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Hatay Anayasası ııan Edildi 
Hataylılara bayram yaptırmadılar! .. 

' J 

Mahalli hükümet 
hüratına mani 

on binlerce Hataylının 
oldu. Taklar · yıkıldı 

Kamoyu teessür içindedir .. 

teza-

Bütün Türk 

Bir ijyen 
şuuru .• o 

Nasıl 
bilir? 

uyandırıla 

--0----

Verem mücadele cemiyetinin gö
nüllü yardımcılarından muhterem 
bir bay~n, ziyaret ettiği bir evde ve
ıemli bir annenin feci halini anlatı· 
Yordu : Gün görmüş bir aileye men
sup olan bahtsız anne maddi ve ma
nevi sefaletini aksettiren bir odadan 
ibaret yuvasında dört çocuğu ile bir
likte yaşıyormuş ... Geceleri yavrular 
da annelerinin yatağında yatıyorlar· 
ınış ... 
Hastalığını bildiği halde yavrula

rını veremin meşum tesirlerinden 
korumağa muktedir olmıyan anne
nin ıatırabı ne hazindir. 

Veremle mücadelenin bir cemi
Yet, bir halk sağlığı işi olarak ehem
nıiyetini tebarüz ettirmek için ele al
dığımız bu misal münferid bir vaka
dan ibaııet sayılamaz. Ayni mahiyet
te, belki bundan daha feci birçok va
ltalarla kar§ılaşmak kabildir. Maale
sef vehrimizde bu içtimai afetin tah
ribatına uğrıyan ailelerin sayısı çok
tur. Verem musaplarının büyük eİc:
•eriyetini fakir işçi aileleri teşkil 
ttınektedir. 

' ' , Biz herşeyden evvel neslin sağlı-
gı davasına azami ehemmiyet ver· 
ıneğe mecbur olan bir milletiz. Nü-

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

SURiYELİ ~ ---· : Memurlar azledi- ~ 
lecek yerlerine Ha.: 
taylı kardeşleri
miz geçecektir 

•••••••••••••••••• 
Şamda Hatay lstlklill 
aleyhinde nümayişler 
yapıldı. Cebelde kanlı 
vuruşmalar olmuş 

Ankaradan güzel bir gi.irünıış 

Tıp kongresine 
Hazırlıklar başladı 

Jlk kanun ayında Ankarada ai toplanacaktır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
latanbul, 29 (Yeni Asır muhabi- toplanması mukarrer bulunan bü- lıtanbuldaki Pediatri kurumu, 

rindcn) - Yeni rejimin ve kurlu- yük tıp kongreaine hazırlıklar baş- •ehrimizdeki tanınmış çocuk dok• 
lutun ilk günü olan bugünü bütün lamıttır. fzmirdeki tanınmıf dok- torlanna müracaat ederek bu kon. 
Hatay daha evvelden kutlamağa ha- Jskenderundan bir görünü.§ torların ekıeriıi kongrede hazır grede konutulacak mevzular ha](. 
zırlanmıftı. Antakyada, lakenderun-ı karışıkbk çıkması ihtimali gibi au-ı türlü dinlemek istemiyen ve Hata- ~u!unacak~ardır. B~ toplaı_ıt~dan 1 kı~d~ mütal~a!arını beyan etme. 
da ve diğer Hatay tehlrlerinde tak- dan bir ihtiyati acbeple Hataylı kar- yın Türklüğünü bir türlü kabule l ııtıfade edıl?rek ayın .haf.ta ıçınde lerını ve lzmırh ~okto~l~rın da teıc 
lar dikilmi§, bayraklar hazırlarunıı- detlerimizin ilk bayramını yürekle- yanqmıyan mahalli hükümet ha-' Ankarada bır de Pe~tr~()ngre-~az~malarını ıatemıttır. 1 

tı. rinden kopıın ıeviı\çle ve bütün ge- 'lırlanan takları yıktırml§, kardqle-
F akat Suriye hükümeti, Cenevre nitliği ile kutlamalarına mimi ol- rimiz bu auretle bayraınlannı hiç 

anlqmaaına muhalif olarak ve bir , mUJtur. Yapılan müracaatleri bir,_ SONU DöRDONCO SAHiFEDE--

Dr. 8.Uz Ankara)agidiyor 
Şehri ilgilendiren mühim işler 

Nahas Paşaya 
Kahirede yapılan 

suikast akim kaldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAARRUZ hakkında Başvekille görüşecektir 
ıed~:~eo~~ ~~ç~~h~~~ U.::k:;::;. ::.!: "''"fje .... l ... e ... dı.~y ..... e....... !~~ı.ıerinden f•ydaı, yazılar Yllmlfıar- Faşist temayüller 
!ar yapmak üzere bugün latanhul yoluy- Bu yıl fuanmıza dalaa ful• devletin b l 
ıe Ankaray• hareket edecektir. aeıedi- .................. ittiralderi için İcap eden ıetehhüalerin es e yen Yeşil göm-
ye rei.inin aeyahati, billıaasa 938 fuan Gelirini artırmak yapılacağı huauai •ureııe ötrenilmittir. leklilerin ieidı"r. 
hazırlıldariyle al&kadarda. ŞEHiR iŞLERi r 

Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz lı- için düşünülen ba- Kahirede nümayiş 
fus siyasetimiz, milli müdafaa siya· tanbulda bir hafta kadar kalarak muh- db • l Belediye reisinin Ankar•da belediye-

. zı fe ır eri hükü- l t •ctımizin ruhu olduğuna göre içti- 1 telif müesseselerle ve makamlarla ıe- ye ait birçok mühim ve acele itler hak- O muş ur. 
ll\ai hastalıklarla mücadelenin ne mas edecek, lstanbul tüccarlarının 938 metin tasvibine ar- kında da temaslar yap•caiı öireııilmit- ..................................... .. 
kadar hassasiyetle takibi icap ettiği 1 fuarına İ§tir•kleri etrafında konuımalar- j tir. Öğrendiğimize röre bu itlerin h.Jın- Lond..., 29 ( ö.R) - Kahireclen 
k.olaylıkla anlaşılır. Dinç, zinde ne- da bulunacaktır. zedecektir. kinci da, belediye varid•tının artmaaı için dü- Reuter ajansına bildiriliyor: Diin ak...., 
•ıller yetiştirme işinde devletin yük- Dr. B. Behçet Uz Ankanıda sayın kordon işini halle ıünülen bazı tedbirler varda ki, bunlar aaat 20.30 da Mısır h.Jvekili Nah.ı p.-
•ck alakası nisbetinde halkın da uya- baıvekil B. Celil Bayan ziyaretle, 937 hülriimetimizin taavibine arzolunacaktır. l f&Y• brıı bir sııikut yapılml§br. Neti-
nık olmasına ihtiyaç vardır. Filhaki- fuan haldunda fuar komiteıince hazır- calışacaktzr. • Belediye, daha evvel de kaydettiği- ceaiz .. kal8." bu ~tın faili lzzedd~ 
ka Veremle mücadele sağlık savaşı- 1 !anan raporu takdim edecek ve 938 fu- .. 1 ................................... ,: ıniz gibi tramv•y ve elektrik ıirketiyle au Ahdülkadır •dlı hır Mısırlı olup tevkif 
hın en müşkülü, en çok himmete, annın muvaffak olma11 için daha ıirndi- nn reklam itleri ıirndiden yapılacak ve firketiııi aabn almak kararındadır. Şu da- edilmİftir. Yınni iki Y.,mda bir delikanlı 
, alkın aağlık terbiyesini hazırlama- den muhtelif vekiletlerden belediyenin ecnebi gazete ve mecmwar vasıtasiyle kikada bu hususta yapılan yegane mu- ;;-=S•O•N-..u ___ D.,ö•R•D=O•N•c .. o .... s"'A"'H'""'IF"'ED~E.._-:,~=.._-----N-a_h_a.~paş..:_a _____ _ 
lıa muhtaç olanıdır. Bu hastalığa beklediklerini arzedecektir. reklam itlerinin daha ııenİ§ tutulmuma amele, belediyenin alibdar ıirketlere - --

n:.ıen içtimai hastalık denildiğini Haber .Jdığuruza göre 938 fuarının letebbüs edilecektir. Bu •ene Suriye, Mı- gönderdiği birer mektuptur. Su ıirketi Bu·· yu·· k ~··r felaA ket 
dıışünmek bile mevzu üzerinde muvaffakıyeti İçin, hükümetimiz en ge- sır, Irak gibi komıu memleketler m•t- henüz bu mektuba cevap vermİ§ değil-
her birimize ayrı ayrı düşen vazi- nİf m&nasiyle yardım etmektedir. Fua· buab fuarla al&lı:adar olmuılar ve ken- - SONU DöRDONCO SAHJFEDE _ 

~~h~~~~~~.H~~hllir -~------------------~=-~---=-----~==---====-~ 
ı 1 Verem sefaletin, bakımsızlığın bu- Tı· re 1 . 1 d v b 

. ~~k~~ ;:~kea;;::t1i1~z:::~ ~:~:~ - zmır yo un a .n.onyayı su astı 200 
~:na::iı~':::e~~~;~;:;b:~::~e:şı:~;: G k kadar ev yıkıldı Kız•lay 
~~l!~~:~~:.:~~:r:::ie:;e:~:J~~ ece yarısı tütün amyonunun yolu . ~ 
:;0~~~:1~~~~:!:::~:::rn~~iç~~ kesı.ld1· Şofo··r ve muav· . o··ıdu··r··ıd·· halkın ımdadına koştu 
y·~him_ safhası hayat seviyesinin • ifil U U 
v11 •eltılmesini zaruri kılan safhadır. ~.. -

937 MODELi KAMYON 
d·ereınin sirayetini asgari hadde in- Evvelki gece Tire jandamıa teşkilatı 1 na uğramış, kamyon yolundan alıkonul-, tur. 
v~ll\ek meselesi, halkın refaha ka- büyük b!r cinayet hadisesiyle sabaha muştur. 
fa.ri~aaı, yaşama şartlarının . ijyen kadar meşgul oldu. Gece saat dokuz su- J Ilk alınan haberlere nazaran on iki 
Ve k~·rına uygun olması, şehırlerde larında Tire jandarma kumandanlığına numaralı kamyonun şoförü Emin ve şo-1 Bir taraftan jandarma rntifrezeleri 
Cdi]d~!.le~de ijyen şartlarına riayet yapılan bir ihbarda Tire civarında bir ı för muavini Ali tabanca kurşunlariyle suçluların takibine yıldının sür'atiyle 
cıı<1· ıgını gösteren bir bakımın mev- cinayetin kötü şartlar altında işlendiği 1 öldürülmüştür. giderken öte taraftan da hadise yerinde 

ıy ı· e ı meselesidir. haber verilmiştir. Jandarma kumandanı vak'a mahalli- tahkikata devam ediliyordu. Hadiseyi, 

v,~,ltıden şehirlerde azasından biri 
Şiıtı~~e t~tulmuş aileler sayılırdı. 
~ııj •• ınutahassıs doktorları dinler
Ver~ az~sı içinden verem müsabı 
Duıı 'mış olan aileler sayılabilir. 
bi!, Yanın en ileri memleketlerinde 
iddi<ı Va~i~etin bu merkezde olduğu 
hi8; k edılıyor. ihtimal ki eskiden teş
• -..... ;~uhnadığı için veremli olduk-

. NU OÇONCO SAHiFEDE -
ŞEVKET BiLGiN 

Hadi.senin mahiyeti şudur : ne geldiği zaman ortada iki ceset bulu- tecavüze ağrıyan kamyondan sonra ge-
Pazar günü akşamı saat 20.30 da Iz- nuyor, kamyondaki tütünler yerli yer- len diğer bir tütün yüklü kamyon şo

mire getirmek üzere Tireden tütün !erinde duruyordu. Şoförün ve muavi- förü görmüş, derhal mahalline haber 
yükliyen bir kamyon Tireden hareket ilinin cebinde para ve evrak vardı ...• vermi§tir. 
etmiş ve Izmire doğru gelmeğe başla- Bulnar alırunaımştı. Sabahın saat be- Ortada şüphe uyandıran bazı noktalar 
mıştır. Yağmurlu bir havada, siın · siyah şine kadar, Tire adliyesinin de iştirak vardır. Bu kamyondan evvel Tireden 
gecenin içinde yoluna devam eden on ettiği tahkikatta elde edilen netice §U· hareket eden 937 modeli Ford kamyo
iki sayılı kamyonda bir şoför, bir de dur : nu şoförünün ifadesine müracaat etmek 
şoför muavini vardı. Bu hadise, müsellA!ı tecavüzün ma- icap etmi§tir. Konyadan bir görünüş 

Kamyon Tirenin beş kilometre mesa- hiyetine rağmen bir şakavet değildir.... Flllıııkika bu kamyonun §Oföril h- Konya, 29 (Hususi) - Şimall Ana-l Kastamoninin Algaz dağı He Kayse
fesindeki Taş çeşmesi rnevkiine geldiği Maktu~erin ~ıslarına ~ı bir kast ~ bul. durularak, diğer §Oförlerle dolu ile orta Anadoluda kar ve şiddetli rinin Erciyeş dağı karla örtüldüğü gl. 
zaman silfihlı bazı adamların taarruzu- neUcesı işlendiği kanaatini doğurmU§- - ~NU DöRDONCO SAHIFED~ ::::- yaAmurla Ju, gel.ınİf bulun.ııı.aktadır. _ SONU DöRDONCO SAHiFEDE _ 
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SORUYORUZ: ı~----------~--iıiiiiiiii--............. --------------... 
l ŞEHiBLHABERLERi ~ Kızıl çullu 

yolunda 
Kadınla erkek arasında '-i:.H-a-ta_y_l __ ı.;;.l.a ..... r~H--a-lk_e_v_ı_· n-d ..... e ....... 

Tem iz ve menfaatsiz bir 
Bir adam kam· 
yondan düştü 
beyni parçale1:· 

narak öldü 

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

Arkadaşlık kabil mi? 
............................................................ 

Dün akşam ilk bayramlarını Halk
evlilerle beraber coşkunca kutladılar --<r-

Pazar günü Kıulçullu yolunda öliiın• 
lü bir kamyon kazası olmuştur. Müd• 
deiumuml muavini bay RiiştUnUn tah• 
kikatını :idare cttii:ri bu hadisenin ma• 
hiyeU şudur : 

Bn. Meliha Aşkın 
Türk cemiyeti 

yakınlığı 

icinde kadın-erkek 
t 

vardır, diyor 

"Biz muhtelit tedrisatla kadın - erkek dostluğunu 
daha DJektep sıralarında kurmak imkanlarını 

tecrübe etmiş bulunuyoruz,, 
• 

Genç kızlarla dellkanhlar arasında temiz 
mefaetslz bir arkada,hk kabll midir? 

ve 

DUn Hntayın büyük bayramını yaşa- Hataylılarca ne büyük bir kudsiyet ta-
dık. şıdtğını nnlamnk içln, Osman oğulları 

Yüz binlerce Hataylı kendi öz top- imparatorluğunun yıkılmasından bugü
rnklarında, Ilnt.ay ana yasasının mer'j- ne kadar geçen kara gürlleri gözden gc
yelıc girdiği büyük gün için sonsuz bir çirmck kAfidir. 

heyecan. içinde ~-enl_i:kle~ y~_pma~_ınn 1 . Hatip, hildise~er~. k.~. bir tarihçe~i-
menedilırlcr:{en Turkıyenın dort koşe- nı yaparak yenı reJuıu şoyle anlattı . 
sindeki llataylılarla birlikte milyonlar- - «Bu rejimin bize vadettiği büyük 

·ıı· t · T '" k ::. d d"" al bir refah, emniyet ve medeniyeti büyük ca mı ıyc çı ur çocu6 u a un Y - • • • . . 
H la J t H ta · · şenlik ı sevınçle onmak ısterım. Hatay, arazısı 

nız n yı tonuş u... a y ıçın 
t 

1 

ve tabii. teşekkülnlı itibariyle Anadolu 
yapı. 

D .. k t k " d u-lke\•m' yarımadasının berdevaınıdır. Hınzır un a şanı saa on s::: ız e ı:kl -

1 d to l dı.k burnu ve Güldağı Hatay topraklarını e p an . .• 
Suriycden ayıran tabu bir huduttur ... 

Halayda doğup büyüyen Hatayın çok S k . . r· l "'k t kk"l•t ··rf . . . e encsı ıse ızyo OJı eşe u a ı ve o 

\
heyecanlı ve koyu mıllıyetçı çocukları .. d t.1 • ·ı·b . 1 S · l'I rd 

• • w ve a e eı·ı ı ı arıy e urıye ı e en ay-
da aramızda ıdı. Kabına sıgamıyan Ha- d A d .. t k ı eli .J: n· 

rı ır. ra a muş ere o an nuır. ın 

tay ço::uklnrı, Halkcvini Hatay ve Türk ise vicdanlara ait bir iştir. Milliyette 
bayraklariylc donattılar. Vali, belediye n·ıyacağımız en büyük vasıf adetler ve 
reisi, kültilrcüler ve şehir büyükleriy- umumi karakterle müşterek idealdir ... 
le öğret.menler ~e. öğrenciler, Halkcvli-ı Bu bakımdan ayniyet gösterenler ayni 
ler ht!p burada ıdik. millete mensupturlar. Haıkikati görmi-

Törene Hataylıların ve bizim istiklal yen ve itiraf etmesini şahsi menfaatle
mar§ımızla başlandı. Öğrenciler hep bir rine uygun bulınıyanlar Hatay Alevile
ağızdan isUk.lıü marşımıza iştirak ede- rinin Arap olduklarını iddia ederler ... 

1 

rek günUn heyecanını arttırdılar. Bunu her Hataylı ve her Türk şiddetle 
Sonra, kürsüye genç bir Halay çocu- reddeder. Tarih, bize Alevileri şil mez

ğu çıkb. Adı Şekip inan... hcbini kabul etıpiş Türkler olduğunu 
Pürüzsüz, fakat heyecan dolu, ener- kat'i surette ispat eder.> 

ji dolu sesiyle hazırunu selamladı. Ve Hatip, Suriye halkının Osman oğul

söyledi : l ları idaresi altında Türk halkiyle bera
- cBugün Hatayuı ana yasası mer'i- ber ayni elemli ve acı günleri yaşamış 

yete giriyor. Hatay istikliline ve hürri-
1 
insanlar olduğunu tebarüz eltirdiktcn 

yetine kavuşuyor. Bu mesu.t günUn biı sonra sözlerini aşağıdaki cümle ile bi-

Ellerinde Barabelliim 
Bir köy bakkalını basan haydutlar ··-·-·-Bergamada bir hi\diseni.n cereyan et-:P•linda bakkal Zühtüden başka iki ar-

8 M_ı!L A ı_, Ank L-d _ _ı __ ._ d tl··x....ı B' b t b. tiği öğrenilmiştir. 1
( kadaşı daha bulunuyordu. öğretmen n. c:uua , .. uı a et - m • ıı::r .. llCIL oı "'O""'m. ı:r: u er •· lk' . • la 

__ ,,_ M--L-~-L ...1: 1 . --•- rral d 1 • t Evve ı gece saat yırnu su nnda Zühtü, vaıiyeUn vchametini kavrıya-rnevzumnuzu «naaltun. wuu.auun " ... yeyı nıc&tep ı arın an evvc, cemıye B T anI nah" • • S 
d. ı d .. L •• ı dık ·ı ergamanın ur ar ıyesının an- rak derhal lambayı söndürmüş ve suç-iünuiyerek cenp ver 1

: IU'll ann • vermege --x a · 1 k'" ·· d b kkal Z"'ht"" Erd ğ ca ar oyun e, a u u o an, 
1 - «Fakat, dodl. Anlayamadım. Şiın- Eğer bepİmtz yalan aöylemi)•or ve bakkal dükkfuıında iki arkadaşiyle otur- uların ellerinden kurtularak, karanlık-

diye kadar anketinize verilen cevaplan inanmadığmm bir doztluğu aleııi ola-
1 
makta idi. la köy odasına gitmi§tir. Hadise jan-

alikayla takip ettim. Orada aradığun ~ rak konuşmağa cesaret • ediyorsak me· l Bu sırada ortalık tenha illi. Köylü dannnca haber alınarak mahalline gi-
noktaya, ıimdiye kadar ~~~as ~dilmedı- sel~ yok ... Şu ~de, benim erkek k~-, teravi namazında bulunu~•ordu. dilmiş, fakat suçlular yakalanmamak 
iinl gHrerek -ne valan aoyliyeyun- bay· d~nn ve pederun nasd oluyor da, bu- [>' l k ll . d b b 

11
• b içi;n kaçm~lardır. 

- )ar arn ı e crın e ara e um ta an· 
~t ettim. Hayretim ıu: tün mahzurlanna gözlerini kapayarak be- cası bulunan hüviyetleri meçhul iki Suçluların arkalarından derhal bir 

Öyle tahmin ederim ki"!'~ cemiyeti ni bir yabancı erkeğin ~oluna tesl~ edi-: şahıs, belki de para koparmak gayesiy- jandarma müfrezesi gönderilmiştir. Ya
lçinde, kadmlara verilen 11yası haklann yor ve dansctmeme mmM:le edıyorlar. le bakkal dükkfuuna ginn~leııdir. Dük· kalanınaları saat meselesidir. 

fevkinde bir kadın - erkek yakınlığı var- Bu hadise ya sıuni:nidir, binnetice erkek -1 '"'" .. '''''' .. '''''''' ................. 11•111•• 11 • 11nu11 .......................... , 

Clır •• Bu ~mide en tabii prtlar i~de kadın dostluğu mevcuttur. Yahut ta gny· Ü ziJ!.m satış/art 937 fuarının 
ilerlıyen bir arkadqlıkbr. Men.faatm ve ri aamimi bir göst~ten ibarettir. Bu 

aizin tabirinizle hilesiz bir dostluktur. takdird• ise bir gösteriş uğruna beni bir Dün borsada. üzüm satışları hararetli dip/oma,ları 
Bundan birka,. sene onc" e ı-:...... ıe· b - erk ~· k il d tm çec;miştir. Yılbaşı yortuları münascbetiy~ 

'.S' ~.. ya ancı egm o anna, ans c em 
937 fuarında derece alan müessesele-Jen profesör Adolf Fenicre, Halkevin- için bütün tehlikeleriyle teslim edj. ı le lngilterc ve Almıınyndan birçok fir· 

de verdifi konferaıuta törle söylüyor- malar üzüm ve incir istiyorlar. Mısırda re tevzi edilecek diplomalar hazırlanmış-
du: yorlar demektir. Ben, en ufak bir tered- da bı"r fı'rmn lzmı'rdekı' tacı·rlere ba•vu- o· 1 1 

düt dakikası c~.,.inneden kedın - erkek rarıık Üı:Üm ietem~tir. w tar. ıp oma ar, Lir hafta sonra tevzi 

«Mekteplerinizde muhtelif tedrüat dostluğuna iruıncnlardanun, batta, kül- edilecektir. Madalyalara gelince; bunlar 
Noel yortuları münasebetiyle lngilte· uaUlünü inceledim, istifade ettim. Eğer ı · · d •- k 

türüne ve görünü~ enne man ağım er~e reye fazlaca incir ve üzüm ihraç edile-
ıimdiye kadar fizyolojik bir mahzur gÖ· k d 1 d d E--• l k 1 

ar a. a.ı ıırım a var ır. umar a onu-
1 
ceği zannediliyor. Fiatler şimdilik tabii 

rülmernipe, muvaffak olunm~ aayalabi- furken, fizyolojik hakikatin üstünde bir cereyanını takip etmektedir. 
lir. Bu takdirde İse Türk cemiyeti, bu yakınlık bulduğumu itiraf ederim.• --<>--

ta.• 

henüz lıazırlıınmamıtıtır. Bir ay sonra ta

mamlanarak Levzi edilecektir. 

Saylavlar Ankaraya 
gittilar 

tirdi : 
«Yaşasın Türk ulusu ve Hataylılara 

bugünü yaşatan ve bütün Türk dünyn
sının dimağı ve kalbi olan Ulu önder.> 

Sürekli alkışlarla karşılanan bu söz
lerden sonra bay Rahıni Balaban kür
süye geldi. 

RAIIMI BALABANIN SöZLERI 

Kız öğreteıncn okulu direktörü cid
den güzel bir şekilde Halayın büyük 
bayramının Türk ulu,;;u bakımından ma
nasını belirtti. 

ık bit Şoför Nablnin idare ettiği aç 
yük kamyonu pazar günü Torbalıya 
gitmek üzere Izmirden hareket etn~· 
tir. Kamyonda yük bulunmıyordu • .Bu, 
bir yük kamyonu olduğu için yolcu ka· 
bulü de meınnuydu. 

Şoför Nabi, HUseyin isminde bir yol• 
cuyu Torbalıya getirmek üzere kaııı• 
yonuna kabul etmiştir. Iddiaya göre 
Hüseyin, Nnbinin yakın arkadaşların• 

dan imiş. 
Hat.ay ncı günler geçirdi, diye söze b' 

b l b Rah · B l b H ta Kamyon Kızılçullu virajına yakın il' 
aş ıyan ay mı a a an a y ve 1 b zuk b k d çra· 

T .. k ç kl · t'l<l.l killt" yerde, yo un o ir ısın ın a sı ur ocu arının ıs ı a \'e ur 1 w • • _,...A 
mış, kamyon boş oldugu ıçın bu sıçrw>-

birlikleri~ ga~et etraflı bir şekilde an- 1 büyük bir sarsıntı tevl1t etmiştir. }3u 
!attı ve soyledı : t ti · ı k H" · be"· 

sarsın ının ne cesı o ara useyın ~ 

«Bugün Türkiye Ti.irkleri, üç, dört ni üzerine dtişınüştür. Kamyon şoföril 
türlü bayramı bir arada yapıyor,» dedi. kamyonu derhal durdurarak kazazede• 

Bu büyük gün münasebetiyle Türk nin imdadına yetişmişse de, zavallı HU· 
ulusunun yüksek hi.;siyatım açığa vur- seyin beyni patlıyarak derhal <;>lrnüştür. 
du. Şoför Nabi yakalanarak adliyeye ve< 

HATAYLI KlZIN ŞttRt rilmi.ş ve dün hakkında tevkif karart 

Hatayda doğup büyüyen tertemiz bir 
yavru, bir Türk kızı söz aldı. Bayan 
ismet... cEy sevgili Hatayıın> diye sö
ze başladı. Taze ruhunda Hatay için 
duyduğu hislere terceman oldu. 

Hatay şenlikleri geç vakite kadar ay
ni coşkunluk içinde devam eıti. 

«Yaşayış T!iblmenle 

Egede 
---0--

Jeolojik tetkikler 
Ankara, yüksek ziraat erutitüsil pro

verilmiştir. Şoför, talimatname aykırı 
olarak yük kamyonuna yolcu kabul et• 
tiğinden ölüme sebebiyet vermek su• 
çu.ndan mahkemeye verilecektir. 

-<>---

Bayram 
Faallyetl içinde 

bir sabıkah 
Bayram yaklaşınca sabıkalılar piyasa4 

ya çıkarlar. Havadan giyinip ltuşanrnağa 
teşebbüa ederler. 

Eski sabıkalılardan Mustafa oğlu ı ... 
mail çolctanberi ortada görÜnmezken 
dün piyasada dolaşmağa baJlanuf, bit 
pazarında Mustafa oğlu Hüseyinin 'd• 
dükkanına uğramıştır: 

fesörlerinden doktor Sal.amon, villyet _ Bana bir külot pantalon ver ant• 
makamuıın daveti zerine şehrimize gel- ğl .. 1 1 1 M ı · bııy· . . sa am ve guze o sun a um ya. 
maş ve tetkiklerine başlamıştır. .. .. b 'b" d"'-L• 1 d f -'a kıt• .. . .. ram ustu u gı ı uııuı;;.an ar a ııv 

Profcsor, beynelmılel şöhreti haiz je- l b 1 le b 1 • h 1 b' t raftııri 
w • • a a ı u unur, tczgu tar ar ır a 

ologlardandır. Kcndisı dün refakatinde .. .1 1 b ., d. ., -·' •ırkeıtı . . . . mu~terı ere ma egen ırmegc .,.....ı,.. 
mıhmandar olarak taym edilen zıraat d''" f d .. k E tli fsrnııiW. .. .. .. ıger tara tan a tuccar ıya e 
ınuduru ve nafıa müdürleriyle Ağa- d "h 1 . b' k kül" t ntaloıi e ı ma etmıyor, ırço o pa 
memnun ılıcalannda jeolojik tetkikler k 1 f k b v d. ·Qıerdir. 

