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SC;?t;~, 
ltalyada F aş;st aleyhtarları 

Ronuı, 16 (A.A) - Hwwi mahkeme Gan
uno mıntakumda f&fist aleyhtarı bir çiftçi 
grubunu bh- sene ile on sene arasında muhte .. 
lif hapis cezalarma mahk\ım etmİftir. 

---------
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Şefin tetkikler· çok mühimdir 
Diyarıbekir bayram yapıyor 

Merasim yapılmaması hakkındaki emre rağmen 
halk Atatürkü büyük coşkunlukla karşıladı 
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Hayat standardı .. 
Uzerinde müessir ola-= 

Şehir· meclisi 

Çok güzel ve yerinde 
bir karar verdi 

Elektrik firkeı; - YAZISI OONCI ~E -

• 

cak tedbir aranacaktır~ 

---·•---
Milletler Cemiyeti 

Londra, 16 ( ö.R) - Belçika kralı 
Leopold bu aabah resmi bir ziyarette bu
lunmak üzere Londraya gelmi~tir. Ken· 
diıine lıtl(a halinde olan Van Zeeland 

kablnui hariciye nazın B. Spaak ile 
Brükoel aarayına menıup birçok ıahsi

yetler refakat etmektedirler. 

Roma, 16 { ö.R) - Burada bildiril
diğine ııöro Belçika kralı Leopoldun ye· 

nl bir Lokarno konferansının toplanması 
için bir teıebbilsto bulunacağı hakkında

ki haberler teeyyüt etmemittir. Burada

ki tahminlere bakılırea Belçika kralı, B. 
Van Zeeland tarafından lngiltere ve 
F ransantn talebi üzerine yapılan ekono .. 

• . 
• 

kontrol heyeti va
zifesini bitirdi. 

SURiYE BAŞVEKiLi 
BU HAFTA PARISE 

GiDiYOR 

mik temaelardan hasıl olan neticelere Belçika kralına nfakat eden B.Spaall 
göre bir dünya ekonomi konferansının lının bir te,ebbüste bulunmaıı daha muh .. 
içtimaa davet edilmesi için Belçika kra· temeldir. 

lotan bul, 16 (Hususi) - Antak· 
yadan bildiriliyor: Sancak dahilin· • 
de teftişlerde bulunan Milletler ce-
miyeti kontrol heyeti vazifesini bi· 
tirmiştir~ Heyet Kmeyriye ve Rey

haniyede yaptığı son tetkiklerde 
halkın şiltiyetlerini ve dileklerini 
dinlemiştir. Heyetin bugünlerde 
Cenevrcye döneceği haber a1ınm1,_. 
tır. Heyet azasından ikinci reis lı

viçreli M. Sekratan birkaç günden· 
beri Berutta bulunmaktadır. Muma· 

Yeni T ataresko kabinesi 
eskisinin ayni olacak 

ilcyh hariciye müsteşarımız Numan 
Menemencioğlu ile hastalanmasın
dan evvel görÜ§mek fırsatını bul-
muştu. 

Liberallerle müzake
re yüzünden yeni bir 

takım güçlükler 
çıkıyor 
-0-----

Bükreş, 16 ( ö.R) - Yeni T alaruko 
kabinesinin bu ak~am teşekkül etmesi 

muhtemeldir. Bu kabinenin eski. inin he· 

Şam, 16 (AA)- Baıvekil Mar• men hemen ayni olacağı timdi muhakkak 

dam bey pazarteai günü parlamen· sayılmaktadır. B. Tatare•konun liberal 
toda Fran11z ·Suriye muahedesinin partisi reisi B. Bratyano ve B. Alba-Ju· 

taıdikinde çıkan güçlükleri bertaraf liano ile müzakereleri birçok ııUçlüklere 
etmeğe uğratmak Uzere bu ayın oo· çarptıiından kabinenin daha geniş bir 

nuna dofru Pariee ııideceiini IÖy• ...,. üzerinde kurulmasına imfd\n bulun· 
lemlttir. t ..... v••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mamıt ır. B. IJ'atare•ko 
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Şehir meclisi 

Çok güzel ve yerinde ŞEHiR~ 1HABERLERi' 
bir karar verdi 

0601 ~ODLJLAnl 
Şehir meclisi kapanırken 

Tütün satışları 
Dur~unluk ve fiat düş
künlüğü devam ediyor 

Hususi görüşmelerden 
aldığlmız notlar .•. 

Başvekalete şikayetler yapıldı -Şehir meclisinin son toplantıları ol-ı birini koymayı ihmal etmez. Yani cDr.• 
dukça istifadeli, neşeli, hazan da, geçen hepsinden mühim ve müreccahtır. Bu 
perşembe celsesinde olduğu gibi Asabi itibarla birbirlerini mazur görmesini be

Dün sabah Türkofiş binuında Türk 
limited umum müdürü B. Nacinin de i7-
tirakiyle bir toplantı ynpılmı~. bilahara 

1 - Mutavasaıtların piyasadan çekil· 
melerinin temini .. 

2 - Kumpanyalar namına hareket 
eden müm~illerin tütün ziraati yap
maktan menedilmeleri .. 

geçti. Son toplantı devresinde, meclisin cerirler. 
azamt kadrolu toplantası yirmi iki aza BlR KADIRŞINASLIK viliıyct makamında valinin huzuruyle 

. . ... . .. • .• . . . . • .• • . ... .• • . . . . . . ikinci bir toplantı daha yapılarak tütün ile oldu. Son celsede ise on yedi ılza ile 
bir çok kararlar imzalandı. 

ikinci teşrin dervesi toplantılarını 

gözden geçirirsek celselere en munta
zam gelen azanın -Oay Münir Birsel, en 
erken gelen hanın bay Muzaffer, en 
geç gelen Azanın bay Şükrü Sayar, en 
neşeli a.uının bay Halit Tevfik, en coş
guıı hanın bay Milat Orel, en uysal duı
nın bay Leblebici Reşat, en çok konu
şan azanın bay Faik Eczacı, en az ko
nuşan Szanm bay Tahsin Sivaslı oldu
ğunu görilrUz. 

Son toplantı saati geldiği halde ekse
riyetin temin edilemediğini gören avu
kat bay Halit Tevfik, arkadaşlarına so
ruyor : 

- Acaba bugün toplanmasak mı, 

esasen oruçlu kafa ile intizar edecek 
hıllhn yok.. 

Fakat telefonla Azalar birer birer da
vet edI1meğe başlayınca ekseriyet te
min ediliyor ve toplantıya başlanıyor. 

ENTER.E.5AN TOPLANTILAR 
......................................... 

Şehir mecliSinin Aleni toplantılan ka
dar, gizli toplantılan da enteresandır .. 
Şu son ccJsede ben, böyle bir konuşma
nın kulak misafiri oldum. 

lld liza kulak kulağa vermişler, konu
şuyorlar. Biri : 

- Bizim reis Avrupa seyahatinden 
döneli berl epeyce otoriter tabiatli ol
öu. Dalma dik, daima hAkim konuşmak 
istiyor. En ufak b1r arzusunwı meclis
çe kırılacağını !nrkedlnce llsabt konu-
şuyor. 

öteldnln cevabı udur : 
- Ne yaparsın, icra mevkünde olan

lar için ya meclise serfüru ederek ka
rnrlarını harfı harfma tatbik etmek yo
lu vardır. Yahut ta meclise kafa tut
mak yolu... Bizim reis iş görebilmek 
için ikincl şıkı tercih ediyor. 

- Gördün mU, doktor Mitnt Orel bu 
celseye gelmedi. 

- I§l olacak .•• 
- Iş meselesi mevzuubahis değil.. o, 

ne kadar mühim işi olsa yine meclise 
gelecek vakit ayırLr. cŞıkı mıkı yoh 
tabirine alındı. 

- Anlıyamadım, ne demekmiş o ... 

- Geçen celsede otobils 4Jeri göril-
şülürken Cizndan bay Mustafa Buldanlı 
fikrini lzah etmek isterken iki şıktan 
bahsetmişti. 

- Hatırlıyorum. 

- Reis, otobils işinin kestirme hal yo-
lunu anlatırken cŞıkı mıkı yob de
m~i. 

-Evet ... 

- Doktor Mitat Orcl, işte bu cümle-

Şehir meclisinin son toplantısında ve- satışları hakkında uzun uzadıya görüıül
rilen kararlar arasında münakaşasız, ! müıtür. 
gürültüsUz geçen bir karar vardır. öte- I Vnli a. Fazlı Güleç. son günlerde tü
den beri ölüler hakkında merhametli tün satııları hakkında bazı merkezlerden 

3 - Tütün zürraının ve ziraat yerle-
tinin ayrılması .. 

ŞIKA YE.TLE.RIN MAHiYETi 

kararlar veren Istanbulun ve Izmirin şe- 1 yapılan şikayetlerle altıkadar nlarak bun- Seydiköyünden yapJan şikayetler üze· 
hir meclisleri bu defa da, hemen ayni ların takibini alakadarlara bildirmi~tir. rine alakadar makamların nazan dikka-

gUnlerde ayni mevzuu ele aldılar. IFilh~ki~~. Sey~iköy ~e ~iğe~ iki ~erke~- tini celbetmck isteriz: 
Karar, gayet prnlik ve ıktısadidir. dekı tutun mustahsıllen Turkofıse mu- Bize verilen malumata göre bu mın-
Asri kabristanla Paşa mezarlığına ba- racaat ederek satıılardan şikiiyette bu- takada bazı mübayaa memurları c~lı

zı rnahafillerde c gösterilen rağbet,• lunmuşlardır. nu vadiyle bazı parti tütünleri kapat-
clıemmiyetle göz önünde tutularak asri 1 AKHISARLILARIN MORACAA l'I tıklan halde bilahare gelip almamı§lar· 
kabristanda nakli meyil için yedi sene, 1 dır. Bu vauyeti yaratan idare hakkında 
Paşa mezarlığında ise on senelik bir Dün Akhisardan aldığımız bir mek- resmi makamlara da müracantte bulu-
mühlet konuldu. Bu müddetten sonra tuptan aşağıdaki satırları çıkarıyoruz: nulduğu için vilayetin bu işle yakından 

ölü kemikleri başka bir yere nakledıle-1 cA~ls~rda 108000 .ba~ya tütün var-,allkadar olması ve tedbirlere tevessül 
ccktir. ı dır. Şım~ı~~ kadar ellı bm balyası ~- edilmesi f ayd~la olu~. B~. işte m.~sta~~I 

Biz bunun faydasına pek akıl erdire- tılmıştır. Zurraın bankalara, kooperatıfe aldatılmıg vazıyettedır. Dun teessurle og
mcdiğimiz için mütahassıs zevattan bi-

1 
ve esnafa borçlarını ödeyebilmeleri için rendiğimize cöre, bazı merkezlerde tü

rinin mütalaasına müracaat ettik. Aldı-1 sataşların müsait fiatleıle yapılma11 la- tün fiatleri 40 ve hııttit 35 kuruıa ka· 
ğımız cevap şudur : ı 7:mdır. Aksi ta~dir~e k~ylünü.n zaruretle dar düşmüştür. 

_ cBelediye için bunun varidat b:ı- karşılaıması mumkundur. Fıatler son 
kımından önemi vardır. 1 günlerde elli kuru§a . kadar dütm~§tür. 

SATlŞLAR 

Asri kabristanda yer azalıyor. Rahat Fakat funu da açıkça ıfade etmek lazım- Evvelki &Ün ve dün ödemiıte bazı 
etmek isliyenler ve üç sene kazanmak dır ki, eldeki tütünler birinci kaliteye satışlar yapılmıştır. Dünkü satışlarla bir
lstiyenler akıllılığını gösterenler bundan giren tütünlerin aşağısındadır. likte şimdiye kadar 20 . .500.000 kilo tü .. 
sonra Paşa mezarlığına gitmek zahme-1 Akhi arda müstahsilin yaptı.klan bir tün satılmıştır. Türk limited umum mü· 
tini göstereceklerdir. Bu ufak küHetin toplantıda başvekalet makamına maru- dürü dün lstanhula gitmiştir. Tiirk limi
üç senelik bir nimeti vardır. Kim bilir zatta bulunulması kararl~mıştır. Baıve· ted baş eksperi de bu akşam ödemi~e 
belki de üç senelik müddet içinde veri- kiılete gönderilen dilekçede aşağıdaki gidecektir. inhisar idaresi diin Seydiköy 
len karar da değiştirilir. noktalar istirham e ılmiştir: 1 ı nıntaknsına memur göndermiştir. 

REKLAM IŞLERI 

•.• Eczacı bay Faik, şehir meclisinin son 
toplantısında evinçli ve neşeli idi. Bu
nun sebebini anlamak güç bir iş olma
sa gerek.. RekMm ~leri ve bilhassa ho
parlör neşri.yatı hakkında verilen karar
ların belediyeye büyük bir varidat ka
pısı açacağını tahmin ediyor. Hoparlör 
neşriyatının bilhassa fuar zamanında, 
<müspet neticeleri• görüleceği için se
vinci son celsede masum bir ifade al
mış bulunuyordu. 

Bu istifadeli günün 7.evkiyle, mezba
ha şirketi zamanında olduğu gibi şim
diki mezbaha idaresinin de kaçak etleri 
ihbar edenlere bir ikramiye vermesini 
teklif eden bay Faik, teklifinin iki hu
kuk elemanı tıı.rafından şiddetle ve chu
kuk kitabının olbaptaki maddei mahsu
sasına tevfikan• reddedildiğini görünce 
düşündü. Bu ~eddedilişi hazmetmek ve 
bir hükme iktiran ettirmek istiyordu .. 
Fakat hu sırada reisin sesi işitildi.: 

- cScmercli çalışmalarınızdan do
layı meclise leşakkür eder ve celseye 
son veririm.• 

Notları tespit eden : 
ADNAN BILGE'l' 

--=-
Dikilide bir rüşvet 

hadisesi 

BELEDiYENİN KARARI 

ramvay, elektrik ve su 
şirketlerinilı satın 

almak için bir t şebbüs 
Uumumi tehir hizmetlerini kendi va· 

aıtalariyle temin ederek halkın ihtiyaç
larına daha yakın bir alaka gÖ termek 
kararında bulunan lzmir belediye&i. dün 
bu husustaki kararını kuvveden fiile tı· 
karma yolunda ilk adımını atmı~r. 

Bclediyeleıe yeni varidat mcnbal n 
temini için umumi ıehir hizmetlerinin 
belediydere terki hnkkındıı bll§vekil B. 
Celal Bayarın Kamutaydaki iprctleri 
üzerine lzrnir belediyesi f aoliyete geç
mi • alakadar makamlara maruzatta. bu-

Belediye dün elektrik ve treı.mny tir
ketiyle BU fİıketİne birer mektup ÇÖnde

rerek belediyenin gerek elektrik ve tram
vay ve gerek ıu §irketini satın almak hu· 

su undaki kararını bildirmiftir. Her iki 
ıirkete de belediye reisi Or. Behçet Urun 

imzaaiyle gönderilen mektuplarda alı'.i
kalı ıirketlere it te · t ve vesaitinin be-

lediyece satın aluuıcağı, icap eden tet
kikatın yapıl rak müb yaa bedelinin bil
dirilmesi istcnmiftir. 

1 unmıya karar vermişti. Filhakika bele- Hususi surette öğrendiğimize göre he
diye reisi de, eehir medisinde verdiği lediye bu kararını hükümete de bildir

iznhat nr ııında bu no1ctaya tem:ıs etmiş· miştir. Mali ktsımtar haL:..L:mda hükürne-
ti. j tin mlİ7.ahereti rica edtlecektir. 

ye tutuldtL Efendim, cŞıkı mıkı yok> 
ne demekmiş!_ Hoş doktor haklıdır ta-
bü .•. Beş takrir verdi. B~inde de müs- Dikilide bir fiİJvet hadisesi cereyan 
pet bir karar çıkartamadı. ettiği dün vilayete haber vcrilmiftir. Hi.ı.-

Ve arkadaşları şehrimize geldiler 
- Haksız da ondan.. .. .. diac tudur: 

tt-L-ızı.L Dik.ilinin Meşruli>•et mııhııllesinde otu· 
- .&.;a.cug( a neresinde bunu ku-

zum ••• Kız enstitüsü aaası hakkında ran Ferhat oğlu :Şevketk cörülen bir ta-

bir takrir verdi. Dedi ki : «Vekillet Iz- banca müsadere edamqtir. Şevket, ta
mire fu-'- b' bancarun iadesi için müteaddit defalar 

U&C tr ehemmiye atfederek imar 
sahamızda r __ ,_. _ jandarma karakoluna müracaat etmiş, 

.a.uııırin en modem enstitü-
sünü ku w ı. fakat karakol komutAnı Mustafa onbaşı nnaga Karar verdi. Bu arsanın 
ortasından bir yol geçiyor. Eğer mü- müracaatinin usulsüz olduğunu, mü:sade-
lıı·m degw'ls 1 k re edilen tabancaların iadesinin imkit.nsı~ 1 e yo u aldıralım. 

Türk musikisinin üstadlan sayılmağa 

değer olan kemençeci bayan Fahire, bay 

Münür Nwcddin, bay kemani Sadi. bay 

tanburi Rcfık dün ok§am Ank.radnn 

şehrimize gelmif!erdİt'. 

Güzide sanatkarlar biri önümüz.deki 

perşembe giinü. diğeri de salı günü ol
m k iizere iki konser vereceklerdir. Her 
ene tehrimizde verdikleri ıruuiki ziya

fetleriYle unutulmaz hatıutar yaratan hu 
giizide sanatkarlar bu defa da şüphe yok
tur ki lzmirin muııikiseverlecioia harıı.· 
retli alkışlarını toplayacaldardır. 

Evkaf 
Camileri tamir 

ettiriyor 
---0-

Evkaf umum müdürlüğü, Alsancak 
mcvkünde yeniden İnşa edüccek camiin 
keşfinin hazırlanmasını İzmir evkaf mü
dürlüğüne bildirmiştir. Birgideki Uluca· 
miin de keşfi yeniden yaptırılacaktır. 

Evkaf mimarı yakında Birgiye giderek 
tetkiklerde bulunaco.ktır. 

Mczarlı.kbaşında evkaf idaresi tara
fından inp ettirilen halin üzerine yeni
den bir kat yaptırılması muvafık görül
müş ve müteahhidine ihale edilmiıtir. 
Haldeki dükkanlar icara verilmeye baş
lanmı§tır. Evkaf idaresi, modern bir zih· 
niyetle çal~arak İrat getiren akara ehem
miyet vermektedir. 

--=--
Tayin 

ödemiş ticaret odıısı başkatibi B. Ha
san T~er, 70 tira ücretle Aydın ticaret 
odası bnşkutipliğine t ... yin edilm~tir. 

Ödemiş odası ba§kiitipliğine de 65 lira 
ücretle lzmir ticaret lisesi mezunların
dan B. Necati Karagöz tayin edilerek 
keyfiyet vilayete Lıldirilmiştir. 

--=--
ihraç maddelerimiz 
Alman kontrol dairesi 
yeniden fl.r&tler tesblt 

edecek 
Mevsuk bir kaynaktan dde ettiğimiz 

malumata cör, Alman kontrol dairesi, 
bütün ihraç · maddelerimiz için yeniden 
fiatler tespit edecektir. ilk olarak Emdik 
fiatleri tesbit edilmiıtir. Bu fi t, eskisi
ne nisbetle daha müsaittir. 

Ozüm mahsulü için tesbit edilecek ye
ni fi ta intizar edilmektedir. Ozüm fi· 
atinin, iki memleket ticaretinin inkişafı 

bakımından müsait bir §ekilde tesbitine 
intiz.ıır edilmektedir. 

938 

- -BAŞT ARAFI BlRJNCl SAHtfED~ 
tı. Jkincisini lzmir belediyesi attı 
Ayni şekilde ödenmesi imkansız 
borçlar mevzuunda Emlak ve Er 
tam bankasmın alacakları gelınekte· 
dir. Fevkalade günlerin şartlan al: 
tında açılmış olan inşaat krediler• 
bugün tahıil edilememektedir. Sa· 
tışa konulan İpotekli emlak borcun 
yarı ını bile kar tlayamıyor. Sonr;a 
bu emlakin gelirleri, borcun faizine 
bile tekabül eylemiyor. Binaenaley~ 
bu şekildeki bir hesabın icrai takı
batla tasfiyesi yanhJ bir hareket 
olur. Hem mal sahiplerini, hem bnn· 
kayı zarara sokar. Mülk sahibinin 
mnlı elinden gider ve banka da ala
cağını alamaz. Şu hale göre daha 
makul ve ameli' çareler aramak 1 • 
ztmdır. Mesela gayri tabii vaziyet· 
'"rin doğurduğu bu neticeyi tasfiyo 
etmek iç.in banka, faizlerini affet· 
mek, taksitleri daha uzun yıllara 
taksim eylemek yerinde bir hareket 
olur. Hem halkın, hem de bankanın 
menfaatine uygun düşer. 

HAKKIOCAKOöLlJ 
'ZZ7..zzz:T.7ZD'.r..Lz:r/7.7..,_~,, •• ,.,_.-

Tesekkür 
' Hususi kliniğinde büyük bir ih· 

timnmla ve son derece kolaylıkla 
refiknmı cloğurtnn sayın nisaiye 
doktoru ve Memteket hastanesi baş 

hekimi D. Hasan Yusuf Ba,kama 
en candan teşekkürlerimizi bildir· 
meği Lir vazife bilirim. 

BEHZAT BiLGiN 
----0--

J>:ızımız Aycanın doğumu mün -
ıebetiyJe tebrik ve dilekleriyle ee· 
vincimize ortak olan sayın do t ve 
yakıolanmwn burada çok samimi 
teşekkürlerimizin fidesini bulmııları· 
nı dileriz. 

MELAHAT BtLGJ.N 
BEHZAT B!LGiN, 

uarı 

Fuar komitesi bu akşam 
çalımalarına balıyor 

Fuar komitesi lıu akıam saat 17 de, ticaret odasına müracaat ederek 936 yı· 
belediyede reiı Dr. Behçet Uz'un riya- iında Türkiyede açılacak fuar ve eef'W' 
ectinde ilk toplanhsını yapacak, 9 38 fu- 1erin mahiyetleri ite tarihleri hakktnd• 
an çalı mnlanna ba,lıyacnktır. Dün, ko- malumat istemiştir. Bilhassa bu fuar vcı 
mite fı.zalıı.rına davetiyeler gönderilmiş- sergilerin aç11ı§ ve kapanı§ tıırih1erinİt1 
tir. derhn\ bil~irilmesi istenmi~tir. Franstı 

Bugünkü toplantıda, reiı 9 38 fuan ticaret odası, keyfiyeti lzmir komitesin° 
hakkında yapılan tetkiklerden elde edi- bildirmi~ ve cevap verilmesini temenni 
len neticderi anlatacıık ve 936 fuanrun etmiıtir. 

mükemmeliyeti İçin neler yapılması icap Londıada çıkan ve dünyanın en cid• 
ettiiini ıeferruatiyJe izah edecektir. M, - di gaz:eteteri arasında Yet' wıın Tııyrni9 

lümdur ki, hükümetimizin verdiği mühim 938 1 • E h kk det gıtzete:ıi, yı ı ırmir uan a ın 
bir direktif olma~ı itibariyle bu yıl sergi malUm.at istcmiı ve ceklim i~erine tıılİP 
sarayı ile ATA TORK Devrim müz~ i 

ol mu tur. Bu guetenin haftalık biilıt' 
ilk plnnda yer almaktadır. Belediye fen 

nine daimi surette reklam VCf'İlecektir· 
heyeti, 9 38 fuarının planını hazırlamaycı 7 
başlamıştır. 938 fuarında yer alacak mü- Atinada çıkan Akropolü eazetesi, 9) 
esscsetcrin yerleri bile dalıa şimdiden fzmir luannın kazandığı büyük rağbete 
tesbit edilecek ve çalışmalara erkenden işaret ederek iz.mir foan Laldunda bİJ 
baş,rınacaktır. m kate serisi nep-c.tmiş ve Türkiyeııİll 

9 3 7 fuarında büyük bir noksan ola- bu sab da kaz.andığı ifleri belirtmiştir· 
rak sörülen eğlence yerlerinin azlığı, bu Medtez.i Atinada olan ve BıJkll11 

y.ı1 telafi edilecektir. Bundan başka fu- memleketlerinin naşiri efki.n bu1uıı&ll' 
ara hariçten iştirak edecek firmalarlil Balkan Herald gar.etC!li 9 38 fuarı fıakkııt• 
resmen iştirak ..edecek devletler tesbit da neşriyat yapmak an:wıuada olduCU0tı 
edilerek !buıllar içHı en mutcn yerlerde bildirmi~r. . 
pavyonlar hazırlanacaktır. Devlet pav- Ankarada ç.&an La ~ürki Kernııtıı 
yonlar dan hiçba iicret alınmıyacaktır. mccmuaeı lunir fuarı hakkında fevk.alil• 

Paris lu.c koırıiteııi. L:micdeki Fransız de bir nüsha hazı~ayacaktır. 

