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Bir komünist şebekesi 
Budapeşted~ yakalandı 

Peıteden güzel bir görünü~. 

Roma. S (ö.R) - Budapeştedenllerin Macariatanda bir yurd kurmalar> 
Wltliriliyor t Zabıta gizli yeni bir ko- Da miizaheret ~da J,ulunmuşlaNır. 
miai.t tebekeai kqfetmit ve bu itle ali- Komünistler Maclariatanda vaziyete hi. 
kadar olarak otuz L-- ahud' t ,_,i'. itim olaalar, Gal~yadaki yahuc:lilerin de 

uq y 1 eVllUl' 'il•-- rista ha • • ediJ L 
~. Keşfedilen auikasUa bir Siyo- .---a na mu ceretı temm eceA• 

• --L:.. . ..ı.. Macar DMyonaliat mahfillerinde ya• 
llilt ..... aq-eü de vardır. Yahudi komi· h ._.il L _:.ad 1. b _L , ,. __ _ 

• ua ere &Al'JI '"'" et ı are&et ~• 
-.der 5oYyet hükiimetiyle miinHeMtte söaterilmekteclir. Zira Macariatanın ya-

l 
Wan~orlar. Ketfeclilen Yeeiblara sö- budi nüfmu ptUqe artmaktadır- Yal-

• Filietinde 79haclilerio ,.,: mz 8udap._. tebrincle .fJO 1ıia ı-ahudi 
W ...... ••tiDe SO.,..W . ...,dar. . 

L 



Günün --·· .. ··-.......... _ 
............ • 1 sel lerı· 
·-··-·· ır.ıe e 

Halk kürsüleri 
ŞEHİR RA·BERLERİ 

e -

Şefin· 
Direktifleri 
Hükümetin İcraatı 
Üzerinde Kuvvetle 

~-:-'enliil-:=~:;:•;. Güreş ı' Hayat Bahahlıg .... ı Hava ve~~==m~~ 
,_ fllplt ;, ki. ._ fttmltl.,a ~ y h • ti• de yüzde otuzdan yüzde elliye kada' 
söz aö,.ıemek imünnu veren halk kür- arın ~ emmıye ı HiJcumlarına karfı yapa&an tenziıat güzd neticeler.--

;:.7~a:.!: ~ ~e ~ bir müsabaka vardn· Geçen· 1J ıJdan bu yıla müdafaa hazırlıkları ~j~~~~::~:;;.o~~~1:er:~ 

Yazan: NlYAZl tLHAMi 

eden yeni rejimİD; birkaç aenedenbesi Yarın stadyomda, oldukça ehemmi- J . Hava hücwnlanna kal'fl puif müda· lerinden anlıyoruz ki hükümet ta• 
Ciimhuriyet bQnmlanncla memleketin yet verilen güreş müsabakalariyle fut- •• d 40 •• k ı • faa tedbirlewi abnmaya bqlanacakllr. nayi mamulitmı ileri sanayi ıneıı>" 
•+'elif~ h•-d=d..P ve &ıbl bol hazırlık maçları yapılacaktır. Lik yoz e yu se ış var Devlete ait binalarda ve müeaseselerde leketler mamulatmın fiatlerine yak: 
maatteesaüf çok nı ... .._ ftltaBiat- maçlarına tekaddilm eden yarınki son genel kurmay bafkanlaiınm tanzim ede- laştarmak için rasyonel faaJiyeb 
1.,.. dunA - 'Ye filkideriıne lıercemn hazarl~ maçlannuı büyük ehemmiyeti Son aylar içeı-isinde, billtassa haziran I cGeçen. senenin ikinci teırüı ayına ni1- c~ği koruma plA~na ve talimatına göre umumileştirecektir. Memleketifniı• 
om bu kürsüler .. ._ ele beklen?• vardır. ayından sonra şelırimizde, hava,yici u- betle• 4 lcuruftan 6 ve 7 kuru ça. aıt olduktan nki!etlerce korunma teı- de yetişmiyen iptidai maddeler 'le ir 
ga,.eye alatmanuft.. Am-üırdar istipdat .:ı-ı.eş ve Alsancak takımlan günün en rW"iye fiatlerinde elle tutulurcasına ba- mt'fhr. şa kilit ve ~eri ku~ mecburi o~~ak· tihaalin maliyeti üzerinde tesir yapa· 
altlnda -bıiliia _. cİhelİ o&.rak- Y.pal1' mühım maçını yapacaklardır. Ateş for- riz bir artma .mi.ifahede edilmektedir... Yapılan tetkiklere göre havayici za· tad&r. Valiler kendı muıtakaJan ıçaadc cak dış memleketler mamulatı ile re
ve ~tıl "'1 fereLht.e. a.nya ..... masa altında eski tz:m.irspol' kadrosunun ı Başta yeyecek ve yakacak grubu oldu- ruriye fiatlerinin terefEüünde muhtelif korunma plan ve talimatı mucibince bu kabeti güçleıtiren her nevi vergi ~ 
mıt bUJunan Lerlıtes derin bir ıülaaa IW- yap9Cağı ~u maç liklc~de, tak~ımız ğu bal de diğer gruplarda da babalalılt wnuıni ve mahalli .ebepler mevcuttur. ~birleri. almak ~e gerçekleştirmekte reaimlCl'in kalc:bnlmut lüzuınun" 
siyle doludw. Öyle üe halk künü1erin- arasındaki muva:r.enerun denenmesı ba- bariz bir tckdde kendisini göstermiştir. Bu yaz mevsiminde baYalann kurak mükelleftirler. Şchır ve kaaabalarda bu işaret eden direktifler hayatı ucuı· 
d 

·· •. _ _. _ _., :..:-..ı b k lık .. kımmdan büyük bir ehcmmiyel taşı- B 
1 

d" . b" · · h nJ • b 1 iti belediyeler yapacaklardır. latma davasında sanayiimizin eheııt' 
e aoz so,..-&--. ~e u uar neye t e e ıyenın muntazam ıc surette ta. gıtmes.ı, ayva arın mer a u amama- E 

0..- ............,_; içiaie ....._ lııııiu maktadır. kip ve tespit ettiği lıavayici zaruriye ti· lan izmire kafi mik.darda. eskiden oldu- d vkaf, imtiyazlı şirketler, bankalap, :niyetli bir rolü olacağını gösteriyor• 
L::..;.-:1..lük - L _ _.__.~... --~d!-1- L-- Yamarilar takımı da. genç Denürspor ti . 1 ~-·'L"-1 - b" ;ın. g"-' ·-·- r·-··· L ____ ,_L b -· evl•t eermayeainin alakalı olduğu bü- Hükümetin icraatında bu direktifle-
UO!Qr-- .... Pm1K111aUe na ~ ..._p- • a erı, yapı an ~ ere gol'!! ır seae •- ıot ....- ıaue ~-ınuı; ayvan gca- .. • •W •• _ • L •• • w , __ _ ... _ L--- •-•-- _. __ ... __ da .._ takımıyle karşılaşacaktır. ık· . b 

1 
- ~ . . __ ,_. mesine ınlni <>lm•u::tur B"L--- orta ve tün aınaı Ye dıger mueeee.eler, halk lüı:- rın a.uvvetle muessır olacagana ..,. 

...... """11',. .. , - ·-~ &Om7e- evve ·ıne nıs et e yuzae yırmı DCKIZ, .,. • uaıcı;ı:Kl • • 
caasa .,. '--L-1-. o&-' • lan L.!... Bunu güreş müsabakalan takip ede- b .. d . .. d k ._ _ ,_L _ .• ,_ .!.1 ir A ad 1 d k l lc h eı· . metlerine yanyan cemiyet ve müessese- naatımız vardır . 

....., -,•e&aaif 0 _. ittir Y el ~ ay ıçın e ıse yuz e ar .. ıwoucuaue ,.. n o u an asap ı ayvan g ı~ I K 1cr l d 1-
kaç .&za. lıentliaini tatmin edebilecek ce · . unan güreşin e büyük bir kuv- artrruşür. Ev kiralarında ise artma ol- daha az olmuştur. Et Eiatlerinin yüksel· ı ere ait binalarla huausi mektep Ye hu- öy imizin şen yuvalar a ~ 

vet olduğu söylenen C. Galat.is Palo- d w "b" .. _.:ı 
8 10 

-'-L-tind bi . d .. t •1 b d susi hastaaeler de kendi heaaplanna pa• masanı, müstahsilin karna tok, :ti.O" _ . . rna ıg-ı gı ı yu;ı;ue • nuuc: e r mes.ın e goı erı en se ep fU ur : . . • . . • . . . oy<•• .J. 
r. 

1 
gos karşılarmda profesyonel gureşımı- _ıL •

1 
b"' d Od ,._ .. - ~ t1 . . .. ._ 

1 
aıf koruma teşkılat ve tesialeri yapmftk. de ve gıyımlı olmasını ısbyen ı ti~ 

•. • . "ki k . ~sı me ne var 1t. un ve "-omur na ermın yu.:sc me- .. . . ·~L.fl ı-· •'- •' , ,. r~. c- • . -.. un ı uvveilı elemanını bulacaklıır- . J"k d 1 "dd" 1 .. ve bunların vasıtalarını hazırlamakla cumhurıyetı ona bu imkana fUJl"'-
--- .. • - • r~ - ~=•tel J'• d . MUKAYESEL..1 tzAH sı, a a a ar ann ı ıa arına gore or- . . ~ r 

1 
.._ , .x _. ır. Bunlı\r arasında bılhassa Molla y ah il . . , . 1 . . d k" b mükellef Q}maktadırlar. 

1 

verecektır. Müstahsilin is ve kaza 
• awu ·• ""•Ht-•nn; J'll- M h b"" .. k b" k . B b k" eyecek ve yakacak grubunW\ mu- man m su erının ızmıre ge ~ın e ı c- h . . v • • -•li-k..ı. brif •il" . --L&:- _._ __ • • I e met uyu ır uvveltır. a aes ı- . . ta t 1 k d O _ Yukarıdaki maddeler d11ında kalan acmını arttırmaga çall.Şlrken ~ 

er- ....-- e&w:l'IJ'eti 1" lb hiı d ık •"" b" d .,_ __ , d "ayeselı ızahı şudur : ete top anma ta ar. rman muhen• • .. . ba l "h . l . ı:·•l• t--L.:1 ....... • ..... ıil _A'=iad .. ı ra n e uvveı.11 ır eliK&Ull ır. d" rv· . i . d .1 • hususı muesscselerm ve evlerin hava ko· Ş ı ı tıyaç arını en UCUZ bır şe~taPV 
..,.... ı u-- e pp- Pe•n"r 916 J ishetle 3 ., ıs ıgı ıse zmır e ıntıyaca cevap vere- 1 ed "k . . . . b d b .. ··o 

hemiz __:ı.._ Hele....: _____c_. U"-- --o- ' 1 • Y 1 90nuna n .. ccJc hd ,_.. .. d l ruma tertibatını ve tahsi korunma ted- t arı etmesı ıçın ıca e en utU ,_. ,_ -· . ....... s· f ~ . kunqtan so kuruaa tere ... 75 ltu ar ~omur ve o un mevcut o - al ·- db" 1 . la--'- ş . . ..,ı 
1Wa L:.L-- a.:..:.... .. Uiı.- ed- ...1r J r acıa •-rot ya.,.. fUf• d v L-- d • 1 1 h Laf birlerini mam;. Ve Vaattalamu temin et• le lr Cfl 8 caK.bf. UDA tnaruyor 

_ __,, .....,.... -..... me-_ea tan t 20 lcunqa. sade .;;.., 80 kuru t ugunu. ~ ve eruz yo uy e er n - -L uLu • 1 k" T'" k k'" ı·· .. .. il"' ~ lliır ... ldllleli ._ d• __ _. Y-· 1 an ta lzmi.r l od ,_ .... 1 . . ·"-. mc:& mccuun o maktadır. Bu mecburi- ı ur oy usunun yaşama tat%1,, 
uov- 1 uı -- Yakında a~ırcezada "L L_• - ,.___ egeen un~omurennınuıti- __ L,ı · d fk"l"k bü"b"""" L ı---~ SÖll ıııJW"h , r ·-• ...ııı..: L.!.. ~· • lilr il yuı: ~unlf& Ye natta )'UZ oa ~anıp. et ~-L-L~•• · ..... badi _,1_ edi yet ...Up erene ve talwilann kendisine a a tr ı ten a utun a.urtu ~-

