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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir YENi ASIR M•tl>aumcla baatlmıttır. 
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Zirai Kalkınma Planı 
Ziraat Vekiletinde faaliyet 

Bir pulluk fabrikası kurulacak - Her çiftçinin 
olması temin edilecek bir pulluğa sahip 

Türk - Alman 

iktısadi münasebetle
rindeki zorluklar 
izale edilmelidir 

Türk - Alman iktısadi münase
.lıetleri, on ay evveline kadar mü
.ternadi bir inkişaf yolunda ilerile
tnekte iken klearİng hesaplarının 
denk ve düzgün y ürüyememesi yü
zünden hayli sarsıntılara ma ruz kal
clı. 

Oldukça uzun süren m üzakereler 
:·cticesinde elde ed ilen yeni anlaş
tna da, bu ik i memlel:et ı:.rasındaki 
tıcari vaziyeti ıslaha kafi gelemedi. 

Prensip bakımından iki m emle
tet arasında esaslı bir ihtilaf mev-
1cııt olmamak lazım gelir. Çünkü •1 

'· 

. . 

Büyük Şef Dün Elazizden 

,J\Irnanya muhtaç bulundug-u mad- ·, " d l Atatürk Elılzizde halk arasında .. 

Ayrıldılar 

e eri Türk pazarlarında bulabil- • . .. 
tnekte, biz de ihtiyaçlarımızı Alman Elaz~z'. 18 (A.A~ - ~tatü:~! naıına gelen el ve gıda manasına karfılandı. 
Pazarlarından tedarik edebilmekte-! halkevının tereflerıne tertıp ettıgı ~elen Azığ kelimelerinden mürek- Atatürk halkevinden ayrıldıktan 
Yiz. müıamerede saat bire kadar kal- kep olarak Eliziz teldinde ve ıonra saat 1-15 de Elazizden ayrıl-

Mü,terek ve mütekabil menfaat- dılar. münbit, mahsuldar, bereketli dılar. 
~rimiz barizdir. Bir ara Eliziz adının aılı bak- memleket manasında olmaaı la- Ankara, 18 (Huıuıi) - Ziraat 

Yalnız şu kadar var .ki Almanlar kında vukubulan bir müsahabe so- zımgeldiği neticesine varıldı. Ve veka ·~tinde yeni kanun layıhalan 
bizden aldıkları malların fiatlerini nunda keliınen·n memleket mil· baziruna tebliğ edildi. Alkıtlarla - SONU DöRDONCO SAHIFEDE-
~~cl da~~~~~tettirm~--~-K-------d--~--------~--b·-=.-.~--1-----.~--d-------

!~::eb~~1:ren::ıi~:1,~:~t:lai~~e~~- or on oto us erın e 
Buna mukabil Türkiye ne müba

Yaa eylediği ve ne de sattığı malla- ----------------·········----------------
:~b/~~:~~d~r:a~~k~: ?~;.kontrole Dün sabah başgösteren müessif 
d'dAlmanya tarafından konulan tah-

• ı at ve Alman mallarının bahalılı- h A d • 1 •• k 1 A t • k A 1 tt • 
Ilı Yüzünden Türkiye Almanyadan a ıse er muna a a ı iŞ a e ı 
3attığı mal mikdarında ithalat ya-

bPaın11 ... ~d.ı .. Ar.adaki fa·r·k· büy. üdük.çe Şehir. meclisinin aon içtima devresin- R lk memuru konağa gelmek üzere Alaancak 
Yııd N h h b k ••• •••••••••••• a •••••••••••.•: İl u. ı ayet mu ım ır mı - , de tesbıt edilen Kordon otobüsleri tari- iıı tikametinden belediyenin Kordon hat-

lı. arda bir meblağ, Almanyada blo- fesinde mevcut bir maddenin tatbiki, : : tında işleyen otobiiıılerinden birine hi· 
~ kalınca yeni tedbirler aranmak dün sabah Kordon hattında bazı mües- •••••••••••• : ner. Otobiis biletçisi diğer yolculardan 

tııreti ile karşılaşıldı. sif hadiselere sebebiyet vermiş, seyrü ae· Münakaşalar :i bilet ücretlerini toplarken, polia memu· 
h Son de~a yapılan anlaşmanın ru-, fı:r intizamını kaybetmiş, orta okul ta• - : rundan da bilet Ücretini ödemesini iııter. 
:tı f· klearıng hesaplarının müvaze- · lebelerinden bir kısmı vaktinde denle· d b H ük b • :i Polia memuru. eakidenheri mevcut bir 
h:d ~ür~düğü görülen 1935 senesi re yetişememiştir. an uy ır : usule muhalif olan bu isteği yerine getir· 

F'dıne ınme~ oldu. . . . Kodon otobüs1eri tarifesi.nin ihtil.ilf •• d J : miyeceğini aöyler, Bu vaziyet kartıaında 
~ad akat tahdıdat ve ışlerın şeklı mevzuu olan maddesi der kı: teessur uyuu. : biletçi. kontrol memurunun gelmeıini 
t \ a nahoş bir hava ve tesir ya- cOç ila yedi yaşındaki küçiık çocuk· B l b • h : bekler. i: tnış olacak ki bugün Almanya ile !arla mektep talebeleri Kordon hattın· ÖV e lT adi- Münakaşa haşlar, otobüate bulunan 
ru;'kPmak büyük zorluklara ma- da nısıf ücretle aeyahat ederler. Resmi yolcular işlerine aitmek için acele ettik· 

T a~maktadır. 'elbiseli polis memurlariyle erler ve jan- seye meydan !erinden otobüsün hareket ettiıilmesini 
fai l~dıye zorluklarına karnı, ağır darına erleri de yarım ücreıle •eyahat iııterler. Bilet para11 ödenmediği için oto-
M~k de olsa, Türkiye cümhuriyeti, ederler. • vermemek büsUn hareketi imkanaız bir hale gelir. 
l!Ö ez bankası vasıtasiyle kolaylık MOESSIF HADiSELER Burada yolcular fu muhavereye ,aJıit ol-

sterın k l [ ,. d 1 d F k e yo unu tutmustur. azım lT muş ar ır: 

k•t a at Almanya hala ikı' memle- Sabahleyin vazife halinde bir polis - SONU IK1NCI SAHiFEDE -
~ ····•·•········· ········•······••······· ·· 

Etrafında 
··················· ·-·· ············· ······························ : : 

......... ~ Yeni Demiryollarımız s ........ . 
• • .............. ................... ..... ........................... : 

Diyarbakır - Irak; 
ve Iran yolu l 

ilk tahminlerden daha kısa 
zamanda yapılacağı anlaşılmıştır 

Ankara, 18 (Husus!) -
Atatürkün huzurunda te
mel atma törenl yapı

lan Biyarbakır - Irak de
miryolu için nafıa vek~
letine elli milyon liralık 

bir teahhtit salAhiyeti 
verilml§tlr... Yeni hat 
Dlyarbakırdan dokuz ki
lometre ileride, Dicle 
nehrlnln sol sahilinden 
geçerek Sinanköyü • Be
şiri şimali, Garzan cenu- ~ 
hl üzerinden Reşan dere
sine inen ve Loran köyü 
civarından Iran hatb için 
şimale çıkan ve Irak hat
tı için de cenuba sarkan 
umuml gllzergah istika
metini takip edecektir. 

Beşiri ve Gauan umu
mi ı.tikametindekl gU
zerg!h nufu.su nl.sbcten 
kesif olan milnblt bir 
mmtakayı takip ettiğin

den demlryol ltletmesi 
verimli olacak ve o ha
vallnln lktısadi ~fı

na ~il olacaktır. 

Bu havali, arazinin te- Bay Ali Çetinkaya 

' 

• 

• 

tekklllAtı IUbarlyle malzeme nakliyatı- riyle de tamamen Dicle vadisini takip 
na ve ~at faaliyetine çok mU....it bu- edebilen ikinci bir umum1 güzergAh i,.. 
lunduğundan demlryolunun dalıa az za- tikametine nlsbetle, (5 milyon Ura) ka
manda yapılabileceği ve masraf ltiba- dar ucuza mal olabileceği anlaşılmııtır. 

Hilal istasyonunda 
Dün müessif bir tren 
kazası · olmuştur .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Bir ihtilaf 

Basmahane gar 
müdürü Polise ha 
karet sucu ile mah • 
kemey_e verildi. 

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

Evvelki gece Hilal istasyonu istikame• 
tjnde müessif bir tTen kazası olmuştur. 

l•tasyon hekçiai Ali, hattın bir tarafın· 
dan diğer tarafına geçerken yeti~en Bur• 
nava treni kendi!tİne çarparak haoından 
ağır ıurette yaralamıştır. Yaralı Memle

ket hastanesinde tedavi altına alınmı~~ 
hr. H8diseye adliyece el konulmuıtur. 

BiR HADiSE 
Bu tren kazasını müteakip mücaif hiı 

- SONU YEDmCI SAIUFEDE --

:tıa karasındaki münasebetleri yolu
llııy 0 Yacak tedbirleri almış bulun
~y Orj .Almanya Türk mallarına 
()1\ :tıc tnılel fiatlere nazaran yüzde 
bıık~crn:ıeği kabul ey lem iştir. Hal
re Y" ~ırndiyc kadar bazı maddele
llıek~z~e. yirmiden fazla fark öde
lıaı, e ıdı. Bu farkı Türkiye, ba
.ılıı. c~. satmak suretiyle kar~ılıyor
fa al . '.n ~ıı karşı lamanın çok de
lıakke}khırnıze tecelli eylediği de mu
<laireİ '.1•• Nit,_!,im bugii n kontrol 
ı,.,Yrıe°J'mın filen verdik l~ri fi;,tler 
ılc orı rıle l pa z~rlara r~zamn yüz
ıp,,.e azla olduRu ve son vCrüsme-

Y ., R k b• • Tüccarlar birlik kuracak 
enı omen a ınesı 8. ı·kı b·~t·· .h 

1 ır ı ere u un ı racat 

d.• nazaran h' b' f ' .. . 
•ııi hald ıç ır an: gosterme-

()rı d-t e Alman mallarına yüzde 
f' <>na ,. ' liıt k .am yapı.m1"tı r. B:r taraflı 
b orıtrol . . . b ' • l l 
~ıllıd ı ş ını ır yo u-ızı 'oymak 

ll ır. 

l 
11rıa il' 

11 dığ, •weten Alm.:nya bizden 
Y;ı tr" llıalları mu tb ka Alman ve
lı osıc d h' l rırıu t~lı a. ~ .kumpanyalar vapur-

Sif ol mılını 'art koş:naktadır. 
l'lıaJı:rı aruk satılmıs bulunan bir 
hı' ~rı il , 

ırı eyJ cuz navlun ile naklini te-
~t' eın k 1 v~ he e ' eat:cının hem rnenfa-
lıav1%1ı lın de vazifesidir. Cinkü 

>lırada öd' ı · ......., SON o, e~·eceKtır. 

lJ iKiNCi SAHiFEDE -
HAKKI OCAKOOU J 

Kralı~ huzurunda yemin etti. Köylü tacirleri girecektir 
ve işçi sınıfları hima .. 

B. Tatar••ko 

ye edilecektir 
ihracat ticaretiyle iotiaal eden tüccar

Jarın, ihraç ettikleri maddelere göre arR~ 

larında birlikler yapmaları için lkıı .. t 
vekiletince uzun müddettcnberi tetkik-
ler yapılmaktadır. Haber aldığımıza gö~ 
re bu husuataki tetkikler neticelenmiş ve 

Bükreş, 18 (Hususi) - Yeni kabine- hız taşıyor. Romanya kendi öz menfa- ihracat tacirlerinin aralarında birlikler 
yi teşkil eden başvekil hay Tataresko, atlerini bulduğu siya•i cephenin öncil· kurmaları muvafık görülmüştür. 
cTlıe Pcaple• gazetesinin diplomatik südilr. Bugiln küçük Antant ve Bal- Ozüm ihracat tacirleri cOzüm ihracat
muhabirine yeni kabinenin d1ş siyaseti kan Antantları için en ufak bir tehlike çuar birliği>, incir ihracat tacirleri dn
hakkında çok mühim sözler söylemiştir. bile yoktur. Bu iki devletler zümresi- cir ihracatçuar birliği•. tütün ihracat ta-

Muhabir, dış siyasetteki değişlkliğl nin kuvvet! Asyadan başlar, Avrupanın c!rleri cTütün ihracatçılar birliği> , pala
ima eden ajansların haberlerini im ertasına kadar devam eder. mut ihracat tacirleri cPalamut ihracat· 
ederek §U suali sormuştur : "' r Şuna inanmanızı isterim kl, bizim baş- çılar birliği• namı altında toplanarak bir 

- Romanya için, ıimdiki siyasetinde Jadığımız dostluklar her turlü şüpheden nevi kulüp tcaiı edecekler ve toplu bir 
devam iınkAnı görülür mil ? !rldlr. ÇUnkU muhataplarımu gayet 1Ckilde çalışma imkanlarını elde edecek-
Nazır gülerek §U cevabı vermJFlr : samimidirler.• !erdir. Bilhassa dlf plyaıalarda mahau
- c Bana kalırsa, Romanyada hangi - c Sovyetlerle münasebetleriniz !Un gelirini arttırmak için bu birlikler ta

devlet adamı reslklra gelirse gelsin, de- hakkındaki fikrlnlzl ISğ~k isteriz?> rafından alınacak tedbirler. ittihaz olu
ğişmlyecek yegAne parola dış aiyuet- - «Diğer kolll§ularımızla olduğu gl- nacak mukaneratın büyük faydaları ola
tedlr. Bu itlharladır ki Romanya her bl Sovyetlerle aramızda aanıim1 mUna- caiı tahmin edilmektedir. 

umandan daha kuvvetli blr ınJill na· ~ -:- J !ONU Bf.ş!NCI .SAHiFEDE - - SONLI DöRDONCy SAHiFEDE- '.Ticaret odau mai B. Hakkı Balcıoilu 



Kordon otobüslerinde 
Dün sabah 

hadiseler 
başgösteren müessif 

münakalatı işkal etti 
-BAŞT ARAFI ElRlNCl SAHiFEDE- •tini ödemek istemiyen polis memurunun 

BilÇ: - Belediye reisi kat'i emir indirÜmcsini istedi. Komiser buna sala
verdi, Polisler de 100 paralık bilet ala- biyeti olmadığınl söyleyince burada da-
rc:.Jd.ac. ha mÜC11if bir mü.nakap kapısı açıldı. 

Polisler: - Bilet alamayız. Bu hadiseler öğleye kadar devam et-
Yolculan - Polislerden bilet alınır miştir. 

mı} Nerede görülmüı) KtM HAKLI} 
Biletçi - Ben bilmiyorum. Bize emir 

var. Gidemeyiz. Bizce, şu ''eya bu tarafın haklı olma· 
Güzd. fakat yolcular biletlerini almış· 1U1dan ziyade ihdas edilmiı olan hadi

lar, paralannı W'ermİflcr. Acele itleri var. ee pyanı teessüftür. Buna meydan ve
Ne kadar bckliyecekler} Dakikalarca rilmemeai icap ederdi. 
bekleniyor. Yolculardan biri aabırııız!a- Öte taraftan şehir meclisinin bu me-
nıyor: seledc. münakaşa mevzuu olabilecek bir 

- Yahu, benim acele i~m var. Saat karan vardır. Be1ediyenin otobüs idare-
9 da mutlak vazifemin başında olmalı- si bu karan tatbiJde mükellef olduğunu, 
yım. ffimden mi olayım). otobüse her binenin tarifeye göre bilet 

Biletçi : - Polislere bilet kesmeden i ücretini ödemesi icap etliği fikrindedir. 
bir yere gidemem. 

Sabırslz yolcu: - Al şu bet kuruıu .Şehir mcdisinin bu husustaki karan 
öyleyse, kes büetlerini de gidelim. vilayetçe tasdık edilmiı ve resmiyete gir-

Polisler: - Affedersiniz bay, bizim miştir. 

paramızı vermenize ihtiyaclmtz yok. Beş 
kuruşumuz )'ok değil ya) Fakat vere
meyiz. 

Bu sıro.da kontrol geliyor ve münaka
p yeniden bapıyor. Beş dakikadanberi 
bekleniyor. Otobüs hnli. yerinde .. 

Kontrol: - Belediye reisi Kordon
dadır, bu i~le uğrapyor. Diğer otobüs
lerde de böyle vak'a oldu. Polisler bilet 

BiR iDDiA VAR 

Bir iddiaya göre Kordon otobüsleri 
yirmi gündenberi işlediği hnlde bu za
mana knd!lr polis memurlarından bilet 
ücreti aranmamış ve bu mesde de bilet
çiler tnrafından ihdas edilmiştir. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz valiyi 
ziynret ederek bu mesele üzerinde görüş-

alacaklar. müştür. 
Fakat zablta memurlan bunu kabul REiS NE DlYOR) 

etmiyorlar. 
Bir yolcu: - Bay kontrol, sizlere Belediye reisi, kendisini ziyaret eden bir 

böyle, onlara böyle dcnmit diye biz işi- muharririmiz.e bu mesele hakkında şun-
niize gitmiyecek miyiz) Polislerin isterse
niz numarllStnı aluuz da gidelim. Otobüs 
durulduğu vakit. bir polis, gelip te nİ• 
zama muhalif lıarelr:et eden yolcuyu dı
şarı al11n diyedir. Halbuki polisler sizin 
içinizde. Ne beltliyorsunuz) 

Kontrol: - Otobüs gidemez. Bıletle
rinmn albna işaret edeceğim. Arkadan 
gelen diğer otobüse aktarma edcccksi-

niz. 
Ve öyle yapdıyor. Fako.t. tabii ol rak, 

polwer de yeni otobüse geçmek istiyor
lar. Kontrol kapıya dikilmiş, zabıta me
murlarına yolu kapayor. 

lan söylemiıtir: 
- cBiz, tehir meclisinin verdiği kara

n tatbikte mükellefiz. Belediyenin ken'di 
memurları da para vermek suretiyle oto
büslere biniyorlar.• 

--=--
Çocuk Esirgeme kuru 

munun faaliyeti · 
Ankara, 18 (A.A) - Çocuk esirgeme 

kurumu genel merkezi tarafından 1/11 
937 tarihinden 16/11/937 tarihine kadar 
on beş gUn zarfında 1317 çocuğa yardım 
edilmiştir. Bunlardan 215 hasta çocuk 
ve anne genel merkezin polikılniklerl

de bakılmış ve tedavi edilmiştir .. Ayrı
ca diş bakım evinde d 249 çocuğun 

ŞEHiR' 'HABER~ERi 
Türk - Alman 

İktrsadi münasebetle· 
rindeki zorluklar 
izale .edilmelidir Foçada Cinayet Oldu 

· Kavgayı yatıştırmıya gelen sadık 
komşu tabanca kurşuniyle yaralandı 

- BAŞT ARAFI BIRINCt SAHiFEDE ' 

Alıcının bu işe brışmağa en kü· 
çük bir hakkı yoktur. Halbuki Al· 
man :alaalan muhakkak yine Al· 
man makamatmın tesiratı alttnda 
malların Alman ve tröste da
hil vapurlarla gönderilmesini sata~ 
şartlan içinde tasrih eylemektedir. 
Bu vaziyet Türle satıalannı zarara 
soktuğu, navlunları yükselttiği ~i: 
bi bir nevi kapitülasyon da tesııı 
manasına gelmektedir. 

Bayınd•rda 
Hasan 

evli bir liadını zorla kaçırmak istiyen 
ağır surette yaralandı bıçakla Türkiye ihracatma, Türk liman

larına işliyen, fakat tröste dahil bu· 
lunmıynn kumpanyalara, böyle bir 
darbe indirmeğe Almanların ne hak
kı, ne de saJahiyeti vardır~ 

Foçada mües.sü bir cinayet işlendiği 

haber alınmıştır. Foçanıo Bağ arası kö
ylinden Jsmail Akkayanın çobanı Niğ
deli Hasan. bu köyden Fazli a:Ağa• nın 
çiftliğinde Salih Uçara ait araziye hay
vanlarını sokarak otlııtmağa başlanuş-

şusu üulunan Ferit hadise yerine gele- ÇiRKiN B1R HADtSE 
rck hAdiseyi yntışlırmağa çalışmıŞtır. Bayındırda fec1 bir hadise olmuştur:. 

Fakat Hasan işi azıtarak karada~ ta- Bayındırın Ergenli köyünden hay Ka
bancasiyle ateş etmeğe ba,?lamış' ve Fe- milin eşi Bayan Kfimileyi öteden beri 
. . .. takip eden yirmi beş y~ıncla Hnsan F op satışlar için Almanlar dö· 

"İz vaziyetini ileri sürerek navluo 
paralarının harice çıkmaması için 
malların Alman vapurları ile nak
lini isteseler, bir dereceye kadar 
böyle bir talebin manası olabilir. 
La!Cıin sif satışlar için ne söylenıeğe 
hakları vardır ) 

rıdi ,goğsunden ağır surette yaralamır c··ı d d b' . k d" . : 1 r 
t 

o er a ın a ın en ısını zor amış, a-
ır. . 

tır. kat bayan KAmile bu harekete şiddetle 
Bunu gören Salih Uçar ınüm na t et- Yaralı memleket hastanesinde tedavi , muhalefet elmişUr. 

mek i.stemiş ve bu yüzden çıkan mil- -altına alınmıştır. Katil hadiseyi ınütc- Bu çılgın genç hıçağını QCkerck Bn. 
nazaa büyümüştür. Çohan Hasan, Sa- akip jnndannalar tarafından yakalan- Kô.mileyi sol küreği üzerinden yara1a-
lihi dövmeğe başlaymca Salilıin kom- mı.şlır. ml§tır. Suçlu Hasan tevkif edilmiştir. 