- Reis ne dedi.? olduğunu kendisine tebliğ etmi:ıtir. 
Reis b" · Fakat Şevket maksadında mu~affak - ır mımar gönderilmesini TAYYARE SiNEMASINDA, 

işin zamanla hallini münasip gördü. , 
- Sebep .• 

olmak için Mustafa onhaşıya dört lira 
rü~vet mukabilinde tabancayı iade et
mesini istcmi~r. Bu çirlcia. tddif Üzeri-- Vallahi bilmem amma, reis neden-

5e Kız enstitüsüne tutuluyor. ne, şahitlerin gözü önünde, bir memura 

N • vaz.ifesini suiistimal etmesi için rüıvct 
- eticıe ne olacak dt!a;in ! 

"" veren bu adama cürmü meşhut yapdm'D 
- :neticesi malüm.. lf «Tahkik, tet-

ve bir zabıt varakası tanzim edilmi,tir. 
kik vesaire> derken o kadar uzayacak 

Suçlu adliyeye verilmi~tir. 
ki, velcfilet binayı 938 de yaptlracağma --=--
942 

de tahsisat çıkartılrru!Sı için veni- Bir ver eri kac, akcılıg"' ı 
den bir fasıl ve bir madde aranacak... et 

t memleket kültürüne hizmet de- Alakadar makamlara dün bir müesse-
ğil mi? işe şeytanı karqtrrmaktansa bu senin vergi kaçakçılığı yaptığı ihbar edil
hizmeU kaplumb 'ia çabukluğuyle yap- miş, keyfiyet ehemmiyetle tetkik edıle-
nıak daha faydalı.. ıek bu müessesenin defterleri mühürlen-

- Demek doktor darıldı u işe.. mi,ıir. Tahkikat neticesini aynca bildire-

- Öyle unnediyorum. Amma benim! ceğiz. 
ki tahmin ••• Onlar doktordur, darılma- --=--
lanna bile güven o z.. Dıkkat el.. Balo 

Bir doktor, kendi memleketinde en 
mfibim mevkileri işgal edebilir. Hatta 
b kil de o!ur. F.alc: t imza mı at r
kcn mullaka d mn ba ruı şu cDr.> to-

C. H . P. Karantina ocağı tarafından 
kanunuevvelin on birinci gecesi lzmir-1 
pat s 11atonl nndıı bir halo v~ritecd:t(r. r 
B lo hazırlıklarına başlanmıştu. 

"fORKÇE SöZLO HACI MURAT 
KUMRULAR ÇİFTE 

Ve EGE MA EVRALARI • JUR ALO UREKK:F.P BOYOK PROGRAM 
coş~u UVAFFAKIYERE DEV EDl~OR 

2 GONO OZ KAIDI FIRSATIAN tsTif".ADE EDiNiZ 
Seanı saatleri: ÇifTE KUMRULAR 5.50 - 19.40 HACI MURAT 13.35 - 17.15 - 21.05 •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••4•••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••• .... ••••••••••••&a•• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• 
18 TEŞRINtsA 1 PERŞEMBEDEN fTIBAREN 

ITARALAR ALARKE·N 
Ti OROSSININ EN BOYOK ESERi 

VE ATA'fıORKOMOZ()N HEYE"[i VEKU EN1 KO UŞ 1 IHTIVA EDEN H iKi KOPYASI 

EGE MANEVRALARI KiSi BiRDEN 

TA.YYARE SiNEMASINDA 
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Atatürk gitti 
Diyarıb;kir 1-İ~lkevindeki k~~serde 
hall~a teveccüh eden B.. Şef 

kıymetli sözler söyle 
hattı Başvekil, Diyarıbekir - Cizre 

edersiniz ki Türkiye Cünıhuriyeti 
sözleri daima tutmuştur,, 

.tö reninde "itimat 
hüküme i verdiği 
dedi~ei· 

Diyarıbekir, 16 (A.A) - Bugün sa:ıt ı arzusundan kendımi kurtaramadım. s~ 
1 
büyük bir maharetle çalınan parçaları 

ön sekizde Diyarıbekir Irnk ve Iran hat- f vincim büyüktiir. Bugün resmen tö-' takdir ıle d:nl<.'mişlerdir. 
tının temel ntma merasimi yapılmıştır. renini yaptığımı:1. bu inşaatın Nafıa h:ı- ı Bundan sonra Atatii~~~ ha.lb l:vec
Zaten inşaatına başlanmış olnn hattııı yatımızda çok esaslı ve mi.ihim bir mev- cüh ederek şu sözleri soylemı~lcrclır : 
töreni rclsicümhur Atalilrkün Diyarı- kii vardır. Bizi iki komşu ve dost meın- cYirmi sene sonrn tekrar Diyarıbekir-

Memleket 
Zirai mıntakalara 

ayrılacak 
Ankara, 16 (Yeni Asır - Telcfonla) 

Ataturkün nutuklarında işaret buyur
dukları veçhile yurdun ziraat mıntaka
larına ayrılması için tetkikler başlamış
tır. Bu işi tetkik için bir komisyon lnı
rulmuştu". 

B. T. R. Aras 
lstanbulda 

Istanbul, 16 (Yeni Asır: Husus~) 
Hariciye vekili boy Tevfik Rüşfö Ar:ıs 
bugiln Ankara ekspresi ile şehrimize 
geldi. Burada dişlerini tedavi için bir 
knç gün kalacnktır. 

B. Stalin 
Yabancı amele 

he yellerini 
kabul etti lbekırde bulundukları ikinci teşrinin on leket.in hududuna ulaştıracaktır. Ve de bulunuyorum. Dün;·:ın.ı~ en güzel ve I 

"-ltıncı salt gününe tehir ve tesadüf et- şüphesiz bu yollar geçtiği bölgede iktı- en modern bir binası ıçındc modern, latanbul, 16 (Yeni A"ır - T clcfonla)-
tlrllrniş idi. sadi hayatta olduğu kndar içtimai h:ı- nefis bir musiki dlnliyerek beşeriyetin Moskovadan bildiriliyor: 

T"cirende başvekil Celal Ba~ ::ır, Dahi- yat üwrindc de ilı:?rlcme vücuda getire- medeni bir h:ılkı huzunında bu halkın 1 T eşrinie~·el şenlikler;ne i~tirak , · :ı, 
llye. ve Nafıa vekilleri Şükrü Kaya, Alil cektir. Bütün bunlarla beraber sev:nci~ ı evinde bundan duyduğum zc~k ve sa- lngiltere, ispanya. Çekoslovakya, Frnn- l 
~tınkaya, mebuslar, Abidin özmen, 1 mizi arttıran diger sevinçli bir mesele adetin ne kadar yüksek oldugunıı el-

1 
sn, lsviçre, Amerika, Belçika nmcle he-1 

t':eUnkrıyanın davetlileri ve hemen he- vardır. O Şefimızin, Ata türkün şu dn-1 bette takdir edl'rsıniz. Bunu kaydet-
1 

• eti~ · mur.,hhaslıırı bugün Kremlin sa
llıen bUtün Diynrıbekir halkı hazır bu- kikada huzurlariyle Ş:!ref vermiş ol- mekle bahtiyarım.> ı a) ınüa B. Stalin tnrafından kabul edil-
lunnıuşlardır. malarıdır. ATATüRKON ZIYARETLERI mişlerdir . 

..ı\tntUrkiin hususi treni tören mahal- Itimat eders .. 'liz ki Türkiye cümhuri- ................ · · · .. ·· · · · · ··· · · · · ·" ... · • 1 H('yetler t r"fmdı:n büyük tezahümt· 
llne yakın bir yerde bulunuyor ve Bü- yeli hükümeti verdiği bütün siizleri d:ı- Diyarıbekir, lG (A.A) - Atatilrk in karşılanan B. Stalin misafirleri hara-
l'Uk Şef töreni yakından takip buyuru- ima tutmuştur. Bu inşaatın da değerli bugiin öğleden evvel umumi müf~lti~-: retle karşılamı'! ·ve sorulan suallr-re bi
l'<>rlardı. Bu sırada tayyare ala} ına ve kıymetli arkadaşım Ali Çelinkayn· lik binasını ve Kolorduyu şcreflcndırdı- rer birer cevap ,·ermiştir 
2lıensup bir filo uçuşl:ır yapıyordu. nın elıyle ve kendisinin kudretli idaresi ler. Büyük ~efin hükümet konağına 1 J Ieyetler B. Staline ıaz.imlerini hil-
Ba~ekil Celtıl Bayar küreği elinf.' altında ve zamanında muayyen progra- te~riflerini haber alan halk büyük bir dirmi lerdır. · 

alarak nçııma töreni doıayı!'>iyle dikile- mı dahilinde başarılacağına hiç şüphe teha1ukıc hükumet bahçesini, caddesıni' Harici ye miis'esarına 
cek fıbidenin temeline konulacak vesika edilemez. ve btitün sokakları doldurmuştu. 1· . [• 
Ve Parayı muhtevi torbayı toprakla ört- Bugün hükümetın programında vn- Atatürk hükümct konağında iken vc ame l Yat .Yap l mlŞ 
tüter. dettiği işlere başlanmıştır. V c arzettiğim ı buradan ayrılırken coşgun bağlılık ve Bclgrad. J Cı ( ö.R) - Hastalığı do-
. Bundan sonra Alatürkün treni mera- esas dahilinde bitlrilecektir. sevgi tezahürntı yapılmış. yolunun ÜZE'- la ı ıyle Bcyrı t seyahatini yanda bmıknn 

•un mahallinden istasyona doğru hare- Bu vesile ile bu işlerde çalışan, hiz- rine çiçekler serpilmiştir. ~ ı Turkiye hariciye vekaleti iyı:ı•i müsteşarı ı 
ket etmiş ve Atatürkün ayrılması ile metleriyle, emekleriyle faydalı olan Atatürk miifett' '" ınuf '1tıslıgc b.ıglı B. Numan Mcnemenc;oğluna bugün An· ı 
.ııahada sürekli ve devnmlı bir alkış baş- ve bedeni mesaileriyle bize hizmet eden valileri kabul ederek vilfıve>t':.r:nin U'llu- karadil 01mdıyat yapılmıştır. 
1:rnış ve Atatilrkün Jstnsyon:ı muvasa- fen arkadaşlarımı unutmak istemem.. mi vaziyetleri hakkında iznhnt al.dılar. ç • • , 
latına ka~ar de:·aın etmiştir. . Kendilerinin liyakatlarına, bilgilerine Müteakiben yirmi sene evv~l .~lrn111~t } V} 
Başvekıl, vekıller ve bazının da ıstas- güveniyorum. Muvaffak olacaklardır.... buyurmuş oldukları Seman köşkunc gı-

l'ona gelerek jstasyon binasında hazır- Kendilerine teşekkürlerimi huzurunuz- derek bir saat kadar orada kalmı~lar ve v • • t ı · t 
1~an büfede izaz ·ve ikram edilmişler· da ifade etmek i terim. o zamana ait bnzı hatıralardan bah 's bu- e çıv 1 e 1 nar K ı 
dır. DA:VETLILER GEZiYOR yurmu!;lardır. k ı d 1 "' 

Atatürk .istasyona geldiklerinde Baş- . .................................. Atatürk Uınare mc~danına gılmek a lYl hlTStır 
Vekil ve Nafıa vekilini tebrik etmişler- Diyarıbekir, lG (A.A) - Nafıa vc-I üzere buradan ayrılnuşlnr ve yolda Anknra, 16 (A.A) l\tı • \''ka-
dir. . kilinin davetlilerini hamil hususi tren surdan çıkarken bir müddet tevakkuf- Jetinden : 

B iiyük Şefin ve istasyonun etrafını bu gece saat üçte hareket edecek ve la sur ve Urfa kapısı denilen şehrin l Endi.istriyel mamulfıtm maliyrt \'C sa
ııarnn halk zaptedilmez bir tehaliıkle Argı:mdide iki snat kalarak Bakır ve bu medhalinde tetkikatta bulunmuşlar- tış !ıatlerin.n kontrolü ve t:?sbili hak-! 

ltıüteınadiyen yaşa, varol diye bağı- Krom madenlerinde tetkikat yaptıktan ! dır. 1 kındaki 3003 numaralı kanuna tevfikan 
tıyor ve olduğu yerde çırpınıyordu. sonra Çetinkaya üzerinden Ankarnya Umumi mufottış Abid.n özmen sur çivi ve çivi telinin toptan satıs fiatleri 

Atatürk müteakiben istasyon binası- döneceklerdir. \'e kapı üzerindeki tarihi nakış ve san-
1 

tespit ve il:ın cdilmıcotir. Bunların ham 

~ezmişler ve Ust kat taraçalarında ' HALKIN TEZAHÜRATI at eserleri hakkında izahat vermi,.tir. 1 madd' ~iutler:nin ~o'l manl:ırdn dnima l 
en tarafından istasyonla sur ara- . . . .• .. .. . . .. . ... ...... .. ........ Şehri istasyona bağlıyan geniş bul- temc\ ~·ıJç v, tahavvüller göstererek tes-

~ındaki geniş sahada kurulmakta olan Diyarıbekir, 16 (A.A) - Dün akşam varın bu nokt:ısındn sur kapı ve diğer pıt edılen topt n satış füıtinin bıle du-
renj şehir hakkında verilen izahatı din- saat on sekizde Diyarıbekiri şereflendi- ~eski eserlerin muhafaza \'e korunması ntına :ndigi [ "r~Hdüg;,,ind n Çİ\'i \•e çi-
edikten sonra mütemadiyen kendilerini ren Atatürk akşam yemeğinden sonra hakkında bazı e:nlrler veren Atatiirk \'i teli nar!,ı 1 11 a:!7 tarihinden iti

'1kışlıyan halkı selamlıyarak vagonları- maiyetlerinde başvekil Celal B ayar ile buradan ayrılarak tnyyare me) danına barc~. kaldırılmış ve bu m:ıddelerin 
~vdet buyurmuşlardır. Dahiliye ve Naf ın vekilleri, ordu ınüfet- gelmişlerdir. 1 şim.dıl k ya~nız gun rük resminin hima-

"· · ZIZE HAREKET BUYURDULAR tişi \'C birınci umumi müfettiş vesair ze- Tayyare ahı) ı kıt'atı tarafındnn sc- yesınc b.. .ıh1ası k~fi gori.ılmiiştur. 
ı):··· ........................................... zat olduğu halde ilkönce Halkevini, onu lfunlanan Atatürk 1ayynrecilerim"zin i • ı • 

f ıyarıbekir, lG (A.A) - Atatürk re- müteakip Ordu evini ve vilayete mah- önün~en yürüyerek geçmişler ve illi- !l n gı 1 z 
akat ve maiyetindeki zevat ile birlik-

!~ bu ak am saat 18,45 te Elfızize mü- sus ikametgahı tcşrif buyurmuşlardır. fatta bulunmuşlardır. K b 
~'leccihcn hareket etmişkrd r. Gerek güzergfıhta, gerek o binaların Müteakiben tayy:ır~ alayı komutnnı- a j nesi Il de 
~ liareketlerinden evvel valinin vali içinde bulunan binlerce \•atandaş can- nın tayy:ıreciler mizin ~ cf~melcri, uçu - • .. 

ı 0nnğında §erefleı'İne verd gi çayda bu- dan gelen tezahi.iratla Atatürke tazim ları \'e hangar t sisatı hakkında verdi- ta d 1 I at 
ilntnuc:lardır. ve tahassüslerini arzetmişlerdir. ği izahatı d:nledıkten :sonra istasyonu, ~ d B 1 11r:ıd, 1 i (Hu u :) - Londrad:ın 

BAŞEVEKILIN NUTKU At"tu"rk Hnlke\'inden doğruca kon- hususi trenine av et etmi lcrdir. d _ .. bilclirıl iğim~ gcire Ingıl:z knbincsinde 
rada mübarek kudumlarına intizar Halk büytik Şdi geçtiği her yerde yakında mi.ıhiın tadil~ıt o1acnktır. Con •••••••• 1 1 ••••••••••••• 1 ••••••• 1. 

c·D'yarıbckir, 16 (A.A) - Diyarıbekir 
<:: ~e hattının açılış töreninde başvekil 
l e <tl B yar nsağıd ki nutku söylcmiş-
erdir : 

te ~ küreği elime aldıktan sonra bu 
~li gündeki tahassüslerımi ifade 

A.kdenizde 1 

Cümhuriyetci i spanya 
lehine ka~akcılık 

t • 

n Yapılıyormuş 
llistorna, 16 (Ö.R) - Valansi~a komü
derı kongresinde, Fransız komiinist li
~ls hay Thorezin riyaset ettiği bir 
~ay:de Fransız komünistlerinin Ispan-
J\k:ardımlarına teşekkür edilmiştir. 

hizıdc: enızdc cümhuriyet Ispanyası le
llıldı çok vasi sılfıh «kaçakçılığı> ya
lçizıdgı nnlaşılmnktadır. Son on beş gün 

Pan:rol kU:k sekiz vapur cümhuriyet Is
t tzak 1:ınanlarına külliyetli silah ve 
ltıasın &etırınislerdir. Bunun böyle ol
lıenuıı:. sebc~i nasyonalıst filosunun 
tnu\'af{ kkdenızdc fili ablokn tesisine 
11Aın n °lınamasıdır. Esasen kaçakçı-
"- en tn"'h· tJaYrakı u ım kısmı Ingiliz ve Fransız 
ltıaktad arının himayesi altında yapıl-

ır. 

~tnerikada grev 
. , ~ lll to 16 
~liin (Ö.R) - General l\10-
'-brııt:nuhtel f mahallerdeki kırk sekiz 

" 1nd ki n1ele grev ılan etmi§tir . 

eden zabitan, memurin ve belediye coşgun tezahürlerle selilınlamakta ve Saymenin hi.ıkumettrn ç kilcccği! sa
erkanı ve iki bini mütecaviz ka- alkışlamakta idi. Her kc>s seviniyor, ya- nıl:naktndır. 
dın, erkek vatandaşın fasılasız ve sü- şa Atntürk, Varol diye hağırışıyordu. 
rekli alkışları arasında kendilerine tah- Diyarıbekirlilcr Atalurk'i b:ığırlarına 
sis edilen locayı teşrif etmişler ve sah- basmnkla en bJ) ük ve en mutlu günle

nede Halkevi musiki heyeti tarafından rini yaşıyorlar. 
Fransız 

Havas 
Muhabiri Berlin

den kovuldu 
Parİ!I, t 6 ( Ö. R) - c Times~ gnzete

si muhabirinin Berlinden tardından son
ra şimdi de Havns njansının Berlin mu

habiri R. Paul Ragout Almanyadan çı

karılmıştır. 

B. Paul Ragout B. Camille Lcmecier· • 
ye halef olarak Berlindeki Havas njan· 
sı btirosunun başına geçmiş ve 193 3 
martında nasyonal-sosyalizmin İş başına 

geldiği tarihten beri bu büroyu idare et
mi§tİr. Esasen kendisi 19 19 senesinden
ber i Almanyada yn§amaktn idi. 19 30 -
19 3 3 n rasında F rnnsız - Alman komi
tesi sekreterl iğini de yapını ur. Alman
yanın harpten sonra geçirdiği bütün saf
haları yakından takip etmiş olan b u ga
zeteci oimdiki Almanyayı t-n iyi tanıyan· 
!ardan biri sayılmaktadır. 

Belgrnd , 16 ( Hususi) - Havns ajan
sı muhabirine Berlini terketmesi tC'hliğ 

edilmiştir. Muhabir ikametinde d evam 
edecek olursa zorla hudut harici edil t"
cektir. 

To yoda 
imparatorluk askeri 
konsey i kuruluyor 
Paris, 16 (ö.R) - Tokyod an bildi

ril diğine göre hükümet kara ve deniz or
duları arasında İş birliğini şıklaştırmak 

ı•e Çinin ~imal kısmiyle Şanghayda ha
rekntta bulunan orduların idaresini bir
leştirmek üzere :> üksek bir imparatorhık 
askeri konseyi tesisine karar vermiştir. 

Şanghaydan bildirildiğine göre hü
kümC't merkezinin Nankindcn diğer bir 
§Chre nakline knrar verilıni:'\tir. Şantung 

vilayeti şimdi Japonların tehdidi altın• 

dadır. Japonların ileri hareketi de"·am 
ediyor. Japonlnr Ç(iceuyn doğnı yürü
mekted irler. Çinliler Çanı;-Çu şehrini ~tıh· 
liye_> e başlamı,lardır. 

Radikaller 
kazanıyor 

Nazırları toplandı 
Pilris, 1 6 (Hususi) - , 'o.zırlar bu

gün reisicumhur B. Lebrunun ba kanlı
ğınd::ı toplanmışlardır. Bu toplantıd., 

meclisin bu i<;tima devresine ait işler ko
nuşulmuş, maliye nazırı mali vazİ) et hak
kında, hnriciyt- nazırı da harici vaziyet 
v e beynelmilel meseleler hakkında iza
hat vermişlerdir. 

Ateş Haçlılar 
Kolonel Larok davas1nı 

kayb~diyor 
Faris, lG (Ö.R) - Dağıtılan c Ateş 

haçlılar > foşi:.t teşkilatının \'e şin1di 

de Fransız so yal partisinin reisi olnn 
albay de La Hok halk cephesinden ev
velki hükümetler zamanınd.ı hükiimc
tin gizlı tahsisatındaıı muntazaınen pa
ra aldıgını iddia eden bazı gazetelere 
dava açmıştı. Bu davaya onuncu cezn 
mahkemesinde başlanmıstır. Şahit ola
rak celbedilen eski başvekil bay Tar
dıeu Lyon da\':ısınd:ı yaptığı beyanatı 

tekrar ederek B. De Ln Rokun kcndisin
Belgrad, lG (A.A) - Dün bir çok den, başvekilliği, dahiliye V(' ziraat na

kommünlerde mütemmim belediye in-: zırlığı sıralarında bir çok defalnr killli
tihabatı yapılmıştır. Her tarafta hükil- yetli mikdarda para aldığını ve bu pa
met fı rkası olan Yugoslav r adikal birli- il raları gizli tahsisattan venniş olduğunu 
ğinin listesı muvaUakıyl't kazann11~tır. tekrar eyleıni~tlr. 
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On ve yirmi · beş kuruşluklar 

Müddet bir sene uzatıl
dı. T el3şa lüzum yok 

Ankara, 16 ('ı eni Asır - Telefonla) - BronL on vr nıkd 2) kuru lukla· 
rın kanunuevvel başındn teda,•ülden kalclırılacağı h.ıkkında mali) enın )ap

mış olduğu ilan bilhassa kumbara yolıyle tasarruf ) "P•m ) urddaslnr arasın
da endişe \'e tela~ uyandırmıştır. 

Bu hususta yurdun her tarafından gelen malümatı nazarı dikkate alan ma
liye vekaleti yeni tedbirler alarak verdiği knnm alakdnrlam ııu surC'tle teb
liğ etmiştir: 

<- Bilhassa bu paralar ondmüzdeki ay ba~ında tedavulden kaldırılacak
tır. Bu tarih mebde olmak üzere daha bir sene müddetle bu paralar mal san
dıkldrı ile hazinenin 'cznedarlığını yapan MerkC'z 'e 7iraat bankaları tara· 
fından tediyat ve mübadelC' için kabul olunacaktır. 

Binaenaleyh bu ayın sonuncu günü hu paraları dlerind~ bulundur ... n 'a· 
t andnşlann telaşına lüzum yoktur. Bir sene içinde mal sandığı 'e 7irnat b~n

knlarına .ibraz ederek tebdil edebilirler. 
Du meynnda anahtarları bankalarda bulunan kumbara sahiplerinin tas. r

rıınarı da para değiştirmek için bankalara tehacüm etmekte oldukları an· 
! aşılmaktadır. Anahtarları bankalarda bulunan kwnbaralnr banka kasası m • 
hiyd inde olduğundn endişeye sebep görülmemektedır. 