-ı"'ll' - -- ... yos. • - mu ... akeme edilecek ''.IS L 4S 50 L yaca ~ ettigtnı rme&t r. .. ı ·---'- d v•ıdi 
• •• J ıuınqtan Ye ır..uruta. zeytin D-L L--- "dd • L• ___ _.a aittİf'. gun er ULC1&. ...... , r. t~ 1 Si_. ei ta ui doin 1111a oupA fi eti mnea med -a .. , S-. Değirmenderede Hilmi adında bir 20 kurattaa JS kanıp. odun 7S aan- ele od __ ._ _ .. . -~ ge- 8u tedbirlerin nett:lerde n ne tarzda ŞEVKET BILGlr .. 

o dam .. 1u dört da Zühe 1 r un Ye ce~ it.omur fiatlerinin bu --=-
.... , ur elli ...- . ~- a ın. oı. zı on •. Y~~ v- 1 timclee '. SO n ı. 7S aantime. kömür laaddi bulmw teld&er _ rülmekt- ~' alınac•i- h.....ı bir talimatnameye göre 

_ _._...~ • rem ,.,..._ deye vuku bUlan lecavuzunu. yazmış ve 
1 

go ıc:aıır. A-ı.~ olunacaltbr Hava L"----• •t Mekteplerde göııla-. - ,,. wi • leri H ~ • aucumaanna ıu 
d- dört Wr 9' ~ 1 F f suçlu hakkında yapılan tahkikat evra- u .. s d J • • yapılacak tatbikat için Yerilecek enmle-
t:'- c:illlia içinde~~~ -- ~ .... ~ ~~~ iddia. maka~~n?an: ~ar~r ~üiın- zum tan ar ışı re her phas ve müesae.enin riayeti mec-

dmima. --...- ı 1 de aıııw • . . ( . nanma oınen !---""--'- . ~ ~-, llgme tevdı cdıldıgmı bilfürmıştik. buri olacalcbr. Bu ko tedL ·...ı • 

a1mıt ~. Abıliilk T"".tay.e.. Karar bakımı tara ından, tahkı~al için hususi idare ve belediyeler bütçelep 

. • • • • - •. ıdevamctmckleberaber,suçlununDegır- Ayın onbeşinde tatbika başlanıyor rine yardam namiyle devlet bütçesinde 
11 cY..,.hilir ..,._. sibi lllilerecldit bir mendereU olmayıp aslen Sökenin Ko- -·' calc ,,. __ , 
nlbun branhk d" .. el • ot ' ' tt ·· tand rc1· · a!o'"'a ıaaıa para ltonacalcbr. lllf'lllC eune Y açan nak mahallesinden lbrahim oğlu tene- zum s a ıusyonu nızamname- Uzüm üriinünü kontrol edecek me- -=--
delalDl.nni bpatmq, onun ,..ine «Dai- keci Ömer Hilmi olduğu anla.,.cnlmıştır. si, mevcut büLün hUkUmleriyle 15 ikin- murlar, üı:üm ihracat evleriyle tam bir 
ma ,........._. sibi miiebet 'ft m GY· Ömer Hilml, kendisine isnat edilen ci leşrinc rasUıyan pnzarlesi gününden iıhenk halinde çalı..,maya. bn"la 1 d · "b 1" "'"'$" mış ar ır. 

gun llir 111' ·r bW etmiftir. lalalipta suçu inklr etmekte fakat Dcğirmenderc ıt~ .?r:n yüriitülmc~e b~lıyacak ve ye- Üzüm standard tiplerinden ilk nümune
büyümiif ve inkılapta olgunlaşmı§ olan zabıtasının y~tıı;ı' tahkikat evrakı ve ru uzum standard tiplcrı Avrupaya sev- ler muhtelif müesseseler tarafından Av-
herkes üzerine büJÜlr vuilele.r aldığını yüzleştirme kağıdı bu iddianın aksini kcdileccldir. r rupadaki müşterilerine gönderilmi§tir. 
umıtmamaladır. Her eaer ona yaratan fi- meydana koymaktadır. ~~....,~-----:-~~~~~-~-~~~....,~~~~!!"""""~-~~~~.;..~~~~~ 
kir silsilesinin temel bflarma clayamr- ömer Hilminin duruşmasına yakında 1 • ı • b h r • • - ; 

Asarlard. .... JW .. Wlle yemi -- Ağıreeza mahkemesinde başlanacaktır. naı iZ a çesı cınayetı 
tikametler .,.. ldldnl Mreketlerin ha- --=-- ~ 
~~;::mı~:!:.;:ı':::ı=: Göçmen evleri Talebe Fethi hastanede vefat etti 
dana ~ w ~ . .H...·le İ9e her- Göçmen evlcdnin ilk kısmı bu ay so-

"" d ta am1an k .,,;;,..-bnl e ı_ngiliz bahçesinde Amerikan Hasan büyük bir ehenuniyet almış ve tahl-!1--t 
kes mi kon11111m? Buma iddia etmek mi- nun a m aca ve D~Y .. ..._ er ~ •~·-' d"l kt" adıyle marul olan. 24 yaşında bir deli- bu safhadan da gen.;~1enıio+~ ... 
nasızdır Fakat d k da ı.ıcvu e ı ece ır. .,. 'f-. 
aaL • • U)'..... ODUfmasın - ------------ kanlı tarafıadan biçakla ağır :&u.reUe ya• Hadiaenin çıkması.na saiık olan bazı 
f<U•ll bir , ........ -·- balasolamaz .. __ _. ---- -"----L- ile '-:LI~!İl11'0 ? ralana kü1ı·· r . tal b . d F th" be 1 - ·-· ımuamaua -- • n ur ısesı e esın en e '! se p er incelenmektedir. Fethi, muhi-
FiibU.. w ._ ııaia ake,al•ra Bununla beraber hemen bir çırptda genç- tedavi edilmekte oldu&'U memleket ha&-1 tinde ve arkadaştan arasında iyi tanı
yOl llçmııf IMır ....le nırchr: leri de ıuçlu tutmağa bakklDllZ yoktur. tanesinde hayata gözlerini yummuştur. lan bir gençti. ölümü arkadaşları ara

Hatip~ bir ...et nud .. ? Çabfmakla, Bilhaua liıelenh edebiyat hocalvının ölüm hadisesi üzerine bu vak'a daha sında teessür uyandırmı.,..ır. 
~---LI- _ı.ı_ ail LD

0 
• ., Y ı___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:f~•~'!!!!!!"'~~~ Ugu•p- - en ı--·" iN • OIUll bu ........... ays- clifecek bir :yol tu· ~ 

Kavaklıdere 
Yolunda bir otomobil 

kazası oldu 
Kavaklıdere yolu üzerinde müessif 

bir otomobil kazası olmuştur. Hadise et.
rafında verilen mahımat şudur: 

Şoför Besimin idare ettiği Turgutlu 
14 numaralı kamyon, tzm.i.re gelmekte 
aken Kavaklıdere yolu üzerinde devril
miştir. Kamyonda bulunan ve hmire 
gelmekte olan yolculardan. Kemalpap. 
karakol komutana Ali Osman ve bet ya
şmdaki oğlu Aytek.in yaralanmaflardar. 
Kaza hakkında tahkikat yapılıyor. 

--=--
Memurlar 

N asll maat alacaklardır? 
hitabet ini midir? Bazı müstesna aile- tanık bilelaeleinde "-'• .... ..kini 938 Fuarında ~abrı'kalar 
Woe ._. _,.,..._ ~ bir im-UJ~ çok ha,.t. neticeler ve- Devlet memudan maqlanmn tevlüd 

tiyaz amel .. ? Vilaals trözlerirnizin önii1'- rebilir. devrim müzesi lfçl çırak ve usta kurs- ve teadülüne dair olan 14ZS ..ym ica-
declir. En ldWk• llir -..a olmak üzere Halk kiı...,_inia '-Wlrii L-1! bu 1 nunun bazı maddeleri ..ı~..:lmektedir. 
_.-:L.- ;L_.:.. ....._ __ ...& - .._ -. BAŞTARAF arı açacaklardır ~...--
.. _,._. .-.. ~l luıbrlatır.n. O. ha,.h iti Cliiti ı .leri mc etmek- - . 1. Bt~Ct SAHtFEOE • . Hazarlannut olan projqe göre bakim-
~~ hayııbm okuyanlar pel&: ala bi- ten çok auıldlr. Ka •ı ._. 1 1 ol- uygun. bır ~ Terilirken Avrupanın ~ayaefme barc:C.etiyle beraber aa· ler, muallimler dabil: zabider ftl askeri 
I~ ki bu adam blrane icli. Zama•m- mak içiıa lu RJ•· DialeJe.a ile ayni muhtelıf tdıırlerinde tetkik edilen altı nayan muhtaç olduğu ifçi elemanlannın memurlar hariç bütün devlet memurla
d~ prtlar içinde, edindiği kanaatleri- likaydi içincle i,.. ucıAc: olama milli he- beynelmilel foann plinlanndan da isti· yetiıtirilmeei keyfiyeti. bir deYlet m~ rman mutlan 1 S dereceye .ynlm&ta
n~. v_~ danalannı ilade edememek ee yecann tesirİJle aandmadan birkaç cüm- fade. edilecek ve nobanlar ikmal edile· lesi haline celmiıtir. Kamutaya verilen dır. Birinci derecenin ual Ola&fl 1 SO: on 

büyük -:zabı ~lmutt•. ~k yerlere bat le dinleyip vzekl ... yor. cektır.. . .. .. bir kanun layıhaaına göre, bliroda çala- be~i~~i ~erecenin aınl maaşı 1 O liradıt. 
~Uf• ve nihayet kendıaıne ağzına kü- Ciinün aabalundanberi yollan tlkayan Re11 pazartesı gunu saat 16. 30 da şan memurlara hariç olmak. üzere bir se• Bırıncı derece 15 O, ikinci derece 1 25; 
çük laflar koyarak öyle koıuqması tav- mahfel"İ blabalıiı resmi .-:. bittikten toplanacak olan Şehir meclisinde, Av- nede kulland w •• 1 . f I üçüncü derece 100: dördüncü derece 90· 
• ediJ-:.ı• F ._. h · h kk d · h k ıgı ıtçı erın, en memur an· • ~y~ ··~"'· ilhakika bu tedbir di- sonra eYlerinin yolunu arayacağı yerde rupa eeya ata a ın a ıza at verece ' nın ve usta b 1 .. hd 1 beşinci derece 60: altıncı derece 70; ye-

luun düzelmesin •-~~ t""dl · ·' eld t •W• • l .. b aşı arının -musta em er d d • • e IUlfi gelmİfae de hi- gözlerini projektör gibi ballr: kürsülerine e u erını ve e e tigı netıce en ıza dahil- Ü del"lıc . . .. inci crece 60; sekizinci derece 50: 
tabette ,estin Lüyiik ehemmiyetini takdir --Lecek olan sar, söz ıo"".vlı"•enin ... _;_:_ edecektir. la ola g n .. ı vasabsı yuz ve dalıa faz- dokur:uncu derece 40; onuncu derece 

ttiv• ·..:....ıı• ~ Jf Jf _....... Şe n sınaı m·· l · • •-e 11 ·~-w IU halk huzuruna ....1.-.-dan -a:-d h-'-!•--ı •. l" eki • • hir mecliai toplantılannw müteakip uesaesc er ı~ı. çıra~ ve 3 5: on birinci derece 2 3 ·, on ilcincı· de-
el ~ .... - fw;uu e ve -- en soy ıyec ennı tal . ~ • saçlanm tamamen kestirmit ve ga- duymUf olmumdadar. Bu 111' "pbe ok rei. Ardcaraya giderek başvekil bay Cc- us arına mesleki bilgilerini arttırmak rece 15; on beşinci derece t o liradır. 

