır. Gelip geçen dar bir uman Elsayı boı bıralctdar. li mekana muktedir değilim. Buraya ı · . üZOM b k d idi 
•1 hh r · k t k . . l - Onu pek sert muhakeme edıyor- yerliler de llti Avrupalı arasında geçe- Bu ir saniye zaman genç a ın 

og umun sı a ını ·ur nrma ıçın ge - ıcr 'k'' 1 . d . _r zl k 1 365 Albayrak 12.25 17. k h.d. 1_ b 
1 

b·ı . . Lıı•fı'ydı". . . B ~ ı. d b · d' sun anne. -ılı um erın e ınsaı:sı ı e - ce a ıseye ıı:arşı a"I arını ı e çevırıp .. 
mıştım. ogazıma ,;;a nr orca gır ım. b' k 281 Esnaf bankası 13,25 15 50 . Fıraatı '-arırmadı. . . . . . me. Bayan Hegon anlasılmam1* ır a- · bakmazlar... ıı;. ,. 

Doktor talısız annenın acı ıtırafı kar- dındır. Kaba saba bir kocası var. Onu 22!> jiro ve şüre. 13.62 15.25 - Pek. all ... Gidelim... Kaşla göz arusnda ve yıldmm p.I 
şısında eğildi. Daha ileri gitmek istiyor- b~tbaht eden de odur. 108 Inhisar idare:;i 12. 13.50 pj, ve dar yollardan geçtiler. bir süratle elini yanında oturan Jerriaİll 
du. Fakat bakışlarından bellı idi ki Duygıısu1. adam onun ı:ibi ince, na- 85 Fesçi 0 Abdullah 15· 15·50 Şüpheli sokııklardan saptılar. ceketinin cebine aoktu. Tabancuuu .... 
hastanın hali iyi değildir. Bugünkü mo- 1,ik lıir varlığı anlıyal.ıiltr mi hiç? Evet 5..~ Ş. Remzi 11·75 15·75 Alçak damlı bir binanın basık tavanlı maıı ile beraber ayaia kalkmua" br 
ral buhranı bir ikinci buhran takip ede- anne onu seviyorum. O d:ı beni sevi- 62 ~ı. famir 8. 14. 5 bir odasına girdiler. ğırması bir oldu: 

bilir. Filhakika Jak ktlinik tedavisi ha- yor. Belki kendisini 'biraz fazla serbest l 2l Paterson ı 3. 5o ~4·~5 1 Odada. arkasında beyaz bir kostüm, - Eller yukarı! 
kınımdan iyileşmişti. Fakat hususi bir buluyorsun. O kadar ıc;tırnp çekmiş 13 Alyoti bira. 14·25 

1
::

75 1
bir koltuğa gömülmüı. elinde bir yelpa- Vanderman ve Jerri, tehlikem• ..... 

itinaya, bir bakıma devam edilmezse olan bir kadın b:ışka ne tür1ii ha. reket 1 12 j. Tarrınto 15· 75 ı • ize bir adam vardı. kilci mahiyetini ve ifin plı:aya plaüT• 
d d l h 1 12 Vitel 14 ~ w· • d h ı l 1ı:: 11 • · blchrda-kurtuluş sayılamazdı. edebilir? Onun ka ar uygu u ır m-

16
· Girenleri görüne": cegını er a an ayara e erını 

* d d k"ı••.J"k L ki ıo N. Çolak 16· . N 1 b' . L El 1 ın an ·o l • U ue enemeı nnne .. 
4 

A. Mayda 
12

_ 
12

_
75 

- e güez ır aürpnz oayan aa. .• ar. 
Madam ki bu köşkü terkelmek im- - Jak söylcdif~in sözleri ateşle söy- Dedi. Biz ise ııizi çoktan ölmüı biliyor- Vandcrmann: 

kfınsızd.ı. Ba ka h;r çal'c düsünmck za- tenmis sayıklamalar sanıyordum. Şu 1260 Yekun duk - Jerri ... Dedi, ben ttnin daima ... 
ı·uri idi. Bayan Diipre kar<>r verem iye- hııldc onu kıo;kanıyorsun da... 132828 i ~.Hayatta bulunmaklığun her halde dala olduiunu söy)erdim. Bugün bacl.-

134.088 ~ l 1 u d l d '\ cek hald · idi. Doktorun verdıği Ufiçlar- - O benden başknınnı sevmez anne. si1in için hayırlı olmayacak... a ıgını sen e an a ın ya' 
la bi,.37 'filkfınet 1 ulan Jak ~özlerini Rica ederim bana sual sorm<>.. lNCIR - Ya ... Demek derhal tehdide baı- Elsa Vings, arka arka geriledi. Kapİo 
----------------------------~-~~ ~A.M~~r 9

· 
9
· ~dınıLJ~ri .•. Do~um,~pnı~~pgddi. 

A I • k k · ı · • 1 O j. Tarnnto Mah. i0.50 10 50 El" d w b h d t JeıP lllr 1 ·an '1 ıs~s;ı }l3Jlazı ' kemleye oturt ... Sen de yanma otur... ın etultuguta ancayı ay u 
I"" 49 Yekun k f h d~--L ... Dikkat et kaçmasın... nin suratına, a asına İsa et e ec-

M •• k ld •• •• •• d 108949 Jerri , Vandermanın kar,ısına iki ııan· kilde fırlatıp attıktan sonra hu ~ utar e e y ı onumu n e ı 108998 ZEYTINY Aôl dal ye koydu. Birine El sayı oturttu. Di- dan çıkb. Dolambaçlı aokaklara eap--~ 
ğerine de, Elsanın yanı ba,ında olmak suretiyle izini kaybederek ve kOflP"-20000 kilo S. Erkin 29 29 

Vindsor Dükünün merasimde hazır 
bulunmasına mani mi olmuş? 

12 11/937 cuma günii iizüm fiatleri : üzere kendi oturdu. Elinde tutmakta ol-
Çck. üz. No. 7 12.50 13,00 duğu tabııncasını ceketinin cebine yer-

e c 8 13.50 13. 75 lcştirdi. 
< « 9 14.00 14.501 Elsa sordu: 
c c JO 15.75 16.25 - Benden ne ııormalt istiyorsua Van-

Paris. f 2 (A.A) - Pııristt-ki Angli
kan kilisesinin papazı dün ak~nm Dük 
Dö Vindsorl\ mütcırekenin yıl dönümü 
münasebetiyle yapılacak merasimde h -
zır bulunmaması hakkında beyannttcı 

hulunmuştur 

Papaz dük tarafından telefona r,ağı4 

rıldığını. kendisine mt>msim hakkında 
tafsilat verdi1:;ini fakat Dükün merasime 
iştirakine muni olma!: arzusunu hiçbir 
'eçhile izhar etmediğini ve dükün kra-

bir 

im k rde~ne gösterilmesi lazımgelcn ih-
tirnmı kabul edileceğini söylemiştir. 

« « 11 17,25 18.75 derman) 

Papazın bunlardan maada telefonda 
söyledikleri ~ahsi kanaatini ifade euiği 
için bunların nesrine lü7lım görülmemi~-

c « 12 19.25 20,25 - Birçok şeyler ... Bilhassa Dantröy 

ZAHiRE meselcai ile ıizin petrol kuyuları mühen-
6 0625 clisi Langle ile olan sevda maceranızın 
4:25 . ne alemde olduğunu öğrenmeği merak 

ediyorum. 

6 vagon buğday 
15 vagon arpa 

tir. 9 l h 
Papaz düke mnazeret b<"yan etmek 1 çuvn no ut 

.. • • w h • 28 çuval Fasulya uzere elmden gclenı yaptıgını \'e ş<ı sı 
• 1• d"'k'' "d . . • 60 ton Bakla 

mı.ita ansı u ·u rencı e etmış ıse oun- 1 l k l l 
•. • 1 w •1• • 124 enta p:ı amut dan pek mutee:ssır o ne cını ı ave etnıı7-, _

7 
b l 

. 4.J a ya pamuk 
tır. 

karikatür 

Çarşambayı sel aldı 
Bir yar sevdim el aldı 
Nola sevmez ol ydım 
Flim koynumda kaldı 

Ah ne imiş ne inıi:J 
Kederim böyle imiıı 

Gizli sevda çekmesi 
Ateşten gömlek imi~ 

Çarşamba yollarında 

Çekmece kollarımda 
Allah cnnımı al!'lın 
O ynrin yollnnnda 

Ah ne imiıı .......... . . 

BiR MANi 

4 

5 25 5.75 IJ 
- İç merak etm"yiniz. Elgaalcar !:0625 petrol kuyuları işlemekte devam edecek

260 510. 
34 25 42. 

tir. Langle ile bana gelince . .. Yakında 
ev'icneceğiz. Şimdilik sevişiyoruz. Hacet 
knbilcsi içinde giizel bir ş:ı.k hayatı ya§ı-

- Karım olmasa idi beni yanke wiciler çarpacaktı. Eridim knmış oldum 

Franııtz askeri garnizonuna gitti. 

Garnizon kumandanına Hacer kabil-' 
nedinde ve Beni E.lcremin elinde -" 
bulunan iiç fransızın vaziyetlerini _. 
lattı. 

Garnizon kumandanı. binbir tehlİk' 
içinde ve c;öl ortasından bin kilornetrr 
den Fazla bir mesafeyi katederek ha.,., 
vermeğe gelen genç kadının cüret ve er 
aaretini takdir etti. 

Sözlerine inanmamazlık etmedi. 
Derhal. Hoggar dağlan eteğine dol

ru bir bölük süvari kıt'ası yola~ 
Kumandan, genç kadına Acad~ 

kalmasını süyledi ve bu hususta ısrar ~ 
ti ise de Elsa askerlere bizzat kıla...., 
luk etmek istediğini söyledi ve o da tı!r 
larla beraber yo)n çılı:tı. 

B··--~-- um-~ 

• •• 
yenı reııın 

Ne yapb? Van <e~iciyl mi yakalzdı ? 
Hayır.. Daha cvv2I cepleri 1 tamamen bo

- tmışb. 

Bır sevdaya duş oldum 
Bu sevdanın ) üzündcn 
Yuva tutmaz kuş oldum ~ 'fili pin adasında tayfun 

BtR MAHKOMIYET: 
50,000 kişi nıeskensiz l<almış~ır., 

Karşıdan baktım al , ı Rom::ı, 12 (ö.R) - Ne\'yorktan bil- cı: nm "' ve teşhis cdilın v ril' 

BlR BiLMECE 

BtR ATA SöZO 

- Bu vnkit nt"rctden geliyorsun} 

- Berberden ... Saçımı ke~tirdim. 

iş zamanı mı buldun) 
Saçım i zamanında dn u1.amıyor 

mu) 

Hiil:i cnri eski bir kanuna göre lngil4 

terede Çester nehrinde bir adam bir ce· 
naze geç~rken ba§ından şapkasını çıkar
mo.d ığı için se~ı gün hapst" mahkum ol
muştur. 

Kopekte hissiyat olur. Ürer de bdli 

olmaz. 

ln.'lan İnsana düşmandır, gülc-r de beili 

olmaz. 

Yanına vardım bnl N dirildiğine göre büyük bir sıklon Fılı- hın k k nsiz kalmıştır. öl 1'o&"' 
Ağzıma ntıım dal I pin adalarında tahribat yaparak ıkı bın mikdarının daha fazla olmasından ıııi11' 

( Cevabı yann) evi yıkmıştır. Otuz bin kişi yuvasız kal- kulmaktadır. Muhabernt tam~ 
:ı 1 mışlardır. münkati old ı"undan tafsilat al 'fl'l!İf. 

Diinkii bilmecı_onin hıalli: (Yumurta)- ı Manille, 12 (A.A) - Buconun mer- mışlır. Hac;ara bir kaç nı yoıı 
dır. ~ kezini süptiren tayfun neticesinde 38 olarak tahmin edilmektedir. • 



... 
... ,""'- - SAYFA :S 

Yunanistanın iç politikası 
......................... 

B. Metaksasın bir temel atma 

, .................................. , 
• • • • 1 TARiH• TEFRiKA : . : • • 
·········!·························· 

PiÇ KURUSU 
• 

resmın-

deki nutkunda tebarüz ettirilmiştir 
Atına, 11 (lll.H) - B. Metaksas, be- :........................................ cArsıuh.ual rebbetlerden hu.sule ge. 

raber inde Koçyu, Durentis ile Man- : D H len volkan inpıllah aUlttlnet bulmı. 
yadakis V. &. zevat bulunduğu halde : un Va ÇUaıkü çareler bulmak için yollar Vlll'a 

i 

Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 

Bugün 'biiiü'~"Bi~;~~·; .. hiki; .. ;;İan 

50 -

o ... 
Eyiona giderek, Selinus ırmalııwı taş- '.T dır. Nasıl olta ~a mMeleli ga.. 

Falıat herif bu hdlıimiyetinin Farkında defil .. Bugün detil amma masmamlni olmak0zere yapalacak o1an nnn birinde biteeektir. ıc.. iki Aft 
tesisatm temel tafmı koyımqtur.Bu tö- Bir çok /ıarıı ılı i/ı- ırka mensup milletler arumdlıkl Jhttı. 

Yarın pm açılacak .. Bizan•ta her istedifini yapmafa kadir oldu- ren esnasında, prensipleri ile programı Wlar da, gUnüaı birinde baDecl•lecelıı. 
"- b • • k k b • J l 1.. hakkında izahat veren Metaksas fUllla- ti mailer içinde çal- tir. Harp devamlı bir durum olamu. 
••ftU dfrenecelı ve o zaman ızrm için or unç ır aUf man o acaRtır rı söylemiştir : lıanırken Yunan Maamafih yangın muhtelif Yeıiuclell 

T ....... e.nlua brpamcla p..ince fadar .. Ne ._, ne .- imparatorun cin- tırmak lim.. . «Buraya gellf~ başlıca sebeb~, si- l ve muhtelif şekillerde ateşlenmektedir-. 
- Llıli. bit .......... ıiremiyonız. Çünkü o 'Barclu diifündü.. Zl selimlamaktır. Sız c4 ağustos> inlu- mil eti birlitini Evvelki muharebenin mfinar-aalı me.e. 