çı armış ar a at egen ırememı,. 

yapmıştır, Nihayet dükkô.ndan çıkan ve gu~a 
Profesör bugün Çeşmeye giderek pantalon beğenmiyen lsrnaili ertesi guıt 

Çeşme ılıcalannda jeolojik tetkiklerde elinde külot pantalon olduğu halde do• 
bulunacaktır. Gerek Çeşme ılıcaların- !aştığını görüyoruz .. 
da, gerek Ağamemnun ılıcalarında vi- Fakat işin aksiliğine bakınız ki. o 51' 

luyctçe yapılacak ıslahata esas olan bu rada Şakir adında bir adam, lsmailiıt yıı· 
tet.kiklerin neticesi bir raporla vilayete 1 nına sokuluyor ve soruyor: 
bildirilecektir. - Satılık mı bu pantalon} 
Çeşme, Balçova ve civarında meyva- - Satılık... a 

cılık üzerine de tetkikler yapılacaktır.. fş bu suretle meydana çı.krnı~ Jsına 
Bu kısının imarı ve kazanç kaynakları- mahkemeye verilmiştir. lsmailin sabıkr 
nın artması mevıuubahistir. lı:ırı nazara alınarak dokuz ay müddet cı 

-=- lıapsine karar verildi. Sabıka.la bayraıtl• 

Hususi bütçeler ları ceza evinde geçirecektir. 

Bahçelihan su içinde 
1 Bütün daireler, 9 38 yılı bütçelerini ha- Son yağmurlar dolayısiyle, sulh c~ 

zırlamnğa başlamı§lardır. Vllô.yet muha- ve hukuk mahkemelerinin bulu11dlli
1
11 

scbci hususiye müdürlüğü, bütçelerin en Bahçeli hanın ikinci katı, tamamen su.~• bahis üzerinde bizi bile geride bırakma§- ADNAN BlLGET Tütün satışları 
Hakikat ıu ki, biz muhtelif tedrisat- I . , •. 1 •• , .. • • • .. 11 • • ......... 1111111 .. 111 •• 

la kadın • erkek dostluğunu daha mek- : y K ( K~ ·ı Akt : 
Tütün satışlan dün de müsait şekilde 

inkişaf etmiştir. Şimdiye kadar yapılan 

geç on kanun tarihine kadar hazırlana- d d B b b' h u.ıuıı• T cşkilatı esasiye kanunumuzda yapİ- tın a ır. unun se e ı, anm en 
11 rak vilayete verilmesini devaire tamim d b 1 b' A al .. darı .ka 

• arın: ema amı a- : 
laca.k tadilat müzakerelerinde bulunmak e u unıın ır arızanın ar ıgın a 

etmiştir. suların mahkemelerin bulunduğu kat 
tep aualarinda kunnak imkinlannı tec· E ım cevabı yazılacaktır. : 
rGbe ehnİf bulunuyoruz. Erlı:elı: - erkek ~ ............. , ... , 1001111• 1111111, 111111; 

doatluju X kadan • kadm dostluğu = 
satışlar 25.625.000 kiloyu bulmuştur. Ü7ere, nccle davet edilen şehrimizdelti 

1 Elde kalan tütiin miktarı on üç milyon saylavlar pa7.ar sabahı Ankaraya hare-
kilodur. ket etmişlerdir. 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 

BUGÜNKÜ SEANSLARDAN 
İTİBAREN 

2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 
cmAN EDEBiYAT•~:v~ü'~ ~~~?R MARGUERITE'IN 1 Danslar devam ediyor 

LA GARSON 
(ERKEK KIZ) 

MARI~ BELL 
TARAFINDAN TEMSiL EDtLMtŞ AHLAKI - JÇTIMAI 

MUAZZAM DRAM 

TENASOP • ENDAM VE SES iTiBARiYLE MOTEKAMIL 
BiR KADIN TtPI ARZEDEN 

ZARAH LAN DER 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ REVtJLtJ • ŞARKILI 

MUHTEŞEM BiR ESER 

fLA. VETEN: P ARAMOUNT JOURNAL 
·································~~:.iiV~i.':.iii""""''"""""'"''''"""'""···················································f'i~:.C~E:ii"'································· 
Her gün LA GARSON: 2 • 5.20 ·, - 9 da .• 

DANSLAR: 3.45 - 7.25 de .. 
Cumartesi • Pazar 12 de DANSLAR ile hatlar. 

30-40-50 
CUMARTESi 

TALEBEYE 15 KURUŞTUR 

Geçen sene adi ve fevkalade bütçele- sızması ve etrafı kaplamıı olma.sı.~ır. kt• 
ri tutarı 2.654.314 lira idi. Bu yıl büt- Mesalih erbabı su ic;inde y~ruıneBu• 
çenin üç milyon lirayı bulacağı zannedil- ve ak§ama kadar beklcmektedırler. " 

• Y" tU mektedir. nun sonu iııi olanların romatızrnıı I • 
Meclie ikinci kanunun on yedieinde tulmalarını mucip olacaktır. Alakadar a 

rın nazarı dikkatini celp ederiz. ~ 

FIKRA 

Zamanımızın davası 
le· 

Sadece telgraf havadiılerini okumakla, yirminci asır. ınes;.,. 
lerinin ne kadar baıitlettiğini anlayabiliriz: Çin'in fetha, ~ ,.. 
turyanm ilhakı gibi! Kayaer' in, yatı ile Tanca'ya uğradıgı ı; 
manki buhranı hahrlayımz ! , dtt 

Bütün niıbet'ler artmıttır: Nevyork'tan çıkan ıesin aynı antte 
Ankarada duyulduğu zamanlardayız. Otomobil ailrati :aabit 
501 kilometreye · çıktı. «lıtanbul - Ankara!». Birkaç bom • 
tehri yakıyor. I kel" 

Ayakta kartı kartıya nitan alınarak tüfek abldıjı, nı~rn ~nİflı 
lerin adam adama ve adım adım fethedildiği, ölüm tehhke•• 1'• .. 
nihayet, top menzili meıafeye mahpus oldu u devirler~.en d~fİ,. .. 
dar uzaktayız. (Halbuki biz yafta olanların yarı ömru 0 

de geçti!) ,, ·ı: 
Cihan devri müddetinin bel ki de 24 saate indiğini göreC!~'-İ'e-

0 zaman ölüm tehlikesi, dünyanın tabii bir zarfı ola~~r ~ jfe, 
nef füı ettiğimiz havanın, Zeppelin balonunun gazı gıbı, 11 

ne zaman ve niçin tututacağı belli olmıy cak ! ak b•'" 
Milli müdafaalardan bir insani müd f a cephesi kurm ~ ol•'" 

hı f aydaıızlathrmak, aulhu bir kuvvet, yenilmez bir ku~:u 0 1•" 
rak t~kil etmek lazım! Asrımız medeniyetinin ya ey' VlU'" 
cak, ya toprak üstünde izi bile kalmayacak. - FA TA • 



Londra görüşmeleri 
Fasılasız ve hararetle devam ediyor 

----------------------------------------------------------------lngilterenin yeni dost kazanmalz zcın eski bir bir 
etmekten 

' 

dostu feda çekineceği söylenmektedir 
Paris, 29 (ö.R) - Fransız mahnfille- dL Bu akşam geç vakitten evvel müza- rol vnrdır. 

J'I Lon<lra müzakerelerini tariht mnhi- kerelerin neticesi hakkmda esaslı bir Bununla bcr::ıber Jngiliz mnhnlilindc 
)'ette görüyorlar. Neticeler hakkında hnber alınamıyacnktır. Şinıdilik .üğre- lngilterenin yeni bir dost kazanmak için 
henilz malumat gelmemiştir. Bu a~am nildiğinc göre Almanya seyahatinden eski bir dostu foda etmek niyetinde ol
B. F.denin verdiği merasimsiz bir ziya- getirdiği intibalar hakkında Lord Hali- madığı açıkça bildiriliyor. Bunun ma
fette müzakereler devam elmiışlir. Ya- fnlu; bizzat iki Fransız nazırına etraflı- nası lngilter~n:n k-.nr!i emniyeti namı
:rın l1 - 13 arasında konu~malar devam. ca tafsilat vermiştir. Bu meseleler üze- na daima Frnnsaya ihli~·acı olduğu ~u
edeeek ve sonra kral tarafından Bu- Tinde münakaşalar devam edecek . ve retinde anlaşılabilir. 
İkingham sarayında bir merasim ziyafe- Londra ve Faris hükümetlerinin görüş- Londra, 29 (A.A) - Şotan, Delbos 
tl verilecektir. Fransız nazırları yarın Jeri karşılanacaktır. v~ Fransız murahhas heyetinin azaları 
laat 16.30 da Londradan ayrılacaklar- lngili1. gazetelerinin neşriyatından an- dün ~aal 23.0i de Viktorya islasyonun-
41ır. la§ıldığma göre lnglltere merkezi A \'- da trenden jnınişler ve Eden namına 

\'El'lT'ASTR 

Bir ijyen 
şuuru ••. 
Nas1l 
bilir? 

uyandırıla 

---0--

-BAŞT ARAFI BIRINCJ SAHIFEDE-

larını bilmiyen birçok kimseler var
dı. Dünle bugün arasındaki farkın 
bundan ileri gelmesi muhtemel
dir. Bugün bütün medeni ülkelerde 
içtimai hastalıklara ve bunların en 
tahripkôrı sayılan Vereme karşı 

siddetli bir savaş mevcuttur. Medeni 
Türkiye bu savaşın dışında kalma
mıştır. Doğrudan doğruya umumi 
sıhhati korumak için alınan tedbir

lerden maada memlekette hayat se
viyesini yiikseltmek maksadiyle ya
pılan muallim gayrr:tlerde sağlık aa
vaşı ile sıkı sıkıya alakadardır. 

!AYFA 3 

~ . 

'SON-- HAB,·.ER 
- . ·_ . -.... _,..:J 

Fransız delegesi 
Halayda tahrik yapıyor 

Ankara {Telefonla) - 6/9/937 de Hate.yda vazifeye başlıyan 
Fransız delegesi Jero Garo ilk vazife günlerinde anasıra kar~ı 
zahiren bitaraf bir manzara gösterme&e çalı\jml~ ıse de hakikatte 
anasırı yekdiğeri aleyhine tahrikten fariğ olmamı,tır. 

Roje Garonun telkin ve tahriklerinde baflıca hedef, Hatayda
ki unsurlarm Türkten gayrisini toplu bir halde Türklere karşı 
cephe aldırmak ve Halayda anasır arasındaki ihtilafı yafatmak 
ve bu ihtilaftan istifade ederek Cenevre anlafmasmın tatbikleri· 
ni güçleştirmek suretiyle orada Fransa nüfuzunu idame etmektir. 

Roje Garo Antakyanın Bedirke köyü Çerkes reislerinden Ka
ra Ömeri yanına çağırarak bundan sonra ekalliyetlerin ve Çer· 
keslerin himaye edileceğini söylemek ve köylerinde eli silah tu
tan kaç Çerkes olduğunu sormak suretiyle, Çerkesleri silahlan
dırmak yolundaki gizli maksadını ortaya atmıttır. Hatta Roje 
Garo 15/10/937 de Reyhaniyeye giderken Yenitehir kö
yüne uğramıf ve oradaki Çerkcslere «Sancak» tan bir Çerkes bö
lüğü letkil edeceğini söylemit ve Çerkealcri Türkler aleyhine 

tahrik etmi..ı.f_ti_r_. -----------------
Londnı, 29 (ö.R) - Fransız ve Jngi- rupada Alman akalliyetlerinin vaziyeti- Robert Vani<:ittiarô 1arafm<lan karşılan

lit. devlet adamları arasında müzakere- ni Alınanyaya memnuniyet verece~ şe- mış1ardır. 
lc.-r saat on birde başlamış \•e öğle ye- kilde tam.im etmeğe mütemayil gö- Kral George Vl devlet adamlarını 
ineği münasebetiyle bile inkıtaa uğra- rUnmektedir. Fakat bunun mukabilin- :\'arın öğle yemeğine davet etmiş oldu
lln.amıştır. Zira BB. Chamberlain, Eden, de Almanynnın n.a:;;ıl bir tavizde bulu-1 ğu için Fransız ıcfarethanc:sinde verile
Chautemps ve Delbos ayni yemek ma- nacağı öğrenilmek i'iteniyor. Bu mtiza- ı cek olan öğle yemeğinden vaz geçilmiş
lası etrafında toplanmış bulunuyorlar- kerelerde ltalyanın da oynıyacağı bir ı tir. 

Umumi mahiyette olan bu gö
rü~lerden sonra şehrimizdeki sağlık 
vaziyeti üzerinde durabiliriz : 

1:r.mirde kendini geçindirmekten Pa •stek• komp)O 
:~~e:~isi~::;:tt::1~;::a~a~a:::: rı ._. 1 
neler yoktur. Mevcud emrazı ıııarive 

~!!!!!!!""~~~~~~~~~~~ 

Nasyonalist ispanya 
~::t~:::~~:; ;:r~:;,liille~:s::~a~s ~~~ yakında heyecan verici 
hiııısedilen ihtivacın yüzde onuna te-

kabül etmez. Verem mücadele cemi- b • t k • f b ki • 
~:~~~~e d~~:~~:~~:~n ~:~~~~:fb::t~ ır ev ı e enıy or 
gayeler bakımından zaif bir iştir.Zi- Pnris. 29 (ö.R} - Kukuleteliler komplosu ınhkikııtı ııüratle ilerliyor. Ha-
ra verem tecrid edilmeğe muhtaç her alındığına göre 'labıta ihtilal hareketi gizli komitcsınin gizli muhaberattn 
olan hastalıklardandır. Ayak teda- kullandığı şifre} i keşfdmiştir. Bu ıaurctle çok ehemmiyetli malumat ele ge· 
visinde her gün biraz daha eriyen çirilmiştir. Yakında çok heyecan verici bir te"li kif ) a ılacağı bildirlmektedır. Cümhuriyet sahillerine abloka koy

du mu halef et eden gemileri batıracak 
Polisin gizli muhnberelerden elde ettiği malumata müstenid('n nra tırmaları gc

adamın cismani olan ıstırabı yanında 
nişlemekte ve yeniden gizli sil:ıh ve mühimmat depolan keşfc~ilmeketdir. Tu· 

hayntta sevdiği, ve en aziz tuttuğu Juzdn ııilah ticareti yapanların yeni bir deposu meydana çıknrılmı~tır. 
varlıklara bir sirayet vasıtası oldu- ---------------------------·

Londra, 29 (ö.R) - Salamanka rad- bile, hatta kara sularında da, abloka-ı rillmektedir. Asilerin tayyarelerl Mad- ğunu düsiinmekten d ~~1te_:·ellit r~~I Yosu nasyonalist Jspanyol filosunun 1 yı y.armağa çalışacak bitaraf vapurların ridin btittin cepheleri üzerinde uçmus , ıstırabı daha az egı dır. lzmırın 
cU.mhuriyct sahillerinin ablokasını füın batırılması hakkı yoktur. Ablokayı ya-, ve pnyitahtın mahall~lerinc:_~b~mbalar ~~tün muhtaç veremlileri kendi 
•ttiğini ve muhalif hareket edecek ec- pan filo onları ancak tnharri veya znp-

1 

atmıştır. Hasarat miihıın degıld r. ıçıncle toplıy~cak . olan h.ir . ve
nebi vapurların batırılabileceğini ilan la tec:cbbüs edC?bilir. Matlrld, 2!} (ö.R) - Dün asi tayya- rem hastaııesıne ~ıddetle ıhtıyacı 
etnli§Ur. lngiliz amirallığı Palma lspan- M:drid, 28 (A.A) - Asilerin son l reler Madrid etrnfında bir çok köyleri vardır. Hastayı daha insai şartlar al

Yol amirallığından bu hususta izahat günlerdeki nisbi !an~iyetlerin~en son- b~mbardım~n e:mişler~ir . . !'1adridin . 601 tında yaşatacak ve .hast~lığın tahri
iatenuştir. Ingiltere lspanyada iki tara- ra yakında büytik mıkyasta bır hareke-, kılometrc şımalınde bu- koy le 40 kılo-

1 
batından şahısları, nılelerı, ırkı vece

fa muhariplik hakkı tanınmadıkça hiç tc teşc.bbtis etmelerine intizar edilmek- metre şimalinde 2000 nüfuslu diger bir miyeti koruyacak olan bir verem 
birisinin abloka ilan etmesini kabul tedir. Payitahtın şimalinde ki ccpheler-

1 
köy bilhassa bu bombardımandan mü- hastanesi ka.t'i bir zarurettir. Ayni 

edcmeı.. E..cıasen bu hak verildiği zaman de nsi kıt'atının mühim hareketleri gö- teessir olmu~lardır. 7.amanda veremle mücadelenin bir 

Almanya - Litvanya 

Arasındaki ihtilaf 
kızışmışa benziyor 

Filistine 
Yeni lngiliz dağ 
kuvvetleri geldi 
Asılan şeyh için ca

milerde dualar okundu 

halk terbiyesi .işi olduğunu gözü

müzden uzak tutmamağa mecbu
:ıuz. Verem hakkında profilaksi nıa
ll'ımata ve usullere vakıf olmıyan 
halk veremden nasıl korunacağını 
hastalığın sirayetine nasıl mani ola

cağını bilmez. Şu halde bu ceha
let le mlicadele yolları da sağlık 
sa,·aııının en verimli vasıtaları ara
sında yer alır. Memlekette sağlık 
şuurunu ancak bu suretle yaratabi

liriz. Sıhhiye vekilimizin bir dev
let işi haline gelen bu davada lzmi
rin bu müstacel ihtiyacını nazarı 
dikkate rlmalarını isteriz. 

Paris, 2!J (A.A) - Alman gazeteleri 
){Jaipeda arazisinde isUmlfık kanunları
nın tatbiki mUnasebetiylc Litvanya aley
hinde yeni hücumlara başlamıştır. 

Alman gazeteleri askeri ve iklısadi 
hlaksatlarla lıitiınlUk yapılmasını der
lliş eden kanunu hukukun ihlali diye 
tavsif etmekte ve Litvanya hükümcti
ı:ı..in Klaipcda istimlak kanunl:ırı vazet
Jnek hakkına itiraz ederek bu hakkın 
oradaki direktuvara ait olduğunu beyan 
etınc k ledir. 

Bu hücumlarln son zamanlarda Al
hlanyanın komşuları olan memkketlc
:re ve bilhnssa Çekoslovak) aya karşı ya
Pılmış olun hilcumlar arnsıncla bir mü
:tıasebet ve müşabehet görülmektedır. 
Litvan~a menabii A~an iddial::ırının 

doı,'l'Uluğuna i tıraz ctmC'kte ve Alman 
hüküınctinin medaati fiınme mevzuu-

bahis olduğu zaman Almanra<la istim
lak tedbirleri ittihazında tercddi.ıt ct
rn~ınckte olduğunu ileri sürmektedir. 

L tvnnya hükümcti Klaipeda limanı
nın genişletilmesine tevessül etmeğe 
ıtıedar olncak araz.iyi nnmuskarane tes
Pit edilen bir tazminat vermek suretiy
le satın alırken muahedeleı-in tanımak-
~ olduğu bir hakkı ic;timal etmekten 
aşka b r şey yapmamaktadır. E.5asen 

'"'--... 

r 

Lıtı•aııya lıw:rekili 

Paris, 2!J (Ö.R) - Kudüsten bildiri
, li;ror : Kanunların isltıln hakkındaki .. 

tetkiklerine devam eden idari ve teşrii 
isluhnt komisyonu ilk teşrin ayı başla
rında vazifelerini terk etmiş olan K u

clüs, Akku, Nnplus \ ' c Hayfa memurla
' rını azletmiştir. Bunlann yerine ~eçi-

' rilccek memurlar Ramozandnn sonrn ta
yin edilecekl<?rdir. 

Roma, 29 (Ö.R) - Kudüsten bildi
riliyor : 1850 askerden :mürekkep üç 
tabur Ingiltereden gelerek Hayfaya çı

,~ karılml§tır. Bu taburlar bilhassa dnğ 

muhnrebcsi için taliın görmüşlerdir. 
1 Şam, 2!J (A.A) - Filistinde lngiliz 
divanmarbının karnriyle asılan seksen 

l d k" A Ş h l ' • · b'" .. yn!lın a ı rap ey '!at ıçın utun ca-
milerde d ni merasim ~ • pılmış ve pro-

tcstolnrdn bulunulmustur. 
Kucliis, 29 (A.A) - B:r Arap çetesi 

yahudileri taşıyan bir kamyona hücum 
ederek. bunlardan birini ağır surette 
yaralrumştır. Ynralı bir polLc; otomobili 
ile hastaneye kaldırılırken bu otomobi
le de ateş edilmiş ve bir lngilız polisi 
ölmüştür.· 

KJnipcda statüsü ona ticaret ve milli 
müdafaa teşkilatına nezaret etmek hak 
ve vazüesini bahş ve tahmil etmektedir. 

Zonguldakta partinin 
yardımları 

Zonguldak, 2!J (A.A) - Kozlu parti 

Vilayetle belediyenin elele vere
rek verem mücadelesine mümkün 
olan ynrdırnların azamisini yapmala
rını isteriz. İş kanunu işçiler arasında 
bulaşık hastalıklarla mücadele için 
geniş imkanlar hazırlamıştır. Bu ka
nunun bahşettiği bütün salahiyetle
rin ,.e imkanların kullanılmasını is
teriz. 

Halkın sağlık şuurunu uyandır
mağa, sağlık terbiyesini işleıneğe ge-

lince Verem mücadele cemiyetinin 
daha geniş bir programla faaliyette 
bulunmasını isteriz. Veremden ko
runma ve hastalığın sirayetine mani 

Frangın sağlamlığı 

Şotan kabinesinin mu
v aff akı yet eseridir 

teşkil:ıtı müsamereler tertip etmiş ve 
yoksul 150 yavruya elbise ve nyakkabı 

nlarak giydirmiş ve ayrıca mektep 
levazımı temin etmiştir. 

Gösterilen bu şefkat muhitte güzel 
akisler yapmış ve herkesi sevindirici 
yardımlar yapınağa teşvik etmiştir. 

dar Ncvyork pıyasasındaki kararsıı.lık 

sebebiyle bazı ecnebi sennaycler evvel
ce Fransayı sığınak olarak kullanmak
ta iseler de Fransadaki \'aziyct bir çok 
ecnebi sermayenin Fransadan kaçması
na sch<!p olmuştu. Şinıdi is<? Fransanın 
bu sermayeler üzerine müspet bir cazi-

olma çarelerini halka öğretmek için 
verem mücadele cemiyetinde, halk
evinde, mekteplerde ve bilhassa işçi· 
lerin oturdukları mahallelerin ocak
larında, iş yerlerinde konferanslar 
tertip edilmelidir. Bunlar sık sık tek
rar olunmalıdır. Nilıa}·et memleke
tin bütün münevverleri verem mü
cadele cemiyetinin sağlık sava~ı et
rafında da bir halka teşkil etmenin 
ne kadar ehemmiyetli ve elzem bir 
iş olduğunu takair etmelidirler. Bu 
cemiyet hiç. bir zaman yardımsızlık
tan şikayet edecek vaziyete düşme
melidir. 

ŞEVKET BiLCIN 

Karadenizde 
müthis fırtınalar 

gJ:rıdra, 29 (Ö.R) - Frangın son 
~l !erdeki sağlamlığı Jngiliz finans ga-

\ı elerine Frans,ının mali ve ekonomik 
~ı· . 

l'rl ~S elı hakkında nikbin tefsirler yap-
'J'·" irnkunını vermektedir. cFınancial 
b~e~> gazetesine göre Chautemps ka-

.... ~1 • 
lı nın Mebusnn mcelisınde kazandı-
h._;>n b } uk muvaffakıyetten sonra 

«Ce k ,.,_. uÇmı~ olan Fransız sermn) ele· 
"llUı F 

ran aya avdeti devam edecek ve 

Fransız otoritelerini Ingiliz banka kre
dilerinin ynrm başlıyacak olan iadesi 
işinde kolay bir mevkide bulundura
caktır. 

cFinancial Nevs> gazetesi de Fran
saya dönen dövizler hakkında kat'i 
bir rakkam ıne\•cut olmamakla beraber 

en son Fr:msaya dönen meblağların en 
aşağı 60 milyon sterlin lirası derecesin
de olduğunu tahmin ediyor. Her ne ka-

' 
devam ediyor 
Bir yelkenli battı 

be tesiri ynptığı göze çarpmaktadır. lstanbu], 29 (Yeni Asır muhabirin-
Fransanın ekonomik vaziyetinde :ı;a- den) - Alınan haberlere göre Karade

lfıh emareleri devam etmektedir. Bun- nizde müthiş fırtınalar devanı dmekte
lar da jstihsn'iın artması, toptan fiatle- dir. Boğaz açıklarında bir yelkenli bat
rin dU~mesi, ihracat ve ithalat nrasın- mış ve yetişiler~k ta) fası kurhırılmış-
daki açığın azalmasıdır. lır. 

Şaşılacak şey 
Romanyada iki zıd 
·parti anlaşmışlar 

Btikreş, 29 (A.A) - Demir muhafız 
te kilatmın devamından ibare~ olan.Lej
yoner lıareketinin şefi Corneliu Coore
anu dün beyaruıtta bulunarnk her iki 
parti prognıınmı tamamiy1e muhafaza 
etmek §artiyle yalnız seçim için Nasyo
nal köylti partisi şefi Jules Maniu ile 
bir anlaşma yapmış olduğunu bildirmiş 
Julcs Maniu da gazetecilere nyni tarz-

da beyanat vcm1i'itir. 
Siyasi mah:ıfil ve gazeteler bu anlaşma 

karşısında hHyretlcrini gizlememekte
dir. Çünki.i Nasyonal köylü partisi de· 
mokratik mahiyetini ileri sürer ve an
anevi harici siyasetinin devamı lüzumu
nu bildırirken Cordreahu'nin parl ısl 

müfrit sag cereyanları temsil eylemek· 
tedir. 

, .................. ____________ _ 
... 

Münir Nurettin 
•ıaııt•••••••••••11ıııırtıııı••••ııııııı•~•ırr~•'ıııcıııııııııııııı 
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Ve Arkadaşları 
Kemani 

Sadi lşılay 
Kemençe 

Fahire 
Tanbt:rl 

Refik 

• 
BAYllAI\1 giinleri ndc 

ANKARAPALAS 
Salonlarında dansh konserler 

vereceklerdir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: lxmirlilerin neııeli bir bayram geçirmc~i için ayrıca kuv- : . . . 
: ntli bir ca:ı da programa ilave edilmi~tir. : 
: . ...........•.•............•• , ••............•.•...••..•......... 

........................ :a. ...... , 
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Ha ? 
,.. ,,. 
~ 

............ E CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT a ......... .. . . 
.J 

. . 
·····················~········································ 

Ya ır aa-la Bir tasallut davası ALTIN MiGFERLİ 
-8AŞT Alt.AFi BlRlNCl SAHlFEDF..-- taylıların sevinci, bayramı, bizim 

d b ızcl d k H 

_____ ... __ ..., _________ ıor_ 

bir kuvvetin yıkamıyacaiı öz yü- e ayrcımım ır» eme le ve a-

reklerinde y<-;>mışlardır. taya saadet, refah ditemektedir- azar C1 •• nu·· ka a alık sa-
Suriye hükümetinin Hataya kar- ler. Ö 

as s adın 
CZTJZZZZT..LZ77-7~..7'.LZZ7JZZZZJ 

Marlh Richard'ın Habraları 
fi yaptığı bu son k~t bütün Türk 1 • latanbul, 29 (Yeni A.aır. ':11.uhabi- d 
bmoyunda derin bır teeuür uyan- rınden) - Hataydan bıldırıliyor : • • huzurunda go•• ru•• ı u•• 
dınnııtır. Hataydaki milli bayre.m dolayıaiy- m }}Il 

Hataylılar, hükümet önünde top- le her hangi bir hadiae çıktı~ı tak- - J 4 -
lanarak ilan edilen istiklallerinin dirde, mesuliyetin mahalli idareye 1 1\11 h k fh t nJk' n·t·ısl1a Hiç Her adımda sendeliyordum. Burada - Fürn'ne gidiyordum. 

• w .. • • • ıu a eme sa a ını evv.. ı • - .. 
beratı olan ana yasayı yarı?ın. bii- a~t. ol~ca.gı f ransız mumessılıne bıl- mızda tafsilatiyle yazdığımız üç bayan 1 - Ayni aile e'linde otunıyorsunuz, bir çanta veya torba; ötede bir tüfek, 1 Müstehzi bir tavırla : . 
yük bir müjdesi gibi kendılerınden dırılmışhr. 1 arasındaki davanın durusmasına pazar I komşu olduğunuz. halde bu kadar gü- daha ötede bir çift postal. J - Olur şey değil! dedi. Halbukı be 
beklenen vekar heyecanı içinde din- P ARtS RADYOSUNUN HABERİ günü saat on dörtte ıki~ci sulh ceza rültülü bir hadiseden nasıl olur da ha- Artık hava da kararmaya başlamıştı. Zuidkut'a gittiğinizi zannediyorwn. 
lemİ§lerdir. ! mahkemesinde devam edilıni.'itir· beriniz. o1maz ? Birdenbire sendeledim ve ayaklarımın' Ani bir dehşet hissettim. 