"11> bir kıl~ arirerek kendini evden çıka- ki en olcwı inkifafmı gençlikt!"bula~- lal Ba>:an Eiyaretle A~pa seyahati hak· üzere kurSlar •çacalclardır. Ayni sanayie Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu 
mayacak bir telsle solanuttur. Ve bö>'le- br. kında izahat verecektir. Anlcarada ala· mensup olan ve birbirinden llzami yüz ve on birinci derecedelciler 2,8 ve altın-

Orta okullarla liselerde birinci yo'P 
lama sınavlarına başlanmıştır. * bm.ir kız enstitüsü. biçki - dikiş öt 
retmcıni Bn. Refet Bakanla Adana ısınel 
İnönü Enslilüsü öğretmenlerinden SJI. 
NiWıet Aybar'an bccay~leri yapılrnıY 
tır. * hmir yatılı okullannm toplu olr 
rak yeycock ve yakacak ihtiyaçları. dii' 
kültür direktörlüğü satın alma koroİ" 
yonunda eksiltmeye konularak rnuanıe' 
leleri yapılmıiltr. 

-2-

Davulu takhm boynuma 
Çılıtım Kordon boyuna 
SUin evde börek pi,_. 
V urda ltokıarı burnu .. a 

* Davulu talıtun 6oynumo 
Doiralıl•m konalr yolalld 
Konalı öniilulen g~lıen 
Balılaı>a lıolttu barmnna 

* Elllerinin önü finlfİr 
Hanun alılua baıına deopr 
Memet efendinin lnzı 
Kalk babana pilao pifir 

* Ulacık tefecik kaşlar 
Yalı kenorında kışlar. 
Sof talar temcit verir 
Fatma pilava yağ haılar 

* HalayılıltıT halayılıltıT 
Ocalı baımda aayılıltıT 
Daoafun auinİ duyunca 
Pirincin taıını ayıklar ce muti miidtlet eTde kalmıt Ye aynımm Hül&sa olanak denilebilir ki· Atumın caiı direktifferden sonra. 938 fuannın kilometre uzaltlıkta bulunan müencseler cı, on ikinci. on üçüncü derecedekiler 

~U'fUIDa geçerek ~ sesle ve jeatle.r- emanet ettiii cümburiyeti .e C:..mı fikri plAnlan Lazutanacaktır. mÜfterelıc lcun açabileceklerdir. Devlet üç, dördüncü, beşinci derecedek.iler 3.2: 
e ~ ~~· O. talim De- cepheliai ...._ nefir ve twim ebnek M~Uın ol~uiu ~r~ 938 ~nnda demiryollan atölyeleri bu hükümden on dördüncü CJerecedekiler 3.4; birinci,! 

l
mott.ünk •. halk öaünclelô Liiyik muvaf- ıibi ıeref1i bir nzifeyi denıhte -:.. b.- Atatörlc denun muzeaa ve eergı aarayı müstesna tutUlmaktadır • ikinci, üçüncü on beşinci derecedekiler Ramazan m_,.._ _ ~-L...hfla 
a ıyetmm biricik ...... _ "b" od büyük iki ·· · · ~· h. bett sam olmuttur. HAi& lunaa geaçler yeni bir ÇAllf'D• ,.h .... ,. gı 1 ~ em ve rnueteeeenın ----o-- dört emsaliyle darb edilip nasıllar maaş her ll'Ütı bu ıütunlarda okut" 

i ıta .. e ~ ~ s&tıesileo Demosten dalaa atılmak ~: iyi temela bu yıl. a~~acalı: ~ fuar ~~ Çıumruclı At tük f olarak verilecektir. Bu maaşlar tekaiid lanmıza (Folklor) bakıDl..,-
t~te böyle Lir çe. z w a. ..itilmez bir laa- söz aöJliJebilmek, bir kelime ile hatip ~a kadar yetlftınlecelıctar. Beled~,-e rea· Çumru ~. a a~ı .. 1 aidata maktu vergi ve maarif vergisine dan deieri atikar olan ;,.lci 

p ~· olmak.. sıne refakat etmekte olan beledıye baı da hüki!met konağı onune I tabi değildir. Damga pulu ve memurla- L _._ • -~ ·•~ • d b.rk .,...,ı 
Ba -..ı L!a_• • • üh d'. b Cah"d .. ı.: .. h k 1 A .. __._ ut:KÇ& .... nı"'nn en ı Sy 

.. - ~liıs ID.lti old.;- La- 8- içim ceaarete ilatiyaç nına, ya- m .. en ... a~ ı e .. m-,-na m~ en• ~n~ an tat_ünı; anıtanan açıJıı töreni rın yol vergileri diğer mükelleflerde ol-ı sunacağız. 
tun ..........,.e &'iietccwi)w ma? Bu ci- ima tara• ,m laabdamaalı üfi tleiil mi- d1S1 bay Hurtat te bugun gelecektir. buyuk teuhiırlerle yapılm1ttar. 1 duğu gibi tahsil edilecektir. .. • ._ ___________ ..... 

het anla ........ llirW lair ~ clir? ~ L 

Ankara Palasta 
................................................ 

Her hafta Cumartesi günleri 
Tedansan vardır 

• 1 ••• 1 • 

En maruf müzik san'atkirlarından müteşekkil 

yedi kişilik bir orkestra saat 17 den itibaren 

saat 24 e kadar faaliyette bulunacaktır 

1- 2 (1959) 

MARTHA EGGERTHIN iLK FRANSIZCA FiLMi iLAHi BiR SES... CAZiP BiR MEVZU ..• 
MUSiKi FILIMLERININ EN GOZEU 

DEKOR. •• iHTiŞAM .• ARTiST VE TEMSiL ITIBARIYLE DONYA FILIMLERINE öRNEK BiR FiLiM 

BUGÜN TA Y Y AR E S 1 N E M AS 1 N D A 
SEViMLi VE DiLBER MACAR YILDIZl.-

M AR,, T ff A EGGERTHIN 
PRANSIZCA OLARAK TEMSiL ETIICI 

1 

SARAY KO_NSER • 
1 

FiLMiNDE SONSUZ ZEVK VE HEYECANLA GöROLECEKTIR 
BU FJUMDE M A R T H A E G G E R T H TARAFINDAN SöYLENMESI IÇtN HAZIRLANAN H A T 1 il /. 

Ş A R K 1 S l MUHTEREM MODAVIMLERIMIZ OZERINDE EBEDi BiR HATIRA BIRAKACAKTIR 
AYRICA : P A R A M O U N T J U R N A L - M 1 K 1 VE MRETICI FiLiM 
HER GON : 3- 5 - 7 - 9.15 TE CUMARTESi PAZAR 1 - 3 - 5 - 7 - 9 tS TEDlll 

FIATLf.R 30-40 - 50 KURUŞTUR.. . 
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Bir Fransız muhribi 
Akdenizde bir denizaltıya ateş etti 

Meçhul bir tayyare dt~ bir yiik genıi~ine bomba attı 

r -

Mali Islahat 
Başta geliyor· 

- -BAŞT ARAFI BiRiNCi SAH1FEDE
tında sadece tayyare vergisi alı
nacaktır. 

Km1unda yapılacak tadilat me
yanında haremden on dördüncü 
derecenin kaldırılacağı söyleni
yor. Bu suretle asgari maaş had
di yükselmiş olacaktır. Hükümet 
mutn .. n vver icraat meyanmda me
murlarn maaşlarına büyük ehem
miyet veriyor. B. Celal Bayar 
kabinesinin sistemi memurlar ara
ıında çok emek, yüksek liyakat, 
çok para ve az memur prensibini 
istihdaf ediyor. 

NAFIA, EKONOMi, ZIRA
A T, MAARiF VE ADLiYEDE 
Nafıa, ekonomi, ziraat, maarif 

ve adliye bakanlıklarında mühim 
itler batarılacaktır. Bu maksat
la bu vekaletlerde yeni ve çok 
ehemmiyetli hazırlıklar vardır .• 
Gençlik ve spor tetkilatı üzerin
de etütler yapılıyor. 

VAN KIYILARINDAKi 
ONIVERSITEMIZ .. 

Kültür bakanı bay Saffet Ari-
~ d · 1 . · · · · . 75 1 kan Doğu vilayetlerinde kurul~ ,._ - rıd, 5 (AA) - Milli müdafan elan Fransız muhrıbının hır tahtelbahı~ Valansıya açıklarında numara ı k l .. . . . . . • 

""I:~ • • • ~· ••• • • • • h ı b" h ı ca o an unıversıtemızın yerım .ı retı tarafından bıldırıldigıne göre, re ateş ettıgıne daır Madrıdden verıl.e !Fransız torpıdosuyle meç u ır la te - t . • . ak d ta .
1 

V 
Q"" ··~ b 1 h kk d ı· ı d - 1 h"d" ayın ıçın y ın a yyare ı e a-
~o k d" . • 1• na gı ece tır. ıye ıt erının ve L ogleden sonra saat on altıda Va· ha er er a. ·ın n ma umatı o ma ıgını 'bahir arasında çıktığı ıöy enen a ısc .d k • Adi. . 1 . . 

sahillerinin 2 5 mil açığında ime· beyan etme te ır · hakkında bahriye nezııretının ma umatı b 'Ih • d • le • d k. . I 
:~~ Posta vapuruna refakat etmekte P.~ris, ~ (ö.R) - Bahriye n.~zareti yoktur. ri~ = ·:~;atleab~~~ i~i~ ~~d. 
l;ıt "· 75 numaralı Fransız muhribi bir te~~ıg edıyor : cLak~rs7> adlı yuk ge- Marsilya, 5 ( ö.R) - cLakrou va· birler almacakbr. 
rıtelb h" . .. •. . mısı Barsclonun 20 mıl şarkında meç- . . .. hh" · 600 --0-a ırın ustune bır kaç kerre ates b b d :puru hususı hır muce ıze aıt ton-
~~. ~ hul bir tayyare tarafından om ar ı· B T•• k• 
1taı tır. Mermilerin düşmesiyle yüks~- man edilmiştir. c\'autour> destroyeri luk Lir gemidir. Dün gece yansı arsc· Ur 1ye 
liil ~ •ütunları sahilden sarahatle gö- vapurun imdadına ko~muştur. Vapura !ondan Marsilyaya hareket etmişti. Va- y 

Qı1ı,r· · · d v d unanı·sL..n p ur. isabet vaki olmamı ·tır. Vapur bır tor- purda telsız telgTaf olma ıgın an o va- ret 
,-ria, S (A.A) - Bahriye nezareti pito muhnfaznsı altında Marsilyaya doğ· kitten beri kendisinden hiç bir haber 
••ı, ethie vapuruna refakat etmekte ru yoluna devam etmektedir. alınamamıştır. 
~··································································· ··•·•·······•·······•········•·••·•··•··••··•····•······••·• 

o. Ribhentrop Romada Küçük ant~nt 

K C• ·ı .. .. .. devletlerı • ıanO l e gOrUŞİU Arasında iktisadi 
münasebetler 

-BAŞTARAFI BIRINCl SAHlFEDE
ittifakın müddeti on sene olacak ve bu 
ittifakın bu sene sonuna kadar müzake
re ve imzası bitirilecektir. 

Yunan başvekili G. Jan Metaksasm 
Ankara seyahatinin de bu askeri ittifak
la ilgili olduğu ve Ankarada Türk rica
liyle yapılan temaslarda bu hususta ta
mamen mutabakat hfısıl olduğu tahmin 
olunmaktadır. 