Temdit edilen bu bir ııene müddet içinde boşaltılacak kumbaralarda broıu 
on ve nikel yirmi beş kuruşlukları bankalar tebdil edeceklerdir. Ayrıca tram· 
vay, elektirik şirketleri gibi müesselerin hnlktan alacakları bilet ve saire gibi 
paraları tekrar p iyasaya çıkarmıyarıık günü gününe tebdil etmeleri muvafık 
gvrüldüğünden derhal bu müesseselere tebligat yapılması ic;in Ankara, 1 • 
tnnbul, lzmir de!krdarlıklarına talimat verilmiştir. 

Balkan antantı turizm konseyi 

Belgraddaki içtimala
rında kararlar alındı 

Belgrnd, 16 ( 1 lususi) - Balkan antantı turiz.m kon eyi toplantılarına so:\ 
vermiş ve turizmin inkişafı için şu kararları almıştır. 

Pariste propaganda içın bir büro teşkil edilecek, Nevyork 'e Kahirede pro· 

~aganda bürolnn tesis edilecektir. Talebenin Balkan memlekı'llerindeki Si"• 

~ .ıhatine müznherl"t olunacak, orta okul, üniversik talebesinin tnııll('rde Dı:!-

1.an memld:etlerinde seynhati için muavenet edılecektir . 

Feci bit kaza oldu 

Tayyare bacaya çarptı 
On bir ölü va-r 

Londra, 16 (ö.R) - Munih - Londra hattında ışle)cn bir )olcu tanar('~ 
Ostl"nde ÜLerindc bir fabrıka bacasına çarparak yuvarlanmı ve yerde pnr< .ı 
parça olmuştur. Tayyare sat 13.53 le- Fnrnkfurttan hareket etmi ti. Hava ı:ıart· 
lannın bozukluiiu sebebi} le tay~re Brükselde ) ere inm<"mişti. Bu kcızan111 
kurbnnları 11 kişidir.Bunların üçü tayyarenin pilot, makini::;t ve tC'lsizcisidır. 
Tayyare fabrika bacasına çarpınca bir kanadı kopmu "e hC'men bir taş ) ığını 
gibi yl"re yuvarlanarak burada ateş a lm ışt ır. Tan arı-:nin enkıızı altından an· 
caı< kömür halinde 11 ceset çıkarmak mumkün olmuştur. 

ltalyanlar Bingazide 
tah idat ~ıap yorlarmış 

Londra, 16 ( ö.R) - Avar.ı kam r.ı ında amele t'lC'buslnrından biri ltal
) anın Bingazideki tnhşidatı ebebi) 1 hukumetın iznhat i te) İp is
temediğini onınca hariciye m·· tc aıı l.ord Pi) mouth Bingaziye gonderilen 
ltalyan kuvvetlerinin Mısıra karşı tahşit edildiğini :zannettirecek bir sebt'p 
olnındığını soylemistir. 

bn · ssuut Hicclz-Erdü ı 
de tahşidat yaptı 

Rom, 16 ( ö.H) - Kahireden bıldıriliyor: I licaz kralı lbni Suud S:ırki 

[ıdtinle Hicaz nrnsındnki hududa asker hıhşit ettıktcn flonra Londrn hüku· 
ındine bir nota göndererek lngıltC'renın Fılistin h.1kkınd ı 't' Suudi Arabi tan 

lcı muallak diğer meseleler hakkında "azİ) C't \C nİ) etlerini te bit etmesıni i -
t ıniştir. Londra hükumeti 1bni Suuda 'eıdiği ce' apta Filıstin me elesin" \ e 

di;:er munllak meselelere nasıl bir hnl sureti 'ermek nı) C'linde olduğunu iznlı 

etın:ştir. lbni Suud un Fil is tinin taksimine muhalif 'azİ} et t kındı ":ı unla ıl
ın.1ktadır 

BeJçika kralı Londrada 

Duvrda kralı lngiliz kra 
lının kardeşi karşıladı 
l ondra, 16 ( ö.R) - Bdçikn kralı Leopold bu abnh Üstende' dan L.on· 

d rn) n hareket e tmiştir. 1 laric.iye nazırı B. Spaakı gC'tİren tren s. ıt 9. 11 do 

Üstende varmış ye hariciye nazırı kralı rıhtımda beklemi tır. Kr. im otomobıli 
$Bat 9.2 7 dC' halkın alkışları arasında gelmıştir. Sual 9 3 7 dP cPrcns Albcrt 
' apuru Dm r İ'!ltikametinde hnreket etmistır. Rıhtımda toplanan halk hiıl.i 
bnyrnklnr sallamak sur('liyle l.ralı seliımlamakta idi. 

c.Prens Al bert "apuru daha Dun limanına cirmeden 'apurl rın düdtik· 
leıi ve Man kanalının ortasından itıbaren 'apura rrfnkat eden d~oyal Air 
Forces> • c mensup dokuz km veıli ta)) arenin motör humbürtiıleri vapurun 
muvasalatını bildirmekt(' idı. 

lngiltere kralının kardeşi duk de Gloce ter hemC'n 'npura çıknmk kral mı· 
mına Bclçıka hüki.imdnnnı sC'lamladı Kral L~opold ve duk de Glocr,tt"r hl"· 
men karaya çıkarak selitm "a7iyetini almış olun knra, h. \ a V(' bahrı) (' nwf· 
rezelerini tef tı ettiler. Duvr beledi) c eisi krla bir ho geldi hıt be ındC' bu
lundu. Bundan aonra halkın sevinçlı kzahuratı ara ında misnfır '(' m ı) t ti 
kendilerini bekli} en trene hareket C' t lılC'r. Tren ımat 13,1 7 d (' Dm rdan Lun
draya har('ket ederek saat 15 te \ık tor} a İstas} onuna 'ardı. 
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Rf~:v.ir4 Ağırceza. 
Ôlen kadın.~ Çocuklarının anasıdır· 

••• 
•I 

o .. anala-Benim karımdır. Ben aşkımı, yavrularım 
rını kaybettiler adaletin tecellisini isterim 

Bal•an Gisel Hegon'un ölümü matbu
atta büyük bir dedikodu mevzuu oldu. 
Gazeteler günlerce bu hadise ile meşgul 
oldular. Bayan Düpre gazete muhabirle
rinin suallerine cevap verlllemekte ısrar 
ediyordu. Nihayet. muhakeme günü gel
di. Paris bu kadar heyecanlı bir muha
kemeye az rastlamıştır denebilir. 

Bayan Düpre suçunu inkar etmiyor
du: 

- Onu ben öldürdüm. Fakat hangi 
şartlar içinde bunu bir dinleyiniz. 
O oğlunun hastalığından ba~lıyarak son 

dakikaya kadar geçen hadiselerin umu
mt bir tahlilini yaptı. Knrşısındaki kadı
nı şeh\•et hırsı ile gözleri kararmış bir 
şuursuz olarak gösteriyordu. 

nu kıskandığı için bu cinayeti işlediğine -Bunlar belki bir doktorun ortaya 

zahip olanlar bile vardı. Eğer beklenmi- dökmeğe salahiyeltnr olmadığı şeylerdir. 

yen bir hadise olmasaydı jüreler bu öl- F.ıkat ortnda bir kadının hayatı, ş~rcfi 

..... 
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Bir şikayete cevap 
Kültür dlrektörlUğU 

tavzih ediyor 
Gazelcniı.in 14-11-93 7 tarihli sayısın

da: T opaltı okulunun 5 inci sınıfının 
ders yılı haşındanberi öğretmensiz oldu· 
ğu hakkında intİ§ar eden şikayet, daire~ 
mlzin üzerinde durduğu hir i~e taalluk et
mekte bulunduğu için dikkatimizi çekti. 
İmzası gazetenizde mnhfuz bulunan ha· 
>·ırhah şiknyet sahibi, daha önce, daire· 
mize de müracaat etmiş bulunuyordu. 
Yapılan tetkike göre: 

1 - T opaltı okulunun ; inci sınıfı. 

l:lcrıı yılı ba!lındanberi öğretmensiz kal

mış .değildir. Bu ınnıfın öğyetmeni Bur· 
navaya nakli dolayısiyle. ikinciteşrin ba

şında Topaltı okulundan ayrılmıştır. O 
tarihe kadar sınıf bu öğretmen tarafından 
okutulmuetur. 

2 - I3urna\·ııya nakledilen öğretme· 
nin yerine Kırkağaç.tan naklen başka bir 

öğretmen tayin edilmiştir. O gclinc..,ye 
kadar. sınıfı, okul bıışöğretmcnliğinin al· 

dığı tedbirlerle yine açık bırakılmamış 

1 
ve münavebe ile Üç öğretmen tarafından 
idare edilmekte bulunmuştur. 

1 3 - Kukağaçtan gelecek öğretmenin 
her an gelmesi beklendiği için b~inci ! sınıfa, bu kadar kısa ve kısalığı ile bcra· 
her de gayri muayyen bir zaman için 
v..,kil göndermek miimkiin ve münasip 
olama4!:dı. 

Çocuk velilerinin bu husustaki hassa· 
ıi,retlerini de ' takdirle karşılayan daire· 

miz, terbiye ve tahsillui bize mevdu bu
lunan yavrularımızın üzerine, en ;ıefkntli 

bir ana kuş sevgisiyle kanat açmakta ol
duğunun da bilinmesini istemektedir. 

Keyfiyetin bu şekilde tavzihini rica 
eder \'C bilve ile saygılarımı sunarım. 

Kültür Direktörü 
ALI RIZA öZKUT 

Yine bir kardes bir 
> 

düren nnnc için muhaffef sebepler bil~ b h' t' 
1 mevzuu a ısır. n d T k·· ·· d k b' kabul ctmlyeceklerdi. ayın ırın uran oyun e çı an ır 

kardeşi öldürdü 
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Gel.. Langle işte burada 
Genç kız, genç kadının koluna girdi ve onu 

bir et yığını halinde ve kanlar içinde 
yüzen bir cesedin .. Mühendisin parça

lanmış ölıi~ünün yanına götürdü 
Dantröy .. Tıkır tıkır işleyen mitral· 

yözlerin ateşini farkedecek kadar şuuru
na hakimdi. 

Anlamıştı .. 
- Ann ... An ... Kurtulduk ... 
Diye bağırdı. 
Genç kız, mü,ahidi olduğu feci ve 

kanlı sahne~in hala elim tesiri altında 
gözlerini knrşıki tepeye dik.ti. 

Fransız askerlt":rini gördü. Mitralyöz 
seslerini duydu. Mırıldandı: 

- Kurtulu~ ... Evct kurtuluş ... Hey· 
hatl. .• 

Boğuk bir !uçkmk boğazını tıkadı .. 
Oayıldı. 

Oantröy kızını tekrar kolları arasına 
alarak çadıra girdi. 

Vc bir köşeye ... Bir halı üzerine uzan· 
dı. 

Çadırdan dı~an çıkmak hiç te doğru 
bir hareket olamazdı. 

Askerler artık kabilenin bulunduğu ye
re inmi~lcrdi. 

Mitralyöz kurşunları ~trafta vız.ıldıyor, 
çadır bezini delik de~ik ediyordu. 

Dantröyde kızının anında yÜ7:Ü lco-
yun uzandı. 

Dı~arıda bağırmalar, çağırmalar, 
fürler, feryatlar yükseliyordu. 

Kadınların, çocuklann çığlıkluı 
ralyöz: seıılcrine lcarı,ıyordu. 

kü-

mit· 

Burada, parçalanmış, lime lime edil· 
miş, tanınmaz hale gelmi2 bir kanlı cese
din üzerinden atlıyarak çadıra girdi. Bi~ 
köşede uzanmı~ olan Dantröy ilo kızını 
görmedi. Gözüne, masanın dibinde boyhı 
boyuna yatan Beni Ekremin ölüaü ilişti. 

Bir hareket, ba,ını ç.admn diğer köı&
sine çevirtti. 

Dehset ve ümitsizliğin teairl altuıd• 
sapsan kesilmiş olan Dantröy ve bztni 
gördü. 

Ağzından boğUlc. bir feryad çıktı. 
- Ne var ... Ne oldu) .. 
Diye bağırdı. 
Genç lcız ve babası Elsayi ıönnü )er, 

ayağa kallcmıolar, aendeliyerek ona doi' 
ru bir kaç adım atmışlardL 

Dantröy, derin bir yeis içinde mirıl• 
dandı .. 

- Geç... Geç kaldınız ..• 
Bu kısa cümlenin manaaa. acı ve müt• 

hit manası çok açıkb. ~ 
Elsa bunu anlamakla beraber inannııJ: 

istemedi. 
Gözlerini deli gibi Dantröye dikerelİ 

•ordu: 
- Langle nerede? .• 
Dantröy baımı önüne eğdi. 
Cevap vermedi. 
Ann, iki adım daha atti ve Elaanin ko< 

luna girdi. 

- Size sorarun sayın jüriler, oğlunun 
tedricen zehirlenmekte olduğunu hisse
den bir ana nihayet bir gün bu insafsızca 
cinayeti i§liyen kadını karşısında bu
lur da onu tırnakları ile boğar, öldii
rürse bir suç mu işlemiş yok.sa analık va
zifesini mi yapmış olur?. Gisel Hegon 
oglumu aşk zehiriyle aldatarak öldürü
~ ordu. Onun maneviyatını sarsmak için 
te.,ebbüs etmediği hile kalmamıştı. Oğlu
nu yaşatmak iç.in bütün mahrumiyetlere 
,.e fedakarlıklara katlanmış bir anne ta
savvur ediniz ki eserini kurutulmuş say
chğı bir anda bir ürit onu büsbütün ha
rap etmcğe t~ebbüs etmiş olsun .. O an
nenin kalbi taştan da olsa muhakkak ki 
yine feveran eder. Bu kadar büyiik bir 
cinayeti işliyen kadına cezasını vermek
ten çekinmezdi. Bir de bu şehvet düşkü
nünün bir anne olduğunu tasavvur edin. 
Herşeyi yerinde, hiçbir noksanı olmıyan 
bir nnne iki bebek yavrusunu bırakır da 
bu kahpeliği niçin yapar? 

Hegon ailesinin hususi doktoru ayağa B D" .. 1 .. d . . kardeş kavgası ölümle .neticelenmiştir. Fran,ız kuvvetleri kabile lı:arargahını ayan upre, goz yaş arı ıcııı c ıure-
kalktı · • 1 Yirmi bir yaşında llyas İ~minde bir genç, ~İmalden basmışlardı. 

vm -Gel... 
Diyerek onu çadırdan dlf&fl sürükle• 

di... l 
Aklım almıyor bunları ... Onu öldür

düğüm için değil, iki masum yavruyu a
nasız bıraktığım için içleniyor, kendimi 
affedemiyorum. Jüreler saym hakimle
rfm, sizden merhamet istemiyorum. Beni 
mahkôm edebilirsiniz. Hayatla bütün 
ümitler! kınlan bir anne için ölümden 
daha büyük teselli olamaz. 

· lerin sorulan suallere muhaffef sebepler v b .. lb h' 
1 

b' . l'k 
- Sayın hakim, sayın jüreler, bu da- naı.arı dikkate alınmak suretiyle suçu 1ag~ deyısık ra ım e . ır :z:beytm ı 

1 
meıe· Beni Ekremin muhafız kuvvetleri ile 

vanın bazı safhalarını aydınlatmak için esın en ıı:vga etmı~. ta ancay a ateş çok çetin çarpı~ar. 
kabu1 ettiklerini övrendi. Bahtsız aıınc -

llti genç icadın .• Kanlı bir et yığuÜ ba• 
linde kumlar üstünde duran cesede doi• 
ru yürüdüler. beni dinleyiniz. :r. q cderelc öldürmtiştür. Katil karde, jan· · Kabile efradı, kadını. çocuğu, ihtiyım 

Doktor, Hegon ailesinin hususi haya· üç sepe haı.ıse mahku.m oldu. o:ır.-H•\ yakahmmı'ştır. ile çil yavrusu gibi clağılmıılar, panik 

tını aruatlı. Bilhassa Bayan Hegonun * Sa'1te orman tezkeresi ltalinde ka~ıy.orl~rdı. . . . 
muasır hayat icaplarını çok kötü anlıyan Aziz okurlar, a611 şimdi anketim in ' Hacer lcahılesı muharıplerı. Fransız 

Ann bir hıçlunk araa1nda: 
- işte... f ~te o.. Bu ... 
Diyebildi. 

. Narlıdere orman memuru bay Kazı· '- ı · lr. -d f d J -'-bir kadın olduğunu, hayatını mühim mevzuuna giriyorum. Bu kadın ci- ırnvvet erıne artı mu a aa e er eıien Elsanın gözleri dehıetle hüyiidl. 
- Bu .. O mu ... mın verdiği tcrkcre ile, bir arabada on bir tarafl:an da ailelerinin, çoluk çocukla. bir ·k sergüzeştleri yaratmakla geçirdi-

1 
nayeti işlemiş miydi? Bunu size an- .. .. _ 

Bayan Düprenin sözleri mahkemeyi 
titretiyordu. Anneler vardı ki göz yaş
larını tutamıyorlardı. Fakat ön sırada 

ğini anlattı. Telefon muhaberelcrini or- tatacağım. çu.~lll ka~;k komur. y~k~lanmı~ ve k.,. rının kaçmalarını temin ediyorlardı. 
taya koydu. Sonra ilnve etli: -BiTMEDl-1 murler musadere cdılmı~tır. Yapılan tah- Nihayet Agadea garnizonu askerleri 

- Evet.. öldürdüler .• 
Elıanın gözleri yaprmadı. Sadece k°f' 

zarmıotı. kikatta bu tezkerenin !\ahte olduğu an- umumi bir hücum yaptılar ... 
lllşılmıııtır. R11 noktadan takibat yapıla· Hacerliler bozguna uğradılar. 

davacı mevkiinde oturan Bay Hegon iki 
yetim yavrusunu göstererek ayağa kalk
tığı zaman teessür daha az de-ğildi: 

- Karımın hatırasına hürmet edilme
sini isterim dedi. Karım tam manası ile 

Turizm Brosürü 
' 

Gümruk ·ve inhisarlar vt'ltiileti, Türki· 

yede seyahat edecek ecnebi yolcularb 

bugünün insanı idi. Komşumuza bir turistlerin tô.bi tutulacak.tarı bilümum 

muameleleri gösteren bir broşür ncşr~· 

dcrek bütüıı Türk sefarethanelcriyle 

konsolosluklara, ecnebi memleketlerde· 

genç hasta geliyor. Anası her sabah işe 
gitmeğe mecburdur. Delıkanlının her
şeydcn ziyade maneviyatını kuvvctlen

dirıneğe muhtaç olduğunu hisseden ka-
ri ki Türkofis tubelerine ve ticaret odala· run sı insani bir hizmet olarak onu ey-

rına göndermiştir. Bütün ecnebi vapur

larına da hu bro~ürler tevzi edilmiştir. 

lngiliz, Fransız. ltalyan \'e Alman İİ· 

lendi rmeğe teşebbtis ediyor. Bu insani 

bir feragat hareketidir. Tezlile layık de
ğildir. Meselenin mahiyetini dCğişt.irme· 
ğe mahal yoktur. 61en karımdır?. Bu ço-

sanlariyle tabedilen bu broşürlerde lu· cukların annesidir ... Ben aşkımı, bunlar 
da analarını kaybettiler. Adaletin tecel- ristlere Tiırkiye hakkında toplu malumat 
lisini isteriz. verilmekte ve hilhruısn cümrüklerde tiihi 

Bu sözler jüreler üzeri~de tesirsiz kal- j tutulacnklan muameleler anlatılmak· 
mamışlı. Hayatta Bayan Düprcnin oğlu- tadır. 

Parti Karantina 
ocağının yıllık 

toplantısı 
ikinci Karantina ocatının yıllıl.: toplan· 

caktır. 

Laz ki yede 
lbrahlm Genç medeni 

isyan mı ilan etti? 
wı, ocaklıların iştirakiyle yapılmış ve Beyrut - Reyrutta çıkan ~Elnahz:ıu ga
toplantıda vilayet makamını B. Mehfuct zetesi yazıyor: 

Ald,.mir temsil etmiştir. Lazkiyedcn aldığımız haberlere göre. 

Kongre riyasdine kamun yönkurul j geçen İntihabatıa . valanilere muhalif o1a· 

Laşkanı '.B. Fahri Ke.skin getirilerek cel· ı r~k naı~zet·li·ğini koyan Lazkiye meclisi· 

se açılmış ve idare heyetinin mesai ra· nın e.s~ı. reısı lbrahim Genç, intihabatta 
.. kendısını kazandırmamalc için yapılan poru okunmuştur. Raporun kabulund~n 1 

. . . . . miidahalcler Üzerine, kendi mıntaltasın· 
sonra dılekler tesbıt edılmı:r ve yenı he· d h"k·· k 

. • • 1 a u ·umete arşı medeni isyan hareke-
yet scçımı yapılmıştır. Rı)'ascte BB. I tine karar ve · t. lb h" J 

rmı ır. ra ım genç, .az-
Ömer Dinler, Hamdi, Avni, Ömer ve .ki}·e muh.nfız h" b dıv 'dd ı· 

ına ıta en yaz gı şı et ı 
Ali seçilmi§lerdir. Muvaffak olmalarını 

1 
hi~ mcktupln bu medeni İsyan hareketi· 

dileriz. ni bild;.miştir. 

~~.ZZZ-~.L:L%7.'~7.zT..67T.,(7.jÇ'"./7..7.L77Lr/Z7.0Z/./'LT./..T7/7.T/ZZ..77Z7JZ///J'Zl7.Z7.ZZZT?:NZ7'7].z7.7...ZY.YVLZr..rLZJ.~Ea;cam1'L 

BtR TAR1HI FIKRA H e r g u·. n ~ . BiR .TORKO 

Fransa knilı onbeşinci Lüi. her gittiği Ateşım yanmadan tütünüm tüter 
yere beraberinde 40 işe şarap götürür, S Yarin bahçesinde bülbüller öter 
fakat bun•arın hiç birine el sürdiirnıezdi. Ötme bülbül ötme halim be:oıbeter 

~7.77..ZY./L/.l'XZ'/Z7..ZZY.'////:L.//.Z/.T..ıOrLZ'/Z7.zz.zx;rJ-f.7./:'X'/YJ///71J';j Kralın seyahatleri esmısında 40 şi-, K~lmadı sabra .~ecalim 
~c şarabı da eşyaları arasına koymak kari kat Ü y Aglarım her gun 
adet olmustu. Ynrın Hakkın divanında 

Bir gün bir seyahatte iken lmı.lın ca· Söylerim bir gün 

nı istedi. Uzun servilerden uzundur boyu 
- Bana bir fı~ şarap getirin, dedi. İnce fidanlardan İncedir beli, 
- Şarap yok .. Declıler. Öten bülbüllerden tatlıdır dili 

'asıl yok .. Benim 40 şişe şarnbım Kalmadı sabra mecalim 
ne oldu? .......................... . 

- Mai)etiniz i;tiler. 
Kral kızmadı. 

- Bir daha efcr, dedi 41 fİfe kor
sunuz. 41 inci şişeyi d,. bana snklarsı-
nız. 

BiR ATA SöZO 

~ mı· 
Garsıon .. 
değil. 

ya ben budalayım yahut bu et koyun 

O •. Koyun elidir bayım .. 

BiR ANLAYIŞ 

Oğlunu4 hayatta muvaffak oldu 
mu? 

Tabii ... 

Nereden anladınız? 

iki sene evvel o benim eski elbi· 

Onlar da kad10larının, çocultlarİnın 
arkuından firar ettiler. 

Kabile karargahı bir ölü ıültutuna bü
ründü. 

Elaa Vinaı.. dcv;.ınden inmit. çadır
lar ara11ndan <leli rihi koprak Fransız· 
lan arayordu. 

ölen kabile efradının ce1etleri Üzerin· 
den atlıyarak Beni Ek.remin çadınna yak
laıtı. 

