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T E L E F O N : 2697 

il Mıstrda karışıklıklar cıktı 
1 .. 

l Kahire, 15 (ö.R) - Milli bayramın ertesi 
günü arbedcler ~' fen fakültesi duvayeni 
ile mavi gömlekliler kumandanı yaralartnUflar· 
dar. Polis 17 Ünİ\'ersiteliyi tevkif etmiftir. 

kuruflur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Escrininin Bek~si, Sabahlan Çıkar SitJa.sl Gazetedir bazıJmqtır. 
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••tün Şark v 18 et er· ta iirk Ü ara On bir isi idama 
ında görmeni sevine· içindedir ~~~~~~ .... ~!~u 
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alatya ve Elazizden sonra Diyarıbekir bayram yapıyor 
--~~~~~~~~~-

a 
Aydınlığa 

ihtiya~r.. I 
Beynelmilel siyaset ufku karanlık-

1.:ır içinde yüzüyor. En vahim ihtilaf- 1 

lara mevzu teşkil eden meseleler hal- 1 

ledilemeden birbiri üzerine yığılmış- 1 t::.Q;~"'""•,-... ... ,..c 
fır. Aydınlığa, diirüstlüğe ihtiyacı 1 

olan bir !'ılem içinde, emniyetsizlik
len doğan felaketlerin dışında kal
mak istiyen milletler, kendi araların
da rejyona) paktlar yaparak toplan
mak yolunu bulmuşiardır. Hepsinin 1 
Barnimi emeli hnrbı topraklarına sok-1 
llıamaktır. Bununla beraber yarın 
harp olacakmış gibi hazırlanıyorlar. 

ispanya ve Uzak şark, medeni in
sanlığın gözleri önünde cayır cayır 
Yanıyorlar. Bugün için mevzii ben· 
ziyen hu yangınlar yann sınırlarını 
~enişl terek bütün dünyaya ayni fe
laket ateşi içine sokabilirler. Bahusus 
ki dünyanın bu bölgelerinde hayati 

enfaatleri toplanmış olan memle
ketlerin geçirdikleri tereddüt devre-1 
sinden istifade ederek mevkilerini 
fer ne pahasına olursa olsun kuvvet
i endirmeğe karar vermiş memleket
er vardır. Bu menfaat çatışmasın· 

da. birincilerin hangi hadda kadar 
müsamahakar olabilecekleri belli 
d ğildir. 

Atııtıirk, lıarcketindcn evrcl r.t•stıcl ı·agcmlarmda 

•• 
Uzüm st asy 
uru üzüm ticaretimizde büyük bir 

hamle olan bu işe dün başlandı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dr. Bade 
• 

ı 

.Şehir meclisi dün geceki toplantuında 

Beşi dün sabah idam edildi. Dördünün 
cezası 30 sene ye indirildi 

Sancak • 
anarşı icindedir • 

Halayda yine 
tedhiş başladı 

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

ikinci kanunda 
başlaması şüphe .. 
lidir. 

Demir gömlekliler 
işe karıştılar 

buhranı 

B. T ataresko yine kabi
neyi teşkile memur edildi 

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

Yeni kabineden son
ra meclis f eshedi
lecek ve yeni seçim 
yapılacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roma, 15 (Ö.R) - BükrcŞtcn bildi-

riliyor : Kral yeni kabinenin teşkiline 
yine bny Tatlıreskoyu memur etmi§tir .. 
Bu husustaki istişnreleri esnasında kral 
Romnnya cephesi adını taşıyan Faşist 
temayilllli teşekkül reisini de kabul 
ederek yemeğe alıkoymuştur. Roman
ya parlamentosunun yeni devresinin ilk 
devresi bugiln nçılmıştır. Mebuslar ka
bine buhranı olduğunu müşahede ede
rek lçUmalarını hemen talik etmişlerdir. 

Roma, 15 (ö.R) - Liberal partisi re
isi bay Tataresko kralla milll'ıkntından 
sonra gazetecilere şu beyonatta bulun
mll§tur: 

- Kabinenin fsUfasmı krala takdim 
ettlın. Majeste bu istifayı kabul ettikten 
sonra )'eni kabineyi teşkil etmemi iste
di. Bu maksatla liberal partisi.ne daha 

Romanya kralı ve veliahdı 
geniş bir yer vermek istlyorum.:t Siya
sı mahaf ıllerin truuninlerine göre buh· 
rnn dalın bir lld gün devam edecektir . 
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EDEBi FIKRA: 

Bugiinkil 
.. 

Olciide , Unsur Milli 

., 

ŞEHiR(;HABERlrıERi' 
Geçen yazımda milli unıur, uKemali%1rtin toplu ifadesidir.» 

'(/edim. Bu.ıün bu tarifimi aydınlatmaya çalıfacağım: 
Matbuat umum müdürlüğü, «Fotogralla Türkiye» adlı bir al· 

biim çıkardı. Uzun bir çalı,manın e•eri olan bu albümde; Türki· 
yenin en güzel manzaralarını, modern yapılarını ve endüıtri fa .. 
al.iyetlerinin yaratıcılığını canlandıran çolı entereıan resimler 
var. Ben bu albümü, Kemalizmin reıimle ifade edilmi' küçük bir 
örneği oe bugünkü ölçüde milli anıara laıcaiuula tafıyan bir 
eur olarak kaba/. ediyorum. 

Tütün Mübayaatı 
Türk limited şirketi mıntakamlzda 

Çiinldi bu uade, canl.ı oe heyecanlı çallfl"alarunızı, bir tek 
ıözle kendimizi; boylu boyumuzca görmekteyiz. Edebi eaerluin 
de Kemalizm biitünliiğiinii saylalarrncla yaıatmaat lôzımclır. Yal
nı.ı: ge,en yazımda ıöylediğim gibi .. yerine göre bazı mateTyelle· 
re çok oe baılarrna az yer rJerilebiUr. 

• 
genJş ölçüde mübayaat yapacak 

Şirketin şehrimize geldi ~ 

umumı direktörü 
ilk balı..,ta büyülı oe genif Türk devrimini bir tek eserde gÖ&· 

termeye imlıcin olmadığı ve böyle bir denemenin noksan kalaca· 
ğı hatıra gelmiyor değil •• Fakat unutmamalı ki, mevzuumuz, eıer· 
lerdir. Yani Kemalizm topluluğunun toplu uerimleri •• 

Dün muhtelif merkezlerde yapılan tü
tün satışlarında, hissedilecek kadar bariz 
bir inkişaf kaydedilmiştir. Bilhassa tü
tün mahsulünün satışı hakkında hükü
metimizin aldığı faydalı kararlar büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. Akhisar 
mıntakasmda dün büyükç~ satışlar ol
muşsa da bittabi yekun, ilk günlerde ol
duğu gibi kabarık değildir. 

bayaata başladığı bildirilmiştir. fnhiBar Bu sne tütün piyasasında müstalısil le
idaresi eksperleri Seferibisarda faaliyete hine müsbet bir rol oynamıya muvaffak 

geçmişlerdir. Amerikan kumpanyalarına olan Türk Limited ıirketi, yeniden mil
ait eksperler sık sık piyasa ile alakadar bayaat yapacaktır. Şirketin umami di

rektöril B. Naci, dün lstanbuldan şeln-i
Kr.aca pna demek iıtiyoram: «.Fotogralla Türkiye albüm» le

rinin yazı ile claha genif mikyaıta ilade•i cJe zenginleştirilmesi, 
beklediğimiz edebi eserlerin anasını doğuracaktır. 

FUAT EDtP 
NOT: 

Dün Seferihisardan ald< om: bir mek
tupta inhisar idaresinin Seferihisarda mü-

olmaktadırlar. Yunanistan tütün rekol-

tesi, Amerikalıların ihtiyacına cevap ve

recek kadar dolgun olmadığı için bir 

Amerikan kumpanyasının piyasaya ye
niden iştirak edeceği mevsuk bir men
badan öğrenilmiştir. 

mize gelmiştir. 
Tanınmış bir İş adamı olan B. Nad 

tetkiklerini tamamlıyarak mübayaa teC.: · 
birleri alacaktır. Öğrendiğimize göre tir
ketin bir milyon lira olan sermayesi iki 
milyon liraya iblağ edilmiştir. 

Geçen fıkranuzda « Y azıcdanmızıt kelimesi «Ziyaretçilerimiz. §eklinde di
zilmittir. Tashih ederiz. 

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

insanlığın Kuru üzüm 
Aydınlığa Alman 

ALMANYA YA iHRACA TiMiZ 

Alman istatistiklerine 
göre artmış bulunuyor 

ihtiyacı var.. piyasalarında 
-0--- Şehrimiz ticaret odasına gelen malıl-' 937 de ise Gô,892,000 marktır . 

• BAŞTARAFI BIRlNCl SAHtFEDE • • mala nazaran, 937 yılının ilk dokuz ayın-! Bu rakkaınların tetkikinden anlaşıla-
Son hafta lçl~de yapılan daki Türk - Alman ticareti Alman dev- cağı üzere, bir yıl ;,incesine nisbetle Al-

olarak gösterilen bu pakta rağmen, 
aulhu tehlikeye düoüren, milletlerin 
en mukaddes haklanna kartı bir ta
arnız mahiyetinde telakkisi müm
kün olan bUtün hareketler hep bu 
paktın menıuplanndan gelmektedir. 
Berlin Anti • komünist paktın Brük
sel konferansı ile münasebeti olma
dığını iddia etmiştir. Halbuki Ja
ponya konferansla müzakereyi red
'dediyorsa, dokuz devlet anlaşmasını 
tanımıyorsa, Çini dize getirmek ka
rarında istediği gibi harekette ken
dini serbest telakki ediyorsa yeni 
müttefiklerine dayandığı muhak
kaktır. Tokyo bilir ki ne İngiltere 
ne de hiç bir devlet bir dünya har
bini göze almahızın kendini tazyik 
edebilecek tedbirlere başvuramıya
caklardır. 

muameleler let jstatistiklerine nazaran bir hayli art- j manyanın Türkiycye ithalatı 11,494,000 
Alman:ad.aki Tür~ ticaret odas.ı~ ı mıştır. Son dört yılın ilk dokuz ayında-1 mark, yani yüzde 16 nisbetinde a~

hazırladıgı rapora gore son hafta ıçın- kj ticari münasebetlere ait rakkaınlar 1 tır. Türkiyenin Almanyaya ihracatı ise 
de kuru üzüm üzerinden bazı işler ol- şöyledir : 9,892,000 mark, yani yüzde 17,4 nisbe
muştur. Ancak muameleler, geçen se- 934 yılının ilk dokuz ayında Türkiye- tinde artmıştır. Bu neticeye göre ilk 9 
nenin ayni haftasındaki seviyelerden den Almanyaya 30.300.000 mark kıyme- aylık bl~nço, 17,602,000 marklık bir fark 
hayll noksandır. tinde ihracat yapılmıştır. Bu yekun 935 ile Türkiye için aktif bulunmuştur. 

ttzUm fiatlerl şöyledir : 7 numara yılında 57,400.000 ınark:ı. çıkmı.ş, 936 Türkiye - Almanya ticaretinin art-
{Yüz kilosu sif Hamburg olmak üzere) yılında 73,000,000 m;ırk üzerinde iken ınası için gerek Alınanynda gerek mem-
19 Türk lirası, 8 numara 20 Türk lira- 937 yılının ilk dokuz aymda 84,496,000 leketimizde samimi bir alaka vardır. Ik.i 
sı, 9 numara 21 Türk lirası, on numa- marka kadar yükselmiştir. Alınanyadan taraf ta saıniml surelloe çalışmaktadır ... 
ra 24 Türk lirası, 11 numara 25.50 Türk Türkiyeye ithalat rnkkamları da şöyle- Filhakika son aylar içinde Almanyadan 
lirasıdır. 1 dir : memleketimize ithalat artmış bulunmak.-

Küçük tanelı Izınir üzümlerinin fi- 931 yılında 39,500,000 mark, 935 te tadır. bu artmanın tarafeynce hUsnü-
atleri ise şöyledir : 51,700,000 mark, 936 da 57,000,000 mark suretle karşılandığı muhakkaktır. 

T~TitizümkrilaWTürklirafil,tip ~.~0;.;,:s~a~•=ı•;P~~~~~~~:-=~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ıs üzümleri 19.50 Türk lirası, tip 19 t Valı İstanbuldan 
üzümleri 20.50 Tiirk lirası, tip 20 üzüm- N R 
leri ~3.50.Tü.rk lirası, tip 21 üzümleri!~ amazan ~ Jöndü 
25 Turk !ırasıdır. X D ı ~ Bir hafta evvel lstanbula giden vali 

Göriilüyor ki beynelmilel vazi- Ayni hafta içinde incir .üzerine güzel a vu u ~ B. Fazla Güleç, dün sabah saat onda lz-
yet içinden çıkılamıyacak kadar ka- muameleler olmuştur. Fıat hususunda ~ 'mir vapuriyle limanımıza gelmiş, vapur· 
nşık.tır. Eski Jngiliz nazırlarından bu hafta hiç bir müşkülala tesadüf edil- _ 11 _ ~ da kumandan, belediye reisi, vali mua-
Yintaon Churchill clvning Stand- memiştir. Tespit edilen fiatler üzerin- ~ vini ve vilayet erkam tarafından karşt-
ard» ta bu vaziyeti tahlil eden bir den Türk ihracat tacirleri muameleye Eski bekçi manilerinden ~ lanmıştır. 
yazısında: c Zamanla Avrupada giriştikleri gibi Alman dairesi de ilha- 1 ~ ~ Vali B. Güleç lstanbulda gazetelere 
teelihat muvazenesinin inkişafı par- lat müsaadesi verm~tir. 100 kilosu sif' vaki beyanatında lzmirde i.ktısadi duru· 
lamenter memleketler lehinde ol- Hamburg olımık üzere incir fiatleri şöy- Bekçi keaeyi boşalttı mun ve mahsul satışlarının iyi olduğunu, 
mıyacağını» kaydederek İngiltere ledir : EcJin haTcını çoğalttı kültür işlerine azami ehemmiyet veril-

F ka la 
1 

Börelı ile yumurtaya ve ransayı rar . nnda kat'i ve 38 - 40 tanelik nalureller 22 Türk li- diğini söylemiotir. Vali tzmirde kısa bir 
hareketlermde sen olmağa davet rast. Tam Üç dirhem yağ alil. müddet kaldıktan sonra Ankaraya gidc-
ediyordu. İngiltere azametli teslihat ı 40 - 42 lanelık natureller 19.5 Türk rek vekaletlerle temas edecektir. 
programını tatbikte devam etmekle lirası. Bu yd bekçi doymadı --=--
beraber vaziyeti aydınlatmak. lüzu- 42 - ·14 lanelık nalureller 18 Türk li- Dediğim ıöu uymadı 
muna kanidir. Bunun içindir ki ln- rası. Aldı yirmi üç badem 
giliz nazırlarından Lord Halifaks 48 - 50 tanelik natureller 16 Tlirk li- FgtJı. üzümü saymadı 
Berlin ve Romayı ziyaref ederek rası. 
bir anlaşma teşebbüsü daha yapa-1 53 - 55 tanelik nalureller 14.5 Türk li
caktır. Bu teşebbüs semere verebi- rası. 
lir mi~ Yine Vintson Churchill'in 1 60 - 63 tanelik naturcller 12.5 Türk 
bir sözünü nakledelim : > ! lirası. 

clngiltere ve f ransa müsamaha- 66 - 68 tanelik natureller 11.5 Türk 
larının bir hududu olduğunu, bazı lirası. 

Boş olmaaın emeği 
Bekçinin budur yemeği 
Topla beraber ıaldm 
Nohutla mercimeği 

ilk sözlü 
Manevra f ;/mi Mar-
111ara stüdyosu tara
fından yapılmıştır 

Atatürkün, heyeti vekilenin, kuman
~ danlarumzın bizzat konu,tuklan top, tü
~ fek, mitralyöz, tayyare, tank ve şanlı 

Yaş üzüm 
Almanyaya giden 

Son parti bUyUk alika 
uyandırdı 

--=--
Üzüm kurumunun deniz yoluyle Al
~ya gönderdiği son partl taze 
üzümler Hambut·ga varmış ve tama
men satılmıştır. üzümlerin muayenesin
de tamamen sağlam olduklart görülmü.ş 
w büyük bir alAka uyandınnışttr. Gön
derilen üzümlerin mikdart az olduğu 
için, bir çok taleplerin is'afına imkan 
görülememiştir. 

Türk üzümlerinin Alman piyasaların
da, bila istisna btitiln diğer memleket
ler taze üzümlerinden daha çok beğe

nildiği rn~mnuniyetle anlaşılmıştır. 

Dün bu hususta Türkofisin Berlinde
ki şubesinden şehrimizdeki alılkadarla
ra gelen bir raporda deniliyor ki : 

dlk tecrübesinin iyi neticeler verme
miş olmasına rağmen üzüm kurumunun, 

taze meyvalarımızın stirümünil temin 
yolundaki değerli mesaisiru durdurmı
yarak Almanyaya sevkiyatmt devam et
tinnesi takdirle karşılanacak bir hadi
sedir. Iyi, müsait bir planla çalışıldığı 

takdirde taze meyva ihracatında muvaf
fak olacağımız,son tecrübe ile anlaşıl
mıştır. 

--0---

0cak kongrelerl 
F.şrefpaşa kamununa bağh !kinci 

Mahmudiye ocağının kongresi cumarte
si akşamı kamun merkezinde yapılmış 

ve başkanlığa Galip Suner, sekreterli
ğe Muzaffer Alayunt, sağışmanlığa Na
ci Kızılçiçeği ve 8.zalıklara da Şevket 

ve Mehmet Rasim seçilmişlerdir. Dele
gelildere de bay Muzaffer ve Galip ay
rılmışlardır. 

--=--
B. Şevki Suner 

Bir müddettenberi mezun bu1unan 
müddeiumumi muavini B. Şevki Suner 
dün vazifesine başlamıştır. 

--0-

ÖLÜM 
hadlerin ilerisine geçilemiyeceğini 68 - 70 tanelik nalureller de 11,25 
sarahatle ve kat'iyetle bildirmiş ol- Türk lira.;ı. 
salar, onların iradelerini hiçe say- --0-

mak kolaylıkla kabil olmıyacaktır.» lklçeşmeli le kon z:er 

Mahalleden kaçtı bekçi 
Dünyaıından bıktı bekçi 
Bu gece bir hurma ile 
Jltarını etti bekçi 

N askerlerimizin hakiki ve manevra eaha- lzmirin kadim bir ailesine men
N sında çekilmiş seslerini, yalnız Marma- sup zeytin yağı taciri lbrahim 
N ra filim stüdyosunun çektiği 15 00 met· Hakkı Emir dün füceten vefat 

Güle güle geldim kapmıza N 1 relik Ege manevraları filminde dinleye- eylemİftİr. Cenaze köprü iskelesi 
Şu halde her şe>:_ İn.giliz d_~v~~t I Cvuınarte~i akşamı Ikiç:şıı~elik Parti 

ad~mın kulfanacagı lısana, buyük 
1 
ocagında hır konser verılmıştir. Tam 

Brıtanyanın takip edeceği siyasette teşkilatlı mu.siki heyetinin çaldığl en
azımlı, kararlı olmasına bağlıdır. j fes parçalar, dinleyicilerin takdirleriyle 

karşılanmıştır. 

Selam verdim topunu:za R~ ceksiniz. 669 Nu. lı evinden kaldırılarak 
Bahşişleri hazırlayın ' Her Türkün görmesi lazımgelen bu namazı bugün öğleyin Güzelyah 
Bu emektar kulunuza 9 muazzam filim gelecek perşembeden iti- camii terifinde kılındıktan sonra 

FOLKLOR~ baren Tayyare sinemasında gösterile- Balçovadaki aile mezarhğma defo 

:r7Z7Z777ZZ'LWC:l?LZ~~' cektir. edilecektir. S.2 4026-2044 
Ayni zamanda Fransız Hariciye , 

nazın lvon Dclbos ta Küçük An
tant payitahtlarmı, Varşovayı, Ati
na ve Ankarayı ziyaret etmek niye- 1 

tindedir. Siyasi Fransız mahafiline 
1 

göre bu ziyatetler F ransanm kü- I 
çü.lc Antant ile samimi dostlu~-1 
nu teyide hizmet edeceği gibi Ro- 1 
ma-Berlin-Tokyo mihverinin bu 1 

memleketlerde bir noktai istinad 

•• ' 
TAYYARE SiNEMASINDA 

TORKÇE SöZLO HACI MURAT 
KUMRULAR Ç i F T E 

le EGE MANEVRALARI - JURNALDAN MOREKKEP BOYOK PROGRAM 
COŞKUN MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDtYOR 

2 GONONOZ KALDI FIRSATTAN iSTiF ADE EDiNiZ 
Sean:; saatleri: ÇiFTE KUMRULAR 5.50 - 19.40 HACI MURAT 13.35. 17.15 - 21.05 

bulamıyacağını meydana koyacak-1 
tar. Bilhassa Balkanlar bütün ideo- 1 
loji kavgalarının, dışında kalmağa j 
azmettikleri ne göre, bu azımkar si.-! 
yasette bir değişiklik beklenemez. 1 ··························································•••1••··········································································································· 

ŞEVKET BiLGiN 18 TEŞRINISANt PERŞEMBEDEN iTiBAREN 

Evlenme KITARALAR ÇALARKEN 
TIN OROSSJNIN EN BOYOK ESERi 

,6S()~Rl~SA!J ]5 

I ' :@ŞE~~N ) 
Çocuk mecmuaları 

Hocaları; çocuklara : 
- Babalarınıza mecmua aldırın! De-

miş... . bi• 
Muallimlerinin bu tenbihini alan 

zim çocuklar : . 
- Baba bize çocuk mecmuası al, at 

retmen öyle dedi. Eğer mecmua götur~ 
meuek bize darılacak... l.ı 

Diye tavsiyenin kuyruğuna çanlı b 
de tehdit uydurdular. · "til• 
Öğretmenlerin blr mecmuadan ° 

rü talebesine darılacak kadar kısa dU• 
şilncell olmadı.k.larmı bildiğim içill bu 
havadisi tebessümle karşıladını. çocuk• 
ların dediklerini yaptım. O gün bugiln• 
dür birisine bir türlü, birisine başka 
türlü iki çocuk mecmuası alıyorunt• 

Merak bu yaf.. Arasıra çocuk ınec· 
mualannı karıştırdığım olur. 

Bu karıştırmak, sıralannda bir hafta 
aldığım mecmuayı bırakıp bir başkasını 
3.lmak suretiyle değiştirdiğim oldu. }ün· 

ma çeşit olsun diye mi!. 
Hayır efendim, hayır .. Ne gezer! .. · 

Çocuğa hitap edecek, çocuğun saf rıı· 
hunu, yine ıIBf ve nezih mevzular iç~· 
de açarak, bilgisini genişletecek bıt 
mecmua bulmak için.; 

* u1 . lı 
Çocuk mecmuaları çocuğun r ııya 

üzerinde kölü izler bırakacak neşriya~· 
tan sakınınağa mecburdurlar. ()nlar bıt 
ruhiyatçı, bir pedagog gibi bütün xne;" 
zuları dikkatli bir seçmeden geçir.ıne • 
le mükelleftirlcı-. 

Halbuki geçenlerde bir gün çocukla• 
ed e'f• 

rıma aldığ1m ve onlara verın en da 
vel yapraklarını açtığım bu mecmua kı 
olan bir masalın : Çocuklara çapkınlı 

k "trret
hovardalık, yalancılık, haylazlı 00- 'bl 
tiğini ve bunları adeta metheder gı 
lisan kullandığım hayretle gördÜJll· . 

Mesela işte size bir nümune vereyifll 
bu çocuk masallarından ! 

S il. · · kt" an he!l'.I 4 evg ısını gece va ı arıy • 
dersini, mersini, babasını, anasını şöf• 

lcu· le bir tarafa bırııkıp gece yarısı yo 
luğu yapan yedi - sekiz yaşında bir ço• 
cuk, sevgilisini ararken (?) bir çitteJ'.J 
atlamış, hizmetçi kızı bulmuş, ona ;~ 
maşmış ... Öpüşmüşler, sevişmişler.. a 

ya· 
lan olmuş, fesleken olmuş, o ona 
lan, o ona dolan söylemiş. 

1 Arkasından efendim, bizim nane ı:no · 
la küçük hovarda sevgilisine kavtıŞ· 
mu.ş zevk etmişler ...... Daha neler .. • 

' ~ Aman allahım; çocuk masalı bu ın ! 
dur, çocuğa okutulacak şey bunlar ını 
Bir çocuk, bir mektep çocuğu eğer b~Y: 
le bir masal ve böyle hikayelerle ka ! 

.. ut&ı.ı· 
smı doldurursa ve bunların hoş gor 
ğünü matbuat yoluyle kafasına yerlet 
tirirse : 

d'yeıı• 
- Hayır bunlar iğrenç şeyler 1 

lere : 
1 
~a· 

- Bak mecmuada bile yaz.ılıyor. 
lan mı olur baba .. 

otuı 
Fikri ile reddederse akibeti ne 

acap .. 

* A • çocuk Çocuk masalı, çocuk hikayesı, le 
k •1 . k çocıı 

şurı, çocu eg encesı yazar en, fi.Jete 
karikatürleri çizerken her güzel ıaıı 
gönül verecek kadar temiz ruhlu 

0 

çocuklarımızı düşü.nelim. 1 

roıwı~ 

~-. ~ZJ-R-~-:-l_k_;-v--i-.v,:-k-,~ 
~.CZ/Z/.ZZXZZ7./LZ-ZY'%/L~ !'Ai.it6 

Bugün saat 17,30 da Halkevi tıs' 
ve Sergi komitesinin haftalık toplaJl 

vardır. . bafta 
Fazla rağbet gördüğünden bil' e1''" 

daha temdit edilen eski Türk el eı:nzo/ 
leri sergisinin kapanma günü olaJlserİ 
11/937 cumartesi günU müze ve f .,e
komitesi üyelerine bir çay ziyafe ı 
recektir. 

--=-
Feci bir kaza 

Bir at bir yavrııYJ{j 
tekmele yer ek öld~~ f(a· 

ah. e&J11111 
Torbalının Dağkızılca n •Y IrnlJŞ" 

rakızlar köyünde müessif bir kaXB- ~a bİ· 
M h t adııı tur. Bu köyde Kara e ıne kte 0Jarı 

rine ait olan at. yoldan geçın~ 0c0ğıı 
dört yaıında Kazım isminde bıt ç saı:ı• 

ru yartfll _J 

altına alarak yaralamış; y~v. haldcıııQ 8 

içinde can vermİ§tir. Hadıse 
tahkikat yapılıyor. 

--0--

Bayındırda d 
· ıır 11 

Kardeş kardeşı" .. sııif b'' 
. k" . de rnue . 

B..ıyındırın 1 uran oyuıı hiıtl ıs• 

B 1• "lu ibra i 
hadıse olmu~tur. a 1 og aile" 

d bir genÇ• 
mindc yirmi dört ya~ın 11 la ka" 

d 1 k de~i lJyas 
Memleket hastanesi baş hckımi bay 

Hasan Yusuf ile Karalaş biçki yurdu 
sahibi bayan Ruhsarın evlenme merasi
mi dün saat on birde evlenme dairesin
de yapılml§tır. Merasimde aziz doktorun 

VE ATATORKOMOZON - HEYETi VEKILENIN KONUŞMALARINI IHTfV A EDEN HAKiKi KOPYASI bir mes lrden o ayı ar k knrde 
1 ga etmı ve t bancasını çekere 

Tebrik eder ikı tarafa saadetler di-

2000 METRE - 8 KISIM BiRDEN EGE MANEVRALARI 
TA. YYARE SiNEMASINDA 

nı a •ır u le yııralamıştır. b 
1 Ilyas on ekiz yaşında. ge~c;__dı dell 

cuktur Yaralayan lbrahırn ~ ted:t' 
r Yaralı hıısl ne c 

arkadaşları hazır bulunmuşlardır. 1 
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18 SON n:.,RIN SAU 1937 !'EN! ASIR 

B.M.M. 
Dün toplandı 

Lord Halifaksın Berlin ziyareti 

Siyasi endişe uyandırdı 
Ankara, 15 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisi bugün saat on be§te 
toplandı. Bazı mebusların mezuni
yetlerine ait riyaset tezkeresi okun
du. Çarpmbaya toplanma}: üzere 
içtimaa nihayet verildi. 