Bir Ta~fiy 
Gayri-mübadil emlak 
tesbit edilmektedir 

• ç • 

Mevsuk bir membadan bize verilen si için çalışılmaktadır. Viluyet maka
malumata göre Maliye veklleti gayri mı, bu iş üzerinde maliye vekMeUyle 
mübadil işlerini en kısa bir zamanda muhabere halindedir. Maliye vekaleti 
neticelendirmek üzere telkiklerc başla- bu gibi emlakin \asfiyesini temin için 
mıştır. Mevcut gayri. mübadil emlaki- eski senelere ait vergileri affetmek su
nln tespitine çalışılmaktadır. Uzun se- retiyle bono kıymetlerini yükseltecektir. 
nelerden beri uzayıp giden bu işin, gay- Yani, bu gibi emlak bono mukabili sa
ri mübadil vatandaşları memnun edecek tıldığı zaman vergiden muaf addedile
bir şekilde halledilmesi cihetine gidıle- ceklir. 
cektir. lzmirde satışlara devam edilmekle ise 

1zmirde, halen sahşa çıkarılmamış de ı·ağbct ozdır. Müzayedelere iştirak 
takriben iki yüz parça gayri mübadıl için evvelce olduğu gibi Istanbuldan 
emlaki vıırdır. Bunların tasfiye edilme- pek az kimseler gelmektedir. 

Kültür 
Tayinleri 

Tombala 
kumar mıdır? 

etresini Eğer maksat iki memleket iktt· 
sadi münasebetlerine her vesile ile 

öptU diye mah ;emeye bir darbe indirmek, müşkülat ihda9 

verildi eylemek ise, o zaman vaziyeti o ıa· 
Dünkil saytmızda yazdığınm: veçhi- viyeden mütalaa etmek icap eder. 

le, Tepecikte peynirci Hüseyini öldür-j Esaşen zorluklarla idamesine ~a· 
mekten suçlu BiirhnnetUn ve bu suçu lıştığımız Almanyaya ait ihracat ış
işlctmeğe teşvikten suçlu metresi Natl-1 lerinivbir de vapur navlunlarmı~. ~: 
fenin ağır ceza mah.:-ernesin~e. duruşma- 1 halı!ıgma mar~z bırakmak .. T urkt 
larınm sonunda. Burhanellmın on iki yenın menfaatıne uygun duşeıneZ-
sene ağır hapsine ve Nazifenin beraeti-1 Satıcıların, diledikleri vapurlarla ib
ne karar verilmiş, kararın tefhimini racat yapabilmek serbestisinin eın• 

mUleakip suçlu BUrhaneUin mahkeme niyet altma alınmasına ihtiyaç var-

salonunda yanında duran metresi Na-, dır. lJ 
zifeyi çenesinden tutarak öpmUştU. HAKKI OCAKOÖL 

Bılrhancltinin bu vaziyeti iddia ma- ?ZZZ2'7..l'27'".LDCZ7""d7.Z77'ZZ~ 
kamınca derhal tespit ettirilerek ahlaka LJ lk k • 
mugayir hareketinden dolayı nöbetçi cıa evi öşesı 
sulh ceza mahkemesine göndcrılmiştir. r7-7.72Z.7.Z:CQJ..7.z7..7..ZZ..YILT_LZJr7?fiJ_ 

Bir mahkemeden çıktp, öteki ınahke- 1 - Evimiz sosyal yardım kon1iteS1 
meye sevkolunan ve bir dakika evvel fakir mektep talebelerinin fazla kita~ 
on iki sene gibi uzun ve ağır bir ceza-1 isteği kaı-şısında Halkevi kütüphancst· 
ya çarplmlan BUrhaııettinin l>u ecza- ne orta mektep birinci sınıftan lise son 
dan hiç teessür duyınıyarak Nnzücyl 1 sınıfa kadar olan bütlin sı~ıflara ail ki• 
öpmesi hayret edilecek .hallerden ol- tapları temin elmişUr. Mekteplcrd~~ 
maklıı beraber MI.kim kendisine sordu: kitapsız talebe bundan sonra derslcrın 

muntazaman Halkcvinde çalı.şncaldaı" 
- Bu i§i neden yaptm ? 

- Hayır, içeri giremczainiz.. Diyor. 
itiraf etmek liizun ki polis memurlan 

kibar davranandc zabıtaya karşı bu §C• 

kilde hareket edenleri tutup ta karakola 
sürilklemeCiiler. Hatta içlerinden biri, 
yolcular rahatsız olmasın diye, 100 pa

' rasıru verol de otobüse öyle girdi Hare
ket edildi. 

dişleri bakılmış ve tedavi edilmiştir... Ir ız öğretmen okulu kütüphane ve 
768 çocuk ve anne genel merkezin ban-ı ders alelleri işyar' bay Ekrem Nafiz 
yolarından istifade etmiştir. Süt damla- . . . 

d h 
.. 

72 
ı:. ··ı ·ı . Kız lısesı ışyarlığınn, bay Osman Karşı-

Çukurçeşmede Kavaklıpınar caddesin
de kahvenin birinde, Mahmut, Mehmet, 
Tahir, Mehmet, Tevfik, Şerif, Fikri, Ali, 
Şükrii ve Holidden ibaret on ki,ilik bir 
kafile tombala oynarlrı.rken cünnil m~
hut hıılinde yakalanmışlar ve mahkeme-

dır. _1 
2 - Yarın saat 17,30 da Yön.kurı,ı.ı 

toplantısı ve 17 de de Dil, tarın, ede
biyat komitesinin haftalık toplan\ısı 

yi seviyorum. Bir daha da kendisiyle vardır. 

- Neden yapmıyacağını, hir defa on 

iki seneyi tepeden yedik:. On iki sene 
bu .. Bitip tükenecek gibl değil. Nazife-

görUşmenin imkanı yok .. Amınn şurası-

sın an er gun çocu.,a su verı mış 

ve on beş günde yekUn olarak 605 kilo 
1 
y~ka orta okulu riyaziye yardımcı öğ-

hedava süt dağıtılmıştır. Yardım için relmcnlığine bayan Lütfiye Ege Kız 
IKfNCf, OÇONCO HADiSE.LER 

Polis memurlarının bindiği her otobüs- genel merkeze başvuran yoksul yavru- lisesi labiiye yardımcı öğretmenliğine ye yollanmıolardır. Mevcut olarak mnh
kemeye çıkarılan suçlular hüviyetleri tes· 
bit edildikten sonra; müttefikan ou ifa· 
dede bulunmuşlardır: 

nı da bUiniz ki ben, Nazüeyi şehvet his
siyle öpmedim, vndnlaşmak üzere öp- Polonya tc bu gibi hadiseler birbirini takip etti. fara para yardımı yapılmıştır. tayin edilmişlerdir. 

Bir defasında 550-1 numaralı otobüs Kurumun Keçiörendeki ana kucağı- Erkek li&esi yardirektörlüğünü vekiı- tUm. Bu, benim hakk1n1 değil midir? 

pasaport ialcelesi yanında durdu. Mer- nı görünüz. Dıkkat ve şefkatle bakılan Ieten idare etmekte olnıı bay Salt Od
keze müracaat edildi. Komiser otobüsün yurd yavrularının sağlıkları ve neşeleri k k k 1 1. .. ti L 'f e ya ır >eş ıra ucrc e ı>U vazı ey 
'durduğu yere gelince, biletçi bilet ücre- sizi sevindirec<?ktir. j • . • . . • 

- Biz kumarcı dcğiiiz: tombahı oyu
nu da kumar sayılmaz:. Vakıa tombala 
oynuyorduk .. Fakat parnsına değil .. He-

Ağır bir ecza altındiı bu vaziyeti ih
das etmesi ıradesinin tam veya nok-

san olup olmadığının tetkikine lüzum 
hissettirmiş olacak ki, hakim de bu dU
şUncc ile, suçlunun muayenesine lüzum 

görm~ ve o suretle karar vermiştir ... 
Karar bugün verilecektir. 

Almanya,a kar•• ceph6 
mi alacak? 

Varoova, 18 (A.A) ....6. Hükümet tll' 

rafından kurulan ve başında da .Adıııil 
Koe bulunan teşkilata bağlı Polon>'~ 

~-~~------~----------------~-~~.~l~n~me~m~~K~l•mla-

SAZAN . MASAL, SAZAN MiSAL: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Malôllere saygı 

Bu öyle vatani ve milli bir vecibedir l<:i takdir edememek ayıp, takdir edil· 
diği halde ifa etmemek ise en hafif manasiyle hata ve nankörlüktür. Hem de 
bizim için bir veya birkaç uzvunu kaybeden malullerden ziyade 1-endi istikb:ıl 
emniyet ve selimetimize btıı c:ı.nl nmıza, ailemiı: efradının uiz canlarına 
karp, umum millete karp nankörlüktür!.. 

Azıcık düfiinelim: Bu malıiller kimin için ve ne gibi ıerait tahtında malul 
kaldılar. Millet için, hepimiz için değil mi? Bizim istirahat ve saadetimiz namı
na aldığı harp vazifcıini ifa sırasında kolunu, lculağuu, bacağını fedadan çe
kİnmiyen, yurdu ve milleti dÜJmanlara ezdirmemek, çiğnetmemeh için ölüme 
ablan bu vatandqlannuı: bizden fazla bir fey mi istiyorlar. Hayır! .. 

Nankörlüktür dedim. E ... et öyledir. Çiiaıkü: millet ..-e memeleket içia kendi 
aziz canını fedadan çekinmiycn bu brdeflerİmizden biri fena muameleye ma
ruz kalsa. Bunu gören bir vatandaı vazife uğnmda malul olmnnm mükafatını 
hakaret teklinde anlar ve malul olmanın bir kabahat olduğu telakkisine sapar
sa aldığı vazifeyi mükemmelen ifa maluadile ileriye atılır ma ? •.. Atıldığı t.ak
dircle banan zararları kimedir? Hepimize değil mi? .. 

Bizim İçin uzuvlarını kaybedenler bizden sadece ıefkatle muamele görmek 
isterler ve ancak uzvi urar ve ıı:iyanlanndan doğaıı teeuüderi.ni bu aure'lc [ri
derirlert. 

Halkımazuı bu hususa çok riayetki.r olduğunu tükranlo.rla görmemize muka
bil, ender olsa bL bazı memı.danmazın ehemmiyet vennedilderi, fİkiyetlerle 
müshettir. Netelöm: 

Bir malUI zabit arkatfat bana aca ve acınacak bir liıanla maaı ve yoklama 
mesailinde maruz kaldığı barid muamelelerden bahıederl<en doğrusu ya i.deta 
gözüm yqanl.L Zanllı müteeuirane anlabyordu: 

- Y'lr'IDİ yqmda bir gencin bCzim gibi millet ve vatan yolunda aakat kalmış 
adamlara yaptıia muameleyi görseydiniz hayret ederdiniz. Sanki karfasuıda 
kendim.den bir feJ' daeaen in1&11 ..-.rmıt gı'bil Y olda.maru bugün yapamam .. 
Ay nihayetine dojru gel. Adet. kumanda ediyor yahu .•• Halbuki malUl oldu
imrlıll löriİJ'Or• kap eclenli ki çok müli.,.emetle Ye tercihan İfİmİ ya,plMI. Biz 
bana belden&- Eaa.. hinıHetİll de ber yerde, iter ..._.ta malUllere kolay
Ydar CÖltel'İlmesİne dair emir R tamimleri vardır. 

Çok doinı sö,tü,.orcla. Bade tebüd oldua mu felaket. Sanki o edô mute
ber İııuan deiilsiaf lf özele değil sanki kabukta imit! Tekaüd ve malUI de no 
imit 7 Niçin müreccab ..-e imtiyazlı olamuq .. Şunun için ki: Onlann aay ve cay
ret&en, aam n cw ederi n f..PtJeri sayeainde yurclumaada, ruvamazda 
ralaat Defa alıyoruz. itte ...._.. içia. Hele malUllere feoa muameleye yeltenen 
kim olana ol.. affedemem.. Bö,.lelerine kU'fl büyüklerin ıiddetli dnranma-
laın da ,..;.den 'i w ....... t. Zaten sakatJıiuıdan dolayı içi ağlsyan znal-
1..,.ı; bir de biz mi ajletacaiu .. . 

H. OK. 

1 

biiye öğretmeni bay Tahsin Avni er-
kek lisesi tabiiye öğretmenliğine atan
mıştır. -~~~A 

Kücük Haberler 
' 

~.ZZ71ZZZ7.J~.J.Z"L.ZJ/27.Z-/,T..L7.7J 

Itnlyan general konsolosu, dün vali
yi makamında ziyaret etmiştir. 

* Şehrimizde kaymakamlar toplantı
sına iştirak eden Bayındır ve Foça kay-

makamları QÜn valiyi ziyaret ederek 
.kar.a işleri hakkında ın;!Uınat vermi§ler 
ve direktif alını.şiardır. 

pimiz beşer kuruş koyduk. Jki kase aşu
re alacaktık. Aşurenin birini çinko, di
ğerini de tombala yapacaktık. Tomba-

layı kim kuanırsa kazansın aşureleri 

hep birlıkte yiyecektik. Zabıta, buna ku
mar süsü verdi. Bi7i buraya kadar getir-

di. T omhala oynamok ta günah mıdır~ 
Demielerdir. 

Dinlenen ubıta memurları hadiseyi 
tasvirle beraber, tombalanın da TUhsat-
11arneye tabi oyunlardan olduğunu ve 

huni rın ruhsat almadıklarını söylemiş
lerdir. 

--=--
Hizmetçi, aşçı ve sUI 
nineler sıhhat cüzdanı 

ala3ak 

-' •-· l'"' · · · R h k kiye bı' gen,..er uır ıııının reısı u t ovs 
suiknst yapılmıştır. Evinden çıkıp ol;: 
mobiline bineceği sırada kendisine do_ 
ru tabanca ile üç kurşun atllmıştır. rJu• 

. l . . .,__ • d dilıniştı' 
tecavız erın ıetiar.Ametm e ateş e · 

(ıır• 
de bunlar kaçmağa muvaffak olmu~ 
dır. 

Belediye, aileler nezdinde hi1.metçi- Ruhtovski son· günlerde birçok irnz~· 
lik, aşçıltk ve sUtninelik edenlerin sıhhi 1 sız tehdit mektupları almakta idi. poM 
vaziycUerini tespite karar verınişUr... tahkikata başlamıştır. 
Belediyeye müracaat ederek sıhhat mu- Var~ova, ı 6 (AA) _ Hariciye ne-

1 · · t d h' tçl e~et ayenc eruu yap ırına an 11.me , aş-. zaretinde beyan olunduğuna göre 
U• . l l .. ~· <l'l k 1 ııırı• çı ve s " nıne a an ar ""''ıye e ı ece - Danzigde Nasyonal 80,yalist kanun 

er ır. nın tntbiki Polonyanın menfaatlennc * Vilayet encümeni dün valinin ri- Hiıkim tombala oyunu hakkında vilft.-
1 d . 1 . cJO" 

Bu hususta bir talimatname hazırlan- 1 kunacalc olursa Lehistan bütün ku~e: 
ınaktndır. Şehir mt'clisine verilecek ve tiyle me'ru halclal'ım ve menfaııtlerııtı yasetinde toplanarak .bazı kararlar yelten aorulmasma karar vererek duru,-
kespi kat'iyyet edecektir. 1 korumağa koyulacaktır. verıniştir. mayı hugüne talilı: etti. 

BUGONKO 
MATtNALARDAN tTtBAREN TAYYARE SiNEMASINDA 

MARINELLI FILMILE GOZEL SESiNi CiHANA YAY AN 

TİN O R O S S İ'nin . 
MOKEMMEL BfR SUREITE TEMStL EITlôl MUHTEŞEM BfR FiLiM 

KiT ARALAR ÇALARKEN 
AŞK ... ŞUR ... MUSiKi. .. VE GOZELLIK MEŞHERi _ 

KORSIKA ADASININ FOSUNKAR SAHiLLERiNDEN BAŞLAYIP, MARSIL YA VE p.ARfS. 
TE NIHA YET BULAN VE BU ŞEHiRLERiN T ABll DEKORLARI IÇtNDE TEMSiL EDtLEM 

MUAZZAM VE MUHTEŞEM BtR ESERi SANAT 

::- ··········· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROGRAMA iLAVETEN 1500 METRE VE 6 KISIM OLARAK ÇEKiLEN 

VE A Ü,. k ON VE VEKiLLER HEYETiNiN E M ı tat r KONUŞMALARINI ae anevra arı 
iHTiVA EDEN ~ 

DtKKA T: SöZLO OLARAK YAPILAN BU FiLiM tLE GEÇEN HAFTA GöSTERILEN MANEVRA 
FiLMiNiN AL.AKASI YOKTUR 

AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 
SEANSLAR: Her gün KITARALAR 2- 4.10- 6.45-9.20 de, MANEVRA 3.20 • 5.55 - 8.30 da 
CUMARTESi PAZAR 12.4S de MANEVRALAR FiLMiYLE BAŞLAR 
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SON HAB.ER .. 

Çin parçalanmak üzere 
Sarı nehrin şimalinde kanlı bir 

muharebe devam etmektedir 

..•.•...........•.•.•••••........................ , .............................••••.• : 

ATATÜRK 
. . . 
:: 
• • . . . 
• • : . . . . 
• 

Adanaya şeref veriyor· 
Adana, 18 (A.A) - Reisicümhur Atatürk yarın ıabah 

Adanayı tereflendireceklerdir. Atatürkün Adanayı fereflendi
recekerini haber alan Adanalılar bu sabahtan itibaren iıtaı
yon yoluna dökülmütler ve büyük bir sabırsızlıkla Şefin geleNan1ün, 18 (A.A) - Çin tebliği: Çin bataryalara ve mitralyözleri Jn

Şark cephesindeki Çin müdafaa hat· pon ate§ine oiddetle mukabele etmekte 

lan ctüımanın Sanga Susov ve Kasing ve ihraç te§ebbüslerini akim bırakmakta
tlzerine yaptığı fevkalade şiddetli hü- dırlar. En iyi Çin kıtaatı bu oark hat· 

eumlarına maruz ka.lmı§tır. Kiangıu ve tının müdafaasına tahsis olu?muşturı 
Seltiana dayanan Çin mevzilerinin hu Çin kuvvetlerinin aa~ cenahı Pekin 
ti~ nokta anahtarını tcşlCil etmektedir. Ja- Hanı;kov yolu üzerinde Suntehden 20 
P<>n kuvvetlerinin ve topçusunun çolc ke-

kilometre mesafede Sah oyu tekrar ele 
elf bombardımanlarına rağmen Yangtze 

g erirerek bütiin yol ve ve köprüleri tah· 
nehrinin cenubunda bulunan Fusandan " 
Hangıov köyünün §İmalinde Chapuya rip etmek ıuretiyle düşmanın geri ile 
kadar uzanan Çin müdafaa hatları hiç olan muvaaalalarını kesmi~tir. 
laraılmamııtır. Çin müdafaa hatlarını Çin kuvvetleri bir çevirme hareketiyle 
boydan boya tehdit etmeğe hazulanan T aming üzerine mukabil taarruza giriı
Japon donanması mühim bir baraj vil- miılerdir. 
-.ıa a:etirmiılerdir. Tientsin Pukov hattında Sarı nehrin 

Yeni beş liralıklar 

Eski harflı paralardan 
sekiz milyonu tedavül.: 

den kaldırıldı 
Ankara, 18 (A.A) - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından bildiril

mlıtir: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası tarafından Türk harfleriyle baıtınl

rnakta olan yeni banknotların beı liralıktan geçen ayın on beşindenberi teda· 
vUle çıkanlmıı ve buna mukabil eski harfli paralardan 8. 170.000 liralık mik

tarı mevkii tedavülden kaldınlmıştır. 
Merkez Bankası peyderpey bu Türk harfli yeni paraları piyasaya çıkardık

ça ayni zamanda eıkl harfli paralardan ayni .miktarda parayı mevkii teda

..Ulden çekecektir. 

Balkan Antantı 
Merkez bank müdürleri 
Ankarada toplanıyor 
Bükreı, 16 (A.A) - Romanya bankaaı genci direktörü 8. Conıtantineı· 

lto yanında bankanın Administrator harici ıerviı ıefi ve hususi kalem müdü
rü olduiu halde Ankaraya gitmek üzere buradan ayrılmııtır. 

Orada Balkan antantı merkez bankaları direktörlerinin toplantısına ittirak 
edecektir. 

B. Constantinesko cuma sabahı saat 9 da Pro\•idencc vapuriyle lıtanbula 
'Varacak ve cumartesi akıamı Ankaraya hareket edecektir. 

ceği yolu gözlemitlerdir. 
Yarın Adana büyük tezahürlere sahne olacaktır. -. . . 

...•........................•...............................•........... , .••....••... 