- Nicıfa pldiiiaisi bili,onım. Dedi. llapt biıa umyor. Halbuki imparatoru Sokolaris haldonda öl~ karan ver- lib~uı sadık ve cesur mUdafilerisiniz. kazanmlf olmak• lelerini dUzeltmek üzere, beşeriyet ell 
:r._ ~ fikiı'et edeceksiniz • Yi- ancak bu bayat içinde elde etmek ka- diklerini valde imparatonçe T eocloraya I Selınua ırmağının taşmasına set çekme- t hlik 1. lnl lnn ktedir M 
.. Sl'lı•lıı. .......... .--.. bil.. itte Vuil baau yapb ve bunu ya- söylemedi. 8afve~ vücudu nasal olsa I yi kimse düşünmemiştir. ili üncü en- 'i fan sevinç Juy- ~ı :i~etle::ı g~ e anlıl~ uaz: 

........ ..W. ~e çok mi· " or. ortadan kaldmlacaktı. Vasili de ortadan ternaqonal, bizi ispanyaya çevirmek • maktaJır aramaktadır Tarihte c . ih~ m tı.. 
-•- n _ _. L-·-· , __ ..... _.... kaldırmak lizımdı. Bunun i..i .. imparato- istiyordu Biz bunun önilne g..,.tik. Par : Uı · aynı yaç ne - bir ........ t.llkbı -u -rıu ...u.-uL r-

1 
: . ' :Y - • cesinde büyilk akınlar vuku bulmn• 

• 
..1.-..1.: • ..1_ L-!-.... n !-!- "d----1:.ı.:-· -=-_., · run cun"' bu··

1 
sofr- - bir kadm sokmak a.maııtarazmın sukutu komünistliıc.i can- .................. ...................... .,.-

- z -•• , ...-. us - - - - Si ----. .... m, .......... u- - • 6 pacaklarımı anlatacağım. Bunlan d:!~- tur. 
111.i lııep ....... oil..-. .... nkili da. temec1iiimiz o muhite kendimizden ohm ve bu kadm vuıtasiyle imparatora nü- landll'DUŞtu katle dinleyin. ROMA IMPARATORLUOU 
...,., batb birini sokmak aaretiyle meranuam- fuz edip Vasili saraydan.~~ mıak lizun. Kahrolaun parlamantarizm, sesleri... Teslihat işi devam edecek ve hiçbir EMEJ'J.ERI 

- Haldan Ylll' Budu.. a. ite ~ u nail olama....,...? bnpanıtorun cün- dL. cYunan.istana uygun olnuyan bu usul, vakit bitmiyecektir. Dahili idareyi ye- Uyanan Roma imparatorluğu emelle. 
l.W niba,et ••11 ı "n zamanı pldi. Yal- büt üemlerinde V..ain kartuına bir ra- - Ben, dedi, bir kadm biliyorum ki başkalarından kopye edilerek, alınmış- ni esaslara uyduracağız. Mevcut cemi- ri, Habeşistan işgalinin tatbik.ini iste. 
._ aeniıa yuuldlim bir nokta var •• S-. lap ko,...alıyu.. feytan sibi -zekidir. Giiseldir .. ()ynalcbr j tır. Ana. yasam~ bile ıw:lama.ntarizme yetleri esaslı bir şekilde organize ede- mektedir. Dırilen Teftonya kudreti, e. 
LI • _ _. -•---•- --1-- bir ı.:.:...: o-·· Teoclora acı acı ..:!ldii: ve bizim istedi~:,. yoldan gider. Bu muhal'ıfti. Bu sıstem Olıgarsı olarak k . niha 

.. 1e -.- _.11& 7....... ııut-7• 1 •- .... --- re , anarşıye · yet vereceğiz. Killtür ki müstemlekeleri geri almak peşindt 
"1onun.. O da Sokolaris değil mi? - Onu yaptım, dedi.. Hem de en kadını ikna edebainem size yollarım ••. Yunan milletinin tepesine çıkmıştır. işini ihtiyaca uygun bir hale koyacatız. koşuyor. Diğer taraftan Japon iradesi 

_ Eftt.. emin bildiğim bir kimseyi o cünbüte Onun üçüncü Mifele takdimi işini siz gö- Yunarustanda uydurma esaslara istı- Gençliği organize edecetız. Çının egemenliğini eline almak niye-
- ffalWci hen Sokolaristen değil. •. soktum. Makaadan etlence üemlerinde rürsünüz. O bize cünbiif üemlerinde nat edıyorlardı. Bu fırkacılık yüzünden OçüneU bir Yunan medeniyeti yarat- tindedir. 

a.ı' atmdae irldiyorum.. olan biteni öirenmekti. Vakıa öğrenmi- olan biteni haber verir. A111i zamanda Yunaıüstan pek çok fırsatlar kaybet- mağa dotru yürüyoruz. Hepimiz umu- ispanya işinin sUrüp gitmesi bu re-
- S. batb dediiiniz kim? yor deiilim. Fakat asd mühim itler .. Mü- İmparatora nüfuz eder. Vasili gözden miştir. Ftrkacılık memleketi düşünme- mu da kendimiz libi düşUneceğiz. Bu kabetlerin bır neticesidir. işte böyle bil 
- Yul.. bim teYler yine benden gizleniyor. Ora- dü,ürür.. ı diğınİi~n. ha~k hıcret ediyor ve gençlik medeniyeti yabancı mecmualarda delil, hava içiAde yaşıyoruz. Samimiyetle teta 
- Haaai Vuil? ya sorla soktuium kimse de imparator- Vaıil bir kere ıözclen diittü mü alt gurbet.e çıkıyordu. Büyük harp başlar- kendi içimizde arayacağız. riki mesai ettijimiz ko1Dfularmm var-
- .S..- elcı • ..-la. aayis iken sa· la n Vuil ile birlik oldu. tarah kolay .. Hem o samana kadar da.. 1 ken, ilci ayn devlet im~iz gibi dahil- Yaşasan Yunanistan.! .. > dır. Birlikte sulhun idamell için çalap. 

l'aıa ..... ••ı • bel& beilen Vasil.. - Kimdi o?.. Sustu .. Teoclora sordu: de boğuşuyorduk. 1936 da kızıl tehlike Bu tarihli Yunan baaı,ııı Metabasın yoruz. Bir yıldan beri hütUn clikbtle-
..... ••=lllw• ı·ıiı•ek aildi.. Teoclora hiddetten ,umnddannı sakta: - E .. O umana kadar da.. kapıya dayandığı halde, biz parlamen- son nutkunu tahlil ederek, Yunan mll· rimizi hudutlannuu dikmişiz. Kuvvetl9' - v.... v.... O... ala a.aafte.. _ Kama.. Dedi. Kızan Telda.. Ona _ Belki bat•eldl Sokolarisin ömrü to içın boğuşuyorduk. Ağustos inkılabı- letinin kendine yakıpn .rejime kavuı- rimizi arUannaya çalışıyoruz. Hazırlan-

• ...ı Wr ...... teWdııi ediJCll-NL limmselm deni verdim. Oifum kız kar- tamam o1 ... ve ben de bapeülete ır~-1 na kada_r bu hal ~eva.m etti. • . tulunu tebarllz ettirmektedirler. mıyan milletlerin hali yamandır. Bb 
11.ri&, ._ ........ olcWdM aoanı bir defiai senr.. Bu vaziyetten istihıcle mit bulunurum. c 4 agustos kabıneaı, ecnebı usullerı- DIŞARIDA bu bakımdan mesuduz. KomUıUstlikle 
..... pWlii ,_. rWermek bclar ederek T eldaJI imparatonm ejlence, ~- Teoclora Bardau uzun uzan süzdü. ni taklit etmeden memlekete uygun bir Elefteros Antrepos gazetesi, c11a.eı- fırkacılığı tepeledik, diipnanlanmız ile 
lroaa,. ne ....,, ki bayab içine soktum. _ Anlıyonnn .. Dedi. sa de artık fa- şekilde inkişaf edecektir. Bir sene zar- lah insanlık arasında Yunanistan> bq- dost olduk. Ayni zamanda kendimize 

.a. ""'- ıfilmek .... Teoclorap gel- Netice fU oldu .. Telda tutuldu. Vikıa aliyete geçmek zamanının geldiğini g&- fanda ne yaptıklarımızı biliyorsunuz .... lığa altında yazdığı başmakalesinde di- olan itimadımızı da tarsin ettik. Bu da 
lllitd. Şimdi sıze ıkinci yıl esnasında ne ya- yor ki ; bizim için bir zafel'dir.> 

bana söylemiyor ama ben itin farkında- dünüz.. Pek Bla.. Dediğiniz kadını bana 

~"':...~~ '!:e ~= ~~ °: :-.:~ 87. :;:.:;;:: 1 r~~~yanız .• Bir kere de onu tecrübe ede- ••Hiı•••n•••••••a•••n•n••••••ı•••ı•••m••••••• • •l•••y••• •••a•n•••c••• ••a••••••k••••••••••••b••••••ı••r•••••••••••h••••••a••••••b••••••e•••••r••••••••• 
-..... Eter IMitUn diifünce ve planlann tirecek .• Onu mutlaka buradan uzaklaı- - Bitmedi -
.__ pW eabtsa •ay seldi senin ve.. 
~ .,........ . ................... , ................... ~··········································· 
..... hQretle valde İmparatoriçeye G •• •• ı .....,ani& Teoc:lora devam etti: onu yara Si 
- .... Bb • fiilen büim olan 

----------------···················----------------
Holivudun güzel yıldızları Seks
opel aleyhinde ayaklanmışlar .•• 

ld.a ? •• Sallal .... ..,.,. .. -.. Fakat ha· 
,.. •• Baı6a hAldm olan Va.ildir. 

Fabt herif elde ettiii mevlôin, kud
....._ ... old-tw daha WlmiyOr. t.... 
......., onun uac:anclacl.... Bir decliP
.. imparator id etmez. Ne isterse yaph
l'altilir. Şimdi yaptırmıyorsa.. Şimdi is. 
"-i,oraa daha llenis kuvvetinin dere
e..lni Mlmecliifnclendir. Yarm gözü aça
ı....r.. Yann her feYİ öirenecek .. O za
...... Sen ele.. Ben de.. İmparator da 
"- &-... ta elinde oyuncak olacağa • 

Budu, Teocloraıun sözlerine bak ver
..... batladı. Valde İmparatoriçe de
'- ettiı 

- 8asin İmpwator ona danqmadan 
.._ yaplmJOf •• 

Valili k..-aae bat müpvir yaptı. .. 
~ ann saraym idaresini de eline ftl'ebilir. 
otlumun dlflncliiil aade içki, kadm ve 
'ileaee.. S. ..___ da Vuil onunla ka· 

Bu çocuğun 
babası kim? 

. 
Bugün içtimai ve ailevi bayatı içinden kemiren bir dert, için. 

:için kanayan bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez gönül ya.: 
:ruıdır. Nice YUVALAR, iyi bir nuihattan, yerinde bir tavsiye-: 
iden mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne kadar GENÇLER: 
:dertlerini dökecek kimse bulamamak ve devalarını bilememek: 
:yüzünden hayat istikametlerini f&tırmaktadırlar. : 
• • • • • • • • • * • 
: GAZETEMiZ bu mühim hayat yarasına ayrı bir yer ayırmı,-: 
:tar. Haftanın muayyen günlerinde sütunlarımızda soracağınız gö.: 
:Oül dertlerinizin cevaplarını bulacak, bocaladığınız tereddüt~ 
:içinde belki hayatınıza bir istikamet verebileceksiniz. 

B • y isminizin ne~edilmeBi-
JZ e azınız: ni istem~ueniz on~ ~a 

ayrıca tfQl'ef edınız. 
Mektuplarınız, 6a gibi i,Ieri çok iyi bilen mütahaBSu bir paiko-. 
:1oğıımuza gönderilecek ve ceoapları gazetemizde ne,,.edilecek-! • • .,. . 
:ı~. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Büyücü' nün kızı 

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

: Sahne vazileri E 

"' 

•••••••••••••••••••••••• 
Yıldızların vücut 
güzellikler;ni istis-
pıar etmemesini is
tiyorlar. 

•••••••••••••••••• 
San'atın inkişafı 
için ,~inemada ah
lak istiyorlar 

•••••••••••• 
Bu talebi cok miif-, 
rit bulanların fi. 
kirleı·i 

···················~···················· • k d Holivuddan manılmıya::ak k adar 
Dünyanın en zengın a ını oldu hayret v ri 1 h ah ılcr geliyor. 

---.ı--•• ... _..... Dolaşan rivnyetl"rt' ınanınuk Iazımg-... 
Nevyorkt3.n bildirild ifi ine g5re bayan ıası vermemek için oğlunun n y ~ının ke- lırse, Ameı ıkalı yıldızlar seksapel ccın-

Martcv Vıkş adında bir kadın, birden- ı;il m ine r zı oldu. i cazıb > .,ar t ne kar91 ayaklanmış-! bire dünyanın en zengin kadını oluver· Kocası açıkta l:~lmı tı. w . • la r, kendıler ne alcmşi.imul bır şohret 
miştir. Bu kadın (Vnll Street büyücü- - Bedava beslıyecek degılım ya">... kazandıran ananeye h :ı.rp açmışlardır .. 