Dün akşam toplanan lik heyeti pa
zar günkü maçlar hakkında kararlar al
mıştır. Pazar günü saat on birde Hk 
maçı Demirspor - Abancalt takımları 

hakem bay Kadrinin idaresinde yapa
caklardır. ikinci maç Bay Mustafanın 

Bir damla yaı akıtmadı. 
Yalnız boğazından hıçltınkJa karı.ak 

bir hınlh çıktı. 
Mühendisin parçalanmıı ölüsünlin 1"1 

nında diz çöktü. 
Çölün üzerine çöhn gecenin karanlı-

~ı etrafı aarmı~tı, 

Karargahta, boı çadırlar 
Franıız aılcerlcrinin yaktıkları 

titrek &.!evlerle yanıyordu. 
-BtTMEDI-

idaresinde Yamanlar • Doğanspor ta• 

kunları arasında,dır. Günün en ın(ibiıt' 
. ıD 

maçı saat on beşte hakem bay gsat 

idaresinde Üçok - Ateş takımları 

sında yapılacaktır. 

Manisada spor .. 
Manisa 16 (Hususi) - Bölgemiz fut- I bitti. ikinci haftayımda hakenıin ~t 

bol şampiyonu Yıldırım ~J>Or kulübü re.sizliği, Akhisarlıların sert ve 
vaki davet üzerine evvelki gün 27 kişi- hareketleri oyunun cereyanını bo:t~ll·· 
lik bir kafi!~ ile Aklıisara gitmişlerdir.. Kaleci sakatlandı ve oyunu terkettl· it 
Gençlerimiz orada Halkevi sporcuları Hakemi ikaz ettim, fakat aksi ~ıı· 
tarafından karşılanmıştır. ~leden son- yaptı. Sırasiyle iki arkadaş daha ?1 ~ 
ra yapılan maçta Akhisarlıların fazla ca vaziyeti gören kaymakam hiid15e bll 
sert oynaması oyunun şeklini değiştire- müsebbiplerini tecziye edeceğini \'e

1 
ıı· 

rek üç Manisalı oywıcunun ağır suret- şekilde oyunun devamına fmkan b~ ~ctJ 
te yaralanmalarına sebebiyet vermiş ve madığını ôyliyerek oyunu valctın 
oyun da çığırından çıkmıştır. Sahada evvel tatil ettirmiştir. tit' 
bulunan Akhisar kaymakamı B. Rifot Futbol oynadık diyemem. Det~ 

11
u 

Yenal göı·düğil vaziyetin çirkinliğini Yeni stadyumun tribi.in kısmı W el" 

Deli inek bir bakrnç süt verir 
Bir tekmede hepsini de\İrir BiR OZONTO BiR KARAKTER 

sclerimi giyerdi. Şimdi ben onun eskile
rini giyiyorum. 

takdir ederek oyunun devamına milsa- mütenhhıde ihnle edilmiş ve in1dtl.'I ,.ii• 
ade etmemiştir. Gece otobüsle Manı - ba lnnmı tır. Sıstematik bir şekı e pU' 

1 ya gelen sporcular ~lk iş olarak yaralı cuda elirilmekte olan stadyumun tı: 
arkadaşlarının tedavisi çarelerine baş mlızd kı 038 fut bol mevsiminde 
vurmuşlardır. Birisinin kolu kırıldığın- maçlanna açık bulundurulnc gı BiR MANt 

Çeşme batında durdum 
• ~uralı para buldum 

Sen gelmezsen nt"yleyim 
kendime eş buldum 

- Bay öğretmen.. Zatül kasabatül - Ben ba~ı çok yumu;tak ve itaatli 

hadde ve tesevvü~ü dirnagii inhitati beni bir adamım. Benim gibisi az bulunur. 

çok üzüyor. Yalnız ufak hir kusurum var. 
- Vah vah yavrum .. Bu yaşta!.. 
- Evet •.• Bir türhi hunların imllila- Nedir? 

ı rını becerem orum Eımedilmesini hiç sevmem .. 

BiR BJLMECE 

Pençereyi kapnkladım 
Dfüt yanını saçakladım 

(C~vnbı: Yann) 
Dünkü bilmecemizin halli: Lahna. 

1 

j dan hastaneye yalırılrnışur. Bu hldıse cdılm ktedır. ~ a. 
Manisada derin teessür uyandırm~tır. Manısa mıntakası lik maçlarıı:ıa <fabil 

1 Kafile reisinden vaz.iyeti sordugum- kında başlanacak ve mıntak3Y~95ı-tı 
dn : Zaif bir takımla gitmiştik. Oyun kaza ve n erkez kulüpleri nıur 
birinci haflayun normnl şekilde O - O! do bu i~ için çağmlacaklardır. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 

T eosy~['"G~~·ç;i~·~ ... Gü;·~İ~i~·~···iŞ~elisin! 
------------------········· Genç, g-li.zel oe işoeli, bilhassa z.eki bir kadının, eğe!. is!erse, 

Bizansta neler yapmağa hadır olacağını pek ald bılırsın .. 
Barclu, T ooayanm eme gittiji amaaa, lenmeğe geliyoruz. Bu aeler yalna gel- - Hakkondaki tevecciih ve hümü 

kendİIİDİ taıuru uıaJdar tarafından bü- dİrn. Senin zekana, kabiliyetine eminim. zannıruza tqekkür ederim. Dedi. Fil
yük bir ihtiramla lauydancb. Teoqaya Seni dütünerek, aenin için çok iyi olabi- vaki ben de bu hayattan usanç getirdim. 
haber vcınliler. lecek bir husust. yine seninle bAfbata Fakat aarayda dediğiniz mevkii nasd 

Teoı,.a. bu alqam hususi odaamda ve vermek İltİyorum. alacağım ve en mühim nokta.. Sarayda-
tek ·batana kendi hulyalanna clalmşb. Bardaa, aöyliyeceklerini hesaplamak ki vazifem ne olacak? 

Adık kötü hayattan çekilmeie karar İatennİf gibi biraz durdu. Teoıya ona T eoıya, bu son cümleyi ağar ağır ve 
vermİftL bir koltukta ,yer göıterdi. Dardasın yüzüne dikkatle bakarak ıöy-

KardefÜ'i, V uili bulduktan, onun.la Kendi de karıısına oturdu. lemifti. 
beraber olduktan sonra hasretini çektiği Merakla İmparatonm amcasının söz- Bardas, kar111mdaki kadının aptal ol-
miz bayata bvutmaktan bir zevk ala- lerini bekliyordu. madığuu biliyordu. Dolambaçlı yollar-
cakb. itte tam bu esnada ona imparato- Bardas: dan gitmektense meseleyi doğrudan doğ. 
nan amcası Bardasrn geldiğini .haber ver- - Teosya, dedi, gençsin .• Güzelsin .• ruya ve açıkça söylemeğİ tercih etti. 
diler. Zekisin .• Bizanıta genç, gÜzel ve zeki - Teosy·a! •• Dedi. fmparatorun ka-

Bardas niçin gelmiı olabilirdi.? bir kadının, eğer İsterse neler yapmağa rakterini biliyorsun .. O devlet idaresini, 
Muhakkak bir eğlence.. Bir cünbÜf kadir olduğunu pek ala bilirsin.. Bugün memleket itlerini düşünmez. Yalnız ken-

alemi için.. nesin 1 Bizansın me~hur bir fa.bİ§esi.. di eğlencesindedir. Buna rağmen dü,ün-
Hayar.. O artık eğlenceye de.. Cün- Böyle olduğu halde konağında bir im- mediği ve nlı:h ennediği işlere dainıa ka-

bilfe de veda etmifti. paratoriçe gibi büküm sürüyorsun.. Tali n§maktan da geri durmaz. Bize öyle bir 
Ne olur ne olmaz, İmparatorun amca· sana bugün daha büyük istikametler kimse lazam ki sara? .:ia, imparatorun cün

ıını da lı:umak istemediğinden rahatsız gösteriyor. Seni bu hayattan almak, çı- büt alemlerinde bulunsun •• imparatorun 
olduğunu söyletti. karmak, kurtarmak ve Hipodrom mey- gözüne girsin.. Onu kendine bağlasın ve 

Bardu, T eoqamn, Sokolarisin piç lu- danının dans ve cünbüı yıld12ım İmpara- ayni zamanda ber istediğini İmparatora 
za olduğunu bilmiyordu. Buna mukabil 1 tor sarayının yıldızı yapmak istiyonnn.. yapbrabilıin.. Böyle bir kimse.. Senden 
Teoıya, Bardasm babasına ne kadar düt- Sana işte bunu teklif ebneğe geldim. başka kim olabilir 1 Her istediğin erke

man olduiunun farkında idi. Bu balam- Teoıya, bala Bardum ne demek is- ği, bahusus Oçüncü Mifel gı"bi bir erke
dan da onunla brıı karpya gelmek ar- tediğini kavrayamaml§h.Herkes gibi o da ği avucunun içine kolayca alabilirsin •• 
zusunda delildi. İmparatorun amcasının derin ihtftsmı 

Upk, Bardua Teoıyanın rabatsıi: ol- biliyordu. Fazla olarak onun, babasının Az zamanda Bizans aaraymrn yıldm 
duğunu ıöyledi. Bardasm canı sıkıldL mevküne göz di.ldiğine de vakıftı. olursun ve kimbilir •• Belki .bir gÜn •• 

Biraz sertçe: Dardasın onu saraya sokmak, aaray Bardas sustu •• 
- Hanımuuza söyleyin, dedi. Ken- yıldızı yapmak İ3temesinde muhakkak Sözlerinin Teosyarun üzerinde bırak-

'disl ile çok mühim bir meseleyi görüt- kendi ihtirasına yardam edecek bir far- tığı tesiri anlamak istiyordu. 
meğe geldim. sat sebebi vardı. . - Bitmedi -

Ufak tekrar yukarı çaktı ve Bardasm 
sözlerini banunına tekrarladı. T eoıyayı 
bir merak aldı. 

- Bardas acaba beni bu saatte ne 
gibi mühim bir mesele için gömleğe ge

lebilir? 

Diye düfiindü. Artık bbul etmemez
& edemezdi. 

- lmparatonın amcumı 
yanda.ki salona alma .• 

Emrini YKdİ. 
Uundığı yataktan kalktı. 
OatünU b.f1n1 düzeltti. 

yukanya, 

Boy aynasında keodini bir aüzdü. 
kadan.lalı: kapriai ve alqkanlık aaiki ile 

ıüzelliğini bir kere daha aynada seyretti. 
Çıplak omuala.nrun üzerine bir İpek 

pelerin attı. 

Ve .. Salona açılan kapıdan çıktı. , 

Tam bu ıarada da Bardas salona gi
riyordu. 

Teosyaı 

- tmparator hazretlerinin muhterem 
•mcalannı fakirbanemde görmek ıerefi 
beni çok sevindirdi. Biraz rababazdam. 
Affınızı dilerim. 

Dedi. Bardu, genç kaduu göz ucu ile 
süzdü. 

- T eoıya.. Dedi. Benim seni bu ak
farnki ziyaretim ekseriya vaki ziyaretle
rime biç benzemiyor. Bu akşam seninle 
çok ciddi konuşmağa geldim. 

Teoıya, merakını gİ:zlemeğe çallfArak 
fettan bir gUJÜfle gilldü. 

- Her vakit konuıtuldanm.ız ciddi 
değil mi7 

- Alayı b1ralı: Teoıya~ Pelı: ili bi
liyorsun ki bu vakit buraya yalnız eğ

cz 

Ruzvelt aleyhinde 
tenkitler 

Bomb~yda grev 
Roma, 16 ( ö.R) - Bombaydan bil-

dirildi~ine göre polis komünist telkin
Roma, 16 (ö.R) - Va§ingtonda bil- !erinin Hindistanda yayılmasına mani ol

dirildiğine göre bazı siyasi mahfillerde mak için tedbirler almaktadır. Bombay 
reisicümhur Roosevelt aleyhinde şiddetli civarında 19 iplik fabrikasmın komünist 
tenkitler yapılmaktadır. Cümuhriyet par· partisi tarafından ameleler nezdinde ya-
tisine mensup bir mebus bütçe açığının pılan teşvikler üzerine işçilerin grev ilan 
yalnız 69S milyon dolarla kalmıyacağı- etmeleri yüzünden kapılarını kapamak 
nı, Üç milyar dolan geçeceğini söylemiş- mecburiyetinde kaldıkları bildirilmekte-
tir. dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . .. ~ . 

1 Gönül yarası J . . 
• • . . 
S Bugün İçtimai ve ailevi hayatı içinden kemiren bir dert, içini 
Eiçiıı kanayan bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez gönül ya"E 
Sraındır. Nice YUVALAR, iyi bir naıihattan, yerinde bir tavsiye·: 
Eden mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne .kadar -GENÇLER: 
:dertlerini dökecek kimse bulamamak ve devalarını bilememek: 
.~yüzünden hayat istikametlerini tatırmaktadırlar. $ 
: * : • *" • 
S GAZETEMiZ bu mühim hayat yarasına ayrı bir yer ayırm•t-E 
:tar. Haftanın muayyen günlerinde sütunlarımızda ıoracağtnız gö-5 
:nül dertlerinizin cevaplarına bulacak, bocaladığınız tereddü~ 
Eiçinde belki hayabnıza bir iatikaınet verebileceksiniz. 

Bize Yazınız: isminizin neşredilmeBİ· 
ni iıtemezıeni:ı ona da 
ayrıca iıaret ediniz . .. 

.Mektuplarınız, bu gibi işleri çok iyi bilen mütahauıs bir pBiko-i 
Eloğumuza gönderilecek ve cevapları gazetemizde ne,,-edilecek-: . . . 
:lıt.. ~ : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir hakaret 
Davasına dUn devam 

edildl 
Tüccardan bay Papanyo ile Selanik 

bankası ikinci direktörü bay Refael Me
naşe arasında ikinci sulh ceza mahkeme
sinde rüyet edilmekte olan hakaret da· 
vasına dün de devam edilmiştir. Duru,
mada tüccardan Gomelin phadeti din· 
lenmiştir. Şahit şunları ıöylemiştir: 

- On beı nisan tarihinde iki tara· 
fın hesaplan görülilrken tayyare ianeaine 
ait 1600 liralık bir hesap hakkında bay 
Menaşe tarafından bay Papanoya bazı 
sözler söylenmiı. Bay Papanyo da aya
ğa kalkarak ve elini masaya vurarak Me
natenin üzerine atı.lmq ı 

- Ben tüccarım, anladın ml) 
Demiştir. 

- Bundan ne çıkar> 
Ben ve orada haZJr bulunan araya gir

memiı olsaydık, muhakkak bir kavga 
çıkacaktt. 

Müşteki vekili şahidin hu şabadetinin 
daha evvelce dinlenen S.mme vahitlert
nin şahadet ine kat' İyyen uygun olmadı
ğı, esaaen müekkili Papanyo ile ihtilaf -
lan bulunduğu için hakikat hilafına ola
rak şahadette bulunduğunu iddia etmiş
tir. 

Suçlu vekili de: 

- Bu şahit hadisenin şahididir, şaha
deti makbul ve muteberdir. 

Diye cevap vermiştir. 

Alal)ehiro yazılan talimatname cevabı· 
nan gönderilmesi için tekiden müzekke
re yazılmasına karar verilmiştir. 

Kumarbazlar 
Şebekesi birbiri ardın 

ca yakalanıyor 
Şehrimiz zabıtası dün de bir kumar

baz şebekesini suç üstü yakalamağa mu
vaffak olmuştur. Tepecik tenekeli ma• 
hallede Demirin evinde yakalanan ku~ 
marbazlar Abdullah, Ali, Mehmet, De
mir, Mümin ve arkadaşları başta olmak 
üzere on beş kişi ;di. 

Bu mahallede Demir adında bir çin
gene evini kumarhane ittihaz ettiği, ek
mek parasını çıkarmaktan aciz bir sürü 
adamları evine toplayarak kumar oynat
tığı, kendisi de on kuruşa mukabil yüz 
para ınana parası aldığı tesbit edilmiş, 

kumarbazların suç üstil yakalanmaları 
için tertibat alınmıştı. Kumarcılardan ba
zılarının kadın kıyafetine girerek çin
gene Demirin evine girdikleri tesbit olun
muştur. Evin vaziyeti dışarıdan kumar
cılara görmeğe müsait olduğundan, za· 
bıta memurlara bir müddet kumarcıları 
seyre dalmışlar ve ini bir l:ıaskın neti
cesinde hepsini cürmil meşhut halinde 
yakalamışlard1r. • 

Kumarcılar bir deliğe girmek için çil 
yavrusu gibi dağılmak istemişlerse de 
muvaffak olamamı~lardır. 

Dün duruşması yapı1an suçlulardan on 
dördü hadiseyi inkar, yalnız bir tanesi 
kumar oynadıklarını ikrar eylemiştir. 

Dinlenen şahadetler suçluların kumar 
oynadıkları merkezindedir. 

Suçluların sabıkaları sorulmak üzere 
~uru,mamn bugüne taliki tensip edilmiş
tir. 

-0--

Kaçırılan kız 
Bayındırın Hacl lbrahim mahallesin

den on iki Yatlarında Ayşe ismmde bir 
kaz, Onlii sokağında oturan lbrahim oğ
lu Ahmet Sezer tarafından iğfal suretiy
le kaçınlmıştır. Her ikisi de yakalanmış
tır. 

1 ıw••uwıu2rmrrr~~ 

HALK MASALLAR/ 
Çarşıdan et, zerzevat, öteberi almış. na yine o güzel ellerinle güzel bir yemek 

Evine götürüp mutfağa koymuş. Oradan pişiresin .. 

Evvel· Zaman 
doğruc~ babııaımn sarayına gelmiş. Kız Bu sözler üzerine hemşiresi bayret 
kardeşine: eder. 

, - Kardeşceğizim demiş., Canım - Acaba kardeşim benimle alay mı 
, annemizin pişirdiği ev yemeklerinden ediyor, yoksa beni mahcup mu etmek 

istedi. Çarşıdan öteberi aldon. Evimde, maksadı var.. Diye düıilnilr. Nihayet 
mutfağa koydum. Ne olur bugün bize doğruyu söyler. 

• • • 

Casus Kadın 
cam?Uwt4t· p;ıapp; Wb'6#it1*i@&• 

Marlh Rlchard'•n Hatıralar. 
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CEPHEDEN GELEN BtR MEKTIJP 

Aradan. ıahrap ve heyecan dolu, ay

lar geçti. Haftalardanberi ağabeyimden 
hiç bir haber yok ve büyük bir endişe 

içinde bulunan annem, bana her gün 
mektup yazıyor, çünkü, o da, benim gibi 
cepheden mektup almıyor. Her ilimiz 
de daimi bir ıstırap içinde kıvranıyoruz. 

Nihayet, bir akpın, cepheden bir mek
tup geliyor. Yazı ne kocamın, ne de ağa
bey'imindir. 

11.Ağabeyinis yaralannut ve Brey-Dün 
hastanesine naldeclİl.mİftir. Endife et
meyin gelin.• 

Kısa mektubun altında. hiç bir imza 
yok. Aileme haber vermeden, ertesi gü
nü Dünkek· c hareekt ediyorum. 

Seyahat bir hayli uzun ve ağırdır.Tren 
askeri katarlara yol vermek için her an 
duruyor. 

Bir memur : 
« Brey - Dün hastanesi Zuidkut'tadır. 

diyor. Bir otobüs vardır ki günde bir se
fer yapar. Onunla gidebilirsiniz. .. 

Bereket tam zamanında geliyorum ve 
otobüs bir çeyrek saat aonra hareket edi
yor. 

Yorgunluk ve üzüntüden bitkin bir 
halde, nihayet hastaneye geliyorum. Be
ni karşılıyan hasta bakıcı, zayıf, cılız çeh
reli, hareketlerinde sert bir kadındır. 

Adeta kaba bir kadın: buna rağmen ara· 

cağız yanımda, Climdik, kollan urkık ve 
çehresi donmUf bir vaziyette duruyor ... 
Bütün merhamet ve şefkatini gözlerinde 
temerküz ettirmit gibidir. Çünkü merha• 
met ifade eden bir ltareket yapamadıtf" 

besbelli.. Başımı bir masaya dayamıı hıç.. 
kmyorum. 

Bu küçücük odada ne kadar kaldun}, 
Bunu bilmiyorum. Mevcudiyetimin far• 
kında bile olmadıktan görünen bir çok' 
kimseler, içeriye girip çıkıyorlardı. 

Birdenbire hafif bir el, omuzuma 'do· 
landı. Serin bir kolonya kokl18u hisset4, 
tim ve başımı kaldırdım bir kadın -bir 
hasta bakıcı- önümde, ayakta duruyo~ 
du. H enüz: gençti - lmk yaşını geçkl" 
olmadığı anlaşılıyordu - ve basit bey~ 
önlüğü içinde, iyi tuvaletler giymiye ali§" 
mış bir kadın zarafetini muhafaza edl· 
yordu. 

Elemime rağmen, 
ona gülümsedim. 

adeta gayri ihtiyari 

Tatlı bir eeale ı 
- Cesaretinizi kırmayın, 

kurtaracağız? · 
dedi Om( 

-Ahi Madam, madam! 
Ona, elemimi şükranımı, ona bağladı< 

ğun ümidi ifade etmek iatedim, fakat an< 
cak şu iki kelimeyi kekeliye bildim ı 

- «Madam, madam.> 

MADAM JENEVYEV?. 

Bu ainir l:ıuhranı beni biraz teskin ettL 
sıra bakışlarında bir şefkat ifadesi beli- Şimdi kendimi yorgun ve bitkin hisaedi. 
riyor. yorum. Seyahatin bütün yorgunluğu, ge

·Ona mektubu gösteriyor ve bir nefes- l işimlrı bütün heyecam beni bitiriyorou. 

te soruyorum: cSağ mı)> - Gözlerinizi silin 1 dedi Ağabeyini( 
Bir kolu ile omuzunu sarıyor : uyandı. Ani bir heyecan dwmaması içil\ 

- Tabii canım ! Merllk etmeyin! geldiğinizi bildirdim: Sizi bekliyor! 

Diyerek, beni, birçok sıra yatak bulu- Salona girince Jamn gözleriyle karıİ· 
nan büyük bir salona sürükleyor. !aşıyorum. Muztarip, fakat henüz kuvvet• 

Bu salona girince, ilaç kokusu bana li ve içlerinde bütün hayatmm temerltilz 
fenalık veriyor: bayılmaktan korkuyo- ettiği beabelti olan gözleriyle ... 

rum. - Mart!., 
Hasta bakıCı, kuru sesiyleı Büyük bir müşkülatla koouıuyor. Ya4 

- Hadi, biraz cesaret. diyor, gelin.. tağın yanında diz çökmüş, cılız elini tu 
Bereket kolumdan tutuyor, yok.sa, ba- tuyorum. 

na öyle geliyor ki düşeceğim. - Dinle, Martl Biliyorsun, yaralan 

GöZLERt KAP AU SOLUK BlR dım.. Bir teY değil. .. Kurtulacağım.. Ve 
ÇEHRE tekrar gideceğim. Y ukaraya.. Evet.. S.. 

- lşte ağabeyinizi 

Diyor. 7..aptettiğim bir hıçkırık boğa
zımı tıkıyor. Gözlerimi bir bulut lcaph· 
yor. Bu ağabeyim mH Bu Jak. mı) Ya
naldarı çukurlaşmıı gözleri kapalı ve be
yaz yatağın üzerinde boz renkte görünen 
bu soluk çehreye bakıyorum. 

- Hal& uyuyor, Uyandırmayan! gelini 
Beni sürüklerken, ben de onu 11tırap 

İçinde İsticvap ediyorum. Bana, sıkılgan 
bir tavırla cevap veriyor : 

-Göğsünden yaralanmış .. iyidir ama, 
24 saattenberi biraz a~nlaştı. Maamafih 
henüz ümidimiz var. 

malaral • 

Doktorla. diğer hemtirelorin «Madant 
J enevyen diye hitap ettikleri haıta ba
kıcı bana bir aandalye getiriyor. 

Onun y.anmda kalmak istiyorum. F~ 
kat görüyorwn ki, mük&Jememiz onu yo 
ruyor. Elmacık kemikleri alevleniyor, ha 
rareti artıyor. Madam Jenevyev, uzaktan· 
konuşmayı kısa kesmemi işaret ediyor. 