Istanbul 
Rasathanesinin kay 

dettiği zelzele 
lngiltere Almanya ile anlaşırsa 

Lord Halilaks 

_ londra, ] 5 ( ö.R) - Lord Halifak
•ın Berlinc yapacağı ziyaret birçok tefsir 
"c tahminlere yol açmakta devam edi
)'or. Lordun Berline evvelce bildirdiği 
:ihı Çarıamba günü değil yarın varacn-

ı haber vcn1iyor. Lord Halifaks gcne-
l'a.l Cö · · • f' · 1 k .. rıngın mısa ın o ara av aergı5ı· 
~ ~Yaret edecek ve B. Hitler ve diğer 
~Alman ricaliyle görüıecektir. Buse

f•hat Londradaki Avusturya ve Çekos· 
l OVaJtya, sefnretlcrinde endişee ile karşı-
11.tıınaktadır. Çekoslovakların tahminine 
töre Hitler Almanynnın Çekoslovakyn
~ 1'aroı oradald Alman ekalliyetini hima· 
)'c İçin serbest bırakılmasını Lord Hali
fakaa teklif edecektir. 

Avusturya aefnretindeki tahminlere 
tİ:ire ise B. Hitler İngiliz mührü has nıi
lırını Avusturya meselesinin halli için Vi
~~•nada bir plebi.3it yapılması lüzumuna 
;. naa çalııacaktır. Eğer f ngiltere bu tek-
ıfc o"I .. .. . A l (A .u er yuz gosterırse nş us ırus-

--------·· .. 
Avusturyanın Aln1anya .. 
ya ilhakı hal mi edilecek? 
İngiliz nazırırın bu se yahatı Ro
mada büyük üzüntüye sebep oldu 

JstanbuJ, 15 ( Yeni Asır - Tele
fonla ) - Pazar günü saat on ikiyi 
beş geçe rasathane bir zelzele kay
detmiştir. Bunun İstanbuldan me
safesi üç bin iki yüz kilometre tah
min edilmektedir: 

Uşak kaza ve nahiye 
/erinde tedkikler 
Uşak, 15 (Hususi) - Dahiliye .. •••••••••••••• ••••••••••••••••••• .. ••• ı için bazı tekliflerde bulunacağı iddia vekaleti tetkik heyeti reisi bay T ev-

B 1 • k edilmektedir. clntransigeant> gazetesi- file Taliitla Parti genyön kurul azae ÇJ a nin Londra muhabiri tarafından bildiri!- sandan sayla~ bay Münir Akyaka 
diğine göre bu tekliflerin esası ııö.rle tah- ve vali bugün buraya geldiler. Mer-•••••••••• •••••••• •••••• k kl kiki 

K 1 
min ediliyor: Almanya Avrupada hic;- ~ ezde yapace arı let · eri nahiye-

ra inin bir arazi deği~ikliği istcmemeği taahhüt lere kadar teşmil edeceklerdir. 

cdeet',k, buna mukaba Lehistan, Çekos- 1 • tt 
L d h . lovakya ''C Avmturyadn Alman ekalli- zm 1 e 

On Ta Se ya atı yctlerinin vaziyetlerini ıslah için bıı.zı 
nin de Avrupa si hükümler elde edecektir. Eğer ltalyn, Ziraat mücadele mer 

Almanya, Fransa ve lngiltere bu csns l • k /d 
yasi vaziyeti ile üzerinde anlaşırlarsa \'~ lngiltere ılı· f;;.ez erı uru u 

Yakın alakası of du Frnnsn Habe iS'tanın ltaiyaya ilhakını • tzmit, 15 (Hususi) - Zer'iya
tasdik ederlerse Brüksdde beş devlet tın inkipfı için yer yer ziraat mü

ğU SÖ yleniyor arasında bir konferans toplanabilecek- cadelc merkezleri kurulmakta, zi-

•••• •••••••••• ••• •• ................. ••. tir. raate yan yan kalbur malrinaları ile 
rakmış olacak:ır. Roma, 15 (ö.R) - ltalyan gazele- pulluk ve tohumluk tane buğdaylar 

Londra - Roma mihveriyle alakadar leri lngilterenin halya ile müzakereye bu merkezlerde bulundurulmakta
müzakerelere gelince bugün yeni hiçbir girişerek realist bir siyaset takip etme- dır. Pulluksuz köylüler ve merkez
şey yoktur. Roma çoktnn beri beklen- sini temenni ediyorlar. Gazeteler Lord lerden istifade edeceklerdir. 
mekte olan İngiliz • Jtalynn müzpkere- Halifoksm Berlin z.iyareli ve lngilterenin 
leri için lngilterenin bir teşebbiiste hu. Romn sefiri Lord Perth ile Kont Ciano 
lunmasını beklemektedir. Berlinle Lon- arasındaki mülakatlara ehemmiyet ve-

İzmite ka;· yağdı 
İzmit, 15 (Hususi) - Hava iki 

günden beri [ ~ 1umuş, Siltepeye kar 
dü§müştür. 

Brüksel de 
e 

1 

Pasifik görüşmeleri 
Japonyanın red cevabına verilecek 

kararda biı .. türlü an t:ŞcHIHyorJar 
Paris, 15 (ö.R) - Japonynnın ikincı · mnkla bcral..r buna yol acık bırakılı· 

1 
red cevabından sonra cumartesi akşamı yordu. 
Pasüik konferansında lngiliz - Ameri- t Konferonsın bugün~u celsesinde bıı 
kan - Fransız delegeleri tarafından ha- karar sureti müzakere cdılmışt.r. j • 

zırlanan karar sureti projesinin kabulü, 1 veç, Norveç ve Danımarka d 1 gelerl 

metni 1aS\•ıp etmekle beraber Uuı]t 

Şarkta pek büyük menfaatleri olmadı· 
• 

ğı için reye ıştirakten imtına etmişkr-
dir. ltalyan d:.?legefi d-. metnin \'aı.iyeti 

delegelerin hilkümetleriylc temas ede
bilmeleri için bugüne bırakılmıştı. Bu 
karar suretinde Japonyanın iddialarını 

sarahatle re0detmck suretiylC' konfe
rans evvelki davetlerden daha şiddetli 
bir tavır a1mış oluyordu. Ve bilhassa isltlh edecek yerd.! karıştırdığını ıleri 
fıkra Japonyanın menfi hareketinde de- sürerek lehte rey \'C'rmeği kabul etme
vam etmiycccğini ümit etmekle bera- miştir. Bunun üzerine konferans nih ... i 

ber böyle olmadığı takdirde devletlerin fıkra hukkında bir karar ittihazını gc
takınacakları vaz.iyeti beraberce karar- lecck pazartesine bırakmıştır. Bö~ lecC; 
laştıracaklarını ıtasrıh ediyordu. Yani ı Pasifik görüşmeleri sekiz gün için tntil 
şimdilik siyasi bir karar verilmiş olma- edilmiş bulunmaktadır. 

Sovyet Rusyada 
Açık içki satışı yasak 
Birahaneler zerzevatçı ~ükkanı o~du 

Moskova, 15 (A.A) - Havas muha-ı 52 ~mıhane kapatılmış ve zerıev. t ~ı 
biri bildiriyor : dukkanımı tah\'ıl olunmuştur. 

Moskovadn alkollu i-rki satışı çok M:ılüm olduğu iı2'erc Votka ve dahn 
şiddetli nizamlara tabi tutulmuştur. . dığer alkollu iskılerin satışı 1921 - 922 

Ncc:;redilen bir kararnamC' fılhakıka 
-s senesine kadar memnu bulunuyordu ... 

fabrıkalar ve mektepler civarındaki !o-
Bundnn b:r k ': gün C\ vel on nllı ~- • 

kantalarda \._. bakkal dükkanlrırının ek-

~Urynnın Almanyaya ilhakı) kendiliğin 
en h&sıl olacak ve Almanya merkezi 

'c farlı:i Avrupadn hegemonyasını tesis 
C\ıniı olacaktır. 

dra arasında bir uzlaşmanın buna tekad
dümü İtalyanları pek memnun edecek 
gibi görünmiyor. Lord Halifaksla B. Hit
ler arasında1'i mülakatın ltalyanın vazi
yetini değiştirmesi ihtimali vardır. 

rerek bir neticeye varmak için Avrupa
da mevcut vi'ı.kınlara kıymet 'erm~ ': l:ı.

zımgcleceğini yazıyorlar. Ya !i Anut> -
da yeni kuvvetlerin mevcut ve müdsİr 
olduğunu tanımak ve A\ rup.:ı ılee Akde 
niz. miivazanesinde bunu hesaba katmak 
icap edecektir. 

Havrabolu ve M on. l serısinde Votka vedahu diğer nlkollu 
'J içkilerin satılmasını menC'tmcktedir. 

sından ac:.agı çocuklara ır~ara .ıtılm.ı ı 
dn mencdılmiştır. Bu tedbirler Sovl et 

Diğer ba:zı rivayetlere göre Almanya· 
tıın lngiltereyc yapacağı tekliflerin neti· 
::!_ Fransa ve Jtalyayı güç mevkide hı-

Nihayet Belçiknnın genç kralı Leopol
dun Londradn umumi Avrupa uşlaması 

Büyük Şefin T edkik Seyaha • 
l 

Malatya, 14 (A.A) - Dün ge
~ reç vakit Çeünkayaaan aynlan 
IQı lat\irk refakatinde ve maiyetinde
~· ile aaat 13 te Malatyayı ıeref-

irdiler. Atatürkün Malatyayı 
trreflendirmeleri top ahlmak ıure
ıc!t aelimlanmıı ve kendileri vali, 
~rdu komutani, memurlar ve çok 
..... balık halk tarafından kartılan
.. Uftır. 

~t~yondan ıehre doğru bütün 
t.J.: Yı dolduran kadın, erkek bütün 
llJa la.tyalılar Önderi · ıelimlamak ve 

tlamak için toplanmiılardı. 
ler Atatürk iıtaıyondan itibaren yüz
t ce • rnetre mesafeyi yürüyerek 
~lrlıtler, aakere, izcilere, mektep
Cbr r \?e halka iltifatta bulunmuılar-

be M.üteakiben Atatürk otomobili
an~!'1erek ıehre gelmiıler ve tehrin 
• ""41lalinde bez ve İplik fabrikası 
~t mahallinde bir müddet tevak
ti ~ :mühendislerden yapı faaliye-
-...!,kkında izahat aldıktan sonra ye-

ni yapılmakta olan memleket has- 1 doğru seyahatlerine devam ediycr
tanesine gitmi§ler ve oradan Halkc- lar. 
vini ıereflendirmiılerdir. Yolçab, 14 (A.A) - Hatta te-

BOYOK SEVtNÇ mel atma töreninde bulunmak üze
re Çetinkayanın misafiri olan he-

Malatya, 14 (A.A) - Büyük yet treni Malatyadan doğru Elazize 
Şefi aralarında görmekle tarif edil- gelmiı, orada "üç saat kaldıktan son
mez ıevk ve heyeaın içinde çırpı- ra Y olçatıya dönerek Diyahbekire 
nan bütün Malatyalılar havanın ya- doğru yoluna devam etmekte bu
ğıılı olmasına rağmen istasyondan lunmu§tur . 
ıehre kadar üç dört kilometrelik şo-
seyi ve ıehrin ana caddelerini dol- ELAZtZDE 
durmu§, Atatürkün geçiılerinde Ya- Eli.ziz, 14 (A.A) - Reisicümhur 
p, Varol avazeleriyle ve alkıılarla Atat ürkün ıehrimizi şereflendinne
ortalığı çınlatmıılardır. leri beklenmektedir. Bu mutlu ha-

Atatürk Halkevinden ayrıldıktan dise münasebetiyle Eliziz bll§tan ba
ıonra doğruca İstasyona gelerek tre- şa donanmı§tır. Her tarafta taklar 
nine bindiler. İstasyon ve civarmi kurulmuf, bütün binalar hahlarla 

dolduran binlerce halkın alkıtları, ve bayraklarla aüalenmiı ve elektrik 
candan tezahüratı ve ıelam toplan ile tenvir edilmiıtir. Büyük Atasına 
araam?a ıaat 14,10 da Eli.zize mü- kavuımak heyecaniyle bütün mem
teveccıhen Malatyadan aynldılar. leket halkı sevinç içindedir. Elaziz 

ELAZIZ YOLUNDA Ulu önderini candan sevgi ile ve 
Yolçati, 14 (A.A) - Atatürk büyük tezahüratla kartılamak 1çın 

Elizize uğramadan Diyanbekire hazırlanıyor. 

Fransız parlamentosu 
Dün yeniden mesaisine başladı 
Mecliste bir hidise beklenmiyor 

l>ar· Dahiliye nazırı 
losu ıs, l? .<ö.R) - Fransız parlamen
~-· rnesaısıne yeniden başlaml§tır. Bu 
·qı de lltd· vrede hayret uyandıracak hır •il':: beklenemez. Hükümctin harici· 

belb t hnkkında izahat vereceği ve B. 
l·~~.sun. ınerkezi ve şarki Avrupa sc
l~ih ı arifesinde vaziyetini bir daha 
'..\ıherı edeceği muhakkaktır. Belki Bay 
~erek S~rraut'da bu fırsattan istüadc 
tı~et· şırn:ıli Afrıkada takip etmek 
13~ a:nd~ olduğu siyasetı anlatacaktır ... 
tı t tada truıliye komisyonu bay Bon
~ e;a!ından verilen mali projeleri tet
~ ~Uıecektir. Fakat mali vaz.iyet sala-
1'\!}<'l'uı tutmuş olduğundan bu müıake
~d~l\ı ıt~k hararetli olmıyacağı tahmin 

lo e tedir. 

~r~~a, 15 (Ö.R) - Fransız ınnliyc 
~t~ ay George Bonnet Jngilterenin 
ft- nyn 

lltl.ltlık. ~apmış olduğu altı milyar 
~l'le i<>~~~kraz.ı Fronsanm şimdi tama-

111itti 1~ e ınevkunde olduğunu söy
r. l3u b 

eyanat Ingiliz gazeteleri 

mühim bir 

B. Iı•on Delbos 

nutuk söyledi 
tarafından memnuniyetle karşılanmak
tadır. cDaily Maib Fransanın mali \'a· 
ziyetini islüh için bay Bonnet taraiın
dan sarf edilen mesaiye tahsis ettiği bir 
makalede BB. Bonnet ve Chautemps'in 
i§ başına geldikleri sırada imkilnsız .sa· 
yılabilecek neticelere vasıl olduklarını 

kaydetmektedir. 
Paris, 15 (ö.R) - Dahiliye nazırı 

B. Dormcy lıir ziyafette söyledıği bir 
nutukta demiştir ki : 

«Bazıları, mesuliyetiııi iizcrimize al
madığımız bir söz.le, memleketin harp 
tehlıke mıntakasına girdigini, ölüm-hn
yat ınücadeleşi içındc olduğunu Heri sü
rerek birlik lüzumunu ileri silrı.iyorlar. 
l''akat birlik ancak memleket ekseriye
tinin an.usuna dayanarak iktidar mev
kilnde olan hı.lkı.imetin etrafında ola
bilir> 
Par~. 15 (ö.R) - Fransız parlamen

tosu yarın sabah yeni Jçtima devresine 
baılıyacakur. Su•as! vaıiyette bl-r de-

karanın kurtuf uı: Diğer müesseseler içkileri kadehle makamları tarnfından halkın m ne\I 
bayramı .: J, faknt kapalı şışelcr içinde satahi- 6cviycsinın yüksek kalması , .... ırkııl 

kceklerdır. İçkilerin orada acı!. r-·~ iç.!- c:;ıhhatin'n muhnfau olunma ı lt'Jl alın. 
Tekirdağ, 15 (Hususi) - Hayrc- mc i de memnudur. 1 maktadır. 

bolu ve Malkaranın kurtuluş bay- ----------------------------
rnmlıın bugün törenle yapıl-nış ve 
bu münasebetle Mıdke.rada L ·: ! 
lo verilmiştir. 

o 

Sancak 
Anarşi içinde 

• BAŞT ARAFI BtRtNCJ SAHiFEDE -
zünden Sancalı anar!İ içindedir. Ma
halli hükümet son z~manlarda anar
ti unsurlarına karşı bir lakaydi ha
reketine b~Iamııtır. Bu !Artlar için
de intihabatın ikinci kanunda ba§
laması 4üphelidir. Kınkhan kayma
l:amı Beylanda halkın şikayetleri
ne mfuıi olmak i::~emişse de Millet
ler Cemj· ~ti kontrol heyeti reisi 
l·~ndisine ihtarda bulurunu~tur. 

J.r.';.ara., 15 ( Yeni Asır muha
birinden ) - Beyrutta hastalanan 
hariciye müsteşarı bay Numan Me
nemencioğlu ıehrimize dönmÜ§tÜr. --·---Elaziz 
Ağırcezasında 

-BAŞT ARAFI BlRtNCf SAHtFEDE
bulmuıtur. 

Devlet otoritesine karşı isyan 
eden elli sekiz haydut hakkında 
mahkemenin kararı tefhim edilmi§· 
tir. Suçlulardan on biri idama mah
kum olmuşlardır. İçlerinden dördü 
hakkında verilen idam kararı yq
larmın doksanı geçmiş bulunmaları 
hasebiyle otuz sene hapse indiril
miştir. idam mahkumları şunlardır: 

Seyit Riza ile oğlu Hüseyin, Sey
hanlı aşireti reisi Haso Seydi, Yu
sufhanlt aşireti relSI Kamer oğlu 
Fındık, Demirelli aıireti reisi Cebrail 
Hasan, Kirisanlı a§ireti reisi Ulini
yer oğlu Hnsan ve Mirza oğlu Ali .. 

Mahkumlardan beti baklanda 
idam hükümleri bu sabah infaz edil
di. On dört auçlu beraet ettildcrin
den derhal tahliye edilmiılerdir. 

Otuz Üç suçlu da muhtelif cezala
ra mahkUm edilmiflerdir. 

1:.-P 
ğişiklik yoktur ve Chautcmps kabinesi-
nin sağlam bir ekseriyetle mevkıini mu
hafaza edeceği tahmin f'dilmektcdır .. 

Sosyalist devlet bakanı B. Blum ve 
dahiliye nazırı B. Dormey sosyalist par· 
tisinin halk cephesi hükümetine sada
katini teyit etmişlerdir. Diğer taraftan 
mali vaz.iyet iyileşmekle' ve Amerikadan 
yeni altın hamule.sinin gelmekte olduğu 
bildirilmektedir. Maliye nazırı B Bun
net geçen şubatta §inıendıfcrler ıçın In
gilterede yapılmış olan kırk milyon !s
terlin liralık istikra.zın ödeneceğini bil
dirmiştir. 

lta!Y_an donanmasını 
lkdeniz kontrol işindeki vazilesi 
Hom11. 15 (ö.R) - ltalyan donanması 10 Sonteşrindebcri AkdC"ı.ıizde 

korsanlık tehlikesine karşı ticaret- yollarının himaye '\'e nezareti i ine iştirnk 

etmektedir. Bu mak~atla Nyon 'anlaşmasına ve bunu miıteakip Parİ'lte lngiJ. 
trrc, Fransa ve ltalya anısında ynpılan an1şmaya mutabık olnrıık Ak 1 <.-Hİı 
ticaret yollarının himayesi için devlete ayrılan mıntaknlar nmirallıklar .ırn· 
sında tayin edilmiştir. ltalyanın hiaaeşine düşen nezaret Tircnyen deniz.indi!"· 
ki yollardan başka garbi Akdenizde Cenova - Cebelüttarık ticaret yolunun 
Sicilya knnalından gec;~n yolların, Adriyatik denizinden Süveyş kanalına gİ 

den yolların ve şarki Akdeni:ı:le Eı;c denizinde de Çıınalc.kaleden Suveyşe gİ· 
den deniz yolu kısmının neznret altındıı tutulma ıdır. 

Romanya parlamentosu feshedildi 
Bükreş, 1 S • (A.A) - B. Tatarcskonun gcnis bır ccı !\ l.İzerine bir program 

te§kili için girişmiş olduğu mü.rnkcrclrr sö •lr.ndi;•ine göre, Liberallerden a.;
rılmış grubun iştirakiyle ıürııtl,.. neticclenec<'ktir. Bu grubun müzaheretı aki 
hiikümetin intihııbatta istinat edecc:~i esas aağ cenaha doğru tevcih edecektır. 

Bükre~. l S (ö.R) - Yeni kabinenin teşekkülünden sonra meclis fc h di· 
!erek yeni saylav seçimi yapılacaktır. 

Japonlar Nankin üzerıne 
yürüyorlar 

Roma, 1 S (ö.R) - Şanghaydan Japon knynai{ından bildirildiğine v,öre bu 
cephede eşhrin §İmal ve cenubunda hare'kct etmekte olan Japon kU\'\ etleri 
iltisak temin etmiş olup şimdi Nankin üzerine ) urümektedirlN. Şanghay cep· 
hesi üzerinde bulunan Japon kuvvetleri 180.000 askerdir. Bunlar her türlii 
vasıtalarla mücehhez olup 'nnkin üzerine ileri hareketinde bilhassa motöri•i 
vasıtaların himayesi altında bulunuyorlar. Bazı haberlere göre Çin hükümeti 
Nnnkini terkederek başka bir ,.ehre çekilmiştir. 

İtalyanlar Sovyet 
karılıyorlar. Odesada 

van tevkil edilmiş 

Rusyadan cı-. ~ 

80 /tal-

Bdgnı.d, 15 (ö.R) - Paristen bildirıli.;or: Moskovanın Paris sefareti ma· 
hafilinden sızan haberlere göre Rusynda bulunan lta1yanlar bir kanunuevvel
d~n itibaren memleket haricine çıkarl:ıca1'1ardır. Son nlın~m haberlere göre 
Odesada 80 ltalyan tevkif edilmiştir. 

lspanyol Fasında 
Yerli Araplar" Kahrolsnn Franko 
intikam isteriz" diye ayaklandılar 
Paris, l S ( ö.R) - Cebelüttanktaıı Londradı:ı çıkan Dnıly 1 ierald> g:ı• 

zctet1ine bildirildiğine göre lspany ol F a,ında bir isyan teşebbı.isü olmuş 'e 
ve kanlı bir ııurette bastırılmıştır. Bu teş bbfüı netice inden 60 Arap ve 20 
İspanyol general F ranko kuvvetleri tarnfından kurşuna dizilınişıır. Hadıco 

~öyle cereyan etmiştir: 
Birçok Araplar dağlardan İnerek bir num11yı:ı \ apmağa tes<'bbtis ı tmısler

dir. Bunların dlerinde şöyle lcvhalıır Hırdı: (Kahrolsun J·r nl.ol 150.000 
Anıp ispanyada ccph<'yc göndl'.'rilmış ve hır dahn gerı gelnıeınışlerdir ;ı; ~ln

tıkam almak isteriz!> Tctuandaki İspanyol kU\"'\ etleri Araplnrı 'e hunlar ~ 
iltihak eden bazı lııpanyolları l:ur§una dızmi~lerdir. 
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~POf;!,~\!) 
Esrarkeş kurt 
Dün cUrmU meşhut 
halinde yakalandı 

Meşhur esrarkeşlcrden lsmail oğlu 
Ömer Cankurd dün cürmü meşhut ha
linde yakalanmış ve hazırlanan tahkikat 

~..z/7.z7..k':.&CCı~~..L7'ffll?IAMVWffe *ti: " 
Hacerin •••••••••••••••••• 
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mu 

•••••••••••••••••• Peşi Sıra •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• arsalar hakkında karar alın 

evrakiyle birlikte nöbetçi sorgu hakim- MOCADELE VE MACERA ROMANI 
,. rBAŞTARAFl BtRtNCI SAH1FEDE-- liğine yollanmıştır. Ömer Canın peşini 23 _ 

~=~:~~~ğ~:l~~~!~~~aman. ı ~a;~p~:;af~:~!ri::ı:~·;~ ~i~:şl:e~::l:~ lkı· el sı·la"' h patladı 
Eşrefpaşa ; Sabri Menteş.. Lir esrarcı vaziyetine ~irmişlerdi. 
Kahramanlar : Ali Halim Bayer. Ömer Can ikiçeşmelikte Hakkının 

Karantina : Sami Salih ~ kahvesinin önüne oturmuş '\'e mü;ıteri [ 
Muradiye: Sıtkı özin ı~ beklemeğe başlamıştır. Kabile reisi Beni Ekrem beyninden vuru maş,, 
Mısırlı caddesi : Mehmet Ru.en Ak- t~ Gizli polislerden ikisi ömer Cana yak- gık bile demeden yere yuvarlanmış, ölmüştfı 

t_ 'in. ftj la~rak uzattıkları para mukabilinde 
Tepecik : Hüsnü Tonak f~ kendisinden esrar istemişlerdir. Ömer j Kimsenin kendisine baktığı yoktu. Halının üstüne yuvarlandı .. 
Re§adiye : Mustafa Münir Birsel g Can esrar çıkarmak üzere ellerini panta-

1 
Herkes, Lİyafetin son anının yaklaş- Canı ..• Anide çıkmıştı ... 

Dolaplı kuyu : Talat Karaca 4~ tonunun cebine sokmu~. fakat çıkarma· 
1 
tığını hissettiği için sofranın üstünde yi· Parçalanan beyninden fışkıran kanlar 

lkiçeş~elik : Ahmet Şükrü Sayar. f J mı!!tır. yecek ve içecelc ne vanıa atıştırmakta yanı başında oturan genç kızın beyaz ge• 
M'OTEFERRİK İŞLER t Yapılan bi.itün ısrara rağmen, ellerini mcşguldii. lin elbiseaini boydan boya bulamıştı. 

Bunu müteakip meclise gelen bazı ki cebinden çıkarınıyan Ömer Cana va7.iyet 
1 

l.kemlelerin çoğu bo~almış, sahipleri Çadırda olaıllar •.. Maaa başında otu• 
milteferrik işler etrafında kararlar alın- ~ nnlatılmış, zorlukla cepten çıkarılan sağ masanın altına yuvarlanmıştı. ranlar ve kenarda duran mızraklar bit 
ınıştır. Bunlar arasında belediye oto- • elin avucunun içinde sekiz parça esrar 

1

• lçm~ye~ler, sarhoş olmıyanlar sadece 
1 
saniye deh!et i~i~de k.~ldllar. 'k• 

bilsleri kadrosu tespit ediJmiş ve şoför bulunduğu anlaşılmıştır. çadırı ıçerıden kuşatan ve masanın arka Sonra gozlerını vahşıce Langleye clı . 
adedi yirmiden yirmi dörde çıkarılmış- Suçlu nöbetçi lıukimin huzuruna çıka- ve ynnlnrında yer almış bulunan elleri tiler. Mızrakları kavradılar ve saldırdı• 
tır. 1 nida. Hüviyeti tesbit edildi. Hakim sor- lmızmklı maiyet kalabalığı idi .. Lang!e lar .. 