Ana yasanın ve yeni Hatay r~- Paris, 29 (Radyo) --- Milletler 
1 

Malüm olduğu üzere bu dnva bayan - Benim bciyle şeylerle alakam yok- altından toprak çökmüş gibi, derin bir - Zuidkut'a mı ? 
jiminin resmen ilanı sırasında hıç cemiyeti konseyinin kararı muci- cŞ ... :. nin sarhos olarak bayan Seherin ı tur. çukura yuvarlandım. Bu sukutun verdi-~ - Tabii canım! Sizi orada bekli}'O 
bir hadise olmamııtır. .. bi~ce. lııken~erun ~ca~ının yeni , evine gelerek bazı sözler sarfotme;c;i ve 1 Saniye adında ihtiyar bir kadın da ği müthiş şaşkınlık nrasında bilmem ne lar ya! 

Şam, 29 (A.A) - Bugun Arap- reJımı bugunden, yanı 29 son teş- Seherin yüz vermemesi yüzünden bir şahit olarak ç.ağırıldı.. kadar çamur içerisine saplanmış oldu- ı Bu adam kimdi? düşman mı? do 
lar Şamda ve bütün Suriyede yeni rinden itibaren mer'iyet mevkiine pençere camını kırmı olması, hakaı·et- 1 

Hak1m sordu : ğumu gördüm. 42 lik bir Alman obüsü-! mu? 
Hatay rejiminin tatbika konulması- girecektir. Yeni statünün bir mad- te bulunması ve bilahare bayan Mela- - Yaşınız?.. ni.ln açlığı bir çukura düşmüştüm. ı _ Bunu nereden biliyorsunuz ? 
nı protesto için umumi grev ilin desine göre Suriyede Fransız man- halın evine giderek, orada da bayan - Kırk iki.. Bulunduğum korkunç vaziyetten kur- Diye kekeledim, 0 da ayni alaycı ta 
etmişlerdir. Homs'de halk ile polis dasınm devamı müddetince yeni re- Melahata tasallCılla bulunması keyfiye- - Bayan siz altmış ya~ından aşağı j tulmağa uğraştım. Fakat uyaklarım mü· vırla: 
arasında çarpı§malar olmuıtur. Kit- jim bu manda ahkamına uygun bir tidir. değilsiniz .. Bun<ian sonra gelin olmağa 

1 

temadiyen kayıyor ve çamura daha faı.la B b' k 1 bT . 1 ded 
le halinde büyük Arap nümayi§le- şekilde tatbik edilecektir.Yani Fran-

1 
Emsalıne az rastlanan bu dava iddia niyetiniz yok ya.. saplanıyorum. M- I. enL .. ~~o .ş~ybekrl dı'~~ın:·de bill 

kub 1 b kl · 1 k d d k' ·ı· B ese n, usınm sızı e e ıgını 
rinin vu u maı:.ı e enıyor. sanın s en erun a ı mümessı ı . makamı tarafından hakarcı, sarho~luk Doğrusunu söyleyiniz.. Tam bu sırada başımı kaldırınca çu-

.Şa1!1'. 2~ A ( A.A_J - Y ~ni Hat~y Roger Cara 3:üce A k?miser B. De ve iz.rar maddelerine istinat edilerek _ f.lli beş olsun. kurun kenarında duran bir adamın bana 'yo~i'.z Lüsıyi tanıyor musunuz. ? 
~eJımının ılanı munasebehyle bugun Martelden aldıgı aalahıye.tle Cenev- mnhkemeye sevkedilmiş, fakat duruş· ı _ Peki bu vak'a nasıl oldu. 1 di~katle balC~ığını gördüm. ol· 
ıçın İskenderun ve Antakyada ya- rede hazırlanmış ola..'l nızamname- ına sırasında dinlenen c:ahıtlcr, bu üç 1 _ B , ş ., $--herin evıne gel-1 Bu adam nereden çıkmıştı'? Onun gel- - Gayet iyi tanırım. Mümkün 

ı uk · · k ık · th'ki · d k Sa ~ a) an « · · · ... duğu kadar süratle kendisine iltihak et· 
pı mMı m arrer meraıımın arış - nın ta ı ne rıyaset e ece ve n- suça ait bildiklerini soylerkcn, suçlu- d' B d . d "J'm Bayan Seherin diğini hiç duymamıştım. 

k d. . l 1 --"- dah'I' Al - A E . ı. en e oı a a ı ı . menizi istiyor. 
lıklar çı ması en ıtesıy e yapı mı- uıK ı ınde evı rap, rmenı nun her iki müstekiye karşı aldığı va- s"çlarından tuttu ve : Bır yabancı şivesiyle bana! 

v ')A 1 t O _ -1 k ak il' 1 · · • " Hayretim gitgide büyüyordu. yacagı ı an o unmll§ ur. ve rtoao • rum a ıyel ermın ziyeileri de anlatmaktan vaz geçmemiş- _ Ben szkiz senedir senin kara göz.· - Yaralandınız. mı? diye sordu: 
Yeni rejimin ili.nı üzerine Hatay- haklanna riayet edilmesine baka- lerdir. - Hayır. Daha doğrusu zannetmiyo- Esrarengiz balıkçı! 

d ki S . 1. l 'f 1 • 1__a. I lerine baygınım, falan, falan dedi.. _ K_orknuı. .. ·ın! dedi. Sizi Zuidkuta a unye ı memur arın vazı e en- ca!uır~ Bu de&vanın duruşmaS'lna pazar günü rum. J 

ril k • H - Belki de şaka söylemiştir ? T' k b' b b lm ğ 1 ırun· 
ne nihayet ve ece ve yerme a- Y E N t A. S 1 R - Paris radyosu ögleden sonra ikide devam edileceğini Adam çukura inerek, çıkmama yar- go urece ır ara a u a a ça 1.§ 

taylı kardCJlerimiz geçecektir. yeni Hatay rejimi haklnnda mallı- gazetelerde okuyan bir çok kimseler - Ben bu yaşıma geldim, böyle şa-, dım etti ve: Bu sözler üzerine uzaklaştı. 
A aky '-k d mahk kel gönnedim. N ~ b'lm' d B danı nt a ve u en erun e- mat verirken Tür!: Alevileri bir Bahçeliler hanını doldurmuştu. . . .. . .. - Buradan geçmi~ olmam sizin için l c yapaeagımı ı ıyor um. u a 

melerine müıavir olarak yüksek akalliyet !Cklinde göstermekte ca- Duruşıılaya ltesiI bir samiin kitlesi- Gelmiyen ve yemden gosterılen mu- ı cidden büyük bir talih! eledi. bir casus muydu? Beni Maksime ve (Al· 
maqlı beı Fransız adliyeci tayin lışması bir suiniyet eserinden bqka nin müv::ıcehesind~ devam edilmiştir. dafaa şahitlerinin celplerine. suçlunun 1 YÜZÜ y ARALI BALIKÇI . tın tolgalı sarışın) :ı mı? Teslim e<Jccek· 
edileceğ~ ve ku~~cak istinaf. ma~: bir şey değildir. Aleviler Türktürler 1 Eski karar mucibince suç1unun gBs- Istanbulda doğum tarihinin bildirilme- Adam hala bana bakıyordu. Üzerinde 1 ti? Yoksa, bilakis, çeteyi müttefik poli.~ 
k~~le~~ de ıkı Fransız adliyecıs~ v~ bunu he: ~~'retle is-~• •decekler-

1 
terdiğı on 'heş m.ı.idafaa Şahidin~en ~n si hakkında yazılan telgrafın tekidine 1 balıkçı elbisesi vardı. Kocaman çizme-J teşkilatından birisine teslim etrneıne 

g~t~lecegı ~e b~~"lı;':"a o'lenedc o.tu .. ,.ı. . Lnnesi gelerek hadiseden ndemı malu- ve ayrıca suçlu tarafından müştekiler leri dizlerinin üst tarafına kadar çıkıyor yardım mı edecekti? 
bın lıra verılecegı soylenmektedu·. ROMA RADYOSUNUN mat beyan etmişlerdir. Bu şahitler ara· aleyhine açıldığı beyan edılen dava ma-; ve kasketinin derin siperliği gözlerine\ Onun avdetini, bir ölüm endişesi için· 

JST ANBULDA TEZAHORAT VERD1GI HABER sında Zişan adında gene: bir bayan mah- hiyetinin iddia makamından sorulması- kadar iniyordu. Takriben otuz. yaşların- ele bekledim. 
keme huzuruna nlındı. na 'karar verıldı. Muhakemeye iki ka· 1 

da uzun boylu, ince, sarışın ve güler 1 Bir hayli müddet sonra, birkaç nak· 
İstanbul, 29 (Yeni Asır muhabi

rinden) - Hatayda yeni rejimin ili.n 
edildiği bugün, ıehrimizdeki Ha
taylılar tarafından sevinçle kutlan
mıştır. Halkevinde Halayın milli 
bayramı münasebetiyle büyük te
zahürat yapılmıf ve Hataylı kar
deılerimizin bayramlarına iştirak 
edilmiıtir. 

Roma, 29 (Radyo) --- Yeni San- Hakim Naci Erel sordu: nuhuevvel öğleden sonra devam edi-
1 
yüzlü bir gençti. Sol yanağında, kulağın- j liye otomobili göründü. Bu arabalarda 

cak ıtatüıünün tatbiki dolayısiyle 1 

_ Ne biliyorsunuz ? ı lecektir. 1 dan ağzına kadar uzayan bir yara izi i:.tirahate gelen bahriye neferleri yer ~· 
Suriyede nümay~ler yapılmışhr. 1 vardı. f mı~lardı. En son kamyonda bizim garıp 

Şamda bir takım. nümwayi§çiler ı Bir hırsızlık davası Cüretkar sabıkalı -Bu taraflarda ne yapıyordunuz?ıbalıkçıyı gördüm. 
«Sancak Arapbr» dıye bagırısarak diye sordu: 1 -DEVAM EDECEK-
yollardan geçmişlerdir. Türk kon- ---------- aranıyor 1 

Şehrimiz gazeteleri bu münase
betle ate'4.n makaleler yazmakta, 
Hataylıları tebrik etmekte, «Ha-

ıoloshanesi etrafında askeri ihtiyat Şahid Hasekmek • Büyük bir felaket 
tedbirleri alınmıştır. J Dün gece Gazi heykeli civatındn bir 

Elcebel köyünde Suriyeden ayrıl- ifadesini ver i h:idise olmuştur. İsmini öğrenemediğimiz Konyayı su bastı 200 
mak iıtiyenlerle Aranlar arasında Elhnmra sinemalımnın haliılarmdan bir :zat karısı ile heykelin arka tarafın· k d k f d 
bir çarpışma ohnuş, bir kişi ölmüş, boru çalmaktan suçlu iıç maz.nunun du- dan gcFerken, kaTşılımna meçhul bir şa· a ar eV Yl l l 
otuz kişi yaralanmışhr. jru. ~ması sıra.~ındıı h~im Naci Erel müba· h k b ı· d k. r·· .. -BAŞTARAFI BJRINCI SAHlFEDF.--

ıs çı mış ve ayanın e ın e ı port oyu b" K E ,,1 ... 1 Ul k l · 
---------..---~------_..- --~- _ ... a tıre cmretll: l ı onya rc6 ısı ı e u ış a cıvarın-

T ' ı· , D B u A 1 - Bak baknlım has ekmek gelmiş mi? almak istemişse. de, baya~ın ve kocası· daki dağlara da oldukça fazlaca kar 
ıre - zmır r. . z nıla- rıın mukavcmetıyle nlmaga muvaffak düşmüştür. 

- Nereye bakayım.. 1 1 h l k t ı o amamı~ ,.e cer a ·açmış ır. C .. il v v b l 'd 
V J d 'J • - Nereye bakacaksın, ta'Lii dışanya.. uma ıf!UO yagmaga aş ıyan şı • 
ı 0 Un Q Taya gl l')tOT Miibaııır koridoru dola~ıı, geldi:: Bu hadise olurken: tecavüze uğrayan detii ve fasılasız. yağmur neticesi cvvel-

-----0--0- ---<>- - Yok bayım... bay ve bayanın feryadını işiten hütün I ki akşam saat yinni hır raddelerinde 

-BAŞTARAFI BtRtNCl SAHlFEDE- BAŞTARAFl l lNCI SAHiFEDE - Kim yok> Pasaport µbıta mürettebatı hadise ma-: Konya şehrini su basmasını intaç et-
blrlikte ifadesi alınmıştır. - 1 las ekmek yok! halline gelmişler ve tahkikata başlamıj· ı mi.ştir. 

Ford kamyonunun şoförü, iz.mire ha· dir. Elt'ktrik tirketi ise, kendİ!İne dü~en - Ben şahid has ~kmei!i j3tiyordum, lardır. Gecenin karanlığında şehire başlıyan 
reket ettiği sırada, kurşuni renkte bir vuifeyi yaparak bu teklifi Celçikadaki bağır üç defa has ekmek diYe... Meçhul ~ahıı aranmaktadır. Dün bu sel hücumu sabaha kadar devam etmiş 

kamyonun sür'atle Tire yolunda ilcı·le- meclisi idaresine bildirm~tir. Miibaşir has ekmek diye üç defa ba· gibi i~leri yapmaları muhtemel bulunan 
1 
ve halk: ne olduğunu bilmiyerek feryat 

dıgini, kendisi vaziyet icabı elektrikle- d v d B ı f d k d d d 1 1 fi ·ı k kl d' kül k · Belediye relıi Ankarada, alaka arma· gır ı . u ue a a ·ori or a o aşan me· otuz sabıkalı zabıtaca yakalanarak ne· ve gan ı e so a ara ô ·· ere ıs-

rmı söndürdüğünü, diğer kamyonun kamlarla temaslarında bu iıin belediye salih erbabı ve avukatlar etnflarına ba· :z:aret altına alınmı~lardır. 1 timdad eylemiştir. Elektrik fabrikası da 
söndürmediğini bildirmistir. Fakat, iso 1 k v b h k k · · d' • ....,... ) h' h 11' • . t bb" t b 1 k ınmaga ve u as c me çının ne ıye . • ...................... •.. .. .. .. .. . ..... •. . . . . . ... sular altında kaldığından şehir karan-
yarıyacak bir delil elde edilememistir. e me a ı ıçm eye u. e u unaca -

-.. mahkeme koridorlarında bağırdığını an· kioi geldi, paralarını verdi, biletlerini al· lıkta kalmıştır. 
Dün akşama kadar Tirede tahkikata tır. lamağa koyuldular. 

ve takibata devam -.lı'lmictir. Suçlula- nk d k' - .liJ 1 dı. içeriye girdiler, bir müddet ıonra ÇI· Bu ani felaket karşısında Kızılay 
cu ~ A ara a ta iP eo ece;c: diğer bir İ~ Mahkeme salonuna bir delikanlı gir-

rın b:r kamyonla hadise yerine geldı'k- d karlarken, hallerinde bir gayri tabiilik I Konya şubesi, Konya belediyesi deı·hal 
te., ikinci Kordon meselesidir. Malum di. Hakim sor u: 

lerl ve bilahara kaçtıkları sanılıyor. 1 ve bellerinde daha fazla bir kalınlık gör- faaliyete geçerek seylllpzedelere yardı-
olduğu üzere ikinci Kordona sahip çı- - ~dın ~ 1 k ı ı · k 1 1 H lk Bu saatlerde Izmirdcn trenle hareket - düm, şüphelendim. Muayenede Lellerİ· ma oşmuş ar, ev erı yı 1 an ar, a e-
k b" ak "d k B 1 d' - I· nvcr .. eden bir şahıstan da şüphe edilmekte- an lf m am ve ı are yo tur. e e •· ııe dolndıldarı kurşun borular rıktı.. vine vesair mahfuz yerlere yerleştiril-- Soyadın) .. 

dır. Tahkıkat en kısa bir zamanda te- ye, bu yolun liman qleri umum müdür- Hnsekmek! - Demek sinema ücretini geri almak mişlerdir. 
nevvUr edecek ve müselliih adamlar, lüğü tarafından yaptırılmasını istemekte- Anlat bakalım bu hırsızlık nıı.~ıl ol· için bu işi yapmışlar.. Şehrin kenar mahallelerinden başka 
şupbe edilemez ki Cümhlll'iyet jandar- dir. Bu ~te kat'i suretle bir hal yoluna du? Bundan sonra, sinemanın büfeci i Ça- içeri cihetlerde de bir çok evler seylap-
ma51 tarafından yakalanacaktır. girecektir. ilen Elhaınrada biletçiyim.: bu üç talkaya da dinlendi. j istilamaJcaldı. tan yıkılmıştır. Konyanın gayyur \·alisi 

bay Cemal Bardakçı sabaha kadar şeh-
BIJJii'.ZZZ7..z:r~JaJY..Z7"LX7~AZ7.XZ71..7Y'~..nVAJJZZ7.7T.//,Z7.Y.Z7Z7./.7T./.ZT/Y7'77777-..r77.7LZJ'7.Y.Y7777Z7:Y.ZX7.7'.z77.LZX:Z'7J:7.".r.:T./J.Z-/X/JZZZZ7.ZZJ' • • . . . 

BlR • H . . BiR • . \RKO rı dolaşarak seylapzedelerın yerleştirıl-
HE.SAP iŞi ı u ı l . b' t 1 . b e r g U n 1 

me erme ızzn nezaret ey emış ve u 

• w ~ v v hususta icap eden direktifleri vermiş-- Bay doktor, benı ııagırlıktan kur- Yagmur yagar yer yaş olur ı . 
tardığınız için size kaç pnra borçluyum~ ~ içen şarabı sarhoş olur ltu-. 

_fili lira dostum! • XS Yar yürüyiişü bir hoş olur Konya ovası tamamen su altındadır. 
- '\ a ı .. Demek altmııı lira öyle mP CU':YZ7'J:ZZZZZZZT-I/:rrLZZ7Z7..7.77.7.JZ/-7./.7JJ.7.Z/J ':7.7.7/'/.7.L/.7/7.ı Aman etme bu demleri 1 Yıkılan evlerin adedi iki yüze yakın 

11 t sını iyile4tirem doktor fırsatı ı Lf •• bı•r k • k •• Yarim etme bu elemleri sanılmaktadır. 
kaçırmadı: C e f g U 0 af) at Uf Yar sitemleri 1 Seylap neticesi bir kaç hayvanın te-

- Hayır! dostum .. Altmış de~il. )et * "'\ lef olduğu ve bir kişinin de boğularak 
mi!t dedim! Yağmur yağar taş üstiine ~ öldüğü söylenmekte idi. 

BiR MONAKAŞA 

- Dün geceki m · . .ı 
dun mu~ 
-Havır ... 
- :ı\tlah All.:ıh . Dah saat sekizdi .. 

Kıı.lem oynar kaş Üstüne ~ 1 Husule gelen zarar yüz. bin küsur Ji. 
Her me disen ba~ Üstüne ~ ra tahmin edilmektedir. 
Aman etme bu demleri 'ı Seyliip fiicinsı ile hükümet merkezi 
Yarim etme bu demleri 

yakından alflkaclar olmuş ve Konya vj-
Yar sitemleri 

BiR 1 IATIR MESELESi 

~ ~ liiyetine seylapzedelerin biran evvel 

P 1 yerleştirilmeleri jçin eıniı·ler verilmiş· 
\ 

tir. 

Nahas Paşaya 
Kahirede yapılan 
suikast akim kaldı 

- -BAŞTARAFI BlRINCt SAHiFEDE
olan lzzeddin Abdülkadir 1882 ihtilali
nin reisi olan Abbas paf&Jlm torunudur· 
Suikastı takip eden nümayİflerden son· 
ra cece yansına doğru sükünet yenided 
teessüs etmiıtir. Kahirenin hemen bet 
tarafında potls devriyeleri dolllşrnakta• 
dır. 

Kahire, 29 ( ö.R) - Arabi papntll 
torunu tarafından Nahu Pllf*Y* kart• y•• 
pılan suikast baıvekil bir kabul resınİof 
riderken yapılmqtır. Mütecaviz dört el 
silah atmıtsa da bqvekile isabet vaki ol· 
rnamııtır. Hadise saat 14 te olınuttOI'• 
Birçok nümayişçiler bu hadise üseriıt• 
muhalefet partisi reisi Mehmet Mahn1111 

paıanın evine hücuma kalkqtıktannd•11 

polis kuvvetleri ailah ve sopalarla roU. 
cehhez olan nümayifçileri zorla daiıl~ 
ğa mecbur kalm11lardır. 

Roma, 29 ( ö.R) - Mısır bafV~ 
Nahas pafaya karıı yapılan suikast fiil 

1 

Mısırın fqist mahiyetindeki yeşil ıö~· 
lekliler teıkilatına dahildir. Suikastçı fı• 
listinden gelmi~tir. «Ehram» gazetesiıı.• 
göre Nahu paıayı lngiltere ile akdettı• 
ği muahede ile Mısırın milli müddeir.•• 
tını yerine cetinnediği için öldünne&c d' 

tediğini ıöylemiıtir. d 
Kahirenin her tarafında nüınayiılct ~ 

vam etmektedir. Polis yeıil göınteklil~ 
·yeli· 

bir lı:ısmı olan genç Mısırlılar ceın• 
nin reisi bir avukatı tevkif etmi§~ir. 111 

Londra, 29 (A.A) - Röyter.~ıansın ıt\ 
Kahireden öğrendiğine göre dun n~. 
gençlerden miirekkep bir kafile rnu. • 
lefet lideri Mehmet Mahmudun cvillı 

ta.Ş • 
tecavüz etmiştir. Sopa ve tabanca ·IAh 
yan nümayişçileri polis havaya sı 
atarak dağıtmıştır. ul• 

Başvekil Nahns paşaya yapılan ı~• 
karst neticesinde çıkan karışık~ık alı 
dördü ağır elmak üz.ere yirrn1 yat 
hastaneye kaldırılmıştır. hrİJI 

Kahirede sükn avdet etmiştir. Şe ..:. 
. l' (!eVP 

bir çok yerlerinde kuvvetlı p0 ıs 
Nasıl olur ... 

- Karımla mim ka -ı f'rliyorduk. On· 
dnn du,•molınışımclır. 

yeleri konulmuştur. cttiı' 
- Bu heykeli kaça satıyorsun} Bu yüz.den Baydarpaşadan gelen tren Nahas paşaya suiknı;;t yapan 1~2 i.h• 
- Bir lira bayım ı Çok gi.ızel bir mal! Ulukışlaya altı saat leehhürle gelebil- Abdülkadir 23 yasındadır Ve 18 dut· 

BiR ATA Sb?O 

HMt gelmez: " ribin İ'\ı 

B:ıklavn yerken kırılır di i 

SEN KiM OLUYORsu·ı 

- Bayan.. Bu ıranın ÜLerıne otur
ma) ın .. 

- (liiddı-tle) Sen kim oluyorsun?. 
Bana kocam bılc knrı<ıamaz . Oturaca· 
iım i. te.. (Oturur) 

Bir numara larhla myrn~onun birinci · ikramiyesini kaybet-

- Evet .. ikramiye.vi hazananm evin ·n numaranı 45 bcnir:ı evim 46 
numara ... 

Dama çıkma iz olur 

C .nfes ş.:ıh·ar toz olur 

BiR Bll.MEC!i 

Kandil kandil açılır 
Vakti cclir kesilir. 

(Cevabı yarın) 

- Ben ho'r<ıcıyırn 

boyamıştım da 
Ru &ırn' ı yeni Gündüz gelme gece gel 

1 Diıman duyar söz olur. Pazar ı:ünkü bilmecemiz: ( Cergef) 

- Yirmi kuruş vereyim mi} !\ ıniştir. tilfilinin reısı Arabi pa anın torU,:_...J 
- 1 laydi öyle olsun bayım! On ku-~ _______________ ..,;.,_.;:;;._.-. ________ ... __ ~ 

;i:ı~~ 1~i,,.y için h•''""' kornc•k dcği 8. TitÜ)eSkO 
BlR ZEKA. ESERl 

Kapıcı - Si:r.in evli olmadığınız belli~ 
bnyım. 

- Hakikaten evli değilim Faknt bu-N 
nu nereden anladın11.? 

- Kolay.. Evli kimseler merdiven 
lerden çıkarlarken ayaklarını silip çıkı

yorlar cin ondan ... 

Romanyaya dön_d~oııck•if 
Parİ!I, 29 ( ö.R) - Rumen siyasetinin Mılletler Cenııy etme 'e 'fıtı.ı• 

emniyet esasına bağlı kalmasının t raft;ın olan ski hariciye nazın Bj k ,. 
leııko Bükreııe avdet ctmi,. ve tar ftarları tnr fından t!On derece ~vk e "" 

" d . 11 
oılannıı:ıtır. intihabat arefesinde B l ıti.ıleskonun Romanyaya av etı 
dar cörülüyor. 
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s • 
p 

• ö • R Müstemlekeler meselesi 
nasıl halledilebilir? 

lng·iliz amele 
iddiasını 

partisi 
tetkikteiı 

• • re ısı Alman 
• • 

geçırıyor 

Lik maçları: 3 üncü hafta 
Alsancak: 5 - Ateş: 1; 

Üçok: 8 - Yamanlar: 2 Almanyanın, dünya harbi sonunda 
kendisinden alınan müstemlekelerin fa. 
desi hakkındaki talebi umumiyetle üç 
'Vesileye dayanıyor : B irincisine göre 
bu toprakların kendisinden alınınası 
haksız olmuştur ve gerek sulh, gerekse 
adalet menfaatine bugün bunları ona 
iade etmek ltız.ıındır, ikınci vesile şu 

'Vakıaya dayanır ki Almanya ilk mad
delerin ka~ naklarına hulul edememek
te ve bu sebeple diğer devletlere kıya
sen gayri müsait bir mevkide bulun
nıaktadır. Müstemleke talebinin daha 
az göze çarpacak şekilde mm edilen, 
fakat ileri sürenlerin fikrinde daima 
haz.ır bulunan Ü

0

çüncü sebebi de bu 4-
te Almanynnın prestijinin sembolik bir 
ınaduniyete düçar olduğu mülab:ıuısı

dır. 

. " , \ ... +'\_,,. .... •• 
, \ .. ,,ı.-
.t ~ "' " 

* l '"' \.,._.,. 
~t~' 
;.. 

Yamanlar maçın bitmesine 10 dr.kika kala sahayı terkett 
Doğanspor • O..,.mirspor takımına 13 gol atarak bir rekor kırd 

HAK1MIYET 1ST1YEN ORTAYA 
TEMl ELLE ÇIKMALIDIR 

Dünyanın adalet prensibine göre ida
~ edilmesi icap etliği kabul edilirse 
birinci jddia az çok esaslıdır. lngiltere
de amele partisi, sulh muahedesinin ak
di sıralarında, gaHplerin ganimet ola
l'ak mağluplardan arazi lwparmalarmı 
Protesto etmişti. Adalet kanununu mü
dafaa edenler için galiplerin hareketi 
müdafaa edilemez. Fakat İngilizlerin 

bir adli kaziyelerl vardır : Hakkaniyet 
istiyen ortaya temiz elle çıkmalıdır. 

Şimdiki Alman hüktinıetinin, müstem
lekelerinin iadesini muhik kılabilecek 
olan ahlak kanununu kabule mütema
yil olduğunu gösterebileçek hiç bir işa
ret yoktur. Kuvvet nazariyesine itikat-
1an olan emperyalist hükilmetler mal-

I 
I 

ı · I 
t.i:J.,,. . ~ 
l :.\': .... ~ t ,.. • ~; n 

1 ~~~. 
1
, ~\~)) ~~r&, 

• :t t " .... 

"\ '"/~J 't 'it-~--
~.~ ...... 

- ~ .. -s-~ 
~~-a'-·~ ........ ~~ 

Almanların eski Tog miistcmlckesi 
mi~ bir kibar 
mezler. 

kadın mcvkiinde göre-

1 

meselesini halletmek için bütün sömür
ge malikaneleri manda prensiplerine 
göre, her şeyden evvel yerli ahalileri 
göz (inünde tutularak idare edilmeli

ALMANYA GÖRÜŞLERINI 
DEC1ŞT.1RMEL1D1R 

Bu sebepledir ki Almanyaya eski dir. Ticari mübadeleler cereyanını hu
müs1emlekelerini iade etmek tekliiini susi şekilde müsait mevkide bulwıacak 
biraz müsait şekilde karşılamamıza se
bep olabilecek bir tek amil \'ardır. Böy
le bir hareketin gerçekten dünya sul
huna hizmet edebileceği ve eınparyalist 
hükümr.tlerin emellerini tatmin edece
ği farzedilebilse, bunların lehinde bir 
şeyler söylenebilir. Fakat hiç zannet
mem ki Almanyaya eski müstemlekele
rinin iadesi, ve hatta halen diğer dev
letlere ait olan müstemlekelerin yeni-

milletlere hasredecek hiç bir ticari en
gel mevcut olmamalıdır. Sömürgelerin 
bütün ticareti serbest olmalıdır. llk 
madde kaynaklarına huhll edebilmek 
talebi bu suretle, meşru olduğu mik
yasta, tatmin edilm~ olur. Fakat bu 
meşruluk ta hullllün ne maksatla iste
nildiğine bağlıdır.Eğer bu talep bir mil
leti bir harbe girişmeğe daha muktedir 
kılabilecek bazı ilk maddelerin tedariki 

den taksim ve tevzii bile bugün «Gay- maksadiyle yapılıyorsa kabul edilemez. 
ri memnun devletler> tesmiye roil~n lngiliz sosyalistleri bu tavsiye etlikleri 
hükümetlerin görüşlerini derin bir şe-ı şeyi kendileri için de tatbike hazırdır
kilde değiştirsin. lar. Bütün eski imparatorluk inhisarln

rından vnz geçmek ve arzın kaynakla
rından bütün milletler menfaatine en 
iyi şekilde istifade etmek için diğer bU
tün milletlerle birleşmeğe hazırdırlar. 