Ertesi sabah tekrar geleceğimi vaade 
derele, Janın yanından ayrılıyorum. Hu 
ta bakıcı yanıma yaklaştığı zaman kar< 
makarışık olan çehrem ona herhalde çek~ 
tiğim azabı göstermiş olacak ki: 

Baştabip bize iltihak etti. Onun sözleri 
hiç to cesaret verici değildir. Yanımızdan 

- Bu kadar üzülmeyin! diyor, bakin. 
bütün bu insanlar. ıstıraplarına ne büyük 
bir ceaaretle mukavemet ediyorlar. Siz d• 

Harp cesur olun 1 
ayrılırken ııöyle diyor: 

- Cesaret yavrum, cesareti .. 
bul ... 

Ba~tabibin bu sözlerinden, ağabeyimin 
mahvolduğunu anlıyorum. Bütiin ben
liğimi öyle müthiı 111tırap sarıyor ki hasta 
bakıcının oda11ında, kendimi koltuğa at
mak mecburiyetinde kalıyorum. Kadın-

== 
kaz çıktı. 

O kadar güzel ki.. Sanki doğan aya 
ya sen doğ ya ben doğacağım. diyor. 
Bu güzel kız hemen kollarmı u.var, etek
lerini toplar, mutfağa girip lıard hani ye
mek hazırlığına baılar. 

işini bitirdikten sonra evi baştan a~a,ğı 
temizler. Sofraya kurar .. 

Gözlerimi siliyor ve bu yükıek ruhlu 
kadının ellerini sıkıyorum. 

- Burada bir kaç gün kalacak mısi 
nız ~ diye eordu. 

Baııımla evet işareti yapıyorum. 
- Y atacalı.: bir yer buldunuz mu) 

- Henüz bulmadım ... 

- Şu halde, eğer bir marn yoksa, sizi 
misafir edebilirim. 

Bu teklif beni biraz hayrette biraka.yor, 
Bir oda bulacağımı aöyliyerek, ona hara• 
retle teııekkür ediyorum. , 

bir uğrayıver de kendi e•le ilana bir - Beni affet ... Der. Ben geçen gü-
,,.,,,. .,..,,.,,,,.,,,.. # yemek pişir .. Yiyeyim... nü senin evine gidip istediğini yapama---~~&.&J-"'~ içinde 
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Kaplumbağa Kız 

Hemşiresi: dım. Sen gittikten sonra misafirler gel-
- Peki ... Demiş. . di. Konu,mağa daldık unuttum. Maa-
Peki demiı ama .. Biraz sonra misafir· mafih bugün inşallah mutlaka gider, is

leri gelmiş.·. Konuşmağa dalmış ve tediğin yemekleri pişiririm-. 

işini bitirdikten aonra tekrar kabuğa 
kaplumbağa kabuğuna gireceği anda de
likanlı saklandığı yerden usul uıul çı~ 
kar .. Kaza arkasından yaklaşır ve ıap di
ye bileğinden tutar. 

Madam Jcnevye bana cevap verece
ği sırada. doktor onu çağınyor, 0 da 
alelacele, bana ıöyle diyor: 

- Eğer müşkülata maruz kalırsan!z 
b~ni bulun, Çatımız altında size dai~ 
bır yer bulunur. 

(Devamı var). 

Sıra üçüncü oğluna gelmiş •. • 
. Onun da eline Lir ok ve bir yay ver

tnışler : 

- Haydi bakalım kısmetin ne ise 
okunda çıksın ... 

Demişler .. 
Delıknnlı yayım germiş ve oku fulat

nıış .. 

Ok gitıniş. tam b ir kaplumbağanın ya-
llııt:ı du . 

Şınu~ .. . 

-
0 

Olmudı .. . Bir daha at . .. 
"rn· 1 · urn • ış er. Bır daha atmış. Yine kap-

- Y nın Yanına dt.işmüş .. 

Q . oldu.. Bir daha .. 
entışlt-r O k . . d f 

iurnbıı. w uçuncu e a tekrar kap-
g nın Yanın dü~ünce bu defa da 

unutmuş. · · Kız kardeşinin bu sözleri delikanlıyı 
Delikanlı akşam olunca, ev yemeği şaıırttı. • 

delikanlı babasına : yiyeceğim diye evine döner, - Nasıl, dedi, sen geçen gün eve 
- Ne yapayım, demiı. kısmetim bu Sofrayı kurulmuş ve yemekleri piş- gelip yemek pişirmedin mi> 

imi• .. Bunca ıenelik adeti boz .. ca'- Len . .. ·· r H . ., ... &. 11 maş goru . - ayır ..• 
değilim. Ben de kaplumbağayı aldım. Başına geçer afiyetle yer.. - Peki evde hazır bulduğum 0 gü-

1 lükümdar, oğluna, diğer oğullan gi- - Allah razı olsun hemıiremden ... zel yemekleri kim pişirdi> 
bi bir saray vermiş. . Delikanlı kaplum- Ne güzel yemek pişirmiş, der. - Bilmem~ 

bağayı alıp bu saraya götürmüş. Bir do- Aradan bir müddet geçer. Y eCliği ye· Delikanlının kalbine bir kurd girmişti. 
laba koymuş. Her sabah ve her akşam meklerin tadı damağında kalan delikan• Hemen evine gitti. 
yiyeceğini kendi eliyle alır, getirir, önüne lı tekrar çarşıya çıkar, masraf görür, eve Kapıyı usulca açtı. içeri girdi. Karan-
koyarmış. .• getirir ve sonra kız karde§İnin yanına gi- lık bir yerde gizlendi. 

Koskoca sarayda kendisi ve kaplum- der. - Bakalım kim gelip l>enim yemek-
bağadan başka kimse yokmuş. Delikanlı - Hemşire .. Der. Vakıa sana çok !erimi pişirecek .. Diye beklemeğe bıı.şla-
kendi yemeklermi çarşıda, aşçı dükka- zahmet veriyorum ama .• Geçen gün pi- dı .. 

nında yermif... 1 şirdiğin yemekler hoşuma gitti. Tadı ha- Biraz sonra dolaptan kaplumbağa 
Bir gün .canı ev y~m~~i .istemiş. Fa- la damağımda: . T~~ar ~tcbe~~ ahp eve çıktı . Silkindi. 

kat evde kımse yok lct pışırsın. bıraktım. Kabıl mıdır lu bugun de baJ Kaplumbağa kabuğundan gl.izel bir 

Kız birdenbire ürker. Sonra utanır ... 
Başını önüne eğer. 

- Bitınedi -
.. ™°...727"ZVAI01it77™? %ZP'I 

Foto Kemal 
lzmirin en yüksek aan'atkiri 

olan FOTO KEMAL yüksek 
atelyeıini en aon ıİltem maki

nalarla takviye eylem.ittir. 
Fotoğraf, ıan'atının bütün 

İncelikleriyle bu atelyede enfes 
resimler çıkarılmaktadır. Bir 
kerre müracaat ediniz. 

ADRES: Hükümet karıiıÖn
da 36 No. Manevra ve resim 
kartpoatallan bu atelyeden te
min olunabilir. 

Randevu alınız 
Uzun senelerin tecrübeleri ve bil

lıassa Avrupa mecmualarını tetkik 
ve fennin en. son usullerle telılikeaiz 
ve lzmirde emsali bulunmıyan son 
sistem yeni makinamızla alh aylık 
ondüle[erimizin saçlara yumuşaklık 
ve tabii halinde bırakması ıayın ba
yanlarımızı memnun etmktedir. 

Her saç üzerinde gösterilen itinayı 
nazarı dikkate alarak aayın müıte
rilerimizin vakitlerini kaybetmemek 
için saçlarının tanzimi için Namazgah 
karakolunun karşısındaki salonumuz-

~ dan randevu almalarını tavsiye ede
riz. - -
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~ Roma endişede 
Memlel<et Haberleri Ha lif aksın teşebbüsle

Tren - Otobüs rekabeti Alaşehir 
Gençliği nasıl 

çalışıyor? 

rinden şüpheleniyor 
Paris 16 (Ö.R) - Lord Halifaksın belki daha iyidir. 

Alman hi.ikümeti tarafından Berline da- D. N. B. Ajansının bir tekzibi: 

Trakya demiryolları bu rekabet 
yüzünden Ücretleri indirecektir 

Alaşehir, 16 (Hususi) - Başlarında 

çok kıymetli 'e tecrübeli idarecileri bu
hınan lıııkspor kulübünün gerek spor gc· 

rek kültür sahasında her gün yeni bir fa· 
aliyet göstermesi muhitimizde büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 14 Teşrinisani pa· 
zar günü kulüp menfaatine Yerilen bir 
müsamereye bütün memleket halkı se· 
ve seve koşmuş Ye dinden gelen her 
yardımı esirgememiştir. Kulübün çalışkan 
ve takdire §ayan idarecileri bu müsame· 
rede kulüplerinden ziyade memleket he
sabına istifade} i düşünmüşler ve bura-

vetine büyük bir ehemmiyet 'erildiği an- Berlin 16 ( ö .R) _ Sovyet matbuatı 
!aşılıyor. Lord Halifaksın lngiliz kabine· 
sindeki nufuzu, vazifesinin fahri olması· 
na rağmen, çok büyüktür 'e kendisi öte· 
denberi Almanya ile uzlaşma taraftarı

dır. Bu sebeple bu se)·ahat 19 35 sen~iıı· 
de Sir J ohn Sim on tarafından yapılan 

Lord Halifak<ıın Berlin ziyareti münase
betile Avrupa haYasını karıştıracak ha· 
herler neşıettiklerinden D. N. B. ajansı 

bunları tekzip etmektedir. Bu tavz.ihe gÖ· 

re ltalya - Japonya 'e Almanya arasın• 
daki dostluk münakaşa meuuu olamıya· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ba __ h~rda tj seyahatle ayni ruhtan ilham alıyor. Bu· ceği gibi merkeTİ Avrupa "'\"aziyetinin de 
nu müdafaa eden lngiliz mahfilleri Al Alman müstemleke müddeeiyatile alakn· 
manyaya karşı daima yumuşak davran· 51 ,oktur. 
mağı adet edinmişlerdir. lngilterenin hal- c Oeyli Telgraf , gazetesi de Berlin· 

ya ile müzakere arzusunu bildirmişken bu de ancak mesul devlet adamları arasındı, 
na cevap vermeyip ilk önce Almanya ile açık ve samimi bir fikir teatisi yapılaca• 
temas etmek istemesi bu ziyareti ayni za· iını ve iki taraftan takip edilecek siyase· 
manda Habeş meselesinden beri Londra tin evvelden kararlaştırıldığını ve bir an• 

· Turing kulüp Bal
kanlara büyük bir 
gezinti tertip ede
cek 

Hava müaaitolduk
ca civar kazalara , 
pazar günleri ge-
zintiler yapılıyor. 

• 

1 

da yeni inşası kararla~an orta okulun İn· 
pat masrafına karşılık olmak üzere gü- ve Roma arasında başlıyan büyük düel- )aşma imza edilebileceğini iddia etmenin 
zel bir çay takımını müzayedeye çıkar- lonun bir aafhaııı olarak ta gösteriyor. yanlış '\'e tehlikeli olacağını yazmakta• 
mışlardır. Heyecanlı bir arttırmadan son· Netekim lngilterenin Franko ile ajanlar dır . 
ra takım yüz otuz liraya ihale edilerek teati etmesi de hpanyada ltalyan nufu
bedeli bu işe ayrılan komisyon emrine zunu kesmek maksadına dayanır gibi gö

verilmiştir. Bu hareket burada en kü- rülüyor. Roma bundan endişeye düşmüş 
çükten en büyüğe kadar memnuniyetle ve Londra ile müzakere temayüllerini 
anılmıştır. Kulübün bu çok yerinde gö,. teyid etmiştir. Lord Halifaksın Berlin ee· 
terdiği alaka ve hassasiyet memlektimiz- yahati Alman gazeteleri tarafından biraz 

PEK COLONÇMOŞ 

Londra 15 (A.A) - Resmi lngiliz 
mahfilleri Lord Halifaksın Berlin seya• 
hati münasebetiyle Edenin Berlin ee:ra· 
kalktığı hakkında ecnebi memleketlerde 
çıkan haberleri «pek gülünç> olarak tav• 
eif etmektedir. de cidden örnek olmağa değer. Spor ve ihtirazla karşılanmıştır. Bazı Jngiliz tef

kültür sahasında himmet ve hizmetleri sirlerini kaydeden bu gazeteler diyorlar 
günden güne arlan lşılcspor kulübünü ve ki: Eğer Lord Halifaks Almanya ile pa-

Meclisihas Utibi bu sabah bir lngili~ . Trakyada k6ylıi
yü vurgunculara ve 
tefecilere karşı ay
dınlatmak için bü
yük gayret sarfe
diliyor 

Edirne borsaaı kuran ve çalı~tıranları takdir ve tebrik zarlığa girişmek ve onu ltalyadan ayır· 
ederiz. maia çalışmak için geliyorsa gelmemeııi 

gazetesinin Lord Halifakaın Berlin seya• 
halinden vazgeçildiği hak.kında verdiği 

haberi kat'iyetle tekzip etmiştir. 

........ ................................ 
Edirne 16 (Hususi) - İkinci Teşrinin 

25 inci Perşembe gilnü Edirnemiz.in kur
tuluş gilnt!dilr. Edirne bu bilyilk günün 
en beşinci yıldönUmünU bu sene diğer 

den Edirneden hareketle Havsa, Baba
e:ski yolu iJe LUleburgaza gidecekler ve 
<>rada ö~ le yemeği yenildikten S()Ora Al
pulluya gelerek akşama kadar orada va
kıt ge!;ireceklerdir. Yollarda ve Lülebuz

gazda Mimar Sinanın eserleri,camiler ile 
Alpulluda şeker fabrikası gezilecektir . 
Bu seyahatin zevk ve neşe içinde geçme
si için her tilrlü tertibat a1ınm~tır. 

Turing kulüp Edirne şubesi havalar 
müsait gittikçe bundan sonra her :Pazar 

Edirne ıatasyon bina"ı 

yıllardan daha coşkun ve daha büyük civar vilfiyetlere böyle gezintiler tertip 
tezahürat ve şenlikler içinde kutlulama- ederek hem hnlkımızın hoş vakıt geç·r
ğa şimdiden hazırlanmaktadır. mesine, hem de Trakyayı tanımasına 
Kurtuluş bayramımızın layık olduğu yardım edecek \ e önitmiizdeki Ilkba· 

derecede ve emsalsiz bir şek.ilde tesidi harda dost Balkan memleketlerine bü
için Halkevi ve belediyede teşekkül eden yük bir g zintı h rt'p eedecektir. 
heyetler faaliyete geçmiş ve kurtuluş gü- DEM1RYOLU· KAMYON REKABETİ 
nüne ait zengin bir kutlama programı Trakya 16 (H u i) - Edirne-Istan-
hazırlamaktadır. bul asfalt yolunun Jstanbuldan Lülebur-

OTOB'OS GEZtNT1St gaza kadar olrın kısmının ikmal edilmiş 
Edirne 16 (Husu_g) - Turing ve oto- olması, Lüleburgaz ile Edirne arasındaki 

mobıl kulübü Edirne şubesi tarafından şosenin de iyi denılecek bir halde bulun
hava müsait olduğu takdirde önümüzde- ması dcmiryollnr idaresi ile otobüs ve 
ki pazar günü Liileburgaz ve Alpulluya kamyoncular • ra.sında şiddetli bir rcka
kadar bir otobUs gezintisi tertip edilmiş- bete meydan vermiştir. Söylendiğine gö-
1ir. Gezmenler o gün sabahleyin erken- re son birkaç ay zarfında Istanbuldan -· 

Edirneye ve Edirneden Istanbula şimen
dilerle hemen hiç bir eşya 5evkiyatı ya
pılmadığı gibi y<>lcu nakliyatı da yandan 

aşağı inmiştir. 

Bunun sebebi de eş:\ a ve yolcu nakli
yatında otobüs ve kamyon ücretlerinin 

Vuruşmalar devam ediyor 
demiryolları tarifesinden daha çok ol- 1 d b •• e ıı •• ı 
m;~:·F.dirne olmak üzere asfalt yol spanya an ya ancı gonlİ u erin 
güzergahında bulunan bütün kasabalar • 1 d 
münakalatı otobüs ve kamyonlara geç- gerı a ınması ı·şı· yerı·n e sayıyor 
miş bulunmaktadır. 

Şimendiferli' ancak pancar \'C kömür Barselon, 16 (ö.R) - Mılli müdafaa 
nakliyah yapılm; ktadır. nezareti tebliğ ediyor : Merkez cephe-

Bugün bir yolcu Edirneden Isfanbula sinde cümhurlyet kuvvetleri Karaban
otobUsle dört lıraya gidip geld(gi halde şel mıntakasında bir yaylayı i§gal et

trenle bu seyahat ancak üçüncii mevkile mişlerdir. 
635 kurm;n yapılabılmekteôir. Ve a~rı- Yukarı '.Aragonda düşman mcvkıleri 
en istasyonlara f. dip gelme masrafı da top ateşi altımı alınmıştır. Diğer cephe-
odemck icap etmektedir. lerde füfcnk, mitralyöz ve top a\eşi. 

Bu vaziyet karşısında devlet demiryol- SAHILLERIN KO~"TROLü: 
ları dokuzuncu 1ş1etme müdüriyetl Is· ................................... . 

tanbul Edırne h:ıttınd~ b~ rt'k:ıbetin ö- Londra, 16 (Ö.R) - Geçen hafta 
nüne geçebilmek için tarifelerde esaslı yaptığı bir celc:cde Ispanya sahil ve hu
ve mühim tcnz"lf.t yapılabilmek üzere dutlarının kontrolü hakkındaki Van
t~.tkiknt ynpmaktadır .. Haber a~ındığ~na ı dum raporunun tamamlanmasına devam 
gore pek yakında yenıden tall2lm edıle- etıniş olan ademi müdahale komitesinin 
cek yeni bir ~.arife tatbik mevkıine kona-ı tali teknik komitesi dün öğleden .son
cak ve bu ~'"llzden Trakya halkl çok se- ra mesaisine devam etmiştir. Eksperler 
vinmiş olacaktır. 14 temmuz 1937 tarihli Ingiliz planında 

TRAKYADA IŞ HAYATI Ispanyada iki tarafa bazı muhariplik 
Trakya 16 (Hususi) - Gtindengüne haklarının tevcihi hakkındaki maddenin 

inkişaf etmekte olan ticaret hayatı ve iş nasıl tefsir edilmesi icap edeceği mese· 
sahası Trakyamızda genişlemektedir. 

Trakya bölgesinde yetişen toprak ü- müstahsil iç ve dış piyasalardaki fiat dal
rünleri, hayvan ve hayvan mahsulleri, galarını bu borsalar vasıtasiyle anlamak
endlistri mamulatı ve .ı.ıakya halkına lü- tadırlar. 
zumlu olup dışarıdan getirilen her türlü Umumi m.ülettişlik vurguncuların ve 
eşyanın alım ve satımı ile uğraşan tacir- tefecilerin burunlarını kırmak, fiatlar 
l~rin sayısı kabarmaktadır. Umumi mü- üzerinde köylüleri aydınlatmak için 86 
fettişlik bölgesinde Edime, Kırklareli, köye umumi mülcttişlik fiat listeleri 
Tekirdağı, Çanakkale, Uzunköprü, Çor- (bülten) yapmaktadır. Bu tarz ile her 
lu, Gelibolu, Lüleburgaz, Keşan ve Mal- piyasanın en taze fiati ile köylü aydın
karada birer Ticaret ve Sanayi odası , laılmakta ve dalavereyi önlemektedir. 
vardır. Düzgün olarak köylere gönderilen 

Traky. nın bütün mahsullerinin alım borsalar fiat çizelgeleriyle haberdar 
ve satımı da borsalarda yapılmakta ve , edilmektedir. 

-- - 2----...;; ----

lesiyle meşgul olmuşlardır. Ta11 komite
nin bu sabah için mukarrer olan iç
timaı öğleden S<>nra saat 13 e talik 
edılmi§tir. Bu toplantıda sekreter> tek
nisyenlerin mesaisi hakkında izahat ve
recektir. 

GöNOLLOl.ER IŞI 

Lj)ndra, lG (A.A) - Dün öğleden 

sonra bir kaç mebus Lord Cranburna 
Ispanyadaki ecnebi gönüllülerjn geri 
alınması meselesinin ne safhada bulun-

• 

duğunu &<>rmuşlardır. 

Lord Cranburne evvela teknik ko· 
misyonları gönderilmesi hakkında Jkl 
tai'afa yapılan tekliflere ~lmih ederek 
şimdiye kadar iki taraftan birinin bu 
tekliflere cevap vermiş olduğunu :zan
netmediğini beyan etmiş ve alakadar 
devletlerin mümessilleri arasında tek
liflerin tatbik mevkiine konmadan e\•vel 
yapılması Hiz.ım gelen teknik anlaşma 
hakkındaki hususi müzakerelerin mah· 
sUs derecede ilerlediğini ilave etmiştir. 

I. Delbosun Seyahati 
6 Kinunda başlıyacak V6 

on üç gün sürecektir ,,, 
Faris, 16 (Ö.R) - B. Delbosun şarkt kaniyle g<Jrüşccektir. Seyahatine de· 

ve merkezi Avrupaya yapacağı seyahat vam ederek Belgrada gidecek olan bay 
programı şimdi hazırlanmış bulunmak- Delbos <>racla kral naibi prens Pol ve 

tadır. Hariciye nazırı altı ilkkanunda Başvekil B. Stoyadinoviç ile buluşacak· 
Parlsten hareket ederek ilkönce Varşo-
vaya gidecek ve Lehistan cilmhur reisi 
B. Masiski, baş kumandan mareşal 

Ridz - Smigli ve hariciye nazırı Albay 

tır. Fransız hariciye nazırının bu Av• 
rupa turnesi Pragda bitecek ve bu şe

hirde de B. Delbos Çekoslovak reisl· 

Bekle görüşecektir. cilınhuru B. Beneş ve hariciye nazın 
Fransız hariciye nazırı Varşovadan B. Krofta ile mülakatlarda bulunacak· 

Bükr~şe geçerek kral Karol tarafından 
kabul edilecek ve Romen hilkümet er-,_ 

tır. Fransız hariciye nazırı -9 ilkkanu· 
na doğru avdet etmiş olacaktır. 

- -- --· 
,ı1111_.•a•m:JMıııra•BmD1••ı•••••••••••ıal{IJB•ıaGımım~:ıcıı•m•m_, _ Haydi Bianka ... Şimdi aıtık bana I - Beni çocuk yerine koymayın Ba- nasıl tasavvur edebildiniz.. sediyorum ki kaybedecek vaktımız yok. 

K S k il 
anlat ... Ne var~ .•• Ne oldu ve ne olu- yan Bianka .. Benimle daha açık konuş- - Onun elinde ve onun kurbanı mı? Bianka Portodan biraz içti. Birkaç bis-

ırmızı = a a ) yor}... 1 mak ve herşeyi olduğu gibi söylemek si- Bianka ayağa kalkmıştı: küvi yedi. 
Delikanlı biraz eertçe söylemişti. Çün· zin için daha karlı olur. Büyük bir teh- - Evet .. Kurbanı.. Siz ne sanmıştı- Rene de tuvalet odasına geçmiş ve ge· --

ADAM 
kü genç kızın, Andriko ile birlikte ve 1 likedesiniz. Andrik-0 hakkında bu akşam nız? Beni onunla beraber gider gördü-' yinmeğe başlamıştı. Elinde yakası ve 
otomobiJle gittilderi hatırına gelmişti.! b~r tevkil müzekkeresi kesildi. Müfettiş l nüz ve hakkımda en çirkin şüphelere' kıravatı genç kızın bulunduğu odaya 

- Ben herşeyi anlatmak için geldim I Pılon onu yarın tevkif edecek. Sorguya düştünüz. Şu halde hakikati dinleyiniz. geldi: 

r./,Ct 
ZABITA ROMANI 

- 11 -

Rene .. Senden başka dostum, arkadaşım 
1
. çekecek. • \Esasen dediğim gibi, buraya size herşeyi _ Geyinmemi burada tamamladığım· 

yok. llk düşündüğüm de sen oldun.İçin- - Den_ı;k ~drikodan şüphe ediyor.
1 
anlatmak için geldim. Eğer o sefil ada- dan dolayı mazur görünüz, dedi. Hem 

,.,... i'QAllWW~ de bulunduğum çok feci vaziyet ve şart 
1
• - Tabu ... Şımdi vaziyeti .anladınız.