~imalinde çok şiddetlı bir muharehe ol· 

maktadır. Düşmanın bu nehri geçmek 
için yaptığı bütün te~ebbüsler akim bıra

kılmıştır. Çin mevzilerini takviye için 
Sansing Loku ve Lingsiye yeni kıtaat 
göndt"rilmi tir. Sarı nehrin şimalindcki 

Çin mevzileri fevkalade kuvvetlidir. Sey

yar Çin ku"' <'ti eri d işmanın gerilerini 

mütemadiyen iz.aç ctınektedir. Muhaıe
beye yalnız. bu mıntakada iştirak eden 1 

kuvvetlerin miktarı takriben 300.000-

dir. 

Dütes dö Vindıorun eski kocası Er
ncst Simpson yeniden evlenmek niyetin-

Eliziz - Elazık 
·~ Elô:zizliler, vilô:yetleri-

dedir. Londra ve bütün Amerika bu iz-
diveçtan bahsediyor. 

~ 

Hükümet dairelerin.in Nankinden ~c- 1 
riye nakline şiddetli hır mukavemet 21h
niyetiyle devam olunmaktadır. 

4 

ne Elazık adını verdiler 

Kocaeli ye 
General Ali Sait 

zettir 1 Yeni Bayan Simpson adını bundan nam sonra Mistcr:ı A. H. Raffray taşıyacak-
Ankara, 18 (Telefonla) - Miinhal 1 tır. Bayan RaHray kocasından aynlmıı 

bulunan Kocaı'lı' mebusluğuna emekli or- 1 r_ s· ı 1 k .• o up ~nest ımpson a ev enme ıçın 

general Ali Sait partice namzet gösteril- F 1 · ti' D" t t b' · . ransaya gemi§ r. unyayı u an ır ıs· 

mi§tir. Seçim önümüzdekı paz.ar gÜnü 

yapılacaktır. 

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

~ Kısa Dış Haberleri~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YUGOSLA VY ADA 

Belgrad, 18 (Hususi) - B:- ' ... l.il Dr. 
Milan Stoyadinoviç:. bugün harici)e ne-1 
zaretinde Macaristan \'(' Arnavutluk el
çilerini kabul etmiştir. 

Belgrad, 18 (Hususi) - Bulgaristan 
dcmiryolları umum mi.\dürü bugün Yu-

goslav demiryolları umum müôtirünü 
~iyaretle, iki memleket demiryolu mU

nakalAtı hakkında göri.ı.:;melerde bulun
muştur. 

lTALYADA 

Roma, 18 (ö.R) - Yugoslavyanın 

yeni Roma elçisi, bugün krala ltimalna
mesini takdim ederken <İtalya kralı ve 
Habeşistan imparatoru, diye hitap et· 
miştir. 

Roma, 18 (Ö.R) Yugoslavyadan 
gelen bir askeri heyet B. Mussolini ta
rafından kabul edildi. İtalyan askeri 
müesseselerini z.iyaret ettiler. Şerefleri
ne verilen ziyafette hazır bulundular. 

YUNANlSTANDA 

me çok df!ğcr verdiği anlaşılıyor. 

Savarak racasmın kızı olan Miss Va

lerie Brook'un mcıhur güre§çİ Rob Gre· 
gory' ye iıık olduğu malumdur. Miss 

ıevriliai ile nİfanlanm~tır. Bu izdivaç ta 
buaiinlerde olacaktır. 

Fransada 
Sa§lar sflahh bir isyan 

mı h~zırl,ıf•l"'r? 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimizden) - E.llliz Halkevindc bir konfe
rans veren Fadıl Ahmet Aykaç Atatürkten aldığı direktif ve emir üzerine 
Arapça sanılan (Eliziz) kelimetıinin Türkçe olduğunu söylemiş, memleket 
mlnasına gelen el ile gıda manasına gelen azık gelimlerinden terekküp ('\ -
lediğini ilave etmiıtir. Ulus gazetesi Türkçe olduğu için Elaziz kelimesi )·eri
ne Elazık ismini kabul ederek bu tekilde kullanmağa haılamıştır. 

Deniz harp okulunda 

162 nci yıldönümü mü
nasebetile tören yapıldı 

lıtanbul 18 {Hususi) - Deniz harp okulunun yüz altmış ikinci yıl dônü
mil bugün Ht-ybeli adada büyük merasimle kutlulanmıştır. Bu münasebetle 
dcniz.cilerimiz biiyük tezahürat yapmıslardır. Merasimde mektebi ilk kuran 
derya kaptan Cezairli Gazi Hasan (paşa) nın adı hürmet ve ııamimiyetlc 
anılmı:, çok hararetli nutuklar söylenmi§tİr. 

Bir layıha verildi , 

Müftülüklerin adı baş'· 
imamlığa çevrilecektir 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimizden) - Muş mebusu bay Hakkı 'Kılıçoğ
lu müftü adının baı imamlığa tahvili hakkında Büyük Millet Meclisi riyase
tine bir kanun teklif eylemi~tir. Teklif bütçe encümenine havale edilmiştir. 

Orada tetkik olunacaktır. 

Küçük san' atlar sergisi 
• • 
ıcın hazırlık başladı 
' Ankarn, 18 (Telefonla) - lktısat '"kiılctı, cümhurh din on beşinci ~ tl 

dönümünde sergi evinde açılacak küçuk anntlar ıı"rgı i içın şimdıden hazır· 
lıklara başlamıştır. 

--=~~~~~~~~~~~~ Alman askeri heyeti ye
dek subay okulunu 

ziyaret etti 

Atina, 18 (Hususi) - Yunan başvc
J<lli general ~ctaksas iradettiği bir nu-1 
tukta, Yunanıslnnda teessüs etmek '\ze
re bulunan yeni idareden bahsctmis, I 
ancak bu .sistemin faşist sisteminde~ 1 

, ayrılan bir çok tarafları olduğunu söy· ı' 
}emiştir. 

Atina, 18 (Hususi) ...... Yorgiadis adın
da bir banka ınen1uru , genç karısının ' 
lhonetinden §Üphe ettiğini söylemiş.! 
bundan müteessir olan kadın ayrılmak 1 

talebinde bulunmu<ı, bunun tizednc 
1 

Yorgiadis eşini tabancı kurşunu ile öt- 1 

düm1i.işfür. 

Beş ağır ·mahkôm 
Dıvarı delerek hapis

haneden kaçtılar 
1atanbul, 18 (A.A) - Birkaç gündür şehrimizde bulunmakta olan , .• diln 

altpm oereflerine lıtanbul komutanlığı tarafından Park otelde bir ziyafet ve· 
l"ilen Alman askeri heyeti dün yedek aubay okulunu ziyaret etmiştir. 

Heyet erkanı okulun intizam ve disiplininden fevkalade mütehassis olmuş
tur. Ve okul komutanlığına bu duygularını ve tebriklerini bildirmi§lerdir. 

1stanbul, 18 (A.A) - Şehrimizde bulunmakta olan Alman askeri heyeti 
bugün topçu atış mektebini ·ve harp akademisini ziyaret etmiştir. 

t;;;, 

•• 
Ucretli Halifaks 

,RUSYADA 

Mosko\'a, 18 (A.A) - Havas Ajansı 
muhabirinden : 

Son Alman - Sovyet itilafı ınucibin· 
ce Almanya on beş ikincik5.nun 1938 

Memurlar icin 
' 

maaş derecesi 

Hitlerle görüşüyor den e,·,·el Leningrad, Tiflis, lfarkof, Vi

Berlin, 18 ( ö.R) - Lord l lali faks ladivostok ve Odesndaki konsolosh:ıne-
bugi.irı general Göringle birlikte av ser- }erini kapatacaktır. 

~ An~ara, 18 (T clefonla) - Bakanlar 
I ~ctı, devlet bütçesinin masraf tertiP.-
crınc a't ·· ı · ·r 1 · d'I ı ucret ı vazı e ere tayın e ı e· 
~~lcr hakkında evvdce bir kararname 

'L .ul etmişti. Bu kararnameye göre, bu 
llıJı .. 
cf ucretli vazifelere alınacaklara tahsil 

crecclc . .. . d.1 k 1 

gisine gitmiştir. Fakat bu ziyarette yal

nız avdan bahsedilmi~ olması §Üphelidir. 

Alınan siyasetinin ana hatları üzerinde 

görüşüldüğü zannediliyor. Faht bu hu· 

susta hiçbir ifşaatta bulunulmamıştır. 

Lord l lalifaks bu akşam. B. Hitlerle gö-d nne gore tayın e ı ece · maaş ı 
creccnin b' d .. .. d k' .. rügmck üzere Ber•tedgadene hareket r ır erece ustun e ·ı tutarı uc- .,, " 
et ol k 

• 
ara verilecektir. edecektir. . -.----·· Bir haf tada l 0.000 kitinin gördüğü 

BAY ÇETİN DENIZAL Ti HAK/Mi 
Bay Çetin ordularının. Diritnotlarının deniz altı tehrini 

topa tutması (Son) 

TORKÇE EHLi SALIP MUHAREBESi 

SALAHADDİNİ EYUBİ 
TORKÇE en son FOKS dünya haberleri 

Bugün LALE Sinemasında 

AMER1KADA 

Vaşington, 18 (A.A) - tstati. tik bü
rosunun bir tebliğine göre Bideşık şi

mali Amerika hükümetlerinin nufusu 
bir temmuzda 127 milyon 25i bin kişi
ye baliğ olmakta idi. 

1.N'GtLTEREDE 

Roma, 18 (ö.R) - Londrada Avam 
kamarasında İngili;ı; sivil tayyareciliği
nin diğer milletlerinkinden epi geride 
kaldığı hakkında beyanat yapılmış ve 
bir tahkikat açılmıştır. Sivil tayynrecı
lik şefi istifa etmiştir. 

FtLlSTlNDE 

Londra, 18 (Ö.R) - Kudüsten bildi
rilıyor : Ahaliyi siikOnete da\·et için 
nc~redilen beyannamelerden sonra nis
bi bir sükunet hisıl olmuı ise de tek 
tük tedhiş vak'aları yine vuku bulmuş-

~--------------------!· tur. 
• 

Gaziantep, 18 (Hususi) - Gaziantep hapi hanesinde bir firar h:'.dise~l 

oldu. Duvar ddinmek suretiyle beş a:ır mahkum firara mu\ affak oldu. Dun· 
lar arasında idam mahkumlarının da bulunduğu sö~leni) or. Zabıta iddetli 
ara§tırmnlara başladı. 

-----~----~----------

p.,;, 1 :~~~~)D· ı;::~.ı,, ....... 
1 

Bir Fransız vapuru ser-
rafın hükümete k~rşı 16 aydanberi mü- • b• • b t d 
~e;:ah ç~~~.~~:c::ı se7::·r~:~i~~~~~n .::~~ serı ır mayın a ır 1 
Fransada araştırmalar yapmakta olduğu
nu yazıyorlar, 

Bu gizli suikasd teşkilatının on bin

lerce adamı vardır. Polis Paris civarında 

Reuilde hakiki bir istihkam haline konan 

bir villa bulmuştur. Bu villanın içi silah 
ve mühimmat ile doldurulmuştu. 

Övr gazetesi Boulogne ormanı civa

rında da hir silah ve mühimmat deposu

nun meydana çıkarıldığını haber ver • 
mektcdir. 

-'--0--

Kral Boris 
Fransız RelscUmhuruna • 

nı,an verdi 
Paris. 18 (ö.R) ı.. Seisicümhur B. 

Tanca, 18 (A.A) - Fransız. Palmc torpidosu dün akşam Rg 2 arz ve 

2. 3 3 tul de bir mayn batırmı~tır. 
Bugün ise yine Fransız Mars EJkcbir vapuru Cıcus burnunun SS mil şar· 

kında serseri bir mayn gördüğünü bildirmiştir. 

Diğer taraftan bir lnııiliz vapuru da 36 derece arz ve 2.46 derece tulde 
bir serseri mayna tesadüf ettiğini haber vermektedir. 

1ZM1 R PALAS 
On aydan beri devam etmekte olan otelin ilavei in,aatı bitmif, 

otel kıımı elli oda ve 22 banyo ve duflu odaya iblağ edilmittir. 

Lebrun, Pariııten ayrılmazdan evı.·el ken

disini ziyarete gelen Bulgar kralı Borisi t 
kabul etmi~tir. Kral kendisine Sen-Kiril 
ni,anının büyük kordonunu tevcih etmit· 

Gazino kısmı iae yeniden ilave edilen bir salonda hem huıuıt 
ziyafetlere hem de nişan ve evlenme gibi düğünlere tahgis edile
ceği gibi methur profesör bay Sternadm idaresindeki bef kiıilik 
bir Çek orkestrası bütün kıt için angaje edilerek 20/11/937 cu
mareıi gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazar 
günleri de saat 17 den itibaren tedanıanlara baslıyacağı muht& 
rem müttcrilerimize ilan etmekle keıbi •eref eyler. 

Cumarteıi aktamı uvertür münasebetiyle büyük 

G .A. L .A. 
müsamereıi tertip edilmittir. 

IZMIR PALAS MODORIYETJ ti'" 
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y a içtimai 
RÖPORTAJ 

Her ~un ro an okuyor, sinemada 
gördü 

- Hayır i.iç defo.. Her akşam 
çıkmıyalım? 

• 

Etyen sigarasından bir nef cs daha al
dı. Göı.lerini tavana dikerek dumanlan-

Bütlin dünyad konuşulan dil sayısı 

2 796 imi!'!, Bunun 860 tanesi oldukça 

\ nygın Lir h ılde iınis. Bu 860 dil ç•,i

:linin 84 Ü Avrupada, 15 3 ü Aı;yada., 

1 18 İ Afrikada, 1 1 i si Okyanuslardrı 

\'e saşıl..ıc k Şl"Y· h!T\ 4? 4 ü de Afrik" 

d.l imis ... 

B!R iP UCU 

- Kocanızın bir ha!tndanberi kı-}'
bolclu 'iunu söy luyor .. ınuz. 

E"·et hay komis"r . 

Onu bulmak içi:ı 1 • • ' • ; " ı•c ı 
. • •• ) 1 

verır mısınız. 1 

- Vallahi bir~ey diyemem. Ray ko-
l . l 

miser .. Yalnız bildiğim birşey varsa o da 

kocam annemin eve misafir geldiği gii

nün erte i snbahı kayboldu. Rir daha gö

r.ülcmedi 

BiR ATA SöZO 

ılıyordu • • 
rı e a 

N 
" O'T/Z77/..T/17Z/.7.77.X7./.Z//./,/,//J7.7Z//.Z:X/7..77.ZJ 

~ 
z7/../.77 ////./;J~ 

flergün bir karil<alÜf 

·-· HP.r 
1

istadlfi m yem -;:;.~ yapabil _ c ~k surette bü
tün malzemeniz hı::zır mı? 

- H<zırdır bay ••• 
- 0 h . dP h'ln9 •••• bir VUntUrfa Of irin bakahm. -BiR FELAKET BiR MANi 

- Kocam iki gecedir eve gelmiyor. 
- Acaba ba ına bir felaket gelmi~ ol· 

masın? 

Yarim yar ise ge1sln 

Dağlar knr ise gelsin 

Bana yar mi bulunmaz Ağız )"er, } üz tılnnır - Hayır .. Asıl felakt-t e"·e döndüğii 
zaman ~der.ek .. AL:lı var ise ~el-.in 

l\ll'MlllllLI •••--w• -c:ıı-7•-•••• -- •- ------•• ---··-• 

-· rG 

lspanyol 
JVleselesi ikinci 
safa mı düşmüş? 

İzmirin yolunda vurdular heni 

Al kanlar içine koydular beni 

~ 

Tıp Aleminde 

••• 
Kanser mikrobik bir hastalık mıdır? 
Kanserin Serumla tedavisi mümkün mü? 
Viyana 
dün,,•a 

·~~~---=.-.-..... 411----~~~~-
Unlversitesinde yapllan son keşifler 

ttp aleminde bUyUk Umitler uyandırdı 

Z. V ekiletinde faaliyet 
~ıBir pulluk fabrikası kurulacak .. Her 

Kızın.çevresine sardılar beni.. • !'\ iftçi bir pulluk sahibi olacaktır 
Ah nınem vuruldum, derman ı:ıterım Ç . dt1 
lzmir valisinden ferman i~tr.rim 1 -BAŞTARAFI BtRtNCI SAHiFEDE- ğunu telgraf haberleri arasın .. 

lzmirin yolunda bır sıra dı.~ . 

Kör olsun dikeni yollara eke-n 

N I için hummalı bir faaliyet göze yazmıştık. Haber aldığımıza:~ 
·~ carpmaktadır. Atatürkün senelik re, toprak kanunu KamutaY !' .. 
~ . k 1 • ·1"'yetıf1 nutuklarında ve ba,vekil Celal Ba· cıkıncaya adar zmır vı a ·Jli 

yarın mesai programında yer al- de mevcut emvali metruke ve mı 
Ayrılıktır benim belimi büken mış bulunan zirai kalkınma plinı· ı emlak tesbit edilecektir. 'Jde
Ah ninem vuruldum derman isterim N nm hazrlanmasna çalışılıyor. En Şimdiye kadar yapılan tetkı l 

11 
~ I kısa zamanda l{öylünün asri zira- re göre lzmirde kabili ihy~ ,.0 3

1 
.. 

at aletleri ile teçhizi etr.afım:l_a tet- arazi miktarı, diğer bütün vı;Ye e
, ı' l<ikler hayli ilcrlemi~tir. Bu alet- lerimizden çoktur. Rum ve -~~01 

lerin yapılması için bir fabrika ku- nilerden metrük arazi, en mu ~e· 
rulması birinci planda dü,ünülü- kısmı tasfiye edilmi, ol111akla dan 

lzmir \ali inden ferman isterim 

BtR DUA 

Allah kimse.ri uy· r arb'Jı uy--:lık dU- 1 vor. Orta Anadolunun on iki vi- ı·aber bu'?'Ün başkaları taraf.ın 
şprmr-~in.. 

1 
ıayetinde bulunan altı yüz bin çiftçi işletilmektedir. 

1 
r: 

BiR BiLMECE 

T ariada biter, makine bükcr

Sabahtan sabaha yüzünü öper 

(Cevabı: Yarın) 

ailesinin h~r şeyden evvel hiç ol- Bunların meydana çıkantına ~t· 
N 1 mazsa birer pulluğa s_ahip o imala- için İzmir vilnyetinde ka~.a~·tıro el<· 

1 
• k · 1 · · 'k ı· ı ·· goru nı rı temin edılece tır. erı~ın J mn ıne . uzu~. 

1 
edil· 

~ VILA YETtMIZDE MiLLi tedır. Kadastro ı lerı ıkma ·f1iı1 
di2i takdirde emlak ve ara~arı 

EMLAK hakiki s bipleri meydana ~1 di 

1 
lacak ve fuzuli fagilleri ta:k~P ee'f 

Türk köylüsüne i,liyeceği ve ge- lecektir. Kadastro neticesı ~nifl 
çimini temin edeceği miktarda 

1 
dana çıkacak emlak ve ara~.rılt 

Dünkü bilmecemiz.in halli: Kara dut · toprak emin edilmesi için. toprak yekunu hakkında bazı ka 
k'1nununım heı7r1anmakta oldu- tahminler aınlmaktadır. 
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: TARiHi TEFRıKA : PiÇ KURUSU Rumen 

kabinesi 
( : H~vacılık 

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

54- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu kadın sen olacaksın T eosya •. 
-----------------··················-----------------

--0---

BAŞTARAFl 1 tNCI SAHJFEDE 
sebetler mevcuttur. Daha çok sami.ml
leşmesini ar.w ederiz. Sovyetlerin, di
ğer dostluklarunızla müvazi olarak, 
dostlarımızın dostu olması bakımından 
bizde hüsnliniyet bulmast gayet tabi
idir.• 

Bir rekor 
--=-

Vurster hava sür'at 
rekorunu kırmıftır 

imparatorun ciinbüş alemlerine hakim olacak .. Onu elde edecek 
- cMacaristan için bir şey söylemek 

istemez misiniz?• 1 rallliı~llml~· 

ve ona her dilediğini 
senden başkası 

yaptıracak fettan kadın 

olamaz Teoflya:. 