Riyasetin, hava gazı tesisatının tak- du: bıınlann önlerinden sükunet ve lakayt- Langle sıçramış .. Çadırın bir köşesin" 
sitle yapılması hakkındaki talebi aynen d - Esrar satl}'ormıışsun} lıklıı geçti. çekilmişti. 

kabul edilmiştir. Taksitlerin mikdar ve ~ · - Ben esrar satmam. _bulur:ıam içe- • ?en~b.i~i.r ~i ~e~di de. n~~e~e gittiğini, Tabancasında kalan kurşunlan aaldı• 
nisbetlerini belediye dainıt <'ncümenl rinı. Bu esrarı da tanımadıgım hır adam- nıçın gıttıgını bılmıyor gıbı ıdı. ran sürünün üzerine boşalttı. Birkaç Jd• 
tespit edecektir. 1 Reis do1:tor Bclıçct U=. diin !1"CC ki toplantıya riyaset. cclıuor.... dan almıştım. lçmeğe nasip olmadan ya-! Nihayet ınaso.nın baş tarafına .. Genç şi yere yıkıldı. 

fçin bir misli tahsisata ihtiyaç görülen, yeya vermek artiyle. b:!lediye avuka- nır. Bu gıbı muvakkaL reklamlar şeh- zor basarım. Demiştir. di. Lan~lenin omuzunu kopardı. Sağ dizi 
Harap bir halde bulunan ve tamiri namına tanzim edilecek tapuyu beledi- re lnurab~~ından eJU kuru~ ucret alı-1 kalandım. Bir daha böyle mandispiye kıı:la Beni Ekremin tam arkasına gel- Kuvvetli bir elin fırlattığı bir mizrak 

Tepecik Sürmeli sokaktaki zührevi has-ı lılli1 bu iş için verilmiş ve verilecek üc- rin bülüo reklam yerlerine asılır ve ası: l IP.diseniıı mahiyetine mebni suçlunun Hareketlerini adım adım takip etmiş üzerine çöktü. Yüzünde can acısının d" 

talıklar dispanser binasının satılarak ay- reli de ödemek şartiyle. lacak yer için ayrıca para .:ıhnır. Yanı tevkifine ve evrakın iddia makamına tev- olan Ann, Langlenin kendisine bir~ey tıraplı takalllı.sları peyda oldu. iki~ 
ni tahsisatla yerine yenisinin tesisi ka- 3 - Arsa üzerinde yapılmış olan her bir haftalık muvakkat reklam yaptıra: 1 diine karar verildi. söylemek için geldiğine hükmetmişti. bir mızrak karnına. saplandı. BarsakJ•tl 
rarlaştırılmıştır. türlii inşaatı belediyeye terketmek şar- cak müesseseler mesela sinemalar ellı ihtiyacı varmış Halbuki onun camlaşma~ nazarlarını fırladı. Yüzü koyun yuvarlandı. 

KAÇAK 1':.rLER tiyle. ad~t rekltim kfığıdını belediyeye teslim Dün Remzi adında bir şahıs nöbetçi Beni Ekreme diktiğini görünce korku- Biran içinde zavallının vücudu del~ 
Kaçak etleri ihbar edenlere, mezba- 4 - Belediyeyi, v rdikleri paradan edecekler ve bu elli rekH'ım kağıdı~ın ı mahkemeye getirilmiştir. Okunan kağıt- 1 dan titreyerek. mırıldandı. deşik ve tanınmıyacalt bir halde liıtt• 

ha şirketi zamanında olduğu gibi ilcra- dolayı ibra etmek ve hiç bir hak talep ı bir haftalık jlanı için yirmi .b~ş. lıra }ardan anlaşıldığına göre; bu adamın su~ - Ne yapmak istiyorsunuz? )ime oldu. 
miye verilmesi hakkındaki teklif mü- etmemek şartiyle.. ödiyecekleredir. ~unların ~lıkını ~: 

1 
çu hırsızlıktır. Bir apartımanın önünden Genç mühendis biran için Beni E.kre- Parçalanmış ceaedini çadırdan çlkıat-

nakaşalara vesile olmuştur. Bu teklifin .. 5 - Arsanın. ~:l~~iyeye .iadesi gü-, muhafazasını kendı vnsıtalarıyle lemın geçerken: avluda asılı . ~ulunan çeketi 
1 
mi~ k~fasına dikildi. Nazarlarını Anna dılar ·ve kabile. halkının vahıetine terlt.et• 

üzerinde duran ve lüzumuna işaret eden nune kadar her turlu vergı borçlarını 
1 
ecleccktır. çalmış ve üstüne gcçirmıştır. Çok geçme· çevırdı. tiler. 

belediye daimt encilmcni azasından B. ödemek şartiyle. HOPAIU .. ÖR NEŞRİYATI den yakalanmıştır. l lakim suçluya sor· I Bakışlarında tatlı fakat elemli bir ~u- Ann, babasının kollan arasında ve Bo-
Fai1c ikramiye usulünün gerek varidat, G - Yüzde yirmiden fazla tediyatta Şehrin umumi yerlerinde hoparlör du: 1 le vardı. ni Elaemin ölüsü yanında dehşetten tit• 

gerek halkın sağlığı bakımından ehem- b
0

ulunan1ar ve hak~arından ~eragat şar- nesriyalını bel~cliye. idare -~decek~ir... ı t- Ç~ket çald,ığın iddia edil~yor? - Anrı ..• An~! .. · Dedi. Ben, yal- riyor ve baygınlıklar geçiriyordu. Dan"' 
miyeUne işaret eden beyanatta bulun- tıyle arsalnrı beledıyece gerı alınır. Tespit edilen tarıfere gore hoparlor- - Evet... Koskocaman bır aparlı· nız ve yalnız sena sevdim. Bunu ~imdi tröy, ne yapacağını şa,ırml§tL 1 
muştur. Bu mazbata muhteviyatı umumi he- le reklıiınların her kelimesi on kuruş 1 

man önünden geçiyordum. Çeket te av-
1 iııbat edeceğim ve yalnız ıeni severek Kızını çadırdan dışarı çıkardL 

Avukat bay Mtinir Birselle avukat yetçe aynep kabul edilmiştir. hesap edilecek, talil günlerinde her ke- luda asılı idi. Hava soğuktu. Çekete ib-
1 öleceğim. Tam bu esnada da ltabUenin çadll 

B . ŞUkrU Sayar bu usulün suiistimalle- ÖLÜLER HAKKINDA limeden yirmi kuruş iicret alınacaktır .. 1 tiyncım vardı. Kocaman bir apartıman 1 - Langle ... Langle... Allahaşkına kurduğu :yere hakim kartıki tepede fran• 
re meydan vereceği gibi bunun akei te- Riyaset, asri kabristanda nakli meyil Bu ticretler bir defalık ilanlar içindir ... I ~hibinin bir çekeıi arayacağına hiç ih- ihti)·atlı ol. •. Kendini koru... sız askerlerini gördü. 
sirlnin de mUmklin olacağına ısrar et- için yedi sene, Paşa mezarlığında nakli Mesela bir ay reklam yaptırmak istiyen-

1 
timal vermedim, aldanmışım! ı Langle fazla dinlemedi. Askerler bir müddet hayret içinde ka• 

mişlerdir. meyit için on senelik mtihlelin kafi olup ler otuz.la darbından hasıl olacak yckü-1 Suçlunun sabıkasının nlakadar ~aire· Cebinden Brovning tabancasını çıkar- bile anısında birdenbire ba~gösteren tr 

Mezbaha kadrosu kabul edilm~, ik- olmadığı hakkında meclisten istizanda nu ödiyeceklerdir. lerden sorulmasına ve muhakcmenın bu- dı.. lttşı seyrettiler, sonra fevkalade bir .,.-
ramiye verilmesi reddedilmiştir. bulunmuştu. Sıhhat encümeni bu hu- Belediye, bu işten büyükçe bir \'ari-

1 
güne talikine karar verildi. Beni Ekrcmin arkasından kafasına üst ziyetin hasıl olduğunu anlayarak nöbet• 

M'OH!M BlR KARAR susta bir malız.ur görülmediğini mazba-1 dal temin edeceğini ummaktadır. ......__=-- üste iki el atef etti. çiler iizerine ilk ate§İ açtılar. 
REtsıN TE~EKKüRO Tı'rede yı'ne Kabı'lc re:.,· gık bile demeden yere... - Bitmedi-.. Bundan evvcl~~irmeclisi~~cl~ ~sında biJdirme~ ilurlne meclIBbunu ~ ~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

rinde müteadcllt defalar münakaşa mev- kabul etmışUr. Ruznamede görüşülecek bll§ka bir iş Bı·r kız kacırma H Ik 
zuu olan ve bir türlU hal )·oluna gidile- AFiŞ VE REKLAM kalmamıştı. Reis, başarılan ve karara ' M b ha ve a 
miycn yangın yerindeki arsalar mesele-

1 
Afiş ve reklfım i~leri hakkında hüt- bağlanan işlerden dolayı meclise teşek· vak' ası oldu ez a 

si, devletin kabul ettiği formül dahilin- çe ve nizam encümeni kararları meclis- kürlerini bildirmiş ve şubatta toplanıl- Du'·n 
d h 11 dil ı .. t· Tirede bir kıL kaçırma vak'ası 

e n e m~ ır. te tadil cdılmek suretiyle aşağıdaki şe- mak üzere celseye son verilmiştir. 
olmuştur. Parsa köyünden Ommi ismin· 

Malum olduğu üzere bir çok vatan- kilde kabul edilmış' lir : 
deki ktL. Ali oğlu Mehmet tarafından 

daşlar, buhran yıllarından önce beledi- Belediye ~ehirde afiş ve duvar ilanla- u·• 
1 ıı •• k»çırılmıştır. l ler ikisi de yakalanmış; ad· 

yeden satın aldıkları arsa arın taksitle- rı işine bir istikamet vermeyi lüzumlu zum 
1 )iyeye verilmiştir. Gerek Bn. Ümmi ve 

rinl ödiycmediklerini i eri sürerek hun- gördüğü i"in sehr;n göze çarpan elli ye-
l ~ • St .J • gerek Mehmet müşteki olmadıklarını, ta-

tarın geri alınmasını istemiş erdi. Bu rinde ilfın kuleleri meydana getirecek- anaarızas yonU 
rafeynin rızasiyle bu işi yaptıklannı be-

talep, kanuni mevzuata uygun düşme- tir. ı-BAŞT ARAFI BlRtNCl SAHIFEDE-
diği için kabul edilemiyordu. Daimi reklfımlar : Birinci sınıf yer- na girmİ§tİr. Yakında palamut standard yan ~tmişler~i~LADA DA .. 

Bu hususta meclisçe verilen karar lere asılacak afış' ve reklamların. hch. er! tipleri de bir kontrol beyetı' tarafmdan U 1 o r anın va köyünden on yedi yaş-
uduı· : metre murabbaından senede cllı lıra, tesbit edilecek; bunu müteakip ihracat larında Ayşe isminde bir ı..ucağız ayni 

1 - Yangın yerlerindeki arsalardan ikinci sınıf yerlere asılacak olanların ya-ı tecirleri keyfiyetten haberdar edilecek- köyden Mustafa tarafından kaçırılmış· 
şubat 930 tarihinden önce satın alm~ rım metre murabbaından otuz lira, tir. tır. Yapılan ihbar üzerine ikisi de yaka-
olanlardan borçlnndıklnrı paraya muka- üçilncü sınıf yerlere asılacaklarm beher 1 Palamut standard tiplerinin dıı tica· lanmı~; adliyeye verilmişlerdir. 
bil, resülmal veya f'aiz namı altında ver- metre murabbaınd:m senevi yirmi lira retimiz bakunından büyük bir mevzu v [ 
dikleri para yekunu satış bedelinin yüz-1 alınacaktır. Bunlar daimi ilanlar için-1 olarak k1U1ılanacafına muhakkak naı..a~ I ara ama 
de yirmisine baliğ olanlar veya tediyat- dir. Ve peşinen tahsil edilecektir. Rek-l riyle bakılmaktadır. Bayındırın Emir mahallesinden lsmail 
larını bu nisbcte iblağ edecek olanlar. lam şekli değişirse yeniden i.icrete tabi Ozüm ve palamut mahsulünün ihracı·! oğlu lbrnhim. ayni mahalleden Hamza 

2 - Satılan arsayı her türlü hak ve tutulacaktır. nı kontrol eden memurlar timdilik tica· ı oğlu Hasanla kavgıı etmi' \'e baıiından 
alakadan ari belediyeye iade eylemek Muvakkat rcklfımlar : Bir giınden az' ret odası salonunda faaliyet göstermek- I taşla yaralamıştır. On dört yaşında bir 
ve arsa tapuya rnptedilmişse bu hakkı olmamak iıLere nzami bir h:ıfta yerin-l tedirler. Büro yakında :yeni binaya nakle- çocuk olan lbrahim yakıılıınarak adliye-
ht'lediyeye forağ eylemek ve belediye 1 de kalacak olan reklamların yarım met- dilecektir. J ye verilmi!Jtir. 

BJR BiLMECE 

Karşıdan gc!ır derviş 
Hde gözüme iliş 
Sebzelerin içinde 

O bir ~ apraksız vemiş 
(Cevabı varın) 

Pazar günkü hilm~ 

jdi. 
BiR TETK1K 

iz (Knbur) 

Evvela dündenberi ağLıma içki 
koymamaği\ yemin ettim. Saniyen haya· 
tımda o kadar çok içtim ki doktor al
kola asla müsaade etmiyor. 

- Hakkın var. 

- Salisen de sabahtanberi yarım ki· 
lo rakı İçtim. Artık içmeğe tnkat kalma
dı .. 

BiR MANi 

Mezbahanın · varidatı 
eksilmesin diye ... 

meşguldür. 14/11/937 pazar günü J(a: 
şıyakanın Soğukkuyu mevkiinde fak:~ 
halkımızın ve köylümilzün ellerinde 
bir iki kilo etlerini müsadere ettiren=: 
lcdiye müdürü bay Karni ile ıner ıııJ 
Amiri aleyhlerinde vilayet rnakaıı1 d 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : .. : 
• •• • ·o k k · E rne oy~ 

---•---
Mezbahasında ke x. 'k~ ı· 'ni bllJ 

silen etleri 
yaplıı;lmız şı öyetle va ı muavı l• 

mÜsa- Cavit derhal polise emir vererek bll 
kın etlerini inde ettirmiştir. . ·iiı' 

dere ettiren karşı- Bunun üzerine köy pazarındaki \o· 
!erce köylü yaşasın cumhuriyet hil 

yaka belediye ami- meti, yaşasın Atatürk diye bağırın13lııt" 

Ti aleyhinde köy dı~kide bir köy kanununun köylüYC,~ 
ihtiyar heyetinin halkımıza verdiği medeni hakları a:ı~:ıl' 

altına alarak bu pazardan satın . ot 
.. şikayetleri.. etleri mezbaha varidatına sekte verıY ıı· 
: bahancsivle mıı .... d"re ettiren l{arŞı}'...ı 
••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••• J ~ ~ r, u• 
Karşıyakanın Örnek köyü ihtiyar ku- ka belediye müdürü ve merkez ~:~-

ruınundan aldığımız bir mektubu ay- aleyhlerinde btitUn köy halkı BaŞ" 'lii• 
ilig· e vı nen neşrediyoruz : ~ete, vilnyele, miiddeiumunı ' j]t&; 

cAtatürkün son nutkularında köylü-: yel idare heyetine ve matbuata ş 
l'Ü sıkıntıdan kurtarmak ve hayatı yetler yaptılar. . te
ucuzlalmak çarelerini temin etmek tav- Köylümüzü ve fakir halkı dcrilluıerl 
.siye edilirken mezbaha şirketinin bele- cssüre scvkeden bu h&disenin .. ;u bıl 
-diyeye geçmesine rağmen et fiatlerinin 

1 

derhal mahkemt'ye verildiler. Ç~ dur· 
hala eski halinde bırakılması fakir hal- yi.izdcn köy pazarında alış verıŞ·~ 0ı9ıı 
kımızı müteessir etmektedir. Bu yazıla- muş bir gün evvelinden kesilnlt-. lc {ıı• 
rımıza hak verdirecek acı bir hakikati yüzlerce kilo et satılamamış bir çoı.ığrll' 
olduğu gibi hükümetimize ve milletimi- kir vatandaşlar dehşetli zararlara şe"· 
ze bildiriyoruz. mışlardır. Köy kasaplarından baY ,bLl 

Ö k k .. ·· ·· d k" 1 1 aJaınıŞ• rne oyumuz e se ız yı cvve ket beş evladını bir ar~·a sır " l3~ 

ık.. ka 'b' k l · erecek· oy . nu~.u ~ucı ınce resmen uru - çocukların nafakasını kım v e iStİyor-
Bir Alman lınyvanat alimi, yer yüzüıı

ae ynş:ıyan bütün hayvanların cinslerini 
ta:ınif etmiştir. Bu t ~nife cöre dünyada 
460.000 cin-, muhtelif hayvan varmı•ı. 
Yalnız 280.000 böcek cinsi mevcutmuş. 
Alman alim, tt-ıkikinde 1 3 bin cins ku., 
12 bin çeşit balık 1640 cins yılan, 2000 
cins örümcek kaydetmektedir. Buna mu

kabil nebııtlar :.leminde is yalnız 150 

Ağladım ııyağında 
Güleyim kucağındn 
Ate~ mi var yanayım 
O kızıl dudnğında .. 

ınuş bır koylu pazarı vardır. bu gece aç yatacağız, b zden n .. ,JUil{iı> 
~ Karşıyakanın civar köylüleri hep bu Jar.:t diye ha •ırırken bütün ko.> tcsPit 

pazarda alış veriş ederek şehirli ile ta- zarar ve zı~ anları bir heyetçe dntıl• 

bin cins vardır. ,-

BiR BiLGi 

DiZ dlP.infz 1 ostUmU hiç... Hiç beğenmedim. 
Sizi dosUarıma t vsiye ttmiycceğlm. • 
llü~manlarımza tavsiye ediniz b - na ı1 an ... 

BiR REKL -.r.1 BtR TEKLtF 

Bir Avrupa gazetesinde okunmuştur: - Namusumu kurtnrmak için yüz li-
İnsanların nabız.lan yirmi ile altmış ya, «Muhterem müşterilerimize üçüncii raya ihti}·acım var. Bunu bana verir mi-

erasında ve dakikada 70 - 75 defa atar, defa ilan etmekle büyük şeref duyanz sin? 
ayni müddet zarfında ise fillerin ki, mr.ığazamız tekrar ifliıs etmiştir. Bi- - Maalesef yalnız elli liram var. 
nabzı 25, köstebeklerin ise 150 defa ;ıt- naenaleyh mnllarımızı çok ucuza sa:ıyo· - Zarar yok ..• Hiç değilse namusu· 
makta imi:ı.. ruz.:. J mun yarısı kurtulur. 

BiR TURKO 

Yine toparlandı dıığın dumanı 

Bir güzelin knldı abdı amanı 

Şimdi geldi sarılmnnın zamanı 

Ağla kuzum ağla ben yandım ağla 

Aşk ödüne yandım ciğerim dağla 

Behey çamlar çamlar .. Sakızı damlar 

Bir güzele gönül verdim adamlar 

Görmeli yari gözüm kan ağlar 

Ağla kuzum acla •.•••••••••• 

~ 
1 
nışırlar. Köyümüzde sıhhiye ve Ziraat edilerek J ndarma mevki kumıı~ı tıı• 

1 
vekaletlerinden vaktiyle gönderilmiş köy iht y r h yeti ve Parti başka ıtıd• 
müfettişlerin muvafakatiyle ve raporla- rafından tut ılan zabıt varakası ., 

1 riyle kurulmuş fenni ve sıhht bir mez- deiumumiliğe verılmi tir. Ve Sa~ 
baha ile etlerimizi sıkı bir muayeneden 1

1 

let de bıldırtlmiştir. ltcııı yiı1'; 
1 geçiren mütahassıs bir baytarımız var- Memlekette koyhinün v~. hare çnhş.-ıtl 
dır. Türkiyenirı bir çok nahiye ve kaza sek haklarını korum k uz~ ilca '1' 

1 merkezlerinde bile bulunmıyan bu sıh- kıym tlı gazet nızle bu . hnk ı.g~Iarı 
hl ve fenni mazhariyetle örnek köyu pa- mızın n sr<'dilmcslni derın sa.> 

j zarı sekiz yıldan beri halkın sıhhatine la çok a ederiz. .. .. h lkt ıtlJ' 

1 

ve kesesine hizmet etmektedir. Karşıyaka örnek koy~ ısl 
Halbuki Izmir mezbahası yalnız para mına ihtiyar heyetı re 

kazanmak ve halkı sıkıntıya sokmakla AHMF:l' 
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BIBLIO&RAFYA TETKiKLERi : -

PiÇ KURUSU Ya.zan 
Herbert Melzig 

:··································~ • • . . 
i T ARIHI TEFRiKA i 
• • . . • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

............................. U.,ZllılllE~EDl----mzlrlmımll ............ . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

52- Ya.zan: Kemalettin .Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 
Bir Alman tarihçisinin Türkiye hak
kında yazdığı çok değerli bir Artık ""biitii~ ..... Pii~İ;~ .... h;~~;ı;~mıştı Marul Alman t«Tihçüi Habat Melzig, cAT A· 
TVRK-. i.imli ve üçyüz ıahilelilı bir aa )'CIZIJ11f ve 

eser 

Belki bu akşam Sokolaris ölecek ve yarın ..• imparatorun amcası n.,,-etmiflir. B. Melzig eılıidenberi Om1anlı ve 
TiirJı tarihi ile meıral olmaı bir ôlimdir. Kanuni 

Başvekil olacaktı. Bardas bu sevinç içinde daha şimdiden Süleyman devri haklıında gayet renif etiidla yap-

kendı.sı·nı· Başvekı·1ı·n yerinde oturmuş görüvordu m1Jfır. Türkçe bildiği için gaelı memleketimizde 
'J ve gaelı b«flta memeleketlain evrak hcızinelerin-

8a ıece .. Nihayet yann gece baıvelül 
Solıolaris mutlaka öbür dünyayı baylı· 

hcaktı. 
kendisinin de 'batvelilet makmmna 

~eti muhakkaktı.. Onun bu maka· 
1ba söz diktiiini Bizanata bilmiyen yok· 
bı.. Hele Sokolarisin esrarla ölümünden 
._... küme o varken batvekil olmalı 
l&aW etmezdi.. 

Daha ıimdiden kendisini baJvekil ıö-
._ Banlas, ondan sonraki pW.U ha· 

lllrlaınaia bqladı. 
larda., oduında yalnız kalmca son bir· 
~ ıünlük bidiseleri tekrar göm önün· 
de c:anlanclırdı. 

Artık bu aon zaferinden emindi. 
Artık yüze yüze tam kuyruğuna ael-

lllİllİ. 
kom.,lo.. Sokolariain ölüm kuan.. 

'I' eodora ile fikir birliii.. Zehirle ölüm .• 
Mi.yet muradına erme .. Batvekili .• 

8eUü bu ıece •• 
Ye niaayet yann sece her iş .• Htqey 
~ olacakb .. Haris adam bu leYİnci 
~e Teodoruun V asil hakkındaki Mn· 
Jerini hatırladı. 

.\.,.U zamanda sarayda, imparator 
~ MiteJin eünbiit ilemlerinde bu· 
hınn.a.. l&zungelen kaduu diitündü. Te
°"-aya o bir kadmdan bahsetmifti. 

Bir bdm ki ba,Ulan tarafından ii· 
'-1 edilmiyecek.. Ba,ka1annın tuzaima 
da....:... k -,.-,.ece .. 

ehemmiyetli mmtaceliyetini anlattı. 
Sarayda, imparatonm ve Vasilin ya· 

nmda bulunmaauu istediii ve tasarladı· 

na, kendisini kimsenin sörmediğine ka- de ve lıütiiphanelerinde bulunan Tiirkçe metinla
naat getirdikten ıonra bot sokaklardan den iıtilade etmiffir. 
birine sapb. 

Arkasına ald·'" boy pelerininin yaka. Yeni yazdığı cATATORK-. lıitabı, Atatiirlı'ün 
İl kaduu oraya biran evvel göndermek -· L • ti" l · lan .___tal L -b ıuu kııldırdı. Alelide bir insan gibi yü- epiz JClnııye Y e onun eıerı o llRIT af ,_,. ını 
lizundı. , .. v bafladı ve büyiilı Türlı inlıılôbını, lmvvetli bir tarihi ve po-

Ve daha evvel de bu kadına vaziyeti nımB~~k' .__,: t litik görüıle anlatmaltta, inltılcibunızın huaniyel· 
ani tmak On ld t k · ed' ır 1 1 ıoa.a sap ı. ' L - l · • all b" lıild l • .. u e e e me ıe3p ıyor· Köte baılannda durarzk etran .ükan- laini ve mucıp ıeuep aını etr ı ır fe e an al· 
du.. dil . Niha makta "rd"'M .. b::....::.ı.. malıtadır 

Yerinden kalktı.. ettı. yet ıo ugu .. ,._ • 

Muuaun üzerinde duran bir ç&na gÜ· 
miit bir çekiçle vurdu. 

Kap.dan giren UfAia: 

-· Araba hazır olsun.. Dedi. 
On dakika ıonr~ arabasuım içinde idi. 

Arabacı nereye gidilecetini sordu. 
Bardaa gideceii yerin adresini •erme· 

di .. 
Son derece ihtiyatlı hareket etmek İs· 

tiyordu. 
Sadece: 
- Çek.. Decli. Nerede durmak ve 

nereye ıitmek lizuneeldiğini yolda ıÖy· 
)erim.. 

Araba hareket etti. 
Birçok caddelerden geçli.. 
Bardas. arabanın içinde mütemadiyen 

arabacıya istikametler veriyor : 
- Saia dön .. Sola sap .. Doğru ait .. 
Diyordu. 
Nihayet tenlaa ve karanlık bir yenle.. 

Bir dört 7ol ajsmcla arab.cıya: 
- Dar! .. 

bir konağL. Mavi boyalı bir konap Mebigin enri hakkında bit lilıir edinmeleri için 
doğru yürüdü. olnırlarunıza radgele bazı pasajlarını veriyoruz • 

Bu konak.. Bianam ınethm labİfesi.. l 9 Mayıata Mustafa Kemal Miralayhia terfi etti. Anbur· 
Hipodromun m.,ı.ur pbek •bela& Te- nundaki muharebeler temm\lz sonuna kadar sürdü. lngiliz-
osyanın konağı idi .• 

- Bitmedi -

Roman yada 
Yeni kabinenin ıe,kltl:-e 

do§ru 
Bükre~ 14 (A.A) - Rador ajansı 

ler, muharebeye, yeni ve bü~ük kuvvetler ıokmağa devam 
ediyorlardı. Aiır havan toplanm da karaya çıkamuf olduk· 
larından, Türk mevzileri, İngiliz kara ve deniz bataryaları· 
nın devamla ve imha edici atqi altında idi. Mustafa Kema· 
)in 19 uncu fırkasından maada, takviye için daha bqka fır· 
kalar da getirilmiıti. Cephe, timal grubunun kumandası aJ. 
tında olan her iki Anafarta aaha11na doğru, yani, ıimal İsti· 
kametinde uzanıyordu. 

bildiriyor. Mustafa Kemal, lngilizlerin, kendi cephe.ine kat'l darbe• 
Milli köylü partisi B. Jan Mihalache yi bu noktadan indirmeğe kalkıtacaldannı önceden tahmin 

kral tarafından kabul edildikten ıonra etti ve muhtelif kumandanlık.lan grup ltumandanlığmda bir· 
gazetecilere verdiği beyanatta Romanya le~tirmek lüzumu olduğunu derhal gördü. 

cephesi partisinin reisi bay Vaida ile an-ı O .. k l d 1_ d b · k d w . . . k'l çüncu o or u Kuman anı u zarureti avTJyama 1Kln· 
la,mak prtıyle kabıneyı teı ı e memur d 'k d. 1_ d k zah k . llk t k . an onu ı na e ınceye ıı;a ar ço met çe tı. a vıye 
edildiğini blidirmiıtir. k ' I . k d d k d' · b' )''- h k • G I R uvvet erme uman a e en ve en ıııne, ır J1Lte are et 

Bükre~. 14 (A.A) - azete er o- . . . 
manyanın Roma sefiri Jean Lugozaau- edebileceklerini aöyliyen bir Alman mİ· ı dece hır sahne ıdı. 
nun istifasını haber vermektedir. Bu ha- miralayına, kısaca ve kat'i bir ifade ile: ···•·············

1
·:· .. ··.:kse···"k"·········· 

b d. . hfill · d b" .. ._ b' H l d d A . . Mustafa Kema ı yu kumandan· er ıplomaıı ma erın e uyuııt ır - er teY yo un a ır. razıyı ve 
· ç·· k" · f r. d·· . d d h · · bil. B ların çoğuna üstün kılan vasıf, ölümü 

yesesi gibi fesatçı telkinlerle kamoy :ıe. 
hirleniyordu. 