BIR MÜSTEMLEKELER 
KONFERANSI 

938 )ikinin üçüncü haftası; havn ya
ğışlı ve soğuk ... Buna rnğmcn maçların 
enteresan olma~ından olacak tribünlerin 
kapalı kısmı tamamen dolu. 

Sabahleyin saat 11 de Doğansporlu
lar karşılarında oynayan Demirspor ta
kımına tnm on üç gol atarak Oçokun 1 2 
gol rekorunu kırmağa muvaffak oldu· 
lar. 

Sıra günün en mühim maçına gelmişti. 
Ateş ,.e Alscncak ekipleri hakem Ya-

manlı Eeadın davet düdüğü üzerine su· 
hada göründüler. 

Alsancak takımının bu maçta alacağı 
netice büyük merakla heklcniyor. Fakat 

Alsancaiın kolay da olmua galip ge
leceğine kani olanlar pek fazla idi. 

Alsancak takımı şu kadro ile oyuna 
başladı: 

Hilmi, Ali, Ruirn, Necmi, Enver, F ct
hi, Sait, tlyae, Saim, Basri, Hakkı. 

Oyuna Alsancaklılar batladılar. Haf 
hattında kesilen hücumları kaleye kadar 
dayanan yeni bir akınla hücumlarını ta
zelediler. 

A TEŞIN KAÇIRDICI FIRSAT: 

Oyuna başlanalı henüz iki dakika var. 

DoğampoT takımı , 

Atef takımında her zamanki gibi tut
suziuk bariz bir ~kilde göze çarpmakta 
idi. Alaancaltlılan bu kıymetli galebele
rinden dolayı tebrik ederiz. 

OÇOK - YAMANLAR: 

oyuncularİnİn yaptıiı itirazı hakem · 
bul etmeyince Y amanlJar spor nezah 
ne hiç te uymıyan bir 1'.arekette bul 
dular. S.lıayı terlı.ettiler. 

Biz burada hadisenin tef erruatiyle 
raşacak değiliz. Çünkü tetkike deim 

Saat 15: Hakem Ahmet Özgirgin bir vaziyet ka111.11ındayız. Fakat ço 
Üçok - Yamanlar takımlannın futbol; menlik mağlubiyete her ne .ee'kilde ol 
ekipleri kar§ı karşıya.. Yağmur devam aa olsun boyun eğmek li.zmıgeldii' 

!amirdir. Sekiz gol yedikten 90nra eah 
yı terk.etmek lı::adar faydasız bir fCY 

, aavvur edilemez. 
1 . Galip gelen Üçok takımını takdir ed 
nz. 

Ankara maçları 
Ankara, 28 (A.A) - Bu hafta l' 

ma~larına Mubaf ızgücü sahasında deva 
edildi. 

Jlk oyun İ>emirçankaya ile Güve 
s:por 'arasında idi. Ofun müsavi prtl 
albnda devam ederek Demirçankayanİ 
4 - 1 galibiyetiyle neticelendi. 

ikinci maç Muhafızgücü - Gençlerbl 
liği arasında yapıldı. Muhafızgücil biri 
ci devrenin 25 inci dakikasında 1 • 
mağlup vaziyette iken eai müdafiinl 

Besbellidir ki müstemleke meselesi
nin halli her şeyden evvel bir konfcron
sm toplanmasına lüzum gösterir. Miis
temlekclcre ihtiyaçlan olduğunu iddia 
eden devletler bu konferansta davaları
nı teşrih etmek fırsatını bulacaklaroır. 
O zaman, taleplerinin şümulü hakkın
da ilk defa olarak sarih bir tarif karşı
sında bulunabileceğiz. Şimdilik bütün 
bu mühim meseleler hakkında tamamiy
le cehalet içindeyiz. Nihayet bunlar 
malfun olduğu zaman, şimdi müstemle
kelere malik olan devletler için ortaya 
çıkabilecek bütün müşkülleri bertaraf 
etmeğe müsait bir program hazırlamak
tan başka yapılacak iş kalmaz. Bu plAn 
mukaddime olarak gümrtik tarüelerinin 
ve ticarete karşı diğer bUtiln engellerin 
ilgasını ve ayni zamanda nüfus fazlalı
ğından ıstırap çektiklerini iddia eden 
milletlere ait müstamirlerin yerleştiril
mesi hakkında bir projeyi ihtiva ede

Ateı takımı thalı:em tarafından dışarı çıkarılmasında 

1 b . h k k 1 · . ) sonra maçın devamı müddetince büyü 
Atcıliler topu ır aldc Alsanca a e- edıyor. Sahanın çamurlu manzarası gıt- b" .. f d . • 
ıine aktılar. Ate• muhacimlerinden biri t'k f 1 1 l 11 enerıı aar e erek 2 • 1 ga)ıp gelmı .. ı çe aza aşıyor. tir. 
kalabalıktan topla beraber sıyrılarak Al- Zaman zaman güze) oyunlar çıkaran R • 
sancak kalecisi ile karşılaştı. Hilmi mu- y l k b"lh b'. . d d 1 asıng Arsenal aman ar ta ımı ı aaaa ırıncı eVTe e • 
hacimin ayaklarına kapanarak topu al- Oçok takımına -tabir caizse- kafa tuttu. 
mak üzere iken top aksi iıtilr.amete gi- tık m a ÇI devre 1 - 1 berabere bitmek üzere 
derken Alsancak müdafaası penaltıya 

iken hakem Yamanlar aleyhine Vf'rdiği Paris, 29 (Hususi) - Her sene Lon.. 
sebebiyet verdi. 

T d N 11 h d 
ı. 

1
. penaltıdan \kinci bir gole mani olmadı- dranın maruf Arsenal talumiyle Perisi 

op orta a.. u:ru a yer en ~uvvet ı 1 
b. kt" G'" l Hil . lar. Raıing takımı arasında yapılması muta 

bilir. 
Sir Samuel Hoare 1935 te Cene\Te

deki nutkunu söylediği zaman sözlerini 
bu mahiyette bir konferansın içtimaı 

The Eurc.:ıpean J>:~ !,-.ıo\ A11r:ele" Tirtıe.s için müspet bir teklifle teyit edeceği 
ırm:rl •$> farzedilmişti. O zamandan beri müs-

Avrupamn puslası böyle içinden çıkılmaz bir haldedir : Los Angeles Timesten temlcke sahasında hadiseler sür'atle in-
lCıplara ait arazinin ele geçirilmesinde GÜNEŞTE YER ISTIYENLER kişaf ettiğinden bir konferans ihtiyacı 
kendi telakkileri bakımından hiç bir be- o devirden daha ziyade kendisini his-
is görmcz.lcr. İtalya tarafından Habcşis- Diğer taraftan bu nokta üzerinde In- settirmektedir. Ve bu konferansın iç-
tanın gaspedümesine ve Japonyanın giliz amele partisinin vaziyeti «kudret timaa daveti teşebbüsünü ele almak 
>.fançurlye el atmasına karşı itiraz edi- hak yerine geçer> ve «Elde olan şey için Ingiltereden daha salAhiyetli hiç 

ır §Ut çe ı. uze yer tutan mı topu 

~~. 1 
ALSANCACIN GOLLER!: 

Penaltının kurtarılmış olması esasen 
kendilerinden emin olan Alsancaklılara 
bir kat daha cesaret vermi§ oldu. 

Dördüncü dl\kikada Saim Basriye ye· 
rinde bir pas verdi. Basri önündeki mü· 
dafaayı ufak bir çalım ile geçti. 1 lafif 
bir plise ile top ate§ ağlarını buldu. Biraz 
sonra ayni oyuncu ikinci bir gol daha 
yaptı. Devrenin ıonuna kadar Alsancak
lı1ar hakim oynadı. Bu hakimiyet netice
ıi olarak biri penaltıdan olmak üzere iki 
gol daha yaptılar. 

JKINCl DEVRE: 
1ecek bir şey bulmıyan diplomatlar ken- muhafaza edilin kaziyelerine dayanan bir millet yoktur. 
dUerine adalet yapılmasını müdafaa emperyalist görüşlerinden bam başka- BIR HARP MANTALtTESl Bu devre hatladığı vakit yağmu; ıid-
ettikieri :zaman davaya ithal edilemez- dır. Biz dünyada vasi arazinin emper- detini arttırrnıı ve mütemadiyen yağ-
lel'. Zira biz.zat kendileri kanunu kabul yalist devletler tarafından yutulması Bununla beraber Almanya ve diğer mai• bBJl•ml§h. Ate§liler oyuna c:anJı 
~trnemektcdirler. neticesini veren mctodları müdafaa et- bütün •Gayri memnun> devletler şunu baıladılar. Bu aralık Atetin ikinci bir gol 

KIYMETSiZ IDDIALAR 1 meliyiz. Fakat hiç zannetmeyiz ki bu- 1 önceden anlamalıdırlar ki her hangi bir yapması Üzer~ne Alsancaklılar canlana-
nun tamiri için bulunacak çare ganime- teklifin tetkikinden evvel onların bun- rak hücuma başladılar. Çok geçmeden 

lt ~konomik meseleye dayanan iddianın I ti ziyafete pek geç gelenlerle, yahut dan böyle milletler cemiyeti kollektif Alsancak be§inci golü de yapınca iki ta

ırrnetj daha çok değildir. Almanya paylarını başkaları menfaatine kaybe- emniyet sistemine iştirak edecekleri ve kım durdu. 
~~-ki rnüstemlekelerinden hiç bir zaman denlerle yeni baştan taksim yolunda ileride çıkabilecek bütün nizaları ha-1 Oyunun sonuna kadar iki tarafın ne-

Urük mikdarda ilk madde elde c<.le- bulunsun. Bilakis şuna iannırız ki bü- kem usulüne havale edecekleri hakkın- tice vermiyen hücumlariyle geçti. 
l'tıerniştir. Bunlar iade edilse daha fazla I tiin memleketlerin milletleri bütün dün- da kat'i teminat vermeleri icap eder.. NASIL OYNADILAR? 
~addi istifade temin edeceğini farzet- yada mahsul ve maddelerin mübadele- Ancak bu teminat verildiği takdirdedir 
~l'ecek bir sebep te yoktur. Filen bcs-1 sinden ileri gelen istifadelerden pay al- ki müstemleke meselesini, sulhu de-

llidir ki bu müstemlekeler Almanya-! mağa haklı telakki edilmelidirler. Me- vamlı kılacak bir şekilde halletmek 
~ı.n tedarıke muhtaç olduğu ilk mad- .sclu Isviçrt:', Lehistan ve Çekoslovakya mümkündür. 
l elcri yet~stinnezlcr ve yetiştiremcz- 1 da Almanya derecesinde müstemleke- Müstemleke ınüddciyatı harbin cko-
cr. den mahrumdurlar ve ahalilerinin müd- nomik sebeplerini bertaraf etmekten 

Alsancak takımı baıta kaleci Hilmi ol
mak üzere muvaffakıyetli bir oyun oyna
dı. Bilhassa üç orta muhacim kendileri
ne verilen vazifeleri başardılar. Ve gali
biyette ba~lıca rolü oynadılar. 

'O .. PRESTIJ 1DD1ASI dciyatı ayni derecede kuvvetlidir. Bu- ibaret olan daha umumi bir davanın 
e Çuncü sebep, yani pre~tij iddiası, nunla beraber Asya ve Afrika ahalisi- ancak bir yüzüdür. Ben şunu temin zı milletler menfaatine kanalize etmek 
b~Pcr-yalist bakımından bir delil ola- 1 nin güneşte yer kazanmak iddialnrı da ederim ki : Eğer sacl<'ce muhtelif mil- te~bbüslcrinde değil, bütün dünya 
lar r, faknt geri kalmış ahalinin de hak- 1 daha az kuv\•ctli değildir. Jetler mütekabilen hakkaniyete daha milletlerinin bolluktan istifade ettiril
hiç\~lduguna kail ·olanlar için bunun EMPERYALISTLERIN MALIKANF..SI uygun bir vaz.iyete getirilmekle iktifa mesidir. Yalnız bazı kapitalist devletler 
leke] ır _kıymeti yoktur. Bunlnr müstem-ı edilir ve bunlar bir emperyalist rekabet menfaatine b~edilecek 'Veya tetkik 
da o)erı sa~ pleri için ziynet mabmın- Bunlar bazı emperyalist devletlerin sistemi içinde muhafaza edilirse bu se- edilecek müstemleke müddeiyatı bir 
l'i iib~n ınucevherler tcltıkki etmedikle- malikfınesi gibi değil, fakat kendilerine bepler bertaraf edilemez. Biricik çare harp mantalitesinin işaretidir ve bunla
lrlev](~ ~lnıanyayı da bir temsile içtimai mahsus haklardan iStifade eden ve mÜh- her devletin içinde ve birbirleri arasın- rın tatmin edilmesi sulhun muhafaza
l'l ta~_ıle mtit nasip olan mücevherle- tar bir hükümete doğru ilerliyen mil- da sosyal adalet prensiplerinin tesisidir.

1 
sına hiı.met edemez. 

--&Jlllladan &ilmeğe nuıhkfun edil- leUer ~ibi &örülmelidir. Müatemleke Bu çarenin anahtan bollulu yabm ba- .lfajor C. R. ATTLEE, Jl.P. 

JKINCl DEVRE: 

Oyunun bu kısmı da baştan sonuna 
kadar Oçokun hakimiyeti altında cere
yan etti. Oçoklular oyunun bitmesine 1 O 
dakika kala Yamanların iki golüne kartı 
ackiz golle mukabele elmİ§ bulunuyor· 
)ardı. Bu ıonuncu golün ofsaytden ya
pılmıo olduğundan bahisle Yamanlar 

Kırtasiyecilikle 

olan hususi maç pazar günü 40.000 se. 
yircinin huzurunda Pariste yapıldı. Bu 
maç hayır müeııeeseleri menfaatine idi. 

Maç, batından ıonuna kadar büyük 
bir hararetle ~evam ederek 2 - O Rasing 
takımının mağlubiyetiyle neticelendi. Hu 
defa Rasing takımı ezilmeden oynamı§
tır. Araenal takımının hücum hattı yuk
eek 1!ir oyun çıkarmı§hr. 

Muhabere 
--====ı 

kartları 
mücadele Balkan memleketleri arasındaki mu· 

Gümriik ve inhisarlar bakanlığı, kır-ıhaberlcr için bir tarafında memleketin 

tasiyeciliğin kaldırılmasına ait ilk tc- muhtelif renkli manzaralannı bir tıuafın
şcbbüs olarak, bakanlığa bağlı daire ve da da muhaberat ve adres yerlerini ih
şubelerin tatbik edecekleri usulleri tiva eden açık muhabere kart postnllan 
teshil etmiştir. Bir talimatname şek- basılmaktadır. 
linde hazırlanan bu usullerde daireler .................................................. • 

kendi şubeleri arasında ve bakanlıkla 
olan muamelelerinden ağız.dan veya 
telefonla hallinden hiç bir mahzur çık
mıyacak işlerin yazıya dökülmemesi 
kaideleri tesbit edilmiştir. 

Kağıtların geliş ve gidişlerinde lü
zumsuz vakit ziyaını önlemek için ev
rak defterlerioe aplmalda olua 

takım şerhlerin en lüzumlularından 

ibaret kalması hakkında da ayrı bir ta
limatname hazırlanmaktadır. 

Bu talimatlardan alınacak neticeler 
daima takip edilecek ve ortada kaldınl
mas1 mümkün olan fazla yazış ve 
kayıtlara tesadüf edildikçe bunlar da 
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Memleketlerde Tetkikler 

Satılık kadınlar 
Tatlı rüyalar, zengin hülyalar yerine 
acı ve ıstıraplı bir işkence hayatı ... 

işte saf ve körpe kızları kandıran cadaloz karıların 
sürükledikleri hayatın hakiki ve iğrenç 

şekli 
Kuy, vuıta kadınİn elinde, güzel hul

yalara dalaralı: rahata kavutacağım hul
yuı içinde bir çinlinin çiftliğine götü
rüldü. 

O buraCla, bir çok odalıklar arasına 

lthll edildi. 
ipekli elbiııeler .. inci gerdanlıklar, sır

malı papuçlar nerede} .. 

Kızcaiız, en son gelen odalık olduğu 
için yalnız evin değil, diğer odalıkların 
da itlerini görmeğe mecburdu. Sabahtan 
ak,ama kadar durmadan çalışıyordu. 

bundan başka değildi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
~ Buradan kac E 
• • • . . 
: Kac buradan, ba- : 
: ' : 
: bamın evinden kac 
: . ' 
~ seni görmesinler, 
• 
: Tutmasınlar bur da • . 
S babamın yanında 
• 
E talisiz/iğini gör-
• 

ğimi ıöylerım. Buraya gelirler, her tarafı 
ararlar. Bu müddet zarfında ıen de epi 
ıaaklaımı:ı olurıun. 

Kendini kurtarmağa bale ... 

Kuy, minnetle ve gözler! ya~h olarak 
genç kızın ellerine. ayaklarına sarıldı ve 

vakıt kaybetmeden ormandan kaçtı. 

Kurtulmuştu . 

Fakat hayattan ve taliindcn değil, eslr 
gibi yaşadığı bu çiftlikten kurtulmuştu. 

Tonkin' e geldiği zaman yine ne yapa

cağını düşünmeğe başladı. 

'p7r;s;;~-, 
Kıvırcık eti 

Yazan: Eczacı KEMAL AKTAŞ 

Dosllarımdan blrisi yemeğe pek me-

raklıdır. Ramazan münasebetiyle oruç 

keyfi hep yemekten bahsederken işl 

kıvırcık eline döktü ve dedi ki : 

B. Livinof Diyor Ki: 
Mütaarrızlar daima cebir ve hilekar• 
dırlar, maksatlarını açık söylemezler 

Moskova, 29 (A.A) - Leningrad larını açıkça söylemek istememek.le be
müntehipleri.nin karıts1nda Sovyetler bir- rabcr hazan bir taraftan hücum etıneğa 
liğinin beynelmilel oiyueti hakkında iza- hazırlandıkları zaman nazarı dikkati mu· 

hat veren Litvinof demokratik devletle· kabil tarafa celbetmekte komintern fik• 
• rini bir sulh ha.-aıı içinde bombardıman - Izmirde kıvırcık. eti yoktur, mü- rin tarzı hareketiyle iıtihı:a ederek Is- ,__ t 

etmek için b.ra, deniz ve hava ..,.vve • 
barek hayvanın eti helva gibi oluyor. panyaya yapılan tecavüz ve miidahalenin b 1 ld Ll h de· 

lerinin ir eşmiı o uı< annı eynn e müsbet delilleri ile Japonyanın Çindeki t 
lstanbu1- ne vakit gitsem kıvırcığı do- cek kadar oafdil&ne hediyelere mUracaa 
ya doya yerim. Ben bu hayvanın eti harpcuyane faaliyetinin bu devletlere ka· etmektedirler. Mütecavizler uzun ve cid· 

gevrek oluşunun sebebini pek enteresan 

hır şekilde öğrendim. KıYLrcık koyun-

fi gelmediğini Ye hunları beynelmilel dl bir barba karar veremezler. Müıtak• 
konferanslarda mütecavizlerden müteca· bel taarruzda ancak en hafif mukııverneıl 
viz olduklarını teyit ve tasrih etmek lüt- gösterene hücum edebileceklerdir· 

!arının dudakları pek incedir. Yediği L 1 d 
funda bulunmalarını talep ettiklerini nal-, Buna Sovyetler birliğinin hudutların 1 

otları gayet kolay çiğner ..... Adeta sı!ır buki mütecavizlerin eaaıen bunu açıkça 1 tesadüf edemiyeceklerini biliyoruz. Çün· 

numara saç kesen bir makina gibi.. beyan etmekte bulunduklarını söylemi~- kü bu hudutların müdafaası yorulmadan 
Dağlıç, Karaman koyunlarının du- tir. takviye edilen Sovyet ordu, donanma v• 

dakları ise Arap dudağı gibi kalın ol- Litvinof demiotir ki: hava kuvvetleri tarafından . temin edil· 
duğundan oUarı kıvırcık gibi kesemi Mütecavizler her zaman maksat~ miştir. 

yor, büyük parçalar halinde yutuyor... =-"'""-==='""'===--------------.'-ii••------=-----
Dudağı ince kıvırcığın çiğnediği ot ko

lay hazmoluşuyle hayvanın bünyesine, 

sıhhatine ve etlerine tesir ediyor. 

Arkadaşımın söyledikleri doğru ise 

yemekte çok çiğnemenın maruf fayda-

sına bir de güzelleşmek, elleci, sıhhati 

düzeltmek gibi bir başka hususiyet ila-

Fransada bir dava 
Dölarok para aldı mı, almadı mı? 
Paris, 29 {ö.R) - Albay de la Rok 

Bul&fıklan yıkayan o idi. Çamaşırı yı
kayan o.. Her gün koğa koğa kuyudan 
ıu çekmek onun vazifesi ~di. 

~ mek bana çok acı ve ediliyor demektir. Kıvırcık etinin Artık bir daha ( vasıta ) kadınla.un 

tarafından gizli tahsisat aldığınl söyliyen 
ve yazanlara karşı açılan davada ~ski 

vanın üçüncü celsesi bugün açılmıştır. 

Albayın başta dava ettiği ıah11 olan dük 
Pozo de Borgo gizli ihtilal cemiyeti kom· 

plosunun başlanndan biri olarak tevkif 

edildiği için dava bir kat daha heyecan 

uyandırmı~hr. Bu celsede mahkemeye 
mevkufen getirilecelı: olan dük Poro de 

Borgo ile albay Larok arasında ııon de• 

rece meraklı bir münakat-. beltleııdifi 
için mahkeme salonu müthit ıurette dol· 

muftu. inzibatı korumak için hUJuıl ted· 

birler alınmııtır. Davacı, dava edit~nl.:ı 
ve §ahitler arasında münakaıanın neza· 

ket dairesinde cereyanı için reis bütÜd 

nü'fu;unu ıarfetme1'tedir. Davanın 
mevzuu albayın tahsisatı mestured en P8 " 

ra aldığı haklcında eski ba,velı:il B. Tar• 

dieu tarafından yapılan ve dük Pozo do 
Borgo tarafından yayılan ifp.attır. 

; geliyor. yaldızlı ıözlerine kulak asmıyac3ktı. gilzelliği çok çiğnemekten geliyorsa bu dahiliye nazırı radikal-sosyalist B. Mar-
Atçıya yamaklık o yapıyordu. 
Hayvanlann altlarını .., temizliyordu. 
Şarta oöylemeğe ballın yoktu. 
Solcağ .. deiil, çiftliğin avlusuna çıka-

• 
E Benim sana ya-

Asm.yacaktı amma burada ne yapa- faydayı insanlar üzerinde de düşünebl- şandonun tahriri bir şahadeti okunmuş-
ca tı. .• ırı.7.. k ı · · tur. Bunda davanın esası hakkında söy-

• 
E pacağım ancak bu Deniz kenarında oturdu. Çok çiğnemeyi Adet edenlerin vilcut- lenecek bir ıözü olmadı~ bildirilmekte 

mazdı. 

ArUlra çiltlilt sahibinin vahp arzulan· 
na tlbi olmak ta caba .. 

Dalgın ve endi.teli geceyi nerede 
naatl geçireceğini düş:ünüyordlL 

Yanına bir Çinli erkek yakla~tı. 
E kadardır. Gece y a
: rısı hıckırık sesle-
: • - Burada ne arıyorsun) .• 

ve ça güzelleştikleri kabul edildiği gün ve ıağ cenah &yanından B. Lemery tara
bayanların yemelı: sofralarında gev~ fından kendisine atfedilen beyannt tek

getiriyor gibi çene oynatmaktan bık· zip edilmektedir. Bq heyanat'1 göre Dou
ınamaları icap edecektir. mergue kabineainde dahiliye nazın iken 

Herif, canı dayak atmak iotediği veya • • b • t 
blr ıztırap oalınosi gllnnelı: a=ı ettiği za- E rın enı uyu mı yor Dedi. bu sual biraz sert sorulmuftu .. Saçlarını dalgalandırmak için. ondil- B. Martando B. Lemery' ye demiş ki: cLa 

ı•· akina kafa 1. d Rok hakkında endifeye lüzum yok. O tt:Syon m sına suu tes ım e e· man ~re Kuy hazırdL s Ağlarsan uzakta Kuy tatırdı. 
Onu bundan kurtaracak yegi.ne çare • E1r müddet cevap veremedi. 

yeni gelecelı: bir odalığı beklemekti. E afla Sesini işitmi- Crkek:ı 
Bir gün kaçmak iıtedl. : • - Ben ıivil polisim, dedi. Ne anyor-
Yan yolda yablandı. S yeyım. aun, kimin klmsen var mı söyle? 
Vücudu çUrillt içinde ka11ncıya kadar' •••••• • •~•••• • ••~••• • • • •••••••~ •·• • • • •• • , . 

d<lğilldU. -. Benimle mı) fakat beru bırakmaz-ı Kuy bır memurla karıılafllllf olmanın 
1 ı· bir kızd larld... sevinci içinde bütiin macerumı anlat11 .. 

rek saatlerce bekliyen kadın, yemek 

so!raslnda çene oynatmaktan usa.nmıya

cak ve çene pratiği kuvvetli olanlara 
bu iş kolay gelecektir. Kadın, çenesi 
oynamağa sakız çiğnemekten alışkın
dır. 

vaziyeti anlamaktadır ve esasen avucu .. 
mun içindedir.> 

Paria, 29 ( ö.R) - Dağıtılan aletli 
haç faıiot teıkilltının ve bunun yerine 
kaim olan F ranııı: •oayal partisinin rciıi 
albay de la Rok tarahndan bazı ıahıs· 
lar ve gazetecilere karşı ikame edilen da .. 

Ç t L 8e "tü - Jc Jc' • • k 
Alfamalı: için ancalı: her kesin yatma- - Hndi g~ hrurrlen ımse aesıru çı ar- Sivil polu olduğunu söyliyen çinli: 

b ld d' maz.. ay azı an. .. 
oınıBur'f'• dagece :rtın4tnı e 1_ ~. L L Biraz oonra çiftlilı:tekiler genç kızın 

a ona acıyan t4'.& &.1tDM ro.:tu. • .... 
Çiftlikte çlrtlilt ıoahlbinln bir kızı vardı Kuy le beraber ormana dogru gittiğini Litvinof gördüler,, ):i onun odalıldarla temuı memnudu. 

Ve aHlerini çıkarmadılar. Buna ra§men kız, babuının biricik ev-' 
lldı oldufu için çiftlikte çok ıımank bir ti. Çinli çiftlik sahibi yoktu. Şehre inmiş· 
hayat yaprdı. 

Leningradda Sovyet 
harici siyasetini 

anlattı 
Bir lıtedil!nl iki yapmazlardı. 
Çok okurdu. 
Romanı severdi. 

Olcudufu romanlar kalbini yumuşat· 
mıf, çok h .... .,. bir kız olmuştu. 

Kuyun iıkence içinde bir hayat yaşa
Üığını görilyor, ona acıyor, fakat müda· 
1aa edemiyordu. • 

Çin ailesi &detleri onu büyüklerin işle· 
ane karışmaktan daima men etmekte 
Mi. 

Fref .. P:ay kaçmak utediği ve tek
rar yalı:alanıp getirildiği, döğüldüğü 
zaman çok üzülmüıtü. 

Geceleri kalkar çiftlikte dolaşır, Ku· 
yun yatalı: odasının önünden geçer, iÇe
riden ağlama ve hıçkırık eealerini duyar. 
daha çok müteessir olurdu. 

Bir gün Kuyu çağırdı. 

- Kuy, dedi, ıurada.. çiftliğe yan,;, 
•aat uzalı:ta bir orman var, biliyoroun de· 
ğil mi) 

- Evet .. Gitmedim amma .. Duydum. 
- Seninle oraya. çiçelı: toplamağa gi-

iki genç kız ormanda bir müddet do
l&ftıiar. Çiçek topladJar. 