! eü) adını taşıyan ve Amerikada birçok 1 Diy~rek onu kovdu . . Halb.uki kocasını Haddinden fazla d f.'koltelcr, çıplak ba-

l dedikoduların mevzuu olan Hetti Grin kovdugu zaman se.rvetı mılyon_lan .. e.ş-. cakları şıddelle takbih etmişlerdir. Be-

k k d t Me-Lur zeng l h t - bük verley Hılsın güzel kızları, gu·· zelliklerı' -adında bir adının ızı ır. mıt ı . ,.. m ere ve at a u-

1 
B V k • ld"' .. ·· b ·· mele para ikraz ediyordu. ne hiç- hır şey borçlu olmak istemiyor-ayan ı s anası ô ugu zaman u-

yücüden 12 milyon lngiliz lirası bir mi- O artık milyoner değil. milyarder ol- larmış .. • 

1 

rua konmuttu. Şimdi de kardeşi ölmiu; , muttu. Bu hiç beklenmiyen haberi biraz iti-
B w k · d b k matsızlıkla .lcarşılamak laz.undır. Ame-ve ondan da bir o kadar miras kalmış· una ra ı.>men ışın evın e so a ya -

tır. maz, bir kap yemek piıirir ve senede an- rika sinemacılığının Çarı sayılan Bay 
j Martcn Vikse intikal eden bu muaz- cak bir kat elbise yapardı. Hays'ta lJir zamanlar güzel san'alların 
' · 1 b rk l k Hizmetr i i olan bı"r kadın bı'rkaç ny- yedıncisi olan sinemayı tasfiye ctmeğe zam servetın top anması i aç asır ı ,. 
bir tarihe dayanır. danbcri aylık almadığı için bir gün pa- kalkmış, hnt a ahldk doktrinlerini eva-

Büyük babası çok zengindi. C emile- ra istedi. Cadaloz kadın kızdt. Hizmet- miri a!lerc Ş"klinde yaymıştı. Hays, si
çiyi kovm!lk için elini uzattığı sırada neastlaıa i r!!tyelerı veya kombin"
kaJp sektesinden öldü. 12 milyon lngıliz 1 zonları artlstı.k sembol olarak kullan
lira~nndan aşkın olan serveti kızı ile oğ- 1 mamalarını, şeffaf kumaşlardan yapıl

re mal verirdi. Bir gün km ile beraber 
bir geıniye yük yükletilmesi işine neza· 
ret ediyordu. 

Amelelerden biri denize düştü. Boi::l\l
luyordu. 

Diğer ameleler işlerini bırakıp sahile 
bağla bir ıandala koştular. Maksatları 

arkadatlannı ölümden kurtarmaktı. 
Fakat patronun sert sesini duyd•lar: 

- Ben size başka iş için değil , ge-
..Uye yük taıımak için para veriyorum .. 

luna kaldı . Şimdi oğlu da öldüğü için ~ış tu.valetl .. re iltıiat ~tmemelerini, uf- Holivudda zaifUk rnodtu1 kalmamış •• ~imdi Görlslerin en az seksen kilo, ctl\ 
bütün bu muazzam servet kızı hn}•an kı vazıyette buseleri fılme almamaları- canlı olma.!& isteniyonnq •• Genç kızlar bir şişmanhk kürfüıe başlamıılar ••• 
Marten Vikse intikal etmiş bulunmakta- nı. ~alnız ayakta veya oturmuş vaziyet- . 
dır. Amerika mali mahfilleri bu kadar tekı bwıelere musaade edileceğini, hiç vazilerinin menedılmesini istiyorlar. Bu kanaate i§tirak etmiyenler gUzel 

b. b · h' b Bu talebe saik nedır bilir misiniz ? kadın bacaklarının bizatihi san'at ol· 
büyu" k bir servetin tek bir kadın el ı'nde ır uscnın, ıç ir vesile ile filimde on 

et · San'atı korumak hevesi. .. Yıldızlar duğunu, bir kadın vücudunun enfes ca-
bulunmaaından ve bilhassa bu kadının, m reyı geçmeme~ıni emrediyordu. 

Buna rağmen Holivud buse şakırtala- diyorlar ki eğer bu istismarın önüne ge- zibesi enellektüel zevki arttırabileceği-
rı ile dolu fılıınler göndermekte devam çılmezse seyirciler fıguranların güzel ni söyliyorlar. 
etti. bacaklarını, hatta çıplak vücutlarını Işte se-ksapel düşmanlığı böyle başla· 

~r S Haydi .. A11I itinizin bafma .. 
~ ıs viten namında bir kadın ~ Bu hareket babasanın yanında olan 

anasının parası ile beraber ayni zaman
da pinti ablikına da tevarüs etmi' ol
masından endişe etmektedirler. 

Bir hava rekoru 
Bu defa ışıklarını tel'in edenlerin yıl- seyretmeyi her şeye lercıh edecekler- nuştır. 

dızlar olduğu söyleniyor. dir. San'at bu yüzden bütün inkişaf ih- Amerikanın sinema diktatörleri yd· 
~ Unun babası meşhur boksör Tommy 
'tr ld Hetti Green için bir den oldu. O za-
~--: uğunu iddia ederek bir dava mandan itibaren genç kmn damarlanna 
... "f ır. Bayan Klaria davasını ispat 1 d 'dtın para qlu Ye hui.lik birden aşa an ı. 

...._._~iğinden mahkeme bu icicliayı red EYiendi. Çoluk çoc1lk uhibi oldu. Ba-
• -.ar. ,.__,. l'arr len.it d uk atmış. ba·nna miwa kondu. Fakat pintilik· 

'tea Yaqecmecli.·O b clar ki d oktOI' pa• 

Berlin, 12 (A.A) - Alman tayyare- ilahlar kendi kudretlerine karşı is- tımallerini kaybedecek ... Klodet Kol- dızlann ısrarı karşısında boyun eğerlet 
cisi Vurste.r saatte 610 kilometre 021 yan etmişler. . . bertin bacakları, Mae Vestin kalçalan. ise bundan sonra cidden çok orijinal fl
katetmek suretiyle doğru hat üzerinde 1 Holivud yıldızları~ mukavelelerine Karol Lombardın dekoltesi şöhretleri- lımler göreceğiz. Çapkın kurt.iza.nlar 
diMıya sür'at rekonınu kırmqtır. (konulacak şarUarla bacaklannın Ahenk- nm saiki olacağı yude san'at kudretle- buaıdan sonra zekalarının canhltlt ...e şl. 

Beynelmilel han fede~aıu bu re- tar hadannı ve~a omuzlarının eşsiz ri hakiki incizabt, hakiki şöhreti yarat- velerinin cazibesiyle teshire çalapcak-
koru tudik etmiftir. lmilnhanisinl istismar etmekten sahrut maladu. - SONU T INC[ SATI'ADA -
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~Kısa Dış Haberleri~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AMERIKADA: 

B. N. Simpsonun eııJti kocan B. Ş. 

ÇiN 
Nasıl 
Çin de Aile 

B;ı Yerd;ı? 
Hayatı 

Simpson eski karısının· arkadaşlanndan 

biriyle Londrada evlenecektir. iki ni
&anh Londraya hareket için bayanın es
ki kocasiyle boşanma hükmünün çıkma-

1 sını beklemektedirler. 

Çinli erkek, 
hakimidir. 
makinedir. 

karısının herhususta 
Kadın, 

ihanet 
çocuk yapan bir 

eden kadının 
cezasını kocası verir bu ceza .. 

Ölüm cezas1dtr 

CİN 
' 

KISKANCTJR 
' 

KADINJ 
Böyle olmakla beraber ortakları ile çok iyi 

geçinme usullerini bilir ve gönül 
acısını sineye çeker .. 

Bu evlerden b:rine girdik 

\ Zen~in ailelerde erkek ev.n he:. §~yı
ne karı ır. Oğlunu evlendırecegı za-

1 man karısını kendi seçer. Hatta oğlu-
1 nun odalıklarının seçim hakkı bile ba
l basına aittir. Kadc"l c!a ailede hal&yik-
1 !ere, çocuklora ve kendi orta~lar_ına ka
l rışır. O, evin, ailenin 4'Annesı)dır. Ona 

1 

herkes hürmet eder. 
Çinli resmen tek kadınla ev~e.nir. Fa-

l 
kat yüzlerce metres kullanabılır ... Ve 
bunların çooukları kend• çocuklarıdır .. 
Çin kcdınlarının çoğu Üzerlerine gelen 
ortakları tevekkül ile kabul ederler .... 
Fakat bazıları çok kıskanc olurlar ve 
ortaf!ı:ı geldiği gece kendilerini öldü
rürler. 

.. . : • .., . 1 Çoeuk dorumıakton çabuk y1pranan 

Bir sürü kız gülerek, ko~arak 
karşıladılar. 

1 
yabanoıya gost. erılmesı dogru degnınış. . k d 1 1 ı ·· ·· b. · d 

Çın a ın arı nası o sa gunun ırın e 
b:zı Benim teklif;m üz.erine arkadaşım bay k 1 b k b. k d g ı· •· , oca arının as a ır a ın e ırecegı-

Çen ile ev patronunun suraUarı asıldı. . b'Jd'kl . . . dah ı d 
En büyükleri 

~ında idi. 

• w ru ~ ı erı ıçın a evve avranır-
on yedi, on sekiz ya- Maamafıh kızcagız onların asık suratla-

1 
K d'l . b. 1 .. 1 b. k d ar. en ı erı ızza guze ır a ın sa-

rına ehemmiyet vermeden bir hareket- 1 k k 1 · 1 B t 
tın a ara oca arına verır er. u sure -

Çinin eğlence fabrikaları dik ma-Odu le ayağından çorabını çıkardı ve çıp- 1 . . ki . b ka b k e geçınenuyece erı aş ya ancı a-
bakımmdan zengin ..• Bu evlerde yınni lak avağını burnuma doğru uzattı. d 

1 1 . . . .. ,._ 
yaşını &§kın kızı ihtiyarladı diye kapı Aman allalum ... O ne manzara ıdı. .. . 

1 1 
1 

.. . .. ın arı ara arına gırmesının onw.Je geç-

d -~· ı B' · · b' h p kl t mış o ur ar. ışarı euıyor ar. ıçımsız ır et pı tısı... arma ar a- Isı b. . b. k k d 1 l 

1 
er ır ıster ır aç a ın ı o sun, 

Bu zavallılar sonra ne oluyorlar? mamen kıvrılmış ve kangren yarası gi- ç· il . d ç· k •. b k d 1 . . . , .. . ın a esın e ın er egı u a ın Arı 
Kinı!e artık bunlarla meşgul olını- bi mosmor kesilrnış hır et kulçesı.. gil 1 'd d F ka b 'd k bT 

G .. k · • "zl · · k k ze ı are e er. a t u ı are a ı ı-
yor. ormeme ıçın go erımı apar en . k kt . d k d 1 k d" 

yetı er e en .zıya e a ın arın en ı 
Kimi çamaşırcılık ediyor .. Kimi dj. kızcağız da gillerek tekrar çoraplarını 1 d nl al da il . 1 .. . . ara arın a a aşm arın n erı ge -

]eniyor ... Kimi hizmetçiliğe giriyor. Ek- geydi. Fıstanını üstune geçırdı. Aradı- kted ' me ır. 
ğımızı burada da bularnallll§tık. serisinin saçları ortadan ayırık ... 

Yandan yırtmaçlı kısa roplarının ara
lıklarından diz kapaklarının altına kı
vırdıkları çoraplarının düğümleri ve yi
ne diz kapaklarına kadar inen pantalon
Jarının uçlarındaki oyalar gözüküyordu. 
Çocukluğun bütün izlerini taşıyan gö
ğiisleri , açmadan solmuş çiçekler gibi 
vakitsiz porsumuştu. Küçük karınların
da mütemadiyen pirinç yemekten hasta 
bir şişkinlik göze çarpıyordu. 

Bir tanesinin adını sorduk. 
- Ma ... Dedi. 

Kadınlar bir olarak ve el ele vere· 
Ev sahföi vakıa bu kızcağızın beka-

rek bütün isteklerini müşterek erkekle· 
retmi temin ediyor ve 400 dolar istiyor· . t 

1 
k 

1 
b 

d B lk" d ded'. d • . d. rıne yap ırnıarun yo unu ve o ayını u-
u. e ı e ıgı ogru ı ı. ]urlar. 
Fakat bayan (Y .. ) ye böyle bir kız 1 Erk ~· ilk k .. .. .. .... • 

. • e5ın arısının uçuncu 01 ıagı-
tavsıye edecek kadar kendimde cesaret b" it bil 'k 1ma' • • k .. d. na ır a ın ezı a sı ıçm ocası-
goreme ım. ı d · na ya var ığı çok vakit vaki olduğu gı-

Baban (Y ... ) ye* bir ortak aramak bi metreslerden her hangi birin.in evin 
asıl kadınına bir inci gerdanlık alması 

için başladığım bu arama jşi bana Çin 
kadınlarının hayatı, Çinde aşk hakkın- hususunda erkeğin nezdfode ricada bu· 
. da tetkikler yapmama bir vesile oldu... lunması da çok görülen hallerdendir. 
Tetkiklerimin neticesi şudur : Bu cemilelerin birbirlerine karşı olan 

Çinliler, bütün Şarklılar gibi kadın- muhabbetlerinden ileri geldiğini zannet
ları severler. Fakat Çinde kadınlar as- meyiniz. Bu hslJer muhabbetten değil, 
la saygı görmezler. Çinli erkeğe göre.! korkudan gelmektedir. Birbirlerini içle· 
kadın erkeğin çok dununda bir mab-1 rinden ve adamakıllı kıskanırlar. Fakat 
J(lktur. kıskançlıklarını belli ettikleri takdirde 

FRANSADA: 

Meşhur Fransız tiyatro müeHifi Fran

!İ!ik de Oroisact' nin cenaze merasimi bu 

sabah yapılmıştır. 
§ F ransabankası i~konto had<linj 

!
yüzde 3,50 den 3 e, esham Üzerin~ avans 
faizini yüzde 4.50 den 4 e ve otuz gün
lük avans faizini de yüzde 3.50 den 3e 
indirmiştir. 

§ Londradan gelen Bulgar kralı Bo
ris Fransız başvekili ve Fransız ricaliyle 

görüşmüştür. 

YUGOSLA VY ADA: 

A1ütarekenin yıl dönümü münasebetiy
le Bclgradda dini merasim yapılmış ve 
konferanslar verilmiştir. 

§ Ayın on beşinde Prens Pol müze .. 
sinde heykeltraşlık eergisi açılacaktır. 

§ Beynelmilel ikinci Belgrad fuarı ni
sanın otuzundan mayısın dokuzuna le.a
dar, üçüncü fuar da ey1Ulün dokuzun· 
dan on dokuzuna kadar devar.ı ed~celc

tir. 

INGIL TEREDE: 

lngÜterede tifo salgını hüküm sürmekte .. 
dir. Son hafta Londrada kırk iki nk'a 
kaydedilmiş, üç kişi ö]mü,tür. 

§ B. Loyd Corc ispanyanın cümhuri
yetçile-r merkezi olan Barselonaya git
mek üzere müsaade almışhr. 

§ Bulgar kralı, Londradan ayrılmaz
dan evvel başvekil ile görüşmüş ve avam 
kamarasını gezmiştir. 