Emrini verdi. Bir kadın ki batkaJanru, batta impa· • 
tatar '--•- ·· herk · =~al edecek Arabacı durmakla beraber hayret etti. 

alaka uyandırmıştır un u musta a ıe· uımanı ıız en a a ıyı ıyorum. en ka k 
f
. . : . . . . h ı·h k d w• ı istih r etme ve §t!Caat göstermek hu-
ırın yerine baıka bırının tayını a ı azn. umanda e ecegım ·· d ask l . .. .. .. 

d d •W h' k 1 k 1 · • t susun a er erme en buyuk onıek ol· 

Memleketlerini Kıbrıs adasına ben
zetmekten utanmıyan, Osmanlı devleü
nin çöküp yıkıldıtı o kara günlerdt 

Türk vatanını ecnebi himayesine ver
mekten başka bir çare göremiyen TUrlr 
gazetecileri vardı. Onlar, medeniyet ol• 

ouuma uzere en aa• Ç'!.....t..!! d-.1 w rd b b' ._ laerfıeai kendi tuzaima dütiirecek.. uuau unıJJSU J• e eve emer ır 
a ıger ırço mem e et er ıçın mevcu Cevabını verdi. Miralay da buna ka- d 
1 d. ı · ı · · -'- J ması ır. o an ıp oması meıe eıını teArar ortaya ni olduğu için, hu kararı umumi karar· 

• teY yoktu. Bardaa arabadan atladı. 
Bir kadm ki Bizanaı iyi anlamq ola· Ha eli d"' .. Gid w • atmıı olacaktır. giıha bizzat telefonla bildirdi. 
~ . - y onun.. eceaan 7ere 
..m. _Ye ~ çevirmekte mahareti tec· yayan aic:leeeiim. Dönerken de arabaya O, eski kuvvetleri ihya etmeğe ve fi. 

kirlere yeni bir şekil vermeğe azmetti .• 
cHal> de ne varsa hepsini reddetti ve 

Mustafa Kemal, genel kurmayla mil- gunluğunu Türkiyeye mllnasip görml. 
nasebetini muhafaza etti, bir taraftan or· YA ı da d') · la dt .a:n..._-,,:_,ı._ ur ar ve man ı enıyor r , ı:WJBAı~ 
duda artın!§ olan kısımların en ufak m ~ır-. 1 1 1 keti ~--ag up o muş o an mem e n .. ""9 .... 

·-. eclilmit Wunacak.. ibtiyacnn yok.. OtobUsle bomba pallaıh 
Ye Banlas ~ a kadını saraya ,.,. Dedi. Kudüs, 14 (A.A) - Bir Arap oto· .___,Onu Uçüncü Mitel ile Vasilin kar. Arabacı atlann hatun çevirdi. büsüne bir bomba atılmıotır. Bir kadın 

...... dikec:elc.. Araba .. Gecenin karanlıjıncla ve ka· telef olmu, dört erkek yaralanmıotır. 
yalnız atiyi, Osmanlı devletinin enkazı 
altından, Anadolunun tükenmez kuvvet 
kaynaklariyle beslenen milli bir Tilrk 

hareketlerini takip ederken, diğer taraf- ı 

tan dap-ft-lft-- si _ _. tr'L-' aşağı galibe teslim edilmesi için elle-
' "fuau.&CU ... , YiUU en MUU&rmı ve 

mili tte ·~n.. L ti' b. kil 1 r!nden geleni yapıyorlardı. Her tarafa e gı1.u.çe .. uvve ı :ır ~ a an 
reaksiyon tezahürlerini gözü önilnden kol salmış olan bu propagandanın Jp U9" 

. ları, sultan sarayı ile ecnebi genel kur. 
C>nı.rdan ıelecek tehlike için bu "-· ranbk sokaklarda kayboldu. Otobüşçüler de atq açm1tlar ve iki Ya· 

"- ralna kalkan yapmakla kalnu,.acak. Bardu etrafında kimsenin olmadaiı· hudi kadını yaralanmıııtır. 
.&----• L-~ •--:-1.- ••••••••••••••••eeeeeeıaeeee•••••••••ı••••••••eıaıaeeeeıe•ııeeı1ee11eea1111eeııeeaee 
;;:: ........ 'ba IUIUDI vuı....9- Ye .. 

devleti kurmak emelini takip etti.. o, ayırmadL Gerek askeri gerekse sıyasi 1 h be 1ma da' . 
· '--'·'-·-da tam b' . 'ha t...ıı. .. ıl may arının a r a ıresınde idi. 

Türk milleti için biricik kurtulU§ i,mkl- vazıyet llilAAU• :ır ınti .IUl3 

1 A d 1 "de nl etti ve lnb"bamı, dünya harbı sonunda- · ·" · · · ·" · · · · · "·" · "· .. · • · •· · ••••••••••••• 
nı o an na o unun yenı n ca anıD891 M taf K 1 h ] aiJ.1.1.. 
fikrini, ıuurunda milli bir a:ır olarak ki cihan hidlseleriyle mezcetti. O, o us a ema • ırpa anmış, t1111 

ta§ıdı. gUnleıde, bpkı bUyük bir meyıian mu- elinden alınmış olan bir milletle tarihe 
harebesinin arifesindeki ruh haleti ile yeni bir devir açmak için mücadeleye 

.. v::ı:--==.-.... - Gönül yarası 
.a .. Yalaaı Budum delil, Teocloramn 
... --- 'ba idi. 
~onm amcuı, impantorua an· ....... : 
- 8öJle Wr luadau - ............. 
~ ....... vaidde ........ -

t:..ı~ diitlknit, bansi kadim babr· 

............... •önceiİL· 
..::: oda 1alms kaLLiı saman ilk di

Tn,..-, cell&clm elinden km
......... Solroluisin ..... yerle,lirdiii 

~ olal•iaJ tekrar muhakeme etmek 

'l'Iİhnba sebiri Sollolarisİn hizmetçi. 11 
..... Y• vediiini aöylemifti. 
~ hapekilin siin)eri değil, saat· 

'-1, t..tta dekiralan saydı idi. 
~ 'ba anda.. 

' t...,. 8-pellilin ... anda zehirli ye
....._ J'emİf ve ulairlen-* ölmiit ol
:;.. ldinaaJi Bardaaa ıöriilecek itlerin 

& 

~k .. ~~~~~~~i"~~ .. hıtlİ~~k'?'" yaşıyarak, soğukkanlılıkla, büyük dev- girişti ve bu mücadelesinde, ruh kud-
Buaiin içtimai ve ailevi hayab içinden kemiren bir dert, için. }etlerle halifeye karfı stratejisini hazır- retinin dilnya yüzündeki bütiln slllhla· 

iİçin kanayan bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez ıönül ya-5 Tilrkiyenin de hafta bulunan fikir ladL Hedefini can ve yürekten tespit ra üstün olduğunu ispat etti. 
iruıdır. Nice YUVALAR, iyi bir naaihattan, yerinde bir tavaiye-5 ,.umlan, aiyul bitkinlik ve fikir kau- etti. Bu hedef : cHilrriyet ve vatan!> ............................................ . 
5den mahrumiyet yizinden bozulmakta, ne kadar GENÇLERi 111 ortumda bu suale cevap bulmak için idi ve ondan 80nra da ruhundan kopan Loyd Çorç, ne Fransanın ve ne de 
:dertlerini dökecek kimse bulamamak ve devalarını bilememek! bfalarmı yoruyorlardı. Bunun, Tilrk mücadele parolasını verdi : Istiklll ya- Italyanın Türkiyeye karşı harbe girif-
~;,ünden hayat istikametlerini tafırmaktadırl:ır. i. se;rilfüne söre cevabını yalnız bir ki· but v.lilın' mek niyetinde olmadıklarını anı---ı.. 
:'- • • ·' blliyoıdu. O, bu cevabı ıuunmda mil- u " ~ : ,. ,. • ,. , • .. .. .. mecburiyetinde kalınca, o mqhur cCaJI 
i GAZETEMiZ bu mühim hayat yarasına ayrı bir yer ayırma,.! n bir sır olarak tafıdı. h~bİ··;;~~"~j; ~tın aİ~ ... ~lan of War> ı ile dominyo.nlara bq vurarak 
kır. Haftanın muanen cünlerinde aütunlarunızda aoracaiuuz sö-i Bu meseleyi TUrk milletinin hallet- ajan Salt Molla, Anadoluda ölenlerin, yardım istedi. Ancak, harpten yalım 
iaül dertlerinizin cevaplannı bulacak, bocaladıiuuz tereddüt3 mesi lhım ıeldiiini ve bu davanın hal- lalim dinince cŞebit> ııayılmıyacaklan- Avrupa yorulmallll§tı, dominyonlar da 
iİçinde belki hayatınıza bir istikamet verebileceksiniz. li Avrupa kabinelerinin verecekleri ka· nı yazarak, Türk milletini aşağılıyordu. yorgundu, bu itibarla yardıma geleme-
• : rara ballı kalınamaaı icap ettilini yal- ikinci AbdUlmecidin hafiyelerinden Ali I diler. Takip ettiği Türk politikası yüzUn. 
i B • y l•mini~n ne,,eJilrnai- nız bir tıek kiti bUiyoıdu. Osmanlı tarı- Kemal de, yabancı propaganda emrin-

1 
den kendi memleketinde de hücuma i ıze azınız: ni İatem~aenis on'! ~a b1nbı geçml§teki asırlannı, yalnız o tah- de : c - Türkiye kendini idareden uğrıyan Lyod Corç, Mustafa Kemalin 

• ayrıca ıtaret edınıs. lll ve tefsir ederek tarlhin gizli karan- Acizdir. Medeniyet istilA ordulariyle iler· yalntz istiklAl harbini değil, politika oyu-
iM elttaplarınız, ba •ibi itleri çoJı iyi bilen miitahiıau bu ~ 

1 

na muttali olmU§tu. llyor!> diyerek, kendi vatanının aley- nunu da Jraı.anmJ§ olduğunu teslim et-
=•-.n....a•• •öndmlecelı v• ---ları •aefemime ne,..-,ı.·ı.-1..: I.•-~ n...ıı __ ,,...__ lr' edi. Tü" ,_, k b . tind kald 
~:.: .... - ..... -,,., ecı ...... ., ıMS"fiıınli"~~·~·<>=İ~· ana ;:'':!.;:--::refaha ~~ me mec unye === ı . 
• • .1.--l'LZ-!- U-ia] '----~l-L-~;..- 1~ idd 'a6 la ka .. ••• •••• •••• ••••. •. •• ••• •••••••••• ••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• yasa wu-ll&.llllll MIÇ ı AV~ •- muş o.ıuuğu · ia edilen -.JSU' mu - • • 

HALK MASALLARI 
Laiif ümf. Kmu Ufa lum.ı.ı...Liı ... , ................ -.ı. ..ı....;,. ıi.,;kte "' diıiiın ,.pulu. Meoud 7-J;;. On- IS V iÇRE 
man duymUf ••• UyanDUf. fakat uyandı· ptan çocuk ta delikanlıdan olan çocuk· lar ennif muradına dansı doetlar b.... Anti• lıomüniat paı..fı.,. 
iuu belli etmemİf... ı•'llf· .. Delikanlı dünyada hep kuru kafa na... R .. 

Göz ucu ile dikkat ediyormUf.. olarak sezmekten bdr.nut manm11 ama giremez 
sib~~: d~=I ~:!=e :=r.ı~ ::..~·Bir kere peri kmıun eline düt- Kaplumbağa kız Beme, 14 (A.A) - Milli ko~ 
kıp yükün içinde kayboldujunu ı&r· K.zcaiız onlanıı ikiaini bi• yatakta sö· - ı - Lozanda top1-n dıt itleri konü.yonun-Evvel Zaman 
miif... riince tatalar. Çocuiun be,iiine yalda· Bir VU'DUf bir yolmıUf. Tannııın ku- :,:;:;;= ..::n~ran;e Vuc:elle 

1 • d Hemen ukaaından o da yateimdan p. Bakar ki aGnet betile vumıut ve mı- 1 Jmı Evv l içinde kal a ranaa le 

Ç l n e kalkar.. GiyinU. s..... bir bat örtüaü .. m.ı uyuyan yavrunun sözlerine dÜfoo u ço Uf.·. • e zaman ' - akt~ ~- anı....,....nın tudikini tav-
alır. Yükün kapJmU açar.. miif ..• Hemen hatmdan haf örtiWinB çı- bur~ 1~ hlllriimdarın ilç m,.e eblliftir. 

_ 2 önünde bir merdiven ıörür. kanr, çocuia BÜnq ıelmeein diye be· ollHu .. :Umdare ir e...a...n.~ ..... L -~il B Meenuınfdad zuhal ~r eden bir 
Meıdivenlerden korkmadan iner. fİiİn üatüne örter ve ıerİIİD ıeriye ıel· u-. • "&~""" O&UtmU§, _. v_.e e · otta e er 11;onse)'İn an-

KURU KAFA Kar,ıaİna bir bahçe çıkar.. diii yoldan dCSner... Oduma avdet sil ve terbiyelerine emek vermi§. Niha- ti..ltomüniat pakta iltihak imUmm del'· 
Bir bahçe ki.. Misli dünyada yok.. eder. Yataima yatıp uyur. yet llçil de bUyümuper, yetipıİfler, ev- Pİi ettiii hakkında dolatan pyialan kat'I 

1( Vakit gec~ yarıaı olduiu halde bah- Meier peri km, bunlan sörmiif, fakat lenme çalına selmJtler.. olarak yalanlamıştır. 
1&.....;~d kıza. burada hizmet eden ha· - Sen ne güze) teYsin... çe gündüz.. Gür~ her tanfı bol ı,ığı ile se.ini çıhrmamJf... O memlekette b1r Adet vanmfo· Evle-
~ llQ b'. k ahp -. Aktaın ın: Diye oktar.. yıkayor. Kızcaiız aittikten M>nra hemen deli- necek delikanlılar ellerine bir o 
~ 8'ı iiatü bir kuru kafa gelir, Vakit geçtiği için kendi de so. ~ .ur, Kızcağız: bn)ıyı uyandınr,meseleyi anlatu. atarlanmf.. Ok kimin evine diqene o 
'lir. Sen kuru kafa bu konağın ııahibi- "uru kafanın yanına yatar. - Allah Allah ..• Bu ne ittir, burua - Bu insan kw. der, çok temiz bir evde bulunan kızı o delikanlıya alırlar-
.__ ~ de onun kansı oldun.. lıte ıu- Aradan bir zaman geçer. nasıl bir yer.. )uz ... O sana benden daha layık ••• Ra. Dll§· 

le,__ ~•tak odanız.. Kuru kafa, kızcaü···- uyudul7una D" d"' .. k hah d d 1 w h b ak · ecl' O lik --~ ....... • ıye utunere çe e o apnaga atmıw ozm JSteın ı. ete yav· HUkiimdar ojullumı evlendirmek is-
"-a beıcı hlerak ve heyecan içinde ak· hükmederek usulcacık kımıldar. hatlar. Bir de ne görsün ..• Delikanlı bir rumuzun da üstünü örttü. l(Ünetten ko- terken bu Adete U71DU§·· Evvell büyük 
dı ol.ar. er. Sular karanrken bir patu· Silkinir... aiacm alhna serili ıüzel bir dötekte, rudu. Artık dünya yüzünde de kuru b· ojl bir ok alıp atmıf. Ok z1rin • 

Bir ~ Yirmi bet Yafında ayın on dördü gi- pulanta gibi bir kızla koyun koyuna ya·ıfa olarak yqama .. Sana müsaade .• Git . u . . k ':e evıne 
lait ~ ~br ~i yuvarlana yuvarlana bi bir delikanlı olur. byor .. Yanı b.,Jannda bir betikte de o kızın kocası ol ... Size elimden ıelen dÜ§DlÜf· Vezırın wnı bUkümdarm bil-
~ b • Reliyor. Yavaı yavq yataktan kalkar.. nur topu aibi ıüze1 bir çocuk uyuyor. yardunJ yapanın. Ara ..,a da seni ya· yük olluna alınlflar. 
~~r.' • • Odanın kötainde büyük bir yük ka· Meier bu pırlanta aibi luz bir peri kı· nama çalınrun. Yavrumla senin hasreti· Ondan IOnra ortanca ojlu bir ok at-
~ ~ IÇm elleri arasında kuru pJSı varmJf... zı İmİf ... Delikanlıya &pk olmut••• Onu ni unuturum. Dllf- Ok zensin bir tüccarın evine dut-
~ ......... ' kaldırır, binhir itina ile ya· Bu kapıyı açar ve yükün içine ıire•ek kendine bailamJt, dtinya yflzUne hep Delik.anla, kmtulduiuna memnun. ar· mUf .• Bu tt1ccann kwnı da hilk\imda-

.. a..:~r. Yataia yahm. Öper kaybolur. kuru kafa halinde çıkanrnu, ve ancak tak kuru kafa olmad.a evine diner. Ks- rm ortanca ollu ile evlendirmlfler. 
Yatakta yatan km:alam ~ tok Jrwli yanma p)mek ı.- lawa Jahlaaa calma ~ pel'. KD ... bk.... - h: ııli -

Foto Kemal 
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Nasıl B;ı MiGFERLİ 
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ALTIN ÇiN 
................................................. -............................................ . Casus Kadın Bayan "Körpe çiçek,, kadını habersizce • 

evıne 

-2-getirmiş ve banyoya sokmuştu 
Marlh Rlchard'ın Hatıralara 

............... A Y IŞI GI ............... = 
...•.............. : . 

Çinin hovarda alemlerinin E 

yıldızı olan çok güzel bir 
kızdı. Bir gece .• Çinli ahbap
larla beraber yaptığımız ickili 

' bir eğlentide birçok kızlar 
arasında bu baş döndürücü 
güzel kız da vardı. 

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

-5-
Baynn cKörpe Çiçek>, evine gider git-

Onun bu t!!klJi canına mınnclti. 
Fakat tereddüt ediyordu .. 

mez dü~ünmii~··· Bizi beraber gören - Ya üstümüze geliverırse .. 
kadının gevezelik yapmam.ası, işi ko- Dedi .. Derhal tereddüdünü izale ct-
casına haber vermemesi için bir kurnaz- 1 tim : 
lık dU§Unmilş ... Ve bulmuş ta... - Nereden gelecek. O ancak akşnm-

Bana gUlerek anlattı ~ ları eve gelir .. 
- Ne yapayım, dedi. Baktım iş kö- Dedim .. Halbuki sizin nerede ise öğ-

til ... Eğer stz.inle g8rilştilğUm duyula- le yemeği için evinize döneceğinizi bi
cak ve bu itte kocamın kulağına gide
cek oluna, bütün yavaşlığına, IakayUı
ğına ~ terefinl korumak için be
ni öldUrUr .• 

Mesele- can meaelesi idi. Hemen ge
veze dediğim o kadının evine gittim. 

Benl biraz soğukça b~ıladı. Buna 
aldırış etmedim .• 

- Aman kard.~ ... Dedim ... Sen be
nim eski dostum ve arkadnşumıın.. Sa-

na çok mühim ve hayati bir sır açaca· 
ğım .. 

O, geveze olduğu kadar da meraklı idi. 
Sözlerimi can kulağı ile dinfomeğe 

koyuldu. 
Ben ona bir Avrupalı tle münasebe

tim olduğunu söyleda. 
- Ne yapayım, kardeş, dedim. Bili

yorsun kocam beni ne kadar zamandır 
ilunal ediyor. Hem konuşt:ığum A vru
palı 90k gll:ıcl. çok kibar, çok terbiyeli 

bir adam. Hani diln yanımda görmüştün. 
Işte o ... Bir evi var ... görme ... Görsen 
bayılırsın ... Avrupılılar evlerindeki ya

pyıoları hiç bizim yaşayışımıza ben
zemiyor.. Soha takımlan hayrete de
~r.. Bir yem.ekte sekiz on tabak kirle-

tiyorlar. Dart beo çatal kaşık iki üç bar
öak kullanıyorlar .. Hele banyoları.. Hiç 
ıte temWenmeğe ihtiyaçları olmadığı 

halde her tanrının gUnü yıkanıyorlar. 
Yıkandıkları yer inanılmıyacak ka

ôar gUzel ..• 

Ben b8yle ballandıra ballandıra anlat• 
tıkça onun merakı bUsbUtUn artıyordu. 
Esasen maksadım da onu mera'ka sev
kctmektl .. 

- istersen bir giln o evde 3rokken se
ni götiireylm .. Bak gör ne biçim yer .. 

Dedim. Kabul etti. Evi görmek için 
bugünil İntihap ettik. Tabii size hiç ma
ltlmat vermedim. Sizin dışarıya çıkma 
saatinizde onu buraya getirdim. Evi 
gezdirdim. Nihayet banyo dairesine sok
tum. 

liyordum. Bir tarnftnn da gözümü saıı
thnden nyırmıyordum. 

Soyundu.. Çırılçıplak oldu. 
Banyoyu kendi elimle doldunnuş-

tum. 

içine girdi. 
- OOh .. Ne güzel. .. 

rada mı yıkanıyorsun. 
- Evet. Dedim 

Dedi.. Sen bu-

Gıpta ile yüzüme baktı. 
Ben, pltınımın netice vermesi için si

zin bir fm evvel gelmenizi bekliyor ve 
sabırsızlanıyordum. 

Nihayet derin bir neCes aldım. 
Kapının açıldığını ve merdivenden 

ayak seslerinizi duymuştum. 
Benim banyo <lai,rcsinde olduğumu 

Çok .. Çok güzel kadın! . 
Alman casus teskilô.tını tek basına bu 

~ ~ 

kadın idare ediyor. Tehlikeli, 
korkulacak ve yaman birşey ... 

ilk defa kendilerini bu yeni usulle 
bir hayli hnkladığımız zaman hiçbir şey 
anlamndılnr ve o kadar hüyük bir deh
~et içinde kaldılıır ki tayyııreme: cCe
lıennemi tayyare> ııdını verdiler 1 Sonra
lan, tayyaremi tahrip etmeden beni ele 
geçirmek emrini ıılmış olacaklardı ki. bu 
on zamanlar, beni kendi hatları üzeri· 

ne İnme ":e mecbur etmek için, ellerin· 
Ç n ıl rtn L rn alı a den gelen her şeyi yapıyorlar. Bundan 
nnlatınak ve merakıııızı tahrik etmek M seleyi bılmiyordum .. K dıncağızla birkaç gun evvel, yine üç cAlbntro~> et· 
ıçin yuksek sesle konuşm:ığa baladım. hınız ş:ık laştıklan sonra geyinmesi için rafımı aldı. ikisini indirdim. üçüncüsü de 
Maksadım hem sesimi size duyurmak banyodan çıklıın. ı tabii kaçmakta asla tereddüt etmedi. 

hem de sizin geldiğinizi ona işıtt. rme-ı Beni görmeden sıvışıp gıtıniş. Yanı- Ağabeyim takdir ve heyeennlıı: 
me1tli. mn yalnız (Körpe Çıçek) geldi ve bun- - Mükemmel! Dedi. E.ğer muvaffak 
Sız merak ettiniz.. Banyoyu açarak ları anlattı. olursan ... 

içeri girdiniz. Ondan ötesini biliyorsu- Y lnız aklımın ermediği bir şey, bir - Evet, eğer muvaffak olursam öyle 
nuz.. Onu çml çıplak halinde gördü- nokta vardı. zannediyorum ki, hava kuvvetlerimiz 
nüz. Zavallı yüzünü size göstermemek Sordum : düşmanın hava kuvvetleri üzerinde bi.i-
için ellerini suratına kapadı. Kendini - Peki ... Bu plllnla onun gevezeliği-! yiik bir faikıyet elde edecektir. Sen de 
banyoda saklıyacağına o vaziyeti ile ne nasıl muni olduğunuzu uınuyorsu- pek ala bilirsin ki. hali hazırda, bir av-
banyodan dışarı Cırladı. Siz gülerek nu1- cı tayyaresinin takip ettiği bir tayyare· 
onunln şnkalaştınız. Sonra ç~kildiniz.... Kahkaha ile güldü : ye müstakim hat üzerine ateş etmesine 
Ben de plllnımda muvaffak oldum - Nasılı var mı, dedi, giderken bo- imkan yoktur. icat tamamiyle bittiği ve * yuna yalvarıyordu : 1 pervaneyle mitralyözün seokronizasyo-

Bayan cKörpe Çiçek> bana bunları - Aman nllahaşkmn . Diyordu, be-
1 
nu tanzim edildiği zaman, pilot yalnız 

arkadaşı gittıktcn sonra yalnız kaldığı- ni çıplak gördüğünU Avrupalı kimseye başma, pervıınesini lcırmak ve düıımek, 
mız 1..amnn anlatmıştı. söylemesin ... Mahvolduğum giindür .. , tehlikesine maruz kalmadan, önüne doğ-

Hakikatcn evimde, banyo dairesinde Sonrn : ru nteş edebilecektir. 
kndın sesleri duyunca hem merak hem Ben : COZEL VE ZARlF BiR GENÇ KADIN 
de hayret etmiş ve banyonun kapısını - Çocuk musun, dedim, o Avrupalı Pervanenin arasından ate§ etmek, 
rJ;mışlıın. senin zannettiğin gihi adamlardan <le- Carrosun de~il. Deperdussin düşündü-

Beni bir çığlık karşıladı. Bu çığl1ğı ğil... Ağzı çok sıkıdır. Hem hu mesele ğü bir şeydi. Fakat, istenilen neticeyi e]. 
koparan Körpe Çiçeğin arkadaşı idi.. üçümüz arasında kalacak bir sırdır. Sen de edemeden yaptığı birkaç tecrübeden 
Ne yalan söyliycyim.. Çok güzel bir hiç bizim sırrımızı meydana verir mi- sonra, işleri fena giden Oeperdussin, pa-
vücudu vardı. si ~ n ra sıkıntısından dolayı bu projesinden 

'Telaşlı telılşlı : 
_ Allah göstermesin. v zgeçmck mecburiyetinde kıılmıştı. De-

Dedi. Ben de : perdussin müesseselerinin ifl • sından son· 
_ O halde biz de senin sırrını kimse- ra. Snulnier bu icadı tekemmül ettirme

ye ifşa etmeyiz . Mü.,terih ol, dedim. 
Şıındi aı tık korkuı • fnliin kalmadı ... 

Nasıl kurnazlığımu ııe dersin ? 
Doğrusunu söylemek llzımsn bnynn 

( l' Örpe Çiçek) in kurnazlığı \"e kurnaı:
cn planı hakikaten şaşılacak kadar mü
kemmeldi. 

* Bit· ak,amdı . 
,... 1 Bır kaç Çinlı nlıbabı cvlme davet et-

mıştim. 

Içccek \'C eğl-.n"C -ktık. 

Çinli ahbaplar oldukça lı.ıttrı s.:ıyılır 
ve zengin kims~lerdı. 
Eğlence için Çinin çümbüş ulemlcri

nin ıneşhur bir k:ıç k"':.lınmı da g tirc
bilıp getiremiyeceklerinl sonnak neza
ketmd" bulundular. 

Ben: 

.-. Hay hn~,. .. D<!(liın .. I~aç tanesini is
tersı>niz getirebllirsinıı: . Evim emrinize 
aınauc ... 

ğe çalıştı. Fakat elde ettiği neticeler hiç 
te parlak değildi. Mitralyözün 100 mer
mi inden 60 ı pervanenin nrasındnn ge· 

çiyor, fakat 40 tanesi knnatlıır üzerin
de sekiyordu. Tabintiyle kanatlar da böy
le bir yağmura mukavemet edemiyor
du. ! lavada yapılıın ilk tecrübe bir fela
ketle neticelenmişti. Kanatlar kopmuş, 
tayyare düqmüş ve pilot ölmüştü. 

Ronnld Carros, işte o zaman, tecrü
beleri üze .. ine nlmı:ıtı. 

- Şimdi senkToniwsyon hemen he
men mi.ıl·emmeldirl Dedi. Mermilerin 
yüzde 95 i l:olaylıkln pervanenin ara:ı.ın· 
dun seçiyor ve geriye kalan yüzde 5 
ııi beti de, büyük bir tehlike teşkil etmi
yor. Esasen tertibatın tetkikiyle meşgu
lüm. l3u ııyede pervanenin arasından 
geçmiyen kurşunlar, artık kanatların üze-
rine sekmiyecektir . 