- --· 

== 

Vekiller Heyeti 
Dün Mecliste Toplandı 
Geç vakte kadat" süren içtjmada 

kabinenin programı görüşüldü ----- -............ 
Ankara, 5 (Yeni Asır - Telefonla) - Bütün milli faaliyet cihaz.1arı arasın• 

icra VekilJcri Heyeti bu akşam Meclis da tam ahenkli bir çalışma ve emek bir· 
binasında toplanmıştır. Toplantı geç liği temini birinci vazifeler arasında ya 
vak.ite kadar devam etmiş ve kabine almıştır. Programın diğer bir hus~ 
beyannamesini son defa olarak gözden yeti de umumi bir .kalkınma programı 
geçirmiş ve bu suretle kafi şc-klini al· mahiyetini alacak olmasıdır. 
mıştır. Maliyenin vergi ıslahatı etrafında ye-

B. Celal Bzyar, hü.kümetin beyan- ni direktifler dairesinde faaliyete geçe
naınesini pazartesi günkü Meclis toplan- ccği haberlerinin aslı yoktur. Böyle bir 
tısında okuyacaktır. Daha evvel de Par- faaliyet, pazartesi günü toplanacak olan 
ti gurubunda program etrafında başvcki- Mecliste Celal Bayar itimat aldıktan 
lin izahat vermesi muhtemeldir. sonra mevzuu bahs olacaktır. 
Hüklımet programında, bilhassa, ma- Hükömct yeni ihtiyaçlara göre orga· 

liye, ziraat, inhisarlar ve endüstri işlet- nizc edilinceye kadar Ziraat VekaletiM 
meleriyle dış ticareti tanzim bakımın- bir vckH ôc tayin edilmiyecektir. Bu 
dan açılan yeni devrenin değerli husu- Vekalet işlerinin Iktısat Vekrueti tara
siyetlerc ve !aaliyeilerc vesiyle teşkil fmdan tedvirine de\'am olunması takar-
edeceği kanaati ha.kimdir. rür etmiştir. 

Yeni mebus namzetleri 
isimler tesbit edildi 

Ankara, 5 (A.A) - Bayezit saylavı Ubeydullah, Klitahya saylavı ib"i-a
hirn Dalkılıcın ölümleri ve Zonguldak ıaylavı doktor Milat Altıokun istifası 
Üferine boıalan Bayezit aaylavlığına sıhhiye vekaleti müsteşarı Hüsamettin 
Kural, Kütahya saylavlığına başvekalet hususi kalem müdürü Vedit ve Zon
guldak saylavlığına eski Erzurum saylavı Tarih, coğrafya öğretmenlerinden 
Necati Güneri Parti genbaşkurunca Parti namzedi olarak onn) lanmııılardır .• 
Sayın seçicilere bildirir ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel ba§kan vekili C. BAY AR 

Kamutayın dünkü içtimaı 

An ti Komünist Pakt bugün 
ediliyor . 

ımza .. 
!\o --~----------------~~~ ~ ına, 5 (Ö.R) - Almanyanın fev- sel ve nihayet bu müsellesi tamamlamak 

'ili :e sefiri ve tam salahiyetli müınes- üzere J::ıponynnm Roma sefiri hazır bu· 
'-. · von Ribbcnlrop Romaya vaI'.m15 1unacaklardır. 

Belgrad, 5 (ö.R) - Alınan canlı 

neticelere göre, küçük antant münase
batı siyasiye ve iktısadiyesi her daim 
mükemmeliyet arzetmektedir . 

Son küçük antant iktısadi konseyinin 
toplnntılarında ruınan kararlardan son-

ra Çekoslovak. Rumen ve Yugoslavya 
iktısadi münasebetleri daha ziyade inki

Türkiye - Ywıanistan arasında askeri 
ittifak akdolunacağı hakkındaki haber· 
ler Yunan siyasi mchafilinde memnuni
yetle karşılanmış olmakla beraber bu 
haberler Ywıanistan resmi makamların- , 
ca da tekzip olunmam~crtır. 

Ankara, 5 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Tevfikı Fikret Silayın başkan
lığında iki celse akdetmiştir. Birinci celsede Diyarıbekir valili~ine tayin olu· 
nan Zonguldak saylavı Mitat Altıokun istifanamesiylc Bayezit saylnvı Cbey
dullahın ve Kütahya saylavı lbrahim Dalkılıcın ölümlerine dair tezkereler 
okunmuş ve merhum saylavlann hatırasına hürmeten bir dakika usulmustur. 

Meclis pazartesi günü saat on dörtte toplanacaktır. 

Meclis teşkilatı esasiye encümeni
ne yeni seçilen azalar 

ı~ iatasyonda hariciye nft!!ıM kont-Cinno Imza merasiminden sonra yine Vene
~P~paganda nazın B. AlfiC'ri tarafın· dik sarayında 200 kişilik büyük bir zi-

p ~bul edilmiştir. yaf et verilecektir. 
ltri:~ıs. s. (ö.R) -Jtalya resmi mahfil- Paris, 5 (Ö.R) - Romadan bildirili-
~ı:ıtt e bıldirildiğine göre B. \"On Rib- yor: İtalyan - alman - japon anti - ko
~ op komünizme karşı italyan - al- münist anlaşmnsı ynrın iıııza edilecektir. 
ıı.t11 Paktını Romndo imza edecektir. Bu Fakat Roma gazeteleri bu hadiseyi te
,1 tın Ingiltcreye karşı bir mahiyeti cahili <>tmektc dernm ediyorlar. Siynsi 
tdığı Romadan bildirilmektedir. mahfiller bu yeni paktın ehemmiyetini 

8qt ıtıa, 5 (Ö.R) - Von Ribbentrop, inkar etmemekle beraber onun kendi 
~r 5 tc Kont Ciano ile görüşmüştür. kendini tayin ve tarif ettiğini kaydedi
~~' komünist rnuahcdcsi yarın mu- yorlar. Gazeteler komünizme karşı üç 
~ n bir şekildc Vencdik sa.rayının devlet :ırasında imza edilC'cek vesikayı 
& ),fllıond ı;alonunda imza edilecektir. tefsirden içtinap ediyorlar. Ancak büyük 
ıliğ, llssoUninin yanındn Kont Ciano ile bir debdebe ile imza cdılecek olan bu 
~rıt YUksek bazı memurlar, von Rib- vesikanın nslii lngiltere aleyhinde bir 

l'opun yanında Roma sefiri von Has- mahi~·eti olmadığı kay<lcdilmektedir. 

şaf etmektedir. 
19 3 3 senesinden beri bugüne kadar 

Romnnynnın Çekoslovakyaya ihracatı 

yüzde otuz altı ve ithalatı ise yüzde 42 
dir. Y ugoslavyamn Çekoslovakyaya ih· 
racatı yüzde altmıo iki, ithalatı ise yüz· 
de 83 tezayüt etmi§tir. 

Pek yakındn Tuna Üzerinde münaka
lat ta tanzim olunacaktır. Küçük antant 
hükümetleri arasındaki iktısadi müna
sebatın salah bulması, fali hayır adde
dilmektedir. 

Bulgar kralı Londrada 

--=--
Şaziye Melek 

lstanbulda 
lstanbul, 5 (Hususi Muhabirimizden) 

- Istanbulda müteaddit a'.2k macerala
nndruı sonra Armutlu köyünde Bayan 
Keziban ile n~anlanan erkek kız Şazi

ye Melek bu sabah Istanbula. geldi. 'Os
tünde yme erkek elbisesi vardı. Gazete
cilerin size bay :rnı, yoksa bayan mı di
yeliın sualine İkarfı şu cevabı vermiştir: 

- Bay Kenan denilmesi daha hoşuma 
gider. H"ıssen kız olmayı kabul etmem. 
Nişanlımı hakikaten seviyorum. Belgrad, 5 (Hususi) - Londrada 

lngiliz kralının misafiri bulunan Bulgar 
kralı snmajeste Boris bugÜn lngiliz baş· 

B~a-lk_a...;..;..n ............... A.,;;;;;,,,;;..n_ta_n_t_ı -g-en--eiiiiiiiôiiiö0--1--- -·ckH~i bn~~~~mb~~,1ayn~'i~~b·1ı~ctİ~ik~e~s~İn~e-k-a~r~şı~ 

başkanları lstanbulda 

Şaziye Melek bu ikilikten kurtulmak 
niyeLinde olduğunu, bu maksatla tıbbın 
yardımını istiyeceğini ihsas etmiştir. 

~ l.ıı~btıl, 5 (A.A) - Ankarada yapı· ı Yugoslav heyetine Albny Mümtaz ve 
lıı;ıl' b k. n antantı devletleri genel kur- Yüzbnsı Ihs::ın ile Belgrad ataşcmiliteri· 
~ 'iua kanları toplantısına istirak eden miz \'C Rumen heyetine Albay Feyzi 
g~, .. ~o lnvya genel kurmay başkanı Menkuç ile Yü7.bası Nurettin ve BUkreş 
~il~ Nedicin baskanlığında genel ataşemilitcrimiz refakat etmektedirler. 
\ol! f!.~Y b~knn muavini general Bodı Heyetler mütenekkiren sehahat ettik
lııurl!ı;raı Yankoviç ile diğer zevattan )erinden istasyonda mernsim yapılma
\ l~lln ep olan Yugoslav ve general Si· mış yalnız Istanbul komutan vekili ve 
~I! l'tı,,.un ba kanlıgında ikinci başkan Merkez komutanı ile ask<'ri erkan tara-
'\ "

1Ycr lltl'tı ınden mürckk<'p Rumen gcmel fından knrşılanmışlardır. 
~ h .. ay heyetleri dün a~am saat 21,30 Yugoslav heyeti bu akşam Belgrada 
».. "sus· 
··ı~ı,., 1 trenle Ankaradan hareket et- hareket etmektedir. Mihmandarları 
t~lıtı· "~ bugün saat 13 de ş<'hrimizc Edirneye kadar kendilerine refakat cdc-

~letdır. ceklerdir. 

Şehir Gazinosunda 
l<ış rnevsimi için fevkalade ten

zilatlı tarife tatbik ediliyor 
Bol ve temiz meze ile birlikte 

'• bır •ant1 litre 2s santl litre 
•••a rakı bir şı,e rakı 

Bir fifa 
bira 

ıoo 12s 60 
4.lrfezelerinin bolluğunu ve nefasetini bir 
ı:;e ,_deneyiniz. Ucuzluğuna hayran ka

Q'faınız. 

lsviçrede geniş 
müdafaa 

mikyasta pasif bir 
tecrübesi yapıldı 

Cenevre, 5 (Ö. R) - Saat 18 de hava 
tehlikesine karşı pasif müdafaa için v5.si 
bir tccrübc başlamıştır. Iki saat devam 
eden bu tecrlibc 5 kantona şamildir. 
Cenevre saat 18 den beri ölü bir şehir 
manzarası arzetmckte<lir. Fakat bu yal
nız görünüştedir. Zira umumi hayat in
kıtaa uğramaml§tır. Bütün nakil vası· 

taları işlemcğe devam etmiştir. Y ~ 
havadan görülmesine imkan olnuyan 
mavi ışıklar kullanılmıştır. Şimendifer 
ve otomobillerin scyrü seferini tanzim 
için hususi bir talimatname neşredilm.iş
ür. Bütün evler ve daireler, pencereleri 
kapalı olduğu halde mavi lambalarla 
tenvir edilmişlerdir. 

Bir buçuk sene içinde 
İngiltere 28 milyon /ngiliz liralık silah 
sipariş etmiş ve 58askeri fabrika kurmuf 

Londra, 5 (A.A) - Müdafaa n~ın lnskip dün Danrende .ciylediji bir 
nutukta demiştir ki : 

Müdafaa nazırlığında bulunduğum bir buçuk sene İçinde 28 milyon ln
giliz liralık silah sipariş edilmiştir. Ayni müddet ::ı:arfında amirallık için 26, 
ordu için 17 ve askeri hava kuvvetleri için de 15 fabrika kurulmuştur. 

Belçika kabinesini 
------------------

B. Spaak teşkile memur edildi 
Brükııel, 5 (ö.R) - istifa eden Van Zeeland kabinesinin hariciye nazın 

B. Spaak kral tarafından kabul edilerek yeni kabineyi teşkile memur edil
miıtir. Bu tayin gazetelerin ekserisi tarafından memnuniyetle karşılanmı~tır. 
B. Spaak sosyalist olmakla beraber komünist aleybtan ~• nasyonalist olmasa 
kendisine diier partilerin de t.eveccübiinü kazand111Dıfbr. Kal>üae)'i teekile 
muvaffak elacaiı teh•m ı 11 hı m 

:Ankara, 5 (Yeni Asır - Telefonla) - Bugün Mecliste yapılan encümen· 
.eçiminde sabık başvekil general ismet lnönü, sabık sıhhat vekili bay Refik 
Saydam, bay Recep Peker ve B. Muhlis erkmen teşkilatı esasiye encümenine 
seçilmişlerdir. 