§ Travayist (Amele) partisi parlamen
to grubu memleketin hava tehlikesine 
karşı müdafaası İçin parlamentoya veri
len kanun 13.yıhası haklcında partinin be

lediye teşltilAtının fikrine iltihak etmiştir. 
Bu kanunda bir tadil maddesinin ilive
ai parti tarafJndan teklif edilecek ve bu 

madde ile hava tehlikesine karşı alı

nacak bütün tedbirler masraflarının mün .. 
hıwran devlet bütçesi.ne ait olması iste
necektir. 

§ A,·am kamarası lngilterede bütün 

İ%ilere senede on bef gün ücretli tatil 
verilmesi hakkında B. Ş. Malcolm Mak· 
donald tarafından verilen bir takriri 134 
reye kartı 133 reyle reddetmiıtir. 

Mesai müıtetarı bu takriri tenkit ede
rek meselenin tetkiki için bir komisyon 
yapddığını hatırlatmıttır. Takririn kat'! 
olarak reddi hakkında bir muhafazakir 
tadil teklifi 122 reye kartı 132 reyle ka· 
bul edilrnittir. 

ÇEKOSLOVAKYADA: 

Hariciye nazın B. Kamil Krofta, &yln 
ve mebuaan meclislerinin müıterek içti
maında dış ıi}"aaa hakkında beyanatta 
bulunmuş, küçük antantln günden güne 
kuvvet bulduğunu söylemittir. Ma. Et demekti. Yanındaki kızın da 

adı Ma imiş .. Anaları babaları her ikl
Bini de ayni sene, bir kuraklık senesi 
p<-k küçük yaşta aynı adama satmışlar. 
Burada beraber büyümüşler .• Sonra .a
tıldıkları adam ölmüş ... Şi:ndi bu eve 
gelmişler. 

Beraber büyüdükleri ,.e beraber ya
ıadıkları için birbirlerinden ayrılmak is· 

lerrtiyorlar. Şimdiye kadar çoktan ev
lenırlermiş amma... Ik isi birden ayni 
adama gitmek istedıkleri için iki kadın 
almak jstiyen adam bulamıyorlarmı~. 

Ailenin reisi, her yerde olduğu gibi büyük bir !5cianın meydana geleceğ.in.i 
Çinde de erkektir. Fakat erkeğin sa- de bilirler. 
lahiyeti hiç bir yerde Çinde olduğu ka-

1 ~--•••••••••lllZl!lf!I 
dar gen.iş değildir. Y ARJN : 

§ Pragdan bildiriliyor: Slovak halk 
partisinin gazetesi ltalyanın anti-komü
nist paktına iştirakine ehemmiyet ver

mekte ve bu memleketin lspanyaya gön
derdiği gönüllülerle komüniat tehlikesine 
karıı bu memleketi koruduğunu kaydet
mektedir. 

Yanımıza ufacık tefecik bir kız gel
di. 

Bu hakikaten güzeldi. Çıtı pıtı konu
§Uyordu. Ahenkli bir sesi vardı. On 
dört on beş yaşında kadar vardı. 

Karşımızda soyunmağa razi oldu. 
Onun vücudu da diğerleri gibi vak

tınden evvel yıpranmıştı. Yüzünün gil

telliğini mukabil şeklini kaybetmiş bir 
.-ücut ve kibrit çöpü gibi iki bacak. 
Ayaklarında üç köşeli ve inci işle

meli zarif papuçlar vardı. 

Kızcağız her yerini açtıgı, her tarafı
nı soyduğu halde ayaklarını aç.11amı~, 
papuç1arını ~ıkarmamıştı. 

Ben ise asıl onun ayaklarını g<;rmC'ri. 
jstiyordum. 

Çinlilerin eskiden beri ayaklarını cen
dereye sokarak parmaklarını tabanları 

altına kıvırdıkları ve bu suretle onlara 

bam başka bir şekil verdiklerini hep 
biliyorsunuz. Bu sakim usul on sene 
evvel Çinden kaldırıldı. Yasak edHdL. 
Buna rağmen yine eski ftdeet üzere ha
reket edenler çoktu. işte bu kız da on
lardan biri idi. 

Merakun, böyle işkenceye uğratdmış 
bir ayağı çıplak vaı.iyetinde ve yakından 
ııörmekti. 

Halbuki ayakların çıplak hali ile bir 

Çinli erkeğin, karısına olduğu kadar 
karısının servetine de h!ikimdir. Istedi
ğj yere kar1sma sormadan gider. Karı- 1 

sına haber bile vermeden uzun seyahat
lere çıkabilir. Karısının üzerine istedi
ği kadar metres getirebilir. Çinde ka
dın ... Çocuk yapmak için bir vasıtadan 
başka bir şey sayılmaz. 

ihanet eden kadının cezasını bizzat 
kocası tayin eder. Mahkemeye falan 
baş vurulmaz. Böyle hallerde hükme
dilen ceza doğrudan doğruya ölümdür. 

Çinde bir kıskançl•k 
faciası 

-
Polonya 

Milli bayramında 
Unlversıte ta lebelerlnln 
yahudller aleyhlndekl 

Çinli koca, uşağına çağırır ve emir nUmayl,lerl devam 
verir ; ediyor 

• 

- Karım hana ihanet etti. Onu yarın Varşova , 12 (A.A) - Milli bayram 
saat şu kadarda öldüreceksin. 1 münasebetiyle Leh talebe yardım cemj-

Bu kadar. Ertesi günü emir verilen yeti Varşovada bir beyanname asmıştır. 
saatte u~ak kadını muhakkak öldürür. 1 Şiddetle Almanya aleyhine olan bu be· 

Çin kadınları içinde hürriyetlerine yannamede Lehistanın muzaaf bir teh· 
sahip olanlar yalnız fahişelerdir. 1 1 likeye maruz bulunduğu beyan edil-

Çinde, bir kadının kocasına ihanet et- mektedir. Şarkta komünist tehlikesi 
me.ini mazur gösterecek tek bir sebep Garpta intikam arzusu ile yaşamakta ve 
vardır. O da kocanın akameti halidir. Şarka doğru siyasetini takip etmekte 
Eğer erkek akim ise .. Çocuğu olmı- olan Almanya ... 

yor<a o zaman kansının koynuna ya- Bu beyanname geçenlerde ekalliyetler 
hancı bir erkek koyarlar. Ancak soyun, hakkında Leh • Alman beyanatı dola
sopun, sülalenin temiz kalması için bu j yısiyle Alınan mahafilinde şiddeUi bir 
yabancı erkeğin kanının asil olmasına infial uyandınnıştır. 
dikkat ederler. Bu yabancı erkek ek- Varşova , 12 (Ö.R) - üniversite tale-
seriya akrabalar arasından seçilir. helerinin Yahudiler aleyhindeki nürna-

* yişlerl devam etmektedir. Bunlar jmza-
Bir Çin ailesi ekseriya kırk elli kişi- ladıkları bir takrirle yahudi memur ve 

den mürekkeptir. zabiUere karşı çok sert bir vaziyet alın-
Uşaklar, holilyikler, esir ve köleler masını ve hunların istifaya mecbur bı-

bu heMptan hariçtir. ralulmalarııu ·istemektedirler. 

ROMANYADA: 

Rumen ana kraliçeai Maıinjn ııhha .. 
tinde aalah görülmüttür. Kraliçeyi te· 
davi eden Parla ve Viyanalı profea:öı 
memleketlerine danmilılerdir. Ana kra
liçe Mari yakında Viyanaya giderek pro
fesör Dingerin tavsiye ettiği aanatoryum
da tedavisine devam edilecektir. 

SOVYET RUSYADA ı 

Sovyet1er icra lc:omiteıi, kızıl ordunun 
46 kumandan ve subayını muhtelif Sov· 
yet nişanlariyle taltif elm~tir. 

tsPANYADA: 

Madridin lıalyan kuvvetlerinin ifti
rakiyle yapılan büyük hücuma muzaffe
rane mukavemetinin yı] dönümü müna
sebetiyle ispanyanın her tarafından çe
kilen tebrik telgraflarına Madrid kuman
danı general Micaha teıekkürle mukabe
le etmiştir. 

ALMANYADA: 

Doyçland Halde yakında dünyanin 
en büyük ıinema ealonu açdacakhr. Bu 
aalon yirmi hin seyirci ihtiva edebile
cektir. Şimdiye kadar dünyanın en bü
yük oinema aalonu Amerikada idi. Ve 
tekiz bin ..,,irci alabUiyordu. 
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Piyango talilileri 
kazanan iki Otuz bin lirayı 

vatandaşla 
Tayyare piyangosunun yirmi dördün

cü tertip, birinci çek.iliıinde 30. 000 li
ralık büyük ikramiyeyi kazanan talili
lerini arayıp bulmak benim için güç ol
madı. Adreslerini piyango müdürlüğün

den sordum: 

görüştük 

··s~-M~h;~;-Ali1 
• • • 

- Biletin bayii Arastada sarraf Ben
cuya Çikureldir. Cevabını verdaer. 

Saat on bir... Sarraf Bencuya Çiku
rel müeaseseeinde açık göz bu· delikanlı 
soruşumdan maksadımı anlamış gibi: 

- cSizi bekliyorlar. Ben paraları ve
recektim. Kendilerini kahvede oturt
tum. Buyurun gidelim, dedi. 

Tekrar yola revan olduk. Kuyumcu-

3000 lirada para 
mı? Biz cok gördük , . 
böyle paraları dı-

yor. .....--
Bilet ortağı Alfred 
bir küçük saray ha· 
zırlamak niyetinde 

• • • • • • • • • • • • • 

l<"r "çerisindeki dar bir sokağın sonunu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
getirince, karşımıza çıkan bir hana gir
dik. Hanın içerisinde Zekeriyanın 99 
numarah kahvesinde dört, beş kitinin 
oturdukları bir masaya yaklaıtJk. 

- Efharisto poli .•• Dedi. 
Sonra da hana cevap verdi: 

B. · ki · rrnek• - ızım ra evıne para ve . 

- Merhaba, merhaba .. 
ten bıktım. Bir ev satın alacağun .. lhW 
yarlıyorum arbk ..• 

- Hayırhsı olsun ... - Ev hangi semtte olmalı? 
Sarraf, talililerden birini hana tanıth: 
- Otuz bin lirayı kazananlardan Al-

- Ha bu mühimdir. Koca k•rtnın 

fred ... 
- Tebrik ederim .. 
- T eşek.kür ederim. 
Sarraf, taliliye aordu: 

fikrini alacağım... Bence Alsancskt• 
olursa, dört odası bulunursa, akar a\I"' 

yu, elektriği, hamamiyle aaray gibi kU• 
çük bir ev ... Hele altında kira getiren 

bir de dükkan olursa keyif benimdir. 
- Marangoz Mehmet Ali nerede} 
- Şimdi gelecek ... 

Bu aırada sarraf, Alfrede ıetlendi: 
- Yahu, bu ne unutkanlık böyle, bi· 

Jeti vermeği unuttun .. 
- Naaıl vermedim mi} 

- Bak fÖyle bir cüzdanına ... 

Meğer otuz bin liralık biletin onda bir 
parçası B. Mehmet Aliyle B. Alfredde 
imiJ.. Bu iki talili vatanda§ ötedenberi 
ortak bilet almağı adet edinmişler ..• Pi
yango düşünce işi terkederck derhal pa

raları almaiı tasarlamışlar .. Sarraf Ben
cuya, gazetelere inanmakla beraber bir 
defa da lstanbul şubesinden sormu§ .. Ha
kikaten 30. 000 liranın bu iki zata düı-

Cüzdan meydana çıktı. Şu 15 346 n" 
riıara1ı bilet.in yarım parçası derha] tıfi' 
tıverdi. Sarraf, bileti cebine yerleştirdil<• 
ten sonra seslendi: 

Paralar tamam mı} 
- Tamam ... 

tüğünü öğrenince paraları saymaktan çe- - Cebine dikkat et, iyi yerleşsin··' 

kinmemiş. · · Kahvede bu muhavereyi dinleyen v• 
B. Alfredin yanında bir alay insan benim gibi ikramiye kahvesi ( 1) içen• 

var. Hepsi de «Hnyırlı81 olsun> diyerek !erden uzun boylu bir delikanlı alaylı bir 
kahvelerini içiyorlar. Talili vatandaşın 1isan1a takıldı: 

sevinci gözlerinde okunuyor. Belli ki - Malilm a, dedi. Alıımadık parl 
hayatJnda eline epice para geçmi§, aon- cepte durmaz ..• 
ra zarurete duşmüı.. B. MEHMET ALI iLE DE 

Ben kahveye girdiğim zaman kahveci GöROŞTOM 
B. Alfredin yüzüne baktı. Galiba mu- !timiz bitmiıti. Tam kahveden ayrıl· 
vafakat cevabı almış olacak ki yüksek mağa hazırlandığımız sırada, orta boyl\I 
sesle bağırdı: bir zat kahveden içeri telAtlı telAtlı 11i1• 

- Şekerli bir... di. Kahveci bu adama da bizden fol• 
Meğer, ıu otuz bin liralık ikramiye- itibar gösteriyordu. Fakat o nezaketi• 

nin bir kahvesi de bana müyeeaer ola- verilen ıandalyeye oturunca yana yak•"' 
cakmıı... Neyıe... Kahvenin glinahını la derd yandı: 
ödemek için bu zatı ıorguya çekmek - Yahu nedir bu çektiklerim ... in• 
icap etti: aan kefil olacağına borçlu olsun dah• 

Adını.ı} iyi ... Sizin anlayacağınız radyo rneıeld 
Alfred... fena ... Keıki yeddi emin olmaaayclırn·• 
Nerede çalıııyoraunuz) Nedir bu baııma ııelenler .• Beni h•~" 
Jiro ticarethanesinde... tazyik edeceklerrnif ... Bilir miyim ben" 
Ya arkadaıınız) Herif henden radyoyu iatedi, verdim. 
O da .•• Ayni yerde çalıılyor. vermez olsaydım ... Şimdi borçlu beli' 
Arlı:adB§sınız tabii... miıim ... lı mahkemeye aluetmif, jcto• 

Oldukça eık.i arkadaıız... Y• gittim. Anlattım, dinlemediler. 
Tabüyetiniz} Radyo derdiyle kendisinden geçen b• 
Türk tebaaoıyım.. zatın talililerden marangoz Mehmet Ali 
Nereden aldınız bileti... olduğunu öğrenince: 

Onun farkında değilim ben ... Ar· - Tebrik ederim, dedim. 
kadatun Cümhuriyet kiıeainden almıt. Bu zat, galiba beni para koparr»a~ 
CUmhuriyet gioesi de aarraf Bencuyadan iateyenlerden birine benzetmiı olacak k;J 

alml§, aıkadaoım yarıaını bana eatb. cevabı ıu oldu: 

- Kaç lira alacalcıınız) - Biz çok gördük böyle paralar. B~ 
- Ben bin beı yüz, arkadaıım da lira, iki bin lira da para mıdır ya) l'farD 

bin beı yüz, hep•i üç bin lira .•• Elli ku- olsun elimiz, kolumuz kuvvetli ..• 
ruı verip bin beı yüz lira almalc fena Sonra, sarrafın müdahalesiyle benirD 

bir it değil... 1 gazeteci olduğumu öğrenince: . d 
- Nasıl oldu da fU elli kuruıuna kıy-ı - Sabahtanberi baıımda bir der 

dın} var • , .Şu radyo meselesi ... Ne ise, '°'!"' 
- Vallahi benim bilet almağa pek ra halledeceğim, ne diyordum. 'febfY 

niyetim yoktu. Bu 1'.adar •enedenberi kinize teşekkür ederim. Biletin yarı9•f'I; 
alıyorum. fazla bir§ey düımedi. Yalnız bizim Alfrede vermittim. O da iıtif•d 
bir defasında arkadaıım Abmetle müı- etti. 