- cMacarislan, dirayetli başlar tara
fından idare ediliyor. Makul ve basi
retli olmaları bizim için bir kazançtır .. 1 
Ma.caristanla siyasetimiz, her giln inkl· 

Teoaya. dilfünliyordu. Biri.. Sarayda, impa.ratonm sarayın- yerine siz geleceksiniz değil mi? ,. f halindedir.> 
Bütün zeka ve kabiliyetlerini qletiyor, da, Uçüncü Mifelin cünbüş alemlerinde Teosya bu sözleri çok sert aöyleıtÜfti. Bükreş, 18 (AA) - Rador Ajanst 

Bardum hakiki maksadını anlamağa ça- mücadele edeceği adamm adı.. Diğeri Bardasın, babası hakkında söylediği lııldiriyor : 1 
lqıyordu. . 1 de Bardasan mevkiinden bu kadar emin son sözler kafa!ında uğulduyordu. Tataresko hükümeU dün gece saat 

- lmp,, ~t~ ~yında.: tm~ara- söz söylemesindeki ~~rar.. . . • j tmparatonın a~~ı: Biuınsın ~~. m~ı· 22,30 da krala giderek yemin etmiştir. 
torun cünbut alemlennde benim Bızans Babası daha benuz b~veki.ldı. hur ve fettnn fah11csının, ı-"'nn~l~ıgmden Başvekil Tataresko söylediği nutuk-
için mühim bir rol oynayacağını tahmin - Teklifinizi kabul edecek olursam l çolt feyler bildiğini hissetti. ta ez.cümle demiştir ki :• 1 
ediyonunuz. Dedi. Fakat bugüne kadar beni urayda, arzu ettiğiniz mcvkie ~- Derhal luı~ını ç:;ıttı. - Hilkümet memleketin rcsanet bulma-
bu alemlerde bulunmuı ve imparatoru makhğuna l:i."n v sıta olaaı.lı? - Tcklatcrimi lmbul ,,..•·..., ctrn~:n·.:k· st siyasetine devam edecektir. Bundan 
avucu içine alm&J başka kadın yok mu? - Bunu da yine teklifi kabul ettiği- te mı:ıhtarsınu:. Dedi. Yalnrz knbul et· en ziyade ıstifad,.. edecek olan müstah-
Ve ben o kadınlarla nasıl mücadele ede- niz zaman öğrenmiı olacalmıuz. rr.ediıriniz takdi:de Ukıbetinizin ne ola- stl sıntfı ve hılhas=::ı köyHi ve işçidir ... 
bilirim. - Son bir ıual dalu. •. Bugün Bwın· cağını kestirecek kader C!l ı:ekisi."tiz. Size Koy ekono-nısı hükümetın başlıca va· 

Bardu, her fCyİ çıktan açığa Teosyıı- sa İmparatordan sonra ,;e İmp:ı.retor ka- b"yük biri •''ili l c"sterdlnı. Bu İ.sti!{bal Z'Ü•lerinden bı.ri olacaktır. Bu hususta 

Ya anlabnak isted:M irin, kurnaz kadı- dar hhl..-im olan bir kimse vardır. Bu 1 lın- • • • · · • k -'-- • zırnatt' l·oop rattfçıl •ı ve saruıyicilığı ..,,. ,,. eynı zamana 61%!n ıçaı Oı;-a;unç netıı:e-

nm b"u"tün"' tereddütlerini izale edici iza. scye, mevki ve nüfuzu itibariyle herkes ı d b''' C b b •-(· tutac ... ktır. l"I ınl k l n tabii zenginlik· er c \•ere n r. cva mızı e~ cyorum 
hat v---kte tereddüt etmedi. gibi siz de itıuı.ta mccbw-&unuz. Bana ver- T w kail t • ı 1 r nm rasyonelk t ralm si ve nafıa iş-

"'"~ eosya aya a .ı. . • 
- Haklısın Teosya.. Dedi. Bu ıunlin d'Ciniz, vereceğiniz vazifelerde ya cnccl _ Muhterenı Barcbs hazretleri .• De- 1 "rı h.:ıkkında umu~m. hır progrnpı Yil· Berlın - Bütün Almon gazeteleri tay· 

çok mühim.. Evet •• Seneler ve seneler- olmak isterse? di. Tcldifinize karşı f:at'i ccvab[."nı size 1 pılarok d~rhal t.ıtbıkıne gcçılecekUr. yarecı Vurslerin kara tayyaresiyle dün· 
d beri • · b"" ~ ,, ı · B d •-~·•-- ıJd _,_ .. _1 d b'I Ordunun kuvveti ndirHmesıne de-en ımparatorun cün Uf aaem enne o.r asın ~aarı ç,at ı. ancım yann cıg e en sonra vere • ece- ya sür'at rekorunu ktrmLŞ bulunmlst 
L~ı_!__ lin '--d 1 ok d-ı:.:ı B .. vaın olunacakltr. Ve bu hüküınetin en 
111UU111 o Uf - an ar Y qu.. ugun .- Kimden bahsetmek istiyorsunuz? ğiın. yüksek vazifesi olacaktır. münasebetiyle sütunlar dolusu yazı 
de bu alemlere bir değil •• tki kadın ha- Dedi. Teosya, ... özlerini, dü•üm:elerini Niçin derhal vermiyorsunuz? d 1 V t ta · I ., .. - Devlet hayatında yeni usuller kona- neşre ıyor ar, urs er yyaresıy e sa-
ldın •• Bu iki kadmdan biri Uçüncü Mişe· anlamak İster ...ibi in .. uıratonın am .. •nı. Ne l,•dar fazla düc.ünerck ce tl "'11 k"l t 4 t l k b' ... -.....- ........ - - " vap k "d eden siyas t .. k ·ıu t 1 a e u ı ome re me re ı ır re-
lin bir cözdeti.. Diğeri de ku ka.rdetidir. z1 • dik verecek olursak yapacağım i;in, görece- ca ve ı ar c so ·u P a ı a· 
Faka E nın gö erme erek tane taııe cevap cakltr. Hüküınetin programında nizam I kor temin etmiştır. Vurster hava ~rt-

t.. vet.. Fakat aenİa bu cünbiq verdi: ğim vazifenin ehemmiyet ve genifliğini ı ·· d · l'ğ" • · d k d ğ 
Üemlerinde aad rekabet edeceğin bu ve otoriteye müstenit kurucu bir nas-ı arının. musaa esız ı ı ıçın e azan ı •ı 

kad..W n bir kaclen de&if •• Bir erkek- - Ba~i'ckil Sokolaristen bahsetmek 
0 ~'!::a:~ :::~a~~· yonnlistlık z.ıhniyeti hakim olacakıar. bu netıceden çok memnundur. Tayyare 

tir.. iruyBarc:tonnn .. T h-'-!1-· _ Pek ~ıa· •• Dedı'. Yann o'"ğleden •""n- Kral verdiği cevapta böyle bir prog-, bir kar fartınasıyle karştlaşml§hr. 
_ hnparatoc' mu? as. eosyanın mwu maksadım .. """ ramm tahakkuku içın tam bir müuhe- Dünynmn en çabuk adamları kimler-

anlayamadı. ra size göndereceğim emin adamlarım- ret vadetmiş ve kabınenın digw"'r siyasi dir ? 
- Hayır •• Baıka bir erkek.. Oçüncü d ı akı B " 

Mitelin yalnız kadmlann bulunduğu eğ- Onun Sokolaris ile yakın münasebeti- an biri cevabmazı e. a ır. u cevabı- unsurlarn da istinat etmesinden dolayı Bunu merak ettinızse şu rakkamlart 
ni bilmı"yordu '-ı· bu "ualin incctin.:ni an- nız ya e-et Olacakt•.. veya ff.. · t ı ı · · oku · lence llemlerine son günlerde bir erkek iL ... ... • •• .. .. ..yar.. memuunıye >eynn ey emışlır. yun . 

le ıirıniflir. Bu erkek öyle bir erkek ki.. lasın.. (Evet) olursa yarın akşam tekrar bura- Bükreş, 18 (ö.R) - Sekiz gün de- Halyan layyareci Angelo (Deniz tay-
Kadm ve eğlenceden, içkiden batka bir Maltsadt biran evvel Teosyayı kan- ya gelir, vazlfeniz hakkında daha etraflı vnın eden kabıne buhranından sonra ye- ynresıyle) 23 ılkteşrın 934 te saatte 709 

dannnkll. Acı ve muzaffer bir gülüıle: konuşuruz. 1 k ı t 208 t k t · t ley diifUnmiyen İmparatonm f>atmı dön· ~- nı Tntaresko kabinesı kralın huz.urun- ı ome re me re rıtc ınış ı. 
dürmU,tUr. Yalnm İmparatorun değil... - Bll§vekilimiz .• dedi. Baıvekil So- - Ya cevabun cıHayar •• » olursa.. da yemin vcrınıştir. Bu k.ı.bıne e kisi· l Alınan Vurster (Kara tayyaresiyle) 
B k 1 ' b h artık b d" d Bt.rdaa, Teo&yanın bu sualini duy"""· ütUn IU'Q' kadınlannan da bqlannı 0 ans yann 18 a u mw a ··- ııin ayni gibi olup ıçinde ayni partiden, 11 ıkinci teşrin 937 de saatte 611 kılo-
d yokt mazlığa celdi ve snlont!an çilib. j 
önclBırmGttGr o.. ur. yani liberal partisuıden daha iki naztr metre 4 metre katetmişti. 

D •• -1!-_ •--d d d -'-· Biraz sustu. - Bitmedi -,....._ - ar ka uı sözün en !r ...... u- \•ardır. Bunlar tıcarct ve endüstri ne- İngiliz Campbcll (Otomobılle) 30 ey-
yan ~ u-~ı :,.;.. ~ kadm deJG..°' Fada Deri gitmiı olduğunun f rlcma -=-- lu' l 9?5 te saatte 485 ktlometre 40 met· ~ ·.-· ı:>" Hırsızlık zaretiylc ztraatin endüstrileştirilmesi .... 
yalnız 0 erkek vardır. O mütbi, •. Yaman vardı. için yeni teşkil cdılen nezareti işgal et- re katetmiştir. 
bir teJdir. o bugUn İmparatora tahtın- . Sözü çabulc çevirdi. Menemcnuı Esatpaşa mahallesinden 1 
d tac:anclan _ Yann sabah v;?ya .. Herhangi bir Recep ve Ismail adlarında iki küçük: mişlerdir. Bny Tataresko daha geniş Alınan Henne (MotosikleLle) 30 ey-

an. .aqeç.. Dese Uçüncü Mi- k k lıir esas üzerınde yem bir kabine kur- hü 935 te, saatte 256 kilometre 40 met· 
tel dU,finmeden peki.. Der. Bütiln sa- sabah •• O da insan değil mi? Günün bi· çocu • ireç mevkiinde Rizanm ağaç· 1 k 

· d l d · l l k mak teşebbüsünde dığer partılerden mil· re aletmişlir. ra,, kadmı.,.., batta İmparatorun ıözdesi ruı e ölebilir •• O öldükten sonra da.. ann an zeylın ça ar ar en yakalruunış· 1 
ve im kardetf olduiu halde 

0 
adama _ Evet .. Baıvekil öldükten sonra da !ardır. zahercl gijremedığimten neticede kral B. İngiliz Campbell (Kano oto ile) 2 ey-

..A,__ .ı ................................................................................ , •• , Tatareskoyıı ve lıberal partisine itima· lul 937 de santte 208 kılometre 400 met-
rn-1.unuuriar. Fakat o •• Bunlarm hiç bi- ~ d k' k · · 

G .1 ıru te ıt eLmiştır. re atct.m.iştir. 
risine aldll'lf etmİ70I'. Bizim istediğimiz.. • • 9 
Benim iatecliiim bu adamı elde edecek onu yara Si Varş<wa, 18 (ö.R) - Ldı gazeteleri Franstz Paıllard (Bisıkleıle) 29 ey-
bir kadın bulmak.. Onun zayıf tarafmı yeni Romen kabinesinin te.şckki.ilünclc l lCıl 937 de saatte 137 kılometre 330 met-
Y•kabunak .. Bu kaduı vaaıtasiyle ona nU.- kralın şahsi ııufuzunu se-zınekte ve kral ı·e katelmi§tır. 
fa etmek.. Ona yine bu kadın vuduiy- -- Karolun ınulemedi olan bir z..alın da· I Avusluryah Ge.;pere (Kayakla) 19 

; W& JW 

i Haberleri 

Bir kadın 
-----

Tayyareciye 
Alman hava ordusunda 
yUzbatı rUtbesl varlldl 

Berlın ( 13 ıkınci tcşrın ) Anna Re
itsch hır kadın tnyyareci Alman hnva 
ordusunda yüzbaşt rütbesiyle taltif 
edılmiştir. Anna, Almanyada askeri bir 
rütbe taşımak şerefine mazhar olan ılk 
kadındtr. Haftalardan beri uçuşlarında 
en hayret vericl tecrübeler yapmakta 
tdı. Şimdi bütun gazeteler onun muvaf· 
faktyetlennden bahsediyorlar. 

Anna Reitsch 1912 de Silezyanın Hırs
berg kasabasında doğmuştur. Bir göz 
doktorunun kıztdtr. Babası ilim adamı 

oldugundan ktzmın doktor olmasını ls

ttyordti. Buyuyünce hakiki hevesinin 
tayyarecihkte, havalarda olduğunu his
setti. 1932 de Grümau tayyare ıncklc
bınd<.'n şeh deln:ımesini aldt. Daha ilk 
uçuşunda hocalarmın hayranlığınt top
lamıştı. O günden beri Anna Reitsch 
muvaffakıyetlen mu\•affak.ıyete koşmuş 

nıhayct Alman ordusunda ilk kadm as
ker tayyareci olarak yer almı.şltr. -tetmıştir. 

Fransız C hnselier ( Atla ) 29 haz.i .. 
ran 929 da saatte 70 kilometre kalet· 
mi.ştır . 

Bu rekoru temin eden at Lafayeltir. 
Amerıkalı Ovens (Ayakla) ağustos 

936 da saatte 35 kilomct~ 900 metre kıı

tetmiştir. 

Aınerıkah Sıck (Yüzerek) 6 mayl! 
935 te saatte G kilometre 350 metre ka· 
tetmıştır. le istediklerimizi yapbnnakbr. Bugün İçtimai ve ailevi hayab içinden kemiren bir dert, için. hıliye vekU!etıne geçmesini buna delil I şu bal 933 te sa~tte 130 ktlometre ka-

Bardaa nefes almak irft. bw" m'•.ıdet :için kanayan bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez gönül ya-: saymaktadır! lr. Var.şova siyasi mahafıl· ö 
1 

d __ ..... __________ h _______ _ 
r-· vu • d "h • . ıs ve e ınansın.. s· . t• ıuatu. :rası ır. Nice YUVALAR, iyi bir nası attan,· yerinde bir tavaiye·.: lerının fıkrınce kral Karolun nüfuzu 1 . 1 d J f ) tya rl 0 

d ak R d 
D"mi ve beraberce eve ge mış er ır. 

Soma, kelimeleria heceleri üı:erine ay- ! en mahrumiyet yüzünden bozulm ta, ne kadar GENÇLERE ~oınnnyn a nı·tmaktadır. 
n ayn basarak ili.ve etti: :dertlerini dökecek kimse bulamamak ve devalarmı bilememek: -=-- Dırektôrün genç karısı l:ocasınt ve arka- Sönmiyen kini 

- Bu kadın .. Sen olacakam.. Şimdi ~üzünden hayat istikametlerini tatırmaktndırlar. i Karısını <laşını karşıldmış, ı~eııye alınış yemek Amerikada Cleethorbı ıehrindc ana 
e.nladın mı Teoıya ?.. : : • : ve ıçki ıkrnın ctını.şllr. caddelerden birinde iki yaıh adam ara-

Decli. S GAZETEMiZ bu mühim hayat yaraıma ayrı bir yer ayırmıt-: --o- Esasen kafi miktarda ve ev\'elce içmış sında ıılle ve tokadı bol bir aokak ltav· 
BUıanam L!!C!_ -LI!'.'- --'-utlanna ya- :tır. Haftamn muayyen günlerinde sütunlarımızda ıoracag" ımz nö.=. Arkad,,.,, k k uunuı _._ ırua ıı:. wŞUUn oynun· olan direktör son içkı alc busbutun en-

kından tahit olmut ve ah.laksu:lı.k çuku- :nül dertlerinizin cevaplarına bulacak, bocaladığımz tereddüt: 
•..:...ı :· • d b ıa_· h t b" · t'k t vereb'l k · • ..Ja go"rünce.,. dmden geçınic: ve· ız.m•ı::tır. Bir mi.idciet runun ·~-e uzun zaman Y•~lf olan tçın ~ e ru aya ımza ır ıs ı ame ı ece sımz. Uı .,, ""' 

Teosya •• imparatorun amcuuun ne de- I\'EVYORK 1l (P.S.) _ Kaliforniy..ı sonra kendine geldığı zaman bir de n 

mele istediğini tamamen anlanıqta. B • y isminizin neşredilme&i- hava seferleri kumpanyast dırektürü B. 
1 gorsiın . r arısı il ark:ıdaşt sarmaş do· 

Bardaauı ba,vekil olmağı kurduğunu ıze azınız: ni fotem~ueniz on'! ~a Pot Rayt, nrk d:ı.şı Kimmel ile birlikte 
1 Jaş değıl mi~ Knn beynıne çtkan koc:ı 

esasen biliyordu. Demek o kendini ar- ayrıca ışaret eJını.z. bir gece eğlentiye gitmişler, geç vakıt.a 1 

tık bat•ekil sayıyor ve timdi de sarayı, .Mektuplarınız, bu gibi i,leri çolı iyi bilen mütahauıs bir pıiko-: 'kadıır içip eğlenmışlerdır. Direkt.ör B. derh 1 yerındcn fırlamış, t.abnncasını 
İnıparatoru elde ebnek idtiyocdu. :'oğumuza gönderilecek ue ceu~ları gazetemizde nefredilecek-: Rnyt arkadruıına: 1 kapmış ve hem knrısınl hem de arkad -

tki bUyük istifham burgusu Teosyanın :tir.. E - Bıziın Bcıyan çok kıskanıyor. Beni şını birer kurşunla yere scrdtkten sonra 
beynini lörpülemekte idi. : .................... ; ............................................................... : eve kadar gotı.ir ve heraber olduğumuzu 1 polıse gidip teslim olmuştur. 

görünce daha evvel koştu, kaptyl aç~ - Yai>~. ı;u-ı~I~d ne ;~ldW-_:-Rcfıka .. 
Karısına: yürürı:eniz yi.irüyün.. 1 Diye seslenir dereden cevap gelir: 

. -: ~man .. ~abam geliyor, yüzüı~ü ~ö- Oedı. __ V:zirler küçük oğlanı ç~gu·dılar., - Ne istiyorsWl, ya Adem oğlu. 
zunu ort ve bır tarafa saklan, .;enı gor- - Hukuındar babanızın emrı.. dedı- - Kızının sel&mını getirdim. Ki.içlik 
ınesııı.. ler. Bir elma bulup getıreceksiniz. Bu elınayı istiyor. 
Dcdı ise de geç katm~tt. Hükümdar öyle bir elma olacak ki bütün memleket _ Baş üslüne .. 

eve ,gırın~lı. ı yeyecck yine bitnuyecek. Eğer bu elma Delıkanlı ayakl.ırının ucunda ufacık 
Ayın on dördünden daha güzel peri yt tez vakıtta bulup getmnczseniz başı· hır elma buldu. Elmayı altr almaz doğru-

kızını karşısmua güruuce şark' diye sırt nız kesilecek. 1 b .d v · ı · .. . .. · . .. ca >a asının sarayma gı er. ezır en 
-~·wı.:•m• , uslu d~up luyıldı. Hukuındaı uı oğlu bunu duyunca çok b 1 - -~ uur. 

Aldılaı·, rayına götürdi.ı.ler. üzüldü ve müteessir bir halde evine gel- lşt · ted'ğ' · ı l" d" d _ - e as ı mız e mayı ge ır ım er. 
Kemlıııc geldıği zaman vezirlerini ba- ~ı: Kar~t .. peri km onu ociyle üziintü 1 Filhakika elmayt e\"Vela bütiln saray 

şma topladı: ıçınde gol'unce sordu· 

K 1 b v K B . . d ·d N d' ,_.~ halkı ve sonra bı.ilün şehir yerlerse de ap Um aga iz - Ben, mutlaka küçük oğlumun ka- - eycıgun ne er ın var. e ır ,ooy • •• . . • 
· t l -· ··ı·· k 1 . . . · hır turlil bıtıremezler. 

rı mı Le; erıın e uzu uyorsun .. Delı an ı, vezırlerın ıs· H'u-" d b .. .. · e sabıı· 
t d'kl · · .. 

1 
d U&Um ar unu gorunce yın -

Delikanlı derhal bot kaplumbağıı ka· rın evlerine gıılip hir bakaytm, ne Alem- Diye tultw·du. e 1 erı ,.eyı soy e 1•• sızlanır. 
huluna aaldınr. Alır ve ateıe atmak İt· deler... Vezirler: , , .. Peri kızı: - 111e de ille küçük oğlumun karısını 
ter:İ-t·· .. Dedi ve ilk once hiıyük oğlunun evine - Nasıl e>!uı-.. İnsan hiç kendi gt:lini- - Sen hiç merak elifle. dedi, Onların 
L_ ukumdarın oğlu bo~ kaplumbağa lu-. gitti. ne göz koyar ml dedilerse de hükümdara ınııksalları seni bir bahane ile öldüt"mek isterim •.• 
,uuı.... b Diye tutturur. Vezirler bu se(er de: 

aunu yalı:ıllamı.ş ocata atacaktı. Kız-, Büyük oğlu vezır km alm&Jlt ya. Ta- söz geçiremediler. ve eni ıtenin elınden almak .. Şimdi s~n 
t.\ğ~ b d .ı:. - Hükümdarım .. Bir şey daha istiye-

-
unu görünce çok yalvardı. bii onu miıkeınıncl buldu. ikisini de gii- - Siz.in de oğlumun da boyunlarınm o~ruca heni ilk defa kaplumbağa ha-

A l d tim .. derler ve delikanlıyl çağmrlar. 
Y k man heyim, dedi. Kabuğumu zel güzel yaşar görünce memnun oldu. cellada vurdurur ı:ıonra da kl!t alırım. im e bulduğun yere git. Orada bir dere 
~ ına, ben ne zaman istersen kabuğum. Ortanca oğluna gılt\. Yoksa ölmezden evvel bu i.şe çare bu· var. Derenin kenıı.rına otur ve üç defa - Hükümdar babanız. tekrar emredi-

; ~karı~. O da bir zengin tticcar km alınıştı. tun.. Refika diye seslen .. Refika benim anne· yorlar. Öyle bir çadır bulacaksınız ki dil-

._ a t deJıkanlı dinlemedi. Kabuğu Yıl· Omm da evini ınuntauıın ve gfrr~l bul- Dedi. Vc~irler düşündüler, taşındılar ınin adıdır. Suyun üzerine çtkarak sen-( ~~lü h~linde iken bir ceviz k~buğ11Dun 
: Ocala attr. du. hiiktimdara: den istediğini aoracakttr. o zaman ona: ıçıne gırecek. Açtldığı zaman ıse yalnız 

tna~ rtık llı:iai de me.;ut ve bahtiyar yaşı- - Bakalım bizim küçük oğlan kal)- - O~lunuzdur, yapılmast güç birşey - Kızından selilm getirdim. Küçük 
1 
bir köşesine büfün memleketi alacak, di-

~adalar. lumbağası ile ne Alemde.. i teriz! dedıler .• Getirmezse boynun cel- elmayt isliyor dersin ve elına}'t alıp ge-ı ğer üç köşesi boJ kalacak. Eğer btiyle bir 
lfQL bir zaman geçti. Diyerek küçük oğlunun evinin yolunu l IAtbr, deriz tabii getiremez. Celllda ve· ı tirirsin. çadm tel. vakılta bulmauawz boynunuz 

ıı:Otndar: 1 L ı ı _ B~i . tuttu. De i~an ı babasının ge dili .~man rinz. Kar1.1ını da aiu alıraz. Delikanlı karat peri luzını.n dedili gi-, ceUid4ır. 
m oğlanları evlendırıiik. Onla- evde yoktu. Onıı evinı- doğru ıı:e-tai.tüad Hükümdar bu kurtıedtlt beğendL bide~ ltet\Artna aıiıter ve ~ d..f•· _ tlileaı•; _ . 