1 
mın ortağı olsaydım gelip size başvurur k k t t k hem de si:ıJ ·- _ ., d · · . ya amı ırava ımı a arım 

içinde bana ancak sen yardım edebilir- Çocuk eğılsınız. Andrikonun tevkifi ve muydum?.. d' 1 . 
k·ı . ın erım. 

sin. sorguya çe ı mesı sizi de ayni akıbete Gazeteci daha tatlı bir sesle: 
1 

. dı d . 

Benden şüphe ettiniz .. 
Haksızdınız .. Ben babamı öldüren adam

nası"/ suç ortağı 
nasıl aklınıza 

ların 

Bunu 
olabilirdim ..• 
getirdiniz • • 

D ].k 1 "ru'"kler s· . d"nl" ded' A l B - stersenız yar m e eyım .. e ı an ı: su • - ızı 1 ıyorum, ı. n atınız. u zah 1 s· dece 
- Ben de sizi kaç gündür arıyorum. - Beni mi ? karmakarışık ve kör düğüm olan işin i- • - Hayır.. met 0 masın.. ız sa 

Size ihtiyatlı davranmanızı söylemek i- - Evet, sizi Bayan Bianka .. Babanı- çinde ne var anlamak istiyorum. ı bana söyliyeceklerinizi anlatınız. 
ç;n kaç gündür peşinizdeyim.. un ölümünde methaldar ve babanızı öI-j - Anlatacağım, fakat daha evvel ba- - Sitln beni Andriko ded "ğiniz ada~-

Genç kız hayretle gözlerini açtı: düren katilin suç ortağı cürmü ile sizin ı na yeyecek birşey varsa veriniz.Açlığım l la gördı.iğünüz gündü. Ben lokantaya s~-
- Demek biliyordunuz, malfu1>atınız tevkiliniz ve sorguya çekilmeniz uzak f dan öliiyoruın. Daha sonra bir taraftan 1 

zc geliyordum. Kapının önünde 0 heriJ 
vardı. değil.. da geyininiz. Çünkü hemen çıkmamız ve uana yakla t • 

- Tamamen bilmesem bile hissedi- Genç kız birden bire cevap veremedi: bütün geceyi uyanık geçirmemiz Hizım· ıl _ Siz Ba n D'lieyron değil misiniz? 

hancı adamla beraber giderken görünce.. Hınçkıra hınçkıra boğula boğula ağla- Rene, şimdiye kndar yanlış yoldan yü- yordum 
yordum. Sizi lokantanın önünde de ya-, Bitap bir halde kanapeye yıkıldı.. gelecek zannediyorum. de<lı. Şaşırdın Yıizitne baktım, tanım • 

Genç kızın uzun kirpikli göz kapak· - iç ~unu... - Niçin arkamdan gelmediniz. Niçin mağa başladı. rüdüğünü, genç kız hak.kında yersiz şüp-1 E t d d l - ve e ım. 
]arı nıhayet titredi. Gözlerini hafifçe Bianka kadehi bo~alttı. Yıizünü buruş- beni takip etmediniz. Hakkınız var.. 1 Göz yaşları arasında mırıldandı : helere düştüğünü anlamış ve utanmıştı. k üh' haberun 

d B. t b'l . t' k 1 E t R Re O h d d v d v 'ld' B l - Sıze ~ lıyece m un açtı. tur u. ız o omo ı e gıt ı .. - ve . ene.. ne.. , ay u un suç ortagı egı ı. ı a- b' d b kendin 
Y . d 1- ile. v v k J Çok d v l .. , Z R ""ldii 1 B . h kk d b k d f k' h d d k d "" · d" .. 1 var. dcdı Bilhassa ır en ıre erın en ııı.a maga ugraşara mır • _ sert egı mır arar yok... ene gu . enım a ım a u a ar ena ve ıs ay u un apanına uşmuş, u u-. . · bu· 

dandı: Şimdi daha çabuk kendini toplanın... Bu .. acı bir gülüştü. ! korkunç, iğrenç §Üphelere nasıl düştü- rülmüştü. ı tee re k ptırmayınız .• Pederınız. 
- Rene .•• Rene... - Evet ... Biraz kendime gelebil- Eğer arkanızdan takip etmiş olsaydım nüz.. Nasıl düşebildiniz? Ben, zavallı ba- Büfeye koştu. Bisküvi ve Porto ş r bı lundu. . e bajır-
- Sua ıimdi ..• Dur ..• Bir dnkiLa ... dim. bu harekeHmden en iazla canı sıkılacak bamın ölümünde methaldar olayı:n?.Ben çıkararak Biankanın önüne ko) du j - Babam bulundu mu, dıy cJWııl 
Dolaba k09tu. Bir ıioe Rum çıkardı. Genç kız, çok >orgun , e bitap görü- siz olacaktınız. f §U alçak herifin .. Andriko dedikleri ada- - Başka hazır birşeyiın yok.. D dı t dım. Nerededir?· Nasıldır? Ken 

lir kacJebe .doldurdu. Biaaka..ı yanma nilyo7du.. J - Rene .. Ne demek istiyorsun.. Söz- mm suç ortağı olayım .. Ben ki onun elin- Bunları.yeyiniz, hiç YC?ktan iyi.. Siz yer hemen görmek 1 tiy(!rum .. 
seldi. . tW bqa.eu oprak içinde idi. lerine bir mana veremiyorum. de ve oııun kurbanıyım. .. Böyle birpy ken "ben de ıeyineyim .. Görüyor ve his-t ·- BitınHı -
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YENtASlR 

~"<>Hz!'!I 
Ayvalıkta 

, .. , ...... .-ı .. m11 ..... ~ ................. m11 ...... .... 

Yenilen -Favsta 
. T-:l,ad o "' 

ANKARA RADYOSU 
öğle neıriyatı 

Saat Birçok evleri soyan sa-
12.30. 12.50 Muhtelif plak neıriyatı bıkah lzmlrde yakalandı 

...................... , .......... 
\ı"ll._ ______ ı••••ııııiı••••••••••••••-' 12. 50 - 1 3. 15 Plak: Türk musikisi ve Geçenlerde Ayvalıkta bir hırsz tür"' 

halk ,arkılan miş, beş evi soyup sovana çevirmişti. Bu 

Yazan: Mlşel Zevako 

24 - 13. 15 • 13.30 Dahili ve harici haberler hırsızın kim olduğu o zaman anlaşıla-
Gözwılı oçtı .. Garip Lir daşüneen:n 1 ne anlattığı hikayeleri Şarl'a anlatma- Akşam neıriyatı mamışsa da, bilıilıara sabıkalılardan Ya-

lazyiki altında id'. E:r:-f,,,dakı eşyayı mıştı. Şarl Sen P:'l kilisesinde yapılan Saat kup adında bir adamın bu hırsızlıklarla 
gözden geçirdi. BulunduJ;u yer ne m&· ı o garip evlenmeden haberdar değildi. l 18.30. 19.00 Muhtelif plak neşriyatı alakadar olduğu tespit edildiğinden ya-
n.astırın zındanı ne de ılfari dömont Pan- Moreverin resmen Viyolettanın kocası ı 19.00. 19.30 T.ürk musikisi ve halk kalanması için şehrimiz emniyet direk-
sı.yenin aşk hava.>ı ile dolu odası idi. Sert olduğunu bilmiyordu. Pardayan cevap 1 şarkıları törlüğüne müracaat olunmuştu. İ:rntlr 
hır yatak üzerinde dar bir karyolada ya- verdi : ı (Hüsnüye ve arkadaşları) zabıtası, mazbut eşkal dairesinde Yaku-
tıyordu. Duvarlar çırçıpla:. idi. Yalnız: - Morever, dük dö Gizin adamların- 19.30. 19.45 Saat ayan ve Arapça n"'I- bu aramağa koyulmuştu. Sabıkalı dün 
liazreti !sanın resmi ile siislü bir istav- dandır. Viyolettanın gaybolmasında Gi- Tiyat Bit pazarında eşya satarken yakalan
ruz ve bir masa üzerinde birçok kitaplar l zin de haberi vardır. Şimdi Parise giri-

1 

19.45 • 20. 15 Türk musikisi ve halk §ar- mı.ştır. 
vardı.Masanın üzerinde gaybettiği hançe I yoruz. Moreveri yakalayıp bir yere hap- kılan Ayvalıkta aşırdığı eşyaları lzmire ge-
ri de pırıl pırıl parlıyordu. Şiddetle titre-! sederek boğazına hançeri dayıyacak Vi· ı1 (Hikmet Rıza Ses~ör ve tirerek bir yerde gizlemiş ve kendisine 
dl.Jakoben manastırının bir odasında u- yolettanın nerede olduğunu ondan so- arkadaşları) bir dellal süsü vererek bunları birer 
lunduğunu anladı. Kalktı. Yatağının u-ı rup, öğreneceğiz. Şarl, Pardayanın yeni 20.15 . 20.30 Konferans: Şevket Sürey- birer Bit pazarında satılığa çıkarmıştı. 
•unda bir sandalyanın üzerine fırlatılıp planını çok beğendi. Konuşa kon~a Pa-ı ya Aydemir Yabancı bir adamın dellal kıyafetine 
atılmış olan cUbbesini geydi.Süvari elbi· rise geldiler. Doğru Diviniyer oteline

1
20.30. 21.00P!akla dans musikisi girerek bu vaziyette dolaşması meınur-

seleri ortadan yok olmuştu. Hançerini e- gittiler. Hoket, çok büyük bir teessür i- 121 .00. 21. I O Ajans haberleri !arın nazarı dikkatini celbettiğinden 
!ine aldı öptü. Kemerine astı. Başı dönü- çerisinde idi. Günlerdenberi kafasında 

1
21.15 • 21.55 Stüdyo salon orkestrası tahkikata lüzum görülmüş ve ilk sorgu-

Yordu. Gördüğü garip hayallerin tesirin- Pardayanı kurtarmak çareleri dolaşıyor- ISTANBUL RADYOSU da bu herifin dellal değil, hırsız Yakup 
den nefsiru kurtarmağa çabaladı. Aceba du. Kuvvetli, ümit verici bir çare bula- öğle neıriyab olduğu anlaşılmı.ştır. 
gördükleri hayal mi yoksa hakikat mı? •• madığı için mütemadiyen göz yaşı dök- Saat Yakup, hakkında tanzim edilen ev-

Bu sırada kapı açıldı. Manastır reisi mekten başka elinden birşey gelmiyor- 12.30 Plakla Türk musikisi rakla birlikte, tevkif kararı alınmak 
olan Burguvan göründü. Jak Kleman a- du. 12.50 Havadis üzere nöbetçi hakimin huzuruna çıka-
yağa kalkarak yerlere kadar eğildi. Reis Yine bir gün Hoket garsonların vazi- 13.05 Muhtelif plak neşriyatı rılmıştır. 
içeriye girince dedi ki: felerini iyi yapıp yapmadıklarını kontrol Akıam nqriyab Çalınan eşralardan bir kısmı elde 

- Allaha çok ~ükür! Sizi takdis edi- etmek üzere büyük salona girdiği zaman Saat edilmiştir. Hllkim, suçun mahiyeti iti-
yorum. Eyileştiniz, on günden beri bu gözüne iki adam ilişti. 18. 30 Plakla dans musikisi ba;iyle tevkifine ve evrakın iddia ma-
ınanastırdasınız. Sthhatinizden çok endi-I Hoket taş gibi dondu. Birkaç saniye 19.00 Bimen Şen ve arkadaşları tara- hamına tevdiine karar vermiştir. 
şelt dakikalar ge.çirdik. yerinden kımıldayamadı. Fardayan a- fından Türk musikisi S • • l 
~On gündenberl mi?... •yağa kalkarak sapsarı kesilen Roketin 19.30 !lava raporu ekizincı lŞ etmede 
- Şüphesiz, Şarterden Allahın emir- ellerinden tuttu. Zavallı kadıncağız mı- 19.35 Radyofonik komedi: (Bahar has- Bir hırsızlık hadisesinin 

lerinl yerine getirmek üzere gittiğiniz rıldanıyordu · ıalığı) cUrmU meşhudu yapıldı 
Yerden döndüğünüzdenberi... -A Mösyö Şövalye!. Gözlerime ina- 19.5 5 Boua hab.rleri Dün gece devlet demiryolları sekizin-

- Şarterden döndükten sonra manas- namıyorum... 20.00 Mustafa ve arkada~lan tarafından ci işletme dairesinde bir hırsızlık ha-
tırdan hiç çıkınadun mı?. Pardayan Roketin iki yanaklar.ı.ndan Türk musikisi ve halk ş,arkılan dise~;;inin cürmü me~hudu yapılmıştır. 

- Odanızdan bir parmak kımildama- öptü ve cevap verdi: 20.30 Ömer Rıza tarafından Arapça söy. Ali Mum adında lehlmcilık yapan bir 
dınız. Mütemadiyen sayıklıyordunuz, - öyle ise şu iki öpücük sana itimat Jev adam, bir müddetten beri sekizinci iş-
luıyalen dol&Jmadığınız yer kalmadı.Çok 1 \•erir. • 20.45 Nezihe ve arkadaşlan tarafından letınede vazife alarak çal~maktadır. Bu 
şükür bunların hepsinden kurtuldunuz. - Allahıma çok şükür, sizi sağ salim Türk musikisi ve halle şukıları I adamın çalıştığı cer dairesinde işe ya-

- MUsaadenizle mukaddes peder, size gördüm. Mutlaka Bussiıtln merhametine (Saat ayarı) rıyan bir çok malzeme arasında metal, 
birşey soracağım. Ben sayıklamağa baş- uğradınız. Oradan kurtulmak kolay iş 2 1. 15 Orkestra bakır, kurşun, kalay da bulunmaktadır. 
lamadım. Evvelce siLe söylemi~ olduğum değildir. 22. 15 Ajanı haberleri Ali Mum, akşam evine dönerken, 
:mukaddes bir vazifenin ifası için beni - Hayır Hoket! .. Mösyö Bussiye ben 22.30 Plakla solo opera ve operet par- çantasının içine metal koyuyor ve ha-
•erbest hıra~ mı idiniz? merhamet ettim. Bunun ehemmiyeti çalan 1 rice satıyormuş. 

- Daima, daiına kardeşim. Gece ve yok. Görüyorsun ya serbestim. Şimdi 22. 50 Son haberler Ali Mum Kemerde bay Sadıkı bul-
&iindüz her istediğiniz zaman manastır- bizim burada olduğumuzu hiç bir kimse- Avrupa istasyonlanndan dinlenebile- muş ve kendL•inde işine yarıyacak ha-
rlan çıkıp gidebilirsiniz. Hatta icap eder- nin bilmesini istemem. cek aeçme progran1. ı zı malzeme1er bulunduğunu söylemi§, 
se bana bile haber vermiyebilirsiniz. - Siz burada her dakika tehlikeye SENFONiLER fiat hususunda mutabık kalmıştır. Bay 
Çünkü ben biliyorum ki siz hak yolun- maruzsunuz. Daima tetikte bulunmanız 16. 30 Paris kısa dalgası: Senfonik kon- Sadık, keyfiyeti sekizinci işletme direk-
da çalljıyorsunuz. Şimdi geliniz bütün icap eder. ser ve viyolon>el. ı türlüğüne bir mektupla ihbar ettiğinden 
kardeşlerimiz kilisede toplandılar. Sizin - Tıpkı daldaki kuş gibi değil mi Ho- HAF1F KONSERLER müdüriyet te zabıtayı keyfiyetten ha-
ak!ınw tekrar başınıza almanızdan dola- ketciğim? .. Bu da benim kusurum değil. 6,45 Paris kısa dalgası: Plalc musikısi berdar etmiştir. 
yı tanrıya şUkranlarını arzedecekler.. Hoket gaip çocuğunu bulan bir ana 7.10 Bertin kısa dalgası: Sabah konseri Dün gece saat yedide çantasına on 

Jak Kleman reisin arkasından yürü- veya sevgilisine kavuşan bir aşık gibi (8, 15: Devamı) 9,20 Paris kıaa dalgaeı: kilo külçe halinde metal dolduran Ali 
dü, kiliseye girdi. BUtün papaslar bir a-ı sevinmiş, hırsından ne yapacağını şaşır- Plalc: 1O.30: Keza. 1 1,50: Orkestra ( 14, Mum, Kemerde bay Sadıkın ticaretha
ğızdan ilıilıi okuyorlardı. Yerine ge$ti. mı.ş derhal masaya en n;ıükemmel şarap- 15: Devamı). 13.1 O Bük re': Plakla ope· nesine gitmiş, muamele başlarken po-

leafasını yere eğdi: !arı taşımıştı. ra muıikiıi ( 14, 30: Devamı. 14, 15 Paris !isler tarafından yakalanmıştır. 
Aceba hakikat mi? .. Yoksa hayal mi? Masaya bir sandalye daha ilave olun- kısa dalgası:Konser nakli 15: Keza. 17, 1 Ali Mum ilkönce hadiseyi inkar et-

diyordu. du. Hep beraber kadehleri doldurup bo- 45 Berl in kısa da l gası : Hafif musiki 18. mişse de bilAhare yanında çalışan Ke-
MONT MARTER TEPEst şaltıyorlardı. Fardayan ve genç Dük ka- 02 Bülcre': Romen musikisi: 18,,30 Mos· mal adında birisinin teşvikine kapıldı-

Şövalye ile dUk Dangolem, Jak ~ dına iltifat göstenlikçe, kadın mazhar kova: Musikili ve edebi program. f 8,50 ğını itiraf eylemiştir. 
>nandan ayrıldıkları lokantada iki saat olduğu şereften çılgınca •eviniyordu. Beri in kısa dalgası: Hafif muıiki. 19, 50 Nöbetçi mahkemeye sevkedilen, suç-
daha kaldıktan sonra hayvanlarına bine- Fardayan bir aralık sordu: Var,ova: Hafif musiki plakları 20 Beri in lunun sorgusu yapıldı ve : 
rek yollarına devam ettiler. Şarter seya· - Biraz evvel Bastil kumandanı Bus- lcııoa dalgaaı: Orkestra konıeri 20.05 - Aldığım metal on kilo kadar var-
hati muvaffakıyetli neticeler verme~, siden bahsediyordunuz. Demek kendisi- Bülcreş: Balalayka orkestrası. 20,45 Peş- dı. Fakat ben bunu satmak için değil, 
Favstadan Viyoletta hakkında kafi ma- f ni tanırsınız?. te: Radyo orkestra .. 2 1. f O l...aypzıg: Te- vazifem haricinde dışarıda ve evimde 
l<l:rnat alamam~lardı. Pardayan Kilisede 1 Hoket bu sualden kıpkırmızı kesildi. nor, solo, büyüle orkeetra ve koro. 22 bazı işlerde kullanmak için aldım' de
&eçen hadiseleri Dük'e anlattı.Genç Dükı Bu. heyecanı farkeden Şövalye ise ilave Milano, Florans. bando muzika. 22,0i mi~tir. 
çok meyus, başı gövdesine düşüktü. Ar· ettı: Peşte: Çiğan orkestraoı. 22,25 Prağ kısa 1 Metalin daha evvelden de aşırılmak-
tık Viyolettanın izini elde edeıniyecekle- - Ne için bs;yle kızardınız? dalgal arı orkestra, (Haydn • Martini) ta olduğu tahmin edilmektedir. 
ri düşWıcesi onu ümitsizliğe sürükliyen - Bussi ekseriya kılınç oyunu oyna- 22.30: Roma orta ve kısa dalgaları: Ha-1 Suçlunun tevkifine ve hadisenin ma-
biricik sebepti. Şövalye ise iki maksatla dığı adamlarla buraya gelir de... fif musiki. 22, 30 Beri in kısa dalgası:Fan· hiyeti ve gece vakti işlenmesi dolayısiy-
Şartere gitmişti. Biri Viyolettamn izin - Sonra?!... tazi musiki konseri. 23, I O Milano, f'J 0 •

1 
le asliye ceza mahkemesine tevdi edil-

bulrnak ki buna muvaffak olamadı. Di- - Sonrası, ben sizi kurtarmak için bu rans. Org ve ,arkılı konser.23, l 5 Varşo· mek uzere evrakın iddia makamına tev-
l:eri Kralın ölümüne mani olmak sureti- adama güveniyordum. Birçok defalar va: lngiliz musikisi plakları. 2 3, 30 Ko-1 diine karar verilmlş~ir. 
le l<rallığın Dük dö Gizin eline geçme- bana demişti ki.. lonya: Salon orkestras:, şarkı.23,30 La- ç ) 
:rnesini temindi. Bu bakımdan hakikaten Hoket sözünü kesince Şövalye ısrar ypzıg: Hafif musiki. • a m a m J Ş 
bilyük bir muvaffakıyet elde etmiş Giz, etti: OPERALAR, OPERETI.ER Dalgınlı ' l a almış 
lıeıimete uğrıyarak Faris yolunu tut- - Ne demişti? Açık söyle .. Benden 17 Peşte: Verdi'nin La Traviata ope· Dün Mahmut namında bir şahıs bay 
llıtıştu. birşey gizlenemiyeceğini takdir edersin. rası, 23, l 5 Peşte: Opera orkestrası (Ha- Abdurrahman Nejadın dükkanına uğ-
Şövalye delikanlının teessürünü ha- - Benim ile evlenmeğe hazır olduğu- ende! - Harty, Beethoven, Dohnanyi), 1 ramış ve bir şemsiye alacağını söylemiş-

fifletınek için teselliye koyuldu. Dedi ki: nu söylerdi. ODA MUSiKiSi · ı tir. · 
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YÖRUK KIZI AGIRCEZADA 

Suçlu yerind~ oturan 
adamın kendisini 

kaçırmadığını söylüyor 
Yürük kızı, mübqirin ötıünde bir man- ki evliyim. Size bir sımm var. Bizim 

ken vakariyle yürüyerek ağırceza salonu- köyde bir adet VaT, Yürükler aldıkları 
na girdi ve müıteki sandalyesine oturdu. kız için babasına, yoksa anasına baba
Uzun boyu, soyunun güzelliğini ifşa eden lık veya analık hakkı verirler, yüz lira, 
yüzü ve teıirli bakışlariyle suçlu sandal- iki yüz lira .. Bu fena bir para değil ki.> 

ye.sinde oturanlan uzun uzun süzdü. 
Orada Üç kiıi oturuyordu. Biri, evli 

bir adam olan Cumaovalı Mehmet, di
ğerleri Hüseyin ve eşi. f.tide .. Suçlu, göz
lerini müşteki sandalyesine o lcadar ll
kaydane gezdiriyord~ ki, bu adamlarla 
arasında hiçbir husumet mevcut olmadı

ğını zımnen anlatmıı oluyordu. 
~'lahk.eme reisi sordu: 
- Adın ne senin? 

- Fadime ..• 
Hangi lı:öyden>in > 
Ne bileyim ben> 

Hangi köyden geliyorsun) 

Biz çadırda otururuz. 
Davacı mısın ıen bunlardan) 
Hayır. davacı değilim. 

Ne diye geldin buraya, ~u halde) 
Ne bileyim ben. anam ve ninem 

Mehmede, sonra da qi E.şideye so

ruldu: 

cF adime Hü.seyini tanır ama kaçırdı~ 
ğını görmedik. Biz böyle şüpheli i,lere 
yardım etmeyiz. Etmedik, değil mi F.,,. 
dime}> 

Fadime gülüıruiyerek cevap verdi ı 

cEvet> 
Bu defa F adimeye soruldu. Genç kq 

uzun boyunu göstererek anlatmıya ha> 

!adı: 

cBu iıi size yanlış duyurdular. 
kimseden davacı değilim. davacı olan 
anamdır. Hüseyin beni kaçınnadığı gibl 
bana ilişmedi de ... işin doğrusu budur

Hani ou Kay~ıta bir kara pehlivan vat 
ya.. Kapkara bir çocuktur o... Hiç hu. 
etmem kendisinden... Anam kendi:ı.in .. 

dava et, dediler. I den doksan lira analık hakkı alacakmış .. 
Kararname okundu.. l Beni kendisine vermek 

0

istedi. Razı ol• 
1-lüseyin, Mehmet ve qide birleşetek madım. Kendi arzumla kırçarak lzmıra 

yürük çadırında oturan Fadimeyi kaçır· geJdim. Ya§ımı büyüttl!_m. Dilediğim 
maya teşebbüs etmitler. Maksatları Fa- adamla evlenirim. Ben satılık mal deği .. 
dimeyi Hüscyinle yüz göz etmekmiş... lim . .t 
Filhakika Hüseyin de kızı kaçırm~. iz- Bu defa da Fadimenin anası ve ninC4 

mire getirmiş ..• 
Hüseyine soruldu. Verdiği cevap ,u .. 

dur: 
<Biz yürük insanlarız. Bir kadını dar

lıkla geç.indiririz. Ben evliyim, gül gibi 
bir eşim yar. ikincisini nuıl geçindiri

rim. Hatırımdan bile geçmez. Hani Fa
dime fena kız değildir ama, ne yapayım 

si dinlendi: 

cKızım şu Hüaeyine vurgundur, Hü .. 
acyin de kızıma vurgundur. Hüseyin onu 

bir ho}vana bindirerek kaçırdL Dava
cıyım.> 

ı, o kadar çapraııktı ki, diğer şahit· 

lerin celbi için muhakeme ba~ka bir gü .. 

ne talik edildi. 