Gece ilerliyordu. Lokantamn salonu 
boşalıyor ve ancak birkaç müşteri, likör 
içerek gevezelik ediyordu. 

dm, co> dcğü mi diye düşünüyorum. 
Jan, tecessüsle sordu: 
- cO> dediğin kim? 
- Altın miğferli sarışın kadın! 

Jıın gülerek bağırdı: 
- Altın miğferli san~ın kııdın nu 1. 

Yani apaşlar kraliçesi mi? 
- Hayır .. Apaşlar kraliçesi değil fa• 

kat en uslar kraliçesil Ondan bahseda• 
di;,:ini hiç duymadın mı? 

- Doğrusu hiç duymadım 1 

- Şu hıılde pek yakında, ondıııt 
bahsedildiğini duyarsın, çünkü, söylen• 
diğine göre senin mıntakanda bulunu• 
yor. 

- Sent Polde mn 

- Eveti 

- Almanlar hesabına mi çalışıyor? 
- Eveti Fransanın §İmalindeki pJ• 

man teşkilatlarının hepsini, bu kadın ida• 
re ediyor. Yaman bir kadm ... 

- Ciizel mi? 

- Söylendiğine bak.ılırsa, 

çok güzelmiş .. 

Jan gülerek: 

vaktiyl• 

- Eh, dedi. madem ki vaktiyle gil• 

zelrni~. demek artık tehlikeli bir kadın 
değildir. 

- Buna güvenme... Hala güzelmit 
Gayet zıırif, son derece şık ve tarn rna• 
nasiyle bir eğlence kadını ... 

- Nereden çıktı bu kadın) 

- Berlinin cLüks fahişe• lerindeA 
biri olduğu ve bundan bir hayli sene ev• 

vel. Alman casus şebekesine intisap et
tiği ııöyleniyor. Hatta şeflerinin emri Ü%1t" 

rine, harpten evvel, Fransa ve Belçika• 
ya harp malzemesi satıın, zengin bir Bel• 
çikalı müteahhitle evlenmiş, Alınanlar, 
böylece, onun sayesinde, Fransa ve Bel• 
çikanın yaptıldıın bütün siparişlerden 
haberdar ediliyorlardı. 

Ağabeyim acı bir tebessümleı 

- Fena değil 1 

Diye mırıldandı. 

- Vazifesini, akıllara durgunluk ,.~. 
recek bir muvaffakıyetle ba ardığı te111111 

ediliyor. Harp esnasında, fabrikayı. kcr' 

V · ı· b" .. 1 nı el" cıısını.. e ıma atın utun sır arı r 
vermi7I Znvııllı kocası teessüründen de' 
divane olnıuf .. 

Jnn lıeyccanl sordu: 

- Ve bu kadının, benim mıntnkaıtl• 
da çalıştığını söyliyorsun, öyle mi? 

Garros bir kahkaha atarak bağırdı: 
- Ha şöyle!.. Bakıyorum adeta fle• 

yecnna düştün 1 

ALMAN CASUSLAR( A~~ 
Carros başını çevirdi. Çok güzel ve rtak rıe 

çok zıırif genç bir kadın, yanımızdaki Başka şeylerden konuştuk ve a ş• ı 
- Bak ne güzel... Dedim... Istersen 

Joyun da çabucak bir yıkan .• Güzel Çinli bay anı Körpe Çiçek l 
O gece çok güzel eğlendik 
At-bapların gctirdıkleri hafif meşrep 

Mılliliılllllllilll kadınlar arasında La· tanesı vardı ki 

- SONU 8 INCt SAHlFEDE - masaya oturdu. altın tulgalı sarışın casus, ne de petfl 
Garros. göz ucuylc, kadını kardeşime ne arasından atıı mevzuubahs oldu. ~· 

Kırmızı -- Sakallı -
.................................... 

ADAM 
ZABITA ROMANI 

- 10-

Gece yarısını geçmişti 

di. icap edene herifleri tevkif edecek~ Bu sıra saat çaldı. 1 ret ıederclt, yav~ça şöyle dedi: O gece, evime dönünce, Alma" t1" 
ve cinayet gecesi nerede bulundulclarmı f - Ooo .•• Bir olO\uş ... Haydi soyu· _ Başka şeylHden konuşunak her ltU t~kiliitlannm, Carrosun anl•tf t • 

zorlamak ıuretiyle öğrenmeğe ~lıpcak- 1 nup yatalım ..• Uyku belki aklımı bafl- halde daha iyi olur. pervane arasından atı,ın sırrını kel ~ 
tı. Aradan beş gün geçmi,, hala birşey ma getirir ve yarın iyi bir karar verebi- Jan, hafif bir hayretle f1Bıldadı: mek üzere, beni bir vaaıta ittihaz etfll 
çıkmamıştı. 

1 

lirim. _ Ne o, yoksa casus mu? istediklerinde şüphem kalmadı. , ~ 
Polis müfettişi, s~rgu ~akiminden tev· Soyundu. Garros muammalı bir tebeaaümle gü- Bilahare öğrendiğim birçok ıeyle~be' 

kif müzekkerelerini aldtğı zaman vakit Pijamuını giydi. Yatağına uzandı. lümsedi ve bize doğru eğileTelc: ezcümle, Ronald Carroeun bize tecru c•· 
akşam olmuştu. Yorganı Ü&tİiAC çekeceği e~nada apar- - Garip şeyi Dedi. Bana öyle geli- !erinden bahsederken, bütün Atrrıan d1'' 

Herifleri ertesi sabah yakalamağı ta· tınuının knpm hızlı hızlı vuruldu: yor ki, bu kadını daha evvel bı"r yener- b k · · • d bulun 1 11u11 şe e csının, onun peşın e rıal 
urladı ve variyetten tdefonla Rene Vin-f - Vay canına ... Diyerek yataktan de görmüştüm. Fakat nerede~ Bunu bir ğunu. 0 zaman bilmiyordwn. Geoe fiş 
yoyu haberdar etti. 1 fırladı. Gelen muhakkak bizim Pilon... türlü hatırlamıyorum.. c lk h Fi d d '- Alm•" ha B ra een ayn, an r eıd r.-J.eo• 

Pilo. n
0

u
0

n t_elefon.undan sonra gazete f u. s.aattc. gelmiş olması İçin mutlaka Bakısları mütemadiyen bu me-L·I ka- k CV"'-
• 'V'"' fılolarına bir tebligat yapara kı.t' 

muhbırını bır endışe aldı. nrnhım hır sebep olmala ..• Acaba birşey dına doğru dönüyordu. Birdenbire al- • . ah . tn eden fil 
- lı fenalaşıyor, diye düşündü. An· 1 mi buldu? çak bir sesle: nemı tayyare> ya t rıp e 

1 
b"yiik ik• 

1 
!ayacak olan tayyarecilere en u . b'ıl• 

driko şüphe altında ... Herif yakalanın- Böyle si;ylcnerek terliklerini giydi ve - Anladım, diye mırıldandı. Viyana . " 0 11• 

ca Biankanın vaziyeti de tehlikeye dü· 'kapıya gitti. Kapıyı açar açmaz boğazın- da, heynelmitel tayyare miise.bakalann- ramiye ve mükafatlann ~erıleC~gıAl111lll1 
tceek... Ondan şüphe editecck... Ne dan bir hayret nidası koptu ve ayni za- da ona bir barda rastlamıştım. Yanında dirmişti. Carrosun menkıbeleri diter
yapmalı ... Buna mani olmak için ne ça-

1 
manda koll rı arasına baygın bir insan çok güzel ve genç bir arkadaşı vardı ve erkanı harbiyesini son derece :;: per• 

re bulmalı)... 1 düştü. öyle hissetmi .. tim ki, beni ....ftzetliyorlar. düşürüyordu ve umumi kararg ' e-

l 
y .. - • • kt:Şf et111 

Bir an Andrikonun çalıştığı bara im· - Sen 1. .. O 1.., Burada ... Bu saııt.. Ağabeyim: vane nrasınd n nteş sistemını si ı,it 
z~sız ~ir m~~k~up göndermek ~e oı~a tev- Evet ..• Gelen Bianka idi. Ve kapıyı _ Şu halde! Gidelim! nin çarelerini rıı;ıtırmak üzere, husU 
kıf ed ılecegım haber vermek ıstedı. Son· açar açmaz da kendinden geçerek yere Diyerek eliyle garsonu ça{;ırdı. komisyon teşkıl etmişti. 'bllıınıtı 
rıı. Andrikonun suc;lu olmaması ihtimali 

1 
yuvarranacağı ııırada Rene koli rını aç- l lesabı gördü ve çıktık. Düvman, senkronizasyon t~rtı dıle 

gözü önünde canlandı .. Öyle ya.·. Ci-
1 

mış ve onu tam zıımanında yere yuvar- Caddede ağır ıığır dolaşmağa baş! bu tun a\·cı tnyyarelerine teşın~I e bu> uk 
nayeti ya o i,lememişse... Ya katil Ca-1 lan maktan korumuştu. dık. gıni öğrenince umumi kıırnrgafl. d 

· Ş b h ld d ' ı · haVrla •· yar ıse. · • aşırmış ir a e i i. Garros duşüncdi görünüyordu. mıkynst bir faaliyet P anı ıdu 

Odasında ve şaşkın bir halde bir aşa- Cenç kızı küçük ıınlona götürdü. - Beni gülünç bulacaksınız ama. de Ve boyle va:z.iyetlerde adet 
0 

k 
ğı bir yukan dolaıııyor, sigara üstüne si- Bir şezlonga boylu boyuna uzattı. dı, bana casuslardan ve bilha 3 kadın vec;.hıl , her şeyden evvel, ctısus t 

cara içiyor ve düşünüyordu. Daima ça- ı Bir h~vlu ı latn.rak bıı;ıına koydu. l casuslardan o kadar bnhscdıldı ki, fc- tın m racnat edildi. h > >1 

huk karar vermek lideti olduğu halde 
1 

- Bıanka ..• Bıanka ... Ne oldun yav- na halde ku~kulanmağa boşladım f Benım için, sergüz.eşt dolu b 
timdi ve bu meselede bir türlü karar ve· rum? Ne var} Bir müddet sustu, sonra dt"vam etti: ba~layacıı'.tı. 
remi ordu. 

·- --.li 
- BıtJllC"' 



TRAKYA HABERLERi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• KOMŞU MEMLEKETLERDE TEDKİK J I 
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iile hayatı 
Hapishanesinde 

-----------------·················· 
Mahkumlar kahvealtı, yemek, uyku 

Edirne 
Bulgarlar~a 

ve eğlenceleri ile Evin reisi, hakimi ''çorbacı,, dır 
çalışarak düzgün bir hayat yaşıyorlar Kadınlar çalışır kızlar ise oynaşır __________________ ....,;;;..._ 

Bulgar kadınlan güzeldir. Bilhassa 
1 

Ev 1"ç1·NDE 
~ fı • ~-~ r ';o • ea , • ~=~:~J~~::~~::~d:~e~~:~~~~ .. ~:;:~·:~~~·~fradı kadınlı erkek·;~·~·~:·:~~;~l 

de o nisbetıe çirkindir. 
Kadınlar, kocalariyle beraber çalışır

lar, ev işlerini görürler tarlada çift sü
rerler. Bununla beraber tuvaletlerini, 
süslenmeği de ihmal etmezler. 
Kocalarına c:ok ınerbutturlar. Bul

garistanda boşaıuna vakaları pek nadir
dir. Bir delikanlı yirmi yaşına varma
dan evlenir. Son yıllara kadar yeni ev
liler babalariyle beraber bir evde otu
rurlardı. Du sebeple aileler kabile de

yanyana yatarlar Yatarken soyunmazlar 
Gecelik gömleği Bulgar kadınlarının hiç 
bilmediği bir şeydir Bulgar delikanlısı 
sıkılgan, Bulgar kızı ise atılgandır 

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

Edime - Karaağaç fenni an istasyonunda ıun'i petek imalatı Uzunköprüde Kazım Dink örnek fidanlığı 

EDiRNE CEZA EVl sız yüzbinlerce fidan şehir. kasaba, na- MEMURLAR KOOPERATiFi 

nilecek derecede kalaba~ıktL 
Ya•aş yavaş bu ödet terkolundu.Şiın

di artık cvlenrn rcnçler kendi yuvala
rını t~rcih ediyorlar. 

hiye, köylere dağıtılarak cadde. şose, 

Edirne (Hususi)- Oç yıl evvel mo- hendek çay ve nehir kenarlarına ve mey

dern bir şekilde yapılan Edirne ceza ev.i danlıklara ve mezarlıklara ve bahçelere 
2500 - 3000 kişiyi alabilecek bir büyük- dikilmek suretiyle Trakyanın ağaçlandı-

Köylerde, bütün köylüler bir aile gi
bi yaşarlar. Evleri birbirine bitişiktir. 

Hayatları müşterektir. Kiınsenin kiın

scden gizli birşeyl yoktur. Bütün aile 1 
Edime. ~Hus'."'i). -. Edirne m~murlar I efradı bir odada, yanyana yatarlar.Ya

kooperatefe valı Nıyazı Mergenın baş- tarken soyunmazlar. Gecelik gömlek, 
kanlığı altenda hususi bir toplantı yap- Bulgar kadınlarının hiç bilmediği bir 
meşter. şeydir. Etekliklerinin altında da birşey lüktedir. Memleketimizin en modern bir 

ceza evi olan Edime ceza evinde ziraat 
yapmak auretiyle ceza müddetlerini dol
duran 1 5 O mahkdmun yap.yııı görülecek 
teYdir. iyi terbiye görmü~ olan bu genç 
mahk\ımlar koca hapishanede Avrupa
nın hiç bir yer.inde görülmeyen bir inti
ıı:am ve disiplin altında bulunuyorlar. 

rılmasına, çehresinin yenileştirilmesine 

büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Trakyanın 200 kadar köyünde ya
kacak orman ağacı bulunmadığından bu 
köylerde kollektif fidanleklardan teda

rik edilen akasya fidanları ile yeni bal
talıklar yapılmasına çalışılmaktadır. 

Gönderdiğim resim Uzunköprüde Ka
zım Dirik örnek fidanlığıdır. 

Kooperatif idare heyetinin de bulun- giymezler. 
duğu bu toplantıda verilen kararlann ba- Çocuk yapmayı, çocuk doğunnayı 
Jlnda hiıısedaılar oayısının çoğaltJması gayet tabii bulurlar, gizlemeye !Uzum 
geliyor. görmezler. Ve hiç biri bunda utanacak, 

Henüz ortaklığa girmemiı bulunan sıkılacak bir hal görmez. 
memurların boşalan yerlerini doldurma- Bulgarlar, kadın olsun, erkek olsun 
lan ve mağazadaki gıda ve istihlak mad- şafakla beraber uykudan kalkarlar.Sa
delerinin arttırJmuı verilen kararlar bah tuvaletlerini hep birden çeşmede 

Sofyıulan, 

kordela parçası bile satın alamazlar. 
Köy çorbacıları. köyün bütün umu

mi ve hususi işlerini idare ederler.Kim
se onlara itaatsizlik gösteremez. Bun
lar muhafazakArdırlar. Yeni şeylerden 
korkarlar. 

Uyku. kahvaltı. yemek, ve eğlence· 
ferini teıbit eden dahili nizamname§İ 

kendi kendilerine, noktası noktasına tat
min eden bu mahkumlar bütiln gün ken• 
Üilerine ayrılan arazide çalıştıklarını gös
teriyor. 

LOLEBURGAZ DEVLET 

çrruetNDE ELEKTRiK 

cümlesindendir. yaparlar. 
Edirne (Hususi) - Elô.ziz emniyet Sonra tarlalarına giderler. Anneler, 

müdürlüğüne taı_. n edilen Edirne eski çocuklarını sırtlarında taşırlar. 
parti başkanı lb• 'im Akencı yeni vazi-ı Bir kadının yaya değil, öküz koşulu 
fesi baş:na gitmek üzere şehrimizden ay- araba ile gittiğl görüldü mil tenbelliği-

Çocukların, analarına, bbalarına, 

~ad o Aô.AÇLANAN TRAKYA Lüleburgaz, (Hususi) - Lüleburgaz
da devlet çiftliğine getirilen büyük bir 

rılmıştır. ne hUkmolunmakt.adır. Her halde bu, 
ARI IST ASYONLARI sabaha a·kşama doğuracak bir kadındır. 

Edirne (Husuıi) - Trakya fidanlık- dinamo ile bütün 
!arından ve lstanbul fidanlıklarendan her ahırları ve yollan 
aenc tedari..lıt edilen mcyvala ve mcyva .. miştir. 

çiftliğin binaları ve 
elektrikle tenvir edil- FAAUYETTE 

Annelik, kadınlan çalışmaktan men
netmez. Doğurduktan üç gün sonra, 
mini mini yavrusunu sırtlıyarak tarla

ANKARA RADYOSU 
öğle neşriyatı 

Saat 
12.30 - 12,50 Muhtelif plak neşriyatı 
12,50 • 13,15 P!Ak : Türk musikisi ve 

halk şarkıları 

• 

Denizlide ' dikiş kursu 
ya gider. Kırklareli. (Hususi) - Trakyamızın 

birçok yerlerinde açılan arı istaayonla
nnda yeni an kovanları ve i.letleri ile 

Bulgar kadınları, her işi şarkı söyli
yerek yaparlar. Tarlada, yakıcı gllne

sun'i petek yaptanlmakta ve arıcılara ve· şin altında şarkı ile çalışırlar. Genç kız

rilmektedir. !ar, biltün gün pencerenin önilnde ger
B~nlar~~ kullanılm:ısı usulleri de ayrı-, gef işlerler. 

ca gostereleyor. Genç kızlar, bir çok şarkılarında, 

T rakyamızda ıenevi 300. 000 kilo bal kendilerini seven, fakat itirafa cesaret 
mahsulünden başka 22 bin küsur bal- 1 edcmiyen mahcup delikanlılarla alay 
mumu elde edilmektedir. ederler. 

13,15 - 13,50 Dahili ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı : 

18,30 - 19.00 Muhtelif plik neşriyatı. 
19,00 - 19,30 Türk musikisi ve halk şar

kıları. (Makbule Çakar ve 
arkadaşları.) 

19,30 - 19,45 Saat ayan "e Arapça neş-

ZEYTiN DURUMU Bulgar erkekleri çok mahcup ve çok riyat. 
sıkılgandır. Kadınlara kendini sevdir- 19,45 - 20,15 Türk musikisi ve halk şar-

r_ kk 1 (il ") z k k lbl kılan. (Se..Vet Adnan ve yana a c ususı - _eytin mın- 1 me , a erini teshir etmek için biraz 
takalarımızdan 19 36 yılında 2 4 3 7, 300 cürct lazımgeldiğini bilmezler. arkadaşları) 
kilo tane zeytin elde edilmiı ve bunlar-! Bulgar kızları ise pek oynaktır. Tar- 20,15 - 20,30 Sıhhl konuşma : Doktor 
dan 43.000 i yemekliğe ve 2.162.600 lada uyuyan nişanlısını öpmiye cesaret Nusret Karasu. 
kilosu yağa ayrılmıştır. . . . ı ~emeyen delikanlılarla öyle bir eyle- 20,30 - 21,00 Plakla dans musikisi 

iç ve dış peyasalarda eye fıatle satıla- nışlerı vardır ki: 21,00 - 21,15 Ajans haberleri 
bilec~k nefis yağ istihsali ve yağın tas-1 Bulgar kızlarının en Çok. scvdıklcri 21,15 - 21,55 Stüdyo salon orkestrası 
fıye11 ve •atılıncaya kadar sehhi kaplar-

1 
ve bazı geceler hep bir ağızdan söyle- ISTANBUL RADYOSU 

da saklanması ve daha ucuz yai:larla ka-
1 
dikleri şarkı, kırda bir ağacın gölgesin- Öğle neşriyatı 

nşt1nlması, yağ radımanının arttırılması de uyuyan bir kızt tasvir eder: Kız u- 12,30 Plak.la Türk musiki.si 
için. ted.birler alınmıt ve vilayetimizde: yurken nişanlısı geçiyor, bakıyor, bakı- 12,50 Havadis 

Denizli ffallcevi nakış dikiş kur suna devam eden kızlarımı? bu ışlerın kontrolü için bir laboratuvar yor, fakat şöyle bir saçlarını bile okşa- 13,05 Plakla Türk musikisi 

Denizli, (Hususi) - Zamanın dikiş 1 ~Janmaktadır. Bu kurslara rağbet açılmıştır. mıya cesaret edemiyor. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı 
vke nakış hareketlerini göstermek, genç . yıldan yıla daha r la * Şarkı, nişanlı kızın bunu asli affet- Akşam neşriyatı 
t<larımızın sevi)lt'sini yükseltmek ve D h ·ık 

1 
az artmaktadır.... Edirne (Hususi) - Edırne maarif mcdiğini söylemekle biter. 18,30 Plakla dans musikisi 

Y~tiştirme hareketlerinin ilerleyip ge- ~ t~ ı açı ışta elli talebe kaydedil- hayatena büyük hizmetleri geçen ve ıa- Bulgar kadınları Avrupa kadınları- 18,45 Eminönü Halkevi neşriyat 
nışleınesini sağlamak crgesiyle her yıl mış ır. . yısız talebe yetittiren Edirne muhtelit or- nın inceliklerine, zarafetine malik de- namına konfurans : Nusret 

kolu 
Safa 

llalkevinde açılan dıkiş ve nakış kur- CUmhurıyet ve inkılabın Tilrke aç- ta okulu musiki öğretmeni üstad Ahmet ğildir. Moda mecmuası nedir, bilmez- tarafından 
su bu yıl da açılmıştır. Tekniğe ve me- tığı yollardan hızla ılerlemek, insanlı- Yekta EIAziz orta okulu kız enstitüsü !er. Bununla beraber, o kadar gUzel 19,00 Çocuklara masal : Bayan Nine ta-
tot 1 ! ğ his h k ti · · f zil musiki öğretmenliğine tayin edilmi•tir. şeyler dıker'-- kı· ı·nsan hayretten ken- rafından .. esas arına uygun bir şekilde yetiş- ın ve are e eruıı, a · et ve ve- • = 
tırılrn k Üstadın Edirneden aynletı içli bir tee•- dini alamaz. 

e le olan genç kızlarımızdan alı- rinıini yalnız bu şubede değil dig' er şu- d n. ıür uyan ırm11t1r. B ibis an sonu ı d b. · bel u e eler!, blüzleri ış· !emek 1•in 
ile 

Çar s_ ene _sonun a, ır sergı erde de görmek.le kıvanç duymak- B h f · "' h lka bir u a ta ıçinde yeni vazifesi ba,.na hazan ay!•~• senelerce ~-•ışırlar. 
a teş edılmekte ve takdirle tayız. k · Ed ---. ~ =---:-----------..,.,,..,,,..:,_ ____ ,_~ __ ,.....,...., ... .,....:,:g;iım;:e:,,;t.iz;e~r~e,.:;:,::ir~n:ed:en~a~y:nl~a=ca::k~b:r~. ~ Erkekler, kadınlan pek anlıyamaz-

POL ON YANJN VAZl
•YETJ• lnı idame etmemesi lihımgeldiğini söyle- lar. Onları zayıf, çılgın addederler. 

1 Halbuki Bulgar kadınları çok müte-
J mişlerdir. ham 

mil, çalışkan ve ç<>k sabırlıdır. Ha-

R • • •• h s ı • Reisicümhurun verdiği cevapta sosya- va fena oldu mu çamurlu tarlada geçee ısı c um ur osya ıst list partiainin orduya karşı tarzı hareke- bilecek bir yol açmak için ayaklarına 
tini memnuniyetle kaydettiği ve partinin altı kalın tahta veya meşin kaplı bir ne-

şe/ ler,nla kabul ettı• taleplerini pek iyi anladığını beyan etti- vi ayakkabı geçirırler. Ve eve gelince 
ği haber verilmektedir. Reiıicümhurun hemen bunları atarlar yalmayak dola

19,30 Hava raporu 

19.35 Konferans : Eminönü Halkevi sos
yal yardım şubesi namına doktor 
Osman Cevdet Çnbolu (Romatiz
malıların öğrenmesi lilzım gelen 
bilgiler.) 

19.55 Borsa haberleri. 

20.00 KlAsik Türk musikisi • Okuyan 
Nuri Halil Keman Reşat : Tan
buri Dürri : Ut Sedat : Kanun 

Vecihe : Kemençe Kemal Niyazi 
Ney : Tevfık 

:'······ • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıinin ıeflerini kabul ctmittir. Bunlar ken· 
di.sine siyaset talepleri hakkında bir muh
tıra vermişlerdir . 

şırlar. 
mutlakiyet idare aleyhtan olduğu haber 20,30 

Ellerinden her iş gelir: Tarla sürmek, 
Ömer Riza tanfından Arapça 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Demokrasi 
Ruhuna ~ygun bir 
siyaset tarikini, Al
manya ile hic bir b • 
ağlı/ık olmaması 

. nı istiyorlar Bu 
~ tilekler büyük ala 
~. a uyandırdı 

•••• 
\i ''··························· 

ı.t0,..~:~0'"-. f.j (AA) - Reisicümhur 
1 ogledcn sonra sosyalist parti-

Şefler, dahili ıiyaset sahasında in.tiha-

verilmektedir. 

Siyui mahfiller bu ziyarete beyük bir 

ehemmiyet atfetmektedirler. Bu mahfil-

çayır ve ekin biçmek, odun kesmek, fal 
bakmak, gergef işlemek, her fırsatta 
analarına, babalarına yardım ve mua

söylev. 

batta demokrasi prensiplerine uygun ıs- lere göre bu ziyaret dahili siyaset sa .. venetle buluıunak gibi. 

20,45 Vedia Riza ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat ayarı) 

21,15 Orkestra 
lihat yapılmasını ve intihabahn tecdidi-
ni istemişlerdir. 

Ordunun siyasi mücadelelerden uzak 
kalması arzusunu izhar etmişlerdir. 

lkt .... di sahada bilhassa harp malze
mesi fabrikalarının millileştirilmesi işin

de direktifli ekonomi taraftarı oldukları
nı beyan etmişlerdir. 

Harici ıiyaset sahasında Polonyanın 

Almanya gibi mutlakıyetle idare olunan 

ve inıikam almaktan baıka birfey dü
günmiyen nıemleketlerle olan rabıtaları· 

hasında vaziyetin ileride inkişaf edeceği Buna rağmen, aile reisinin hükmil al
tındadırlar. Ailenin en yaşlısı, tıpkı bir 

22,15 Ajans haberleri 
ne bir delil te~kil etmektedir. 

Zayi mühür 
_ patrik gibi hükmeder. Kendisine (Çor

bacı) Unvanı verilır. Rivayete göre, es
ki dL"virlerde yalnı7. mühim kimselerin 

22,30 Plakla solo .. Opera ve operet par
çalar~ 

22. 50 Son haberler ve ertesi günün 

Dirmil muhtar mühürümü kay

bettim. Y eniıini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Dirmil muhtan 
MEClT 

sofrada çorba içmeğe hakkı olurmuş~ programı. 
Alış, verişi çorbacı yapar; 0 alır, 0 Avrupa istasyonlarından bu akşamki 

verir, o satar, işleri o dağılır. dinlenebilecek seçme program : 

Çocukları, kızları, istediği zaman is- SENFONiLER 
tediği kız ve erkekle o evlendirir. Ka- 15.35 Roma kısa dalgası : Senfonik 
dınlar, ona danışmadan ondan müsa: konser (Respighi, l\fo;kovski, Masc:ııı
ade almadan bir iş göremezler. Bir ni.) 

bir görünüş 

muhabbetleri çoktur. Analarını taplll' 
casına severler. Ana ile evlat arasın

da bUyük bir samimiyet vardır. Ev\At
lar hiç bir sırlarını onlardan gizlemez. 
!er. Bir münakaşa çıktı mı, daima ka
rılarını değil, analarını haklı bu!Ul'
lar. 