HALK 
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MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

- 3 -

gast olmuştur. Kavganın seyircileri bir
lıirinin boğazına unlmıı olan bu iki ll\
tiyarı güç bel& ayırarak polise teslim et
miilerdir. Poliste ifadeleri alınarak hü
viyetleri le f>it edılen lcavgac.ılardan biri 
Evııns, diğeri de F ormant adında bir 
ndıı.nıdır. 

Evan , bund n yarım asır evvel F or· 
mantın kendisine cyalancı ı~ dediğini ve 
o günden beri bu hakareti unutamadığı· 
nı, yarım asırdanberi karşılaşmamıt ol· 
duğu Formantı görür görmez tanıdığınİ 
ve aklından çıkmamış olan bu hakaretin 
elli yıldanberi tasarladığı hıncını çıkar· 
mı)•a karar verdiğini söylemiştir. 

iki aksakallı adaman yerlerde yuvarla• 
narak elli yıllık bir davayı halletmeio 
uğraşmaları, epey gülünç ve gülünç ol• 
duiu kadar da acıklı bir sahnedir. 

Köstencede 
Korkunç bir botuıma 

Bundan birkaç gün evvel Köıtence 
lim nındaki meyhanelerden birinde kor
kunç bir f8.cia olmuttur. Birkaç gemicl 
Nıkolay adındaki adamm meyhaneaine 
gelerek şarap istemişlerdir. Fakat. mey
haneci, bu müıterilerin sarhot oldukta· 
nnı görünce, ıarap vermemiı: küplere 
binen sarhoılar, derhal meyhanecinin 
boğuına sanlmıılar ve biçaklan çekerek 
adamcaiızı delılc detilc ettikten eonra, 
kefaaını kcaip almıflardır. ilk önce h&· 
disenin deh,eti kartıRnda taflnp afal· 
layan garson ve hizmetçiler, hep.i bir 
araya gelerek aarhoı tayfalar üzerine tal· 
dırmıılardar. Korkunç bir ltoiufmada. 
aonra gemicileri bir odaya bltan garson
lar. bet gemiciyi param parça edec-elr 
öldürmüflerdir. Neden sonra hldiserf 
haber alan polia, ciaa7eti itlemit olaftlan 
...İD te.kif ~. 
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Orucun ucuzu ALTIN MiGFERLİ 
Yazan: Eczacı KEMAL AKTAŞ Çi 

Karısından şüphe eden 
bir Çini" kocanın tüyler 

ürpert · ci . intikam 

Oruç tutmanın bir de edebiyatı vardır, 

orucu .satanlar, başkası nam ve hesabına 

oruç tutanlar olduğunu, orucun en ince 
tarafının b ir tiryak iJik etrafında toplan-

Casus Kadın 
rzzy...z..zz.zzzzzr...rJ.:ZZZrr.LTJZraz:zrJ:Z.7J...z727ZZl 

Marlh Rlchard'ın Habraları 
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Narin Kamış ___ .. __ _ 
ihanet Kocasına 

etmediğini ispat 
için geniş yüzlü bı-

. çağı kaptığı gibi .. 
bir parmağını ko
pardı ve sordu : 
Şimdi masum oldu
ğuma inandın mı? 

-0---

Fakat kocası 
---·---

büyük bir soğuk 
kanlılıkla ve vah
fetle haykırdı: Ha
yır.. inanmadım .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kaput tüccannın hu sözlCTi ltadıncnğı

;;m aldım ba§ından alm1ştı. 

Artılı: ne uyku sersemliği kalmıştı ne 

Lir ~Y·· 
Böyle hir ~üphe ~c böyle bit .ithamın 

nerelere L:adar uzanabileceğini pek alfı 
bilen ve kocasına nsln, hiç bir euretle jha
:net etmeği aklından hile geçirmem~ olan 
kadıncaKıZ derhal -gözlerinden iki çeeme 
ya~lar boşanarak kocasının ayaklarına 

kapanıyor. 

- Seni bütün tannlarm üzerine yemin 
~derck temin ederim ki bu ıöylediğin 
ıeylnden benim zerre kadar malumatım 
yok. Ben aenin namusunu ve kendi na
ımıaumu §imdiye hdın o1duğu gibi bun
dan sonra da ayni dikkat ,.e titizlikle mu
hafaza ettim, edeceğim. Ben masumum. 
Ben auçsuz.um. Seni iğfal etmişler. 

Fakat Vong-Fu-Sing, ]uımıı cNarin ka
mı~>ın bu ıözlerini dinliyccek vaz.iyetıe 
~eğildi. 

- Yalan.. diye bağudı ..• Yalan ıöy
)üyonun. 

Bayan (Narin Kam~) büyük bir ıü
lıünetle: 

- Yalan mı eöy)iyorum. 
Dedi. Kocası tekrarladı. 

- Evet .. Yalan ıöyleyorııun .. 
- O halde doğıu ıöylediğimi san:ı 

iebat edeceğim .. 

Genç kadın yerinden kalktı. Mutba~a 
aitti. 

Biraz aonra elinde büyük ve enli ke
narlı bir biçaltla geldi. Sol elini masanın 

üzerine koydu. Sağ eli ile pala gibi geniş 
yüzlü biçağı kaldırdı ve bir vuru4ta aol 
r.linin akik ve yüzük tn§ıyan tBhadet par
mnğını uçurdu. 

Bayan •Narin Kamı~>ın yüzünde en 
11fak bir ıztırap takallfuu gözükmedi. 
. Parmak kopmuş ve yere dü~mü,tü . 

Vong-Fu-Sing'in ııurabnda da hiç bir 
fleği~iklik gözükmemişti. 
...,.._ - - - --·;;=- --

Cf'nÇ kadın, müteessir bir sesle: 
- inanmadın mı bana. 
Dedi. Çinli koca ayni 7alim tavn ,.e 

r..yni hissi2Jiği içinde cevnp "\'erdi. 
-- Ha),T. 

Genç k .. dın: 
- Masum olduğuma sana isbat ede

ceğim ... 
Dedi. Kalktı. Yatağın kenarına otur-

du .• 
Bi1 bacağını altına 1ı:.ıvndı: 
Diğer bacağını uzattı. 

Uzun pantalonunun paçalarını yukarı· 
ya aıvadı. 

Çoıaplarını çıkardı. 

ayırdıktan aonr:ı 

Ll-Çaoyı çağırdı. 

- Bu kopuk 

beş saat daha ucuz. Dostumun sözünü 
şimdi iyi anlamıştım. Güldüm, eğildi ku
lağıma dedi ki: 

- Ben tüccarım, her işi ticaret zavi
yesinden görürüm. Benim gibi gençU-

ev Kar gibi beyaz baldm meydana çıktı. 
Geniş yüzlü biçağı tekrar eline aldı. 
Ve •.• 

ihtiyar kadın, emektar halayık eli- ~. Cüzelyalıda, tramvay caddeıin-
Çao idi. 1 de 102 7 numaralı ve altı odalı, de-

Bir vuruıta baldırını kopardı. Elinde kağıda ımnh paket te cNarin 
Kan.. oluk gibi akmrığa başladı. Kamı§> ın kocaın tarafından kesilmi,, 
Bayan .-Narin Kamış> bir çılgın gibi koparılmış ayağı idi. 

nize kar~ı. bütün konforlu ev ıatı

Jıktır. Jıteklilerin mezkur eve mü-
racaatleri ilan olunur. 

biçağını bacağındaki yaraya vurmağa de- Bayan cNıırin Kamış> bana, yukarıda 1-5 S. 6 
Yam ediyor, ıztırabının ıiddet'i arasında rıizc anlattığım hilcayeııini anlattı ve bu ~~~.JC'lliCllillmDl••&rl!ll 
ve hıçknarak bağınyordu: faciaya bu suretle vakıf oldum. p-s 

- inanmadın mı .. inanmadın mı. ma- Zavallı kadıncağız yalvanyordu: Foto 
ııum olduğuma.. ıana ihanet etmediği- - Aman doktor, diyordu, ne olur 

lzmirin en yu''kaek aan'atkiri me.. daha jnonmodın mı)".. Bu kopuk ayağımı yine yerine tak .. oJan FOTO KEMAL yü)uek 
Biraı ıonra, gerek duyduğu tahammül Bunun imkinıı:z olduğunu ıöylcdim. atelyeıini en ıon ıiıtem maki-

edilmez acının tesiri, Ct'rek oluk gibi akan Ağlach... Sızladı... Tekrar yalvudı. 1 } na ara takviye eylemittir. 
lanın sebep olduğu dermanaızlık ile ıağ Böyle tek bacaklı ' 'aziyeti ile kocasının ' Fotoğraf, aan'atının bütün 
kolu yanına dü,,tü. Ve kendi de baygın ho,una gitmjyeceğinden korktuğunu söy- incelikleriyle bu atelyede enfea 
bir halde arka üıtü yatağa yuvarlandı ... ledi. resimler çıkanlmaktadır. Bir 

Bu kanlı, feci ıahneyi Vong-Fu-Sing Hakkı vardı ama .• Elimden ve fennin kerre müracaat ediniz. 
kılını kıpırdatmadan ve en ufak bir te- elinden bir§ey gelmezdi. Müteeı~ir bir ADRES: Hükümet kaqiain-
CS!Ür bile duymadan seyretmi,ti. halde evine Jöndü. da 36 No. Manevra ve reıİın 

Karısının bayıldığını, kendinden geç- K kart tall öfkesinden titriyordu. Birdenbire ar-
aput tüccan Vong-Fu-Sing nihayet J>OI an bu atelyeden te-

tiğini gören kaput tüccarı, yerinden kalk- k mın· olunabilir' • tık kendi.sini tutamıyacağmı anlıyarak 
arısının auçlu olmadığını anlamı,tı. 1 

tı. Yatağın ucuna düşen geni' :>ilzlü bi- bir tek kelime söylemeden uzakl~tı. 
çağı aldı. Sarho§ polis müdürünün saçma sözle- ~111!0:l:llllDlllD!iı•111••••••ıll Nihayet ak§am olduğu için Zuidkuta 

V h b ~ rine kanarak mesut yaıadığı karısına iş- . 
a ~i ir aaluırı,la biçnğın keskin ağ- zırla.. tstediğin gibi dö§e.. Daya.. Ben gıttim. 

zını, bayan (Narin Kamı") ın kendi eli kence ettiğinden, llhrap verdiğinden ve Uzaktan Jenevyevin bana doğru geldi-
.. ba~ka bir kadın .. Senin üstüne bir ortak 

ile açtığı baldır yarasına çılgınca indir- onu tele bacaltlı bıraktığından mütees- Alni gördilm. 
eirdi. getireceğim .. 

meğe ba~ladı. - BITMEDI- Büyük bir tatlılık ve bir mahcubiyet-
Vurdu ..• Vurdu •.• Vurdu. . . Fakat tek bacaklı 1'adınla da inııan le: 
Ve sonra .• Biçoğı bir tarafa fırlattı. mütemadiyen yaşayamazdı )a.. Bunu r y ARIN: - Ani hiddetimden dolayı bana darıl-

Attı. Tamam en parçlanmı, bacağı dizi- açıkça kanıma söyledi. maym, dedi, durmadan çalışmak sinirle-
ne dayadı. Elleri ile ayağı tuttu ve . •• Bo- Ve: ~ Çinde rimi bozuyor. Sonra, LUsinin Dilnkerke 
ğuk bir çıtırdı ile zavallı ve baygın kadı- - Kancığım.. Dedi. Ne çare.. Ka- İ 

1 
yalnız gitmesi düşüncesi beni endişeye 

nın ayağını diz kapağından .kopardı. dere rızadan başka yapacak bir§ey 'yok. i TiyafTO 1 düşiirüyor. Onunla beraber gitmeni.tl 
Son kalan et bağlarını da biçalda Bari ~vde kendi elinle bana bir oda lıa-C1P51!;a;IWWW~SIJI !Nil- tercih ederdim • 

Kemal 
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Kırmızı= 
.,.nır . , rakını tahrik etti. I dım. Bahçe kapısı kilitli idi. Bahçenin çıktı . 

Sakallı 
- GürültUlerin ne olduğunu anlıya-, etrafını çeviren yUksek duvarın bir ya- Biraz sonra içeriye girdi. 

madınız mı? nında bulunan ağaca tırmandım . .Ajaç· - Telefon ettim, dedi. Pilon 
- Hayır. Esasen üzerinde fazla dura-ı tan duvarın üstUne ve duvardan da ao- geliyor. 

hemen 

ADAM 
ZABITA ROMANI 
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Ben Korsikalıyım Rene!. 
Babamın k atillerinin cezalarını görmedikçe 
gözlerime uyku girmez . Bir kadının erkek 
kadar cesareti olduğunu size ispat edeceğim 
1 lerif böyle söyledikten sonra kapıyı! Ne yapıp yapıp buradnn kurtulmak ve 

lapadı. Gitti. babamin intikamını almak istiyordum. 
O gün ve ertesi gün nası geçti, h iç ha- Arasıra evin nltındnn bir takım gürültU-

4ırımda değil .• Yemek yemiyordum. Uy- ]er duyuyorum. Gürilltüler yalnız gece
tku uyumuyordum. Alçakca.sına öldürü- Jeri işitiliyordu. Bunların ne gürültüsü 
len zavallı babamı düşünerek boyuna olduğunu bir tilrlü anlıyamadım.. Bir 
ıığlıyordum. motör uğultusuna benziyordu. Munta-
Babamın bu haydutlar tarafından öl- zam fn.sılnlarla sanki çekiç vuruşları gibi 

aUrülmüş olması kafnmda intikam al- sesler geliyordu. 
mak düsüncesıni uyandmh. Genç kızın bu eöı.leri gazetecinin me-

madım. Çünkü düşüncelerim büsbütün kağa atJadım. Genç kızın yanına oturdu. 

başka idi. Bir an evvel buradan kaçmak · Arkama falan bakmadan bütUn kuv- Elini eline aldı. 
istiyordum. velimle koşrnağa başladım. Bir an evvel Okşamağa başladı. 

Bu gece elime büyük bir fırsat geçti. Parise dönmek istiyordum. Sonra birden ayağa kalktı. 
Otomobl1in ParicJe gittiğini duydum. Bir kamyon geçiyordu. Şoföre yolumu - Biyanka .. Beni biraz daha bekliye-

Evde insan sesler} kesildi, Yalnız bir ki- şa~ırdığımı .söyledim. Eyi bir adam imiş. ceksin, ben hemen gidip yakında bulu-
şi kalmıştı. O da şaşı herifti. .Beni kamyona aldı. nan bir garajda otomobilimi çıkarıp ge-

- Demek haydutlar kalabalıktı. Rene Binnkanın sözünü kesti : lecf'ğim, O zamana kadar da Filon gelir. 
- Evet.. konuşmalanna ve ayak !'ies- - Yavrum, hemen polis merkezine Seni evine bırakırız ve polis müfettişi 

lcrinc bakılırsa hiç değilse üç kişi idiler . başvurmanız ve meseleyi anlatmanız da- i1e beraber biz ikimiz haydutları yakala
Yani Andriko, şaşı herif, ve bir de baş- ha kolay olmaz mıydı? Bu suretle herif- mağa gideriz. 
kası. . leri yakalatmış oluraunuz. B iyanka adeta haykırdı: 

Bu sırada yanımdaki odadan horlama Genç kızın sararmış yanaklarında ha- - Beni evime mi bırakacaksınız. As-
ses1eri duydum. fif bir kırmızılık peyda oldu. la .. Ben de .slzinle beraber gideceğim.Si-

Odanın tek penceresinin kanatlan içe
riden çivili idi. Uzun zamandanberi ateş 

yakılmamış oda §Öminesinin içinde paslı 
bir demir buldum. Pencerenin çivilerini 

.sökmek için epiy uğraştım. Bir taraftan 
da gürüllti etmemeğe çalışıyordum. Ya
nımdaki o<Uıda §aşı herif hllA horhyor
du. 

Nihayet pencereyi açmala muvaffak 
oldum. Odam evin birinci lta1ında idi 
Pencereden apAıya ancak iki, iki bu çuk 
metre yUbelrtl. Hemen bahgeye atla-

- Haklısınız, dedi. Fakat o esnada 
bunu düşünecek vaziyette değildim, çün
kü .. 

- E .. Çünkü .. 
- Bir an evvel Parlse gelmek ve .. Ve 

sizi bulmak istiyordum. 
Bu cevap Renenin hoşuna gitti. 
Erkeklik hblerini olqadı. 

- Derhal harekete aeçmemlE lhım, 
dedJ. Beni burada bir u bekleyin, ben 
Pilona telefon edfoeAbn. 
Btanbyı yahıa bırıwü Odadan 

ze yol göstereceğim. Bana bir tabanca 
ver Reqe. Bir kadının icap ettiği zaman 
bir erkek gibi cesur olduğunu slze ispat 

edeceğim. Siz daha beni tanımıyorsu

nuz. Ben, babamın intikamını almak is-
• tiyorum. 

Biraz durdu. Nefes aldıktan sonrn de
vam etü. 

- Ben Koraikalıyım. Babamın katil
lerJ ceza1arını görmedikçe gözUme uyku 
ginnez. 

- BJTMEDI-

Diye bağırdı. Annesi de sert bir tu'Ul"4 

la sordu: 
- Niçin kalamaz? 
- Fakat o hasta bakıcı değil ki. 
- Ha.'!ta bakıcı yardımcısı olur. 
LUsi daha çılgın bir hiddetle bağırdı: 
- Hayır! Hayır! Zaten beni de .. 
Fakat, annesi, tehditkar bir tavurla 

onun karşısına dikildi: 
- Susacak mısın aptal kız! 
Lfüi hınçkırarak odasına gitti. 
Jenevyev hep ayni şefkatle bana: 
- Kızımın bu garip hallerine aldır

mayın! 

Ded i. 
Ertesi gün Jenevyev oturduğu evin 

odalarından birinin askeri makamlar 1a· 
rafından i~ga1 edildiğini, beni çok ly1 
kalpli bir ailenin evine götüreceğini ve 
bu ailenin yanlarında oturmaklığımdan 
büyük bir zevk duyacaklarını söyledi. 

Gece, soğuk ve yağmurlu bir havada. 
yo1a çıktık. Önümüzde, top gürüyor ve 
obüslerin ıslıkarı havayı yırtıyordu. 

üç çeyrek saat sonra nihayet blr k&-
yün ilk evlerine geldik. 

Jenveyev: 

- Adenkerk köyü! dedi. 
Pancurları kapalı kUçlik b ir otelin 

önünde durdu, kapıyı yavaşça Uç defa 
vurdu. 

Bir hayli m üddet sonra beyaz takke 
geymiş ihtiyar b ir kadın kapıyı açtı ve 
sevinçli b ir tavırlar : 

- A . s·z misin iz madam JenevyeoJ 
dedi. Kaç zamandır sizi görmiyoruz. 

- J izet teyze size b ir arkadaşımı tak· 
d im edeyim. 
Kalaylı bir tezgah ve etrafında sandal

ynlar bulunan masalarla döşeli , geniş, •1• 
çak, isl i ve pis b ir odaya girdik. Sönınelc 
üzere bulunan bir ateşin önünde ihdyıır 
bir adam oturuyordu. 

Jenevyev, onu bana takdim ederell: 
1 

- Işte J ilsen baba ... Eyi bir ibtlY•' 
dedi. 