Ziraat encümenine Faik Edirne, iktısada Rahmi izmir Nafıaya Esat Sam· 
sun seçilmişlerdir. -----------------------------
Kudüs yollarında 
Yine suikastler başladı 

Kudüs, 5 (A.A) - Bir kaç günden beri yollar üzerinde suikast :> apılmak
tadır. Beytilahamda vukubulan katil hadiseleri üzerine belediye reisi ile seh· 
rin eorafı istisnai muhffaza tedbirleri alınmasını istemişlerdir. 

Polis Culia eşrafından Münir Derviş Hüseyiniyi tevkif etmi, ve Kudüs Arap 
mektebi müdürü Abdüllatif Hüseyniyi isticvap ederek evinde araştırmalar 
yapmıjlır. 

Hükümet ma'kamlari eski Kudüs şehrinin bazı sokaklnrında ve ) ahudi ma· 
hallelcriyle Arap mahalleleri arasında parmaklıklnr koymustur. 

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

Romanya Başvekili 

B. Tataresko 
istifa mı edecek? 

Belgrad, 5 (Hususi) - Iyi bir mem- ca'ktır. Çckoslovakyada bulunmakta 
bada.n alman ınalOmata göre, önüınilz· olan .kral Sanmjeste Karol, henüz hiç bir 
deki hafta, Romanya dahili siyaset ah- tebligatta bulunmamıştır. 
vali noktasından büyük ehemmiyeti Efkarı umumiye dahili siyasette ha§ 

ir. r gösteren bu \ aziyetle ciddi bir surette 
Bu haberlere göre, Çekoslovakyada alakadar olmakla beraber muhalif fır

bulunan Romanya kralı Samajeste ikin- kaim· da dahn imdiden kabine tcşkili
ci Karolun Bükreşe avdetinden sonra nin kendilerine verilmesi için teşebbüs
başvekil B. Tataresko istifa edecektir. lere girismişlerdir. 

Rumen vekiller heyeti, dün ak§aın Rumen millet ıneclisinbı en kuvvetli 
başvekil Bay Tatareskonun riyasetinde muhalif fırkalnrından biri olduğunu id
fcvkaHidc bir toplantı yaparak istifa işi· dia eden B. Mıhnlaki fırkasına mensup 
ni takarrür ettirmişür. Başvekil, bu zevat, yeni kabine teşkilinin kendi
toplantıdari çıktıktan sonra Bükreş ha- l<'rine vcı·ilmesini istemektedirler. 
ricindeki köşlfüne, istirahate çekilmiş- Ortada dönen ı'jayialara göre, Tata• 
tir. Başvekil, öni.imüzdcki hafta basın- rcsko kabinesini liberal fırkasının ıstih
da Bükreş~ gelecek ve bu zamana ka- laf edeceği 5Öylc.nmektc \"e intihabatı.. 
dar Çckoslovakyadan nvdet edecek olan en fazla rey alan bu :fırka11m olduğ• 
kral Samnjeste ıkinci Karola kabinesi- ileri sürülmektedir. 
nin istifasını takdim edecektir. Muhalifler, Mihalak.i fır:kumı iş h,.. 

B. Tatarcskonun istifasının sebebi şınn getirmemek için ellerinden gel ıi 
mali'ım olmadığı gibi, yeni kabineyi yapacaklarını bildirmekle beraber k: ı
teşkile kimin memur edileceği de belli ne reisliğine de münasip bir §ahıs • \• 
41etildir. Bu husustaki karar, kral Ka- maktadırlar. Bu bapta bt'i btr fi'.iT 
..ıun avd~ mtltea'klp tttiha-ı oluna- beyan <'1.mek miimkün değildir. 
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R Haberleri 

Londra - Napoli - Şam - Ba8Ta • Ka Ta~ - AUph.abad - Rangon - Alon.ster uc 
Batavya volu ile DMtDin limanına kadar olan meso.fcyi J41 saat 3 dakikada 
kat'etmek suretiyle AVU$turalya - 1n(]ilterc arasında hava rekorunu kıran meş
hur kaıdn tay114Teci Yem ZclandLı Batten lngüte-rcdc fevkalade tczalLiiTaüa 
karşılanmıştır. Battl?Tı ayni mesafeyi clönü,.<rtc 138 saat 15 dakikada 1:at'etmİ§tİr. 

B ' ~1.ada yapılan son manevralarda motürlzc 1.:uvt etler müdafaa 
dan büyük 1:ıymetlP.rini göstcrmi ?erdir. Bu rc.1imde kral Alberti 
nm{i nda gciriiyoru :. 

askerleri P. .. c 11; 

Almanyaıım ., u.istcıı lekat meselesi et rnf ında! i t:ılcplcrı l'1ı J:at'i bir sekle gir
miftir. Almanya ve 1talyamn bu meselede muttehit bir cephe teıkil ~ ettikleri 
'Japonyanm da bu cepheye iltihak ettiği an~ılıyor .<ju ıki 1uıritada, beyaz yeTlcr 
Almanyanın 'büyük harpten evvel Afrikada ve OJ:yar.oslardalci mustemlckele
rini gösteriyor. Almanya bu eski müstemlcl·clerinm e hatta Bdçika Kongo-
8Undan mıihim bir parçanın kendi.sine t•l?Tilml'sini istıyor. 

1 lzmirin sokakları ve bilhassa bir 
"&Ok anacaddcler gece yarısından 
.anra ziliri bir karanlığa gömül
mekte, elektrikler söndürülmektc
'dir. Dünyanın hiçbir yerinde ve ı 
"'1yük şehirlerde, bilhassa cleh
Jriği olan yerlerde sokaklar bu de-{ 
.-ece karanlık olmaz. lzmirde ka
ranlık olan sokaklar yalnız elclltri-1 

1 er •• g il bir 

~ -1 
.,o- 2: 

karikatür 

.. 
' .. . . ~ .,.f 

10' 

Belçika ile Holanda arasmda küçük 
bir kasaba vardır ki bu kasabanm hudu
dunu çizmek çok güç bir iıtir. Holan
dahlann (Hertoy) ve Belçikalıların (Ba-

l ~ le Du} adını verdikleri bu kasabanın 
hır sokagı Holandaya b&fka bir soka~ 

1 
Belçikaya nittir. Hatta aı.ddui Holan
daya, kaldırmu Bclçik ya ait olan kuım
lan da vardır. Gariplik bu kadarla kal-

! mıyor. Mesela bir evin inıaamdaki ana 

i
l vaziyeti balunundan evin yemek oda.s 

ii olan aolı.aklardır. Hava gazı bu-'. 
lanan caddekr. mahalle arala
Tındaki sokaklar aydınlık içinde 
yiizerlaken elektrikli sokakların 
karanlığa gömiilmeleri, acaba on· 
ların medeniyet nuruna kavuşmaı 

Holanda hududunda ve mutfaiı Belçi 

j ~ lasmın~~dır. Kasabanın merkez ıa-
1 :ınnosu ela İkiye bölünmii§tür. Bir kısmın-... 

1 ......... iılııliı.-.. ı da mü,terıler Hol~da içkisi öbür ku-
l mında Belçika iÇkiai içerler. 

olmalarının mı suçudur, yok•a bu 
suç medeni vantayı yerinde kul
lanmıyanların mıdır? 

BiR TORKO 

Bahar oldtı sular çayıra 
Yorulursun çıkıncı kuzum bayıra 
Çoban gelir, ister sem ayıra 
Y onılurımn çıkma kttrunı bayıra 

Kadın - BlrgUn r111encl bana: 
sadaka •• " dedi. 

Erkek - Muhakkak kör olduAuna seni inandır
mak lstemlftlr. 

·················•••&••····································· •••·•···•·····•·••·•·•·••·• 
BiR TEMENNi BiR OLMUŞ ŞEY 

l 
BiR FIKRA 

Hakim suçluya sorar: 
- Siz bu adamın kalasını ıopa 

yamufıııuz. Bunu neden yapbmz? 
Suçlu cevap verir: 
- Çünkü bay hakim 

falt yol üstünde idile. 

- AJalt yolun sopa 

* 1 F.vvelki günkü tehir meclisi toplnntı- Geçen sene Jngiliz posta idaresi tam makt ne alakası var? 
1 Ovalardır tavşaııların durağı 

Çimendir kıızulann yatağı 
Giil yaprağı biilbiiUcrin otağı 
Y onıltırrun çıbM 1:uzum bayıra 

BiR MA.Nt 

Su derki: geleyim mi? 
l>a.ğlcın dcleyim mi? 
Sn onula gül oyna 
Beft hurda öleııim mir 

1 sınd kordon belediye otohüaleri tarife- 7 milyar mektup claiıtmııtır. inailiz pos- - Nasıl yok •• AJalt olmasaydı taıla 
isi konıı,ulurken ,.,rlerlc jandarma erleri ta ·.ı---~-!- • • • .:ıı_ 

1 
.• 

13 
kalaamı yarardım. 

ı. c polis memurlnnnın yanm ücretle se-1 
ıuan:ııuun aynı sene IÇIDuıe ~e_ın 

l
) ahat dmderi kararlaşmıştı. Dün biz.e milyon tnciliz Graamı AfrtUftD'. 

müracaat eden bir adliy~ mübaşiri, ta-

BlR BtLGt 

ıçindc tek bir meziyet hatası bulun• l
ı.ip işinde kullanılan ve mahkcr.:ıelere 
nit tebliğ ilmühabcrlerini dağıtan adli
ye mübatirlerinin de bu tenzilattan isti
fadesi icap ettiğini bildirmiıtir. mıyaa dünyal\ln yeaane kitabı. Okıford 

J Çok haklı olan bu temenni1r. La CI. iieiTetıııikeitün nqrcttiii mukaddft ki-
i,tiralt ederiz. taptU'. 

BtR BiLMECE 

'raıtandır demirdendir 
Y edi;i hep bama.rdand .. 
Bütün dünyayı do,-ur.r 
Kendi do,rmu nedendir? 

(Cevabı )'ana) 
DW lıilllucenin CeYalx: ~ 

Gaz Elbisesi 
Nasıl Saklanır? 

Yazan: Kim. url Refet 'corur 
Geçenlerde kendisiyle görüştüğüm 

mühim bir memur ehiz gaz temizleyici 
kıt'alan hnzırlamak istiyoruz. Fakat bun
ların elbiselerini nasıl depo edelim)> rli
ye soruyordu. 

A ğıd veraecek izahatın böyle el
biseleri nlnn ve giyenler için faydalı ol • 
cnğmı zannediyoruz. 

1 - Elbise d~u: 
Gaz dbiscleri laatiktcn yaplldıklan 

için elfbae dcpolnmun kat"iyycn güneş 
görmem si IQ.zundır. Pencereler ıiyah 

perdelerle v4tyııhut kınnızı camlarln ör
tülmelidir. (Adi camlan kırmızı ynğlı 
boya ile boyamak kabildir.) Pencerelerin 
mümkün olduğu kad r §.İmale mütevec· 
cıh olm sı prlhr. Ocpolann harareti sı
fır dereceden Mğı dü memeli, 20 de
receden yukarı çıkmnrnalıdır. En iyisi 
imkanı van:ı depo hımıretini iuı ve yaz 
15 derecede tutmalıdır. Hararetin yir
miden yuk n çıkması mfırdan aşağı dü,. 
mesinden daha muzırdır. 

Deponun içeri inde i01l:inı varsa üstü 
çık kovalarla &U bulundurarak rutubet 

derecesi 45 ile 60 aruındn tutulmalıdır. 
Eğer nkei oltırnk rutubet daha fazln iae 
havalandırmak suretiyle bunu azaltmnğa 
çnlışmnlıdır. Soğuk hava cereynm )fıs. 

tiği bozu. Yazın her hafta bir kere pen
cereleri açarak depoyu havalandırmalı
dır. 