Hiç konuşmuyorlardı. 
Çiftlik sahibinin kı:ı:ı bırden Kuya hi- --0---

tap etti. Moskova, 29 (ö.R) - Leningraddald 

- Kuy, dedi, bana hiç bir şey ~orma müntehipleri önünde Sovyet Ru.syanın 

ben de 1a~a bir ıey soc'."ıyacağım. Sade h~ricl. siy=~in'. izah eden hariciye ko· I 
sana haydı, gıt.. kaç, dıyorum .. kaç bu- mıserı B. Lılvınof l;panyadaki ecnebi 

rad~n .. baba"'.'ın evinden koç .. seni ~ör- ı müdahaleleri ve Çindeki Japon askeri 
mcsınler .• aenı tutma'1nlar .. burodakı ta- h k ti · ·b· il ul ·· d 

are ·e er' gı l c e tut ur tecavuz elisizliği.ni görmek ban.J. ço!.c acı geliyor .. 
!illerinden sonra beynelmilel konferansBen l\kşama kadar ormanda kalırım. Se-

ni benimle berahor zannederler. Alt..'<lm laroa mlitecavizlerin lütfen bizzat t<?Ca· 

çiftliğe dönünce seni ormanda l:aybetti- vlizler:nl itiraf etmelerini isti.yen de-

Satılacak arazi 
mokratik devlelleri glilünç düşürmüş

tür. Hariciye komiseri ilave etmiştir : 

Denizlinin Şır.mlı köyünde Men- •Biz bu gibi meselelerde tecavüzün 
dres nehri kenarında çeltik ve pa- vukuunu münakaşaya bile lüzwn gör-

ı 
muk ziraatine, kavaklık ve fidanlık · meyiz. Mütecaviz daima gayelerini if-
teaiaine elverifli 491 dönüm. sulanır: şa etmek lüzumunu hissetmez ve kal

tarla acele satılacaktır. Talip olan-, kıp t.:ı ben mülecavizinı diye bağıracak 
lar s) __ _, __ L '--~uı L ,_ değildir. Hatta bilakis dikkati başka is-

~ı•J'IUUIWIL KUR Uf SD1<111< 28 . . , . 
num naa unaya. ı e 

• 

arada 0 _ ·ib T Denizl'd 1 tikamete çckmege çalışır. Hatta dcruz, ı 
Hilmi Sıırnanlıya ve Şamh köyünde 1 hava ve kara kuvveUeriyle bir devleti 

Hafız Aliye müracaatleri. ı istiU ederken komünizme karşı hare-

deeeğiz. 

Kuyu,. gözlerinde tuhaf bir balaı he-
tirdi. 

Edirnenin kurtuluş günü Mimar Sinan camii ve Belediye parkı 
önünde yapılan muaz zam tezahurat 1 -5 (2140) S.6 ket etliğini iddiadan bıle çekinmez.• ; 1 

Kırmızı Sakallı 
z:za o su 

~ - Polise telefon etsek te hudutta ter-
tibat alsa .. 

O~•--a geç'ırm'ıye- B 1
4
1<' .. 1 .. 

54
de kurtarmak

0
lmk
2 

' v d 5d·6 R e senin ya· ıll.d..l" - e ı o um n anı ~ - ay canına.. e ı. en , 
henüz vardır, dedi. Derhal jandarmaya I vuklun yaman şey .. Verdiği kararı der

im = ka ış olan hududu 
ceklerdJ. --...................... __ 

ADAM 
m.ııısııı ___ _ 

ZABITA ROMANI 
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Genç kız ateş etti · 
Direksiyon başındaki haydut vuruldu . Kal
pazanların idaresiz kalan otomobili de 

büyük bir hızla nehire yuvarlandı 
- Affedersiniz .. Sizi evvelce lanıma

mıştım. Şimdi meseleyi ve işin hakika
tini anlıyorum. Çapkın Rene telefon el
tiği zaman bana siWen hiç bahsctme
mi§ti. 

Güneş artık adamakıllı yükselmiş, 
yollar kalabalıklaşmışlı. Rüzgar gibi 
geçtikleri köy yollarında herkes başdön
durücü sür'atle giden olomobıle şüphe 
ile bakıyorlardı. 

1\..\-,,.,....t- ,.. eonı-a da oromouıı 

Tesadüf, Rene haydutların takip et
tikleri yolu intihap etmişti. Çünkü bu 
yol Belçika hududuna giden en kestirme 
yoldu. 

HayduUarın bindiği otomobil Pejo 
marka idL Bir Hispans bir Pejoyu çabuk 
geçerdi. Fakat aralarında epiy zaman ve 
mesafe farkı vardı. 

Meri! elinde gö•ünden ayırmadığı 

dıirbumi hoyuııa ufku telkılı: edıyordu. 

Biyanka bu teklüe itiraz etti: 
- Otomobili durdurup polis aramak 

ve polisin de hudutta tertibat almak için 
tekrar lelefonla uğraşmak suretiyle sarf
edeceğiıniz zamam unutuyorsunuz. Bu 
müddet zarfında haydullar çoktan Bcl
çikaya geçmiş olurlar. En iyi Reneye 
güvenmek ve bir an evvel haydulları 
k~ndimiz yakalamaktır. 

Otomobilleri adeta uçuyordu. 

Yanlarından geçtikleri ağaçlar ilde ta 
ıslık çalıyordu, 

Hepsinin d<> gözleri ufka dıkilıniştL 
Uı.akta sisler arasında bir kilisenin 

çan kulesi gözüktü. 

Pilon: 
- işle Sedav ... dedi. 

Bunun haydutlar da farkına vardL 
Andriko: 

- E}(vah .. dedi. Takip ediliyoruz. 
Bıraz sonra iki otomobil arasında an

cak on beş metre kadar bir fasıla kalmış 
bulunuyordu. 

Pil on: 

- Harekete geçmenın su-ası.. dedi. 
Eğer derhal onları yakalamazsak hudu
du geçerler. Çok az lı:aldı. 

Polis müfettişi bu sözlerini henüz bi
tirmemişti ki bir tabanca patladı. 

Biyanka, otomobılde birden ayağa 
kalkmış, tabancasını çekerek ateş et
mişti. 

Öndeki otomobilin direksiyonunda o-

lan Andriko bir can acısı çığlığı koparaönlerinde yeşillikler arasında yılan 
rak direksiyonun üzerine kapandı. Vugibi kıvrılan Möz nehri uzanıyordu. 

Ve .. Biraz uzakta, bır kıvnmı döndük- rulınuş ve derhal ölmüştü. 

leri zaman kalpazanların kurşunl ttnkli Idaresiz kalan oloınobil bir saniye i-
Torpedosunu gördüler. çinde istikametini değiştirdi ve birden .. 

Rme: şimşek gibi bir süralle Möz nehrine yu· 
var landı. - Işle.. diye ba~rd.ı.. işte.. yakala-

dık.. Nehrin suları .. Ka,la göz arasında olo-
Otomobil aynı hızla. son hızla yol alı- mobili ic;indekilerle beraber yubntlilu. 

yordu. Rene otomobili L~m hayduUarın nto-
Haydulların otomobilinden çok süralli mobilinin yuvarbndı~ı yı:rde stop elti: 

olduğu için yirmi kilometre kadar bir;;ey 1 Pılon: 

koşup haber vermeli. Evet, heriller va- hal tatbik ediyor. 
kıA haydut kimseler, fakat ne de olsa 
insan değiller mi? 

Rene: 
- Pekala ... dedi. Şimdi Seda va gider 

haber veririz. 

Biyanka müdahale etli: 
- Beni dinleyin, dedi. Planınızt eyi 

görmiyorum. Bu adamlar belki yüzme 

bilirler. Eğer biz hepimiz buradan gide
cek olursak geri geldiğimiz za.ınan onları 
elimizden kaçırmış olmamız çok muhte
meldu-. 

- Eğer kendi kendilerine çıkabilir

lerse hayret ederim doğrusu .. Otomobil 
öyle Ani bir iekilde yuvarlandı ki.. He

riflerin kımıldanacak halleri bile kalına
mışhr sanırım.. 

- Ne olursa olsun. ihtiyatlı hareket 
daha eyi değıl mi? Onlar üç kişi.. Sız d» 
üç kişisiniz. Siz burada kalın. Jand.r
maya haberi ben gidip vereyim. 

Genç k.ız, teklifinin C!'vabını bekleme
den arkadaşla.rını bırakıp oloınobile at
ladı. 

Direksiyonun b:l§ına geçti ve: 
Makinayı harekete getirerek 

doğru uzaklaştL 

Pilon: 

Seılava 

Muhbir sesini çıkarmadı. ,. 
d .. oüCC~ Her nedense biraz dalgın ve ~ 

gibi idi. 
. ga· 

Genç kızın son harekeUeri.ııi biraZ' 

rip bulmuştu. a dön• 
Biyanka ancak yarını saat sonr 

dü. 
Pilon: 

üddel 
- Geç kaldınız.. de<k. Bu ı:n ı.r· 

zarfuıda herifler çoktan kıkırılaJD.Ş 
dır. 

Biyanka cevap vermedi- eJJ• 
trzerinin tozlarını silmek ve sil1<rll .., 

meşgul göründü. Pilon, Rene, ]\(erit, ~ir 
hir keo rıı ıla sabırsızlıkla bir ~ağı ,;ne 

't saa-· 
yu.karı dolaşıyorlardı. Merı 

baklı. şiı11" 
Tuhaf~ 'Y·· dedi. Jandarrnanınu l< de-

. 1 tenbe ı diye ka<far gelınemeaı o ur p&.ır 

ğıl. Halbuki imdada çağırdık. s~ bit1"1 
litkaylhk jandarma hesabına ,.yı 
değıl. 

Aradan bir saat daha geçti. 11-

. d beklcll-'>-ı Ne 1andarınad.1n ne e 

dattan haber gclmeırıi~li. 
-DEVAM EDECEiC-
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[:~:~~~:::~~~~:~~] PiÇ KURUSU-- 1 Kadınsız dünyada erkek 
62 Yazan: Kemalettin $ükrü 
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BiZANS SARAY iNiN iÇ YUZÜ 
.................................................................................... 

Cins at.. Cins kadın.. Cins içki 

Hayat olabilmek için dişiye, arzuya 
ihtirasa, heyecana aşka yer vermek 
lizımdır. Kadınsız dünya hiçliktir 

işte benim en çok sevdifim 
ne kadar mühim bir 

o kadar mühim 

şeyler ve bu gece Bizans tarihi icin , 
gece ise Bizans sarayı için de 
ve tarihi bir gece olacak 

Pazar aaymuzda bir Amerikan 
mecmu.asından naklen cErkeloiz diin· 
yada kadın• batlaiı altaacla bir yazı 
yum'fhk. Buıün de cKadmm dün
yada erkek• halini taaTir eden bir ya· 
zı nqrediyoruz: 

Erkeklerden biri tmoaratcw üçüncü silihlannı hazırlamtf, dinleyordu. - Cenabı hak, Mesih ve Meryem Radyolar ausmuıtu. Fabrikalarda en ' 
MiJe1di. Vuil; üçüncü Mişelia dili altında bir saadetinizi denunlı kılsın .. Dediler. ufak bir hareket yoktu. Esham ve para 

ötekisi: Vuil. fey saldı olduğuna aezmİf Ye bu feyin Ve Vasil de tek batma ilan etti: borsalarında kediler, fareler kucak ku· 
Kadınlar, imparatorun kız kardeşi' kendisini çok yakmdan alakalandıraca- - bnparatorumuzun bahtiyarhğuu ih- cağa, sevişip duruyorlardı. Bankalarda 

T~kla, gözdesi Etkarina ve bir de Teosya ğını anlamııh. Binaenaleyh merak iç-inde lal edecek, zevkini bozacak her hadiseye gece bekçilerine yol verilmiş, şehirJer· 
idi. bekliyordu. karşı hepimizin vücudu siperdir. de belediyeler kendi kendilerini ilga et-

tmparatonm lmı lmrdqi ile metre$i, Telda ve Etkarina ise kendilerini Vasil lmparator: mişlcrdi. 
aralarına soblaıa ~cü kadma, Teos· ile clikalı tutan ıeyin ne olabileceğini _ Şantp .. diye bağırdı •. Şarap .. Bu Ortalıkta derin bir sessizlik ve miskin-
yaya kadmlığm kukanÇlık hialeri ite bir düıüaüyo..tar, kafalannda bnparatorun sözün üzerine birer fUap ister .. Ve biti. lik hakimdi. Gece ve gündüz mefhum-
u -.1:.-ı: ve ihtiyatlı bakq-orlardL son sözlerine türlü türlü mSnalar veri d .Lı • lan arnsında ayrılık kalmamıştı. Rüzgar· ... ...........-. • niz ki lmparatonmuz a ...uenn en ufak 

Vaail, gerek Teldaya ve ıerek Etkari· yorlardı. arzunuzu ifa için icap ederse Bizans saJ. lar esmiyordu, güneş bütün kızgınlığı ile 
~· Teosyanın eyi bir kadm olduğunu Oçüocü Mifel: tanatuu da (C'.!a eder. Yalnız .. Yalnız biz arzın üzerine çullanmıştı. 
~e clinblif ftlemlerine daha fula revnak - Hep beni dinleyin .•• Dedi. Bu al:. var olalım .•• Bu hayat.. içki ve kadınlı Manyak kız, kadınsız dünyada tııçsız 
vereceğini ümit ettiğini söylemişti. fA1ll kendi aramızda yine kendimiz için bir kraliçe cibi icrayı hüküm ediyordu. 

Bu n1qam Teosyanın saraya ilk girişi çok mühim bir karar vereceğiz. Bu&iin hayat insanı çok feylesof yapıyor. Ben Arknsıncı. geçirdiği erkek elbiseleriyle, 
___ c:.. 8 . ta aı· . . b kil ol de artık feylesof o!dum. Feylesoflar dü- k d d" d b" . "f'l alqamı ~Ç&uae verilen ba çok hususi eğ· ızans r ı ıçın ı:.mcam:n 8§ve • • ·a ınsız unya a ır saırı ı menam gibi 

lencede çok mühim §eylerin de konuşu· ması bakunmdan nasd mühim bir gün şüncelcrini açık söylerlennış. Ben de flln· memleketten memlekete, kıt' adan kıt'a
lacağını Vasil aezmifti. iae BG:ans sarayJ, benim ve hepimiz için di burada hepinize ::!.:'~ündüklerimi açık ya dolaııırken harp silahlan imal eden 

Oçündl Mi,el, ufma Teosyayı, ıoluna de Öyle mühim bir gün .• bir ıece olacak •• aöyliyeceğim... bir fabrikaya uğradı. 
'c:la Etkarinayı almlfb. BOf kupayı dolu diye diken lmpara- Yutkundu: Sanki insan nesli büyük bir felakete 

Vaail vaziyeti icabında idare et~k tcw sarboıluğun ilk alametleri arasında Açık söyliyeceğim dediği halde bir uğramıı gibi erkeklerin sakalları yan bel-
için Teosyanm yanmda oturnuqtu. Kar· sözüne denm etti: türlü aöyliyemeyordu. Şu halde söyliye- lerini aşmııtı. Görünürde berber dükkan-
1111nda da UçibıcU Mifelin kız kardeşi - Ben, dedi, cins atlan, cins kadın- cekleri çok mühim ıeylerdi.. Çok mühim lan vardı ama. müşterisi de sahibi de 
Telda ....W... lan ve ciu içiciyi severim. Hayatunda terler .. Fakat devlete ve siyasete iit ol- berber kalfalarından ibaretti. 

ıı..,.atoı"9, metresi FAarinara ye fİmclİye kadar bana aohLet Ukadllflıiı 11117an mühim teJler... Silah fabrikasında makineler yağsız· 
Vasili. ile lçüKI Mifelin kız brdqi edecek cim hir erkek arbdat bulama- Çünkü bnparat:>run mühim telakki et- lıktan i§lemiyordu. Silah satıılan dur
Telda,-a ...._ oW-4•·- lliiı•m. me.tlMD Vaail de ona ela baldwn. Bina- tiji fe)'ler yalms kendi znlôoe, kendi muıtu. Milletler harp etmiyor, ihtiraslar 

Telda da Vatile LqpıdL Ve esasen enaleyla söyleyin ben dünyanın en meaud keyfine olan teJlerdi. hükümran olacak bir ülke ve bir müessir 
..._~defi a WI ld V.Me lmpara- adaaa değil miyim? Ve derhal bunlan .ö1lerneyip te do- bulamıyorlardı. işte, silah Fabrikasında 
toriçe Teodoranm bu.sual mllkaadlarla Bafl•gıç fena değildi. lambaçlı yolltırd.a ıitmed onların baki- bir makine, bir tele makine harekete gel-
diınMit Uı • ıe eold1liitı a.. ima, Teodo- Bu ~ aonwaun nual bitece- katen mühim olduldarma ea kuvvetli de- di. Çehrelerde bir hareket hasıl oldu. 
r.,_ cleiiJ, Vasilin eliade alet oluver· ğini merakla bekleyen Vasil ve iiç kadm lildi... Üç, beş kişi sağa aola koıuıtular. 
bllttt hep bir aiaz,daa: -Bibnedi- Manyak .kaz, fabrika direktörüne sor· 

tçi,odMda. du: 
Eilenl,ortardı. - Hayrola, birıey mi var) 

Telda, v..m ak Öllce Teo.yadan im- Bı·r ı· ık mektep hocası Fabrika direktörü, ellerini oğuşturdu: 
kannuıtı. Faılrat a.. ~ bot ol- - Bir sipari~, ilk sipariş geldi. 
duiunu ~ aalada. - Ne kadar zamandanberi çalıımi-

Ç8altl Teoap ''---nıtora takdim yordunuz> 

edilmifti... .....- Talebesi tarafından ölümle - Yüzlerce ııenedenberi .. 
Vasilin de fmparatonm • uE.k zey- - Harp mı var> 

W.-. bile iYA1 ecli'=Mruiaı ae bd• tehdit edilmiş - Evet. ilk harp haberini aldık. Bu 
Clikbt gÖltenlfiİlııi INliyorda. siparişimizi uzun vadeli taksitlerle yapa-

•• O•• ğ fmparatora hediye edilen bir kıza her ca ız .• 

- Ne çıkar, İnsan nesli beka olma
dıktan sonra ..• Hem nasıl mani olabili
riz) 

- Diğer hayvan nesillerinin bitaraf 
kalmalarına temin etmek lazım .. Bir ade
mi müdahale komitesi teşka ederiz. in
sanlar bu komitenin nizımı olurlar. 

- Bu projenizin f aydasa olur mu sa· 
naraanaz > •• Bundan birkaç aaı.r evvel Is· 
panyada. en medeni insanlar arasında 
çdcan bir harpta böyle bir komite teı· 
kil edilmişti. Faydası görülmedi. 

BiR PROFFSöRON 

LABORATUVARINDA 
kes göa 1to7ahilirdi. Ft.kat Vaail bmıa Yeni Adana gazetesinde okuomuş.-,nefr~t'.~i ~azanm~ı ahli.biz bir talebedir. - Harp eden milletler hangileri> 
~ yapamazdı. tur: Bena olclurmek teşebbüsünde olup giz· - Gorillerle şempanzeler.. Manyak kız, makiyajını tazeliyerek ve 

Bu düıünce Teldayı biru ferahtan- Daha acılan kalbimizden silinmemiş lioc tabanca taıımaktadır. - Tuhaf, maymun nesli harp etme- arkasına erkek elbiselerini geçirerek bir 
dadı. olan Mersin orta mektep müdürünün ve M •- Elini bilir mi) profesörün laboratuvarın& girdi. l SS ya· edepte yüzüme karşı mütecaviz li· N 

1 _ - ıısıl bilmez. onlar şimdi en mo• ııını aşan bu muhterem ve maruf profe· Oçüncü Mifel, içkinin lavama gelmefe Tarsus orta mektep mualliminin akibcti 
~adığı bir sırada arkasmdan pelerinini 
ç.kardı. 

unutulmadan iiçüncü bir talebenin öğret· 

menini öldürmek tehdidi, ve teşebbüsü 
kal'ŞlSlndayız. Bu.fmparatorun neşelendiğine ye mut· 