- Bitmedi -
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Pardayan ile Dangolem otelde kendi- nın bulunduğu tarafa çevirdi. Orada, a
leri için hazırlanan daireye çekildiler. ğaca bağlı bir hayvan gördü. Yanında 
Pardnynn otelin hcı· tarafını biliyordu. da iki kuvvetli hayvanın koşulu bulun
Bu defa evvelce oturduğu odanın yanın- duğu araba duruyordu. Bir hizmetçi de 
daki odayı tercih etti. Iki gün ve iki ge-ı kestane agaçlıırının gölgesind;.') oturmuş 
ce sükCtnetle geçti. 'Üçüncü günü sabahı bunlara nezaret ediyordu. 
erkenden sokağa çıktılar. ı Morever mırıldandı: 

Vakayii iyi ktıvrıyabilmek için kayd- - Ala!. Herşey yolunda .. Yirmi da-
eylemck J.azımdır k i Şövalyenin sokağa kika sonra küçük çingene güzeli benim 
çıktığı gün Jak Kleman atıldığı zından- olacak .. Fnkat onu ne yapacağım? .. Adam 
da dördüncü gününü geçiriyordu. Kro- sen de .. Madnm ki o ne beni himayeden 
asla Pikvikin manastıra yerleştiklerinin aciz bulunan Dük, ne düşmanımız Par-. 
onuncu günü idi. dayanın olacak .. Hemen arabaya tıkar, 

Pardayan eski Tampel sokağına doğ-ı beygire ntlnr,nihnyet dört günde Orleanı 
ru yollandı. boylarım. Ne yapacağımızı orada düşü-
Şarl sordu: nürüın. Allaha ısmarladık. Allaha ısmar-
- Dö Gizin konağına mı gidiyoruz? ladık Giz! .. Allaha ısmarladık Farda-
- Belld Morevere rastlarız diye ko- •yan! ... 

Sanat 
Ulrunda mHronları 
feda eden kadın 

~ocL o 
ANKARA RADYOSU 

öğle neşriyatı 

Saat 
12,30 - 12,50 Muhtelif plAk neşriyatı 
12.50 - 13,15 PlAk Türk musikisi ve halk 

şarkıları 4 

13,15 - 13.30 Dahili ve harici haberler 

Akşam neşriyatı 

18,30 - 18,40 Plfık neşriyatı 
18,40 ~ 19 Ingilizce ders (Az.ime !pek) 
19.00 - 19,30 Türk musikisi ve halk şar- 1 

kıları 

(Hüsnüye ve arkadaşları) 1 
19,30 - 19,45 Saat ayarı ve Arapça neş-

riyat 1 
19,45 - 20,15 Türk musikisi ve halk şar

kıları (Sci-vet Adnan ve ar
kadaşları) 

20,15 - 20,45 Saksafon solo : Nihat Escn-
gin (Piyanoda Marsel Bi) 

20,4.5 - 21,00 Plakla dans musik.isl 
21100 - 21,15 Ajans haberleri 
21,15 - 22-00 Stüdyo Salon orkestrası 

1 - Lalo La Sieste 

~e·;şk;· .. ·;·~;r~k~i·i~;d~~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mikan er Mihracasının · 
ellinci yıldönümü 

Hindistanda· yapılan şenlikler 

nağı.n civarında dolaşacağız. 1 Bu sözlerden sonra Parise dönmüş, 
HEDDY KIF.SLER - Daima Morever! ondan ne çıka- o koca şehire bir nazar !ırlatmışb. morr 

Hollyvood (ikinci te,rin) - Çek ar- • cak? Pardayan yirmi adım gerisinde•idi.Şö- 3 _ Lalo Guitare 

2 - Denizetti 

tistlerinden Heddy Kieslerin <E.tıtau 
- Size evvelce de söyledim. Morever valye yanındaki Şarla durmasını işaret . , 

1 
ilah f b 4 _ Waldteufcl Deux a Deux 

Gizin ne yaptığını, ne düşündüğilnil, bi- etti. Yalnız başına ileriled.i. On adım da- fılmınden sonra Avus~rya; 9 
d.v. a -:. 5 _ Pouget Au Bays des Cigale no.1 

lir. Bi:r.e Vlyoletta hakkında iln doğru ha attı. 1 rikatörü Mandl ile nası ev en ıgı ma· 21.55 - 22 Yarınki program ve lstik-
fl\alumatı verebilecek te Dö Gizdir. Al- Morever bunu görünce asılmağa giden lumdur. Sanat hayatına ~lan derin afk~ 
la h,_... ı 'b· · b' k.ld b yüı.ünden bu yüzlerce mılyonluk servetı lal marşı 

ha başvurmadan evvel evliyalara sığın ma Kum ar gı ı garıp ır şe ı e aşını .. ff J lSTANBUL RADYOSU 
k • · · · · · k la terkeden 1-leddy Kiesler, mueve a an ?na lazımdır. Eğer sız arzu etmıyorsanız sağa sola çevırcrek kendısıne ba an rı H 

11 
d 

1 
. 

;L• •• • • d ld 'h k k ld. Harlovu stihl&f için o yvoo a ge ~ -.;ı Yüz muhafızını yarar saraya gırerız. I seyre a ı. Nı ayet arşı arşıya ge ı- h d .. 
1 •• •v• • • : tir. Bu geliş sinema payıtll tın a gun er-

- Bu aoyledıgınız şey ımkansızdır. ler. ld b . H dd . . . · t f nd-'-" ı~ ""' ka en erı e y nın ı.smı e ra ı .,..., a ,.. 
~ a t ne için Gizin yakınlarından yalnız Kaçmak imkansızdı. Zira korkudan f ç k t. t ' • 
ı. . . .. kayı cvkaliide arttırmıştır. e ar ıs ınm "'Oreverl arıyoruz da Manivelden sormı- Moreverin bacaklan tıtrıyordu. Muda-

1 
• d H ll 

.. popülaritesi pek az nman a o yvoo-~Otuz.?. faaya teşebbus eylemek te faydasızdı. ı d ·h . ı .. ·· h 
. . . . . . • . un en m~ ur sıması o acagına fUp c - ÇUnkü bır taşla ıkı ~ vurmak ıstı- Müsavı silahla karşılaşmak bıle Çakal 

~Otuz. Yani hem sizin, hem de benim ile arslanın karşılaşmasından başka bir 
işiınl görmek istiyorum. Onunla aramız-ı şey değildi. 
da görillecek bir hesap var. Bu hesabı Morever korku ve ümitsizlik içinde et
&örnıek için hayli zamandanberi arka- rafına bakındıktan sonra göı.l~rini yere 
sından ko§uyordum. dikti. Hali ile sanki burası benim meza-

V' erilen izahat makul olmakla beraber rım olacak demek ,istiyordu. 
Ciıin konağının kapısına yaklaştılar.Sa- Nihayet ağzından biı:çok kelimeler dö
rayda hummalı bir faaliy.et vardı. Pari- küldü. Bunlardan bir mfına çıkarmak 
sin faaliyet merkezi buraaı idi. Halk ka- mümkün değildi. .Sö,.Ylcmek istediği şu 
labalığı göze çarpıyor. H!kimler, müd- idi: 
defUrnumiler, avukatlar büyük lptpıdan - Benden ne istiy.orsunuz? 
içeriye girip çıkıyorlardı. Etrafta devri- Pardayan soğukkanlılıkla cevap verdi: 
Yeler dola.Pyor, kapıyı yirmi dört kişi _ Bakınız mösyö, bende kılınç ile 

bırakmıyor. 

[eoRSA] 
OZOM 

Çu. Alıcı· 

295 Esnaf Bank 12 75 
86 J<;. Taner 12 25 
92 O. Kurumu 1 3 

Fi:ı.t' 
'16 
ıs 50 
15 50 

52 Emin K. 14 125 14 125 
14 50 39 A. R. Oı.ümcü 1 3 75 

32 J. Ta.ranta 15 15 
32 F. Abdullah 15 5 O 15 50 

bekliyordu, ~valve ile Dük bu kalaba-
} '-r-' ~ hançer var! Sizde tle ayn'i sfllhfar 'lnev- 22 Albayrak 14 625 14 
ık halkın araaına sokuldular. Kimseye cut.. Gerçi bende bir tabanca varsa da 2 1 Ş. Btrlcuya 

7Ş 
50 

kendilerini .sezd.irıneden kapırun yanı~a. 
k onu kaçm~k istediğiniz takdirde kulla- l·8 Ş. Rem%i 
adar yaklqlılar. Bu arş.da ,Morever ile .. < 21 Bettik...C og .. lu 

10 15 
İ6 50 ' 15 

n ı Lokl k nacagım. 1 ,_. ... 
USs er , ve Manive]J.n saraya gir- . . • ... . . 18 P. Klark 

t 4 75 14 75 

diki .... : .. : ·· dili ç.ı.. __ 1__ b kl Sızden ne ıstedıgımı soruyorsunuz. Sı-
~ gor er1 ,._.~,-4111 e eme- . . ı ı 4 ş R H 

ğe ka rd',_ .a.-.ı-- tl . 17.i öldürmek is'tiyôrum. Korkmaymıt.Sı- · . ıza . 
rar ve uer. ~-~ saa er g~ı- • . • · 1 ı o M Al" K 

12 15 
17 50 18 50 
ıs 25 ıs 25 Yor f k t n1ar b•H. d b 1 ze katiyen acı verecek degılıın. On altı · ı · 

a a o 4"" saray a u unuyor- . . . . .. \ k k . 7 Jiro ve Şü. IQ J 6 lardı u-ı~• Şa 1 1.-~ka d. 1 . h senedenberı sıze verdıgım ·or u, aynı 
• nit wa r ~ en l§e er ız ar . . 1 4 E.. C 1 

etıneğe başlaml§tı: , müdde: zarfında ?enim. çe'kti~ı~ -~~ır~p- 4 Ş. H~~ıı'ip 
- l<;Imbillr? dedi. Belkl ile çıkmaz- la bllşba~~dıt. En'lın olunuz kı, sı~ı oldur- 1 73 7 

1 S 25 15 2S 
14 75 , .. 75 

la.r B lki d ka k d k 't . mekle dunyayı nefrete şayan bır mah-
1 · e e ar apı an çı ıp gı mış- hikt ki.ır'iıtaracağım. . 137335 
erdir. an 1 )8072 
Taın b b ·· ·ı d .. ilndil Şil1!diye kadar birçok de~alar, kendi 

l<a u sıra u uç ası za e gor · hayatımı kurtarmak içutoir düşmanı öl- lS/l l/937 
b· Pıdan çıkınca yol üstünde aralanda , FiATLERl: 

ÇEKtRDfil~!Z OZOM 
1raı komqtular. Sonra Bus:ü jle Mani- dUrürken çok büyük vicdan azabı duy-

\.>•} k k b l Çek. üzüm Nu. 7 
" o1kola girip Moreverden ayrıldılar. dum. Fa at siz enim dostum deği siniz. > > > 

8 
12 50 
13 25 
14 00 
15 50 
ıs so 

.:-ıorever bir müddet olduğtı. yerde dil- Fakat beşeriyet için zararlı bir adamsı- > > > 
9 

§tindu. O da yürümeğe ba§ladı. ruz. > :. > ı o 
ŞarJ .tnınldandı: - Bitmedi -
- :Su sefer onu yakalarız. 
l>ardayan cevap vermedi. Hem gülil-

~·or, hem de gözüyle onu takip ediyordu. 
~orever Tampel kapısına doğru yürü- • 

----:---

.Hilal 
> 

> 

• 
> il 
> 1 ı 23 00 

lNCIR 
· ~- · 1 

Çu. Alıcı Fiat 
6 50 8 50 ~rdu. Oradan geçti. Bunu gören Par- l f d 

:Yan geniş bir nefes aldı. Arkasına ta-
1 

8 QS}'OnUn Q 
ltıldılar. 1 BAŞTARAFI 1 IN~I SAHiFEDE . ~!!!11~~~------
t }d0 rever Montmarter tepesine doğru hakaret cürmü meşhudu yapılmı.t ve dün F ab.rika ve ga-

1 7 J. T aranto M. 
16 M. J. T.aranto 9 . 9 

dtrnıanınağa başlayınca Pardayanın du- bunun muhakemesi görülmüştür. ı 
a aklarında soğuk bir tebessüm belirdi. Hadise biraz kanııkbr ve OJtada muh· r a j la rı n na zarı 
l' abasının kolları arasında can verdiği telif iddialar vardır. Şahitlerin ifadeleri-

ere uoğ ·d·lm · da k' ha d•kk t• t ru gı ı esı on es ı ve acı - ne bakılırsa iııin esası şurada toplanıyor: 1 a 1 ne 
ıraları canlandırmıştı. . ·. ' }.{ I Burnava trcnı Basmahane ıstas.>'onuna 

~eh· 0~ever burada Katerin Dömidiçinin gelince Basmıthanc gar mi.idürli B. lbra-
lr'lı h . 'I I . l şt Şö-" 'Va.] ançerı ı e .. uız vurmu u. him, trende bir yaralı .oldui::unu haber 

lfaj'e sarardL Tabancasını hazırladı. aldığı için yaralıyı derhal istasyon salo· 
nçerin· ki d B h 1 kl ·· l'eıı ı YO a ı. u azır ı arı go- nuna aldırmıı: öte taraftan da zabıtaya 
Şarı merakla sordu : haber göndermiıtir. 

- Onu uzaktan mı yere sereceğiz? Polis memuru B. Cavit hadise verine 
.... - liayır. Belki kaçmağa teşebbüs e- geldiği zaman iki taraf arasında bir an\(-=r ç·· 
Çok. Unkü herif geyik gibi kaçar. Buna laıamamazlık olmuştur. B. lb'rahim, ya-

lta defalar şahit oldum. Bu defa elden ralının 'ifadesini orada almak' ist'eycn po- 1 

Çırınak · B · b w k k 
Qlld ısteınem. ır acagını ırma I lis memuruna, yaralının ifade veremiyc-

Bir çok fedakarlıklarla Avrupadan 
getirtmeğe muvaffak olduğum sey
yar :;on sistem elektrik kaynak ma
kinası ve oksijen cihazı ile her tür
lü elektrik ve oksijen kaynak işle
ri garanti olarak yapılır. Her nevi 
buhar ~azanları, ~alorüer tesisatı 
tamirat ve islahı ve bunlara ait bil
mum soğuk demir ve çatı ~leri 
içinc;le güvenerek müracaat cd:?ce
ğiniz yer · atclycmizdir. 

1~1~~ sonra kendisiyle hesap görmek cek vaziyette olduğunu, hastaneye nakle· 

~ ı dilmesini teklif etmiştir. ı Kazımpnşa caddesi No. 20 
Orever ••t a· k d p dayanın mu ema ıyen çı ıyor u. ar- Bu teklif ortaya bir salahiyet meselesi RECEP BENTORK 

geçtikte babasının mezarının yanından çıkannıı ve polis memuru vazifesine mü- 1 l - 13 (2070) 

ADRES 

da <la en. sonra biraz durdu. Belki on-
1 
dahale edilmemesini istemiıtir. j •ı•••••••••••••••ıii 

llıl \' skı hatıralar canlanmış, Luizi na-i Gar müdürü bu vaziyet karşısında sa-
" ltrduğu .. .. .. .. il el . . t t 1 1 <-arda gozunun on ne g mışti. Ş e atini çıkararak: 

" :Yan da h ·l" d b · ·· \ · · rıun int k a~ ı zaman an erı 0 gu-
1 

- Vakıt geçıyor. hastaneye gönde· 
Af ı aınını almak için koşuyordu. ı rilmesi gecikirse biz mesuliyet kabul 

• ı.. ore\'C'r vakt· l · 1 d''" · · ti 1 d · d · · 1 "i.•qı ıy e ış e ıgı emaye ere e emeyız, emııtır. 

h e olan b . 1 . 
atırlad • u Yerlere gelınce Pardayaru I Ya1'ılı bır taraftan hastaneye kaldın-

Randevu alınız 
• 

Uzun senelerin tecrübeleri ve bil-
'.,"lıısa Avrupa mecmualarını tetkik 
ve fennin en son uıullerle tehlikesiz 
ve fzmirde emsali bulunmıyan son 
sistem yeni rnakinamızla altı aylık 

ondülelerimizin saçlara yumuşaklık 
ve tabii halinde bırakması sayın ba-

öğle neşriyatı 

12,30 Plakla '.FüTk musikisi 
12,50 Havadis 
13.65 Plakla Türk musikisi 
13,30 Muhtelif plak neşriyalı 

13,00 Son 

Akşam neşriyatı 

13,30 Plakla dans musikisi I 
19,00 ~inlk şarkıları Osman P hlivan 

taraf ınd,an 

19,30 Bava raporu 
19,35 Radyo fonik dram (Hanveonu.n, 

oğlu) 

19 '55 Borsa haberleri 
20:00 Necmettin Riza ve ark~daş1~rı ta-

1 ' rafından Türk musikisi ve halk 

şarkıları ' 1 
20,30 Ömer Riza t.:ıraf ından Arapça 

1 
söylev 

-20.45 Bayan Muzaffer ve arkadaşlan I 
tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayan) 

.21,15 Orkestra 
22,15 Ajans haberleri 
-22,30 PJ4kla solo Oprra, ve operet par-

çaları 

22,50 Son haberler: 
23.00 Son 

Avrupa Jstasyonla
0

rından bu 
rtinl~necek seçme program : • 

SENFON!Qın 

22 Varşova • Fitelbergin · idaresinde 
~enfopi ve piyano. 22 Mil!no, Floran.s. 
senfonik konser. (Veberi Schubert, De 
bussy, Frazıl, Brahms, Kodaly,) 

HAf'lF KONSERLER 

6,45 Paris kısa dalg1tSı : Plak konseri 
7,10 Bcrlin kısa daİga5ı Sabah. konseri, 
(8.15 devamı) 9,20 Paris kısa dalgası: 
Plak, 9,45 keza, 10 keza, 11,50 Keza. 13 
Keza. 13 Berlin kısa dalgası: Orkestra 1 
kohseri 14.45 devamı 13.10 Bükreş şi-1 
mal dans ve şarkılan (Plalda) 14.151 
Paris kısa dalgası Konser nakli 15 keza 
15.35 Roma kısa dalgası Orkestra kon
seri.· 16.15 Roma kısa dalgası kan.şık 
musiki, sonra şarkılar. 17,45 Berlin kı-
sa dalgası hafif musiki 18 Peşte Çigan 
orkestrası 18,02 Bükreş hafü. musiki . .• ! 
18,35 Roma kısa dalgası Kanşık musi
ki. 18,50 Bcrlin kısa dalgası hafif mu
siki 19 Moskova konser nakli. 19,50 RO-: 
ma kısa dalgası Karı§ık musiki. 19,50 
Uipzig askeri bando 20.35 Viyana kısa 1 

• 

dalgası küçük musiki popurisi 20.40 Ko- ' 
1 

lonya orkestra, bariton. 21.15 Moskova 1 
bilyük konser. 21,30 Berlin kısa dal- 1 

1 

gası dinleyicilc.re istedikleri ı)arçalardan ; 
konser ·21,30 Roma · karışık musiki 21,40

1 
Prag kısa dalgası Eğlenceli musiki 22 
Kolonya Eğlenceli, şarkılı program 22. 
25 Prag kısa dalgası orkestra konseri.. 
23,30 Peşte orkestra. 

BikaneT maharııcası halk tarafından karşılanıyor 

Halkın kendifine gönileriliği 1ı~diyeler 

' Büyük kabul ,.esmi 

OPERALAR OPERE:TI..ER , _ _..,....., ..... 
16,30 Paris kısa dalgası Massenın 

Lesnoccs de janette opereti 20,30 Peşte ' 

Maharcıca 4ltın tartılıyor 
Hubayın Geigenmaclıer operası 20.35 
Bükreş Operada verilecek piyesi nakil 
21,05 Varşova opera piyesi. Bikaner mihraeesinin ellinci jü.bil~si ıtır. ~i~a.ner mi.hracesi de Ağa Han p,ıbi 

ODA MUSIKISI büyük merasimle kutlulanmıştır. l lındıs- kendısını sıkletı kadar altınla tartmı~ ,.o 
b •ht'•Am ı.·e debdebe memleke~ 1 bu altınlar memleketin fakir halkına da-5 B" . tanın u ı ı,... 19·1 ukreş Trıyo (Beethovcn) 23, tinde şimdiye kadar mihracenin verini ğıtılmıştır. Söylendiğine göre mihr ce• 

30 Laipzig oda musikisi kuarteti (Franz • 1 · ı ki · <60 b. T" k ı · d · tiltb ide dolduracak olan zat henüz ye- nın a tın sı f!tı J ın ur ırası ır. Schubert) ıs a . 
di yaşında bir delikanlıdır. Bınbir gece masallarını andıran bu sc-

- A ı. Rendi kendine söyleniyordu. lırken öte taraftan polis memuru gar 1 

~CUıne:ba Yin~ arkamdan mı geeliyor!; müdürünü karakola dav~t etmiı, B. lb-1 
II lll'leğ em. l{ımbllir belki de Parise rahim gitmek istem~miş; bu yüzden B. I 
dadır ~cesaret etmi tir. Belki daha yol- 1 lbrahim zabıtaya hakaret maddesinden 
~ai1~ ~n bu akşam Paristen uzaklaşa- I mahkemeye verilmi~tir. . 
teren ~ enırn sadakatime "mniyet gös-1 B. Jbrahim de mukabil hakaret da
tıttt!, 6.taı Gizden uzaklarda bulunaca- vası açmııtır. Dinlenen şahitlerden bir 
ÇUıtıtu eıl~ hakikaten çok aptal ad~m!. t kısmı B. lbrahimin hakaret gördüğünü, 
:ldtlfu ha~de hukad~r kuvvet ve kudret f bir kısmı da polis memuru B. Cavidin 

yanlarımızı memnun etmktedir. 
Her saç üzerinde gösterilen itinayı 

nanrı dikkate alarak sayın müşte· 
rilerimizin vakitlerini kaybetmemek 
için saçlamun tanzimi için NamazPh 
karakolunun luıl"flSIDdaki aalonumuz
dan randevu almalannı tavaiye ede-

18,15 Berlin kısa dalgası : Yabancı ı 
' bestekarlardan piyano musikisi 18,30 Jübile münasebetiyle yapılan büyük remoni)ie Hindistanın her yerinden mu· 

lll't\alaın de hır dürlü Pardayandan t haltarete maruz kaldığını söy)eDÜflerdir'. 
'- ıyor. G 1 . h" 1 .. .. k- '-- _. ""Ore\I e ntıyen şa ıt r-r ougun u c:eı.aeae j 

er göuerıni Raninyan meydanı- dinlenecektir. llr•iz•.•••••ll!l•••••••ttl 

Şarkılar. 19,45 Bükreş piyano konseri halle şenlikleri geceli gündüzlü eğlence- rahhaslar gelmiş, şaraplar içilmitı mey 
(Plakla) · 22.05 Prag kısa dalgası Piya-l lerle devam etmiş ve saray elektrik ışık- alemleri bütün haJkı alakadar etmiştir. 
no resitali (Chopin) 22,30 B~rlin kısa 

1 
lariyle donanmıştır. 2000 askerin iştira· Altı gün altı gece bütün fakirler de" le-

dalgası. Aşk §arkıları. l kiyle yapılan geçit resminden evvel mih- tin kesesinden geçinmiştir. 