IB .. O RSA f 
O-ZOM 

117 İnhisarlar idaresi 
77 U. Kurumu 
40 F. Abdullah 
30 F. Solari 
23 L. Galemidi 
22 A. R. Uzümcü 
19 Albayrak 
18 S. Erkin 
22 Vitel 
4 Ş. Riza halefleri 

732 Yekı1n 
134807 i 
135179 l 

INCffi 
35 H. Şe~beş 

111519 
111551 

G 

11,75 13,71 
13, 14. 
15. 15,87 
12.50 13,75 
14,50 16,50 
13.25 14,50 
14,12 14,12 
14,87 14,87 
14,25 14,25 
18,87 18,87 

G 

ZEYTINYACI 

10000 kilo S. Krispin 
10000 kUo B. Koh"" 
10000 kilo S. Ergos 

5000 G. Siınon 
5000 Ş. Bencuya 

33.50 35. es. 
29. 29. 
29. 29. 

33.50 33.50.es. 
35. 35. 

15/11/937 üzüm fiatleri.. Gevşek 
Çek. Uz. No. 7 12.50 13,00 

c • 8 13,50 13,75 
c • 9 14,00 14,50 
• • 9 14,00 14,50 
c • 10 15,75 16,25 
c • 11 17,25 18,75 
c • 12 19,25 20,25 

ZAHİRE 
991 çuval buğday 

2027 çuval arpa 
75 ton c 
78 çuval bakla 

90 çuval M. D. 
82 çuval Nohut 

284 ton P. Çe kirdeğl 
154 balya Pamuk 

ODA MUSIKISl 

5.1875 6. 
4, 4,25 

4 4,125 

4.25 
5.375 

1.75 2,85 
34..25 40. 

18.35 Roma kısa dalgası : Sesl.f oda 
musikisi kuarteti. 21.40 Prag kısa dal

gası : Kuartet. 22.30 Bertin kısa dalga. 
sı : Septet ev musikisi (Beethoven) 23. 
20 Lllipzig : Ev musikisi {Karışık bü
yük program) 

REStrALLER 

17.15 Varşova: Viyolonsel re>itali. 18. 

15 Mili.no, Florans : Sopran şarkıl&rL • 

20.30 Varşova : Halk şarkıları. 20.40 ..• 
Viyana (orta ve kısa) halk şarkıları 21, 

05 Bükreş ; Şarkı resitali 22.05 Prag kı
sa dalgası : Milli Çek şarkıları. 

DANS MUSlKtSt 

21,10 : Lii.ipzig 23.50 Kolonya. 

MUHTELiF 

16.30 Paris kL•a dalgası : (Le vean • 
gras) isiınli piyes. 19.30 Roma kısa dal
gası : Arapça, Türkçe ve Rl!mca sôz!U 
ve musikili program. 

el 

el 

• 
e 

o 

e 

d 

e 

>i 

lı 
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Üniversite gençliği . arasında tam. bir kaynaşma •••cmı••••mau••ım•. epe 

Yazan: Mhıeı Zevako 
'Em::?!32mml•lll!ll ...... mllil .................... ısmmı .. 1 

ihtiyacı anlaşılmıştır. Matbuatın vazifesi 
~·············································································· 

Elen Basını 
Hergün memleketimiz hakkında 
sevgi duygularını besleyen güzel 
fıkralar neşrediyorlar 

·············································•···························•···· ~ Atina (ikinci teşrin) - Etnos yh- • 
zıyor: Istanbul ve Ankarada Türk mü- _., 5;:ı; 
nevverlerile de temas ettik. Iki mille- ~ 
tin fikri sahada da teşriki mesai ~tme
sini herkes elzem görmektedir. Men
faatlerin müşterek olması kafi değil
dir. Bazan münevverler menlaatleriı 

beraber olnn milletlerin de birbiriyle 
boğuşturabilirler. 

Iki milletin fikri işbirliği için birçok 
çareler ileri sUrUlm~tür. Komşuları

mız Ankara üniversitesinde bir Yunan .. 
ikürsüsU kurmuşlardır. Biz de Atina 
ve Selfuılkle Türkçe kürsüler açabili
riz. Bu elzemdir. Tarihimizin mühim 
bir kısmı Tilrk haı.inelerinde gömülü
dür. Türkçe bilen müdekkiklcrimiz, 
bunlardan istifade edebilirler. Keza iki 
tarafın profesörleri senenin muhtelif 
mcvasiminde üniversiteleri doldurarak 
konle.rans verebilecekleri gibi, 1alebe 
mübadelesi de yapılabilir. Edebiyat sa
hası daha ~tlr. Birbirimizin eser
lerlnl tecUme edebiliriz. Yunanlstrın

da Tür'kço btlenler çoktur. 

- 23 -

- Sitede Notcrdamın arka tarafında Jak Klemnn boğuk bir 5e!! çıkardı: 
rokakta sizi buldum. Gece saat on vardı. 1 _ Odur, demedim. Yalnız şunn dik• 

T~n~~ığımız bir. evden. çıkarak bura}ı·na 1 kat ediniz ki, kendisinden bahsettiğim 
donuyordum. Bırdenbıre yerde bayg zat kralı himayesi altına alınca onun ha• 
bir halde yattığ~nızı gördüm: Derhal sizi ı yatı benim için mukaddes bir tekil nl· 
tanıdım. O dakikada duydugum ıztırabı d F k b" k .. b h" . ~ . . ı. a ·at ır aç gun sonra o, u ıma• 
tarü edemem. Hemen aşagıya ındım. . . 

. ı b" .. .. y d y yesını kaldıracaktır. işte o zaman Tanrı• 
Hırs11.ıann .r tecavuzune ugra ıgınızı 
zannettim, sizi buraya getirdim. nın büyük adına, Jnosans mezarlığında 

Jak Kle'man h::ıyret içinde idi. Mele- yatan anamın mukaddes ruhuna, saadet 

ğin mucize kabilinden kendisini zından- kaynağım olan sizin ba~ınıza yemin ede· 

1 
dan kurtararak Mari de Mont Pansiye- rim ki Fransa kralı benim elimle can ' 'e• 

:.ı; nin geçeceğinden emin bulunduğu yoln rcccktir. 
bırnkıvcrmiş olduğuna inanıyordu, sor- - Size inanıyorum! .. 
du: Şu iki kelime:rj söy)iyen Mari Dö Mont 

- Bu vakanın gününü bana söyliyc- pnnsiye sanki yapılacak hiçbir şey kal-
bilir misiniz? mamış gibi delikanlının dizleıi üzerinden 

- Bundan dokuz gün evvel. Noter- fırlayarak ortadan kayboldu. 

dam de Şarter a~ayın.ı~ ertesi günü i~l. Jak Kleman yalnız kaldı. O, şimdiye 
Jak Kleman bır elim alnından geçır- k d k lb" • b k d "dd ı . . a ar a ıntn u a ar şı el e çarp• 

dl. Hezeyan yeniden baş göstermıştı. O 
t ,_._ b . ha 11 asında ''a l tığını, bugünkü kadar §ehvet hielerinin za en ÇOKı.tın crı ya er ar ,, -

şıyordu. Bir hakikate elini uzatınca der- esiri old~ğunu nslo duymamıştı. Kendin· 

hal hakikat tutulmaz bir hayal oluyor- den geçtı. 
du. 

1 Onun Yurgovan ile görüşmesi Noter
dam ve Şartcr alayının ertesi günü ol-

' muştu. Halbuki kendi hesabınca o, beş 
vey::ı altı gün Manastırda kalmıştı. Işte 
anlatılanlara göre bu hakikatler hep bi
rer hayal haline gelmlşti. 

Tekrar sordu: 
- Aman madam. Yavaş yavaş ak-

Akşama kadar Mari Dö Montpanııi· 
ye görünmedi. 

Keşiş dışarı çıkmak istedi. Kapıyı yok• 
ladı. Kilitli buldu, artık, korkular, dal· 

ı;:ınl ıklardan eıer kalmamııtı. Soğukkan• 

)ılığını eline almış, artık meleğin kendi·, 

sine verdiği hançeri bulmak çarelerini 
araştırmağa başlamıştı. Biricik düşiince
si bu idi. 

Akfamn doğru acıkır gibi oldu. Bu• 

Keza matbuat mensupları da sık sık 
temasla memlekeU dolaşabilirler. Baş
langıç yapıldıktan sonra daha başka 

şeyler de yapılabilir. 
' lan günün ertesi günü ııizi buldum. 

Ap. V. Daskalakis 

Yine Etnos yazıyor: Kemal Atatür
kUn Çankayadakl eskl villlsı el'an ye

rinde dunnaktadır. Fakat bu tepenin 
r.lrvesindeki modern bina Atatilrkün 

bugünkil cevldir>. Bu binaya Türkiyc
nln kalbi demek daha Jyi olurdu. Çan-

kaya, ba§ka yerlerden getirilen münbit 
toprak .sayesindı:ı, mükemmel bir park 

haline getirilmiştir. Bu lşler bizzat Ata
tilrkiln kontrolil altında yapılmıştır.Re-

isicumhur evi, daha ılyade bir banker 
\'eya profesör evine benziyor. Atatürk 

vaktlnin büyük bir kısmını kitaphanc
sinde geçirmekte ve geceleri pek az u

yumaktadır. Reisicumhurun otomobili 
ile treni her an emrine amade bulun
snaldadır. 

Ap V. D<Ukalaku 

Imıir •.• Işte derin bir tesir yapan bir 
kelime. Her halde güzel lzmirden ha

ber almak lstiyenler çoktur. Iznıire gi
rerken, ruhumun gözleri maziye doğru 

bakmaktadır. Fakat maziyi unutmalı
yız. 

GilmrUk o bizlm blldiğimlz eski güm
rliktilr. Yalnız intizam ve nezakete 
hayran oldum. Rıhtımda güzel otobüs
ler işliyor. Çok §Ut ve modern binalar 
yapılmış. ikinci kordon da güzel ve enli 

Milli kilmeye lznıir namına girecek 
takımları da tayin edecek olan lik maç
ları, pazar gUnü müsait bir havada baş
lndı. Mevsimin ilk maçını Üçok ve De
mirspor takımları yapıyorlardı. Üçok 
kadrosu şudur : 

Nejat, Necdet, Ziya, Halim, Adil, 
Mustafa, Niyazi, Kemal, Sait, Mazhar, 
Salfıhettin. 

Bu oyun beklendiği gibi heyecanlı ol
madı. ÇünkU Üçok forvetleri daha oyu
nun başmda rakiplerine göz açtırmıyan 
güzel bir oyun çıkardılar. Ilk devrede 
top Demlrspor kalesine beş defa gir
di. 

Ikinci devre başlar başlamaz, 'Üçok 
golJeri de zaüleşmeğe başladı. Oyun 

bittiği vakit Üçok O - 12 gibi mühim bir 
gol farkiyle maçı kazanmış bulunuyor- f 
du. Bu gol adedi senenin gol rekorunu 
teşkil etmektedir. 

IKlNCI MAÇ 

Sıra; neticesi merakla beklenen maça, 
gelmişti. 

Doğanspor ve Alsancak muayyen va-, 
kitte sahaya çıktılar. 

~~: l - Beni Stcde buldunuz demek) 
1 - Evet .. Pressuvar dö Fer lokanta-

~ sının vnkınında 'e yan ölü bir halde ... 
w. ''' \Jj ı -~Aman A11ahı:n ddımı ııen koru 1 yiin hayalleri ile uğra§tı. Birbirine uymı• 

t .,;~"l - Amin 1 Hakikaten mösyö, Şarter yan, ha, döndürücü ııüratle birbirini ta• 

· ·i@. ~ kiliseııindc Jak Klemanı bulacağım yer- kip eden hadiselerin düşünceııi beynine 
··4,Ş~J : de, karşımda Şövalye Dö Pardayanı gö- müthiş bir yorgunluk vermişti. Takatsiı 
·;~~ , rünce ben de sizin gibi ayni §ekilde dua- uyuyakaldı. Aradan ne kadar zaman geç• 

. da bulundum. Bundan dolayı kalben si- ıniıti, bilmiyordu. Belki hayal veya rii• 
' 

1 
ze kırılmış değilim. Eğer böyle bir vazi- d y J b" k d k 11 1 • • • • ya 5anıyor u. anın a ır a ın o a• 
xet olsaydı sızı buraya getJrmezdım. b d 1 d d ki h 

Kıli§cmiz Yunan kadınlarını milli kıyafetleriyle gösteriyor. 
bir cadde haline konmuştur. Rıhtımdan karşı gösterdikleri derin saygı da naza- ve misafirperverliğin rekorunu kırmış
Basmahaneye kad:ır da mükemmel bir rı dikkatimi celbetti. Söz atmak tama- tır. Her yerde nezaket ve samimiyetle 
bulvar açılmıştır. miyle kalkmıştır. Aksi takdirde 6 ay ka~ılaştım. Keza misafirperverlik 

Ayafotini kilisesinin yerini, Selfulik hapis hazırdır. Türklerin eski meziyetleridir. Avrupa-
bankası sayesinde buldum. Kilisenin Bey yerine Bay ve Bayan ikame edil- nın yalancı medeniyeti, on1:ırı bu cs-
arasına binalar yapılmaktadır. imşsc de hususi hayatta ( beyefendi ) ki ve asıl karakterlerini inşaallah boz-

Yunan konsoloshanesi eski Papadi- ve (hanım) unutulmamıştır. maz. 'fürkiye dev adımları ile ilerle-
mitri ailesinin evindedir. Her taraf te- Büyük harp nezak. ·ı sarsml.§tı. Fa-ı miştir. Bunu yııbancılar daha iyi gö-
mizlik içindedir. Türklerin kadınlara kat Türkiye nezaket, hüsnil muamele rürler. 

----------~----------------~ a b n kanın seyir fırsatı elde edHdi. 

Maçın cereyan tarz.ına g:rişmeden ev

vel şunu kaydedelim ki bu iki takımı
mıun oyunları sertliğe kaçmaktadır. Bu 

sebepten dolayı dün Y:ıınanlar .sağ mü-

Pazar macları heyecanlı idi 
dafii Hakkı endişeli bir surette kaşın
dan yaralanmıştır. 

Oy\ln başlar başlamaz her ilci taral 
büyük bir hızla hücuma geçtiler. Fakat 

• 

Alsancak Doğansporu tarafüırın :ınühacim hattında atak ve şu-

tur oyuncu bulunmaması yüzünden mü

savat birinci devrede bozulamadı. Ateş Yamanları 
sayile yendiler ... 5-1 

!kinci devre başlar başlamaz Ateşliler 

bir gol yaptılar. Bu gol Adeta oyunun 
neticesini temin edecek kadar kat'iyyet 
ifade ediyordu. ..... , .........................•....... 

ÜÇ .OK 
Demirsporu O - 12 
golle yenerek gü
nün gol rekorunu 
kırdı. 

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

'

.sporlular Alsancak müdafilerinden biri- Yamanlar takımı çekingen oynamağa 
nin hatası yüzünden biricik gollerini çı- b 1 nca b d • tü d d A l" 

aş ayı un an ıs a e e en teş ı-
kardılar. .• .. . 

B b•t · "k" d k"k k la ler ustuste ıki gol daha yaptılar Ya-u oyunun ı mesıne ı ı a ı a a · 
Saim Alrnncağın gollerini beşe çıkardı. manlar takımı insicamını kaybetti. Oyu-

Doğansp?r. takımı ümidimizin hilafı-l nun so~ dakikaları bir hercümerç için
fına çok zaifti. Hakkının ve Fuadın nok- de geçti. Yamanlar şeref golünü yaptı

sanlığı göze çarpmıştır. larsa da rakiplerinin daha iki gol yap
Alsancağa gelince, orta haf Enver malarına mani olamadılar. Bu suretle 

kendisinden beklenen oyunu ı;östereme-, bu oyun 5-1 gibi oldukça farklı bir ne-
miştir. Alinin rahatsızlığı bek hattını ı· ·1 At •~k 1 h" '} 

ıce ı e e~ ..., ımının e ıne nı ıayei 

1 
. . nnı oynunn o nmış, u a arına a• 

- Lütfünüzün mınnettauyım. Sızc 

h b • 1 • h~d· ·ı kral h~ rnretli puseler konduruyordu. Kendisin( n er vercyım ~ıı şu il ıse ı e ın ... 
1 • .• c d sarhoş eden kokudon bu kadının. 
yatı bırkaç gun uzamııtır . ..,arter e ya-

l pamadığımı başka bir yerde yapmağa 'kim olduğunu tanıdı. Gözlerini açtı.,.. 
t her zaman hazırım. Hafif bir ccce kandili hayal meyal or• 

1 Mari Dö Montpansiye sarardı. Şaktak I tnlığı aydınlatıyordu ..• işte bu hafif 7.İ• 
bir kahkaha salıverdi. Hızla yerinden I yanın yardımiyle Marinin §ehvet saçnl\ 
~alk~ı, sofrayı itti. Jak Klemanı~ dizleri ı gözlerini de tanıdı. Birkaç söz söylemek 

uzerıne oturdu. Kollarını del.ıkanlı~ı~ I istedi. Bu sözler puselerin altında gömül
boynunn doladı. Şarap Ye sevgı beynını dü kaldı. Jak Kleman aşk sarhoşu idi .• 
yakıyordu. Kalbi şiddetle çarpıyordu. Yatağının içerisinde kıvranıyor, ıimdiy• 
Kendisinden geçti. Şehvet her tarafını k d t t d v b" k k k he• a ar a ma ıgı ır zev e avuıma 

kaplamı§, tirtir titriyordu. Cilvelerini son 1 yecanı ile çırpınıyordu. Ateıli ve titreli 
hadde çıkarmış haykmyordu: elleriyle yanındaki cismi hararetle t1ar• 

- Doğru mu söylüyorsun) Onu öl· ı . . . 
d

.. v h , Şa d . h mak ıstedı. Fakat Marı yine ortada( 
urmege azır mısın r rter e ıenı u . 

h k l k k k d 
v·ı ., kaybolmuş, hafif zıya sönmüştü. Saba• 

arc etten a a oyan or u egı mır 

_ Korku mu) .. Ben korkunun ne ol· hın ilk ziyaları pençcreden odaya girer( 
ken Jak Kleman boöazının yandıgvıni 

duğunu bilir miyim) Hayır .. Hayır ma- • 
dam, kralı öldürmekten beni meneden hissetti. Yatağın kenarına bırakılan ufalı' 
korku değildir. Ben zaten hayattan bık- bir masa Üzerinde altın bir• bardak gör• 

mışım.. O canavarı öldürmemek intika- dü. Hemen yakalıyarak İçti. Dalgın yat• 
mı olarak uğrayacağım işkenceye çoktan tığı zamanlarda kendisine içirtilmiş olan 

"'' razıyım. Ona acımış ta değilim. Çünkü! şurubun lezzetini tanıdı. Henüz bardağt 
ne o, ne de onun eilc .. i efradı bana men- ı yerine koymeğa vakit bu1madan vücu• 
sup olanlara karşı asla merhamet ve şef- dunda müthiş bir rehavet hisseylemiş gli4 

kat ı.-:östemıemiılerdir. Hareketime ma- 1 bela hardağı masanın üzerine koyabil• 
ni olan vicdan azabı da değildir. Çünkü ı mişti. Tekrar uzandı. Adeta ölü gbi uyu• 
onu öldürmeği bana emreden Tanrıdır. yakalmıştı. Hayalden hayale uçan Jıık 

Mnri Dö Montpansiye Jak Klemanı Kleman öyle bir hale gelmişti ki, artı!( 
daha büyük bir hararetle sıkarak baygın 
bir ıes çı,ardı: 

- Ya ne için>. •• 
- Ne i~in mi) .•. Yalnız şunu biliyo-

rum ki Tanrı bu canavarın daha birkaç 
gün yaşamasını mukadder kılmış.. Y o
lumun üıtüne kolumu tutarak, kralı bu
gün öldürme 1 Diyecek bir adamı çıkar
dı 1... Ah bu adam 1. •• 

Evet, madam, eğer bu adam Yalova
yı öldürecek olan hançeri ke~dime ıap
lamaklığımı emreylemiş olsa, derhal ken
dimi öldürmekte tereddüt göstermem .. 
Bu adam, irademe, hayabma hak.im olan 
biridir. Zira annem ıefil, ümitsiz, binbir 
ıııtırnp içinde kıvranırken, ona acıyan, el 
uzatan, merhamet eden yalnız o olmuı-

tur. 
Düşes hayretle sordu: 

gördüğü şeylerin hangisinin hayal, harı• 

gisinin hakikat olduğunu aymt edeıni
yordu. 

- Bitmedi -
• 

Çin 
Nasıl bir yerdir 

BAŞTARAFI 6 JNCI SAHtFEDt 
adı «Ay ışığı> manasına geliyordu. 

Bayan Ay ışığı hakikaten adı gibi g.f. 

parçası idi. O gece geç vakite kadar eğ• 
lcndik. Hoş~a vakit geçirdik .• 

Tabii bu eğlentiden bizim bayan J{Öl"' 

pe Çiçeğe hiç bahsetmedim. 
Etmedim nmma nereden haber ııtrıııt 

ise almış, bizim Çinli ahbaplarla yaP
tığımız bu çok hususi çümbüşil öğreıı· 
mişti. 

Hakem 'Oçoktan Bay Mustafa idi. 
Alsancak takımında Ali Doğansporda 

da Fuat ve Hakkı gibi kıymetli oyuncu-
lar yoktu. cak kalelerine bir gol girmesine mani 

h olamadılar. 

oldukça sarsmıştır. Bu takımda bilhas- buldu. 
sa sağ açık mevkii adeta boştu. 

soN MAç Mülayim Hintli macı 

. - Anneniz mi) O, sizin doğmuş ol
du~unuz Suvaııeon manastırına çekilmiş 

bulunmıyor mu) 
Jak Kleman güldü .. Cevap verdi: 

iki gün onra eve geldi. 
51" 

Suratı • s k değildi amma. Canının Fakat maç baştan ni ayete kadar 
zevkle seyredildi. Doğansporlular kuv- lkinci devre Alsancak forvetleri insi
vetli rakiplerine karşı bilhassa birinci camlı akınlarla golleri birden bire dör

dcvrede çok kuvvetli ve müessir müda- , de çıkarınca Doğansporlular gevşediler. 
dafaa tazyikine muvaffak oldular. An- Bu devrenin ortalarına doğru Doğan-

Günün son maçı Yamanlar - Ateş ' 
ekipleri nrasında jdi. neticesiz kaldı 

'Ü çoktan küçük Mustafa bu çetin mU- lstanbul, 15 (Yeni Asır muhabirin-

sabakanın hakemliğini kabul edince mü- decn) _Hintli Fada] ile Mülayim pch-

- Suvanssonlı kadın benim anam 
değildir. Beni büyüten odur. Fakat do
ğuran değil ..• Anam öldü. Hem de si· 
ze anlattığım müthiş ıstıraplar içinde öl
dü. Eğer sefalet içinde iken biraz tesel
li bulabildiği dakikalar olmu§Sa, o da 
mutlaka benim ile Vnlovnnın arasına gi
ren zatın sayesinde olmuştur. 

Mari Dö Montpansiye hiçbir ıey bil
mediği halde garip bir hissin altında 

cPardayan> diye haykırdı. 

kıldığı belli idi. 
- DEVAM EDECEK - 11 ::ırıırırrıırııııırııııııııııııııııııııııı::: 

~ ~ 

§YARIN: § 
§Bayan (Nazlı kad!tı ~ 
E ın büyük f elakeh) i 

:: ······ ::;ı;ıı,ııısıııııııııııııı::ıııııııııı 
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tZMIR SlCILI TiCARET ME
MURLUcUNDAN: 

lZMIR iKiNCi iCRA MEMUR
LUôUNDAN: 

lzmirde Balcılarda 198 numa- Bay Adil Meserretçioğlu Izmir· 
rada baharat ve saire ticaretini de Kemeraltında Meserret otelin· 
yapan müseccel 9 Eylul Baharat de iken halen adresi meçhul bu. 
deposu Fahri ve Fadıl Dokuzeylul lunan: 
kardeşler şirketinin 10--11-937 ta- Emlak ve Eyta · bankası Jz. 
rihinden itibaren feshine mütedair mir şubesine T ~ L. s. 177.88 
mukavelename ticaret kanunu hü. 1 
k.. 1 · ·· · ·ı· 2101 borcunuzdan dolayı namınıza çı-um erıne gore sıcı ın numa- .. d . . • 

k t t ·ı d"ld'" · · ı· kanlan o eme emrı ıkametgahı-
rasına ay ve escı e ı ıgı ı an 
olunur. nızı terkeylemeniz hasebiyle bili 

.. ..... E'E' 

. . 'X ~lovaya seyahat 
lkıncı teşrının on dokuzuncu cuma günü sabahı ıaat yedi buçukta ıclırJ. 

mizden bütün konforu haiz ai ti otobüs Menemen, Bergama, Ayvahlıe . Balık.
Bir, Bursa yoliyle Yalovaya hareket edecektir. 

Yalovaya kadar ücret yalnız 2 liradır 
Biletleri §imdiden almak için Birinci Kordonda eski F ord garaj ında.ki bü .. 

roya müracaat edilmesi.. • 

Bu yolların manzarası çok la tif ve ormanlarla muhattır. Bergama, Ayva .. 
lık, Balıkeaire kadar liatler yalnız bir liradır. 

izmir Sicili Ticaret Memur- tebliğ iade edilmiş zabıtaca da ( 1•2) 
luğu resmi mührü ve F. Te- aranılmanıza rağmen bulunduğu. ----!!!l!-!!!l!=--!!!!!!!!!!!111!!!!!91!1!!1!!!!11!!!!!!11!!!!!!.,.lll!!!!!!!!!!!!9!

8
!!·1!!91!!!(!!!2!!0!!3,..2"')!!111• 

nik imzası. nuz yer öğrenilememit olduğundan No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi gÖs· 

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON maı._ 
ka yauı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1936 
seneai icadı olan bu fenerler çok beğenilmit ve takdir edilmi,tir. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemi,Ii .. 
latanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

1: Mukavelename ilanen tebligat ifasına karar ve. 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı rilmiştir. 

Aydın Cüm huri yet 
miliğinden: 

ikinci teşrin ayının beşinci pazar-1 Tarihi ilandan itibaren yedi gün 
I lesi" günü saat on sularında ben İçinde mezkur borcu ödemeniz ve
aşağıda imza ve mührünü koyan I ya diyeceğinizi ayni müddette si· 
Türkiye C~~uriy~ti. kan~nlaı:ı·: fahen veya yazı ile memuriyeti

_nın bahşettıgı salahıyetlerı haız mize (Dosya Nu. 37 /9021) e biJ. 

d d 
İzmir Birinci Noteri Bay Mehmet I dirmezseniz rehinin paraya e ·ı.. 

•• • R'f B 1 "I 1 · d h"' 1 ç vrı ffi U e) U m U - .~ at ~yra.darog ~' zmır .e U· I mesİ yoJu İle icraya devam ediJe-
kumet cıvarında Guz_el lzmır h~- ceği ilanen ihbar ve tebliğ olunur. 

1 - Aydın ceza evinin birinci kanun 937 İptidasından mayıs 
938 nihayetine kadar altı aylık ihtiyacı olan ve muhammen be
deli 5040 liradan ibaret bulunan beheri 960 gramdan 63.000 adet 
tayın kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu,tur. ihale 30/11/ 
937 tarihine müsadif salı günü saat 16 da C. M. U. liğinde mü· 
tetekkil komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 380 liradır. 