ın· terek bir bilet almııtık. 70 lira düıtü.. Sarraf ona da 1500 adet lirayı ıaY 
Otuz be,er lira paylaıtık.. ca bir hamlede cebine indirdi. Ve ban• 

lıler kötü gittiği için benim bilet al- anlatmağa batladı: 
• · · k F- '- 1 ·· b k d" ·· c• etrl' maga nıyetım yo tu. a.Kat elJi kurut - naana uç eş uruı uıun 

1 

İnsanı ümitle ya§atmaia kafi geliyor. fını sanyorlar.. Ben, bana diifen par•Y
0 

E.aaeen ıon zamanlarda fena halde rüya· eıe dosta dağıtsam yine adım• piyaf'IS 

ma giriyordu. Kendi kendime: talilisi diyeceklerdir. fuk•• 
- Alfred, dedim. Elli kuruş ıenİ zen- Ben temeddühü sevmem aına. 

gin edecek değil a ..• Nuıl olsa darlık- raya para verir ve gözetirim. 

la geçiniyorsun. Kazanırsan eyvallah... - Kaç bilet alıyorsunuz her ~y) d•· 
Yok kazanmazsan Tayyare cemiyetine - !ki veya üç., .. Yahu bvı 1• • .... 

yardun olur, dedim. ElJi kuruıu verip mıyım İf .• Evvelce ticaret yapardıfl'lı .';. 
b·ı . ald 1 . • . d" ş· . J' ....... .. ı etı ım. er ıyı gıtme ı. ımdı ıro mue "t'Ü" 

- B. Alfred, bundan sonra bilet al- de marangozum.. Bu sene biraz t•. tİ· 
mağa niyetin var mı? ekecektim. Şu para imdadıma yet~1, 

- Biz sırayı savdık ama, ahdım var· Biraz da pamuk ekerim. Gazetede ~""" . . . edttµ-• 
dır. Ömrümün ıonuna kadar bilet mı yazarken dile.kat edınız rıca Sel' 

alacağun. Az almak, çok almak fayda Adun Mehmet Ali .•• Marangozurn" kt• 
1 Se)çu 

vermez. nsanın talii olduktan ıonra bir çukta tarlam '\'ardır. Bu ıene "irı1-
ıa · d d ' k B d d ·· ·· ekec<• nesıne e iışer. pamu , ornova a a tutun .., Jcal• 

- Ne yapacakaın bu para ile) Bu zat, orijinal bir ıekilde ayaga 

Bu ıırada sanaf. paraları ortaya ÇJ· kerak elini fapkasına attı: 

knrdı. Evvela bir beı yüz liralık verdi. - Kili mi bu izahat 1 
d bir fo!O' 

B. Alfred bet yüz liralığı, aydınlığa doğ- - Kr.fi dedim. Yanınız a 
ru kaldırdı. Şöyle bir muayene etti. Ya- gralınız yok mu) 
nındakilerin de rey inzimamiyle paranın - lıte bu mühim .•• 

aağlam ve geçer olduğuna karar verdi. Ve kahveciye eeolendi: •"' 
Sonra üç adet elliıer liralıkla bir aürü - Şuradan bir fotoıırafçı çaiJtın• ıçlo 

b k . b" . eazete onar ve qe:r lirahğı büyük bir dikkat .. retlerimizi çe ıın ızım. •• 
le Aydı. !hım ... 

Para AYJrUllİ bitince aanala di!ndüı 
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Yenilen Favsta Mahkemelerde 
, 
• • tSTANBUL RADYOSU 

Öğle neşriyata 
Q ....................... llllil ............... .. 

................................ Saat 

- 21 

Yazan : Mlşel Zevako 12.30 Plakla Türk musikisi 

\tl'lllı.-----··-----------:ml----" 12. SO Havadis 13.05 Muhtelif plak neşriyatı 
Akıam neşriyata 

ca onun yanına gitti. Yuguvanyı sof- Saat 
rada on beş dakika evvel kendisine ve- 1 18. 30 Pliıkla dans musikisi 

Soyadı 
Yengeç nedir 
bilirmisiniz ? 

liemşireler adamların aç olduklarını 
anladılar. Filomen derhal kümese koş
tu. Bir kaç yumurta ile biraz et parçası 
Ve biraz da çavdar ekmeği getirdi. Şara
bın akşam getirilccegini de ilfıve etti. 
ller iki rahibe Kroasla Plkvikten ayrı
larak vazifeleri başına, yani Viyoletta 
ili! Janı tara~udn gittiler. Herifler Filo
ınenin getirdiği yemeğe aç kurt gibi sal
dırdılar. Yemek esnasında Kroas arka
daşı ile konu~yordu: 

rilen mektubu okumakla meşguldü ..... ı 19.00 Safiye; Piyano ve keman rcfaka-
Kaşlarını çatmış, ahçı ~aş.ı ile. diğer iki I tiyle -o--
papasın hazırlayıp getınlıklerı yemek- 1 ı q,30 Konferans: Doktor Fahreddin Bilmiyorsanız bu da-
lerin yüzüne bakmıyordu. Yemek es-, Kerim. (Fikir yorgunluğundan 
nasında kendisinin kat'iyycn rahatsız korunma) vayı okuyunuz 
edilmesini istemiyordu.·~ .B~nunla bera-ı 20.00 Sadi ve nrkadaşları tarafından ---o--
bcr Jak Klemanın geldıgını haber alın- Türk musikisi ve halk şarkıları Dün ikinci aulh ceza mahkemesinde 
ca onu derhal kabul etti. Yanındaki pa- ı 20.30 Ömer Rıza tarafından Arapça söy- cereyan eden bir dövme davasının du-
pasları dışarı çıkarttı. Yugovan Jak Kle-ı . lev d hk h 

- Ben sana dememiş mi idim? 
.. .. h 1 d . . ru~ması sırasın a mn eme uzuruna 

manı gorunce ayrct e sor u · 20.45 Samahat ve arkada,ları tarafından . 
- Bravo Kroas. Ben seni en becerik- Ne 0?ı Böyle tarikatımıı.a yak•""- T"" k 'k' . h lk k 1 celp edilen Fatma adındak1 şahide ha-- · · ""' ur musı ısı ve a şar ı an 

11 bir arkadaş olarak tanımağa başladım. mıyan bir kıyafetle nasıl karşıma çıkı- (Saat ayarı) kim sordu: 

yorsunuz? Bu ne demektir ? 2 1.15 Orkeı1tm _ Soyadınız? Doğrusu senin böyle bir şey ya
pabileceğini ümit etmiyordum. 

- işte ben böyleyim... Hem zeki 
hem de kabadayıyım. 

Hatırlardadır ki, Jak Kleınan Şan de 22. 15 Ajans ve borsa haberleri Bayan Fatma soyadını hatırlayamadı. 
Fok otelinde sırtındaki papas elbisesi- 22.30 Plakla sololar, opera ve operet Ve hemen koridora çıkarak kendisini 

- Eğer iyi hareket edebilirsen bura
dan avdetimizde büyük bir servet sa
hibi ol uruz. 

ni atmağa mecbur kalmıştı. Manastınn parçalan 
reisi şimdiye kadar belki yirmi defa dinleneb"ıJ---"- beklemekte ohm kız kardeşi Ayşedcn 

Avrupa iııtaıyonll\nndan ~ 
011u böyle süvari kıyafetinde görmüş ~oyadlarının ne olduğunu öğrendikten 

ıeçme program 
asU kızmamıştı. Papas bu defaki şu su- HAFif KONSERLER 

- Nasıl .. Şüphesiz para .kazanmaktan allerden hayrete düştü. 6.45 Paris kolonyal: Plik, 7.10 Ber-
sonra; tekrar salona girerelc: 

- Y cngeç 1 Dedi. 
l)ok sevinirim. Reis tek:ar söze başla~ı. : .. lin kısa dalgası : Sabah konseri ( 8. l 5 1 

- Dinle ... Küçük Viyolelta bura- - H~psı bu kadar degıl. Be.ş g~n,1 Devamı) 9.2-0 Par&. kolonyal: Plak, 9. _Yengeç mi) Kendinize dcıha mü-
da hapis... oluyor kı manastırda yoksunuı_ P.arL~.- 45 ·. Ke~- 10.30·. Keza. 11.50: Ke7-a. 13·. 

dık b k d k V -'c ..... n!l$İp bir aoyadı bulamadınız mı} - Evet; onu ilk defa kurtaran be- te ar tma yer ıra ma ı . a4llenı-

Hakim: 

. zi çok garip bir şekilde ifa ediyorsunuz. ! Keza. 1 3 Bcrlin kısa dalg~ı: Orkcs.tra - Bu Y cngeç. bildiğimiz dört l\yaldı 
n~. Sen mi? Siz ne vaiz ve ne de sadaka toplamağa 

1 
( 14· 15 : Devamı) 13· ! O Bukreş: Plak: ycngcçJerden değildir! 

memursunuz. Bu kadar uzun müddet 14. 15 Paris kolonyal: Konaer nakli. ( 15: 
- Ya nedir? - Şüphesizi Sana anlatınadun mı , R k 

d k b ı haklı göstere- Keza). 14.25 Bükreı: omen musi ·.isi. 
fdt! Bilytik bir muharebede bulunmuş- orta an ay o uşunuw 5 1 'lt lk · . _ Yen"'eç .. Yani yen de geç, maclup 

k h' b" if · kt r 16. 1 Roma kısa da .:ası: na musıkı· .. 
tum... ce ıç ır vaz enız yo u . . 17 4r- B ı· k .:ı_ı H f'f d le. • 

J k Kl d . sı. . J er ın ısa oa gası: a ı mu- et te geç eme tır. 
- Doğru! l§te senin kurtardığın Vi- a eman cevap ver ı : . . . . 

. . y t sıkı. 18.50 Berlın kısa dalgası: Hafıf or- _ Bunu anlamak pek zor .. Kaç nu-
Yoletta şimdi yine mahpus bulunuyor.. - Affedersiniz sayın reısım. a unu -
iter mösyö de Pardayan ilt> Dangolem tunuz ve yahut düşüncelerinizde anh- kcstra 19.15 Bükrcı: Küçüle. radyo or- maralı evde oturuyorsunuz} 
Unıit ettiğim gibi Bastilden kurtulmağa amadığım bir bozukluk var. 

1\kcstrası. 20.30 Viyana: Koro konseri. Şahit cvvelcn on iki, az sonra da yüz 
muvaffak olurlarsa, büyük bir servete y - Hiç bir şey hatırlamıyorum. 21 Viyana kısa dalgası: Musikili Viyana iki numaralı evde oturduğunu söyledi. 
kaVUJacağa. ÇUnkU küçi.ik Viyolettayı B dan ıl k b ni takdis sahneleri 21. Laypzik: Orkestra, sopran, Hakim: - ura ayr ır en e j S d 
orılara tesUm edeceğiz.. ed . d ~·ı . "d' . ., Muka.:ı.:ıes pe tenor ( tramsun Speret, ans "'e marı-en sız cgı mı ı ınız. uu • ı 

- lyl &mma, acaba onlar Bastilden d 1 lan) 21.40 Prag kısa dalgası: Orkestra er .. 
çıkabilecekler mi! Yugovan ellerini s~ma}'a kaldıra- (Respighi - Gluck) 2 l.5S Prag: Orkeıt-

- B•hlım, bir defa küçUk Viyolett.a rak : tra. 22.25 Prag kısa dalga~n~ Radyo fil-
ile görüşeyim de ona iÖre hareket t>de- _ Zııva11ı hezeyan ediyor~ dedi. mi. 22.45 Bükreı: Hafif musiki nakli. 
riı. Benim kanaatim bu kızın büyük 23 ı o p ç k -Yola çıkarken i,.liyebileceğim gU- · Cfle igan or eıtruı 
lalr aileye mensup olduluclur. Kim bl- .,.. 
llr bu aile kulannı ne zamandan ~rl nahların evvelden affa mazhar olması OPERALAR, OPERETLER: 

içln duada bulunan siz değil misiniz? 18.35 Roma kasa dafa'uı: (Consuelo) 
aramaktadırlar. Şunu bil ki Vıyoletta 

- Siz soyadınızı ve oturduğunuz evin 

numarasını hatırlıyamıyorsunuz. Ya altı 

ay evvel vukubulan bir hadiseyi nasd 
hatırlıyacabınız} 

- Riz böyle yerlere gdmeğe alışma
dık 1 

- Hadiseyi anlatınız.. 