DANS MUSIKISt { race fil üzerine lı.onulan tahtında mera- Fotosraflar bu yıl dönümü hakkın-. 
19.10 ?~te pllkla. 2305 Prag kısa sim yerine gelmit ve orada lnailiz ko- da size b~ fikir verebilecek mahiyetto-

aalıası 23,20 Viyaua. , . ' rniMri ile halk ı,paf~ al'yıllanm't· dil. 



Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin clikk at 

nazarına: 

1 
• ELE M 

Krema makinalan geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde büyük şöh
ret kazanmıl} ve en verimli maki-

ne ole.rak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellc;:rimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRiKANIN: fzmir umum satış deposu: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Te~graf: 

RI.. . KAUKI - tlMiR) 
MIELE ELEK TR IK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI... 1 

u: ı •&G**N&*i+J+U eaez:ç~~e a: :ç12::;::~w~ft!?lkz;x:ı::ıı 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Adliye dairesindeki kalorifer dairesi üstüne betonarme, beton 

arme kapı çimento sıvası ve hela mecralarında hafriyat ve tami
rat ve musluk takılması işi 607 lira muhammen bedel keşif edile
rek 10 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 29-11-937 
tarihinde pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin milli emlak 
müdürlüğüne müracaatleri. 4061 (2066) 

C!3M&'il 

Devlet demiryollarından: 
Miktar, cins, adet ve sıkleti afağıda yazılı muhtelif cb'addaki 

demirler 22-11-937 pazartesi günü saat 15 de Alsancakta 8 inci 
işletme komisyon binasında pazarlıkla satm alınacaktır. 

isteklilerin muayyen olan gün ve taatte komisyona müracaat
leri lazımdır. 
fv1iktar Cins Adet 
Kalem 

14 Yuvarlak lama demir -
3 Levha demir 190 

öDEMiŞ SULH HUKUK HA
KlMLlôtNDEN: 

lstanbulda Sirkecipalasta avu
kat Mitat Benker ve anası Hida
yet taraflarına: izmirdc Kar.şıya
lrnda tütün tüccarı Serficeli Cev
det Bcnker aleyhine malumu hu-

dut bir bap hane ile bir kıtn ye
mil} bnhçesinin taksimi hakkında 
il<ame olunan dava üzerine cari 
muhakemede müddeialeyhin ika
metgahını terkcderek Almanyaya 

Eb'at 

Muhtelif 
)) 

404!) (2065) 

~ıklet 
Kilo 
14003 

' Ui'tMIQMP't;i.t'f.:xrn"dMCLI ıaz;ıs; °" 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muııyenchııne: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

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

1-26 (481) 
~ 

lZMtR B1RtNCl iCRA ME· 
MURLUGUNDAN : 

Mustafa Nacinin Emlak ve Ey
tam banlmımdan ödünç aldığı para- ; 
ya mukabil bankaya ipotek eyledi
ği İzmirde Mahmudiye mahallesi es· I 
ki Balık pazarı yeni büyük tuhafi
yeciler çar§ıımda kain 45 numaralı 

1 cephesi sekiz metrelik ara sokak, ıa- 1 
ğı 44 numaralı arsa, ıırkası 52,. so- r 
lu 46 numaralı arsa ve üstünde bir 1 

odası olan 1100 lira kıymetindeki I 
bu mağazanın geçen sene yapılan 
satışı 2280 numaralı kanuna göre 

1 

geri b rakıldığı halde birinci sene 
1 taksit borcu ödenmediğinden bu hü

küm ortadan kalkarak mağazanın 
yeniden mülkiyeti açık arttırma su- : 
retiyle ve 844 numnralı Emlak ve 1 
F..vte.m b~kası b.nunu mucibince 

1 
bir defaya mahsus olmak şartiyle 
arttırması 21 /12/937 salı günü na
at on döı tte İcra dairemiz idnde ya
p•lmnk üzere 30 gün müddetle so.
tıl ~a konuldu. 

Bu arttırma neticesinde sdış be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 228!> numaralı ka
nunun mer'iyele girdiği tarihten 
:on:-aya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
tıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Sntış 844 numaralı Emlak ve Ey
tam bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından ikinci arttırma 
yoktur. ~--.tış ı>e§İn para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk , 
deli aliye masrafı alınır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifa}; hakki sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını isbu ilan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evra
lu müsbitcleriyle birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder. 

Ak5İ halde hakları tapu nicilince 
malum olmadıkr.a paylaşmadan hr.
ri~ kalırlar. 9/12/937 tarihinden 
itibaren sartname her kese nçıktır .. 
T nlip ol~nların yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 37/1333 dosya 
numarasiyle birinci icra memurluğu
na mür.:.caatleri ilan olunur. 402 

Emlak ve Eytam 
bankasından: 

Ç{j?IM!b --.. , ,4aw 

iZMiR tCRA MEMURLUôUN
DAN: 

Karataş Halil Rifatpaşa cadde-

937/1333 icra dosya numarasiy- sinde 160 Nu. da Isa Ruhi ve ayni 
le satılan, yukarıda evsafı yazılan caddede 162 Nu. da Hüseyin Hüs
gayri menkulün alıcısına istersek, nü taraflarına: 
bankamızca bu gayri menkule ko- Hazineye ait olup tarafınıza ki
nulacak k,ymetin yüzde ellisine ka- ra ile verilen Halkapınarda Çam· 
dar umumi şartlarımız dahilinde ik- dibi mevkiinde kain 30 dönüm 
raz yapılabilir. 97 bağ ile altı dönüm enginarlık ve 

Bir gün bahar, bir gü~ kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yaı·dımcısıdır • 

.Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit ağriıi, 
ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

GBlPiN 
kırıklıli 

K14eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLtR.. 
l•im ve markaya dikkat .• Taklitlerinden sakınınız. .... H* P 

Sıhhat ve güzellik 

' 

gitmiş olduğu ve mahalli ikameti 

meçhul kaldığı namına çıkarılan 
celpnameye verilen meşruhattan 

anlaşılmş olmakla ilanen tebligat 
if asma karar veril~rek muhakeme 
27-12-937 pazartesi günü saat 14-
de tayin kılınmış olduğundan 

müddeinleyhin yevm ve vakti 

4065 (2061) ikidolaplı kuyu ile c•çarı müımi----··------•11 ..,... • -c• :cwe '"' 4QO•JJ11• WP •ı;qı, reyi haiz mahallin tahliyesine ve 
lZMtR BIRtNCt iCRA ME- borçlu bulunduğunuz bin liranın 

mezkurde ödemiş Sulh Hukuk 
mahkemesinde bizzat hazır bulun
ması veyahut musaddak senetle 
bir vekil göndermesi aksi takdirde 

hakkındaki muhakemenin gıya
ben rüyet olunacağı tebliğ maka-

mına kaim olmak üzere keyfiyet 
gazel~ ile ilan olunur. 

4048 (2064) 

" 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
ll()Rl'AÇSU 

Hastalarını Birinci Il~yler 

soknk 36 numnrda kabul eder. 
Sabah 9 - 12 
Öğleden sonra 3 ,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

Karahisar Maden Suyu 

Kurnnıu 

-

Böbı·ek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suY.udu ~ 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni hmir eczanesi TELEFON : 2067 . 
o# • .... j -- · --. - ' 

MURLUGUNDAN : mahkeme ve icra masraflariyle ve-
Bayan Suadın Emlak ve Eytam kalet ücretinin tediyesini havr 

bankasından ödünç aldığı paraya ı namlnnnıza çıkarılan icra emirle
mukabil bankaya ipotek eylediği I rinde ikametgahlarınızın meçhul 
lzmirde Ahmet ağa mahallesinin bulunduğu şerhile bila tebliğ ia
Tuzhane sokağında kain 210 ada, de edildieinden i§bu ilanın teb-
2 parsel ve 15/6 ltapı numaralı 115 liği tarihinden itibaren beı gün 
metre murabbaındaki mağaza Tuz- içinde borç ve tahliye hakkında 

1 

hane so!rnğı ile Dudu sokağının bir- bir ~iyece~in~z v~rsa şi~ahen "!e 
leştiği noktada mebni olup Tuzha- tahrırcn bıldırmenız aksı takdır· 

1 ne sokağına açılan kapısının numn- de icraya devam ve tahliyenin zor
rntajı 6, Dudu sokağına açılan ka· la yaplacağını tebliğ makam~na 
pısmın numara tajı 15 tir. 1000 li- kaim olmak üzere ilan olunur. 

~a .!~ıym:~i:1~e ?lan bu gayri men- tZMiR BELEDlYEStNDEN: 
··· , . .., muJ •yetı ncık arttırma sure- ölçülerin 937 senelik muayene 

tiyle ve 844 n11maralı Emlak ve Ey- zamanı geçmek üzeredir. 
tam banka"' kauunu muci.bince bir 1 Gerek kullanılan ve gerekse 
defaya mahsus olmak şart:yle art- kullanılmıyan her türlü ölcü sahip
tırması 21/12/937 salı günü saat }erinin belediye ayar me~urluğu-
14.30 da icra dairemiz içinde yapıl- na mürncaatlc bunların muayenele
mak üzere otuz gün müddetle satı- rini yaptırmaları 18.zımdır. ölçüle
lığa lmnuldu. rin senelik muayenesini yaptırmı· 

Bu arttırma neticesinde satı& be- yanlar hakkında kanuni takibatta 
deli her ne olursa olsun b;rcun bulunulacağı ilan olunur. 
ödenmesi taıihi 2280 numaralı ka- 19-20 4062 ( 2067) 
nunun mer'iyete girdiği tarihten - Beher metre murabbaı 375 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RAD Y OLiN ile temin edilir 
))işlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bula~ 
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmıtlır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

sonraya müsadif olması hasebiyle kuruştan dört bin yirmi lira bedeli 
kıymetine bakılmıyarak en çok art- muhammenle 29 sayılı adanın 
liranın üzerine ihalesi yapılacaktır .. 1072 metre murabbaındaki 7, 8, 9, 
Sat~844numaralıEmlakve E~ 1~ 19, 2~ 21, 22 ıaytlı analar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tam bankası kanunu hükümler:nc nın sahtı baş katiplikteki aartna· 
göre yapılacağından ikinci arttır~a me veçhile 30-11-937 cu~a ~ünü 
yoktur. Satı§ pe§in para ile olup sa~t 16 ~a açı~ art~~m~ ıle._ıh~l~ 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk e.dılecektır. lttırak ıçı~ uç yuz ıkı 
dellaliye masrafı alınır. lıralık muvakkat temınat makbu

lpotek sahibi alacaklılarla diğer ~u v~ya Banka teminat mektubu 
alakadarların ve irtifak hakkı ıle soylenen gün ve saatte encü
aahiplerinin gayri menkul üzerin- mene gelinir. 
del:i haklarını hususiyle faiz ''e 19-21-24-29 4063 (2069) 

f d • l "dd { b ~'WrJ~Ml*!SV * masra a aır o an ı ia arını iş u olunur. 914 
ilim tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbite!eriyle birlik- Emlak ve Ey· tam 
te memuriyetimize bildirmeleri icap 

eder. bankasından: 
Aksi halde haklari tapu sicilincc 

malum olmadıkca paylaımadan ha
riç kalırlar . 9/12/937 tarihinden 
itibaren §artname her kese açıktır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir ban

i ka itibar mektubu ve 37 /2971 dos-
1 ya numarasiyle İzmir birinci icra 
memurluğuna mürar.aat1eri iJa., 

37 /2971 icra dosya numaruiyle 
satılan, yukarıda evsafı yazılı gay
ri menkulün alıcısı istene, Banka
mızca bu gayri menkule konulacak 
kıymetin yüzde ellisine kadar umu
mi prtlarımız dahilinde ikraz ya· 
pılabilir. 

4066 (2062) 

lzmir Palamut şirketi 
ihracatçılarının dikkat 
nazarına: 

iktisat vekaleti kontrolörlüğünden: 
Palamut ihracatının mürakabesine dair nizamnameni~. 19 ::,, 

cu maddesine göre teşkil olunan heyet palamut «Tip • Nuınu 
lerini teshil ve ihzaı· ctmif bulunmaktadır. gö• 
. 25 lkincitetrin 937 tarihinden itibaren lzmirden bu daı~nıa•' 
re ihraç olunacak palamutların itbu nümunelere uygun ° 
lazımdır. .. ··ı bile-

Nümuneler, alakadarlarca dairemizde her zaman goru eutc\I• 
ceği gibi, 30 ikincitctrin 1937 tarihine kadar Türkiye Pala: rı t~ 
ları Anonim Şirketinin Ali Pata meydanındaki deposun a 
darik edilebilir. 

ı~o (2063) 



t9 SON TEŞRiN CUMA 1937 

DEU1,SCHE LEVAN-
1'E - LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A.. G. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 

HERCULES vapuru 13/11/ 937 de 

ATLAS LEVANTE • LINIE, A..G. Rottcrdam, Amsterdam ve Hamburga 

BREMEN hareket edecektir. 
ATHEN motörU 15 ikinci ~rinde 

bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve STELLa vapuru 22/11/937. de bek-
llrernen ~in yilk alacaktır. leniyor. Burgas, Vama ve Köstence 

YALOVA vapuru 22 lkinciteş~i.nde için yük alacaktır. 
hckleniyor. Bremen i.çi.n yük alacaktır. VULCANUS vapuru 27 / 11/937 de 

rlnMAde CEDONIA vRoapurud29 lkiH'ncibt~- Rotterdam, Amslerdam ve Ilamburga 
bekleniyor. tter am, am urg 

\re 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-
tnanlarmdan yük çıkaracaktır. reket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
AMERICAN EXPORT LINES 

1'he Export Stcamship Corporation 
EXTA VJA vapuru 12 ikinci teşrinde NORDLAND motörü 16/11/937 de 

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

tır, nimarka ve Baltık limanlarına hareket 

1 
ExınBITOR vapuru 18 ikinci teşrL-ı- d kt' 

d b k1 . N k i . Uk 1 c ece ır. e e cnıyor. evyor çın y a a-
caktır. ARAGON motörü 20/11/937 de Rot-

EXPRESS vapuru 29 ikinci teşrin- terdam ve Hamhurga hareket edecek-

1 
de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- · tır. 
Caktır. 

AASNE vapuru 2/12/937 de Roller-
OGONTZ vapuru 28 ikinci teşrinde . . . 

Ôekleniyor. Nevyork için yük nlacaktır. dam, Hnmburg, Gdınıa, Dantzıg, Da-

EXMOUTH vapuru 15 bi~i~ci ı:~- 1 nimarka, Isveç, Norveç ve Baltık U
nunda bekleniyor. Nevyork ıçın yuk manlarına hareket edecektir. 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCULDT 
SERViCE MARITIME ROUMAtN 

HAMBURG ALBA JULYA vapuru 1/12/937 de 

ELISE molörU 15 ikinci teşrinde Malta ve Marsilyaya hareket edecck
hekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 1 tir. 
l3reınen için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

ZEGLUGA POL.5KA S. A. 
LEWANT motörü 11/11/937 de An-

ARDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde I vers, Gdynia ve Dantzige hnreket ede-
l<6stence, Sullna, Gnlatz ve Gnlatz ak- cektir. 

tarması TUNA Umanları için yUk nla- 11.anlardaki hareket tarıhlcriyle nav-
caktır. 
bEN NORSKE MIDELHA VSLINJE tunlardaki değişikliklerden accnta ınc-

OSLO suliyet kabul etmez. 

BAALBEK motöril 12 ikinci teşrin- Daha fazla malUmnt için ıkinci ko-
dcı bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Dieppe 

1 

donda FRA TELLI SPERCO vapur accn
"cı Norveç limanları lçln yilk alacaktır. talığına mUracaal edilmesi rica olu

SAN JOSE motörU G birinci kfuıun-1 
da bekleniyor. Dleppe, Dllnkerk ve nur. 
~orveç limanları için yük alacaktır. Telefon : 4111/4142/4221/2663 

nandakl hareket tarihleriyle navhm-
lardak.I de~işlkllklcrden acenta mesull- N---~~~~~~;D:Di~~ 
~et kabul etmez.. DOKTOR 

Daha fazla tafsillit almak lçin Birin- OAHlLlYE MOT AHASSISI 
ci kordonda W. F. Henry Vnn Der Zcc c 1A1 y 
~ Co.n v. vapur acentalığına müracaat e a ar 111 
Qdllmesl rlca olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

toNDRA HATr1 

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

MH ' 

, ALCE.RIAN vapuru 20 birinci teş· ••••il!li~;ami~ISlll:!llS~•m;ıC1•1! 
L:d.e gelip yük çıkaracak ayni zamanda Paris fakültesinden diplomalı 

rıdra ve Hull için yük alacakbr. Diş tablplerl 
n.,crry OF LANCASTER vapuru l 5 Memleket hastanesı dış tabıbt 
~i tctrinde gelip yük çıkaracak ayni 
flıanda Londra ve Hull için yük ala· Muza Uer Eroğul 

~br. VE 
THE GENERAL STEAM 
NAvıcATıoN co. Lm. Kcn1al {~etindağ 

d ADJUTANT vapuru 5 ikinci teşriR- Hastalarını her gün sabah 
e gelip Londra için yük alacaktır. saat dokuzdan başhyarak 
DE:lJTSCHE LEV ANTE LINIE 

İ:I ll'HAKA vapuru ikinci teşrin ipti- Beyler - Numan zade S. 21 
t laında Hamburg Bremcn ve Anvers· numarah muayenehanelerinde 
';. ıtelip yük çıkaracakbr. kabul ederler. 
deı:ı •rlh ve navhınlardaki değişiklikler- Telefon : 3921 

acenta mesuliyet kabul etmez. im••m::REiiiillm:E"':::SIR!9?gm12~llifl'll'••ıl 

.................................... fi 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikaaının Namdar 

lJ ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
MUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

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

STıngcr dikit makinaları kumpanyası karşısında 
elefon: 2413 Poıta kutmu : 234 lZMIR 

YENIASfR ----·- •• _...... • • . ,. ; • ~ •,ı •• "~ • • • 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

U@lfM+>JZ•-

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

.Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. ..mm............................. ~ 

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

Norveçyanm haliı Morina balıkyağıdır. lki 
defa süzülmü,tür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhha eczanesi 
Büyi!'= ~alepçioğlu Hanı karıısında Başdurak - 1zmir 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler •' ahilinde satılmaktadJr. 

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

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıesi 

Büyük Hilal 
• 

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

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. İzmirde Hilal eczanesı 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmu~. kokuculuk 
alemini şaşırtmıı1 bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için titeler üzerinde Kemal 
Kimil adını ıörmeliainiz. 

Aydın Cümhuriyet rnüddeiumu
miliğinden: 

1 - Aydm ceza evinin birinci kanun 937 iptidasindan mayls 
938 nihayetine kadar alta aylık ihtiyacı olan ve muhammen be
deli 5040 liradan ibaret bulunan beheri 960 gramdan 63.000 adet 
tayın kapalı zarf uıuliyle münakasaya 1fonulmuttur. ihale 30/11/ 
937 tarihine müıadif ıah günü saat 16 da C. M. U. liğinde mü
teçekkil komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 380 liradll'. 

2 - Teklif mektupları 30/11/937 ıah günü saat 16 ya kadar 
makbuz mukabilinde C. M. U. liğine verilecektir. Şartnamenin 
tasdikli suretini isteyenlere Aydın C. M. U. fiğinden parasız ola
rak verilir. 

16--19-2J-:27 4025 (2045) 

. ~ ... -.,~ . ~:. . . . 
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IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve fabrika11: lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Köpekba9, 

Dellrman, Oeylk ve Leylak markalanm bayi beraeYi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları AYrupanm ayni tip 
mensucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~J rat adresi : Ba rak lznıir 

SA'lltFJ!! t 

TURAN Fabrikalan mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş 1abunu ve kremi n. gllıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Y alon~ toptan aa
tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemsiye mUracaat edinlı. 

Posta Kut. 224 Telefon 34615 

Dima sabit daima tabii 

~· 
Juvantin saç boyaları 

lNGlLlZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju• 
vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen arl 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renli 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
~zanelerde ve ıbıyat m~iazalannda arayınız. 