2 - Teklif mektupları 30/11/937 salı günü ıaat 16 ya kadar 
makbuz mukabilinde C. M. U. liğine verilecektir. Şartnamenin 
tasdikli auretini isteyenlere Aydın C. M. U. liğinden parasız ola
rak verilir. 

nında 5 numaralı daıremde vazı- (2037) 
fe görmekte iken yanıma gelen: 
lzmirde Karantinada Köprü Türk 
oğlu sokağında 2 numaralı evde IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
oturan Fahri Dokuzeylul ve lzmir- 1 - Bin yedi yüz otuz bir lira 
de Güzelyalı Tramvay caddesinde 1 bedeli keşifli Değirmen dağında 
929 numaralı evde oturan Fadıl ikinci Mahmudiye mahallesi Ni
l Dokuzeylul takrir edecekleri veç. j zamiye v_e_ So~11;lı sokak!~d~ ~a
l hile bir feshi şirliet beyannamesi pıl~cak _lagım ıtı baı m~endisll!<
tanzimini istediler. Kendilerinin teki keııf ve 'artnamesı veçhıle 
kanuni ehliyetleri haiz oldulkarını 26/ 11 /937 cuma günü saat on al
anladım lzmirde Karatafta Seta. 1 tıda açık eksiltme ile ihale edilecek-

Yazın insan 
• kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür ! 

daha 

16-19-23-27 4025 (2045) ret solc~ında 23 numaralı evde lir. lttirak ~çin yüz otuz liralık mu-

H .. . • 1 F h' .. 1 vakJ;at temınat makbuzu veya ban- Bu ı'lk tehlı'ke • • oturan useyın og u e ım Oz. ka t · t ktub ·ı ·· l 

l ' · r h ' l B Hd •• /" "' ., J ·ı 1 1 · d K t t ı emma me u ı e soy enen 
alametlerini görür görmez derhal 

zmır.ın ısar ar aşmu ur ugunaen: çag ~yan ar v~ zmır ~ ar~ aşa gün ve saatte encümene gelinir. 
komıser Ismaıl efendı sokagında 1 2 S lik kir ·· · · ı· 

7500 k·ı k'" ·· ·· d · · d · .. 1 - ene ası yuz yınnı l· 
ı o mete omuru aıremız e mevcut tartnamesıne gore 8 numaralı evde oturan Yusuf oğ. ra bedeli mubammeneli Asmalımci-

pazarlıkla ıatm alınacakb! · lu Muharrem Miken . . . . . · . . . . .. l çitte 197 sayılı binanın bir senelik 
Muhammen fi ati 5.25 kurut teminatı 59.06 liradır. lateklilerin . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 kirası başkatiplikteki fartname veç· 

18-11-93? sfuıü saat 15 de bat müdürlüğümüzdeki komisyona ... . ............................. 1 hile 26/11/937 cuma günü saat on 
celmelen. 4000 (2034) şahit ve muarrif 11fatiyle hazır bu- 1 altıda açık artbrma ile ihale edi

Zayi Teşekkür 
lunuyorlardı. Bu ,ahitlerin taha-ı lecektir. l§tirak için dokuz liralık 
dete mani bir halleri olmadığı so- muvahkat teminat makbuzu ile söy
rularak ıınlaşıldı. Bunun Üzerine !enen gün ve saatte encümene ge-

NEVROZi N 
almak lazımdır 

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

icabında günde 3 kafe alınabilir 

•l 

Ziraat Bankuına tevdi eyledi- Ailemin doğumu münasebetiy- müttefikan söze batlıyarak mevad linir. 
iim mebaliğ için iıtimal etmekte . le ç~k büyü~. fedakarlık gö~teren ve şeraiti atiye dairesin~e muta-ı 11 - 1 6- 2~ .-.23 (~000) 3968 

Oıd w t tbik .. h .. Ü • t Serim Neukoln ebe mektebınden bık kalmıtlardır. Şöyle ki: 1 - Batkatıplıktekı fartname 
ugum a mu rum zayı e - . . . • ki' ·•· d .. · h'I ır k' r y . ik • d' w. üh' ve serırıyat nısaıye ınıgın cı.ı 1 M. _ Akitlerden Fahri Do- ve numunesı veç ı e e ı se ı:T. ta-

l.,tanbul Üniversitesi arttırma, eksiltme 
pazarlık komisyonundan: 

ve 1 
un. enı tud ettır ıgım m • diplomalı l:ı:mir Alsancak Tuz so- k ı·ı F d 1 D k l"I kım elbise vantırılacaktır. Mu-rG 1 ti' l d w• d k' · · uzey u ve a ı o uzey u ar;ı.. . 

s ma e ecegım en es ısının kağında 24 numarada oturan ebe .. , . . · · . hammen bedeli beheri on sekiz 
Liik Ü im d • ·ı· d · S b' . sında mun akıt ve İzmır Bırıncı . . .. 1. m o a ıgını ı an e erım. a ıha Hakkıya bütün mevcudı· N t 1••• d t . t hradan bın kırk doı;t ıradır. Acık 

dd . t' 1 kk .... b' b b·ı· . o er ıgın en resen anzım ve as- k ·ı ·ı "h l . 19 11 1937 Keçeciler ca esınde 137 ye ım e tefe uru ır orç ı ırım. d'k k 1 1 14 H · 934 e sı tme ı e ı a esı · • 
ı ı ınmıt o an azıran ) 

Nu. lı evde Mustafa kızı M. HtJSEYIN t ·'h 3783 1 k l cuma ırünü saat on altıdadır. ltti-
aıı ve numara ı mu. ave e- . . · k' b uk ı· 1 k 

•- • 'b' k · ı ı rak ıcın yetmıt se ız uc ıra ı Hanım Güffen 
4017 (2040) 

ı• ...- name mucı ınce ve mer ezı z.. . kb ·ı 

D• H k• • . d B l ıl d 198 1 muvakkat temınat ma uzu ı e 
iş e imi mır e a c ar a numara ' f 

• d ı k 1 1• b söylenen giin ve saatte encümene - magaza a o ma ve a e umum a· r . 

A~~ il ~ N 
1 ha~at ve buna benzer efya ve em· ge mır. 

U a acı 
1 t . t' ı · t'. 1 t k .. 1 2 - Başkatiplikteki şartname 

va ıcare ıy e ıs ıga e me uze· .. · h'l k d"' 
' 9 E l"l B h. t D B ve ncmunesı veç ı e se sen ort 
1 re « Y u a ara epoau er-

beroğlu Fahri ve Fadıl Kardeşler» hadet kapubtdyal~t~ıla~al~tırd. Mb~-

Randevu alınız 
Uzun aene1erin tecrübeleri ve bil· 

'ıa•sa Avrupa mecmualarını tetkik 1 

ve fennin en oon uıullerle tehlikesiz 
unvanl. J t kk''I t · .. d ammen e e ı vırml ıra an ın 

H()RT y e eşe u e mış ve mu · 1 ·· k · k 
Aç~U d t' d'' h . • . atı yuz se sen lıradır. Açık c . 

1 · d l' b 1 v e ı on ort azıran 944 tarihın· . .1 'h . ve zmır e emsa ı u unmıyan •on de nihay t b I k l 
13837 1

. .,Jtme ı e ı alesı 19 • 11 . 937 cn· 
ıiıtem yeni rnakinamızla altı aylılı: Hastalarını Birinci Beyler e u aca o an ı· .. Ü I d d I . k 

kak 36 ra 42 kuru• •ermayel'l kollektı'f m.a gu·n· sa. at on atı a ır. ttıra ondülelerimizin uçlara yumuşaklılc so numarda kabul eder. • • k 
'l
.rket muk 1 · hk" içın yuz yırmi altı liralık ll'UVA • Ve tabii halinde bıralcma11 sayın ba- Sabah 9 • 12 ave enamesı a amını • nk 

Yanlarımızı memnun etmlctedir. öğleden sonra 3,30 • 6 10 Teşrinisani 937 tarihinden iti· kat .lemına~ makb buzu veya ba a 
Her aaç üzerinde ~öıterilen itı'nayı haren rıza f k tl · 1 temınat me tu u ile söylenen gün 

6 Randevü için telefon ediniz. ve muva a a arıy e tt .. r . 
nazarı diklcate alarak ıayın müıte· fesh ettiklerini beyan ve ikrar et· ve 

3
saa ~ e~~":m1~~e kf{.e mır. 

tilerimizin vakitlerini kaybetmemek .,..., .. .,.._ ... TELEFON: 2946 mişlerdir. 1 - as atıp 1 te 1 4artname 
için •açlarının tanzimi için Namazgah ~. 2 M H . . . . . ve niimunesi vechile sek,en dört 
le k tZMIR iKINCt iCRA MEMUR- b 1• · - 1 er ıkı şe~ık tırketın çift fotin va'Otırılacaktır. Muham· 
ara olunun lı:arıısındalı:i salonumuz- LUGUNDAN: .a~ angcı. ~ an 14 Hazıran 934 ta· men bedeli beher çifti altı lira· 

dan randevu almalarını tavsiye ede~ h d t b f 'h 'h' 1 
ri,:. 1 Bayan Müşerref Karşıyakada rı ın e~ .1 1 ~en esı . t'.'rı 1 0 an dan be~ ~z dört liradır. Açık ek· 

,.lllcZ:Zi!Ziı%ı:;?.'77.Zl'7/.7/LLZZr~ Hatem sokak 6 sayılı evde iken 10 teşrınısanı 937 tarıhıne kadar siltme ıle ıhalesi 19. 11 - 937 cu· 
halen adresi meçhul bulunan: devam eden müddet zarfındaki ma günü saat on altıdadır. iştirak 

Emlak ve Eytam Bankası lzmir hesabat tamamen görülmüt ve için otuz sekiz liralık muvakkat 
fubesine T.L. 175 yüz yetmit beş şirketin harice olan borcuyle ha- ' teminat makbuzu ile söylenen gün 
borcunuzdan dolayı namınıza çı· riçte matlupları bulunan mebaliğ ve saatte encümene gelinir. 
karılan ödeme emri ikametgahı- tamamen tediye ve tahsil edilmia 4 - 9 - 12 - 16 (1956)3876 
nızı terkeylemeniz hasebiyle bila olup bu hesabat hakkında her iki 

··ı-TAT OREL tebliğ iade edilmif zabıtaca da akit yekdiğerlerinin zimmetini her IZMIR BiRiNCi tCRA ME-
,,, aranılma.?!za .rağmeı;ı bulu~duğu. türlü müddeiyat ve muhaaemat ve MURLUGUND.AN : 

Adres_ Beyler Numan zade ~~yer o~enile~emı§ oldugundan eymandan ibra ve şeriklerden Fa. 1 Nasip ve Salibin Emlak ve Ey-
&okağı Ahenk matbaası yanın- ı~an~n .teblıgat ıfasına karar ve- dıl Dokuzeylul mezkur mukavele- tam bankasından ödünç aldığı pa· ı 
da. Numara: 23 1 rılTmıt~ıhr: . • . . . .. name mucibince •İrketi mezkure- ' raya mukabil bankaya ipote!t eyle-

M . arı ı ılandan ıtıbaren yedı gun • . ı ·• · t · d R · uayene saatlen • 10--12 ·ç· d ._~ b .. d . ye koymuş oldugu 5014 lıra 68 ku· dıgı zmır e eşadıye tramvay cad-

1 

ıs · • , ı ın e mezı<ur orcu o emenız ve- 1 • d k". ~ . 
~>!O - 17. Telefon: 3434 1 d" •. . . . "'dd . ruş sermayesini tamamen alarak desın e aın &25 vergı numaralı ve 
-.,~.LZZZ"'rnzzzLZI ıi:ıı ıyecegınızı arını mu el!e ş~- alakasını kesmiş ve mezklır tica· i 1079 numaratajlı haneden içeri gi- 1 

en veya yazı ı e memurıyetı- .. . · rildikte bir sofa 5 · da bir oda ltar-
IZM mize (Dosya Nu. 37 /3426) e bil- rethanede mustakıllen Fahri DQ· d 'k' od ~ k .. 1 i MlJ IR DöRDONCO iCRA ME- ı dirmezseniz rehinin paraya çevril· kuzeylulün kalmış olduğunu ikrar 1 ~·.; ~~rıu a~ "la _r~m ~ta ın~_- ı 

RLUcUNDAN: mesi yolu ile icraya devam edile- etmişlerdir. 'ı e ve cadpda ug sıy be. medruş kır 1 
tk• .... · ·ı· . • k' I . b . sa on eye nazır ır o a ar a-

ınci Kordonda 444 Nu.Iı evde cegı ı anen ıh bar ve tebliğ olunur. A ıt. er!n aşka bır diyecekleri da bir mutbal; ve bir çamqırlık arka 1 
tııukinı iken halen ikametgahları 1 - (2038) olmadgından ben yerı_ıinli noter 1 da bir avlu ve avluda bir hela mev- 1 

llıeçhul Ernest Alyoti ve karısı ı l'7.l='/7.S/.7;G1'7 .. uaarq/LZr/.7Y'LP;< bir nus?a olarak ,ta~z_im ettim ve cut olup 2200 lira loymetinde olan 1 

"'1adaııı Mariya tarafına: 1 atılı k e V muhtevıyatını kendısıne yüksek 1 ve geçen senet.; satıtı 2280 nurna-
l:ı:mir h . . I' . Güzelyalıda, tramvay caddesin· sesle okudum ve mealini anlattım.ıralı 1'8nuna tevfikan geri bırakıldı-

lite. 72 k azmeyı ma ıyesıne 1424 de ı 02 7 numaralı ve altı odalı, de- Arzusunun tamamen istediği gibi . ğı halde birinci sene taksiti muay-

1 - 348 bin 437 lira 96 kurut ketifli lstanbulda Cerrahpafa 
hastanesinde yapılacak Şirüji Kliniği binası inf81t kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu İfe ait tartnameler tunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi 
8 - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel fartnamesi 
D - Özel 4artname 
E - K~if, cetveli, tahlili fiat cetveli, mesaha cetveli 
F - Proje 

' • 

isteyenler bu tartnameleri ve evrakı ketif bedelinin yüz bin
de beti nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi tatbikat 
bürosundan alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-11-937 pazartesi günü saat 16 da Oniveraite 
rektörlü~ünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 bin 687,52 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka atağıdaki vesika
ları haiz olup getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık bayındırlık bakanlığın. 
dan alınmıt intaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi biz· 
zat mühendis veya mimar değilse intaat müddetince fenni mesu 
liyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden 
tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis ve mimarla müttere
ken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı bir saat evveline 
kadar üniversiteye getirilerek eksiltme komisyonu batkanlğına 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmit olma
sı ve dıf zarfmın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olman 'arttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. «7541» 
12-16-20--24 3975 (2007) 

be.kk uruf ve ayrıca masraf nize karı•. bütün konforlu ev •atı- yazıldığını tasdik etmesi üzerine 1 yen vadesinde ödenmediğinden bu 
1 

kihin•nda ~apıl.m.ak~a olan İcra ta- I lıktır. isteklilerin mezkür eve mü- işbu mukavelename aşağısını he· h~küm o.~ta~.kalkarak hanenin ye Deposu Suluhan civarı .Nu. 28 Hüsnü · öz Ödemişli 
tıı de tımdıkı ıkametgahınız racaatleri ilan olunur. pimiz imza ettik ve mühürledik.. nıden mulkıyetı açık arttırma sure· • 
ı· eçhul terhile ödeme emirleri bi- 1 .5 S.6 Bin dokuz yüz obız yedi yılı ikin· tiyle ve 844 numaralı Emlak ve Ey-
a tebliğ iad d'ld'"' d . b r:zz.77777//////Z///L///LLYQ!Zr/J • t · b . . tam bankası kanunu mucibince bir ,;;;;;;..,.=;-..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.=;;;:;;;;;;;o;;;;;;;;;..,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;-.o..,--...-il• e e ı ıgın en u u IZMIR SIC"Ll TICA cı eşrın ayının on eşıncı pazar- f h . 1 E l"k .. . . . . . 
11.tıııı ne, . t 'h. d . 'b · 1 RET ME. tesi .. ·· de aya ma sus olmak ~artıyle art- Satı§ 844 numara ı m a ve Ey· ı kı musbıtelerıyle bırlikte memurı;·e-

tiiıı İçi drı ~rı ın en ıh aren onlMURLUôUNDAN: jAk. funui I h' I .. tırması 18/12/937 cumartesi günü tam bankası kanunu hükümlerine timize bildirmeleri icap eder. 
daire ~. e tıfahen veya tahriren 9 Eylul Baharat deposu Fahri h"' ıt er; ~a arı. Şa ıt er: Mu· sut 11 de İcra dairemiz içinde ya- göre yapılacağından ikinci arttırma! Aksi halde hakları tapu siciline• 
'•ııa lll'.."''n 937 /5468 Nu. lı dosya-

1
4 Eylul Ticaret unvaniyle lzmirde 1 ur ve ımaz. arı: . . . • pılmak üzere otuz gün müddetle sa- yoktur. Satı§ peşin para ile olup mallım olmadıkça paylaşmadan ha· 

Ve ınuracaatle borcunuzu kabul Balcılarda 198 Nu. da baharat ve I N~ter.'. lzn.ıır bırıncı noterı resmı tılı~a konuldu. müfteriden yalnız yüzde iki buçuk riç kalırlar. 8/12/1937 tarihinden 
}' Ya &.deıni kabul hakkında be- buna benzer eşya ve mallar üze· I muhru .ve ımzası. Bu arttırma neticesinde salı§ be· 

1 

dellaliye masrafı alınır. itibaren şartname her kese açıktır .. 
i aııda hulunmad. takd' d rine ticaret yapan Fahri DokuzlUmumı Nu. 9641 deli her ne olursa olsun borcun ipotek sahibi alacaklılarla diğer Talip olanlann yüzde yedi buçuk 
kttal'a devam 

1 
ıgm~z hl"" ır e Eylulün işbu ticaret unvanı tica· işbu mukavele suretintn daire-, ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka-

1 
alakadarlann ve irtifak hakki sahip- teminat akçesi veya milli bir banka 

'mına. k . 0 unacagı te ıg ma· ret kanunu hükümlerine göre si- de saklı 15-11-937 tarih ve 9641 nunun mer'iyete girdiği tarihten I !erinin gayri menkul üzerindeki hak- itibar mektubu ve 37 /1093 . dosya 
Glııııur. aım olmak Üzere ilan cilin 2102 numarasına kayt ve tes- 1umumi numaralı aslına uygun ol-, sonraya müsadif olması hasebiyle 

1 
ıarını hususiyle faiz ve masrafa da- numarasiyle birinci icra memurluğu-

4016 (2041) cil edildiği ilan olunur. ıduğu tasdik kılındı. 1.5-11-937 kıymetine bakılmıyarak en çok art-
1 
ir olan iddialarını i,hu ilan tarihin· na müracaatleri ilan olunur. 217. 

4022 (2043) (2042) tıranm üzerine ihalesi yapılacaktır. den itibaren yirmi gün içinde evra- (2036) 
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Sıhhat ve güzellik "i(':ııakı;s Boğaz, Burun h:!t:h'k
lan mütehassısı !• M E V S 1 M L 1 K H A V A D 1 S ~ 1 

D. IKKAT ' ' ' • • • 
Doktor Operatör 

Sami Kula~çı Önümüzde kit mevsimi var, dütüncemiz nedir?.. Yağmurdan vo ırünetten formaıi bozulmaz ve 
rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .• 

Muayenehane: Birinci Beyler 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasİnıJI 

meydana getirdiği, 

STETSON No: 36 Telefon 2310 
Evi: Göztepe tramvay cadde-

PENN - GRAFT si 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) 

.....J!44!S ı ?f ;;e---'!S'W±offm r;'i ı 1 =, 

güzel Sağlam ve 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

dişler de 

lZMm BtRtNCt tCRA ME
MURLUC.UNDAN : 

Elmasın Emlak ve Eytam banka
sından ödünç aldığı paraya mukabil 1 
Bankaya ipotek eylediği lzmirde 
Kartıyakada Donanmacı mahallesi
nin Çakıroğlu sokağında eski 61, 

KENSINGTON 
VALRIDGE 

RITTEN HOUSE 

RADYOLiN 
yeni 69 numaralı haneye demir ka- Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
pıdan içeri girilince bir taşlık ve bü-

ile temin edilir yük bir bahçe ve bahçe içinde muh- SATIŞ MAHALLERi : ba,lıca tuhatlye mağazalarında arayınız ... 

telif cins ıı.ğaç ve asma ve tulumba ·--------------------------·----------· Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile sebe;> men,eini bula

madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pel< çok 
tecrübelerle anlatılmıftır. 

Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

lnt.isarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Çamt>ltı tuzlaşında ~artname ve tablo seması . 

na uymak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi iti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmutlur. 

il - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 lirad ı r. 

ili - Eksiltme 9/Xll/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat fUbesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 475 kurut mukabilinde inhisarlar levazım 
ve mübayaat tubesiyle Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

suyu mevcuttur. Bahçenin etrafı du-
varlarla çevrilmiştir. Bahçeden bir 
kapı ile çıkılır, bir kömürlük tc mev
cuttur. Taşlıkta camekan bir kapı

dan girilince bir sofa dört oda, mut
b:ık ve heliı mevcuttur. 12 ayak mer
divenle yukarı çıkılınca bir salon 
ve üç oda bir mutbak, hamam ve 
helası vardır. 4500 lira kıymetinde 
olan bu evin geçen sene yapılan sa
lısı 2280 savılı kanuna göre geri bı
rakıldığı halde birinci sene taksit 
borcu muayyen vadesinde ödenme

diY,inden bu hüküm ortadan kalka
rak evin yeniden mülkiyeti açık I 
arltınna •uretiyle ve 844 nu
mıı.ralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya mah
sus olma!: şartiyle arttırması 18/ 12/ 
937 cumartesi günü saat 11.30 da 
icra dairemiz içinde yapılmak üze
re bir ay müddet!e sat:lı!;a konul
du. 

Bu arlb:nıa neticesinde satı~ be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 

• 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Krema makinalar1 geldi 

Bu makinalar dünyanin her yerin• 
de sütçülük aleminde büyük ,öh· 
ret kazanmıt ve en verimli maki• 

ne olarak tanınmıttır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmittir. 

'AYNI FABRiKANIN: 
MIELE BiSiKLETLERi 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE· 

RI ... ' 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE· 

LERt ... 

l:ımir umum aatış deposu: .,, 
M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
'(Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 
KAUKI • IZMIR) 

Telefon 3858 

V - isteklilerin fenni fllrtnamede yazılı takatte bir gazojen 
tesisatı yapmıt olduklarına dair resmi vesikalarını ve ~artname
ye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tet
kik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline ka
dar, inhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri mün3.kasa
ya girebilmek İçin dahi eksiltmeden azami 2 !!'Ün evveline kadar 
tekliflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur subcdcn vesik~ 
almaları lazımdır. ' sonraya müaadif olmaıı hasebiyle •Iİll--Si---Clll------------------------------. kıymetine bakılmıyarak en çok art- 1( 

VI - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akcesi mak
b~z veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar .ihale gü
nu en ııeç saat 14 de adar yukarıda adı 1!'eçen alım komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilmis olmalıdır. 

hranın üzerine ihalesi yapılacaktır.. delli.liye masrafı alınir. içinde evrakı müibiteleriyle birlik- Talip olanlarin yüzde yedi buçu 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer te memuriyetimize bildirmeleri icap teminat akçesi veya milli bir bıın• 

Satı§ 844 numaralı Emli.k ve Ey· ali.kadarların ve irtifak hakkı eder. ka itibar mektubu ve 37 /1125 do•· 

16-23 4 16-26 3659 ( 1851) «8.J> «6960» 

tam bankası kanunu hükümler!Jıe sahiplerinin gayri menkul üzerin- Akıi halde haklari tapu aicilince ya numaraaiyle lzmir birinci l'!' 
göre yapılacağından ikinci arttırma deki haklarını huıu6iyle faiz ve malum olmadıkça paylaımadan ha- memurluğuna müracaatleri ilin 
yoktur. Satı, pe§in para ile olup masrafa dair olan iddialarını i,bu riç kalırlar. 8/12/1937 tarihinden olunur. 220 
müfteriden yalnız yüzde iki buçuk ili.o tarihinden itibaren yirmi gün itibaren prtname her kese açıktır. (2035) 

iz mir defterdarlığından: 
D Senesi T. No. Matrahı Nisbeti Kazanç 

A I SANATI MEVKii No. ihbarname No. Lira K. Lira K. 
Emrullah oğlu Tevfik Fırın Tramvay C. 655 4.74 936 126 250 00 30 61 04 
lsmail oğlu Mus!afa Marangoz ., 666 6-56 936 59 120 00 30 12 00 
Cemal oğlu Avni Meyhaneci ,, 664 6-53 936 57 120 00 90 108 00 

" " ,, .. .. .. 6-53 936 57 120 00 90 9 60 
Nuriye Bakkal iskele C. 74 7-57 _ 936 110 40 00 25 3 55 
Mehmet oğlu Mehmet E.kisi Tramvay C. 455 6-27 936 48 50 00 25 12 50 
Muiz Saat tamircisi ,. 288 7-56 936 50 ·25 00 25 1 56 
Halil Kahreci iskele C. 107 5 41 936 106 32 00 35 3 27 
Mehmet Bakkal ,, 88 5-14 936 113 18 00 25 2 41 
Bohor Manav Tramvay C. 837 5.77 936 12 60 00 25 2 85 
Yusuf direk Kasap Üçkuyular 419 7-46 936 99 36 00 25 3 00 
lsrrail oğlu Avram Manav Tramvay C. 1-ll 6-28 936 98 42 50 25 1 18 
Sabri oğlu Hurşit Marangoz ,, 113 5-61 936 18 100 00 30 15 00 
Mehmet oğlu Ahmet Terzi ,, 585 5-64 936 38 120 00 30 27 38 
Hasan Berber ,, 73 5-50 936 7 120 00 35 28 81 
Ali ozlu Ahmet Bisiklet tamiri ,, 851 3-47 937 20 36 00 25 1 35 
Şevket Erbeyli Kömürcü ,, 573 2· 70 937 35 100 00 25 6 25 

" ,, " " .. 4-79 937 35 100 00 25 5 69 
lsmail Manav ,, 847 6·8 935 18 24 00 25 3 00 
Abd~rrefi oğlu şü.kı ,ü A$ilreci iskele C. 55 6-1 935 103 12 00 25 O 75 
Sali Tahmis Tramvay C. 1013 1-20 1-3·937 ve 210N.karar 936 30 150 00 25 6 04 
Mehmet Remzi fkraldtçı ,, 465-3 1-78 18-6-935T.ve 85N. ,, 930 173 41 28 terkin 
Mehmet Zühtü ,. ,, 470 1-77 18·6-935 ve N, ,, 930 160 148 50 terkin 
Etem .. ,. 625 1-79 5.7.935 ve 212 N. ,, 931 1 46 80 terkin 
Seit Mehmet ,, ,, 546 l ·81 6-6-935 ve 21 N. ,, 930 169 135 00 terkin 
ı~mailf Eskici !ınaztcpe S. 6 7·50 936 138 18 00 25 2 59 
Musla 3 Kasap Uçku ·ular l 151 7.45 936 94 18 00 25 1 87 
Galip oğlu Cemil E~kici Tramvay C. 9311 5·26 936 4 36 00 35 5 25 
Molla Yusuf oğ:u Ahmet Fırın Üçkuyular 402-437 5-17 936 85 100 00 30 10 58 
Sami Bakkal Yeni Türkiye S 15-1 1-19 26·2-935 T.vel449N.,, 933 427 40 00 55 14 30 
Ahmet Fırıncı Tramvay C. 655 19·8·937 T.ve966N. ,, 933 101 O 00 
Halim oğlu Mehmet Ali Depo Kavaklıpınar C. 6 6-21 936 100 60 00 20 2 50 
Ahmet oğlu Mehmet ve Ali Kömiircü ikiçeşm~lik C. 645 6-33 936 28 96 00 25 6 00 
Mehmet oğlu Ali Ekmek satıcısı ,, 789 6· 70 936 75 24 00 20 l 85 
Ali oglu Osman ,, ,, ,, 580 1-28 936 42 60 00 20 12 00 
Mckmet Kasap Yusuf dede 219-2 3-79 936 39 50 00 25 1 94 
Sadık oğlu Hüsnü Taş Kahveci Hacı Ali C. 423-1 4-35 936 55 84 00 35 2 45 
Mehmet oğlu Hasan Bakkal ,, ,, 397-394 4-38 936 1 30 00 25 l 58 
Arif oğ!u Ali Eskici U'u yol 27 5-89 936 82 72 00 25 12 45 
Mehmet oğlu Abdullah Manav ikiçeşmelik 570 4-61 936 37 80 00 25 1 56 
Hasan oğ:u !-iüsnü Kasap Mısırlı C. 79 4-91 935 53 50 00 25 1 04 
Ekmekçi kooperatıfi Fırın E~refpaşa C. 66 4.94 936 3 120 00 20 2 67 
Hasan Eskici Mısırli C. 95 4.95 935 - 55 18 00 25 2 04 

Yukarıda is:m v~ adresleri yaıı!ı 4,4 ır.ükellef namır.a 930, 931, 933, 935, 936, 937 yılları için Başdurak ıubesince tarholunan kazanç Yergisine 
ittihaz olunan kararlar ır.ulıatap!arının bulunmamaları hasebile l eyfiyet ıeblii makamına kaim olmak Uzere usule teYfikan il&n olnnur. 