:'········ · ··················· · ·· ···· ·········································· ····· · ···ı . -. . 
• • . -. . . -• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •• •••• ••••••••• 

lTALYADA KOMO'NISTLER 

Roıl'.\a, 16 (A.A) - Romaya yirmi ki
lometre mesafede kain Genzanslı kırk 

beş çiftçi komünist fırkasın ı yeniden te
sis etmcğe te'lCbbü• etmiş olmak töh

metiyle hususi mahkeme hınuruna çı

kacaklardır. Başlıca müttehlm olan Or

lando Bemardinin komünist devleUer
den birinjn merkezi ile münasebetler 

ihdas etmiş olduğu söylenmekt~dir. 

Maznunlardan bir grup bu sabah 
mahkeme huzuruna çı~tır. -
\.l B O R SA· j 

O'ZüM 
197 O'. Kurumu 
172 F. Solari 

93 Albayrak 
62 A. R. O'zümcü 
18 F. Taner 

16 F. Abdullah 
11 Memduh 

10 Ş. Riza halef. 
7 Burdurlu Tahir 

7 i Kohen 
6 C. C. Kadri 

6 S. Bencuya 
605 Yekun 

135179 
135784 ! 

13. 14. 
12. 16. 

1t 13.37 
14. 15.25 
14. 14, 

15,50 16, 
13,75 18, 

18, 18,50 
17. 17, 

13,50 14, 
16, 16, 

12,25 13,25 

MISIR TAHVILATI 

Kahire, 16 (A.A) - Mısır kredi fon· 
siyenin yüzde üç faizli ve ikramiyeli 
tahvillerinin on beş son teşrin 1937 ta
rihindeki keşidesinde 1903 senesi tah
villerinden 767,121 numaralı tahvile 50 
bin frank 1911 senesi tahvillerinden 
100,373 numaralı tahvil 50 bin frank ka
zanmışlardır. 

YEŞiL KURDELA 
........... ................ 

Londra, 16 (A.A) - Sir Malcolnı 
Campel bu sabah Normandie vapuru 
Southamptondan Havre'a giderken At· 
las okyanusu şimaline ait mavi kurde
layı geminin kumandanı kaptan Tho
reaux'a vermiştir. 

Kampanleln Brüksel 
seyahati 

Paris, 16 (ö.R) - Katalonya eyalet 
reisi B. Kampanis karısı ve kıziyle bir< 
Jikle Brükseldeki kısa ziyaretini bitir
miştir. Katalon mahafillerinde bu ziya. 
relin hususi olduğu, B. Kampanisi• 
Brükselde tedavide olan oğlunu gördü· 
ğü ve siyasi hiç bir mü15.katta bulun

madığı bildirilmektedir. Farise hareket 
etmiş olan bay Kiımpanis burada dur
mıyarak doğruca Barselona geçecektir. 

Normandiyede altın 

-Bu kadar teessürün sebebi ne? Unut- - Demek Bussi 1ö Klerki benim için 16,35 Roma kısa dalgası: Oda musiki- 1 Ticarethane müstahdimini dükkanda-
;ı"ıtıak lazımdır ki siz Bastilde ben de arayıp buldunuz?. · si konseri. ı·ki bütün şemsiyeleri Mahmuda göster- INCIR 
avstanın ağında hapis idik.' Şimdi ise - Evet, ilk gidişimde 'Bastile girmek RESIT ALLER · dikleri halde bir türlü beg" endiremeın;.. 88 Ş. Riza 6.25 

tarn 615 "' . a:rnen serbest bulunuyoruz. İmkansız mümkün olmadı. Çünkü o gün orada bil- . 1 • Roma kısa dalgası: Org konse-, ]erdir. Mnhmudun maksadı şemsiye al- SO A, H. Nazlı 3.50 

Le Havre. 16 (A.A) - Normandio 
posta vapuru dün öğleden sonra buraya 

gelıniştir.Ameri.kadan gelen bu vapurda 
102 fıçı ve 12 sandık altın bulunmakta• 

8· dır. Altınların kıymeti takriben 200 mil-
3.SO yon franktır. 

;ıleri imkan dahiline almağa, Viyolettayı yük karışıklıkla r olmuş. İkinci defasın· rı 19 Varıo:va: Keman, bariton. 20.40 mak değil, para vermeden bir şemsiye 138 Yekun 
•krar ele geçirmeğe çalljıyoruz. Daha 1 da kumandanın Mösyö dö Giz ile bera- Bükreı Koloratör ıarkıları, 2 1. 15 Büli:-1 aşırmaktı. 111554 

ne istersiniz? ber Şarterde bulunduğunu söylemişler- ret pi'.ano • K~man oanatlan. 22 Varşo- Başka müşterilerle uğraş..;, · mağaza 111692 
i .- Viyolettayı bulmak mı?.. Bunun di. Ben de onun dönmesini beklemeğe va: Pıyano resıtalı Chopin. müstahdimininin gafletinden istifade 16: 11, 937 üzüm fiaUerl 
Çın dediğiniL gibi imkansızlıg"ı imkana ! mecbur kaldım. DANS MUSiKiSi eden Mahmut eıın· e b'ır e.emsı'ye alarak Ç• . • Tip istandaı·t üzerinden orta fiat 

t 
-vırrn. elı: !hım .. Seni ıstıraplarımla mü-I - Bugünlerde dönecektir. Bu sefer 21,45: Prag kı.a dalgası: 22,45: Bül.- dükkandan çıkmış, az sonra acni vazi- ç k ,. ... ._ b , e . vz. No. 7 12.50 

sır eyliyorum. muUaka kendisini görürsün. reş "° are programı plaklarla 22.50: yelle yakalanmıştır. < < 8 8 13,25 
d :- Bu genç kızı bulmanın imkansız ol- - Buna ihti}•aç kalmadı. İşte siz ser- Viyana Grag. 23,20: Keza 23:Stokholm Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sev- < < 9 l4,00 

lngilterede kar 
Londra, 16 (ö.R) - lngilterecle ııd

detli kar fırtınası vardır. Manş denizin
de ıeyrüsefer güçlükle yapılmaktadır. 

Bununla beraber Londrada münakalit 
daha az miktarda olarak devam edebil .. 
mi,tir. 

Ugunu nereden anlıyorsunuz ? bestsiniz. 23 Var~ova. kedilen suçlunun derhnl duruşması ya· < < 10 15 
t - Elimizde en küçük bir iz yok. Ne- - Doğru ... Hem sağ hem de serbes- pılm~tır. Müşteki bay Abdurrahman < < imparatorluk turnesi 
•Ye gideceğimizi bile bilmiyoruz. 1 tim.. Satılık ev 1 hıldiseyi yazdığımız gibi anlatmıştır. < < ~: :::: ismen Faris, 16 (ö.R) - Şamdan bildirildi-

.,..: S~dece Moreverin gittiği yere git- Şarl Dangolemin, Hoket ile Pardaya- Hakim sordu : ZAHIRE ğine göre Fransız imparatorluk turnc»i-
""' ızı y k 1 k · ı_,, d ı ·· ·· 1 Güzelyalada, tramvay cadde:sin~ c. _ a a a~ içm ~i ir.. . nı~ ~oruşme tarz arı .. ön:e garib. ine git- - ...,emsiye çalmışsın ? ni yapın.akta olan askeri tayyare1erdt!n 

bu ~orever mı?. Haylı zamandanberıl mıştı. Kadının fedakarlıgının bır sevgi- de 1027 numaralı ve al tı odalı, de- - Hayır, şemsiye almak için bu dük- 2051 çuval buğday 
3

5 

8
62

9'>~ 
6 

dördü Hindiçiniye hareket etmi~lerd r. 
ta !s:rnı daima Viyoletta ile birlikte tek- deıi doğduğunu anlayınca derhal Viyo- ıtlze karıı, bütün konforlu ev •atı- I kana uğramıştım. Dalgınlıkla şemsiyeyi 7 vagon arpa u 

4 Kahirede kazaya uğramış olan be< n-
•• ~ı'lediyorsunuz?. Bu adamın bize ne. lettayı hatırladı. O da Viyoletta için ca- lıktır. isteklilerin mezkur eve mü- almışun, demiştir. 494 euval bakla 4 0625 4 25 •0~ d 1 1 1 ' 

1 

ci t.ayyare mürettebatı Tun ustan gün-
~ e Yardımı dokunabilir?. 1 runı !eda etmeğe hazır değil mi idi? racaat eri ilan ° unur. Suçlunun tevkıfine \'e sabıkasının so- 435 ton bakla derılen diğer bir tayyare ile arka lın 

oreverin Bastil >.ındanında kendisi- - BitmMi _ ~- -~....J~ ~-!'- ~~ rulmasına karar verıJm;<tir 2149 kilo acı badem içi 52 yetı'şeceklerdı'r. 
_,;,;...L.EJ.7L27~~-vc7.2"h••1:~:or.AA1 ,- · , ........................................................ ...-~.mı.ı~;;;;.;; ........................... c:wm .................. ı ...................... . 

•• 1 

Kredili • 

Satışlar Altı Aya Çıkarılmıştır SUMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARI 
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1 Kulat
0

Bo~ s':run hast:hk-
ları mütehasıısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muııyenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
.. ~ ........... !, ~ 

tZMtR BELEDiYESiNDEN : 
j 1 - Senelik kirası kırk lira bede- ' 

1 Ii muhammenli Yemiş çar§ısında 

mıii~ ................................................. :am ............... . 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' ' ' • • • 
Önümüzde kış mevsimi var, düfüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneften formaıi bozulmaz 

rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet •• 
·Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN 8. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikaSioİll 

meydana getirdiği, 

S T ET S .ON 

PENN-GRAFT 

KENSINGTON 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

1 Urgancılar sokağında 14/ 1 sayıb 1 

• dükkanın bir senelik kirası baş ka.

1 tiplikteki sartname veçhile 30/ 11 l j 
937 salı günü saat on altıd~ açık art-

VALRIDGE 

RI1.,TENHOUSE 

RAD Y OLiN ile temin edilir 
))işi ~riniz > çok dikkat •>diniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep men,eini bula
madıkları bir hastalığın, di, iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıştır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

Devlet Deıniryollarından: · 
Muhammen bedeli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı travers

ler 26-11-937 cuma günü sant 16 da kapalı zarf usuliyle lzmirdc 
sekizinci itletme binasında satın nlıne.caktır. Bu i~e girmek iste
yenlerin 54844 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite 
girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklif
leri nyni gün saat 16 ya kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu ite ait şartnameler 8 İnci İfletme kamisyonunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

Cinsi Eb'adı Miktarı Muhammen bedeli 

Çıralı çam travers 2.60 , 0.25 x 0.15 
14-17 

Lira Kuruş 
3000 7312 50 

(3998) 2027 

J&&W çs 44 

ı tırma ile ihale edilecektir .. İ§l~rak 
için üç liı ahi: muvakkat temınat 

1 makbuzu ile söylenen gün ve saatle 
encümene gelinir. 1 

2 - Senelik kirası otuz beş lira 
bedeli muhammenli Halimağa çar
sısında yeni yolda dört sayılı dük.1 
lmnın bir senelik kirası baş kitiplik
teki şartname veçhile 30/1111937 
salı günü saat on altıda açık arttır-
ma ile ihale edilecektir. İçtirak için 
i# liralık muvakkat teminat mal:
b~zu ile söylenen gün ve saatte e:1-, 
cümene gelinir. 
14 - 17 - 20 - Z4 (4009)2024

1 

KALMITiN : Ba~ ve diş ağ- 1 

rılnrındn en kuvvetli ilaçtır. 
KALM1T1N : Sinirleri teskin 

eden bir fen harikasıdır. 
KALMiTtN : Terlemenin so

ğuk almanın baş ilacıdır. 
KALMtTtN : Nezle arızaları

nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 7 ~ kuruıtur. 

IZMlR BiRiNCi iCRA ME-
Z a yİ 1 Za}'İ MURLucuNDAN: 

Bay Rüttü tarafına. 
3/9/937 gününde 1761 sayılı be- Mardin vilayetinin Savur kazası ikinci Süleymaniye mahallesinde 

yanname ile ithal eylediğim 18 bal- Rüıdiye mektebinden almıt oldu- Yüzbatı Hasan ağa sok~ında 100 
Y~ çuval.a ait. 466114 numaralı yir-' ğum şehadetnamemi 928 senesinde sayılı evde iken hslen ikametgahı 
mı ~ .lıra bır kuru,lul= makbuzu her nasılsa zayi ettiğimde" hiç bir meçhul bulunan Emlak ve Eytam 
zayı ettık. h··ı ·· 1 d - ·ı~ 1 b k 1 · be · T L 150 

Y . . . k - d k u <mu o ma :gı ı an o unur. an ası zmır ,u sıne . . 
enısını çı aracagımız an ay- ı · d ş· k b 1 d y · · 11· l" b d d l bolan makbuzun bir hükmü kalma- zmır e ır et u varın a em yüz e ı ıra orcunuz an o ayı na-

Bit pazarı Sava"- so!-cak No. 4 ev- 1 mmıza çı?<a.rılan ödeme emri ika-dığını ilan ederim. :r h k ı · h b. 
G · k k"I de Mardinin Savur kazası halkın- metga .ınızı ter ey emenız ase ıy-Şerif Remzi ümrü ve ı i b d 

MUHLiS RtZA OVALI dan l:i20 doğumlu Esat oğlu le bila tebliğ iade edilmi§ za ıtaca a 
GANi öZTORK aranılmanıza rağmen bulunduğunuz 4o37 

(
2

04
9

) , 4035 (2047) yer öğrenilememi§ olduğundan ila
nen tebligat ifasına karar verilmiş-

1ZMIR BIRINCi iCRA 
MURLUCUNDAN: 

ME- ___ , N•-Kirıl----•;m tir. 1 

Di•Ş Hekı·mı· Tarihi ilandan itibaren yedi gün 
içinde mezkur borcu ödemeniz ve-

Bayan Zehra Sabriye tarafına.. 
1 

ya diyeceğinizi ayni müddette şi-
Reşadiyede Hüseyin kaptan so-

1 
·~ ~ 1 

1 
fahen veya ve.zı ile memuriyetimi-

kağında 6 sayılı evde iken halen u a acı ze (Dosya No. 37/12351) e bildir-
ikametgahı meçhul bulunan Emlak 1 1 mezseniz rehinin paraya çevrilmesi 
ve Eytam bankası İzmir şubesine yolu ile icarnya devam edileceği ila-
T. L. 463, 12 dört yüz altmış üç li- 1 ) ) OJ> 'J" A Çlııı.'. U ne::ı ihbar ve tebliğ olunur. 673 
ra on iki kuruş borcunuzdan dolayı l u 4040 (2053) 
namınıza çıl.arılan ödeme emri ika- ı Hastalarını Birinci Beyler 
metgahınızı terkeylemeniz hasebiy- , sokalt 36 numnrda kabul eder. 
le bila tebliğ iade edilmiş bazıtaca Sabah 9 - 12 r 

da aranılmapıza rağmen bulundu- 1 Öğleden sonra 3,30 - 6 
ğunuz yer öğrenilememi~ olduğun- Randevü için telefon ediniz. 
~an .ilanen tebligat ifasına karar ve- 1 TELEFON: 2946 
rılmı§tir • j -::~rTm~'.::?:!i!::!:::. 

T nrihi ilandan itibaren yedi gün . . . . . 
içinde mezkur borcu ödemeniz ve- senız rehının par~ya çevrılmesı yo-
ya diyeceğinizi ayni müddette şifa-! lu ile icraya devam edileceği ilanen 
hen veya yazı ile memuriyetimize I ihbar ve tebliğ olunur. 356. 
(Dosya No. 3711279) e bHdirmez- 4039 (2052) 

lzrr1ir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
idaremizce verilmiş olan 937 senesi birinci altı aylık içki bey'

iye teskerc1erinin müddetleri 30 teşrinisani 937 de bitecektir. 
Bu sebeple 15 ikincitcşrin 937 den itibaren 937 ikinci altı ay

lık müskirat ruhsetnamelerin in değiştirilmesine başlanacaktır. 
Bayilerin behemehal bu müddet zarfında teskerelerini deği~-

tirmeleri lüzumu ilan olunur. 4001 (2046) 
M'Eff *9f!i+ı*SA*M W1 M ,3ws '* 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Nu. Yeri 

c. 1 lzmir Gaziler M. Kemer sokak 

A.493 Kar,ıyka Alaybep Sütçü sokak 
Ada 44, Parsel 8 

A.821 lzmir Güzelyurt Mah. Gebeş sokak 
Ada 199, Parsel 90. 

Nu. su 
Eski Yeni 

37 /4-5 45,45/1 
Taj 29,31 
2,4,6 25 

14 Taj 16 

Zayi ordino 
Fratelli Sperco vapur acentasına 

mensup «DEUCALION» vapuruy
le namıma gelen H P T C marka ve 
1112/1177 sayılı 66 sandıl: çayın 
ithal muamelesi ikmal edilerek, 
464593 sayılı 15/ 11/1937 tarihli 
lzmir ithalat gümrüğünün makbu
zu ile resmi gümrüğü ödenip, bil
cümle kayıtları kapatılmış olduğu 
halde, acentanın vermiş olduğu 
3737 sayılı beyannameye ait ordi
noyu zayi ettim. ikinci bir nüsha 
ordino alacağımdan aslının hüküm
süz olduğunu ilan ederim. 

asa 

Nevi 

MOIZ E. Y AFFE 
Kuzuoğlu çuşı, No. 46 

İzmir 
(2051) 

• 

Ev ve mağaza 

Depozito 
T.L. 

180.-

Ana 176 M2 14.08 

Evin 7 /48 hissesi 27.80 

izahatı yukanda yazılı gayri menkullerin peşin veya taksitle satışları 20-11-937 cumartesi günü 
saat on birde pazarlıkla yapılacaktır. C. 1 taksitte kaldığı takdirde yüzde 9 1/2 faize tabidir. 

istekli olanlarn hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve 
~anlarında birer fotograf 2etirmeleri. 4038 (2050). 

M<ırkalı şapkalar • 
sıze bunları temin eder. 

SATIŞ MAHALLERi : ba,hca tuhafiye mağazalarında arayınız ..• 
cı:s;ıc:m.a ................... .., ............................... .. 

et ZU!CUM&&Z2 => 

@;;t}•± 5 41 • .,..:aa:;a == 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına.: 

M ELE • 
1 

Krema makinalar1 geldi 

Bu makinalar dünyanin her ye~ 
de sütçülük aleminde büyük ..,... 
ret kazanmış ve en verimli mak~ 

ne olarak tanınmıttır. 
Son sistem yeni modellerimiı 

gelmittir. 

AYNI FABRiKANIN: 
MIELE BiSiKLETLERi 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE-

Ri... ~ 
MIELE ELEKTRiK SOPURGs:." 

LERI. .. 

iz.mir umum satış deposu: 
M. D. TIMUR Ye A. KAUKI 
· (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf S 

KAUKI - 1ZMIR) 
Tele fon 3858 

Bir gün bahar, bir gün kıl 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit ağrlsi, kirıkldl 
ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

.GBlPiN 
Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBiPlN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
1CABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR .. 
lıim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden ıakıninız. 

# 
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DEU'I'SCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m.b.H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

HAMBURG, A. G. HERCULES \'apuru 13/11/937 de 
ATLAS LEVANTE • LINIE, A.G. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 

.A BREMEN hareket edecektir . .n.THEN motörü 15 ikinci teşrinde . 
~ekleniyor. Rotterdam, Hambur" ve STELLA vapuru 22/ 11/ 937 de bek-
reınen için yUk alacaktır. leniyor. Burgas, Varna ve Köstence 
YALOVA vapuru 22 lk.incite§rinde için yük alacaktır. 

hcl<leniyor. Bremen için yük alacaktır. VULCANUS vapuru 27/11/937 de 
ltiACEDONIA vapuru 29 ikinci teş-

rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 
\'~ Bremen için yUk alacaktır. hareket edecektir. 

MOREA vapuru bir birinci kanunda STELLA vapuru 11/ 12/ 937 de Rot
hekleniyor. Anvers ve Hamburg li- terdam, Amsterdam ve Hamburga ha
rnanlıırından yilk çıkaracaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES reket edecektir. 
'l'he Export Steamship Corporation SVENSKA ORIENT LINIEN 
Ex'f A VIA vapuru 12 ikinci teşrinde NORDLAND motörü 16/11/ 937 de 

bekleniyor. Nevyork için yük alacak- Gdynia, Danwg, Stokholm, Isveç, Da
lır. 

:E nlmarka ve Baltık limanlarına hareket 
. xHIDITOR vapuru 18 ikinci teşri.-ı- k . 
de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- edece lır. 
Cakttr. ARAGON motörü 20/ 11/ 937 de Rot-

EXPRESS vapuru 29 ikinci teşrin- terdam ve Hamburga hareket edecek
de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- tir. 
Caktır, 

OGONTZ vapuru 28 ikinci teşrinde AASNE vapuru 2/ 12/ 937 de Rotter
hekleniyor. Ncvyork için yUk alacaktJr. dam, Hamburg, Gdinia, Dantzig, Da

EXMOtJTH vapuru 15 birinci kt\- nimarka, lsveç, Norveç ve Baltık li
hunda bekleniyor. Nevyork için ytik manlarına hart'kct edt'cektir. 
alacaktır. 

ARMEMENT il. SCULDT 
HAMBURG 

SERVICE MARITIME ROUMAtN 

ALBA JUL YA vapuru 1/12/ 937 de 
ELISE motörU 15 ikinci teşrinde Malta ve Marsilyaya hareket edecck

beklenlyor. Rotterdam, Hamburg ve tir. 
nrernen için yUk alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

BUCARF.ST LEWANT ınotöril 11/ 11/ 937 de An-
ARDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde vers, Gdynia ve Dantzlge hareket ede

l<östence, Sullna, Galatz ve Galatz ak- cektir. 
tarınası TUNA limanları için yük nla-
Cctktır. tlanlardnki hareket tarihleriyle nav-
bEN NORSKE MIDELHA VSLINJE tunlardaki değişikliklerden acenta me-

OSLO suliyct kabul etmez. 

l!AALBEK motörU 12 ikinci teşrln- Daha fazla malumat için ikinci ko
de bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Dieppe donda FRATELLI SPERCO vapur acen
Ve Norver limanları için yUk alacaktır. 

-:ı talığına müracaat edilmesi rica olu-
. SAN JOSE motörU 6 blrlncl kA.nun-
da bekleniyor. Dicppe, DUnkcrk ve nur. 
?iorvcç limanları için yUk alacaktır. Telefon : 4111/ 4142/ 4221/ 2663 

lltindakl hareket tarihleriyle navlun-
lardaki değişikliklerden acenta mesuli- ... •---~~~~~ll'ıl!IEEr!ll•~ 
~~t kabul etmez. DOKTOR 

Daha faz.la tafsilAt almak için Birin- DAHIUYE MOT AHASSISI 

ci kordonda W. F. Henry Van Der Zee c 1A1 y ~ 
~ Co.n v. vapur acentalığına müracaat e a a·r 1 n 
(!dilmesi rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BIRJNCt KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

l..oNDRA HATTt 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
ıokağı No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon? 2545. 