- O gün bahçeye gidiyorduk.. 
h - Delirmi.,!... Zavallı çıldırmış! ... operaaa. 19.45 Bertin kua d.lpn: Stra-izim lçin blr servettir. Çok iyi bir pl!n .,.. - Hangi gÜn) 
ile bu kızı elde etmek ve ka,.ırmak JA- Aman allahım bu adam gaybubeti es- 1 ussun (Ziseunerbaron) opereti. 22 Ro- ,_ 

!I" Şahit hunu da hatırlayamadı ve "ar-
2ıtndır. nasında ne gibi bir günah işliyebilirdi 

1 
rna orta ve kasa dalg.Jan: Alcassino ve 

- istersen, gidip kızı buraya getire-: ki ben onuq evvelden affına delilet ede- Nicolett.a operası. 23.0S Prac kısa dal-
yim! ylm.. gası: Operet musikisi. 

deıine aormağa giderken menedildi ve 
nihayet phit bu hadiseden ademi malu-

mat beyan edince bir kenara (ekilip n;- Hayır, hayır ... ~u ~e seQ ka~ışma! l .._, Bitmedi - ' K':Jı.k:•s=B:nm h:it:hk-
uenl ıerbest bırak. lcap ,ederse., hana --=-- • oturdu. 

1 1 · ı · k lan mütehassııı Yardım et ... Madam kl büyük bir ni;- 1 0 3 n. ) ffi ıya C 3 
rneı.e konduk: burada biraz beslenip! Dokt. or Operatör 
kuvvetlenelim. · b • h b , . 

Menemende bir 
'katil yakalandı 

1 

Dün Menerrtende bir katil yakalanrcuı 

Sabıkalı Mevlôt 
Hırsızlığı anlaşılmasın 

diye neler yapmış? 
Dün ikinci sulh cezada azılı bir hır- Kel Sakiden soruluyor, Karşıyakada 

sızın duruşmasına başlandı. Bir çok ev-1 Velitten aldığını ifade ediyor. Bu Velit 
]eri, bağ kulelerini soyup sovana çevi- 1 te kim? San ~eli Mehmet ağa! .. 
ren vak'a kahramanı Boğazlıyanlı Fet- Zabıta ipin ucunu kaçırmamak içi.D 
tah oğlu MevlUttur. araştınnalar yapıyor. Velit denilen ada· · 

Mcvlıldun işlediği suçlar, bir yılan hi- mı buluyor. o da kilimi Boğaz.lıyanlı 
kayesine benzer. Okunan kAğıtlardan MevlOttan aldığını söyliyor. Zabıta için 
(iğrendiğimize göre sabıkalı, geçenlerde artık güçlük yoktur. 

Mersinlide Ahmedin bağ kulesine gi- ÇünkU Boğaz.lıyanlı Mevlut Izmirin 

rcrek yükte hafif bahada ağır bir çok maruf sabıkahlarından ve zabıtanın si,. 
eş·ualnrını nşırdıktan sonra, Ba.,Taklı 

" " cil dosyalarında başta yazılı simalardaıt 
ve Bumava taraflarında faaliyete j,teç- olduğu için sabıkalıyı bulmakta zorluk 

miş, ve burada bay Haydar, Mehmet çekmiyor. Hemen Mezarlık başında ya• 
ve SUleymanın ev ve kulelerine girerek kalıyor. 
bir çok kıymetli eşyalar çalmağa mu
vaffak olmuştur. 

Bu hırsızlık hAdiscleri üzerine zabı-

ta faaliyete geçmiş ise de, failin kim ol-
duğu meydana çıkmamıştı. 

Müştekilerden bay Ahnıet, bir gün 
yeni bit pazarından geçerken, silahçı 
bay Hilminin dükkanında te§ltir edil
mekte olan bir kıymetli .kilim görmü~, 

dik.kat etliği zaman, kulesinden aşırılan 
.kendi kilimi olduğunu !aı-ketmiş, bay 
Hilmiden bu kilimi kimden aldığını sor-
muş ~ de mihpet cevap alamamıştır. 

Mesele zabıtaya aksedince, bay Hil
ınl' kilimi Şarlc~lalı Ahmetten satın al
dığını itiraf etmiştir. 
Mesele bu kadarla kalnuyor. Zabıta 
Ahmedi arayıp buluyor, kilimi kimden 
aldığını soruyor, bu adam da Tepecik
te Kel Sakiden aldığını .söyliyor. 

• Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hutalanm Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

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

Bundan sonrası mallım .. Mevlut heı 

şeyi itiraf eliyor. Zabıt varakalan, fez· 

lekeler tanzim edilip mahkemeye yol· 
!anıyor. 

Bu hadisenin ilk tahkikatına göre 

Mevl(lt hırsızlıktan Ahmet Hilmi ve Ve-

lit te çalınmış ma1ı bilerek almaktan 
suçlu bulunmaktadırlar. 

Dün bu davanın duruşmasına başlan· 

dı. Celpname ve müzekkereler tetkik 

edildi. Fakat suçlu Mevh1dun diğer biı 

i§ten dolayı mahklını olarak ceza evin· 
de bulunduğu anlaşıldı. 

Gelecek du~ma~ Mevlut hapisha .. 

neden getirilecek ve ittihaz edilen ka· 
rar mucibince gelecek olan şahit ve 

müştekiler dinlendikten sonra, davanın 

nihai kararı verilecektir. 

Müzayede ile 
büyük satış 

- ŞUpheaiz burada b~sleneceğiz. Sör ) r a ~ r s 
FUomeni.n ye.meklerl Mont Marter ka-ı-RAŞTARAFI BE~1NC1 SAHiFEDE- amı' Kulatç· ı 
Pıaındakl palamutlarla Belfonın . çakıl ı tardır. Mesela Yeşil Melek tekrar füi-
'taflai'ından çok iyidir. , .. , ıne alınacak o~c;a MnrJcn Dietrich'~n 1 . ' 

ve evrakiyle birlikte Adliyeye verilmiş- TELEFON: 2946 
S
• k~ 1 • ' ·-·-------------· 

14 ikinci Tetrin pazar günü ıa. 
bahleyin saat 1 O buçukta birinci 
Kordon Hayat sokağnda 2 Nu. h 
evde Alman konaoloahaneıi kar· 
tıaında maruf iki aileye ·ait bil· 
cümle mobilyalan açık atttırm• 
suretiyle sablaCaktır. Sablacak 
eualar meyanında 9 parça kadife 
kaplı kübik kanape takımı ceviz· 
den mamul aynalı büfe, maunaan 
mamul anahtarlı 4 köşe yemek 
masası 've üzerinin kadife örttisil 
6 adet sandalyesi, yatak Ôduı ta· tir. e ız sene evvel Mudru kazasının '• 

MARI DE MONT PANSYE çıplak bacakları ı;,ansör edilecektir. Her 1 
Jale K1eman Parise dö~ünce ~ğnı yıldız tabiatin kendisine bahşettiği iliı-

Sen Jak: caddesinde'ki manastıra ' gide- tilnlüğü örtmeğe çalışacaktır. , 
rek odasına kapandı. Cereyan edecek Ve nihayet bir gün , gelecek münelc
h&dffflerl büyilk bir hırsla bekliyordu. kitler çirkinleşmeğe ka~ı isyan eden 

Her şeyden evvel ı-eialerl Yurgovan- bir yıldızdan bahsederken : clşte güzel 
'Yl Ue g<SrUşmek aldığı vazife hakkında kalmak isteğiyle san'atına, lAyık bir ar

Muayenehane: Birinci -Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

ETi: Cöztepe tramTay cadde-
si 992. T elefQn: 3668 

1-26 (481) 

1 • 

Gölcük köyünde eı;i Bn. Medihayı öl-1• ,. , y. 

dürmüş olan Demir ınahalle.sindc.n Arif 

l)ğlu Mehmet Alccan aranmak.ta idi. Mc-

nemendc İ!t bulmu!t, Çalışıyordu. Bir te-

sadüf neticesinde licndisinin Menemen
de bulunduğu öğrenilmiıt. sorgusu yaptl
chktan sonra tevkif edilmiştir. --, ana maIOmat vermek lstiyordu. Doğru- tist> diyl'!cckler ... 

__ _.;.-"!'"' ____________ • ________ ..;,... ________________ _ 

----------

' 

rJ11WJm11C1ımı~m••••a~J kınu, ikiter kapılı iki adet elbise 

G
va.·, z··u· et-ı'm'ı 1 :~a~i.:1~~a~:;o~a a~:t .::;:ı:: 

2 adet komodinoau, gece lambala· 
rı, elektrik avizesi, 3 parçalı pom· 
ye kadifeli bir kanape 2 koltuk, 

MI.TA' T QREL fevkalade iyi aeıli Ouandt marka· 
b Alman piyanoau ma taburesi, 

Adreı - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanin
da. Numara: 23 

Muayene aa&tleri : 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

fr'...eıJ IFLZZWWW2taz z••f?rltzea:<D 

Memleket hasfantsi dış tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyar~k 
Beyler ·Numan ıade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 

ZJ::e.:a:::ıtZ1!2S'WW~d& ~ 

Satılık ev 
Güzelyalıda, tramvay caddesin

de 102 7 numaralı \'e altı odalı, de-
nize karşı, bütün konforlu ev srıtı

N lıktır. İsteklilerin mezkur eve mü-

Amerikan duvar ıaati, kutlu ay· 
na, tek kapılı maundan aynalı do
lap, ,emıiyelik, levhalar, pencere 
kornezleri ma perdeleri, şifünye
ralı aynalı dolap. 2 adet iki4er ki· 
tilik nikel karyola ma ıomyalan, 
kübik camlı orta maıası, Kolom-
bia salon gramofonu, ıigara aeh· 
paları, birçok Avrupa yemek is
kemleleri, çay masası, 2 adet sa
lıncaklı sandalye, maundan ma· 
mul lavuman tuvalet poker ma
sa&1, gaz sobası, aynalı cadin· 
yera, 2 adet sedef islemeli 
Tabure ve 2 adet sigara .sehpa· 
ları, iyi bir halde çocuk arabası, 

1 

bakır mangal, yazıhane, aynalı 
komodin, despenç, paravan, tam 
servis 108 parça porselen tabak 
takımı, 52 Parçalk kristal şişe ta-
kımı, saksıları ile birçok çiçekler, 
halı, kilim ve seccadeler ve saire 
birçok mobilyalar açık arttırma 
suretiyle sahlacaktrr. 

Fırsatı kacırmayınız. 
Fırsat arttırma salonu" 

Aziz Sınık 
T eJefon: 2056 

1-3 (2010) --------
racaatleri ilan olunur. IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

Beher metre murz.bbn.ı üç ! "iz 
kuruştan bin üç yüz yetmiş iki li· 

Kl. ral ık ra elli kuruf bedeli muhamme 
1
e ev 61 sayılı adanın 457,5 mc~e 

murabbaındaki 12 sayılı arsasının 
Göztepe Cümhuriyet Kız ensti- sntaşı baş katiplikteki şartna:ne 

tüsü yanında gayet havadar bü- veçhile 16-11-937 salı günü saat 
yük bahçeli bütün konforu haiz 16 da açık arttırma ile ihe.le edi
bir ev kiralıktır. Müracaat doktor lecektir. iştirak içi~ yüz üç lira· 

H 1 ... · dd · 64 • V lık muvakkat temınat mnkbuı:u 
u usı ca esı numara.. e b k t · t elet b ·ı 

ı
veya an a emına m u u ı e 

Göztepede bakkal Hasan, 5Öylencn gün ve saatte encümene 
Telefon : 2256 gelinir. 
S.7 1 - 10 (1958) 2-5-10-13 <1943}· 3846 



. 
SAYFA: 8 .. 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
J)işlcriniz ~ çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile ıebep menfeİnİ bula
madıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıştır. 
Günde üç defa diflerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADY Li 
Kullanarak diflerinizi koruyabilirsiniz 

Radyo era a ın 
RAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyolarln 1938 modelleri görünüz. 
Zevk • ahenk - aada temizliği - zarafet evsafını hep bi:-den arzc

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Knrdiçah Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 
• 'lllDl:a;:ız:in!D 

lzmir Yün Mens • 
catı 

Türk A. r • e ının • 

Halka-Pınar Kumas Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısiJe yeni ~ıkardığı l:umaşlar : 

,, ·~ (J c z u { 
Yeni yaptıracağınız eJbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W(fı(J'l.f; ~{\ :nş YERLE ?WJ'/Jt.M 
Bırıncı Kordonda ltt6 numarada 

ŞA K HA 1 . A. Ş 
iQ1r3~~ 

Yazın i san 
kolaylıkla 

z 
aş ağrısı 

ırıklı 

Dikkat 
Ed.niz 

kendini 
üşütür! 

da a 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

EV OZiN 
,,f mak lazır'ndır 

NEVROZiN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıc alınabilir 

YENIASlR 
~ ,.- ==-y:· 1 -

önümüzde ki, mevsimi var, dütüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve günetten formaıi bozulmaz v 
rengi ıolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet.. .. ~ 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA f abrikaıının 
meydana getirdiği, 

STETSON 

PE N-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTEN HOUSE 

Markalı şapkalar bunları • 
sıze temin eder. 

Kat'ı alaka 
Gerek Şeker zade Ahmet Sabri 

ve mahdumları, gerekse ele yeni 
unvanımız olan Sabri Şeker ve 
oğulları şirketimiz tarafından tÜ· 
tün mübayaası için bay Murtaza 
Uyanık namına vaktı zamanında 
noterlikten musaddak verilmiş 
olan vekaletnamemizin hiçbir gi'ı
na hükmü kalmadığını ilan ede· 
rız. 

Sabri Şeker Oğulları 
~~--:-. ...... ,,,.._3997 ~ (20~5) _.., 

1ZM1R BtRJNCt tCRA ME
MURLUGUNDAN : 

cibince bir defaya mahsus olmak 
ıartiyle arttırması 14/12/937 salı 
günü saat 14 te icra dairemiz için
de yapılmak üzere bir ay müCldetle 
satılığn konuldu. 