2 - Elbiselerin aadma vaziyeti: 
Elbiseleri asmak için hususi bir asma 

tertibatı vardır. Bunun üzerine evvela 
pantıılon asılır. Pantalonun üzerine de 
ceket gelir. 

Malum olduğu üzere gaz elbisesinin 
başlığı <:el.ete bağlıdır. Bundan sonra 
220 santimetre irtifaında, 200 eantimet
re uzunluğunda çubuklar yapılır. Bu çu
buklar aralan 90 nar aantim olmak üze
re yany na mı.hl ırlar. Böyle bir çubu-
ğun üzerine 1 S gnz. clbt.e.t asılabilir. 

Çubuklar kalın ve mukavim tahtadan ya

ptlır. 

Gaz elbiselerini ı;ub'-lklara dizerken 
bunların hoy sır ·yle diz.i1me1erine dik
knt etmelidir. Caz elbiseleri büyük, or
ta, küçük boy diye üç boyla yapılırlar. 

G z çizmelerine gelince: Bunlar bir 
çubuklu hususi tertibata konulurlar. Ru 
terlib tın yükadtliği 220 santimetre. 
uzunluGU 180 ntimetrc, derinliği 60 
santimetredir. Yan yana duran çubuklar 
arasında 1 S santimetre, üst üste duran 
çubukl rm aratıınd. 40 santimetre meaa
f e vardır. 

Çubukların uzwıluğu 35 santimetre, 
knlınlığı 2.5 anntimetrcdir. Böyle bir 
saldnma tertibatının üzerine 50 çift çiz
me konul bilir. 

Gaz eldivenleri için kullarulnn terti
bat: Bunun uzunluğu 160 santimetre 
olup, ceni~liği 15 O santi~tre, derinliği 

60 santimetredir. Çubukların her birisinin 
uzunluğu 20 kalınlığı 1.5 santimetredir. 
Yanyann olanlann arasındnlı:i mesafe 1 O 
snntimetre. üstüıte olanların arasındaki 

mesafe 30 santimetredir. Böyle bir sak
lama tertibatına 60 çift eldiven sığar. 

3 - Elbiselerin bakımı: 

Elbiseler aralarından bol hava geçe
cek surette dizümelidir. Senede hiç ol
mnzan iki defa elbiseler indirilerek iyice 
gözden geçirilmeli, her tarafı yoklıınma
lı. çekilip muayene edilmeli, adeta elbi
se yoE;-urulmlllıdır. Bu muayene csnnıun· 
d bozuk olduğu görülen elbiseler derhııl 
dıtan çılcarumıılıdır. 

Ku1lnnılmış elbiseler bol su ile yık n
malıdır. Gazlı yerlerde kullanılan elbi
selere bulaşan gazlar. bunları kullanan· 
lar tarafından kireç kaymağı He temiz
lendikten aonrn elbiseler depoya teslim 

olunurlar. Buna rağmen depo memurla· 
rı bu elbiseleri bir kere ılık su ile yıkat
malı ve imk-nı varsa bunları yumu~k 
bir fırça ile ve sabunlu ıu ile fırçalamalı
dır. 

Yıkan n elbiseler, ayakkabılar, eldi
venler gölgdik bir yerde kurutulmalıdır. 
Bunların güneş altında, at~ kenarında 

kurutulm lan y saktır. Bunları kurutmak 
için yapılan tertibat depodan dışarı çı· 

lcarılnrıık kullanılabilir. Fakat bunları ıs

lak ıslak depoya olmak yasaktır. 
Eldivenlerin içerisine bozulmaların 

mani olmak için biraz talk serpmek mu
vafıktır. 

Aşağıdaki maddeler clbiaeleri bozar: 
Her nevi yağlar. makine yağları, P<'t· 

rol, ben7.İn, banzol ve benZt"rleri .. 
Bundan başka dbiselerin üzerine çok 

toz konarsa yine bunların çabuk bozul
masına sebebiyet verir. Onun için daim 
elbiselerin tazlan alınmalı ve lazımgelir
sc elbi,clerin üstlerine örtüler örtülmeli

kireçle hiçbir alnkası yoktur. ı.to' 

K. k ~ d ·ı· · risirıe • ıreç aymagı enı ıncc; ıçe eıı' 

gazı rpilmi" ve klorla birle ere~ > lltı' 
bir terkip vücuda getirmiş bir ınad e ııt 
laştlır. Kireç kaymağı kiınyacD yıı;.,.. 
ldasiyum ipoklorit. yarım kla.siyuf1'1 

rürdür. (C'.a O Cl2) h'' 
K. k v k kl u dolıı>''' 

ırcç nymngı nnca - · or ~"' 
c:ehe 

le tesir eder. Klor rutubet muva ,e 
• (ıf 

de suyun tcrkibinddı.i idrojenlerı 01:$İ' 
suyun oksijenini .. çığa çık rır. Bu fİ' 

" 1 jen muhammız ( oks.idant) olarll ~ 0.,ıı 
C'dcr. f pcritin terkibini dcği tircrc 

zararsız bir hnle sokar. ~ 
kııçll 

Eğer kireç kaymağının kloru uıı~ııl' 
hiçbir işe ynramnz. Binaenaleyh :k ı1l'" 

ld "'ı 2!" 
lacak kireç kaymağı kullanı 1

" 

keskin klor kokusu neşretmcldir. ""' 

K . k v ki" . )er ,e)'1' • 
ıreç ·aymngı ren ı ııışe kl"!I 

· · de sl' pağı lehimli demir l·aplar ıçın ed~t' 

mıyncnk olursa bir iki sene deP
0
Jur· 

bilir. Aksi takdirde kolaycl'l bozu 

Denizli Halk:VinJe,, 
Temsiller ve konserlB 

verildi 1 rı""' · sıı 0 
Denizli (Hususi) - H:ıJL;evı fırıclııtt 

k . i cartı 1.e-
da hallccvi gösteri oınıtc d" f ı.,ı .. 

~ ·ı diJ I• 1: (Yanık I::fe) piyesi tcmsı e bır çD • 

vi salonu tnmamiyle doldu "'~u p•>',ı 
halk yersizlikten dı alonda. d 1;ıılcl'" 

b ·yetırı c 
ayakt seyretmek mcc urı 

J 'ı 
Temsil takdırlc alkı l ndı. ·cır"' 

• • ) ctı Jıt 
Halkevı ar Lomitesının 011u" 

d iye8 s 
amatör gcnçlt!r tnr fın an P b' k 
1 5 kişilik bir grup h lindek ~: e 
verildi. Çalınnn parçalar ço . 111 r fıtl 

1. ençlefl J) 
Bir nk nı aonr ı e S (.)ıt 

(Sönerı 
dan H lkevi salonunda d dıı 
adlı pı}es tem ıl edıldı. Bu~ 

1
3 

dol 
. 1._. b' t rnıunıY e ' " bır gun e""'e ıı;ı gı ı 8 ş1> 

k ınuv• 
tu. Gençler temsilde ço 

1 
B t 

1 
KtREÇ KA YMACI NEDiR 7 dul ar ve takdirle alkışlandı ar ~ ,11t4' 

. . çlerimıı. ı:s 

dir. 

Çok kerdcr kireç ka)·mağmın ondü- sılın sonund da gen ·ıdi. 
rülmüı gireı;le karJJtmldıiını göruyoruz. ikinci bir konser doha ıterı _ .. ..,. 

NiyaziS.~ 
Halbuki ~rec b.rmaiının aöndürülmüı_ 
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Halkevi köşesi 
1 - Halkcvi kütüphane ve neşriyat 

komitesi haftalık toplantısını yapmış ve 
toplantı semtinde bir çocuk okuma oda
sı tesisine karar vermiştir. 

'J ~~ olur. Son yıl içinde ölüm vak'alarında 
yüzde sekiz nisbetinde bir eksilme var-• L u c Va J t 1 ~ • • • dır. ölüm vak'alan ihtiyarlık ve ol-

, ' gunluk sinlerinde normaldir. Çocuk vc-~JZZZ'7.J2227.:Z?.:.Zi.?V4JJJl Jml t&"~.J B k l l b k fiyatı ise azalmışlır. Bilhassa şehirde iraz yaşlı idi. Onun ır aşmış saç arına, uruşu :u~ :::.~~».::ıa:~~: ~:::: 
l k l k lb • • k k b •l' J. • nlacak kadar azalmıştır. a nına rağmen genç a an a ını sevme a ı al Evıe!~z ~!:!in~~K:~!n 

_ 3 _ 1 yapmıştı. Anlıyordum ki hususi ka- hoşnutsuzluğunu izhar eden hu anJatmaktan sıkılmadı. Bunu sonra-
binelerde bir varlık öyle kolay kolay adam vicdansızca bir sevkülcen ta- dan anladım. Reggie'ye aynen şun-

Mar . .. .. .. .. teslim edilemez. Bu kabil hareket- kip ediyordu. ları söylemişti: 
iet . gcrıt böyle duşunmuyordu. O ı - h 1 v "''"'-betleri düşün- Yine 0 aksam Reggie Arnoldla _Bu kızı kendine metres yapa-crnıy · . k d' . . b' k enn azır ıyacagı aıu • 

7 
~ 

t• r:ı. e ıstemıye en ısını ır e- k }" d H le z'nde ve genç bir meseleyi tamik ettiler. Reggie şöyle cagvını bilmiyordum. L.aten benimle " "eg ., . . me azım ır. e ı I 
alrnu gı ye vermış,. onun metresı kız için beklenmiyerı karışıklıklar söylüyordu : olmasa bir başkası i e ayni şey ola-
heiki 1~· Bu ze~~ınf kadamdaha karşkı 1 pek çabuk çatar gelir. Ana oluyor- - Bu kız henüz reşit olmamİş- bilirdi. Sefaletin pençesinde değil 
Ol} ıraz sempatısı, a at a ço d tır. Ayni zamanda bakirdi. Vücu- miydi? Kendine ilk elini uzatacak 

\ln Ya d b wl d w b" "k um .. ah I w iinı· 1 r ımına ag a ıgı uyu Kendisinden fikir istediğim fam dunun yapısı bir ameliyata t am- adama bütün var ıgını satmağa 
nı~~ er yüzünden Arnolda yüz ver- dö şambr bu işlere alııkın bir kızdı. mü) edecek kadar kuvvetli görün- mahkumdu. 
rcL ~ Odasının kapısını kilitleye- _ Üzu"lmey' · dedi Bir kadın müyor. ERTESt GÜN 

ıı: ''e .• . beki w k d' ınız, . 
C.. ggı yı emege arar ver ı. doktoruna çocuğu aldırırsınız. Bun- Arnold daha insafsızdı Ertesi gün iki cinayet ortağı elde 

de ~nler birbi~i ardınca. ge~tiği hal- dan basit bir ameliyat olamaz. - Bakir mD Bunun ne ehemmi- vererek bana şunları söylediler: 
~1 rklı zengınden hıç. hır haber O akşam endi~mi Reggiye açtım. yeti var artık •. işin en vahim tarafı - Margerit, haydi hazırlan. Pari
'İt Yordu. Keder ve yesıne yarma 5· · J ak • t · b. k .. re~it olmamasıdır. Cabuk ondan ya- se döneceksin. Üzülme seni himaye-ı.. .. olan endişeleri inzimam et misti. ızı an amk bıs. eh~ıdy~n . ırl ertmegke Y k 
~--r §ey k . . ~ canınızı sı ·an ır a ıseyı an a a - kamızı sıyıralım. Sanki lngilterede siz bırakmıyacağız. Fa at yavrum, 
~.l'acaJc onuh' mu a~d~meBtı?ı pakrça- tan güç bir şey tasavvur edebilir mi- gönlünüzü eğlendirecek kadın mı bil ki aana ait olan bir mesuliyete 
?turdu.. ma ~yette ! .ı. ır a şam siniz ? Regginin çehresinde bir tu- kalmadı? Şu Parisli fahişeyi bura- ortak olamayız. Bir cinayete ortak 
lfade :ıu otel~n sahıbı ona borcu~u haflık hasıl olmuştu. Gözleri bakış- ya kadar getirmek hata idi. olmak içinse bizden yardım bekle
di. Bu hen bır4 hesap ~u.slası !?etir- larmı kaybetmiş, tebessümlerinin lngilizce bilmemekle beraber ko- me. Jngilterede bir hayata tasaddi 
~ea!ae k esj. .. 