. ALGERfAN vapuru 20 birinci teş- ••llllllfilllfl'.;!~lt!lllllJll!IJ-1!1!1~-l!lm!! 
lrıde gelip yük çıkaracak ayni umanda ans akü tesinden diplomah 

0 ndra ve Hull için yük alacaktır. oı, tablplerl 
~ Ct:V OF LANGASTER vapuru 15 Memleket lıastanest dış tabibi 

ne, lCfrinde gelip yük çıkaracak ayni 
~manda Londra ve Hull için yük a1a- Muzaffer Eroğul 
~tır. VE 

THE GENERAL STEAM 
NAvıcATtoN co. LTo. Keınal Çetindağ 

d ADJUTANT vapuru 5 ikinci teşrin- Hastalarını her gün sabah 
e Etelip Londra için yük alacaktır. saat dokuzdan başhyarak 
~EtrrSCHE LEVANTE LINIE Beyler - Numan zade S. 21 

~ HAKA vapuru ikinci le§rin İpti-
t ~tndıı. Hamburg Bremen ve Anvers· numaralı muayenehanelerinde 
c".r;clip yük çıkaracaktır. kabul ederler. 
~ rih ve navlunlıırdaki değişiklikler- Telefon : 3921 

acenta mesuliyet kabul etmez. i.itz~M••11:1•a=a:•••~~111+ırm••••• 

,._.............................. n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikuının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
lJMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

Sing~r diki, makinalan kumpanyaaa karşasanda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

. YENi ASIR: . . . . ., .. . ... 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
am.a:; ITWI 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Ere 
halkına kendisini sevdirmiftir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. • 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. . ~ , 

···············~;·~·~-~~····~~~i·~·~~~~·············· 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hana kar§ısmda Bqdurak • h:mir 

················ ~····················································· 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömUr perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler <' ıhilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

1 
Eczacı Kemal Ka-

mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralta caddeıi 
Beyler Sokağı kö§esİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
tzmirden götürülecek 
en ım en · ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczaneai Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen yalarını İzmirlilere sorunuz. 
bir müessese olmuş, kokuculuk Yakın ve benzer isimlere aldanma-
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. manaz için titeler üzerinde Kemal 
Hilal Kemal Kimil adanı R'Örmelisiniz. 
.-..-..ı-11mm1ll!!!m111R~!1Sllıııiıi:llı:ilıilıiiiııı .. llılıillım1 .... in~~w ~m1 ....... 

No. 2213 No. 2213AV 
DAIMON markala bu fenerler üç renklidir. istenildiği . za· 

man beyaz, yefil ve kırmızı yanar, kapakla, kapaksaz, ayarla, 
ayaraız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıt ve askı· 
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şimendi
fercilere ve askeri muhaberede kullanıhr. 

Zabitan ve herkes için kullanılmağa elveritlidir. 

Zayi IZMtR StCtLt TiCARET ME
MURLUöUNDAN : 

9 Eylul Baharat deposu Fahri 9 
Eylul ticaret unvaniyle lzmirde Bal
cılarda 198 numarada baharat ve 

~f at ve tenvirat vergi ve resmin~ buna benzer qya ve mallar üzerine 
aıt 3478 numarala makbuzu zayı ticaret yapan Fahri Dokuz Eylulün 
eyledik. Yenisini çıkaracağımızdan iıbu ticaret unvanı Ticaret kanunu 
eakisinin hükümsüz olduğunu ilin hükümlerine göre sicilin 2102 nu· 
ederiz. maraaına kayıt ve tescil edildiii ilin 
YAKO VE ILY AZER BENCUY AI olunur. 

Bahriye caddesinde ıahi.bi bulun
duğumuz 15 numarah deponun tan-

4034 (2048) 4022 2043) 

aaızı yıkamak ef'tık bir kOlfet deUlldlr, 
zira oıyn kabili kıyas olan PERL0:1 

DENT dit macunu bu kOlfetl ortadan \ 
btdırnııt<Jır. 

PERLOOENT çok revt\11 oldu~u gibi,' 
•otuaunuzu da aerlnletlr." - • 

·~ . 

TURAN Fabrikaları mamu!Abdır. Ayna zamanda Turan 

tuvalet aabunlarmı, tra§ sabunu ve kremi ile gllıellik krem

lerini kullanmıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı: toptan sa
tıılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiyo müracaat odiniı. 

Posta Kut. aa4 Telefon aces 

MEYVA TUZU 

En boı meyya tuıudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağıraak, 
"aracigerden mUtevellit rabatsıılıldarı tinler. Haz.mı kolaylaflınr. 

ına-iliz Kanzuk eczanesi Beyoırlu - latanbut 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile cinı ve miktari atağıda yazıli etf• fenni 

prtnameaine uygun olmak f&rtiylo 2S.1 l-937 pertembe günü sa
at 15 de açık eksiltme usuliyle lzmir Alsancakta 8 inci itletmo 
binasında satan alınacakhr. 

Bu ite girmek iıteyenlerin 16125 kurutluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü 
maddeni mucibince ite girmeye manii kanuni bulunmadığana dair 
beyannamelerle ayni eün ıaat onbete kadar komisyon reisliğine 
müracaatleri lazımdır. Bu ite ait f81'lnameler komisyonda para· 
sız dağıtılmaktadır. 

Cinai Miktarı 

Külçe kalay 
Kilo 

1000 

Muhammen bedeli 
Lira Kurut 

2150 
14-17 3985 (2021) 
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- z::;rc o c Z!!!!I 

Tokyoda imparatorluk karargahı 
Çin ordusu mütekabil bir 
taarruza geçmiş b 1 

.. mm:ıs.mm ... ~ ... maııı:iiiiml .. nı:ım::ı:m .. aıl::;l::lmmılii:~BBl~:&mı~:n:a:llilz:m 

n r 
mevki istirdat e iş er ç mühim 

Japonlar 
Hedefleri · Çin 

• 
ıse 

Paris, 16 (Ö.R) - Tokyo, hükümeti 
fimdiye kadar dokuz devlet muahede
ı;inin feshi için hiç bir teşebbüste bu
lunmuş olmamakla beraber Japonyanın 
nihayet V~ington muahedesiyle alfikn
nnı keseceğrmuhakkak sayılmaJctadır. 

Tokyo, 16 (Ö.R) - Kabine Tokyo
da bir impnratorluk umumi karargahı
nın kurulmasına kat'i olarak karar ver-
miştir. 

Nankin 15 (AA) - Çin tebliği: 
Çin kuvvetleri dün mukabil bir taar· 

ruz neticesinde Hangsov • Şanghay de
miryolu üzerinde üç mühim nokta olan 
Lengsin, Pingu ve Sunguntingi Japonlar
dan geri almışlardır. 

Şanghay yakınlarındaki ikinci Çin mü
dafaa hattı ile Sunkiang arasında u2an
maktn ve sağ tarafını Sunkinng ve ısol ta
rafını Kvaufaya merkezini Hunngtuya 
dayamaktadır. 

Hangaov körfezine Japonların çok mü
him kuvvetler çıkardıkları tesbit olun
muştur. Fakat burada mevcut büyük göl
ler Japon taarruzuna müsait olmaktan 
ziyade Çin müdafaasına yarayacaktır. 

Japon kuvvei külliyesi Çin aağ cenahı

na Ticntainde Pukov hntu üzerinde taar-

ilerliyor z diyorla 
ord usunu çevirmektir 

ruz eylemiştir. Mütemadiyen tnkv:ye kı- . 
taatı a an ın uvve erı ya nız uşman 1 Ç. k tl • ] d"' ı Japon imparatoru bir toplantıya riyaset c·clıyor 

tnarruzlanm püskürtmekle kalmamı, bir rap olmuştur. Japonlar buraya son yirmi Şnnghny cephesinde dün sabnh Yang
mukabil taarruza da geçmiştir. Taiyuıın dört saat zarfında 700 den fazla bomba tse sahilinde H'. Şangha~·ın 80 kilometre 
civarında çok çetin bir harb devam et- atmı~lardır. Nnnkin ile telefon ve telgraf şimali garbisinde krun Paihao"da knra
mektcdir. Burasını kıtaatımız son asker muhabereleri kesilmiştir. Hükümet her yn çıkıın Japon takviye kıt' alan düııma-

~~ -- -

Lord Halif aks dün 14 de . 

ondradan hareket ett · 
ngil·z 
la.katı 

dev et adamının 
Berştengadende 

itlerle mü
olacaktır 

Alman mehafili 
Lonılra, ]6 (ö.R) - Gazetelerde ya

pılan ınünnkaşalara rağmen Lord Ha1i
faksın Berlin .seyahati yine yapılacak
tır. Lord - rds saat on dörtte Londra
dan hareket etmiştir. Seyahat progra
mında hiç bir değişiklik yapılmamıştır .. 
Diplomatik maha!iller bazı Ingiliz gaze
telerinde neşredi1C'n haberlerle buna 
ruısyonal - sosyalist istihbarat bürosu 
taraf ındnn verilen hadden a~ırı muka
belenin hu ziyaret için iyi olmıyan bir 
mukaddime olmasına teessüf etmekle 
beraber bu münakaşaların vaziyet üze-
rinde müessir olmaması icap ~ttiği mü
falônsındadır ]ar. 

BERLINfN T AHMINLERI 
Berlin, 16 (ö.R) - Ingiliz kabinesin

de meclıs Lord reisi vazifesini gören 
Lord Halifaksın Berlin ziyareti ham-
retli bir gazete münakaşası arasında ol
maktadır. Jngiliz ve Alman gazeteleri 
arasındaki bu münakaşaların seb<>bi ba
zı Ingiliz gazetelerinde çıkan «Meraklı> 
haberlerdir. Bunlara göre Almanya or
ta A vrupadn elleri serbest bırakılmak 
şartiyle müstemlekeler meselesini on 
sene müddetle ileri sürmemeği kabul 
edecekmiş. Diğer taraftan Ingiliz gaze-

bu ziyarete büyük değer • 
verıyor 

Bitler ve Rcrşt engadcn köşkii. 
teleri Alman hükümetinin Jtalyan dost- Londra, 16 (Ö.R) - cTimes> gazet~ 
luğunu terketmesi ihtimalini de ima et- sine göre 

0

Lord Halüaks Almanyada ild 
mişlerdir. Nasyonal - sosyalist istihbar gün kalacak ve bay Bitlerle mülfıkatı 
bürosu bu neşriyata çok şiddetli şekil- Fi.ihrcrin Berştedgadendeki konağında 
de cevap vermiştir. yapılacaktır. 

Fransız m b sanı toplandı. 
kalıncıya kadar müdafaa eylemektedir. ne bahasına olursa ohun Nankini müdıı- nı tamamiyle çevirmişler ve bu abah ııa- s 1 e • e k ek • • • 

Müteharrik Çin kuvvetleri burada bü- faa etmeğe karar vcdiği için halk bilhassa at 9.30 da Ş°anghayın 85 kilometre ti- osya ıst par ısı e onomı reıımı 
yük bir faaliyet göstermektedir. Bu kuv- şehrin menba cihetindeki noktalarına doi; mali garbisinde kfıin Cangsuyu işgal e.t-

vetler Şanghayın prkında Saoyand ve ru hicret etmektedir. Bu noktalara bir mi~lerdir. d d • • k • • 
Yarsuanda Japonların muvasale hatla- çok vapurlar ve zırhlı otomobiller git· Çinlilerin sol cenahı da Tntasuangu esası an egv l tırme ıstıyor 
rım kesmişlerdir. mektedir. Bununla beraber hükümct me- Şanghayın 50 kilometre cenubi garbi!in-

22 japon tayyaresi dün Lotang üzeri- murları burada kalmışlardır. de ki.ıin Kusanı terketmişlerdir. Japon - .... . .................................... . 

ne bir hücum yapmı~ ''e 1 O bomba at- ÇINLI CE.MlLERi ZAPTEITlLE.R lar dün T atsungu i~gal ederek bu fl8- ~- J Q U HA UX ~-
mıştır. Yirmi ki§i ölmü~tür. Bu on iki gün Şanglıay, 15 (AA) - Japon harp l:ıah ıınnt 9.38 de Kusana girmi,lerdir. 
içinde Japon tayyareleri fasılasız Susev gemileri bugün Vangpoo·da Fransız rıh- = S 
ve Vusihi bombardıman eylemektedir. tımı :rakıninde demirli bulunan Çinlile. JAPO:"N A NASYONAL SOSYALiST 1 Büyük akisler uyanE 
Pek çok aivil halk ölmekte ve binalar rin on iki gümrük gemisini zaptetmişler- Tokyo, 15 ( A.A) - l lavas ajnnı;ı 
yıkılmaktadır. dir. Ecnebi ve Çinli mürettebat karaya muhııbiri bildiriyor: dırabilecek mahi-

JAPON TEBUGI çıkarılmış haklarında fena hiçbir mun- Bugün heyeti umumiye halinde topla- y ette be yan atla bu-
Tokyo 15 {AA) - Tebliğ: mele yapılmamıştır. nnn '\"e Proletaryanın en nüfuzlu partisi 
Şanghayda 13 ııontC§rinde bütün cep- 600 ASK:ER DAi IA GöNDERDlLER olan sosyalist kütlelerin partiai bir karar lunmuştur. (;azete-

hclerde ricat etmeğe ba~lamış olan Çin Şanghay, 15 (AA) - Santral Ne~·s ı;urcti kabul ederek hükümeti memlekc- /er bu so .. z/erı· UZUn 
ordusu bilhassa Kiating - Changshu ajansı, Sanghııya mütemadiyen Japon tin sosyal siyasetinde şimdiki hali harbın 
yolunda ve Şanghay-Nankin demiryo- takviye kıtaatı gelmekte olduğunu haber icabatınn uygun bir veçhe vermeğe yn- uzadıya tefsir edi-
1u boyunca Japon kıtaatı tarafından takip vermektedir. Bu ııon iki gün zarfında al- ni bu siyasetin demokratik mahiyetini 
edilmektedir. Çinlilerin hattı ricatını kes- tı bin a!kerin karaya çıkanlmış olduğu terketmeğe ve tnmamiyle nasyonal sos- yor/ar. 
mek üzere mühim bir Japon cüzütamı 13 söylenmektedir. yalist bir siyaset takip etmeğe davet et- u .................................... .. 

aontC§rin sabahı Yangte nehrinin sağ sa- Karadan istasyonu ele geçirmek için mi~tir. Faris, 16 (Ö.R) - Parlamentonun 
hilinde Şanghayın oarlunda kain bir nok- Şıınghayın cenubi garbisinde şiddetli mu- Bu pıırtinin şcneıi nnzizm taraftnrı- 1 fcvkaltıde devresi öğleden sonra açıln
tadn karaya çıkmnğa muvaffak olmuş harebeler olmuştur. Çinliler bu şehri el- dırlar. Çünkü bu şekil Mançuko hiıdise- 1 cağından sabah toplanan nazırlar mcc-
ve derhal garb istikametinde ileri hare- ]erinde tutmaktadırlar. !erinden Laşlıyarak şimdiki Japon • Çin ]isi umumi v::ıziyeti ve bilhassa şimali 
keline başlamıştır. BiR Jl-:IAT A HAREKETi MD ihtilUfına kndnr gittikçe kuvvctleberek: Afrika ahvnlini gözden ·geçirmişlcr<lir .. 

SOSON HARAP OLDU Tokyo, 15 (A.A) Domei ajansı devam eden JaP.on nasyonalizm tema- Muhtelif partiler de meclis müzakerelc-
Nankin 15 ( A.A) - Soson şimdi ha- bildiriyor: yüllerine tekabül etmektedir. rinde nlacaklnn vnz.iyeti tespit için top

Kudüs-Yafa ve Teliviv e -----------------.................. -----------------
Zabıta kuvvetlerinin 

kontrolü 
nezaret ve 

edilmiştir 

lanmışlardır. Komünistler eski muharip
lerin ve devlet memurlarının ileri sür
dükleri müddeiyatı tetkik etmişlerdir. 

Paris, 16 (ö.R) - Dört ay tatilden 
sonra fevkalade celse halinde davet 
edilen mebusnn meclisi saat on beşle 
toplanacaktır. Meclis bu devrede bil
hassa bütçe meselesiyle meşgul olacak
tır. Zira hükümet yeni yıla girmeden 
evvel 1938 bütçesinin tasdik edilmesini 
istemektedir. 

Paris, 16 (Ö.R) - Güya bir komünist 
suikastının keşfedildiği hakkında bazı 
mahaiilden çıkarılan haberler hakkında 
sorulan bir suale cevap olarak dahiliye 
nazırı Bay Marks Dormey bu haberleri 
ıkati surette tekz:p etmi~. hükümetin 
böyle bir şeyden asla haberi olmadığını 
ve buna dair hiç bir müzakerede bu
lunmadığını söy1iyerek çıkarılan haber-

yarının meselesidir. Dahili vaziyetten 
başka harici güçlükler de bay Chatı• 
temps'ı nazırları arasındaki fikir jhti• 
lafından kurtarmağa sevkedebilir. fa• 
kat bunun aksl de olabilir ve bu hftdl• 
seler o vakit kabineyi sosyalistlerin nr• 
knsından sürükJenmeğe ııebep olabilir·< 
Şimdi parlamento toplanmıştır. Netic; 
sini bekliyelim. Fakat muhakkaktır 
bu içtima devresi daha sakin bir ha"

11 

için açılmıştır. 
h·r~·e diomme Libre> gazetesi de da ı ı~. 

nazırı bay Marks Dormeyin pazar gtı~ 
nü söylediği nutku tefsir ediyor : J{ll" 

pitnlizme yolun kapanmış olması :aa1 
Dormeyin fikrince epi bir şeydir. }!"a; 
kat o bundan daha ileri giderek di:>'0 

ki : Sosynlist partisi hüki.imetin başıJl' 
dnn uzak tutulmağı nslU kabul etnıiYe' 
cektir.Bunun manası şudur: Başında blJ 
radikal bulunan kabinC'yi başındn :>'i~4 

bir sosyalist bulunacak bir kabine t~lt~ 
edecektir. Sosyalist partisinin fikr•Jl ı• 
her halde bir gün bu mesele ortaya ~. 

Joho Fransı:: ml'roi k011fcdcras1Jomı reisi kaca.k ve buna menfi bir cevap veril1111
• 

lcri~ gülü~ç bi: .icat \'e b'.r _budalalık yccektir. Sosyalist partisi bir kazıt ;ı~: 
eserı oldugunu ıluve eyleml:,c;lır. k '--b· · b d k"l ı...+ı'r ~ol: ra 1ü1 ınenın aşın an çe ı m-s• · 

M1LL1 REJİM . . . . . . . tıı• 
sa ılk Blum tecrübcsını bır dığcrınifl J3 

(ö.R) F k 
'I kip edemiyeceği znnnediJemez. )"aJli ' 

Paris, 16 - ransanın e ono- . . . )cll'" 
mik rejiminin esasından değiştirilmesi Dormeyın fıkrmce Fransanın en 11• 

tr r · ı al· t rf si f rıı hakkında sosyalistlerin tasavvurları ga- ve ı par ısı 0 an sosy ıs pa 1 IA 
zeteler tarafından ehemmiyetle tefsir sız siyasetini idare etmek hakkını 115 

ediliyor. «Ordre~ gazetesi şunları yazı- feda edemez. J.,1$1 
yor : «Ekonomik islfilıatı teklif etmek JOUHAUX'UN SÖZ 

····· kafi değildir. Bunları tahakkuk ettire- ...................... ,rlt•' 
cek vasıtaları hulmnk gerektir. Sosya- «Üeuvre> gazetesi umumi iş seJl .

1 J3· 
list1er ekonomik temelin değişmesi hak- hırı konfederasyonu genel sekrcterı J3· 
kındaki fikirlerine asıl manii radikalle- Jouhau."'un sözleri 'Üzerinde duru~0\,lt 
rin muhnlefelinde görüyorlar. Maksat-! Jouhaux'a göre bütçe müvazenesı .1• 
lnrı büyük tc.şebbiic:leri hC'r Fransızın, memleket için en mühim mesele c]cğı t 
malı yapmaktır. Radikallerin buna n~ 1 dir. Almanya ve Italya gibi meınlekc;. 
dereceye kadar muk:ıvemd edeceklerı 1 b"t 1 .. h' . bil tmı'yorlar· 

1 
u çe erını ıç ne ır e o ıJll 

~v~c-~~,~~~k-u~v-v_c_tl~cr~in~d;e;n;!~~~r~d~ım~~g~&~e~n;ı;d;o;~;y;u~s~~~l~e~F~il-.-~-n~s-~-l-ü-k-o-w-n-u-n~y-e-n~~ sclcrbubü~elerina~hlım~n~k~ıblt 

üç lngiliz bölüğü dün Safed civarında-! den gözden geçirilmcs"ni istiyen yuhu- görülcc ı tahmin edılemez. WEğ~abıJİ 
ki dağ'nrda Arap asilerinin kuvvetli bir eli fırkası fızasından otuz ki.;i diin ge- harp ekonomisi içinde yaşandıgı • 1119• 
çetesini nraştırmağa başlamışlardır.Dün 1 ce cenup mınlakasında tevkif ediler k edilir e bunun ferdi, ticari ve siya~. W 
şiddetli tüfcnk sesleri işitilmiştir. Bun-

1 
Akka kampına gondrrilm:ştir. Bunlar hiyett b r çok hürriyet tahditlerırıı 

111
• 

• lar çete ile temas edilmiş oldui,runa de1i1 arasında maruf Jıder Acachi Meir ile bu zumlu göstereceği muhakkaktır. J{ )lıı· 
Kudüs - Yafa yolunda vunt§an Arap tcdlıişçüeri addedHmektedır. fırkanın reisi Vladimir Yabolinskyn'n biyo kontrolü ise bu tahditlerin eJl 

Roma, lG (Ö.R) - Kudüsten bildirili- temin etmek üzere silahlnnmalnrına mü- di tenkil tedbirleri almışlardır. Rovisi- Kudüs, 16 (A.A) - Zabıta bilhassa oğlu Eri Yabotinsky de bulunmaktadır. fiI·dir ,._ 

Yor : Arap nasyonalist hareketini idare saade edilmesini istemış' lerdir. Yahudi yonist yahudi partisi azalarından kırk sinirlerin pek gergin olduğu Kudüs, Amhard yahudi kolonisinin' şimendi- • E . N 
11 

t . a"·ni 111utıı ,. . . « re ouve e> gaze esı J 

eden bazı kimseler Ingiliz yüksek _ ko- endüstriyelleri hükümetin nizam ve fısa- beş kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan 24 j Yafa ve Telavıv cıvarında nezaret ve fer istnsyonunda yangın çıkarılmıştır... . 
1 

e send l< 
·ı k t ı·· t k · t · · K d"" .. B · ta Esd 1 d k"' · d" nlarn c vap vererek bu ış er 111 mi.ser vekili tarafından kabul edilmiş- yişi iade edecek tedbirler almasını ta- tanesi Akka tahşit kampına gönderı - on ro u a vıye e mıştır. u usun u ıs syon rae on ovasın a uın ır. 1 . •. . . ıleriıl 

]erdir. Filistindeki umumi vaziyet gö- lep etmişlerdir. I miştir. 1 Arap otobüsleri artık yahudi mahalle- Ovadaki telefon telleri ke ilmiştir. rın karar vcremıyecegını, ~ç d rcliltl .ıt 
rilşme mevzuu olmuştur. 45 KIŞI TEVK1F EDILDl Dün öğleden sonra Kudüste bir Arap Jerinden geçmemektedir. BtR 1NG1LlZ POLtStNt YARALAMIŞ lise m ul mümessillerini ~on U:i teJil!""" 

Yahudiler namımı bir heyet te hü- ................................. bir polis memurunu yaraladıktan sonral YAHUD1LER1N VAZlY:ETt Kudüs, 16 (ö.R) - Dün bir Ingiliz ni, ancak memleket ekser_ıs.c ]tarar,,.. 
kümetin AraplMın teca\·üzlerine muka- Kudüs, 16 ~A.A) _ Pazartesi günkü firar etmiştir. . ....................................... polisini yaralıyan Arap tedhişçileri kaç- eden parlamento ekseriyetının 
bele edebilmek ve meşru müda!aalannı hfı.dise fü.crlne hükümet makamlan cld- Hayfa, 16 (A.A) - Tayyarelerden Kudii!, 16 (A.A) - Dünkü hadiseler mağa muvaffak olmuştur. hlbi olduğunu kaydedı~or. 