Bu arttırma neticesinde aatı, be
deli her ne olursa olsun borcun 
ooenmesi tarihi 2280 numaralı ka-

Ahmet Müfidin Emlak ve Ey· 
tam bankasından ödünç aldığı para
ya mukabil Bankaya ipotek eyledi· 
ği İzmirde cedid mahallesinin beş 
yüz elli sokağında kain 5 vergi ve 
7 numaralı haneye kapıdan içeri 
girilince geni§ bir bahçede bir ha
vuz ve muhtelif eşcarı müsmire, bir 
kaç ayal< merdivenle hane kısmına 
girildikte bir hayat, sağda bir ge
niş salon ve ittisalinde bir oda ve 
bir hamam ve bir mutbak ve merdi
venle üst kata çıkılırken iki merdi
ven arasında bir sandık odası, yu
karı katta bir hayat, sokağa nazır 
geniş bir oda, soJda birbirine mutta- nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sıl iki oda arkasında bir taraça ve sonraya müaadif olması hasebiyle 
hanenin bahçeye nazır cephesinde kıymetine bakılmıyarak en çok art
bir balkon mevcut olduğu ve hane- tıranın üzerine ihalesi yapılacaktır .. 
nin bodrum katının kiler halinde Sah~ 844 numaralı Emlak ve Ey
müstameİ bulunan ve yarım masu- tam bankası kanunu hükümlerine 
ra Osmanağa suvu da mevcut olan I göre yapılacağından. ikinci. arttır· 
6000 lira kıymetli bu evin geçen se- ma yoktur. Satış pe§ın para ıle olup 
ne yapılan satışı 2280 sayılı kanu-: mü~t~riden yalnız yüzde iki buçuk 
na göre geri bırakıldığı halde birin- dellalıye maarafı alınır. 
ci sene taksit borcu ödenmediğin-1 ipotek sahibi alacaklılarla Cliğer 
den bu hüküm ortadan kalkarak alakadarların ve irtifak hakkı ıahip
evin yeniden mülkiyeti açık arttır-j lerinin gayri menkul üzerindeki 
ma sureteiyle ve 844 numaralı Em-

1 
haklarını huıuıiyle faiz ve maırafa 

lak ve Evtam bankası kanunu mu- dair olan kldialarini iıbu ilan tari-

Çiftlik, Süthane ve bü· 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M • 
1 

Krema makinalari geldi . 

Bu makinalar dünyanin her yerin• 
de ıütçülük aleminde büyük ,öh· 
ret kazanmıf ve en verimli maki"' 

ne olarak tanınmıttır. ( 
Son sistem yeni modellerimiz / 

gelmittir. :l 

'AYNI FABRiKANIN: 
MIELE BtSIKLETLERt 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE· 

Rt ... 
MIELE ELEKTRiK SOPORG&. 

LERI. .. 

lvnir umum satış deposu: 
M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
'(Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 
KAUKI - tZMIR) ... 

Telefon 3858 

I LAN 
, 

il daimi encümeninden: 
9412 lira açın tutarlı olup eksiltmeye konularak isteklisi buluı~· 

mıyan lzmir - Menemen - Bergama yolunun 2 ~000 • 25 000 kS 
lometreleri arasındaki şosenin esaslı onarılması eksiltmesi 1 

gün uzatldığından isteklilerin 2490 uyıh yasaya göre hazırlaya; 
caklıuı teminatlariyle birlikte 25-11-937 per~embe günü ıa;) 
11 de il daimi encümenine batvurmaları. 3953 (201 

hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müabiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu ıicilince 
malum olmadıkça paylaımadan ha
riç kalırlar. 24. 11 . 193 7 tarihinden 
itibaren ıartname her keıe açıktır .. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37 /1169 dosya 
numaruiylc İzmir birinci icra mc
murluiunıl müracaatleri ilin olu-

olunur. 278 

Emlak ve Eytaf11 
bankasından: .". 

arası, 
937 /1169 icra dosya nuın }l.l~ 

le satılan, yukarıda evsafı .yazı,elt 
gayri menkulün alıcısına ıstet l<O" 
bankamızca bu gayri menk~l.e ~
nulacak kıymetin yüzde e~ı~•d: il<• 
dar umumi ıartlarımız dahıhn 
raz yapılabilir. 78. 
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DEUTSCBE LEVAN- f ratelli Sperco 
1~E - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE KUMPANYASI 
HAMBURG, .A. G. HERCULES vapuru 13/11/937 de 

HAMBURG Rotterdaın, Amsterdam ve Hamburga · 
ATLAs LEVANTE - LINIE, A.G. hareket edecektir. 

. BREMEN STELLA vapuru 22/11/937 de beık-
b A.'l'flEN motörü 15 ikinci teşrinde lenlyor. Burgas, Varna ve Köstence 
Bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve için ylik. alacaktır. 
reınen için yü.k alacaktır. VULCANUS vapuru 27/11/937 de 
YALOVA vapuru 22 lkinciteırinde Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 

bekleniyor. Bremen için yülc alacaktır. hareket edecektir. 
ı.tACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- STELLA vapuru 11/ 12/937 de Rot-

?'. d 
ın e bekleniyor. Rotterdam, Hamburg terdam, Amsterdam ve Hamburga ha-

Ve Bremen için yük alacaktır. rcket edecektir. 
MOREA vapuru bir birinci kanunda SVENSKA ORIENT LINIEN 

bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- NORDLAND motörü 16/11/937 de 
ntanlanndan yilk çıkaracaktır. Gdynia, Danttig, Stokholm, Isveç, Da-

AMERICAN EXPORT LINES nimarka ve Baltık liınanlanna hareket 
'llıe Export Stearnship Corporation edecektir. 

b EX'I'A VIA vapuru 12 ikinci teşrinde ARAGON motörü 20/11/937 de Rot-
ekleniyor. Nevyork için yük alacak- terdam ve Hamburga hareket edecek-
~ ti r. 

ExamrroR vapuru 18 ikinci teşrln.- AASNE vapuru 2/12/937 de Rotter-
de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- dam, Hamburg, Gdınia, Danlzig, Da
caktır. nimnrka, Isveç, Norveç ve Baltık li-

EXPRESS vapuru 29 ikinci teşrin- manlarına hareket edecekLir. 
de hekıentyor. Nevyork için yük ala- SERVICE MARITIME ROUMA1N 
ca.ktır. ALBA JUL YA vapuru 1/12/937 de 
h OCoNT'L vapuru 28 ikinci teşrinde Malla ve Marsilyaya hareket cdecek-
eklentyor. Nevyork için yük alacaktır. tir. 
EXMOUTH vapuru 15 birinci ka- ZEGLUGA POLSKA S. A. 

?tunda bekleniyor. Nevyork için ylik LEW ANT motörü 11/11/937 de An-
a.lacaktır. \ vcrs, Gdynia ve D=ıntzige hnreket edc-

ARMEMENT H. SCULDT cektir. 
HAMBURG İlanlardaki hareket tarihleriyle nnv-

ELISE motörU 15 ikinci teşrinde lunlardaki değişikliklerden ncenta me
~c.kieniyor. Rotterdam, Hamburg ve suliyet kabul etmez. 

l'ernen için yUk alac3ktır. Daha fazla malumat için ikinci ko-
SERVICE MARITIME ROUMAIN donda FRA TELLi SPERCO vapur ncen-

BUCAREST talığına müracaat edilmesi rica olu-
ARDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde nur. 

lt<>stence, Sulina, Galatz ve Galatı: ak- Telefon : 4111/ 4142/ 4221/2663 
tarrnası TUNA limanları için yük ola- &We+H•M 
~htt DOKTOR 

;~;~~~(;;;!;.~ COAeHlLlaı::I MYOTaAHASrLsıısnı 
e Norveç limanları ıçın yuk alacaktır. ~ 
SAN JOSE motörU 6 birinci kAnun

da bekleniyor. Dieppe, Dilnkerlc ve 
:tiorveç limanları için yük alacaktır. 
ı nA.ndakl hareket tarihleriyle navlnn-
ardakt de~işlkliklerden ncenta mesull
~et kabul etmez. 

baha faz.la tafslllt almak için Birin
ci kordonda W. F. Henry Van Der Zee 
tıc Co.n v. vapur acentalığına müracaat 
~dilmesl rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BIRJNCl KORDON 'REES 

BINASI T!L. 24 43 
Lllerman Linet Ltd. 

l.oNDRA HATn 
~· İ\l.GERtAN vapuru 20 birinci teı· 
.::~e gelip yilk çıkaracak ayni zamanda 

rıdra Ye Hull için yük alacaltbr. 

1 
,CtlY OF LANCASTER npuru 1 S 
~ tqrinde gelip yük çıkaracak ayni 
~anda Londra ve Hull için yük ala
~tır 1 • 

ffiE GENERAL STEAM 
NAVfGATlON CO. L TD. 

'd ADJUTANT vapuru 5 ikinci te§rİn· 
t gefip Londra için yük alacaktır. 
DElJTSCHE LEVANTE LINIE 

'd ll'HAKA vapuru ikinci teşrin ipti
t "-rıda Hamburg Bremen ve Anvcrı-
1':~ lfelip yük çıkaracaktır. 
deıı lrih ve navlunlardald değlşiklikler

acenta mesuliyet kabul etmez. 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün haıta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-

-------·• w • 1 SAUHLI SULH HUKUK HA-
KtMU~NDEN: 

Salihlinin koca çepne mahalle
sinden Simavh Yusuf karw Mak
bule tarafından kocası palamut tüc
can Yusuf aleyhine açtığı nafaka 
dava.aman yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Davalı Yusufun ikametgi.bı belli 
olm~n davetiyesinin ilanen 
tebliğ ed~i üzerine muhakeme
ye gelmemiftir. 

Davacının gösterdiği tafıitler din
lenmq olduğundan .davahmn kan-
111tm infak ve İafelİnİ temin etmesi 
için kanunu medeninin 161 inci 
maddesi mucibince ihtar icruma ve 
davah namına ziraat bankumda 
kaç lira bulunduğunun aorulmuma 
dair olan müzekkerenin tekidine ve 
davahya muameleli gıyap karannm 
tebliğine karar verilmit ve muhake
me 29/11 /937 tarihine bırakılmıt 
olduğundan bu celseye davalı biz
zat gelmediği ve kanuni bir vekil 
göndermediği takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmiyeceği 
gıyap kararının tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

.............................. n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

UNIASIR 

• BRISTOL 
.Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
ı 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini aevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve Izmirliler bu otellerde buluıurlar. . ~ 

• 

···············~i·~-~-~~····~~·ii·~-~~~~············· 

Norveçyanm halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük "alepçioğlu Hanı karıısmda Baıdurak - 1zmir 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

· Her cins hömür perakende suretile rekabet kabul 
me:ı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

. ~ . ~_... ' . 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
t 937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman ıüzülmüt 

tabeser bir ıerbettir. 

Eczaci Kemal Akta, bu yağı b aşka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

= a z 

* 

p L A T T Devlet demiryollarından: 
Fabrikasının Namdar Haftftda dört gün Torbah, Ortaklar, Aydın, Nazilli ve Kara-

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI kuyu yoliyle Alsancak Afyon arasında İfleyen 1307, 1308 yolcu 
lJMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz katarlarının her birinde yolcuların yeme, içme ihtiyacını temin 

A D R E S : için idaremizce birer büvetli vagon bulundurulacaktır. iki vagon-

G D GIRAS da bulunacak olap büvetler bir sene için açık arttırma usuliyle · 
• • kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 800 liradır. htekli-

Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 lerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat yabrmala· 
;L r3er dikit makinaları kumpanyası karşisinda rı lazımdır. ihale 26-11-937 cuma günü saat 15 de Alıancak 8 in-
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR ci i1letme komisyonunda 7.apılacakbr. Şartnameler komiıyondan 

~-!l!il11Enı1ta_ı:m ______ _., ----a.Eı• paruız alınır. 13-16 3996 (2014). 

:,Afflt.: 9 

\~~ 
}· /~ .. 

$1 2 

BUititn kendfkabatuıtınııdır ;-ıtri' dlŞrerinızt\ . . ~ ~ 
ihmal etdlniz, bunlara iyi bakmadını~ flJ!!>uld, 
~ "' ........ ~ •bundan doho kolay bir şev roktur, ııra bu 
~ihtiyacı temin edec~~blr_~ERLOOENt.:en 
)v~ diş mac1,1~u _vardır.A 

PEALODENT 

\ ' 

------ - - - - - - -

f 

TURAN Fabrikaları mamulAbdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traı aabunu ve kremi ile gllıellik krom• 

lerini kuUanınıı. Her yerde sahlmaktadır. Yalnn: toptan sa

tıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acın· 

teJik Nef'i Akyazılı •e j. C. Hemıiye müracaat: ediniz. 

Posta Kut. 224 Te.lefon 34&& 

KREM BALSAMIN 

l 

Kumral. ıarııın. eımer her tene te•afuk eden yegine 11hhl 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve sivilceleri kimileo izale 
eder. Yanm asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
ııbbt gllzellik kremleridir. 

Krem Bat.amin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balaamin yağıız gOndllz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Balıamin acı badem gündOz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

c;;;za m Q illr 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651° 
Bu numarala fener DAIMON markala ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarla fener· 
lerin en küçüğüdür. Kullamf itibariyle çok iyi ve çok sağlamdn. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arııyımz. Yalnız 
DAIMON marka olmuına dikkat ediniz. 
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e·rezilyada kurulan diktatörlük 
, •.............................................................................•......................................•.....................................................•.........................................................................................•...• 

Bütün dünya gazeteleri 
Brezilyadaki rejim değişikliği ile 
yakından meşgul bulunuyor ar 

Roma -Londra görüşmesi 
••m•••• wa e *'M M5i5i w•;§AI PAM 

Siyasi Fransız mahfellerinde büyük 
alika ile takip olunuyor 

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

Faşist 
Memleketler sevine 

' 
lerini izhar ediyor 
lar. Amerika bu re 
jim değişikliğine 
karşı müdahalede 
bulunmıyacak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 12 (ö.R) - Brezilyada yeni 

Lir dıktatörlUk rejiminin tesisi mtinase
bctiyle Fransız siyasi mnhfilleri şu iza
hatı vermektedirler.: 

Yirmi seneden beri Brezilyada hti
k' m olan mücadele parti mücadelesi de-

~il, Brezilya Birleşik devletlerini teş

kil eden muhtelif hükUmetler arasında 

nüfuz rekabeti idi. Bu rekabet te bazı 

şahıslar arasında rekabet şeklini alı
yordu. 