1-ka yeni bir teY ıöyleyec.-x.:- tlelildl. "'5-- Ceyhan C. Müddeiumumiliğine Cüm· 
- Vaıit, dedi, ,imdi beai dinle.. Tek· huriyet mektebi beiinci aınıf öğretmeni 

~~~=~·· :İz .. d~ d~Ba· ~~ Mahmut Çamurdan bir istida ile talebesi 
-Tll•y~enm uçunuze aıttir. ~ 
-....ada ilk misafirlik ecelİaİ • bUlunan 409 numarala Hacı tarafından 

~ CeçreD öl" 1 _'Ld• ed'l ek ha Teoayada sözlerime hakem o&.m. Eauea um e ten ıt ı er yatının tchlike-

IÖJfeyecelderimin bir ucu da ODU alika- de olduğunu ve emniyet altında bulun· 
dar eder. durulmasını• dileyerek talebesi hakkında 

Hepsi dintiyorfardı. davacı olduğunu oöyledi. 

Üçüncü Mitef bi.r kupa pnıp daha )'U• Hadisenin doğuıu talebelerin mektep 

ean ımllanarak öğretmenlik kıymet ve d '("hl ı 11 ern 61 a an tu anıyorlar. Kabahat sör, lıiborntuvarında cŞimendifer oyu· 
otoritesini kırdığı ve saçlarının kestiril· kendilerinde degwil, yı'ne bı'z, ı"nsanlar- ki - nu> oynama a meşguldü. Manyak kız, 
mesi ve giyiminin düzeltilmesi ve h ....... da •• • Onlara sı'la"h kullanmasını o'"gwrettı"k. f .. " " ....... pro esorun gosterdiği sandalyeye ilişti ve 
ketlerine bir İntizam verilmesini tenbih - Harban sebebi zuhurunu öğren- sordu: 
t kJ •W• .. mek isterdim~ Sa f e me ıgım uzerine teneffüs esnasında - yın pro csör, dedi. Dünyanın 

avluda, beni tabanca ve ölümle tehdit - Bu, bu, bir ihtirastır. Bir goril, iıLaheıi hakkında ne düşünüyorsunuz} 
etti. Bu vaziyet üzerine mektep inzibatı yüzlerce sene evvel yaııamış bir dişi şanı· - Hiç ... 
heyeti Hacının mcktepden çlkarılmasına panzc aleyhine, onun namusuna taallul:: - 1nsan neslinin ömründe bir uzama 
karar verdi. eden bazı sözler söylemiş ve mezanna miişahcde edilmiyor mu) 

münasebetsizce bir harekette bulunmuş. - Evet, en büyük hakikat budur. 
Hacı mektepten çıkmasi üzerine hak· - Çok mu"thı"• bu... K d .. a ın neıli ortadan kalkınca erkek nca-

kırnda fena düşüncelerde bulunduğunu - Evet müthiş ve iğrenç... linin ömrü uz:amağa başladı. Bir :ıaman-
bana talebelerim söylemesi üzerine C. - Şimdi ne yapacağaz) lar vıısıııi İn5an hayata 60 yıla sığıyor· 
müddeiumumiliğine müracaate mecbur - Hiç, biz silah hazırlıyoruz. muş .. Şimdi 200 yıldır. 

talimatnamesi ve muallimler karanna kaldım. - Bu harba mani olmak mümkün - Nesil, gittikçe sönüyor. 
- Haydi.. lçsenize .• Dedi. tçiniz. •• muhalefetten ilerı' aelmı'•tı'r, Bu hususta ş· d" I • 'k" değil mi> Ma 1 f k' h '-0

'-

'Yadadı. 

ıı.__ d b <> ,.. ım ı -ıacı ~ı ayetim Üzerine derhal - 6 ese ı aıwı::attir. Yan )'lln· 
....... aonna an ve en söylemeden İçi· ıı· M lı Ça - Ne faydası olur) ya · d'k Y · b ni& •• BoJUna. mütem.diyea 8çiaiz. Ne mua ım a mut murdan ile görüş- yakalandı ve ÜEerİ taharri esnasında 15 N I f d w ın 1 

• aran, ö Ür gün hiç blnııya-
L... "ar __._ ,·,,.-enız" ao"'d-:-: o •-..1-- tüm. tim' l··" d alı b - aaı ne ay a111 olur ••. Medeni· cagaz: .. insan neslinin i.ki kutbundan biri .._. ~ :r ... • __ __. aan uzun ~un a auat ir memnu · k k 
~i ani---. - Haca talebemdir. Bu çocUk bundan yeti urtarma JAzım •• • Corillerle eem- ve en mühimmi olan kadın mevcut ol-

biçak yakalandı ve hakkında takibat ya· panzeler arasında L - •lıyan harp dı'~cr d-'- L T. -- .. d ___ ,_ ...Jı oa., • ma uı;ça nayat ta sönüyor. Y ann lıiç 
• eo.ya ._ deEa cirditi w., m..ilı,jtj. once Ornııı; ltöT'I ille oltUlundan naklen pılarak C. MüddeiumumiJiı;ine teslim thayvan nesillerini de •arabı'lı'r .. Meden"ı· h '--' k Filh '-"-..._ lelİr'İ _..._..1 LL ... L.-_._.._ d 0 0 ayat a;.aımıyaca .. · a...üLa. dünyanın 

....ua. ·-- uıÜl1iııa "-nadık g mİftÜ'. Kendi.ti muAllünlerinin bütün edilecektir. yet mahvolur, hayvan nesli mahvolur. belJi başlı alimleri bir buçuk asırdanberi 
1 -> 

Kocasına: • , bir ustadan da nakış ve dikiş-öğrenmeğe lık bir yer .• HUkümdar!ar gıbi geyifunlş 

HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman 
- Ey kocatığt.m belki benim çocu·; başlar. yirmi yaşlarında ve ay parçalan gibi gü~ 

ğum o~ıyor. Sen de bu ytlzden her va- j G~Un birinde babaiı hastalanarak zel bir delikanlı bir altın sedire oturm . 
kıt Uzillilyorsun, der. Bari Allahın emrl eocli gclmi§ oldutundaıi ölilr. Etrafında al il bal ; ........ ı .. al~ 
.. . b. daha t S k f y~ ru ar gey ....... ~ tl 
~~ ~ula ev en. ana endi elim· 1 Kansı ve çocuğu öldüğüne ağlayıp yas kız pervane gibl dolaşmakta .. 
e Demesi. üz~':"· Hel~~lığa al. ı tutarlarsa da ne olursa ölene olur. Bir Kız bu delikanlıyı görünce can ve gö-

me bu aoz adamın zaten kaç gUn geçince unutup giderler. ..ld ı 
dünden canına · t td .w:. dan ı nu en vuru ur. 

mınne 0 U5un : Çocuğun annesi ortağı olan ilk kadım _ .. 

içinde - Karıcığım, der, ne yapayam sen Yd k Ah .. der .. Ben de boyle pırlanta ••••••'P de ben de evlld yUzUne hasretiz.' Belki 1 c cın ovar, kapı dışarı eder. Ana kız gibi bir delikanlıya kısmet olsam nr> o
Allah bir çocuk verir de §U .son vaktı- ı ~damdan kalan paraları, mallan yiyip lur. 
mızda biraz yUzUmUz güler hem de t>ldü· l ı~mede olsunlar, kız on beş yaşına girmiş Diye dÜfÜ.11.ür ve yine rüyasında etra--2-

y ediler Şahı 
iç•Bir vann" bir yo1muq, enel zaman her in İ>öyle kederliyim. 
h ~?e U?ngince bir adam varm'i, orta Arkadaşlarından biri: 
~geçinirt:ı:se de dünyada çocuğu ol- - Allah Eiyade etsin, der. Senin ha-
d·· lf. Bu ıçıne Mro olmuı. Gece gün. lin vaktın yerinde, bir ke~ daha evlen. 
ttı~.he~ evlAt ga.mı ~~e d~~e olur-ı Belki cenabı ha.ki ikinci ailenden bir ço
llhb Gunlerde bır gun evıne hır lakun cuk nasip eder, der. 
h,.• lap ve arkadaşlarını davet etmiş. Ye- Adamcağızın o :r.amana gelinceye ka-
""IŞ er · · 1 l'a b • ıçın~ e.r .. Muhabbet ettikten son- dar aklına böyle bir dü.şilnce gelmedi-
lıaı· ~ e~ada arkadaşları onun teessürlü ğinden arkadaşının teklilinl muvafık bu-

tııı Corın .. l r 1 . d b" . . 

ğilm vakıt bu kadar malım yabancılar 1 bır. az da h~ppa miz.açlı olup her gün f ında ola.nlara sorar: 
elinde kalmaz. 1 seyır yerlerınde gezip toz.makta oliun, - Bu delikanlı kimdir? 

Diye konuşarak işi eyice pişirirler. g~erdc bir gün anası ile bir arabaya - Yedilerin şahıdır. 
Kadın, konu komşudan akıllı birkaç 1 ~ınerek gezmek için kı~lar~ çıkarlar. Şu- dener. 

kişiyi yanına alarak,uzahnıyalım, birkaç ı ası bul'88ı derken gezıp gıtmede ohun- Ktz uykudan uyanır, gözlerini. ov~
giin gezerler, güzellikte epeyce güzel bir Jar, Lc;sız bi.r yerde ağaçlık bir su kenarı- turur. 
kızcatız bulup adama nlkAhlarlar. na inip olunıyarlar. 

Adam gUve)•l girer. KAh lo.., kAh anası bir{lz gezip yü.rüye-
Aradan bira7. geçince kadının karnı rck yine oldukları yere gelip gitmede ol

bUyümeğe başlar. Gebe olduğu anlaşı- 1 sunlar, kız bir defasında kendi başına 
lır. j anasın<lan ayrılıp epeyce zaman gider, 

Adam kansının gebe kaldı~ın.ı görün· dolaşır, orman içi gibi bir yere gelir. 
oe sevincine karar olmaz:. 

1 
! Zümrüd gibi çimenler içinde açılmış gü-

HAtl gördüğü rüyanın. tesiri altında
dır .. 

GözünU tekrar kapar. Yedilerin şahı 
denen güzel delikanlıyı tekrar görmek 

isi.er. Fakat kabil mi? Rüya bir kerre 
olur. 

büyük bir çallfllla üzerindedirler. Nesliq 
bekası İçin lıizımgelen imkanlan hazır. 

lamağa çalıoıyorlar. lnean ömrünü uzat
mak için bir ap keşfedildi. Yüz senel~ 
ömür iki yü~ seneye çakanldı. Fakat yo

ni Cf oğum ~ok, yeni h~yat eserletj yok.. 
- Yenı hayat esen bulunursa netico 

ne olur) 

- Evet. bu pek mühimdir. Belki do 
insan neŞlinin bekası ve temadisi temlQ' 

edilir. Yeni insan, yeni hayat ve yeni 
ruh bdki de dünyanın düZenine 'bir yem· 
lik temin edeT. Fakat bu büyük bir bJ:• 
met ifade edemez ki... ,· 

- Neden, anlıyamadım bunu> 
- Sun'i bir hayat. hayat değildir. Bir 

bakımdan belk.i de arz kurtulur. Fakat 
hayata bütün yenilikleriyle, bütün husu
siyetleriyle kurmuş olmak için mutlaka 
di~iye, kadına, arzuya, ihtirasa, heyeca· 
na, nşka yer vennek IAzımdır. Kadınsız 
bir dünya, baılı başına bir ı tırap ve 
yokluk kaynağıdır. Uimler iflıls ediyor. 

ihtiras kaynnğı kuruyunca harp olmi
)'Or. Cinayet olmıyor. Heyecan olmıyor. 
Şimdi hayatın bütün mô.naSt uyumak ve 
uyanmaktan ibaret ••• Sabahlara kadar 
vahşi ormanlarda uyuyan erkek hayvan• 
lann ıstırabı insanın benliğini eamyor ••• 
Sanki kendi ıstırabımız a:zmıı gibi oıllar· 
la meşgul oluyoruz. 

Kadınsız dünya sefalettir, aayan d.ir •• 
Hayat, bütün müessirleriyle vücut bulan 
bir varlıktır. Kadınsız veya erkeksiz bir 
dünya bir hiçtir... Sonsuz bir hiç ••• 

Nakleden: ADNAN BtLGET 

507 A.. R. 'O'zUm 
422 Ş. Ri:za ha. 
379 jiro 

285 tt. Kurumu 
225 inhisar 

180 A. Fesçi 
180 A. Fesçl 

160 m. j. Taranto 

113 Esnaf bankası 
108 Vitel 

50 Pat«son 
76 Albayı-ak 

37 j. Kohen 

11 P. Paci 

2583 Yekun 

155147 
157732 

INCm 
12 Izzi ve Ali 

9 Esnaf bankası 
21 YekWı 

115073 
115094 

~4.50 17.Sf 
15.50 18. 
14.75 18.50 
12.75 18.50 
9.50 15. 

14.50 16.50 
14.50 16.50 

14.75 16.15 
12.50 20. 
14.75 15.87 

14. 16. 
16.50 20. 
15.50 16.50 
12. 12. 

7. 7. 
7.50 7.50 

29/11/937 tarihinde çekiı-deksiz 

iliUnı orta fiıaUerl _ uş er. ~ç erın en ın: lur. Fakat şundl mesele işi karısına aç-
~ •li 'Yahu .. demiş. Neden böyle düşün· makta kalır. 

D<>kuz ay on gün tamam oldukta bir zel kokulu çiçeklerden biraz toplayım di 
gün ağrısı tutarak ayın on dördU gibi bir 

1 
ye o yana bu yana gitmekte iken bir az 

kız çocuğu doğurur. 1 dinlenmek i:;ter. BülbUllerin aeslcrini 

Yerinden kalkar, annesinin yanma ge

lir.Annesi de epeyi zaman kızun nereye 
gitti diye aram!.§, sağa koşmuş, sola koş
muş bulamamış.. Kayboldu diye UzUI-

No. 7 

8 
13.50 

&"idi;~ kırgın duruyorsun, yoksa bizim Aradan bir zaman geçer .. 
J\.d 'tın z nu sıkıldın? - Acaba tekrar evlenme işini karıma 

anı dd· 
- l{a nasıl açayım ? 

der. B ttrınıza fena hirşey gelmesin, I Diye boyuna düşünür. Kadıncağtz bu
en evlat hasreti ile bugün değil nu hisseder. 

Masallarda tez gelir, kız biiyiir. Mek-
1 
dinliye dinliye kendinden geçer. Uyuya. 

tebe başlatırlar. Gelip glb:nede olsun, bir kalır. Bir rüya görUr. Rüyasında, Seyir 
az daha bUyüyUf on iki yaşına basar. 1 yeri gibl bir yerde imiş .. 
Kaz GC>Cuiu mektebi bitirdikten IOnra 

1 Kadın, erkek, delikanlı, kız. Kalaba· 

No. 

No. 

miiş, lki gözü iki çeşme oturup ağhyor- No. 
muı-

9 
10 

14.00 

14.75 
16.25 



• Büyük Ve Tarihi Macera Tefrikamız • 
TARiHTE 

Kadın Korsanlar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: YAZAN: : . . . 
; N. ERDAL ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . .. 

Bu kadınların ara~ında bir hükiimdar ruh 
ve kabiliyeti taşıyanlar az değildi .. 

Fakat Yunanlılar çok kuvvetli idiler . ,.K R 
~ lkıyc bölünmüş olan Serhasın gemı le
--•ıt•~ . ~ nden yardım bekliyemjyeceğini anl1-

yan Artemis kurnaz bir hileye başvur
AL ÇE ARTEMIS 

Ba şlar ken ... 
Evet, lı:adm korsanlar .. Tarihte kadın 

korsanlar ve bugün yaşıyan kadın kor
sanlar- Çünkü yirminci asrrda da uç
suz bucaksız denizlerde ipten kazıktan 
kurtulmuş, bir •ilrü (Serdengeçti) ye 
Mkim ve onları (Deniz çapulu) istika
metine .evkeden kadın korsanlar lıtı!a 
Çin, Hind sahillerini kasıp kavunıyor

lar ... Uf değil bu ... 
(Kadın) ve (Korsan) ... 
Bu iki keıınw,nin yanyana gelmesi in

sanı çok düşündürecek birşeydir. 
Bugün olduğu gibi dün de, daha çok 

evvelleri de ccinsi latif> adını erkekle
rin verdiği ve yine erkeklerin czaiI mah
lök> damgasını vurdukları kadınlar bir 
çok vesilelerle erkeklere karşı kuvvet 
ve hAkimlyetlerini ispat etmişlerdir. 

Bu hususta tarihin gösterdiği misal

ler çok mu? 
O kadar çok değil ama .. Erkek iddi

Mı karşısında azı dahi çok değil mi? 
Korsanlık! .. Haydutluğun en cilretli, en 
fazla cesarete muhtaç şeklidir. 

Olur olmaz babayiğit erkekler bile 
bütün pek gözlülüklerinc rağmen azgın 
denizlerde haydutluk yapmaktan ürker
ler .. Korkarlar .. Ancak haydutlukla çok 
kaşarlanmış olmaları lazımdır ki korsan

lığa yarıyabilsinler. 

tşte böyle adamların başına geçen ve 
onları bir susta gibi karşılarında durdu
ran, istedikleri istikamete sevkeden baş
lar ... Bir kadın .. Genç .. gl!zel bir kadın 
olursa.. Ust veya alt tarafını siz düşü
nün artık! .. Korsan kadınlar hakikaten 
çok.yaman şeylerdi. · 

Onlar, yaradılıjları itibariyle kuman
da etmeğe daha doğmadan hazırlanmış 
gibi idiler. 

Ve eğer talileri müsait olsaydı bir kor
san değil; pekala bir imparatoriçe.. Bir 
kraliçe olabilirlerdi. 

Bir korsan gemisinde gözü kanlı yüz
lerce hayduda kumanda eden bu ka
dınlar bi.rçok zaman ve birçok yerlerde 

erkeklere cesaret dersi vermişlerdir. 
Tarihin kaydettiği korsanlar arasında 

lngiliz Mari Rid adı ile maruf olan bir 
korsan kadın, sonu ipe çekilmeğe daya
nan böyle tehlikeli bir mesleği neden 
tercih ettiği sualine şu cevabı vermiştir: 

- Njçin mi? Kar için .. Deniz vurgun
larının verd iği menfaat iç: n .. Ama diye
ceksiniz k1 yakayı ele verirseniz işin 

ucunda asılmak var .. Bu benim hiç dü-

hesabıma memnunum. Çünkü bu su
retle korsanlık yapmak üzere denizlere 
çıkmağı göze alanlar .. ölümü de göze 
almış olanlardır. İnsan ancak böyleleri 
ile iş görebilir. Ancak böyleleri korkak 
olmazlar. Kara haydutları ev basarlar .. 
Yol keserler .. Kundak sokarlar .. Kız ka
çırırlar .. tnsaDları rahat döşeklerinde 

kıtır kıtır keserler ve bütün bunları ya
parken de (aman kimse görmesin .. ) diye 
ödleri patlar .. Biz .. deniz korsanları öy
le miyiz ~·a? .. 

Biraz evvel, korsan kadınların, eğer 
talileri yardım etse idi, bir kraliçe, bir 
imparatoriçe olabilecek kudrette bulun
duklarına işaret etmiştim. 

Tarih bize bunun aksini de gösteriyor. 
Öyle hükümdarlar, öyle kraliçe ve im

paratoriçeler var ki... Bizzat korsanlık 
yapmışlardır. Deniz üstünde filolar ida
re etmişlerdir. Harplar kazanmışlardır. 

Haliarnas kraliçesi ve Iran hüküm
darı Serhas'ın müttefiki bulunan blriı;ıcl 
Artemisin Yunanlılarla yaptığı harbı bir 
göz önüne getirelim. Bu deniz harbı, ta
rihte meşhur (Salamin) den;z harbı idi. 
Iran filosu iki bin yelkenliden fazla idi. 
Yunanlıların iso ancak üç yüz seksen 
yelkenlisi vardı. 

Atinalt amiral, deniz harbına girişmek 
öçin, her gün ayni saatle esmeğe başlıyan 
rüzgarın çıkmasına bekliyordu. lran hü
kümdarı Serhos, çadır kurduğu bir sa
hilde zaferinden emin olduğu donanma
sının düşmaru mahvetmesini bekliyordu. 

Artemis te harp etmeğe hazırlanınış 
gemilerden birinde rüzgarın çıkmasını, 
harbın başlamasını bekliyordu. 

Rüzgar çıktı. 
Fakat bu çıkan rüzgar Iranlılar ile 

müttefikleri aleyhinde idi. 
Yunanlılar hücum ettiler. 
Jranlıların gemileri Yunanlılara nisbe

ten beş altı misli idi. Bu kadar kalabalık 
gemi ıle çabuk manevra yapamadılar .. 
Neticede Yunan donanması Iran donan
masını ikiye yardı. Ortasına girdi ve 
(Serhas) ın filosunun büyük bir kısmını 
imha etli. Artemis büyük bir cesaret 
gösterdi. Yalnız Artemis değil, filoda bu
lunan diğer kadınlar da erkekler gibi 
çarpıştılar. (1) 
Yunanlılar H~likarnas kraliçesi Arte

misin de düşma!l filo arasında bulundu
ğunu öğrenmişler, onu yakalıyacak olan 
gemi kaptanına on bin drahmi mükafat 
vadetmişlcrd i . 

fÜnmed !ğim, aklıma b ile getirmediğim Bir an oldu ki bütün Yunan gemileri 
bir noktad ır. P ek tabiidir ki böyle bizim Arlemisin gemilerini sardılar. Hepsi de 
>·aptığımız gibi iş ler tehlikeli işlerdir. bu gemiyi ve içindekileri yakalamak 
Tehlikeyi göze alarak meydana atılan ve sevdasında idiler. 
denize açılan b!zim gibiler için artık dar- Hal ikamas kraliçesi, dağınık saçlarını 
ağacı ve ölüm hesaba katılır mı? şiddetle esen rüzgarın hırçın esişine terk 

Bu ~3zlerin, muhatabının üzerinde bir ctmi~, geminin güvertesinde bir aşağı bir 
hayret ksiri bıraktığının farkında olma- 1 yukarı koşuyor, sağa sola emirler veri
mış gibi görünen Mari Rid deva ... ecle-1 yordu. 

rek demiştir ki: ı 
- Korsanlar için tek ceza olarak dar- llerodotun sekizinci kitabı 86ı.,0ı bııh-

ağacının intihap edibıc:o n ben kendi sinde .... 

du. 
tmı11mmı--m;a:ır3111 ______ _ 

Vakıt gece idi. 
Ortalık kararmış tı. 

Artemis, gemisinin yanında bulunan 
bir lran gemisine hücum ederek batırdı. 

Bu hareket Yunanlıları ~aşırttı. 
Ortalık karıştı. 

Bu ne demekti? 
Yoksa deminden beri kraliçenin gemisi 

di:\'e kendi gemilerinden birine mi hü
cum ediyorlardı. 

Tek başına idare ettiği filosu ile koca 
Yunan filosunun hakkından .~elir
ken bir kors~ndan başka türlü 1 

' 
Öyle olmasa idi hücum ettikleri gemi 

düşman gemisini batırır mı idi? 
Halikarnas kraliçesinin planı muvaf-

hareket etmemişti ... 
fak olmuştu. iki gemi bir olarak denizlere açılıyor. , 

Artemis te düşman eline düşmekten Kadınların gemisinin esrarını kimse 
kurtulmuştu. faşetmiyor. 

Bu plan .. Hakiki bir korsan planı idi.. Şimal denizleri yeni türiyen iki kor-
Bir kadrrun kendi carunı kurtarmak için san femisinin et.rafa dehşet saçan taar
yüzlerce insanın, kendine mensup, ken- rıızları ile çok tehlikeli olmuştur. 
disi ıle beraber harp eden insanları feda O kadar ki Danimarka kralı, oğlu 

etmesi, onları eliyle imha etmesi bir fır- Prens Alfi bu korsanları takip ve imlıa-
sat değil de nedir? ya memur ediyor. 

Fakat Artemisin tabiatinde vahşet I Prens AII, Alvildanın gemisini bir gün 
böyle kanlı savaşlarda değil en sakin Fenlandiya körfezinde sıkıştırıyor.Kan
anlarda da kendini gösterirdi. 1 Jı bir harpte~ sonra korsan gemi~i ile 

Netekim bu harplan kurtulup la mem- Prensın gemısı borda bordaya gelıyor. 

leketine döndüğü zaman sevgisine muka I Prens Alf yalın kılınç korsan gemisine 
bele göstermiyen Dardanus'un, uykuda 

1 aılıyor ve erkek kıyafetine girmiş olan 
iken gözlerini oydurmuşlu.. Sonra bu 'genç kızla karşılaşıyor, kısa bir kılınç 
hareketinden nadim oldu ve Lökad ku- 1 düellosu oluyor. 
lesinin üstünden denize atılmak suretil• I Prens, hasmının silahını elinden düşü-
hayatına son verdi. \ rüyor. 

Kraliçelerdeki korsanlık ruhundan Artık teslim olmaktan başka çare yok-
bahsederken Danimarkalı Mork Sakso' tu. 
Gramatiküs'ün zikrettiği vakaya da işa-1 Fakat Alvilda ilk görüşte Prensi tanı
ret edelim. 1 mıştı. Ondan kaçtığı zamandanberi de 

Alvilda. Gotların kralı Sinardüs'ün çok düşünmüş, yaptığı harekete bir hay-

kızı idi. ı il de pişman olmuştu. 
Babası onu diplomatik sebepler yü- Başından, saçlarını örten miğferini 

zünden Danimarka kralı Sigarüs'ün oğlu' çıkarıyor. Prens Ali hayret içinde kalı
Alf ile evlendirmek istiyor, bu hususla 1 yor. 
zorlıyordu. ı Nasıl.. Karşısındaki korsan aşkı ile 

Alvilda babasına karşı isyan etti. deli divane olduğu ve kaybolduğun-

Bu devirde şbnal memleketlerinde ka- dan beri göz yaşı döktüğü Alvilda idi de
dınların yüksek bir mevkii vardı. Dok-

1 
mek .. 

tor kadınlar, heyetşinas kadınlar çok ol- \ Prens, genç kızın önünde diz çöküyor. 
duğu gibi kocaları ile beraber harbe gi- 1 - Alvilda.. diyor.. Zevcem olmaz 

• den ve onları cenge teşvik eden kadınlar mısın? 

da görüyordu. Hatta izdivaçları meşum \ Genç kız, bu tekilli kabul ediyor ve 
' addedikn bir takım ku ' rdan mürekkep düğün Fenlandiya körfezinde, deniz üs-

bir de •Kalkanlı bakireler bölüğü> adını 1 tünde derhal yapılıyor. 
taşıyan harp bölüğü vardı. ı * 

Alvilda'. babasının ısrarlarından ~ur- Mademki tarihten bahsediyoruz, ma-
tulmak ıçın evvel5 bu cKalkanlı bakire- demki lskandinav memleketlerindeyiz, 
!er bölüğü>ne girmek istedi. Fakat ak-

1 
yine burada hüküm •Ürmüı yaman bir 

ima daha baı;k~ .bir şey geld'.. . 1 kadın'. zikretmeden geçmiyelim. Bu ka-
Para kuvvetı ıle kendı gıbı bırçok ma- dın, ıımal memleketleri tarihinde cMuh-

cera sever kızlar buldu. tcşem Sigrid> adı ile marufıur. 
Bunlara erkek elbisesi geydirdi.Kendi Vak'a, dokuzuncu aorın •onlarına 

malı olan gemiye bindirdi. Bir sabah doğru geçer. 
Gotların kralı kızının kaybolduğunu öğ-

rendi. Aynı zamanda birçok aileler de 
kendi kızlarının kaybolmalarından tela
şa düşmüşlerdi. 

Mesele çabuk anlaşıldı. 
Fakat Alvildanın gemisi çoktan yel

keni açmış ve ufukta kaybolmuştu. 
Danimarkalı müverrih bunların içle

rinde denizciliği bilen olmadığını yaz
mıyor. Her halde ya bir erkek ve ya
hut ta bir denizciliği bilen bulunacak. 

Müverrihin •öylediklerini dinlemekle 
devam edelim : 

Alvilda da erkek kıyafetine girml§tir. 
Gemileri bir gün bir sahilde demir atı-
yor. 

Bu sahilde başka bir gemi daha var
dır. 

Bu gemi bir korsan gemisidir. 
Bir kaza neticesinde korsanların reisi J 

ölmüştür. Tayfalar burada kendilerine 1 

bir baş seçmek üzeredirler. ·ı 
Alvildanın kadın tayfalarını erkek 

1 
zannediyorlar ve meseleyi onlara açıyor
lar. 

Alvilda, deniz kurtlarına hakikati söy
liyor. Yani kendisinin erkek değil, kadın 
olduklarını bildiriyor. Aynı zamanda da 
bir teklif yapıyor: 

- Sizin şefiniz ben olayım, ister misi
niz? 

Deniz kurtları bu teklifi derhal kabul 
ediyorlar. 

c.••••Cll ... 

SEVGiSiNE KARŞI 
Mukabele göstermediği için (Darda· 
nos) un gözlerini uykuda oyduran 
bir kadındı .. ilanı aşk eden sevdalı 
sını kendine layık görmediği için 
diri diri yaktıran da bir kadın ... 

lsvcç. Norveç ve Danimarka arasın· 1 Tarihe «Muhteşem Sigrid> adı iıl e ge' 
daki arazi bir takım ufak kra1lıklara, hü .. çen bu kadını kral Erik bir müddet eon• 
kümetlere taksim edilmişti. ra bo~adı. 

Nihayet üç kral bütün bu küçük kral- Kadın için hatıra gelen ilk ıey, bir ke• 
cıkların haklarından geldiler, memleket- nara çekilmek ve taliinc küıüp oturmak• 
)erini eUerinden aldılar .. Biri Jsveçte, bi- tır. 

ri Norveçte ve biri de Danimarkada hü- Fakat Sigrid yaman bir kadındı. 

küm eürmeğe ha~ladılar. Hevesi alındıktan tıonra bir köşeye 
l•veçte hüküm •Üren kral. Emundun atılacak mahlôklardan değildi. Taliine, 

oğlu diye maruf kral Erik idi. daha doliru•u tal i• 
Erikin güzel bir karısı vardı. eizJiğine tev ekkül 

içinde boyun eğme .. 
di. 

- Bir zamanla• 
bu topraklarda b en 
de hüküm ıürdüırı. 

Tek bir ıözle ha• 
,ımdan tacı bırakıp 

bir köıeye çekile· 
mem .. Ben paçavra 
değilim ve olmadı• 

ğımı da isbat ede
ceğim. 

Dedi. 
Bir kadın, ne ka .. 

dar büyük aöylen• 
söylesin.. Ne yapa .. 
bilir kiL 
-- Devam edecek ~ 
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- Biraz cesaret Belki hayatınızı da ı ~~· be·n·i bu kilise~~n, daha do;{rusu bü-
tehlikeye koymak !Azım. tun kılıseler muhıtınden çıkarmak taah-

Ahl. .. Yalnız hayatımı tehlikeye lı:oy- hüdünde bulunmanızdır. 
mak mı l.izım? .. Ben ruhumun selametini - Hakikaten eizde ihtiras, dinden 
tehlikeye koydum ... Biraz ümid, hiç ol- daha fazla bir kuvveti haiz bulunuyor .. 
mazsa unutulması imk&nı bu1unmıyan Kimbilir briki kilisenin haricinde daha 

Kadına 
Sarkıntılık ettiği için 

mahkum oldu 
Dün şehrimizde iki sarkıntılık h8diıııe

sinin cürmü meşhudu tC"sbit edilerek suç· 
luları cürmü meşhut mahkemesine yol
landı .. 

Ahmet Yanar adında bir adam fazla 
sarhoş olarak fsmetpaşa bulvarından ge
çerken, bayan Bedia Ceyhana rastlamış 
ve hemen üzerine atılarak: 

YENIASIR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ Kısa Dıs Haberleri . , . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FRANSADA 

Faris, 29 (Ö.R) - Liyonda dün \'eri
len bir ziyafette mebu~an meclisi reisi 

B. Edouard Herriot laik mekteplerin 
eski talebeleri mümessillerine hitaben 
de.!IUştir ki : Bir çok seneler hücumla
ra ve tarizlere uğradıktan sonra laik 
ınoktop bugün artık davasını kazanmış 
bulunmaktadır. 

INGILTEREDE 

SAHlFE 9 

Yunan basını 
Türkiyede garplılaşma 
hareketinden bahsediyor 

Atina (ikinci te~rin) - Etnos yazı-
yor: 

kezi olan bedestenin yanı başındadır. 

Buradaki dükkanlar hiç tc tık olmamak· 
B. Da.<kalakis lstanbul hakkındaki ne'- la beraber, yüksek ticaret mektepleridir-

riyatına şu yolda devam etmektedir: ler. 
geçmişi biraz tamir etmek, taptığım ou 
iki mahlUlta biraz saadet verebilmek için 
her şeye lcatlanınm. 

büyük bir kuvvetle çalışacaksınız. 
- Demek ltalyaya gitmeğe karar ver

diniz? 

- Ah yavrum, geç vakit nereye böy

le L 
Demiştir. Neye uğradığını anlamıyan 

zavallı kadın F~ryadı hasmı$ ve o sırada 
dola~makta olan iki inzibat memuru ka
dını bu cüretk.irın elinden kurtararak 
mütearTızı karakola teslim etmi .... r. 

Londra, 29 (ö.R) - Avusturya ına· t cTürklerin lıtanbulu asrilcştirmekte Bu civarda meşhur Hisar camü var-

liye nazırı bugün Ingiltere bankası di-! ~~duklarını yazmı_ş~m. Yalnız şe,hir ~-e- dır. Eskiden kiliıc olan bu cami, lıtan .. 
rektörü sir Norman Montagu ile gö- gıl hayat ta tedrıcı surette asnleştırıl- bulun rethindcn çok evvel camiye tah .. 
rüşmüştür. Yarın öğle yemeğine mali-,! mektedir. _Şehrin kulör lokali~i te,kil vil edilmiftir. - Size ihtiyacım var Farnez!. .. Ben 

bildiğiniz büyük vakaları meydana çıka
rabilmek. için çalışırken Sıksit te Romaya 
dönmÜf, orada çalışıyor, kendimizi Pa
pa i1i.n etmek için bu ihtiyarın ölme9İni 
beklemek hususundaki pliln1mız suya 
düşn1üştür.... Birincisi Sıksit yaşıyor .. . 
lklneisi Romada cereyan eden hadiseler 
bizi daha çabuk harekete mecbur kılı
yor ... F ransada her ~ey yolunda gidiyoT. 
Giz kuzu gibi oldu... Eski metanetirü 
eline aldı ... Valovalar sukut edecek, o 

- Emrinizi alır almaz hemen hare· 
ket edeceğim. 

- Birinci teşrinin yirmi ikinci günü
ne hazırlanınız. 

Favsta derhal ayağa kalktı. Kardinal 
gözleriyle ondan daha birşeyler öğren
mek istediğini anlatıyordu. F avsta gü
lüm"edi ve dedi ki: 

83.yan Bedia anlatıyor: 
- Ben bir atölyede terziyim .. Ak,am 

karanlığında evime dönerken bu adamın 
tecavüzüne uğradım. (eneme ve yaka
ma yapı~tı. Münasebetsiz laflar ~öy1f"di . 
Feryadın üzerine, inzibatlar geldi. Beni 

ye nazırı sir John Simonun misafiri eden nargıle, koltuk meyhanelerı ve 2a- Buradaki Kantar karakolu da meşhur .. 
olacak ye akşam bankerler enstitüsün- zel gibi feyler, yava9 yavaş kalkmakta- dur. Bundan 45 yıl evvel Yunan konso
de bevnelmilel finans hakkında bir kon- dır. Hocalar ile papazların cübbeleri çok- losu bu karakolun tevkif etmiş olduğq 
fl'ra~ verecektir. tan kalkmışsa da, meşhur koltu}c mey~ bir Yunanlıyı cebren alıp götürmek iste· 

- Birinci te~rinln yirmi ikinci günü
nü seçişimin sebebini soruyorsunuz de kurtardı. Ben şahsan bir tazminat jstemi-

ğil mi? 

- Hayır 

yorum. Fakat kanun cezasını ver:;İn .. De

madam, biraz evvel başka dı .. 

kral olacaktır. • 
- Farnez bunları büyük bir dikkatle 

dinleyordu. Favstanın göstermiı olduğu 
ciddiyet ifadelerinin samimiyetini telkin 
eyliyordu: Prenses sözlerinin tesiratın

dan emin olarak ili.ve etti: 

bir vadiniz de VaTdt. 
- Lconor ile kızınız1 iade etmek mi? 

Bunu da izah edeyim. Belgoder kum
panyası ile serscriyane dolaşırken falcı 

Saizomayı. mana!tırın köşkünde görmÜ!J: 
oldu~nuz çingeneyi teslim edeceğimi 

- işte bura'da, Fransada Tanrı her iddia etmiyorum; benim bah~ettiğim l .e-

§eyi bizim 1ch.imize yürütüyor. onor Dön1ontekin tıi kendisi. yani prens 

- Demek benden İtalya iç.in yardım Farnczin sevgilisidir. Aklını kaybetmiı 

İstiyorsunuz öyle mi) . . . !olan bu kadını İyi etmek çaresini biJ1yo· 
- Evet F arnez. ltalya elımdcn _gıdı· rum. Sizi affetmesi için gereken telkin

1 la.kim suçluya sordu: 
- Yaptığın işi beğendin mi~ 
- Bak anlatayım; fazla sarhoştum. 

Yo)da giderken önüme küçük bir göl
cük geldi. Suya batmıyayım diye Çf"vri

lirken, yanı başımdan geçen bu bayana 
elim dokanmış .. Sarkıntılık yoktur, dedi. 

Şahitler gördüklerini söyle..iilt"r, 
Şahitlere ne diyeceksin~ 
Bunlardan biri yal:ın söylüyor .• 

Neden? 
.A.nasından iyi süt emm~mi~ le on-

yor. Bizim kardinallerin bir çoğu vati- lerde b.ulunacciğım .. Eski sevgisini onun danl 
kana bağlandılar. Bir çok PH.koposlar, kalbinde canlandırmam bir vazife ola-

1 Ötekine ne. dersin) •izin benden ayrıldığınızı haber a ınca k • · ca tır. O d d. -
hepsi birden ihtiyar Sık.site boyun eğdi- 8 yarJsını ogru 

Farnezin gözleri parladı. Sanki bu söz- söylt.iyorf . 

ler.... ler .•"m.a.dan aksediyo. rdu. Çılgınca bir 1 - öyle ya, i,ine geleni kendine çe-
Kardinalın köisü inip çıkıyordu. Çün-

yansını eğri 

kü bu söylenenlerin hepsi do~rru idi ... 

Londra. 29 (Ö.R) - Çinin Brüksel 
konferaru;ındaki delegesi B. Vellinglon 

Koo tarafından silah ve mühimmat sa-

tın almak üzere Çine yüz milyon lira
ltk bir istikraz verilmesi için lngiltcre, 
Amerika, Fransa ve Sovyet Rusya ile 

müzakereler yaptığı hakkındaki haher
ler salahiyetli kaynaklardan tekzip rdili
yor. 

Roma, 29 (ö.R) - •Daily Herald> 
gazetesinin bildirdiğine göre Ingiltere
nin yakında sekiz b:n tayyaresi ola

caktır. Ingiliz fabrikalarında şimdiki 
halde yapılmakla olan beş bin tayyaresi 
vardır. Ingilterenin ihtiyat hava kqv
ı,;.·etleri bundan hariçtir. 

HOLLANDADA 

Lii Haye, 29 (ö.R) - Prens Bemard 
de Lippenin sıhhi vaziyeti kendisinin 

hastaneden saraya nakline şimdilik mü
sait değildir. Fakat prensin vaziyeti 
nisbeten iyidir ve kafa tasında açılan 

yara dikilebilmi.'jtir. 
sevınç ıçınde kekeledn 1 kersin, gelmiycne de yalan dersin .. , 

F - Leoqor 1. .. Ah l,.eonor f" · Me5ele tavaz~uh etmi~ti. Sabit görü-
avstanın kendisine ihhyacı mutlaktı.Bu 

Fa.vsta hakimane tavrı ile 5özlerine de- len cürmühden dolayı suçlunun bir ay • ITALYADA 
mütallalar kardinalın dü1ünc~leri idi... ı 

O, Favatanın batka biı: ıttaksadla yanına 
vam etti: müddetle hapsine ve hem, en tevkifjne 

Size Lconoru, onunla sizin aranız- karar verildi. Ro 29 (Ö R) F · h b. gelmiş olduğunun farlı:ında bile değildi. 1 ma, · · - ransız ar ıye 
Favıta sözüne devam etti: da birle1me hivnetini görecek olan Jcı- Suç)u salond:ın çıkarıhrkcn: nazırı B. Campinchiye atfedilen ve ltal-

- Sizden bun1arı isteme'ğe geldim ... zınızı iade edeceğim. Jşte bu kız, Viyolet-1 - Ben evliyim, kadına yüz verme- ya aleyhinde harp hazırlığına ait o\an 
Şimdi siz öyle bir memuriyeti kabul ta, nişanlınızı tedavi edecek. onu deli-' ğe tenezzül edenlerden değilim, diyor- beyanatın bahriye nezaretince tekzibi-

cdip etmiyeccğinizi bana SÖ}·1eyiniz ... lilct('n lurtaracaktır. Yalnız delilikten de- , du................... ... .... . . ............... f ni cGiornale d' ltalia-. esası değiştirir 
Ben de size saadetinizi temin için neler j ğil, anasının size kar~ı beslediği nefret 1 gibi görmi)'·or ve Marsilya gazetelerinin 
yapabileceğimi bildireceğim .. Kardinal, hislerini de ortadan kaldıracaktır. Sizin tlf'Şriyatını ileri si.irerek veN:liği haber-

sizin Romaya gidip do"tlarınızı ziyaret sayenizde kurtulmuJ olan Viyo)ettanın 1 de ısrar ediyor. Bunlardan •Marseille 

hanele:ri birdenbire kaldırılmıyarak, şim· miş ve Fransız konsolosunun müdahale .. 
dilik asrileştirilmiştir. Keza nargile de ıi sayesinde h8.disenin büyümesine mey. 
büyük gazinolardan kalkmıştır. Gazel dan verilmemişti. 

hakkında daha cezri tedbirler alınmıştır. Kantar karakolu, bundan 45 yıl Ön• 
1'ürkiye hükümeti gazeli tenbellilt ali.- ceki halini muhafaza ~tmektedir. 

meti addetmiştir. Bu sebepten gazel oku· 
mak, yalnız iki tiyatroya inhisar ettiril· 
miştir. Bu suretle gazel temaşa olmu;;tur, 
Bu gazel lİyatroJarından birisini ziyaret 
ettim; artistleri çok ciddi giyinm~lerdi. 
Bu gibi eğlence mahallerinin müşterile
rini ecnebiler ile Anadolu Türkleri teşkil 
etmek.tedir. 

Demek. oluyor ki, gazeJ de tanınmaz 
olmu,, o da Avrupalılaşmıştır. 

AP. DASKALAKIS 
HARiÇTEKi ELENLE.R 

Esti na yazıyor: 

Curbettek.i Elenlere muallim yt-tiotir
melc. üzere alınan tedbirleri elk.ışlama
mak elden ğelmez. 

Millici hük.ümet)er haTİçteki soyda,la
rını da düşünmiye mecburdur. 

Hariçteki Elenlerin bir nesil aonra 
kaybolacaklarını iddia edenler aldanır
lar. Kütle halinde yaşayan Elenler, milli 
vicdanlarını muhafaza ederler. 

Eski devirlerde lzmirin Evangeliki 
mektebi, Fener ve Heybelinin milli ve 
ruhban mektepleri, büyük yurtteverler 
yetiştirmişlerdir. 

Fırkacı hükümetler bun]arı da unut
muşlardı. Milli kabinemiz bu soyda~la
rımızın k8.ffesini düşünmektedir. 

IZMIRIN EN BOYOK TOCCARLARI 

BURNAVA 

Jzmirin civanndaki yazlık.larm İçinde 
en güzeli Burnavadır. Ecnebi tebaasın· 
dan olan bazı aoydaşlarımız. el.in bura .. 
da diğer milletler ile karde~ gibi geç.i
nerek yaşamaktadırlar. 

tzmirin içinde de 20 aile kadar Yu· 
nanlı vardır. BU:rnava zabıtası Lizl 
çok nezaletle. ke.rşıladı ve her türlü su
huleti gösterdi. Burada birçok Giritli 
muhacirler islcifl. edilmiştir. Etrafımı aJa .. 

rak Yunanista!'daki tanıdıklanndan ha
ber almak İ3tİyorlardı. Hasan Memiıll.iı 
namında temiz yürekli bir zat, Burna.va .. 
yı gezdiTdi. 

T. ÇAKIRIDIS 
ELEN BIRLICI 

Ellinikon Melon yazıyor: 
lstanbuldan yazJıyor: Buradaki Elel\ 

birliği yeni idare heyetini intihap etmi, .. 
tir. Bu sene.ki aeçim oldukça gürültülü 
olmuıtur. 

Birliiin gayeleri muhteliftir. Her şey~ 
den evvel Türk .. Yunan dostluiu tar· 
sin etmek üzere iki milleti birbirine ta· 
nıtmaktır. N~et Halil Atayın geçen se .. 
ne verdiği konferansın intibaları e)iln 

etmeniz, .i~ap ede~. işl~ri ba,a~'."anız la- yardımiyl• Leonor sizi affedecek, kızı-! ANKARA RADYOSU Matin> bahriye nazırının Tıılon nulku-
zımdır. Sızın onlaT uzerındekı nufuzunuzu nın hatırı i~.;n iiİ~i sevecektir. Su· halde Öğle 'ht'~riyah uı nun yer.siz olduğunu yazıyor. cPetit Akropoli.s yazıyor: 
biliyorum. Onları hak yoluna çevirmek birİn(İ l~t'rinin yirmi ikinci gHnü hareket Saat ?\!arseillai.s> bahriye nazırıtt1n Tulonda lzmirin eski büyük tüccarları çarttda. 

kaybolrparnııtır. Reisliğe intihap edilen 
Dr. Valsamia ile diğer zevat herk~in 
sempatisini kazanmış kimselerdir. Bu se .. 
nek'i intihabatın iyi netice Yermiş oldu .. 
ğu herk.es tarafından teslim cdilmrlte• 
dir. kuvvetine sahipsiniz. Net.kim evvelce de d k . . r k I . . k . 12 'O 12 5• M ht !il l'k . It I .1 b. h ih . 1. d b hs !yetişirlerdi. Çar§t lzmir piyasasının mer-e _ ec~ sınız.. · a .at ya nıı: gıtmıyece: sı-, "' - . u u e p a n~şrıyatı aya ı e ır arp tuna ın en a et-

büyük kalbinizle onları siz kandırmıştı- ----------------------------------~ niz. Onlar da sizinle b.raber olacaklar- 12.50 - 13.15 Plak : Türk musikisi v.e ınesinin bir ihtiyatsızlık olduğunu vel 

nızF. · · dır. • 1 _ ' halk şarkıları 1 sonradan meseleyi tavzih edecek yerde ş h •• •• ki • 
Farnez dizleri üzerine çöktü .. Favsta- · · ~ - 13 .. 30 D. ahili ve harici haberler tekzip etmesinin de tedbirsizlik telakki avsta. bur~da bir şeyler söylemek iı· 13 1 ang ay gumru erı 

ter gibi oldu. Sonra durakladı. 1 
Farnez cesaret verdi: nın bir elini Yakahyarak dudak.larına gÖ· Akşam neşrıyatı edilebi.lecC'ğini yaı.makt.ad 1r. -----"°--·---------------• 

S 1 · k k türdü. Hararetle öptü. Hıçkıra hıçkıra l8.l0 - 19.00 Muhtelif plak neşriyalı - Öy eyiniz madam; or usuz söy-
leyiniz. Hatta birbirimize düşman olıak ağlıyordu. Bir saat evvel boğmak istedi- 19.00 - 19.30 .Türk ınusıkısi ve halk 

bile, onlar sizin menfaatinize kullanıla- ği kadının şimdi ayaklarının dibinde bü-
1 

~arkıları (Hüsnüye ve . ar- Berlin, 29 (ö.R) - Ingi)teredeki don-

cak zamana kadar tabii bjr mezara gö- zülmüş yatıyordu. ., _kadaşları) j muş Alman borçları hakkında müzake-

ALMANYAD.A 

Fransa ve lngilterenin Tokyoya notası 
Tokyo, 29 (A.A) - lngiliz ve Fran

ıız sefirleri pazar günü öğleden sonra 
•·ı ·· ·b· b. l k k ı K d. 1 k d ,_. 19.oO - 19.4J Saat ayarı ve Arapça neş-

ö 1 . 1 • k. ı· • k d . F t . . l p ı rıyat h 
- Ye ıse on ara, o ası ve ır ı pa· I a a yınt- avs anın ~11r1 o muştu. ren· 1·9 45 ?O 15 T·· k . . ·. . . şam 3t'eket etnıiştir. Bu borçların mile- Hirotayı ziyaret ederek kendisine Şang-