8
k saa~ ıçınded ode._~- yerine bir hiddet, bir sinirlilik mas· nuşma tarzından mükalemelerinin etmenin cezası çok büyüktür. Bura

Ilı bildird'n ısını apı ışarı e ecegı- kesi kaim olmuştu. Ona istediğiniz mahiyetini anlıyordum. Beni bir da ahlak kaidelerine çok saygı gös-

B\l teh~'d' ld v k A kadar uzun izahat vermeğe çalışınız. paçavra gibi başlarından atmak isti- terilir. 
"°ld Reld· ıMın ya~ı ıgı a. şamk br-

1 
O anlamak istemedikten sonra anla- yorlardı. Allahım, bu mülevves insanlar 

ttrrı· ı. argerıt onu yıne a u t 1 ktı Bir müddet oizli gizli konuştular. bana ahlak kaidelerinden bahsedi-•Yecekt' F k .. l ..... d mamış ır, an amıyaca r... "' (B'ıtmedı·) 0 tad 1
• a at goz erı onun e Anlattığım hadiseden hayret ve Arnold aramızda geçen vak'ayı da yorlardı. 

~ ar çok karanlık ihtimaller do- ••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••1 ••••• 1 •••••1 •••••••••••••••••••••••••••• 1 • 11" 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arı!'~~du ki, odasının kapısını açh. s ti d k d k e e 
~ .. 

0 

.~adın kandırmakta mahirdi. ovye er e a· ının m ev il ~~r.erıtı elde etmekte güçlük çek-