1918 den 1922 ye kadar Sao - Pnolo 
devleti tefevvuk etti. 1922 den 1927 ye 

1 
nunda yeni cümhur reisi intihabatı yn-1 
pılacaktır. Çok muhtemeldir ki B. Var- t 
gas komünist tehhkesini ileri sürerek 
ve Brezilyada korporatıf bir parlanıen
.to gibi faşizme benziyen bir rejim kur
mnkln göz boyamağa çalışmış ve haki
katte g .. yri muayyen bir zaman için iş 

bnşında kalmasını temin etmek istemiş
tir. Rakiki sebep faşizm ve demokrasi 
rej:mlcri arnsmdn bir mücndeleden zi
yndc cümhur reisinin şahsi hükümet 
zevkinde arnnmalıdır. Bu itibarla cenu
bi Amerika memleketlerinde sık sık 

olan Pronunciamentolardan biridir. Bu 
hnreketin harici tesirlerine gelince iki 
mülahaza hatıra geliyor : 

Birincisi şudur ki B. Vargas diktatör
lük ilanının harici siyaseti aslfı değiştir
miyeccğini söylemiştir. Ikincisi şudur : 
Brezilya öteden beri Avrupa işlerine 
pek nz karışır. Bu vaziyette devam ede
cektir. Fakat Almanya ve IUılya komü
nizmle mücadele perdesi altında faşizm 

için m~teriler aramakta olduklarından 
Brezilyayı Romada imz.• edilen üç ta
rnflı komiinist aleyhtnrı anlac:maya il
tihnka d:ıvet etmeleri muhtemeldir. B. 

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

C.Rimon 
--o-

Gelecek hafta Ber 
1 lin ~giderek Hitler 

1 
... ~~~ .. ?.~!..~!.~.~.~.~ ........... . 
Roma, 12 (Ö.R) - Paristen bildirili-

yor : Romadn hariciye nazırı kont Cia-
1 no ile Ingiliz sefiri arasında cereyan 
1 
eden müzakerelere Fransız gazeteleri 
büyük ehemmiyet vermektedirler. Bu 

1 ;ı;ülakat Ingiltcrenin Italya ile iş bir-
1 liği ynpmak hususunda son gösterdiği 

t ~ temayüllerin bir neticesi snyılmaktadır. 
Bazı Fransız gazeteleri bu münasebetle 

1 

Ingiliz bnşvekilinin renlist görüşlerfoi 
j ve harekelini tııkdir ediyorlar. Avni ga

. l 1 
zeteler Roma hükUmetinin uzla;ıcı te

l 
.mayüller gösterdiğini kaydederek Fran-

I sız htikümetini de Jngiliı. knbinesinin re
alist siyasetinden örnek almağa davet 
etmektedirler. 

Vargasın hükümet darbesın'n komünist Roma, 12 (Ö.R) _ Londradan bildi-

düşmanlığınd:ın ileri geldiğini göster- riliyor : Sir John Simon avam Kama-
kadar hlkimiyet Mlnajeras devletine mek mnksadiyle buna iltihak etmesi ih- rasında Lord Halifaksın Berlin av ser-

FTansız başvekili .Şotan ve M. lleryo .• 

gisini ziyaret için general Göring tara- lin seyahatine Brükselde bulunan Ba1 
fından ynpılan dnveti kabul ettiğini ve Edenin haberi olmadan karar verildi• 

gelecek hafta bay Bitlerle görüşeceğini ğinden nazır. bundan kırılmış ve bir 

bildirmiştir. cE\'cning Stıındardt gaze- aralık Brüksclden Londraya dönmek ni• 
tesinin yazdıklarına göre Lordun Ber- yetini bile gö51ermiştir .. 

geçti. Sonra 1927 ile 1932 arasında yi- timal haricinde . değildir. Bu suretle ı 
ne Sao - Paolo hftkim oldu. 1932 de B. · · F · · • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Brezi]ynnm Roma paktına iştiraki Ro- Amerikanın hürriyet ô.bıdesı a§ı=mın 
Vargas (Şimdiki reisi cümhur) iş ba- ma ve Berlin için zahiren bir muvaffa- yayılmasından elbette mustariptir. 
şmn geçtiği zaman Sao - Paolo devletin- edilen yeni reJ"im Fransız gaı.etelerl ta-

kıyet olacaksa dıı bunun tesirleri pek 
da ihtiUil çıktı ve bu ihUlAl bastırıldı.... 'pratik olamaz. Nitekim cenubi Ameri- rafından tef::.ir edilmektedir. dntransi-
Bu da ana yasaya dayanan normal bir ka hükUmetlerinden falrın veya falan geant.> gnzetesine göre bu hadise cenu
hayat tesis eder gibi oldu. DıtilAI hare- bi Amcrikada Ingiliz, Amerikan ve 

devlet demokrasi sistemine dostlukları-
keti bastınlınca 17 temmuz 1934 te B. Fransız. demokrasilerinin nüfuzuna kar-

nı ve bağlılıklarını teyit etseler bunun 
Vargas kanuni cekilde dört sene jçin c:ı bir darbedir. Romada siyah, Berlinde 

-s da ondan fazla bir tesiri olamaz. -s 
cümhur reisi seçildi, 1935 tc şimal dev- haki gömlckJiler olduğu gibi füo de Ja-

Faknt Brezilyanın bu vaziyeti Birle- rod da · d' ·1 "ml kl'I 1 Jetlerinden baıılannda kat'lŞlklıklar çık- nei a şım ı yeşı go e ı er o a-
tı. Her ne kadar bu harekete bir kısım şik Amerika devletlerinin, B. Roosevel- caktır. Cenubi Amerikanın en büyük 
ordu erkAnı da iştirak elmiş iseler de tin ihtarlarına rağmen emniyet ve isti- cümhuriyeli faşist olmµştur.> 
sırf ahalinin hoşnutsuzluğundan ileri rahat içinde yaşıyabilec~kleri hakkında- Rio de Janeiro, 12 (A.A) - Yeni kn
gclen bir ayaklanmaya bay Vargas ko- ki knnaatlcrini belki de değiştirecektir. nunuesasi mucibince bazı hususi ahval 

h k d b b . . d'l . 1 
münist nilfuzuyle çıkarılmış bir hare- Eğer Brezilya ü ümet ar esinin öy- için ölüm cezası yeniden tesıs e ı mış-

ket mahiyetini verdi. Gerçe ihtiltılcılar- le bir nc>ticcsi olursa Birleşik Amerika tir. 1 
dan birisi komünizme sempati besledi- devletler:nin dünya siyasetinde daha fa- Tokyo, 12 (Ö.R) - Brezilyadaki rc- 1 
ğini gizlememişti. fil bir rol alması Rio de Janeiro hükü- jim değişikliği Japonyada alaka uyan- 1 

Brezilya cUmhur reisi ana yasa hü- met darbesin:n lıoşnutsuz.luğunu bol bol dırmış ve matbuat tarafından çok iyi I 
kümlerini feshederek yeni bir ana yasa telafi edebilir. karşılanmıştır. Brezilyanın Japon - Al-1 
ilAnı kararını verirken bugün de ko- Nevyor.k, 12 (Ö.R) - Brezilyada ya- man - Itnlyan anti - komünist paktına 1 
mUnist tehlikeslnl ileri sUrüyor ve onun pılan hükiimet darbesi münasebctiyle iltihakının çok iyi karşılanacağı beyan 1 
inhilal ettirici tesirlerinden bahsediyor. hariciye nazırı Birleşik devletler~n Bre- ediliyor. Japon ~azeteleri 'komünizme 1 
Hakikatte mesele şudur : B. Vargasın zilyanın iç işlerine müdahale ctmiye- karşı mücadele zaruretini tanıyan bütün I 
riyaset vazi!esi bir kaç ay sonra niha- ceklerini teyit etmiştir. memleketlerin bu pakla iştirak cdecek-
yet bulacaktır. ÖnUmüzdekl lkl ilk ktı- Roma, 12 (ö.R) - Brczilyadn tesis lcri kanaatindedirler. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mütear nz 
Almanya ve ita y 
haritasını değiş 

Mo kova, 11 (A.A) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

hvestia gazetesi Italy:ın - Japon-Al-

mnn blokunun knt'i olarak teşekkülü 
münasebetiyle mutearnzların ittifakı baş
lığı altında ezcümle diyor ki: 

Oç taraflı mukavelenin antikomünist 
etiketi iki taraflı Japon • Alman muka-

velesinden daha az ikna edici mnhiyet· 
tedir. Enternasyonal komüniste karşı an: 

l:ışmh bizzat bu nnlnşmnyn i~tirak eden

ler tnrafından doğrudan doğruya Sov
yet devletine karşı bir anlnşma olnrak 

tefsir edilmiş olduğu gibi yeni pmtünerin 
iltihakı da onun So\"yetler birlığine kar-

şı planlar ihzarına ıştiraki mima ında 
tefsir eclilebilir. F aknt ftalyanın bu işti-

• r 

• 
1 

bir Avru a' 
• o 

stıyor a e ••• 

l\fussolini nutkcderken 

Bir Krallar Paktı mı ? 
lngiliz gazeteleri böyle bir pakt 
yapılmasını muhtemel görüyorlar 

raki gösteriyor ki yalnız So'liyetlcr birli
ğine karşı bir harp hazırlığında ltalya, 

ela mütallia edilcb;I r: 
ltıılyn Afrikayı tl'krar tevzi etmek, 

Almanya da lngiliz ve Fransız müstem
lekclerini ele gedrmek İstiyor. Alman
yn ve ltalyn birlikte Avrupa haritasını 
değiştirmek istiyorhır. Jappnya dn Çın-

isinin en müsbet bir şekli demektir. Ro-
mada muka\"cll'nin imzası günlerinde f zlçika, Bulgaristan Yunani.'itan ve Romanya kralları • Jle· 

beş Alman harp gemsinin İtalyanın Ca- Londra, (Hususi) - Gazeteler, rine inandığı için en büyük İ!aretin ı nistan ve Belçika için maddi bır ctl1' Japonya ve Almaeynnın yardımcısı ola
maz. Jtalynnın Sovyetlcr birliği ile müş-

terek hududu yoktur. Ve ondan mütead
dit de\ ]etlerle ayrılmıştır. Italya - Al-

man - Japon mukavelesine ilııhakı ister
ken 'c bu mukavelenin akdinde bu ka-

dar büyük bir faaliyet ve sürat gösterir

ken Sovyetler birliğine karşı müttefik ka
uınmak gaye ini takip etmediği aş.kar
dır. Gerçi Roma mukavelesi hiç şüphe
aiz Sovyetler birliğine karşı gayri dosta

ne bir hareket teşkil etmektedir. Fakat 
işin bu cephesi mul:avelenin rım lı ma
nasını izah edemiyor. Muahede şımdiki 
beynelmilel '\"az.iyetıe yalnız ~u mfına-

de İşgal pr indedir. ltalyn Habeşistanı. 
Almanya Ren mıntakasını ve Japonya 
da Mançuriyi işgal ettikten ve bu üç dev· 
let bir sıra bt"ynelmilcl muahedeleri ih
lal ettikten sonrn ~imdi bütün dünyn 
önünde bundan sonraki ayni tarzda ha
reketleri için açıktan açığa anlaşıyorlar. 
Burada imza edilen vesikanın garip bir 
cephesi dnhn vardır. Bu vesika herşcy

den evvel hiç şüphesiz bilhassa Akde
nizdeki Fransız ve Jngiliz menfaatlerine 
karşı olan halyan - Alman teviki mesa-

eta limanına muvasalatı tesadüfi birşey ı Bulgar kralı Boris, Yunan kralı Jorj kral tarafından verileceğine kani- tice beklemekten uzektırJar. }.f1 ş• 
dej!ildir. Yeni iiç taraflı mukavelenin ve lcrallar lınnedanma mensup ha- dir. hadiseler önünde birbirleriyle te~ıJ 
mühim vasfı iştirak eden üç devletin zı !}ahsiyetlerin son günlerde gözleri Fakat yapılan temaslar Avrupe.- etmeği ve ihtilaf mevzularıJll t· 
taarruzkür hareketleri için bir telif mer• çe}e~ek hndar bariz mana t~ıyan se- da yeni bir kombinezonun kurulmak için harekete geçmcği taıJıhÜl ~I 
kezi ihdnsını dC'rpiş etmesidir. Mevzuu vahatleri hakkında tafsilatla dolu- üzere olduğunu meydan} a Bçıkl aikn- mişlerdir. Bu cephenin kuru~311· 
bnhis olan şey ltnlyan ordusu lspanyııda dr ur vor. Romanva krnlı Karo • e Ç a • • b f ı· 1 • tanıaıU .1, 

d Ç ld • kr 1 L ld B lg kr 1 B · ıçın azı orma ıte erın d .... ve Japon or usu inde harekette o u- a ı eopo , u ar a ı orıs ve IA d B d b ..ninler e 
ı Bulgar icralı, Bulgar ordusu için Elen kralı Jorı"un temaslarınd"'n ye- ması a.zım ır.. u a Uı:.--

ğu ~u anda talya - Japon ve Alman er- "'" 1 kt 
yeni haki r koparmak üzere bazı nı· bı'r l'ombı"nezonun kurulmak u"ze- mal edı ece ır. . bes"ı dedorf kii.nı hnrbiyeleri icrnallarını telif ve tan- " 

zimidir. Bu suretle Roma mukavelesi te· hükümdarlar nezdinde teşebbüse gi- re olduğu istidlal edilir. Apc k, kralı~et Acep uah ~ 
sirini bcvnelmilc1 hayatın en mütenev· rişmiştir. İtalyan kralının damadı Bulgar kralının tPcebbüsüyle Av- devlet arasında sıyaııı hır r11 gOt 

"' "":il 'k . 1 w l"zurnsu:ı La• 
vi cephelerinde gösterebilir. Ve buna için Bulgaristan hudutların~a her rupada büyük bir kraliyet cephe:i l vesı ası ımza amagı u · ati .,... 
binaen de bnrı~ın muhafazasında men· hangi tashihat, hahra getirilmiyen meydana gelmek üzeredir. Bu kra- mü§lerdir. Dört devlet te ııY git' 
fanti olan bfüün devletler tarafından hadiseler arasında sayıhyor. Bul- liyet cepheainin dört büyük tahsi-I kımdan hiç bir taahhüt altına 
müessir bir mücadeleyi istilzam eder: gariatan, kendi krallannın 2örüıle- yeti Bulgariıtan, Romanya, Yuna- miyecel.tir. 