nüz verilmemiı olduğunu söylemi" ve 

Japon hükümetinin Çin eümrülclerinin 

ecnebi i3tikrazJannın rehinleri olduğunu 

ınu muş gı ı ır sır o ara kalaca tir. ar ına ay1t31z ve şartsız şu aK.l·. • , . . 

1 

rede bulunacak Alınan heyeti bu ak-

p 1 ·· J • • k. k J H · o·· y ses· j · - - · ur musıkısı ve halk •ar- d b. . as ara soy eyınız ı, ra anrı o a- · k 1 . . "ı. •• arı ır mılyar mark kadard1r. ı h,ay gümrü"-leri hakkında ayni euretle 
lov ··ı '- H · o·· L b. · · B· · · · · · · ·k· · ·· ·· ı ı arı. (Hıkmet Rıza Sesgor . d'I · I takdir ettiiiru fakat gümriik varı·datının a o eceııı;, anrı o oren ırıncı - Jrıncı t~nnın yırmı ı ıncı gunu ISVIÇREDE tanzım e ı mış o an birer nota vermiş-
i-! · · 1 k llık h k k balı d '- · · · · ve arkadaşları) 1 b d ·k· · · k il anrı namıy e ra ta tına çı aca tır. sa ı saat o~uzda merasım elbısesı ılc 

15 20 
.,

0 
lerdir. cep ane te arı ı IÇl.n u anılmaıı tecviz 

1( b d k b it h b I s· .. •. 
1

20. - ·" Sıhhi konusma : Doktor 1 arısını oşa ı tan sonra en onun arı.. azır u ununuzl ıze gostereccgım zatı V r·k ' C evr• ? 9 (ÖR) I . .11 t• Japonya namına aöz 1 .• l • l"h' edilemiyeceii için bu varidatın Japon 
81 l .. . b .. "k l" e ı V as.c;af en "'• ... . - svıçre mı e ı oy eme&e sa a ı· 
r-

0 acagım, y~nı .şu u~u ve haşme~ 1 takip ediniz! O size yalnız Leonor işare- 20.30 ! 21.00 Plakla da "k' . faşist mahiyetli teşekkülerin teşebbüsü yettar bir zat matbuat konferan11nda be- makamları tarafından kontrol edilmesi 
r ranaanın kraliçesı olacagım. Bunları sız t' · . kt' ı ns musı lSl .. . f b I ._ J b 
b·ı· . . Y l . . . ..... . ını '-'Crec~ ır. i 21.00 • 21.15 Ajans haberleri uzeı·ıne armason cemiyetlerinin ve ay- yanatta u unaral[. apon ceva tnın he- li.z1mgeldiğini ilBve etmi,tir. 

ı ırsınız.. a nız sızın de hılmedıgınız: F k d' . . · · h. · · 
•u h k.k . . • . . . •vata ar malı denn bır hayret ve 21.15 _ 21.5j Stüdyo salon orkestrası nı ma ıyette gızlı cemiyetlerin yasak •••••••••••••••••••••••••••••••••, • a ı atı ılav• cdınız kı, Aleksandr d . · d b ._ k k·ı· · · F 1 dil · ·t b. • 
F H 

1 
d d b .... k . . saa et ıçın e ıraKara çe ı ıp gıttı. at~ f Avrupa istasyonlarından dinlenebile- e mesıne aı ır maddenin Anayasaya T k 

arne:z o an a a uyu ve şımdıye ka- b b' . .. •• M "f C • • • 
d . 1 ... ··ı . . nez onun ara aya anıp uzaklaştıgını cek seı;mc prograın: ithalini istiyen bir teklil üzerinde plebi- ur aarı emıyetının 

ar nlı.s ı goru memış derecede kuvvetlı ·· d .. k b. · · k k. ı 
b· gor u t<n sonra ırıncı atta ı odasına HAFJF KONSERLER sil yoluyle rey verıneğe davet edilmiş-

ır ordu toplamıştır. Bunlar ispanya k O d k d. · · M K I d b ki. • · • B •• •• k E p • kralı r·ı· · . . .1 I I .1 j çı tı. ra a en ısını etr 1 0 e 1- 6,4o Parıs Kolonyal: Plak konseri 7 tir. Federal kamarası bu teklif aleyhin, uyu 
1 ıpın verecegı gcmı er f:' ngı le· d o d • • şya ıyangosu 

>o sahillerine çıkarılacaktır. Bir fırtına, . yo'.:_ uH. n~ ~~rtuı·' . . ? 10 Berlin kısa dalgası: Orkestra 8,15 de istişari rey vermiş ve bunun içtima 
k epsını ışı ınız mı . 1 d 9 20 p . K l 1 . t h.. . . hd. 1 

olu bükülmez Ermadayi peri.şan eyle- _ Hepsini! evamı, , arıs o ônyal: Pl5k, 10,30 
1 

ve cemıye urrıyetıni ta ıt etmiş o a-
rnişti. Fakat Aleksandr Farnez henüz ge- • . Keza, 11,50: Keza, 13: Keza, 13 Berlin cağını bildirmişlır. Teklif lsviçre mil- Jkramiye 15400 
rnilere binmediği için ordusu ile beraber .. s;~ık cellat ltardinalı baş~an. aşağıya kısa dalgası: Orkestra kön"l'ri (14.15: 1 leli tarafından mühim bir ekseriyetle 

Lira 
hazuc bulunuyor.. Benden verilecek bir s~z u .v: korkunç ve elomlı hır tebes-' Dovamı) 13JO Dükreş: Sibiccanu Or-1 reddedilmiştir. 
i sumlc ılave eıtı : k ·t (14 10· K · d 1 1aret üzerine Aleksandr F ransaya gire- H· . . . . . es rası ' . onserın evamı) 17 ,45' • ............................... . . . .............. . 
<ektı·· " . d .. V 1 ··ı·· ··ı b. • - ayretteyım. Sızı yırnıı yaş kadar Bedin k1'a dalgası: Hafif musiki 1815 YENt NEŞRiYAT '·• r-ıanrı o a ova o ur o mez. ır l . .. .. ı , 
.. 1 . . 1 genç eşmış goruyorum. B .. k . I an. 1 ·k· · (Pi''-' ) 18 gıbt bu askerler F ransaya akacak, 

1 
. . • u reş. sp .} 0 musı ısı a.ıua , 

Sen L· ·ı b. 1 k . Al ,_ d F - Oof... Leonor ıle Vıyoletlayı, nı- 30 Pe • Koro konseri• 18 30 Moskova 
ıg ı e ır eıec" tır. exıan r ar· nl I k .. · • ' 

n . şa ım a ızımı gormek.. Onlara ka- K . 18 ·o B r k d 1 ı·f ez:ıo İtalyada.ki korkunç 9öhretini. bilir- . . . 1 on.seı · ,a er ın ısa a gası: Ha ı 
•iniı O ı ·· ı · · k. b vuşmak on altı seneden berı ıçınde ya- musiki 19 15 Bükreş· Enstrümantal kon 

Yeni Adam Ansik
lopedisi · · • papas ara soy eyınız ı u a•- d - 1. ı • • · 

k . şa ıgun e un ıstıraplardan kurtulmak . "ki 19 30 M k K 
erın hepsi bana karşı •adık ve fedakar- B . .: . Sel P"' a, ' os ova: onser, 20 Bu haftadan .fb Y . Ad 

d - eru boyle cehennemde bırakmak Ç' , .. . ı ı ar('n enı am ga· 
• ır. işte ben bu ıeli holyaya çevirece- N d . . . Peşte: ıgan orKeslrası: (Bukreş: Vır- tesi cYeni Ad A .kl d. . dl 
R1 - e emek ıstıyorsunuz ? 1 .. I''- .k. . ? 1 ze am nsı ope ıtı> a ı 

trı. ltalyayı baştanbaıa harap etmek . . . . luoz, p"" nıusı ısı, .O IV!oskova: Kon- b .. ük b. . ·ı· 1 k • 
a 1. . • • ... - Sız, sızı sevenlerle b.eraber kalkıp . T 1 uy ır eserı ı ave o ara vermege 
"'• ıyesını ben ıdare edecegım Bu be- . . . · ser, 21 Varşova. atar havaları ve Talar b l B ·ı• y . •d .. h Lt .. . · gıdeceksınız. Ya bf'n ne olacağım'> ? .. · . • 1 a.ş ıyor. u ı ö'Ve enı ·""" am nus a-

ı,:ı uz:erlerine çekmek İsteyen Jtalyan.. . . · d.ansları, ... l,lS Bukre~: Verdının ~serle-lları ile birlikte parasız o1aTak verilecek-
ın -Vay haliooel - Bıtmedı - rınden akşam konserı, 21,40 Prag kısa tir. Eser mütaha .. ıs bir heyet tarafından 

b t •vata •oluk soluğa titriyordu. Farnez · ···:································ ·· ··•• ··•·· ··· I dalgası: Orkes:ra konseri Fibich-Sme -
1 yazılmıştır. 

rn~ kadının talika ti kar§ıaında dona kal- Dı yar bakır ve Elazığ tan.a. 22,30 B~:ıın kısa dalgası: Hafif mu-1-----.--. ---------

ÇEKIUŞ 18/12/937 BiR BiLET BiR LiRA 
Biletler: Cemiyet Merkez ve tubeleriyle yeni postane kar~ısın

da Erzurum hanında ilan itleri bürosunda ve piyango bayilerinde 
satılır. 1 5 -25-10-20-30-3--6 116553» (1845 

•:-------·------------~~----'• 
Karşıyaka C. H. Partisinden: 
Karfıyaka Cümhuriyet Halk partisine ait Celal bey sokağına 

mücavir arsaların aatı,ına devam edilmektedir. Müzayedeler her 
hafta pazar günü saat 15 te Kartıyaka parti binamda yapılaca
ğından taliplerin sözü geçen günlerde müracaat ve fazla malu
mat için Karfıyaka belediye fUbesi müdürlüğünden izahat alın-
ması ilan olunur. 26-28--30 4170 (2120) 

ı,,,::1 · Kardinal bu sefe.r de mağlilp ol- • / , [ • sıkı, 22,45 Bukre';: Konser n.a~ı, 23,05 yolonsel :es'. talı (Haydn), 20.50 Prag 
. tu. Başını eğerek cevap verdi: vı ayet erı Prag kısa dalgası: Hafii musıki. Gıtar rcsıtalı 22 Varşova Seçme şarkı- D ı t D . il d 

I - lütfen emirlerinizi veriniz. Bun- Iç bakanlık Büyük Önder tarafından OPERALAR. OPERETLER !ar 22.05 Prag kısa dalgası Çift piyano e V e em) ry 0 a fl Il a 0: 
•tın h · k k dl o· b k Eı· • l k '3 4· P t O k ı S 1 .k. . · · ·1rn k ·· t· . epsı no tası no ta!lına yerine ge- a an ıyar a ır ve azıg o ara de- ... , ~ eş e, pera or es rası e vac- nlusı ·ısı. ileride Makinist yetıfttrı e uzere, San'at okullan tesviyeci, tor-
1'11e<:oktı·r g";•tirilen Di_varb~kir ve Elilzizin, Yill- ci, Casella, Bizet. ı DANS MUSiKiSi D • • K b ·· ·1 d .., nacı, emırcı, azancı ve una m umut emir iıleme kısımları rıe-

q - Kardinal, drmek yeniden bize il- yet isimlerintn kanunlaştırılmasını te- RESiTALLER 20.10 Li'ıipzig, 21.30 Peşte (Plakla zunlarından ıimdilik 40 - 50 kişi alınacaktır. isteklilerin mektep ıeha-
~. ·~~ etıini,_ Kili•emizin icraat saflarına min maksadiyle bir proje hazırlamıştır. 18.30 Var~ova Piyano keman resitali, dans, 23.20 Viyana, 23.30 Laipzig. detnamesi aslını veya tasdikli bir suretini istidalıı.nna bağlıyarak An· 

" •iliz. 1 Proje Kamu~ya s~vkndilmek üzere 20.15 ~rng Şarkılar, 20.30 Va.rşova Şar-! MUHTELlF karada Devlet Demiryollan cer dairesi reisliğine müracaatleri. 
- lll•dam. sire boyun eğişinıin sebe- yarın başkanlıga verılecektır. kı resıtalı. 20.30 Berlin kısa dalgası Vi- 16.30 Paris kısa dalgası 30 _ 3 _ 6 (4211) 2143 

.,.._._._ ................................... ----------------=---------·---------=--~------------------------=---... •• 
Satışlar Altı Aya Çıkarılmıştır 

l:===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::YE:R:L:İ:M::A:L:LA=R==P=A=Z=A;;R/ 
Kredili SUMER BANK 
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SA'lFA: 10 

incir ve Üzüm 

Gümrük karıısında Uzüm 
Kurumu işletme hanında Tari~ 
markalı nefis incir ve üzümle
rin toptan ve perakende satışı
na başlanmıştır. Fennin en son 
vasıtalariyle tertemiz iılenen 

bu incir ve üzümlerden herkes c 
istediği mikdarda ıatın alabilir. ~ 
Sipariş kabul olunur. Hediye 
için zarif ambalajlar da vardır .. ~ 

TELEFON : 2512 ~ 
1 - 10 (2123) 

DOKTOR 
DAHILIYE MUT AHASSISI 

Celal Yar~ın 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Ha~tabklar Seririyah Şefi 
Pazardan ma<'.da her gün huta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
ıol:ağı No: 65. 
Tele fon: . 3956 . 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

IZMIR IKINCi HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Pazarvcri Hanbev sokak 1611 •a
yılı evde oturan Muhtar tarafından 
Karşıyakada Bisiklet tamircisi Sü
leyman aleyhine açılan ihtar dava
sının cari tahkikatı sırasında : Müd
deialeyhin tahakkuk eden il;amet
gÜUnın meçhuliyetine binaen dava 

Paris fakültesinden diplomalı arzuhaliyle davetiye varakası iz-
Diş tablplerl mirde münteair Anadolu ııazetesi-

Mrnıltlut lıaslanrsı dış tabıbı · nin 28/10/937 gün ve 7343 sayılı 
~ruza ff er Ero!!u l nüshasivıe ili.nen tebıi~ edildiği 

, , halde Süleyman tayin olunan gün-

' 
__ 1'ENJ ASIR 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal ~ 

NEVROZiN 
nlmak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena ikıbetlcr doğurmaaina ı 
mani olmakla beraber bütün ıatırapları da dindirir. -i 

lc:abında günde 3 kt11e alınabilir ,... 
V F.. 1 de mahkemeve gelmedij;i cihetle 

Kemal Çetindağ davııcınm isteğivıe hakkında mua-ı" 
1 melei gı"~biye i:rasın:ı ve te~liği-1 K • .:..;.·~ .. · ,/'~"":.·· _ _.,. ' ... ·_;. ·-

Hastalarını her gün sabah 1 ne ve ~~!~'.katın 16/l~/937. ~r-: arahısar 
ıaat dokuzdan baş!ıyarak •embe gu.,u oar.t on h•re talıkine Maden Suyu 

Beyler - Numan zade S. 21 karar verilerek tımzim kılınan gıyap' 
numaralı muayenehanelerinde karamame"i ma!>lceme k"•;dorun:ı' 
kabul ederler. asılmış olüu~undan müdc!,,ia!eyh 

i•--=:ı1T•e111.ef•o•nı:ll:: !'.!3•9•2•1---mıı] Süleyman•" tayi.-, . oluner> ::ün ve r saatte m~l~!:eme:le h .. zır bu!unm~-' 
!mlll!f!!!!llm!b-•.•k-•ı--~--•l1 sı VP.ya bi•· v"kil gör-:ermcsi ~ksi 

a rı a ve ga- 11\rdirde bir daha nahkemeye ka-: • ı hul Pdilmiv,.•ek h<'.klc>,,da l'ıyaben' raJ arın nazarı hült;im \";•iteceği te'Jliğ n:akamına 1 

dikkati ne kaim o!r.ı::'.: i.'::c•a ;1;,, olunur. 
1 (4?i2) 2141 

Bir çok fedakarlıklarla Avrupdan 
getirt.nege mu\•affak olduğum sey

yar son ;stem elektrik kaynak ma-

~ W .. 3 '7" •!\ 

Sayın satıcı VP alıcı _, 

kinası ve oksijen cihazı ile her tür- tücearlarıınıza 
lü elektrik ve ok.sijen kaynak işle-
ri garanti olarak yapıhr. Her nevi Şirketimizdeot bazı kimselerin Le-
h . . k ., "k 1 

uhar kazanları, kalorifer tesisatı yetı umumıye ararıy e sır etten çı-
ta:nirat ve Islahı ve bunlara ail bil- \ !;arıldıktan sonra yine bu eşhas ta-: 
mum soğuk demir ve çatı işleri rafından menfur pr<>ı>agandalar ne
içinde gı.ivenerck müracaat edece- ticesi olarak ıirketimizin aleyhine : ' 
ğiniz yer atelyemizdir. lşte Sirket infisah ve vahut h dağı-

ADRES I lacağı mahiyette oracia burl'da prn- ' 
Kazımpaşa caddesi No. 20 d ki f l 1 

pa!lan a yaptı arı an a .. ımıstır ... 
RECEP BENTüRK Halbuki ,irketimiz '1\Vın lüccarları-
1 - 13 (2070) 

1 
mızdan JlÖrmüs olduiu ra~bet ve 

•·-------·----- itimada karsı teşekkürü bir vecibe 

j. KALOMENI 
Gazi Bulvarı - Borsa sarayı 

karşısında : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cin~ el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
mak;neleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

~,~GOi"Hilf ffif "' 
MITAT OREL, 

Adres - Beyler Numan iade 
, sokağı Ahenk l'latbaası yanın-

da. Numara: 23 " 
Muayene saatleri : 10-12, 

15,30 - 17. Telefon: 3-134 ~ 
r/'//,v://///L/TL//7.LL/L//L/,Cô 

Z AY 1 
On gün mukaddem resmi mühü

rüm olan İmzamı zayi eylediğimden 
yenisini ç•karaca~'lmdan eskisinin 
kat'iyyen hükmü olmadığım ilim 
ederim. 

Eski mah1'eme önü 114 
No. Şekerci ALl RIZA TORTOŞ 

4216 (2144) 

IZMIR AHKAMI ŞAHSlYE 
SULH HUKUK MAHKEMESiN
DEN: 

Izmirde Güzelyalıda Çiçek soka
ğında 36 sayılı evde oturan Kimra
nın ana ve babasının öldüğü anla· 
tılmış olduğundan adı geçen yerde 
oturan kız kardeşi Mihriganın vaıi 
nasp ve tayinine karar verildiği ilir. 
olunur. 4217 (2142) 

bilir ve ayni zamanda şirketimiz 
nizamnames;ni tanzim ederken bü
tün tüccarlarıl'lızın vezin İşlerinde 
dikkat ve her b;r hususatı göz önü- ' 
ne alarak tahtı temine almış bulu- J 

nuyor. Böyle olmasına rağmen hiç 
bir kayde müstenit bir teşekkülle 
alakası olmıyan köşe baslannda 
ben kantarcıyım ve tüccar kiitip1e- 1 

rine teza!lürnü hal ederek bizlere 

malları'lızı çektir:,., diyen:erin •öz
lerinin her ne suretle olursa olsun 
kıymet ve mahiyetleri olnudığı ve 
şirketimiz hema!>enk dairesinde 
mukave!cnames:nde göste:-cliği bağ
lara kar~ı ıadık ve temiz yürekle 
çalıştığı b;r kerre daha sayın alıcı 
ve salıcı tüccarl~.rımıza teminatla 
ilan eder ve sııygılarımızı sunarız. 

lzmir Kantarcılar Tartı Birli:;i o 

Sirket rr.i"1ü~ii 
imza okunamadı 

( 2!39 ) 

""' il ---, 

~1 
4 l~-:~ ~ 
-'~· 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudu f 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 -·· 
iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirket"n Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyarz, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyl~< ve Leylak markalarını havi herı:evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
meMucatına faıktir. 

1'elefon No. 2211 ve 3097 
Tt·lgrat adresi: IJayrak lzn1ir 

1 

~ 

-------
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Sıhhat ve güzellik 

güzel Sağlam ve 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep men.cini bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıtlır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di.lerinizi koruyabilirsiniz 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat l 

nazarına: 

M iE LE 

! 

Krema makinalari geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerin• 
de sütçülük aleminde büyük töh• 
ret kazanını, ve en verimli maki• 

ne olarak tanınmıttır. .' 
Son sistem yeni modcllerimit , 

gelmittir. 1 

AYNI FABRiKANIN: l:z:mir umunı satıf depoııu: 
MIELE BlSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKl 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 

RI... KAUKI - IZMiR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI ..• 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphorı 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep birden ar:te< 

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

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

Omeea ticarethaneıi ittisalıı1 

Em1ak ve Eytam Bankasından: 
Esaı Nu. Yeri 

«KiRALIK GARAJ» 
C.67 lzmir Fettah mahallesi 

Nu. ıu Nevi Depozito 
T.L'. 

Haliliye sokak 1-10 Taj Garaj GOO·/ 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün kira arttırmasi 8/~~ 

937 Çartamba günü ıaat on birde kapalı zarf usuliyle yapılac. 
tır. istekli olanların yevmi mezkurde hizasında yazılı depo:z:ılO 
akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri. 

23-30 4119 (2092) 

; ·- ..., .... :.r.:.·ı.-:··. . ~ ; . . • 

D oy ç e O r i y ant b an k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB. 
MERKEZi : BERI,lN 

Almangada 175 Şubeai Meucutiıır 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Raybsmıuk 

Tilrklyede Şnbekri: ISTA 'BUL ve Iz~IR 
M11ırila Şubeleri: RAHlHE ve 1 KENDERlYE . ..-

Her ttlrlil banka mnaıo IAtnı ih .-e kabul 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. aoYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/11/ 937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yUkUnU tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LBVANTE • LINIE, AQ. na ve Köstence için yük alacaktır. 

BREMEN TtBERtUS vapuru 27 /11 de Rotter-
llACEDONIA vapuru 29 ikinci ıe,.. dam, Amsterdam ve Hamburg limanla

tlnde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg rma hareket edecektir. 
h Bremen. için yük alacaktır. GANYMEOES. vapuru 8/12 de gelip 

. yükünil tahliyeden sonra Burgu - Var-
. MOUA vapuru 1 bırinciklnunda na ve Köstence limanları için yük ala-

Mkleniyor. Anven ve Hamburg Uman- kt 
lanndan. •. uı.. ıkaracaktır ca ır. 

T ...... ç · TtTUS vapuru 11/12 de Rotterdam 
MANISSA vapuru 13 birincikanunda Amsterdam ve Hamburg lim~larına 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve hareket edecektir. 
Bremen için yi1k alacaktır. SVENSKA ORlENT L1N1EN 

AMERICAN EXPORT LINES 
ARAGON motörU 24/ 11 de Rotter-

nıe Export Steamshlp Corporation dam_ Amsterdam ve Hamburg liman-
OGONTZ vapuru 30 ikincl teşrinde }arına hareket edecektir. 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
AASNE motörü 2/ 12 de Rotterdam, 

EXPRESS vapuru 1 birinci klnunda Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani
=~eniyor. NeyYOrk için yük alacak- mark, limanları, şimali Norveç ~e Bal-

tık limanlarına hareket edecektır. 
EXMOum vapuru 15 birinci kinun-

.da beL'enf N k i · U.k la SERVlCE MARtTlME ROUMAtN 
ıu yor. evyor çın y a -

taktır. ALBA JULtA vapuru 1/ 12 de Malta 
STE ROY ALE HONGRISE ve Marsilyaya hareket edecektir. 

DANUBE MARITIME SEÇEA VA vapuru 29/ 12 de Malta ve 
SZEGED motörU 6 birinci kanunda Marsilyaya hareket edecektir. 

bekleniyor. Belgrade, Novlsad, Buda- Yolcu ve yük kabul eder. 
)>eşte, Viyana ve Llnz içbı yilk alacak- llAnlardaki hareket tarihleriyle nav-

hr. lunlardaki değişikliklerden acenta me-
TISZA motörü 15 birinci kanunda suliyet kabul etmez. 

bekleniyor. Iskenderiye için yük ala- Daha fazla tafsilat için !kinci Kordon-
caktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCARFSl' 

BOURGAS vapunı 25 ikinci teşrin-

da Fratclli Sperco vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4111/ 4142/4221/ 2663 

Cle geldi ve Por Salt ve tskenderiye 11- ~llftl-1'1'1'!~~ıım:ılB~-~ 
lllaalarmdan mal çıkardı. Kalak, Boğaz, Burun baat•l.lr-

DUBOSTOR vapuru !2 birfncllinun- lan mütehaum 
4fa Kn.tence için hareket edecektir. D k Q t•• 
DEN NORSKE MIDDELHA VLINjl!! o t ~r pera o 

OSLO 1 t SAN JOSE motörU 8 blrlnci kanun- s 1 Ku a ÇI 4ta bekleniyor. Dieppe, DUnkerk ve am 1 
Norveç limanlan için yük alacaktır. 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav· 
luntardakl deği§lldlklerden acenta me
auliyet kabul etmez. 

Daha fula tafslltt almak için Birin
ci Koıdonda V. I'. Henry Van Der Zee 
\re Co. n. Y. Vapur acentaltlma mOra· 
eaat eclllm..ı rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 

Muayenehane: Birinci Beyler 
No: 38 , Telefon 2310 

EYi: Gödepe tramvay cadde-
li 982. Telefon: 3668 

1-26 (481) 
~·--;y..........-• ..,.~ ...... =· ~. ~ 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 

Olivi Ve Şüre. Beher metre murabbaı yÜZ ku-
LIMITET ruıtan sekiz yÜz elli lira bedeli 

muhammenle 95 sayılı adanın 

vapur acentası 850 metre murabbaındaki 66, 67, 

ftNIASIR 

' 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMAN i Y.E 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Tfirkiyenin eli eski otelcisi BA 
MER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareeiyle bitin -·--· 
alkma kendiıini aevdirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi eYlerindeki rahati bu 

lurlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otell«de buluf1,D"lar. • • 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK . 
Maden kömürü 

Her c;nı kömür perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb aıdclesi 
Beyler Sobiı köfesi 

Büyük Hilal 
• 

eczan?sı 
lzmirden götüriilecek 
en tdc en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçt;ği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini §Cl§ırtmıt bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

KAmili itindeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere eorunuz. 
Yalan ve benzer isimlere aldanma
manız için ıifeler üzerinde Kemal 
Kimil admı eörmelisiniz. 

i 68, 69, 70 sayılı arsalarının satııı 

BRINci~~N ~~ ~·~~~~~~~~~~-----------------------BiNASI TEL. 244! le 7 /12/1937 salı günü ıaat 16 da 
Lllerman Lineı Ltd. açık arttırma ile ihale edilecek-

POLO vapuru 4 blrincl kinunda Lon- tir. fttirak için altmıf dört liralık · 
dra. Hull ve Anversten gelip yUk çıka- muvakkat teminat makbuzu veya I 
i'acak ve ayni zamanda Londra ve Hull bank t · t ktub ·ı ao"•le-
Jçiıı .. ut.. alacak a emına me u ı e 3 

T~ ~ " f 
'l'BENTINO vapuru birincl kAııun n~n s:ün ve saatte encumene ge ı-

IOauııda n yahut ikinci kanun iptida- nır. 21-25-30--4 4088 (2085) 
llnda Londra, Hull ve Anversten gelip B--L.:. • likteki • 1 
l'Uk çıbracak " ayni zamanda Lond- - Gfft9tıp prtnameaı ve ı 
r. ve Hull için ,uk alacaktır. zabıta bq amirliğindeki niimuneai 

LlmBIAN vapuru 7 birinci kanunda veçbile seksen dört takım kıtlık el- : 
Liverpool ve Svameadan gelip yük çı- bise yapbnlacaL-tır. Muhammen be
q,.cak ve ayni zamanda Liverpool v• ı deli beher takım yirmi liradan bin 
Glaagov için yilk alacaktır. altı yüz aeben liradır. Açık ebilt-

THE GENERAL STEAM NAVIGA- me ile ihalesi 7/12/937 salı günü 
TION Co. LTD 'saat on altıdadır. lıtirak için yüz 

PHILoMEL vapuru 10 birinci kA- yirmi alb lirahk muvakkat teminat 
11llııda gelip Londra için yilk alacaktır. , m~ .''!eya ~ teminat mek-

1 
Tarih ve navlunlardaki delifiklikler- tubu ile ao~Je:nen gun ve saatte en-

feıı acenta mesuliyet kabul etmez. 1 cümene gelinB'. 

ı-. ...................... __ ._, ...... ~n 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazan dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcimle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu 1e11e temin eclebilininiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, E't'l'en IOblr No. 3/1 

Singer dikit mekinalan lmmpan,..ı brtıainda 
Telefon: 2413 Po.ta kutusu : ZM IZMIR 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 
Bu numaralı fen. DAIMON markali ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen söıterir ve aydmlabr. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en ldiçiiidür. Kullan•t itibari,le çok i,t ve çok aailamdır. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her 1ercle arayınız. Y alnm 
DAIMON marka oı...ma clilrlrat ediniz. 

Mersinli fidanlığı müdürlüğünden: 
Ficlaahim birik ._.... ca•latılacakbr. C&.ek ve ,..Uti a. 

lamak iate,aaı. lııer sia fidanlıia mincaat, münakasaya itti· 
ralr edecek talipler bedeli btif iserinden Jflzde 7.5 tutun olan 
54 lira 10 lrarufll mal aandajma pbrarak malrbuzlari,te ihale 
ainü olan 10/l inci lranun/937 Cuma sinü aaat 3te fidanbkta 
bulunmaları ilia oa...... Z8 30 4 8 4178 (Zllll 

-... SAHiFE ıi. 
J 

TUR& . -

TURAN Fabrikalan muaallbcla'. A,.. nm•acla Tw 
tu•alet ıahanlanm, tnf .. 1abaaa ft kremi De gkı• la-· 
leriui llalı.mmı. Her yenle •blmaktaclır. Y ..... teplae •· 
htlar icln bmlrde Gol Balvannda 25 ............ - acem-
telik Nef'I Akyazı& ve j. C. Hemaiye m8racaat edWw 

Posta Kut. w Telefon •••• 

Dima sabit daima tabii 

""?·' 
Juvantin saç boyalan 

INGllJZ ICANZUIC eczanes• laboratuarlannda bamrlwn Jll) 
vantin aaç bc>Falan mmır ve zehirli aaaddeı..den ta-.mm iri 
olup saçlara tabii renlrlerini habpder. ' 

Jgyantin aaç bo,alan kumral ve ıiyah olarak Ud tabii renlt 
üzerine tertip edilmiftir. Ga1et tabii ve sabit olarak temin Nil 
len renk yılranmalr, terlemek hatti denize ıirmek .uretiyle d. 
~akmaz. En ciddi ve emni1etli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat maiazalarında arayınız . 
• 

....................................................................... 

i Sıhhat Balıkyağı 
• • • • • • • • • • • 

Noneçpnm laalia Morina balıkyaiıdar. iki 
tlefa aizülmfittür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat · eczanesi 1 • • • • • • • ...................................................................... 

# 

- -
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Mareşal Cankayşekin Sözleri 
'N ankini ne pahasına olursa 
olsun müdafaa edeceğiz, 

Şotan - Delbos Londrada 
Bu ziyaret büyük demokrasilerin 

lngiltere ve 
rüklerinin 

-Amerika Şanghay güm-
iş~alini protesto etti 

birliğini temin edecek mi? •• 
goruş 

•• 

Paris, 29 (ô.R) - Başvekil B. Chau
te.:nps ve hariciye nazırı-B. Delbos dün 
Folkston.ı varmışlar ve karaya çıkarken 
Fransa sefiri B. Corbin ile lngiliz hü
kümetinin bir mümessili tarafından ka
bul ib se!am.lanmışlardır. lki Fransız 

nazırı ve maiyetleri hemen trende yer 
almışlardır. Kesif b:r sise rağm~n tr.n 
hM!en hemen vaktinde, yani saat yır
nıi üçten az sonra V"iktorya sarına vc:.r
mıştır. 

Fransız başvekil v2 haric:ye naıırı 
burada lngiliz hariciye nezareti daimi 

müsteşarı sir Robcrt V ansittard t,,,-a
fından selamlanrruşlardır. Samimi bazı 
hal ve hat r 'konuşmalarından sonra iki 

nazır Haydc - Park oteline inmişler- lt~t6t<;;.~'a~i!:'@~~~~·.;.~ .... ~:ı:,iia"i;i_:_::;.._. .... ..;;;.;!ia\Wi2Ji2 dir. 
DEMOKRASiLERiN BIRLICI 

Paris, 29 (ô.R) - Eski muharipler 
mümessillerinin bir içtimaında beya
natta bulunan tekaüt nazırı B. Riviere 
başvekil ve h~riciye nazın tarafından 

Londrada yapılan .eyahatin büyük de
mokrasilere görüş birliklerini göster
mek ve adalete inanıp ta cebir ve şid
dde hasını olan milletlerin bir arada 
toplanmalarını L .. m:n eylemek için yeni 
b:r fırsat olduğunu •Öylemiştir. · 

Lord Halifaks• Breschtesgadende Hitler1e böyle görüşmüştür. 

Almanyaya karşı bir hareketle Avrupa giliz devlet adamları Almari rnüddeiya• 
sulhunun muhafaza edilemiyeceğine ka- tı arasında hangilerinin sulh namJna 

ni olmalıdırlar. faydalı olduğunu ve hangilerinin kabul 

ÇEKOSLOVAKYA IŞI edilmez bir mahiyet gösterdiğini tayi• 

ne çalışacaktır. Almanyanın siyasi ve 
c Daily Mail > gazetesi Ingiltere ve ekonomik sahada serbestçe inkişaf çare· 

Fransanın Çekoslovakyayı Alınan aha- leri araması makuldur. Diğer devletle• 
!isine muhtariyet vermeğe davet etme- harp endüstrilerinin seferberliğı terke

lerini tavsiyz ed;yor. Çekoslovakya bu I de bilmeleri için Alman endüstrisinin de 
E. Vinc:::nt Auriol da ayni içtimada .. 

. .. .. .. . . . yolda dahili tedbirler almazsa bu bir ayni şekilde hareketi temenniye deger. 
Jauresın şu sozunu teşrih etmıştır : ~ ı · · 

E , 1. 1 , .. h . tahr;k mahiyetinde olacaktır. Fak~! Almanyanın Avrupanııı üçte ıkı< 
c. g~r sosya ızm o n1asayo.ı cun1 urı- . . . .. .. t · ı~ 

t , d ı cDaily Telcgrab gazetesı lspanyol sını hukmu altında tutacak husus ım ye o.amaz ı.> 

R 29 (ö R) F . t , meselesinin Avrupada geniş bir ihtila- yazlara malik olması kabul edilemrz. 
ı.Qma, . - aşıs n1eousan . .J'. • • • 

Nankinin nıüdafaas!na ait muhtelif resiınll'ı" 
mecl:si bugün saat on altıda açılmış ve fa sebep olabılec• •• tehlıkelı mahıyetten 
bu münosebetle mectstc B. Mussolini 

1 çıktığını ve bı sebeple Akdeniz vazi-
INGILTERE - FRANSA 
HARP iSTEMEZLER 

• Şanghay, 29 (ô.R) .- .Ja~onlar dün j Fransa .sefiri de d.a~a sonra ~ari.ciye na- ı Pari•, .28 <.~.A) -. 
0

Nankin h'.ikiimeti 
ogledcn •onra beynelmılel ımhyazh mınw 21r1n1 zıyarct etmıştır. Domeı a1ansı bu Hindiçinı vahı umumısı B. Brevıeya fe

takada Çin hükümetine ait olan radyo müli.katın müphem bir mesele etrafında yczanlar kurbanlarına iane olmak. üze· 
merkezine ve P. T. T. Jairelerine vazl'"' cereyan ettiğini bildirmektedir. re elli bin piyasta göndermiştir. 

lehinde hararetli nümayiş olmuştur. yeli hakkında Ingiltere ve !ıalya ara-
INGILIZ GAZETELERi NE sında müzakerelerin başlıyabileceğini 

DiYORLAR ? yazmaktadır. 
dtalyaya gelince anlaması lazımdı\ 

ki Ingiltere ve Fransa barp istemezler
se de ayaklarının çiğnenmesine de hi9 

yet etmi§lerdir. Bunun üz~;.-ine bu daire· F ransanın da Şanghay gümrüklerine 
B, Brevie Mareşal Çan-Kay-Şeke te

Jerde ve matbuat •ansörü d airesinde me~ Japonya tarafından vazıyet edilmesini 

Amele partisine mensup cDaily-He-
Roma, 29 (ô.R) - Londradan bildi- rald> da dahil olduğu halde bütün In

riliyor : Jngiliz • gazeteleri beynelmilel J giliz gazeteleri Londrada Fransız baş
vaziyetin blitun sa!halariyle meşgul olu-ıl vekil ve hariciye nazıriyle yapılacak 

bir suretle razi olamazlar.> 
şekkür etmiştir. 

murlar saat 16. 30 da vazifelerini terket- protesto etmiş olma!ı muhtemeJdir. 
Mo•kova, 28 {A.A) - Hariciye ko

cJournal> Londra rnuhaverelerinee 
müstemleke meselelerinin başta gelece
ğini kaydediyor . Lord Halifaksla mil· 

mişlerdir. Bütün ıaervialer durmuştur. Ec
nebi kumpanyalara ait olan radyo mer
kezleri faa]iyetlerine devam etmektedir
ler. 

YOL HALA KAPALI 

Londra, 29 ( ô.R ) - Hong-Konıı ile 
Kanton araaında hili doğrudan doğruya 

muvasali. iade edilememiştir.Bununla be. 
ıaber Jap on tayyarelerinin Kanton ve etw 
;rafını yeniden bombardıman ettikleri ve 

pek çok ölü ve yaralı olduğu öğrenil

mektedir. Hong-Kongtan Eıchana T e

)egraph ajansına gelen bir telgrafa gö
re Çinliler Japon donanmasının cenup 

eulannda toplanmasından ve cenup mın· 
takalarına asker çıkarmaları ihtimalinden 
korkmaktadırlar. 

Hong-Kongun gönüllü müdafaa kolu 
aenelik manevralarını yapmaktadır. Bu 
arada tayyare bombardıman hücumları

! na karşı hazırlık mahiyetinde olan gece 
talimleri de yapılmı§tır. 

NANKININ MCJDAF AASI 

Londra, 29 ( ö.R) - Nankinden bil
diriliyor: Nankin başkumandanı Çang
Sing.Şi demiştir ki: cNankini baş
kumandanlık her ne pahasına olursa ol- j 

5un müdafaa edecektir ve düşman an-

1~ak .. Çi~ kuvvetlerinin gösterecekleri f:-
1 dakarhgın pahasını ödedikten sonra ge· 
çebilecektir.> 

Başkumandanlık ecnebileri mümkün 
olduğu kadar süratle şehirden ayrılma
~a davet etnıi~tir. Başkumandan ancak 

öne~ en hayatlarını feda etmi' Olan Çin 
kuvvetlerinin Nankindc ve etrafında bu-1 
lunmasına müsaade cd1'eceğini ili.ve ct

m.i~tir. Nankin ahalisi Nankinde bir em· 
niyet mıntalc.asının tesisi için mahalJi beyw 
nelmilel komi .. yon tarafından yapılan 

teklifi Japonların kabul edeceklr-rini 
ümit etmektedir. Alman t"baası B. 1-Iit
l<re bir telgraf çtkcrek bu teklifin ka

bı..;1 cdilmeır için tava~utta bulunmasını 
ric:;ı ctmj~Jcrd;r.> 

MCJŞTERE:~ BJR NOTA . 
Tokyo, 29 (ö.R) - Domci ajansı 

bi1d~riyor: İngiltere ve Amerika acfir· 

leri hariciye nazın B. Hirotayı ziyaret 

ederek müşterek ibareli birer nota ver· 
mi~Jerdir. Bu notalarla lngiltere ve Ame· 
rilta Şanghay gümrü~lerinin Japonya ta
rafından iıgalini protesto etmektcd: lcr. 
Amerikan ve İnglJjz 

Şanghayda ha,,] olan 
pek büyük endiıcler 

sefiri bu suretle 
vaziyet hakkında 

izhar etmiılerdir. 

Tokyo, 29 (ö.R) - Yakında Man- yorlar. .. k '1 . L ' ·ı B !in R muza ere erı ono"'a ı e er ve o-
çuko hükümeti ihraoatın devlet tarafın- cTimes> gazetesine göre Avrupa sul-I d .. i l k .. k 

h F J h • ma arasın a muvaz o ara muza ere- Jakatında bay Hitlerin en ziyade kuV• dan kontrolü hakkında bir emirname u namına ran~a A manyayı mu asa· 

miseri Sovyet deniz eyaletine yerleştiri
len koreliler hakkında Japonlar tarafın-

ncşredecektir. dan tevdi edilmiş olan protestoyu red· ra siyasetinden vaz geçmelidir. Esasen 1 lerin takip etmesi lüzumu üzerinde bir· vet, vüzuh ve azim ile bahsettiği bU 
Şanghay, 28 (AA) - Çin hariciye delmiştir. bu siyaset iflas etmiştir. Çekoslovakya- leşiyorlar. meseledir. Bugünkü görÜ§rnelerde bıl 

nezareti Hankovda eski lngiliz imtiyazlı Komiser, Sovyet tabiiyetinde bulunan ya gelince Alman ahalisine muhtariyet 1 FRANSIZ GAZETELERININ meselenin ilk planda olması pek tabii• 
mıntakaoına yerleşmiştir. Eğer Hankov Koreliler hakkında Japon sefarethanesi-, vermek .s~retiyle Almanya ile ihtilaf I MüTALAALARI dir. Bundan sonra şansölyenin Lord 
hücuma uğrarsa bu nezaret te bürolarıw nin müdahale hakkını tanımad ı ğını tasrih vesıleler~ı ortadan kaldırmalıdır. Fran· ı' Halifaks He uzun muhaverelerinde te-
nı Cungkinge nnkleyliyecektir. etmi,tir. sa ve lngıltere Almanya haricinde veya Paris, 29 (Ö.R) - Fransız başvekili I mas ettiği dığer Avrupa meseleleri ge--.... ı .... llll;llll~r-•a--•n--s--a--•n--IJ-n---·b--•• -·r- te şeb bu·· su·· ~:z:t:~e~y~r:::~ı:ıııe~~~:et;:y:e~:~,I :::~k~;~rF~:steı::~zd~ :::ıı.:::: 

Jl ediliyor. cPopulaire> diyor ki : •lngil- lerdir. Bunların arasında Çin • J ap0n 
tere Milletler cemiyeti azalarının istik- ihtilafı başta geliyor. Son hMiselet 

Romada muhtelif tefsirler~ uyan
dırd1. Buna hayret ediyorlar .. 

lalini ve arazi tamamiyetini garanti I Şanghayda vaziyeti göze çarpacak de
eden M. C. Paktını imza etmiştir. In-1 recede vahim bir hale sokmuştur. ı..on
giltere Sovyetler Birliğinin Milletler I dra, Paris ve Vaşington arasında iş be• 

cemiyetine kabulüne kuvvetle müzahe- raberliği hakkında da görüşüleceJdit··j 
ret etmiştir. Ve milletler cemiyeti pak- lspanyol ihtilMına gelince beyne]nıile 
tında şark ve Garp milletleri arasında sahadaki şi.ddeti azalmıştır. Nihayel 

hiç bir fark gözetilmiş değildir. Sovyet 1 müstemlekeler hakkında yeni bir. ·~· 
Rusya 1924 senesinden beri Şarkta va- 1 laşmaya tabii refakat edecek yenı bıf 
ziyeti ve Devletler arasında münasebet-! silahsızlanma plfını da bahis mevzuu 

!eri istikrara kavuşturacak bir pakt ya-
1 
olabilir. ' a 

pılması i~in bir çok gayretler sarfetmiş-1 •Ekselsion gazetesine göre JspaO~ 
tir. Almanyanın muhalefeti bu teşeth;l- hakkında hiç bir karar verilmiyecektır• 

1 

sü akamete uğratmıştır. Eğer burün 
1 
Ingiliz hükümeti Almanyanın bilhB5:ı 

• hala bir şarkı Avrupa meselesi var<a 1 müstemlekeler meselesine ehernnı•Y 
~' 'bunun biricik rnesulü Almanyadır. Yi-! verdiğini takdlr etmektedir. Fakat bU 

' 1 1 1 
ne Almanya ve ltalyadır ki merkezi mesele yalnız Ingiltere ve FraOS~~-' 

1 Avrupada sulhun istikoarı için '<'una I alfıkadar etmez. Onlardan başka Beii ,. 
~ /devletleri arasında bir mukarenet te- 1 ka ve lngiliz dominyonlarından ÜÇ ub; 

,, şebbüsünü her vasıta ile be>z:muşlardır.1 Avusturalya, yeni Zeland ve cen 
1 

,. _. w • ':"~,O Fransız - Sovyet paktı her devletin ve 1 Afrika bu meselede aliıkadardırlar. 1 
~..,,.,~ ~- -~,;;_~ 1 """ ~ :ı;: ~,;; .:,,,. '··"''°'"""";,. ·.$,#f". . '~ ' ~ 

1 

başta Almanyanın iltihak.; y le ~enişletil- Nihayet ispanya meselesinin bir ın 
~~~"11~,-"" ,.,.,..._~;,.. _.~. -~ -~~~."~.il'. · mesi istenilen bir taslaktı. Almanya ser-I rupa ihtilafına sebep olabilecek ge~ıt• 