DAIMOM 

.-.. · No. 461 t 
Kalem feneri U4t ilört köfe küçük cep feneri No. 1908 

DAIMON markalı bu fenerler yirminci aann en çok beienilmit 
ft en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka
lem gibi cepte l&!ınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
çantalarrnda tatınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük cep 
fenerlerinin en iyiaidir, tavaiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Sulu han ci.-an No. 28/9 Hü• 
mı~ demi,U .. lstanbulcta Tabtakalecle Jak Dtblo ve Şsı. 
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Nankin Sivillerden Boşaltılıyor 
Büyük mü~af aa hazırlığı Fransada siyasi vaziyet 

......................................................... 
Çinliler Nankinde her ne bahasına On üç istizah takririne rağmen mÜ· 
olursa olsun müdafaa niyetindedjr him bir ihtilaf çıkması beklenmiyor 

Londra, 18 ( ö.R) - Nankinden bil- hükümetinin tanınması için yapmış ol- Paris, 18 (Ö.R) - Fransız mebusun ıılamadığını söylemiştir. 

dıriliyor: Memur ve sivillerin Nankinden ı bdeur~uvetremkleifkite.tadsı'vr.ip etmiş olduklarını ha- meclisinde .istizahların münakaşası bu- [ ~ ~ . rs·.,.·.·.· .. ', .. "' .~, .. · .~--. - B.r gün, demiştir, Italyan impara-
dışan gönderilmesi de'llam etmektedir. gün başlıyacaktır. On üç istizah takriri m · . torluğunu tanıyacaksınız. Fakat çok 
Nezaıetler memurlarının tahliyesi cu· Berlin, \ 8 (A.A) - Almanya ile vardır ve her hatip yarım saat söz söy- geç kalmış olacaksınız. Ispanyada iki 
ma gÜnÜ tamam olacakJır. Ecnebi sefa- Mançuko hükümetleri arasında teati edi- liyebilecektir. 1, · · · ' 1 tarafa muhariplik hakkını da bir gün. 

1 ethaneleri de tebaalarının tahliyesiyle len notalar Alman emteasının mü~ya- Sosyalist partisi grubunun içtimaı çok , -1 yine pek geç olarak, tanımış olacaksı• 
meşguldürler. Fakat bu hususta kat'i b:r ası için l\'lançuko merkez bankasına re- dikkat uyandırmıştır. B, Leon Blum ve nız. Daima, partilerin fevkinde nıemle-
plin hazırlanmamıştır. diler açılmış olduğunu teyit etmektedir., diğer sosyalist nazırlar içtimada hazır 1

1 

ket namına söz söylemesini bilen hükil· 
Hariciye nezaretinin nereye lcaldırıl· 1S milyon yenden ibaret olan iki kredi bulunarak islahatın tevakkuf devresi, metler sizden evvel hareket etmiş ola• 

dığından haberdar edilmemiş olan ecne· Hsinking hükümeti tarafından garanti memurlar ve ihtiyar işçilerin tekaüdiye- caklardır. 
bi 1efarethaneleri onu takip için hiçbir edilecek\ir. 1 si hakkında izahat vermişlerdir. Bay Bu sözlerin mecliste uyandırdığı uğul-
tedbir almamışlardır. Çinliler hükümet ÇIN TE'.BUCI Blum cPause~ ke1imesh·le ifade edilen tu sükunet bulunca B. Margaine ~ 
merkez.ini her ne pahasına oluna olsun Nankin 18 (A.A) - Çin ajansı h:b- istirahat devresinin islihatın terki ve- almış ve ondan sonra B. Femand LaU-

müdafaa azminde görünüyorlar. Yang- liK ediyor: ya tatili mahiyetinde olmadığını, yeni rent hükUmetin kendi ekseriyetiyle &)'" 

Çe nehri sahilinde Japon ileri hueketi· Kuisan cinrında Taihuda çok tid- islahatı hazırlamak için kararlaştırıl- ni fikirde- olmadığını iddıa ederek de--
ne kartı ikinci bir müdafaa hattı daha • detli muharebelerin vukuu beklenmekte- dığını \'C kendi kabinesi iş başında kal- mi§1ir ki : 
tai. edilmittir. dir. Çin kıtaatının Kuisan ve Taisungdan mış olsaydı ihtiyar işçilere tekaüt bağ- - Bay başbakan, burada siı.in proı· 

Roma, 18 (ö.R) - Tokyodan bil- ricatları müdafaa hattını daha ziyade ku- lamak için bir kanun layihasını meclise ramınızı takibe muktedir bir eJuıeriyet 
diriliyor: Japonyada biı imparatorluk vetlendirmek için yapmış olduğu bir sev- vermiş olacağını söyledi. Şimdiki kabi- yoktur. BUtçe müvazenesi, para serbet" 
umumi kararaihının tcıkili Japon hükü- k~lceyş hnrc:ketinin nctices'.dir. Müte~a- 1 nenin de zirai felaketler için bir yardım tisi ve haftada kırk saat iş kanununun 
metinin Çindeld ukeri hareketi son ıid· dıycn gelmekte olan takvıye kıtaatı ıle sandığı tesisini düşünmesi islahatın de- tadili için meclisin sol tarafında bir ek· 
<Jetle idaıeye karar verdiğini göstermek- bu hat şiddetle müdafaa olunacaktır. vam ettiğini gösterir. seriyet \'ar mı? Halbuki bu meseleler· 
tedir. Japonyanın ıimdi Çinde kat'i bir Japonların şiddetli ve mütemadi bom- Paris, 18 (Ö.R) - Fransız amele sen- de milli partiler sizinle beraberdir. ·Ek-
harekete girifcceii anlaşılmaktadır. Tok- bardımtmlanna rağmen Ka!!İng ve Nü- dikaları genel birliğinin organı olan seriyetinizin muhteli! kmmları birbiri• 
yo aakeri mahfilJeri Nankin etrafında sana hiç bir şey olmamıştır. Pazar gü-

1 ~Peuple~ gazetesinde genel sekreter B. le ayni fikirde değillerdir. Bu bir te-
Çinlilerin aldıkları müdafaa tedbirlerine nünden beri düşman tayyareleri Susov:ı 1 

Jouhaux Fransız ekonomisinin 1emeli- zattır. Bu meclise iyi bakınız, ekseriye-
Taiınen Japon ordusunun Çin payıtah- 700 den f.ızla bomba yağdırmışlardır .. 1 nin değiştirilmesi zaruretini tekrar kay- tinizin hırngi tarafta olduğunu goTfu'SU-
bnı müdafaa edenleri hezimete uğrala- Gerek insanca gerek bina itibarile çok 

1 
detmektedir. Büyiik nafıa işlerine giri-. nüz. (Yani sağda) Thiers1n söylediji 

cağından emin görünmektedirler. Japon- mühim zayiat ve~dirmişler~ir. ~.akılan bi-: şilmesi noktalarında sendikalar birliği Fransız hariciye nazırı 1. Delbos gibi ekseriyet hiç kimseye ait değildir.• 
)ar Nanltini almak hususunda oıdulan• nalar arasında Kızılhaça aıt muesŞeseler israr etmektedir. Bunlann sür'atle tat-j b irlerini tenkit etmiştir. Hatip hayat Hüsnüniyet sahibi insanlanndır. 
nın kuvvetinden batka d.aha üç unsura de .,vttrdır. . . . 1 bik mevkiinc girişilmesi için rakkamla- pahalılığından şikfıyct etmiş ve ihtikar- Saat on altıda maliye nazırı B. Ge--
tüvcniyorlar ki bunlar da: 1 • Çin sahit· ı 4 Japon harp gemısı Yangtze nehrı- ra müstenit bir münakaşanın açılması dan bahsettikten ı::onra kambiyo kon- orges Bonnet hükümetin mali icraatı• 
}erinde kurduklan abloka, 2 - Şimali nin ağzına gelerek demirlemiştir. Asker 

1 
\'e FranslZ ekonomi.si üzerinde nasıl bir trolünün niçin tatbik edilmediğini sor- nın blançosunu yapmakta idi. 

Çinde heı vilayeti ele geçirmi~ olmaları ihracına mani olmak için icap eden ted-1 tesiri olacağının ve beynelmilel ekono- muştur. Roma, 18 (Ö.R) - Paristen bildiri· 
ve 3 - Şanghay ile etrafının İ§galini ta· birler alınmı~tır. 1 mi ile de münasebetinin tayini icap B. Bonnet ( Maliye nazırı ) - Zira Jiyor : •Action Française> ki'a1cı gaze-
marnlamıt olmalarıdır. Nankin hükürne- Londra,. 18 (A.A) - Lord Cranbur- eder. Amerikadan geldiğim zaman kambiyo fe.si dahiliye nazırının tekziplerine rai· 
tinin Honı-Kong ve Tonkin yoliyle in- ne Pekin ve Tiençin mıntakalarının SOSYALlST VE KOMüNISTLER kontrolü vazedilmiyeceği hakkında ev- men bir komünist suikastının keşfedil• 
siJiz ve Fransızlardan aldığı •İlahlara şimdiki idaresinin mahiyeti hakkında . . . .. velki kabine tarafından verilm~ bir ka- diği haberinde ısrar etmektedir. Bu ga-
rağmen Japonlar muvaffakıyetten emin- sorulan bir sua1c cevaben şu beyanatta Pa;~~: · ;·~"{Ö .. R)"~":ö·;~v~·~~ .. ~~~e.te- rar buldum \'e bunu tasvip ettim. Par- zeteye göre açılan tahkikat mühim iJ' 
dirler. bulunmuştur : 1 sinin bildirdigine göre memurlarla mü- lamento da buna kanun şeklini verdi. uçları keşfettirmiştir. Dahiliye, bahr~ 

Tokyo, 18 (AA) - Tokyo kabine- - Bu mıııtakalnrda sulhun bekasına tekaitlerin ve eski muhariplerin maaş Kanuna uyduğumdan mı şikayet edi- ye, harbiye nezaretleri He başvekalet 
ainin general Franko hükümetini tanıma- müzaheret namında bir cemiyetin te- 1 ve tekailt vaziyetlerinin islahı mesele- Jiyor ? ııskeri muhafaza altına alınmıştır. Bo• 
ğa ltaıar verdiğini habCT veren Asalıi sta· şekkül etmiş olduğu geçen eylül ayı-) sinde hükilmetle sosyalist ve komünist lkinci hatip B. Marccl Herault harici lonya ormanında gi:ı.li bir silah depaS\1 
zdcei buna neden lüzum görlildüğünü de nın sonlarında haber verilmiştir. Zan-1 partileri arasındaki ihtilafın vahim bir siyasetten bahsederek hükiimetin ken- keşfedilmiştir. Bir çok tevkifat yapıl• 
izah ederek Nasyonalist hükümetin ko· nolunduğuna göre bu cemiyette mesu-1 netice vermesi beklenmemektedir. Ko- disini müraknbe ~den ekseriyetten mü- mışhr. Suikastta alfikadar olanlar oJl 
münizme karıı hareket etmekte bulun- liyetli mt'vkiler Japonlarla mesai bir-1 münist taleplerinde sonuna kadar israr essir bir harici siyaset takibine ruhsat binlerce ki i imişler. 
duğunu Almanya ve ltalyamn bu tanı- liğinde bulunmağa mütemayil olan Çin-1 ctmiyeceklerdir, Henüz bir anlaşma el- - --- ------ -- -

malt humaunda 11rar gösterdiklerini ve . lilerin elinde bulunmaktadır. Yeni ida-1 de edilmemiş ise de sollar delegas- cu·• Dlh UlJ• \) etri lspany a 0)0 protestosu 
nihayet lepanyanın yüzde 60 ıının nas- i 1 re halk tarafından sükun ile kabul edi-ı yonunun içtimaında bu nticenin gecik- J ~ 
yonalistlerin elinde olduğunu yazmakta· l - Yukcında Ja~onlann Nankine leceğe benziyor. . . . . . miyeceği 1ahmin edilmektedir. Sosyalist 
.ı_ hücuTalarını kırmaga azmeclentcrden 

1 

Lord Cranburne, Ingilız tıcaretınm I gr b . t' d B Bl kab'ıne 
uır. . .. .. . u unun ıç ımaın a . um -

Tokyo, 18 (A.A) - Auhi gazetesi mare~al Çcıng. - Kay. - Şekın karısı.. bu - tebe~~ulden ~u_teessır olmamış ol- nin mevkiinde muhafazası lüzumu üze-
naznlann B. Hirotanın geneıal Franko 2 - Aaken aevkıyat.. dugunu ılave etmıştır. rinde şiddetle israr etmiştir. 

Belçika kralı şerefine 
HARICIYE KOMtSYONUNDA 
........................................ 

Paris, 18 (ö.R) - Hariciye komis
yonunun arzusuna mutabık olarak ha
riciye nazırı bay DeJbos bu akşam ko-

Nasyonalist/erde ltalyatl 
gönüllüsü 70 bin imiş 

Bukingham sarayında verilen baloya 
binden fazla davetli iştirak etti 

Londra, 18 (Ö.R) - Belçika kralı 
Leopold Belçika sefaretinde Ingiliz kra
lı George Vl ve krallçe EJizabet şere

fine bir %.iyafet vermiştir. Valde krali
çe Mary ile hanedan azalarının hazır" 
bulundukları bu ziyafette hiç bir nutuk 
söylenmemiştir. 

Ziyafetten sonra kral Leopold Ingiliz 
kral ve kraliçes!yle birlikte sefaretha-

neden çıkarak Buekingham sarayına 
gitmiş ve şerefine verilen büyük balo
da hazır bulunmuştur. . 

Londra, 18 (Ö.R) - Kral Leopo]dun 
Londra ziyareti nihayet bulmuştur. Bel-

çika kralı saat 10.05 te otomobille Bu
ckingham sarayından çıkarak Victoria 

istasyonuna gitmiştir. Ingiliz kralı ken
disine refakat etmekte idi. Bu münase

betle hiç b'r resmi merasim yapılmamış 
ise de halk Belçika hükümdarına kar.:ı 

ıı 

sevgi tezahiiratında bulunmuştur. 

Londra, 18 (A.A) '- Dün akşam Bel
çika büyiik elçi iiinde kral Leopoldun 

şerefine btiyük bir ziyafet verilmiş ve 

bu ziyafette lngiltere kralının kız kar
deşi il~ iki erkek kardeşi zevceleriyle 

birlikte, bnşvkil Çcmberlayn ve dığer 

Ingilız hUkiimeti erkfını hazır bulun
muştur. 

Saat 23 te Buckingham sarayında kral 
George VI Belçika kralı Leopold ve 

Yunnn kralı Jorjun da hazır bulundu
ğu büyük resmi bir balo verilı:fliştir. 

Jngiliz kTcliç esı bir ti>rcndc 
Bu baloya iştirak eden binden fazla dern dans orkestrasiyle dansetmişlerdir. 

davetli ilk defa olarak Ingiltere sara- Ancnk erkekler yine caket dizlik ve 
ymda ananevi askeri bando yerine mo- siyah çoraplar geymiş bulunuyorlardı. 

KADIN KORSANLAlf& bily~k ve;:;; 
~~~~~~~~~~~~-·~~~~-~ ka~rhıçyazı~am~ 
mevzudaki macera ve heyecan tefrikamıza pek yakında baılıyoruz 

L 

misyonda beynelmilel vaziyet hakkında 
izahat verecektir. Bay Delbos mecliste
ki umumi siyaset münakaşaları esnasın
da yapacağı müdahalelerin komisyonda 
vereceği izahatı zait bıraktığı kanaatin
de idi. Fakat buna rağmen komisyon 
kendisini dinlemek istemiştir. Hariciye 
nazırı güni.in meselelerini izah edecek 
ve bütün suallere cevap verecktir. Is
panyol meselesi müzakerelerin. birinci 
sırasını i.:::gal edecektir. 

HALK CEPHESI DAöILMiYACAK 

Londra, 18 (Ö.R) - İspanya sefiri 
Forreign Office'e giderek Ingiliz hilkU
metinin general Franko ile ajanlar te
atisine karar vermesini protesto etmi§
tir. Barselon hükümeti bu notasında 

karşılıklı ajanlar tayinini Ingilterenin 
meşru Ispanyol hükümetine karşı isyan 
halinde olan makamlara hiç bir resmt 
miinasebette bulunnrnmak kararını bo
zar mahiyette görmektedir. 

Barselon, 18 (A.A) - İspanya başve

kili Negrin ecnebi matbuat mümessille-

rini kabul etmiş ve kendisine rnrulan 
suallere cevaben <ışa~ıdaki beyanatta 

· ........ ·· ·• ··· · ....... ·· ..... ·· .. · ............ bulunmuştur : 
Paris, 18 (ö.R) - Lil şehrinde eski - Jspanyadaki ecnebi gönüllülerin 

dahili.} e nazırı Roger Salengronun ölü- geri çekilmesi hakkındaki notanın mel
münün yıldönümü münasebetiyle hi- fufatı ancak üç gün evvel hükilmete 
podromda yapılan nümayişte adliye na- gelmiş olduğundan meik(ir notaya ve
zırı bay Vincenl Auriol sos,yalist parti- rilecek cevap henüz tetkik halindedir .. 
sinin Salengr9yu unutmadığını söyle- Her ne olsa Jspanyaya gelecek olan tah
~iş ve şimdiki. halk c:phe.si ekseriye-, kik heyet.inin vıızifesi çok miişkül ola
tınden başka bır ekserıyetin Fransada caktır. Çiinkü Nasyonalistler Tunuslu, 
mümkün olmoıdığını söyliyerek bu Trabluslu ve Habeşistanlı müstemleke 

cephe~~n parç~l~nmas~nın c~n.~hur~-ı kıt'atını Faslı İspanyol kıt'atı gibi gös
yet ~~essc~elerını ~e~lıkeye duşurebı- , termek için her tiirlü tedbiri almış bu
lecegmı iddıa eylemıştır. lunuyorlar. Fakat ben şu kanaatteyim 

:a~i~ 18 ~Ö.R) - Teka__ü<le çıkarıl- 1 ki Fas ancak İspanyanın himayesi altı
dıgı ıçın Parıs kumandanlıgından ayrı- na alınmı-= bulunan bir memleket oldu-

"' lan general Gouraud dün Paris gamizo- ğundnn faslı askerler de göniillü t<-lakki 

nuna \'eda etmiştir. Radyo başında ve- edilmelidir. 
da hitabesini söyliyecek olan general İtalyan gönüllülerine gelince geri biz.
çok müteheyyiç olduğundan bu kısa hi- metleri de dahil olduğu halde bunların 
tabcyi okuyamamış ve onun yerine ge- sayısı mutlak surette yetmiş binden faz
neral Michal okumuştur. General bu ladır. 

hitabesinde askerleri askeri vazifeleri- Negrin Nasyonnlistlerin pek yakında 
ne, Fransız bayrağına sadık knlmağa taarruza girişeceklerini zannettiğini, 

davet etmekte ve ordunun Fransız ·- çünkü halkın kuvvei maneviyesini yük
tiklalinin ve lıürriyetinin teminatı ~ .seltmck 1..aruretini duyduklnrını beyan 
duğunu söylemektedir. Netice olarak elmiştir. 

general Gouraud Fransanın mukadde- Nihayet harici siyasetten hah <.'den 
ratına olan inanının yenilmez bir inan Negrin hükümetin önümüzdeki millet
olduğunu söylemiştir. ler cemiyeti toplantısında ittihaz ede-

Paris, 18 (ö.R) - Sabahtan beri me- ceği hattı hareketin hadisata tabi ola
busan meclisinde istizahlar devam edi- cağını ve mruımafih İspanyol ihtiWının 
yor. Saat 9.30 da söz alan Chataud ikin- Avrupa sulhunu ihlal edecek mahiyet
ci halk cephesi kabinesinin halkın ar- te olmadığını ve hakiki tE:hlıktnın Da
z.usuna ne dereceye kadar muvafık ol- nimarka, Avusturya ve Çe"\l:oslovakya
duJunu ııonnuı ve hükümetin mali ted- nın uyandırmakta olduğu istıhalarda 

Geııeral Franko 
bulunduğunu söylemiştir. . -r 

h"kilLondra, 18 (Ö.R) - İngiliz u etf 
h"}<ilııt 

ti bay Hopsonun Salamank .u. ıçi" 
nezdine genel ajan olarak 1ayı.n1 ıf 

alıY1 
general Frankonun agremanını ıJ'O" 

tır. B. Hopsonun ismi genera~ ~r~if' 
ya bir nezaket eseri olarak bildır 

1 
,. 

ti. Yoksa bu zatın d plomatik .salAh :\)P 
ti olmıy. cağından general Fran~0 jçUI 
agremanı \ aziiesine başlıyabiJınesı 
mutlnk elzem bir §art değildi. J -

·ı:ıcıe'
Gcn r 1 Franko Londraya .. go fo~ 

cegı genel ajanın ismini henü% 
ign Officc'c tebliğ etmemiştir. dl 

Rom 18 (Ö.R) - Sen.: J~~ 
Ltizd n gelen bir habere gore. ,,e 
müdafii general M.aja azledil011Ş 
rine gmcral Gardana tayin edıl bıJ4i' 

Roma, 18 (Ö.R) - Tokrodan iJl 
rıld ne göre Japonya 25. s~~teŞ~ 
rihinde general Franko bukUIJlC k tfil": 
panyanın meşru hükümeti o1aJ11 
yacakt 