% 15 ceza 
Lira K. 

9 16 
1 80 
o 00 
o 00 
o 53 
o 00 
o 00 
o 49 
o 00 
o 00 
o 45 
o 18 
2 25 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 45 
o 11 
o 91 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 39 
o 28 
o 79 
o 00 
o 00 
o 00 
o 37 
o 90 
o 31 
1 80 
o 29 
o 37 
o 24 
o 00 
o 00 
o 16 
o 40 
o 31 

alt ihbarnameler ile 
4014 

Buhran Yek ün 
Lira K. Lira K. 
14 04 84 24 
2 76 16 56 

21 60 129 60 
1 92 11 52 
o 82 4 90 
2 50 15 00 
o 31 1 87 
o 75 4 51 
o 48 2 89 
o 57 3 42 
o 69 4 14 
o 27 1 63 
3 45 20 70 
5 48 32 86 
5 76 34 57 
o 27 l 62 
1 25 7 50 
1 14 6 83 
o 69 4 14 
o 17 1 03 
139 8 34 
o 00 o oo 
o 00 o 00 
o oo o 00 
o 00 o 00 
060 3 58 
043 2 58 
1 20 7 24 
2 12 12 70 
o oo 14 30 
o 00 o oo 
o 57 3 44 
1 38 8 38 
o 38 2 54 
2 76 16 56 
o 45 2 rs 
o 56 3 18 
o 36 2 94 
2 49 14 87 
o 31 1 44 o 24 1 
o 61 3 68 
o 47 2 82 
tetkiki itiraz komisyonunc• 

2030 
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D~rUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
F SAYFA sil ., _______ .._ __________ ,,::.,::..;..;:.,;:.,;.,;..;.:.~~~~~~~~==c~~~~~~~~~ 

TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

ROY AL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. HERCULES vapuru 13/11/937 de 
A'l'LAS LEVANTE • LINIE, A.G. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 

BREMEN hareket edecektir. 
ATHEN motörü 15 ikinci teşrinde 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve STELLA vapuru 22/11/937 de bek-
Bremen lçln yük alacaktır. leniyor. Burgas, Varna ve Köstence 

\' ALOVA vapuru 22 lkinciteırinde için yük alacaktır. 
Pelleniyor. Bremen için yük alacaktır. VULCANUS vapuru 27/11/937 de 

MACEDONIA vapuru 29 lkincl ~- R tt rd d H b 
tinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 0 e am, Amster am ve am urga 
\re Bremen için yük alacaktır. • hareket edecektir. 

MOREA vapuru bir birinci kAnunda STELLA vapuru 11/ 12/ 937 de Rot-
bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- terdam, Amsterdam ve Hamburga ha-
tnanlarından yUk çıkaracaktır. reket edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
The Export Steamshlp Corporation SVENSKA ORIENT LINIEN 
EXTA V1A vapuru 12 ikinci ~rinde NORDLAND motörü 16/11/937 

bekleniyor. Nevyork için yük alacak- Gdynia, Dantzig, Stokholm, Isveç, Da
lır. nimarka ve Baltık limanlarına hareket 

ExHIDITOR vapuru 18 ikinci teşrin- d kti 'd e ece r. 
e bekleniyor. Nevyork için yUk ala-

caktır. ARAGON motörü 20/11/937 de Rot-

EXPRESS vapuru 29 ikinci t~cırin- terdam ve Hamburga hareket edecek
de bekleniyor. Nevyork için yük ala- tir. 
ca.ktır. AASNE vapuru 2/12/937 de Rotter-

OGONTZ vapuru 28 ikinci teşrinde 
bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. dam, Hamburg, Gdinia, Dantzig, Da-

EXMOUTH vapuru 15 birinci ka- nimarka, Isveç, Norveç ve Baltık li
nundn bekleniyor. Nevyork için yük manlarına hareket edecektir. 
alacaktır. SERVICE MARITIME ROUMAtN 

ARMEMENT H. SCULDT 
HAMBURG 

ALBA JULYA vapuru 1/12/937 de 

ELISE motörU 15 ikinci · teşrinde Malta ve Marsilyaya hareket edecek-
bcklenlyor. Rotterdnm, Hamburg ve tir. 
Bremen için yUk alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCARFSr LEW ANT motörü 11/11/937 de An-

ARDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde vers, Gdynia ve Dantzige hareket ede-

Köstcnce, Sulln.a, Galatz ve Galatz ak- cektir. 
tarması TUNA limanları için yük nla- tulnlardaki hareket tarihleriyle nav-
caktır. 
l>EN NORSKE MIDELHA VSLINJE tunlardaki değişikliklerden acenta me-

OSLO suliyet kabul etmez. 

BAALBEK motörU 12 ikinci teşrin- Daha fazla malumat için ikinci ko. 
de bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Dieppe donda FRATELLI SPERCO vapur accn. 
'\'e Norveç limanları için yük alacaktır. talığına müracaat edılmesi rica olu

SAN JOSE motörU 6 blrlncl kAnun-
da bekleniyor. Dieppe, DUnkerk ve nur. 
Norveç limanlan için yUk alacaktır. Telefon : 4111/4142/4221/2663 

TIAndakl hareket tarihleriyle navltm-
Iardnkl değişikliklerden ncenta mesull- .--İllll-alllılDO-'IKRlTı:llllillO~R:;;mi:H.ilr;mlölilll!!IiE 
Yet kabul etmez. 

Daha fazla tnfsU&t almak için Birin- OAHtUYE MOT AHASSISI 

el kordonda W. F. Henry Van Der Zee c 1A1 y 
& Co.n v. vapur acentalı~ına müracaat e 8 ar 1 n 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
B{RJNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LBerman Lineı Ltd. 

LONDRA HATI't 

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

et !'i e 

ALCERlAN vapuru 20 birinci teı· •·~-~---~----· 
rinde gelip yük çıkaracak ayni zamanda Paris fakültesinden diplomalı 
lonClra vo Hull için yUk alacaktır. Diş tablplerl 

ClTY OF LANCASTER vapuru f S Memleket hastaııesı dış tabibi 
ikinci te,rinde gelip yük çJc.aracak ayni 
~amanda Londra ve Hu11 için yük ala· Muzaffer Eroğul 
caktır. VE 

THE GENERAL STEAM K 1 ç d 
NAVICATION co. LTD. ema 4etin ağ 

ADJUTANT vapuru 5 i.lcinei teırin- Hastalarını her gün sabah 
de gelip Londra için yük alacaktır. saat dokuzdan başhyarak 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
. ITHAKA vapuru ikinci teorin ipti· Beyler - Numan zade S. 21 
dasında Hamburg Bremen ve Anvers· numaralı muayenehanelerinde 
ten gelip yük çıkaracaktır. kabul ederler. 
d Tarih ve navlunlardakl deftlşiklikler- Telefon : 3921 
en acenta mesullyet kabul etmez. w~ ..... ml:!!fim••:ll 

................ --._ ........... m ......... D 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilininiz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

CZ222z2 ızzrJ-J 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciti BAY 
MER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 

balkana kendisini sevdirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu

lurlar. 
Birçok hu"susiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhha eczanesi 
Büyük f.:alepçioğlu Hanı karımnda Baıdurak • lzmir 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins hömür perakende suretile . rekabet kabul 
meı fiatler dahilinde satılmaktadJr. 

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağı 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmüt 

şaheser bir terbettir. 

Eczacı Kemal Aktaf bu yağı batka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

• M •••' wıawa wsn 17'. iP 

Devlet demiryollarından: 
Haftflda dört gün Torbalı, Ortaklar, Aydın, Nazilli ve Kara

kuyu yoliyle Alsancak Afyon arasında itleyen 1307, 1308 yolcu 
katarlarının her birinde yolcuların yeme, içme ihtiyacını temin 
için idaremizce birer büvetli vagon bulundurulacaktır. iki vagon· 
da bulunacak olan büvetler bir sene için açık arttırma usuliyle 
kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 800 liradır. lstekli-

P~ştemalcılar, Evren sokak No. 3/1 lerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat yatırmala· 
S'n er dikiş makinaları kumpanyası karşısında rı lazımdır. ihale 26-11-937 cuma günü saat 15 de Alsancak 8 İn· 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 tZMiR ci i~letme komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler komisyondan 

~~~S~UDt=::~i:.%.i:::!Zı::EJ21mııı~em:a:11B.JBll:mllu:i~~· para&lZ alınır. 13-16 3996 (2014) 

TUll . ~ 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı r.amanda Turan 
tuvalet aabunların1, traı aabunu ve kremi lle gllıelllk krem~ 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa~ 
btlar için bmlrde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen.' 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemıiye mllracaat edinlı. 

Poeta Kut. aa4 Telefon 34&s 

Dima sabit daima tabii 

dflmııl 
"'7_· ~ 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju.. 
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ar\ 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii reni( 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

• 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyolarin 1938 modelleri görünüz. 
Zevk • ahenk - sada temizliği - zarafet evsafmi hep birden arz~ 

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

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENi: Büyük Kardiçalı Han 

Ome2a ticarethanesi ittisalindo 
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çin· ordusunun ricati devam ediyor 
ş nghayı garbinde daha onferansı dün 

verdi ·ıome re i e 1 miş rn a son 
Japonya Çinle müzakereyi temin 
edecek bir tavassutu kabule hazır 

aponyanın müzakereyi reddetmesi 
• • M 

uzerıne bir tebliğ neşredildi 
Şanghay, t 4 (A.A) - Havas muha· 

biri, ııon günler zarfında Japon kuvvet
lerinin şiddetli ve ııeri ilerlemelerine sah
ne olan Şanghayın garp mıntakaııını gez
miştir. Bütün Hungjao mıntakasında ya

bancı devlet tebaasına ait birçok evler 
hımıp olmuJtur. Bütün ıivil hnlk tahli
ye edilmiştir. Bütün bu mıntakada bir
kaç köylü kalmıştır. Bunlar da kulübeleri 
yıkılmış olduğundan yol kenarlarında 
yatmaktadırlar. Bazı çeteciler hila mev
cuttur. Ve aradn sırada silah ı~leri işi· 

tilmektedir. Yollarda ııivil ve asker Çin· 
lilere nit birçok ceaetler görülmektedir. 

Paris, 15 ( Ö.R) - Şanghaydan bil
Clirildiğine göre Japonlar şehrin 60 ki
lometre garbında Kuin-Tnn mevkii:ıi 
zııptetrnişlerdir. Japonlar Çinlilerin Ja· 
pon ileri hareketine mukavemet göster· 
meksizin garba doğru ricat halinde ol· 
dukl nnı iddia ediyorlar. Japon tayyn· 
releri Nıı.nkln • Şanghay şimendiferini 

bombnrdıman ederek hatta tahribat yap
mıılnrdır. 

Şanghıı.y, 15 ( ö.R) - Santral Niyuz 
Çin ajansının bildirdiğine göre Japon 
harp gemileri Hahon adasını bombardı
man etmi§lerdir. Ayni ajans ııimali Çinde 
de Şnnsi ve Hopei viliiyetlerinin hudun
da şiddetli muharebelerin devam ettiği
ni bildirmektedir. 

E:-iıkscl. 15 (ö.R) - Japonyanın Çin 
meselesini hnl için Pasifik konferansın
da toplanmış ohm devletlerle her müza• 
kereyi reddctmt!si konferansın vaz.ifosi

' ni ikmal etmesine ve müzakerelerine 
devam eylemesine imkfın bırakmadığın
dan konfcroll!' nihai bir tebliğle bu va
ziyeti tespit etmiştir. Bu tebliğde şu 

mülfıhauı1ar ileri sürülmektedir : 
Brükselde 1emsil edilmekte olan dev

letlerin milmcssHlcri on iki son te~rin 
tarihiyle Japon hükümetinin :konferan
sın nl!ı son teşrin tarihli notasına verdi
ği cevap karşısında Japon hükümctinin 
hala Çin - Jrpon ihtilafının Vaşington
da im:r.ı:ı edılen dokuz devlet muahedesi 
ahkamı haricinde knldığını iddia etmek
te ısrrr ey1edigini ve bu ihtilafı halle
decek bir ~are bulm::ık üzere her türlü 
fikir teatisine iştirakten imtina eyledi
ğini teessüfle müşahede etmektedir. 

1!122 senesinde VPşinglonda imza edil-
Komiinist Çin topları miş olnn muahede ile 1928 son kanun 

Roma, 15 (ö.R) - Tokyodan bil- Tokyo, 15 (ö.R) --ŞanghaydııJ:iva- tarihinde nkdedilen Pnris muahedesini 
dirildiğine göre Japon hariciye nezareti ziyctin değişmesi .,cbebiyle b:ı.z.ı ecnebi imzn etmi~ o1nn devletler bu fıkirde de
bir tebliğ ne rederek Çinle mevcut ihti- devlet ıei lt-rinin Çin ve Japunyaya doğ- ğillerd:r. Pari5 muahedesiyle her hangi 
lafın halli için Japonyanın Çin hüküme- rudan doğruya müzakere ) oluna sokma- bir iht.lüfın ancak sulh yoluyle halledi
tiyle müzakereye girişmeğe hazır oldu- ~n tavassut etmeleri bekleniyor. J.-pon- leceği 1ac:rih edilmiştir. D.ğer taraftan 
iiunu bildirmiştir. Bu tebli~e Çin tnrnfın- ya bu ıe~ebbüsü l:endi hesı:ıbına kabule 

1 
uzak Şark hacl:selerinin dünyanın bu 

dan şimdiye kadar hiçbir cev<:.p Hril- hazırdır. Her şey Çinin alncnğı vazi~te kısmınd::ı aluknsı olan bütün devletlerin 
memiştir. bağlı olacı:ıktır. f hnk \ c menfaatlerine zar •. rı dokunduğu 

'!"""~"""""~~"!."'!"--~~~~~~"""""""""""""""~-~~~~--...... ...,.. da inkar edılemez. 

''Barışa karş bir suik t 1 

Japon hUkümct: Çinde müsellah kuv-

s vetlcrini kullonarak Çini kendLc;ine k:ır-

' 

, şı ''aziye1ini değiştirm~e mecbur et
mek iddiasındadır. Briikselde toplnnmış 
olan devletlerin delegasyonları ise bu 

Moskovaya göre 
sındaki anlaşma bi 

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

mütecavizler ara-
ihtilMın halli için kuvvet istimaline mu
hnli!tirler. 

Son söz olarak deklaras,on bu ihti· 

arp d lafın ha1li için biricik yolun muhasama-

pf O O'r a m J lfı ~ı tntil ede~ck mü~_k:re:!ı:e ~irişmekt~n 
O ıbaret oldugu f,krını ılerı surmektedır. 

Çin dc~egasyonu <la r·ı bevan:ı~ .... ~ 
.. ~tirak c1miştir. . 

P:lris, 15 (ö.R) - P. c: L 

Japonya Çınlc haTP halincfodiT ve 
.~ulh irf11 lıarp ediyor .. 

- GI..ASKOV BÜLTEN-

şunlardır : 
c Vaşington mu::ıhedesini jmza etmiş 

olan dokuz devlet uz.ak Şarkta vaziye

tin istikrarını temin için muayyen bir 
siyaset ittihazınn karar vermişlerdi. Ve 
Çin ile olnn münasebetlerinde, gerekse 
Ç,inde kendi aralarındaki münasebetler
de bazı muayyen prensipleri tatbik hu
susundaki mutabık kalmıştılar. Diğer 

taraftım Paris muahedesini imı.a eden 
devletler ele her ihtilfıfın, sebep ve men
şei ne olursa olsun ancak sulh vasıta
lııriyle halledilebileceği noktasında itti
fak etmişlerdi. 

cJ aponya Çinde müsellnh kuvvetler 
istimal t·derken Çini siyasetini değiştir
rneğe sevketmek arzusunda olduğunu 
bey:-n ediyor. Brük.selde toplanan dev
letlerin delegeleri şu k<'naattedirler ki 
bir devleti diğer bir devletin dahili iş
lerine müdahaleye salahiyettar .kılan 

hiç bir beynelmilel hak ve prensip yok
tur. Böyle bir tezin kabulü devletler 
~rasında daimi ihtilMlara yol açabilir .. 
1) lep.der bu .sebeple ihtilfıfın adilane 

e devamlı bir surette hallinin ancak iki 

Çin delegesi bu telkine iştirake ha
zır olduğunu bildirmiştir. Delegeler Ja
ponyanın bu usulü ne sebeple reddet• 
ınek1e ısrar ettiğini anlıyamadıklarıftl 
bildirmektedirler. 

Pnris, 15 (ö.R) - Brükselden bildi· 
rildiğine göre Pasifik konferansı ağıt 
bir hava içinde devı:ım etmektedir. cı.ı· 
mnı1esi akşamı neşredilen deklarasyon 

Japonyanın h er milznkere davetine kat"' 
şı menfi hareketini teessüfle knrşı14" 
mnkta ve Tokyonun bu yeni daveti iy{ 
karşılıyacağmı ummaktadır. Bu d::ı ne
ticesiz kalırsa devletler vaziyetleriniı> 
ne olacağını tetkik edeceklerdir. 

Bu sırada Tokyo muhasamatın tatill 
için Çinle müzakereye hazır olduğunll 
bildinnektedir. Bunun için ne gibi şat+ 
lar ileri sürüleceğini bildirmenin şiıl1" 

dilik mevsimsiz olacağl ilave edilmekte
dir. Hükümetin tahminlerine göre Şang• 
hay cephesinde vaziyetin değişnıesl 
Brükseldc toplannn devletleri Çin ve 
Japon hükümetlerini temas haline so:k• 
mak için faal bir rol oynamağa sevkO" 
dccektir. Japonyanın müzakereye bnŞ• 
lamak üzere iptidai şartlar koşmıyaca• 
ğı bildirilmektedir. Her şey Çinin nlıı
cağı vaziyete b::ığlıdır. Nankin hükilnıe
ti şimdiye kadar müzakereye girişınclı 
arzusu göstermemiştir. 

Çindeki J::ıpon kuvvetleri kumanda
nının Çinlerc mütareke teklif ettiği 
doğl'U değildir. Ancak Tokyo ile temııs
tan sonradır ki Kumandan böyle biı 
müt::ırcke teklifi yapabilir. 

---0--

ltalyada iki sınıf 
silah altına 
toplanıyor 

Romn, 14 (A.A) - Resmi ga:ıet' 
26 ve 30 Eylül tarihli karamamc1e1iıl Sarı tehlike 
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ltalya düne kadar bu 
tehlikeye kani idi. Şim-

sının cumartesi gi."nü n~şr2ttig! d.,?la- taraf nrasınıfa doğrudan doğruya mü- metnini neşretmektedir. Bu kararnarne: 
rasyon Japonyı.ıyı Çinle doğrudan doğ- ' ::akere ile ınilmkiln olacağı kanaatin- lere göre 2 7 ve 29 doğumlulardan bııt1 
ruya milzakcreye girmek için muha:s.:ı- ' dedırlc:r ve emindirler ki iki taraf mu- zü:'rcler !ilah altına çağırı1makta ve 3' 
matı durdurmıığa davEt etmektedir.. j ha!!amatın tatili hususund:ı anlaşırlarsa doğumlulnrdnn bazı ihtisas sahipleri fıit• 

Dekla:-asyonun göze ç~rpan fıkraları , böyle bir usul muvaffakıyete erebilir.> , mette alıkonulmaktadıılar. 

. di Avrupanın ve Ame-
rikanın düşmanı ilan 
ettiği memlekete ümit
lerini bağlamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moskova, 15 (M.H) - 1zvestia gazetesinde cBarışa karşı 

ıuikasd> ba~lığı altında intişar eden baımakııledc nnti-bol
fevik cephe hakkında ezcümle şöyle bir mütnlan yiirütül
mektedir: 

cMütecavwer nrnsında eimdiki anlaşmaların hnkiki ka
rakteri, her ıeyi az çok objektif bir surette görenlerde şüp
he uyandırmnktadır. 

cGerçi Faşist ve militaristlerin komünizme olan primitif 
kinleri aşikar, ve faşist reaksiyonerlerle mütecavi1Jerin küt
le karşısındaki korkulan da münakaşa kabul etmez bir hn
kikat ise de, mütecaviz hükümetler arasındaki beynelmilel 
anlnşmanın komünizme karşı mücadele ile alakası pek az- Sovyet Hari.:,yc komıscri Litvinof 

dır. Esasen Litvinof, Milletler Cemiyetinin son asamble top-1 delede bir müttefik olarak gördüğünden, bu kadar hararet· 
lantısında cAnti-komünizm>· şiarının hakiki manasının ne- le müdafaaya kalkıştı. Japonyn ise, ltalyayı J\syadaki Japon 
den ibaret olduğunu kanaatbahş '\'e sarih bir tarzda ortaya 1 düşmanlarına Avrupa ve Afrikada, Almanyadan maada, hü· 
dökmüştü. cum edebilecek bir devlet olarak görmektedir. 

ltnlyan • Japon görüşmeleri tarihçesinin kendisi bile, ltnl- Böyle bir vaziyet knrşısındn ltnlyanın Alman - Japon an· 
yanın Japon • Alman mukavelesine iltihakının hakiki mana- ]aşmasına iltihak etmesi, Alman • Japon nnlaşmnsını da ba
sını oldukça parlak bir surette tenvir etmektedir. Daha çok- rış için mühlik yapabilir. 
tan değil, yani halyanın Habeş avantürü esnasında, her iki Alman - Japon anlaşmasının Japon - Sovyet münaseba· 

cmedeniyet müdafii> arasındaki münasebatın gayet feci bir tına müteallik meselelerin tanziminde menfi neticeler ver· 
vaziyette bulunduğunu derhatır etmek fuzuli olmaz. O za.1 diğini..faponya henüz unutmamıştır. 1tnlyanın Alman - Ja· 
manlar Japonya h~lyan ıiyasetine fevkalade düsmanca bn-ıl pon nnlaşmasına iltihakı tahakkuk edecek olursa, bu key· 
kıyor ve Romada ıse cSnrı tehlike• başlığı altında Japonya fiyetin de Japon • Sovyet münasebatına layık tt-sir yepmn· 
aleyhinde yazıl<ır yazılıyordu. itnlya Japonyayı Avrupanın ması imkun"ızdır. 
ve Amerikanın düşmanı diye ilan ediyordu. ltalya ile Ja-1 Japon nskerleri, kendi harici siyasetlerini Japon mcnnfii· 
ponyn arasında dü'lmnnlık hisleri durunca, Roma ve Tokyo ne zarar ikn edercesine tanzim etmektedirler. 1936 daki 
mütekabil işbirliği meselesinde fevkalade bir ihtimam gös-1 Alman • Japon anlaşması, tam Sovyet - Japon balık avı an· 
termeye bnşlndılar. ihtimal bu dn, her iki tarafın birbirleri· l nada akdedilmişti. Bunun neticesi olarak balık a\•ı anlaşmsı 
nin kuvvetleri hakkında yüksek düşünceler taşımadıkların- ndn akdedilmişti. Bunun neticesi olarak balık ~vı anlaşm:-sı 
dan ileri geliyordu. aktedilmedi. Joponj·a böyle hir§ey beklemiyordu. 

Ayni zamanda gerek ltalya ve gerekse Japonya, nralw· Halbuki Alman - Japon anlaşmasının Japon - Sovyet mÜ• 
rındnki yakın)n!'mayı izhar etmekle, Jngiltere ile olun mü- nasebMını gerginleştireceği k<.'yfiyeti kendisine vaktiyle ih
nasebetle~ini gerginleştirmek istemiyoılnrdı. 1 tar edılmi' bulunuy'brdu. ltalyan • ]npon nnluşmasının Ja-

ltalya ıle Jnponyanın, netice itibariyle, İtalyanın Alman - pon - Sovyet münarebatını gerginleştireceği keyfiyeti kendi
Japon nnlaşmnsına iltihnk etmesi mesc1esini tntbika karar sine vaktiyle ihtar edilmiş bulunuyordu. ltalyan - Japon an· 
vermelerinin tefsirini, Çindeki Japon tecnvüzleriyle bağlı }aşmasının vukubulmnsı da, Japon hükümetinin balık avı 
keyfiyetlerde aramak l&zımdır. Japonynnın Pasifik Okya-

1 
meselesi hususundaki müz.nkerelerin yeniden bn~lasnasını tek

nus sahillerindeki harbı, dünyanın taksimi için mütecavizler lif ettiği bir ana tesadüf etmektedir. 
tarafından ikinci bir cihan harbının körüklenmC!linde yeni ı Oç taranı ltalyan • Japon - Alman anla§Ina$1, harbı kö
bir amildir. ftnlya Japonyayı, diğer devletlere knr§I mÜca-, rÜkJeyİ~İ cephenin mÜtecnvizkar hareketlerinin faa) bir Q• 
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e çika ra ı 
,,.rno devletlerini 
rını m • 

temıne 
Siyasi n1ahfeller 

Bu ziyaret ve 
teşebbüslere 
veriyorlar 

kralın 
büyük 

yapacağı 

ehemmiyet 

• 

Paris, 15 (ö.R) - Brühelden bildirildiğine göre Belçi
ka kralı Leopoldun Londra ziyareti programı pek yüklii
dür. Sarnydn ,.e ı;iyasi dairelerde kral birçok ziyafet ve ka
bullerde hazır bulunacaktır. 

~People> gazetesinin verdiği merak uyandırıcı bir habe
re göre kral l..eopold lngiliz hükümetinin bir Lokarno kon· 
f eranııını içtimnn çağırmasını teklif edecek ve bu konferansn 
bizzat riynseti kabul edecekmiş. Bu gazete Belçika bitaraflı
ğının kınla lngiltere, Almanya ve Fransa arasında inkar edi
lemiyecek bir hakem vaziyeti verdiğini ilave etmektedir. 

Berlin, 15 (ö.R) - Belçika kralı Leopoldun yıl dönü
mü münasebeti:> le B. Hitler kendisine bir tebrik telgrnfı rön
dermiştir. 

Londra, 15 ( Ö.R) - Belçika kralı Leopoldun yeni bir 
Lokamo konferansının iı;timan davet edilm~ini teklif ede
ceği haberiyle nlakndar olarak bu hususta alakadar hükü· 
met merkt"zleri nrasındnki görüşmelerde bir uzlaşma zemi
ni bulunursa konferansın Noelden evvel toplanabileceği bil
dirilmektedir. 

FANSIZ HA VA NAZIRINlN BiR SöYLEVI 
Paris, 15 (ö.R) - Fransa hava nazırı B. Pierre Cot diin 

radyoda telsizle Amerikaya yayılan bir nutuk eöylemiştir. 
B. Cot kollektif emniyetten bahsederken demi§tir ki: cKol
lektif emniyetin teşkilatlanması taarruzculuğun ifla:ıı olur. 
Bu snhnda da demokrasilere düşen vazife diğer devletlerden 
daha fazlndır. ilk ve ham maddeler demokrnsilerin elinde
dir. Eğer niılnşmağa muvaffak olursak tecavüz emelini bcs

ça 

liyenlerin cesaretini kırabiliriz.> Nutkunun sonunda B. Pi- ı fatihi Byrd ıle 

erre Cot Amerikan tayyareciliğinin zaferini anmış ve kutup yadetmiştır. 

o rada 
top anmala
şac ktı ? 

Belçıka kralı Leopold bıif1ll ı d 

Atlantik fatihi Lindbergin adlarını 

haya girdiğine delildir. Mesele, bnrı§a knrıı yeni bir suikasd-ı programıdır. Bu hnkiknt umum barış 
den ibarettir. Mütecavizler arasındaki anlaşma - bir harp miyetle telakki edilmelidir. 