,...,., _, .~· :;··":, . , ;. I güzeşt siy:ı.setinden vaz geçerse Avru-
1 
vaziyetten artık çıktığı kan••~ "~zunı 

" ..t·""""""0m , ~ pada sulh kurtarılmış olur. Eğer Ingil- Bunun hemen müzakeresine hır 1 
....... ~.,.,,.., 1 • 1 g lifaJ<.sı11 
• ;, :ı'.. '.,,,."""' iti:'~ tere bu vaziyeti u~utacak olursa sulha hissedilmemektedir. Lord a _ Jıı• 

ı< ,"• .:. ; hizmet edilmiş o1mıyacaktır.> ı Almanyadaki görüşmeleri Fr""".ız ede• 

~ · 1 cOrdre> gazetesi de şunları yazmak-! giliz mülakatlarına mevzu teşkıl d vJel 
,. ~ • tadır : cLord Halifaksın Almanyadaki cek meseleler hakkında iki taraf elaY• 

•,. -i•·,-.;;,· '' mül5katları iyi bir istihbar gayreti o!-1 adamlarının vazifesini önceden ~~au· 
""' ':' muş ve Alman isteklerinin ne oldui\u-: laştırmış bulunmaktadır. ]3B. Cl"Jaill 

1 

nu öğrcnmtk imkanını vermiştir. Şiın- tcmps ve Delbosun BB. Chaırıb Je· 
1 ,_, • ııırS• 

J di bu ioteklcrin ne derece makul oldu- ve Edenle miizakere cdece,...erı 
I ğunu bilmok kalıyor. Işte Fransız ve in-

1 
!er bilhassa bunlardır. _,,,,,,. 

1 
1 

__ _. ...... 
c.ı-.•nı-