Ç()~ hna mukabil sözünü tuttu. Bu •••••••••••••••••••-••••••••••••••• 
~ ~ 'llsusi mülakattan 24 saat son- K d K 1 •• s 1 s • h 
~~~i't.!'~:.~~gr~~:!:.ı.y~1:: ~ a ın Ü tur - osya ~ ıyaset aya-
b; .... ı:;.t"k:~dfn~~=t~t:::: tında erkekle hukukta rnüsa vidir ... 

artma nisbetinin daha fazla kabarması-
ııın muhtemel olacağı tah~ edilmek
tedir. Izmirin b::zı kazclnrn:._.ı ve köy
lerinde kız kaçırma vak'nları son yıl 
içinde artmıştır. 
Mcselrı Izmir ağırceza mahkemesinde 

mevcut dosyaların dörtte üçüne- yakın 

nisbeti loz kaçırma, cebren kız kaçırma 
ve kirletme suçlarına nittir. Izmir vila
yeti içinde kız kaçırma vak'alarmın en 
fazla cereyan ettiği kaza, Menemen ka
zasıdır. Foça ve diğer kazalar, Mene
menden sonrn gelmektedir. 

Bu netice üzerinde muhakememizi 
yoklaya biliriz ... 

Neden Menemen kazasında kız kaçır
ma vaik'alan daha fazladır. 

935 yılı nüfus tahririnin nüfus umum 
müdürlüi,rünce neşredilen rakamların
dan Menemen ve Foça kauı.lannm nüfus 
nisbetkrini çıkara biliriz: 

l - Menemen kazası : 21222 erkek 
nüfws, 15325 kadın nüfus ... Kadın nis
bcli yüzde 41 dir. 

2 - Foça kaz.ası : 4880 erkek ve 3768 
kadın niifus ... Kn<lın nisbeti yüzde 
43.G dır. 

NEDEN KAÇIRIRLAR? 
Görülüyor ki en fazla kız kaçırma 

vak'alanıun cereyan ettiği Menemen 
kazasında erkek nüfus kadın nüfusun
dan sa~ca 5897 k~i fazladır. Aradaki 
fark beşte bir nisbetindedir. 
Ağırcezada cereyan eden kız kaçır

ma ve buna mümasil vak'alann safahatı 
kız kaçırma vak'alarını doğuran amil
leri bir ikaç kısma ayınnaktadır. Bunla
rın en başında kız tarafın erkek tarafı~ 
c ağırlık > istemesi gelir. 

A) Erkek taraftan ağırlık 1stiyen köy
ler, erkek nüfusu Mkim olan yerlerdir. 
Burnlarda kız nüfusu daha azdır. Kız 
taraf, erkek tarafa kızın cihazına sar
fedilmek üzere 200 liradan 800 ve hatta 
1000 liraya kadar ağırlık ister. Erkek 
taraf bunu hazırlamak için çalışır, çaba
lar, muvaffak olamayınca selameti sev
diği lozı kaçırmada bulur. 

B) Düğün masrafından kaçınmak için 
de kız knçırma vak'alarına ağırcezada 
tesadüf edilmektedir. 

C) Kız kaçırma vak'alannı:n mühim 
bir kısmı danışıklıdır. Erkek, bazı köy
lerde erkenden kızın namzedi olur. Fa
kat evlenince köylüye kaz.an kaynatmn
sı icap eder. Bunu yapmak istemiyen 
kız ve erkek tarafları anlaşırlar. Erkek, 
hazırlıklı olarak kızı kaçınr. Kız tara
fı da usuR!n bunun davaclSl olur. Mah
kmeye gidilir. Erkek kıza talip olur. 
Nikahları kıyılır. Cezası da bu suret
le tecile uğrar. 

Ağırceza mahkemesinde cereyan eden 
kız kaçırma davalarının yüzde doksanı
nın hükme iktiran ederek tecile uğra
dığı görülmektedir Bu nokta da kız ka
çırma vak'alarını ha7.ırlıyan sebeplerin 
incelenmesi bakımından ehemmiyetli
dir. 

----------------------~ ....... telif nişanlar almışlardır. Bundan başka met, hususi bir ehemmiyet atfetmekte-
~tck1old, Margeritten bir tren önce 
~şılıet etmişti. Londrada genç kızı Sovyet idaresinin tesisinin daha ilk p•ı 1 
lt"di Yad? yine 0 oldu. Kendisine günlerinde ilan edilen kadın erkek tam ......... J O ....... .. 
hul'rrı e !len emanete sıkı sıkıya hukuk müsavatı, bu kerre, Stalin kanu
~1~tkar olan bir centilmen tavrı nu esasisinde bir defa daha tcyid ve tev- •••••••••••• 

Okuma odası pek yakın bir zamanda 
faaliyete başlıyacaktır. 

2 - Bu gün saat on yedide evimiz 
\emsü kolunun haftalık toplantısı var
dır. 

Tehdit 
Yapılmış mıdlr? 
Dün birinci sulh ceza mahkemesinde 

bir ölümle tehdit dnvasııun duruşması
na başlanmıstır. Hadisenin m:ılıiyeti 

şudur: 

Hncı Bekir adında bir adam, lkinc.i 
Aziziye mahallesinde oturmakta ve ken
disi biraz da pnralı olarak tanınmakta
dır. Müst<>kinin iddiasına güre, kom
şularından lsmnil, Hatice ve Hanife bu 
zatın paraJı olduğunu ve kendisine pa
ra sızdırmanın kolay olncağmı düşün
dükleri için, geçen ~:.in kendisini ölüm
le tehdit etmL~ler, başını, gözünü yara
laml§larmış ... 
Hacı Bekir, iddia makamına müracaat 

ederek hayatının tehlikede olduğunu id
dia etmi5 ve suçluların kefalete bağlan
masını 1stemi§lir. Müddciuınumilik mey. 
danda bir hadise olmadığını nazara ala· 
rak funme davasına iştirak etmemi§, 
dosyayı birinci sulh ceza mahkemesine 
vermiştir. Bu davanın duruşma safha
sın<la garip vaziyetler meydana çııkmış
tır. Dün, Kazım adında bir şahit gel
miş ve ifadesinde şı.mlan söylemiştir : 

- Ben hayatımda yalan söylemi{ 
adam değilim ... Bu hadisede sokak or· 
tasında bir gürültü oldu amma, kim ki
mi dövdü, kim kimi yaraladı, bunun 
farkında değilim! ... 

Bu şahide wbligat yapılmadığı halde, 
mahkemeye gelip şahadette bulunması 
nazarı dikkati celbetmişür. 

Hakim şahide sordu : 
- Sana tebligat yapıldı mı ? 
- Hayır! 

- Seni buraya kim getirdi ? 
- Mü teki Hacı Bekir! 
Hacı Bekirin bu sahidi getirmediliı 

bil~kis suçluların ifadeleri üzerine mah
kemeye geldiği anlaşılmıştır. 
Hakinı şu kararı verdi : 
- Gelmeyen şahitlerin celplerine '"' 

dinlenen şahit Kazımın tebligat yapı]. 
madan gelmesi sebebinin netice} hUkttm
de nazara alınmasına ve bil şahidin ilk 
tahkikattaki ifadesiyle, mahkemede ver. 
diği ifade arasındaki mübayenetinin hal
li jçin, komiserin şahit olarak ce.Jbm. 
ve duruşmanın bir ay sonraya talikin~. -

· l=l,ad o 
ANKARA RADYOSU 

Öğle nep-iyab 
Saat 

12.30 - 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 

12.50 • ı 3.15 PJ~k: Türk musikisi ,. • ., 
halk şarkılım 

13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler. 

Saat 
16. 30 - 18.40 Plak neşriyatı 
18.35. 19.10 Çocuklara karagöz (Kü

çük Ali) 
19.10- 19.35 Türk musikisi ve halk ,ar-

kıl arı 

(Hikmet Rıza ve ark.adat
] arı) 

19.35 - J9.50 Saat ayan ve Arapça nq-• ._Je.i ·~~·· Reggi'nin kendi müda- sik olunmuştur. Filhakika, kanunuesa
~ ~ U:zerine vadlarını hatırlıya- sinin 122 inci maddesi cıkadının, ekono
~ ~n~ kızı davet ettiği hissini ver- mi, devlet, kültür, sosyal-siyaset hayatı-

Kadınlar arasında 
rekoru kıranlar 
vardır. Sov yetlerde 
anneliğe çok ehem
miyet veriliyor 

pilot bayan Osipenko, muhtelif irtüa dir. Memleket dahilinde, kadınlara ve 
kadın rekorları kırml§, Grizodubova çocuklara tıbbi yardımda bulunmak 
da son zamanlarda 4 yeni beynelmilel üzere 4.175 dispanser vücuda getirilmiş
sürat rekoru tesis eylemiştir. tir. Çarlık Rusyasında hastanelerde ve 

Sovyet kadınları, memleket önderle- çocuk doğumla evlerinde, doğum için riyat 
rinin kendilerine gösterdikleri itimada ancak 6.824 yatak mevcuttu. Bugün 19.50 - 20. ı 5 Türk muai1ciai ve halk tar· 

li 1'tıyordu. nın bütün sahalarında erkeğin aynı hu-
~ltf~~~ Park otellerinden birinde kuka malik bulunduğunu> bildirmekte
~ bir ır 8 J>arhman tutmuştu. Kapı- dir. 
~iiheYyot~ınobil Margeritin emrine Kalk1nma ve yapıcılık seneleri zarfın
~c~ on "ı ıdi, İnci gerdanlıklara ge- da, milyonlarca çalışan kadın, mutfa.k-
~ti ar da ay sonuna kadar ge- tan ve ev işinden, fabdkaya ve kolkhoz ........................................ . 
'l~lk Saadeti bu kadar yakında idarelerine, Sovyct otoritesi organları- men ayni olarak tecelli eylemektedir. 
"·Jı.L ··•11 ten h il tit"l ·ı i l""b t l Kadın mühendis ve teknisyenler or-~~e'- .. sonra aya erinin ger- na, ens u ere ve ı m tt ora uvar ara 'it ~b·""ı u:zcre olduğuna inanma- geçmiş, otomobillerin, traktörl9l'in ve dusu da, her sene gittikçe daha büyü-

l\1a ı miydi) • harman makinelerinin volanına otur- mektedir. 1936 senesinde, yalnız büyük 
tt rRerit · · b h b b t S t k d · h kla endüstride, mühendisler ve ~lr--:~·en-,11_ ıçın u ayat in ir ge- muş ur. ovye a mı, a~nı a ra ma- ~.) 

......._O l<lrını andırıyordu. lik bi rmesai arkadaşı sıfatile yapıcılı- Jer arasında, 82000 kadın çalışmakta idi. 
~tÇekte rnu~teşem apartımanda ben ğın her sahasındaki müessese ve idare- ilim sahasında çalışanların yüzde 30 u 
'"-d n bır h l k b l edilm' ı·r kadındır. Kadın doktorların adedi, In-"' ..... lltrı ~ Prenses ayalı sürü- ere a u ış ı . 
··~ .... h · 1 atak od · · h l iki bcs yıllık plan devreleri zarfında, kılapdan beri 20 de.fa daha büyümüştür. ti: er .. am, ıstıra at sa o- . 
-.a) Run L k b k · ki ) · · " u"stahdem kadınla ' kt Sovyetler birliğinde, bugu"n, yüzJerce )i;ı_ erıiy0 d O<\<! a aş a çıçe er e l§çı "'" m • rın mı arı, _ 

aj"41t bir aiakau. ~egg~ hakkımda bü- 5 milyonda~ ~~:Jaya ?.kmıştır. B.u~~ mektep müdürü, profesör, asistan, do
~ tı~a f· gost~rıyordu. f ngiliz Sovyetlc-r b.irlıgı mıllı ekonomısının çent ve saire sayılm::ıktadır. 1936 ted
~~C}'~ ~r~alarından birivle miiza- muhtelif sahalarında 9 milyon kadın rb; senesinde, Sovyetler birliğinin bütün 
~~ S>cr~ırış.tiğini, pek v~kında be- çalışmaktadır. yüksek mekteplerindeki talebenin yüz
lt~~ırn enın ~n sevimli bir yıldızı lnkılapc1an evvel, ücret ve giindelik de 39, 4 ünü kadınlar teşkil eylemekte 
~ Cilccc ~ .tc1!'ın ediyordu. Saadet- alan kadınların yarısından fazlası hiz- idi. 

~ "'~Rİ b~ı sanıvordum. metçi!Lkte, dörtte biri de büyük arazi sa- Diğer taraftan, fabrikalarda, sovkhoz 
~~i\srrı 1'l ~a:z Yaslı idi. Fakat onun hip~er'. ve zengin köylüler ~:zdind~. g~n- ve kolkhozlar<la, binlerce sta.kanovist 
'bi .~öl bak çlar•na, alnındnki buru- dclıkçı olarak çalışmakta ıdı. Bugun ıse kadın, en mükemmel iş ve çalışma nü
~ tıı 'evrn kınadan genç kalan kal- Sovyetler birliğinde, çalışan kadınların munesi vermektedir. 
') ~"Cltrıl~ h ~abi!di. Heyhat, hayat-j büyük ekseriyeti, miitahassıs endüstri Kadın pilotlar 
• 

1
lirtn e f ıç bır. şey olamaz. Bir 

1 
işçisidir. Mesela ziraat makineleri en- Kadın pilotlardan Osipenko ve Grizo-

~•lık~ ~ .hır hayattan sonra I düstrisinde, biltün maden tornacılarının dubova, Kızıl kumandanları ve şefleri-
~c ~lad ı~tı~balimin teressüm yüzde 24 ü, bütün burgucuların yüzde nin karıları arasındaki enerjik propa

• .. le._ I ıgı nnlarda bazı haki- 74 ü ve bütün eğecilerin yüzde 38 i ka- ga.nda faaliyetleri ve askerlerin kültürel 
4 '"ı a• b 1 1 ''>ir•' ,..rnıı u unuyordum. dındır. Kadınlar erkekler arasındaki seviyesini yübeıtmek hususundaki mu-

~ ~" .. uğa ilk ihtarını nisbet, diğer endüstrilerde de hemen he- vaffakiyetli çalıpıalan .ebebiyle, muh-

tamamiylc layık olduklarını tam suret- bu yatakların miktarı, 81.642 ye varmış- kılara 
b t tm. l dir So k 1 (Servet Adnan ve arka-te .is a e ış er . vyet adını, mem- tır. Çocuk bakım evlerinde eskiden 

lekcti .iCare etmek hususunda da ken- yalnız 550 yatak varken, bugün bu ya- datlan) 
disini g&termiştir. Halen Sovyetler bir- takların adedi 627.817 ye çıkmıştır. 20.15. 20.30 Plakla dana muaikiei 
Jiğinde muh~lif sovyetlerde mebus ola- KADINLARIN SENELtK 20. 30 - 21 Türk musikiei •e halk tarh 
rak 411,739 kadın vardır. Sovyetler bir- llıfEzUNlYETLERt. lan 

"k k So (Salaheddin ve arkada-. liği yu se vyetine mebus seçimi ha- Bütün çalışan kadınlara Sovyetler ...,-
kl ..ı_ • • lan) zırlı arı ut"Vresinde Sovyet kadını, ye- Birliğinde 4 aylık izin verilmek~ ve bu 

k --..t ıl 21.00 • 21. IS Ajana haberleri ni anwıu e~nin halka anlat ıp ta- mii<ldet 7.arfmda gündelik ve yahut iic-
, __ -.l- 21. J S - 21.SS Stüdyo aalon orkestrası nıttınw141sı .. ~,.. ve seçim mıntakalannın retleri kendilerine tam olarak öden-

teşkilatında mühim vazifeler görmekte- mek~r. Yalnız 1926 senesinde bu ISTANBUL RADYOSU 
dir. Sovyetler Birliğinin en liyakatli husus için 560 milyon nıble sarfedilmiş- öile IMlfl'İyab 
kadınlan, seçim komisyonlanna ha tir. Bu sene içinde, Sovyetler Birliği Sut 
ayrılmaktadır. Nitekim, tanınmış men- hükUmeti, fazla çocuklu analara yar- 12.30 Plakla Tür'k muailüai 
sucatçı stakanovist Simonyenkova, mer- dım olarak l milyar nıbleye yakın para 12.50 Havadis 
kez seçim komisyonunda azadır. Si- verecektir. 1937 senesinde ~ocuk bakım 13.05 Muhtelif plak nepiyab 
monyenkova, 26 seneden beri istihsal evleri inşası ve tedviri için bir milyar Alqam Defl'İyab 
sahasında çalışmaktadır. Stakanovist nıble, çocuk bahçeleri için bir milyar Saat 
hareketine iltihak cden1erd~n birini teş- 167 milyon ruble ve doğum evleri ıçın 18.30 Plakl• dana musikisi 
kil edm Simonyenkova, bugün 210 wz- de 448 milyon ruble tahsis olunmuştur. 19.00 Osman pehlivan tarafından ha11c 
gah idare etmekte ve ayrıca çok bü- ÇOCUK MOESSESELERl farkıları 
yük bir sosyal faaliyet göstermektedir. Sovyetler Birliğinde çocuklar için ya- 19.30 Konferans: Doktor Salim Ahmet 
Otoritesi, fabrika sahasından çok daha pılan müesseseler şebekesi genişlemekte 20.00 Sadi ve arkadaşları tarafından 
geniş mıntakalnrı kaplamaktadır. her gün daha fazla bir hızla devamda- Türk musikisi ve halk şarkıları 

Çarlık Rusyası devrinde, şark cihe- dır. Çocuklar içm halk yemekhaneleri 20.30 Ömer Rıza tarafından Arapça aöy. 
tinde, milli mıntakalarda kadının vazi- ve daha diğer müe~sat da vücuda ge- ]ev 
yeti, çok daha feci ve ağırdı. Bugün ise tirilmektedir. 20.-15 Semahat ve arkadqları tarafın. 
o mıntakalarda yüz.lerce sosyal işçi ve Kadınlara gelince, her gün daha fazla dan Türk musikisi ve halk prkılaıi' 
propagandacı yetişmiş ve oralardaki ka- miktarda ist.Dısal işlerinde verimli ola- (saat ayarı) 
dmlığın umumi seviyesini gün geçtikçe rak çalışmakta ve sosyal hayata ve kül- 2 1. 15 Orkestra 
daha yiik.'leğe çıkarmakta bulunmuştur. türel ve ekonomik blkmma faaliyeti- 22. 15 Ajana ve borsa haberleri 

SOVYE'I'LERDE ANNELlK. ne mibbet bir tarzda i§tirak eylemek1e- 22.30 Plakla M>lolar, opera ve operet 
~vyetler Birlii.inde. anaeliie, hilkA- 1 dir. parçalan 
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Utanılacak 
Kara Günlerim 

1929 da Yunanistan 
hudutlarını Türkiye
nin ileri hudutları ad

dederim,, demişti 
---0--

....................................................................................... 
Bu sözler bugUn tama
men tehakkuk etmı,11r 

_ 2 _ lyatak odaaına ğirdi ve hazırl~mıt oİdu·ı · Sonn.Sandres beni müdafaa ederek: Atina (ikinci Teıri.n) - D. V. Ve-
- Bir bafta kadar daha beltliyelim. ğum bavulumu ve odanın vaziyetini göz- - Huta olduğunu gömüyor mu.su- kirellia, Etnos gazetesinde neırettiği bir 

Bir yerden para alacağım, 0 zaman ev- den geçiriyordu. Sonra bana dönerek: nuz. ne için onu rahatsız edelim> makalede diyor ki : 
lenmek için bir imkan bufuruz. - Nereye gidiyorsunuz) Dedi. Fred birdenbire kızarak bana c Bay Tevfik Rüştü Arasın 1929 

Diye cevap verdi. - Size evvelce aöyledi.m. Ben artık doğru döndü. ve: da aöylediği aözler, peygamberlik 

Biraz müteessir olur gibi oldum. Fa- burada kalamam, sizi terkediyorum. _ Haydi git .•• Elbiselerini deiiftir, gibi tahakkuk etrnİltir. O vakit cYuna· 
kat bu teabhüre ehemmiyet vermedim. O tabancasını çekti ve ben de birden• hazırlan .• Dedi. nistanın hudutlannı Türkiyenin ileri hu· 

Fredin aöylediği hertcY benim için bir bire haykırdım. Sandrea hemen koıarak Yatak odama gittim. Siyah elbiseleri· dutlan addederim.• demiıti. O devirde 
hakikatti. · içeri girdi ve ona dönerek: . k • ._ d .. .. aldım 1 Türk - Yunan yakınla.tma.sınt hayal ad-

mı ve şap amı gıyere"' par esumu · ı 
Fakat bir hafta sonraki salı da tekrar - Yahu karına ne yapıyoraun) w • dedenler çoktu. Bugün aklı başında olan 

l di B. dab-'-· D' ''d hal . F d d . f Dışarı çıktıgım zaman Fred koluma gı- h y 1 h T" '- b d t1 w al parayı alamadığını söy e ·. ır ~• ıye mu a e ettı. re e gen ır- . er un an ı ve er ur"' u os ugu • 
rerek hep beraber merdivenlerden ınme- 1_ l ._ dır 

salıya tehir etti. Oçüncü hafta da böyle- (ayarak: 

1
11;1~ amaıı.ta . 

likle geçti. Fred bu suretle bana bir aü- - Size aidiyeti olmayan şeylere ka- ğe başladık. Büyük caddenin bir köşe- B. Rüştü Ara• ile her kargılaıtığım za-
rü mazeretler beyan edip duruyordu. Bu rışmayınl sinden tramvaya binerek ıC:trİn cenup man, o eaki sözlerini hatırlatarak: 
geçen zamanlanmızda ben ona dışarıda Diye bağırdı. F red konuşurken San- cihetindeki 61 inci sokağa gittik. Bu so- ı - Sözlerimi hatnlıyorsunuz değil 
ne yaptığını sormıyordum bile ... Yalnız dres etrafında döndü. Sandresin eli bu kakta 204 numaranın önünde durduk .. nıİ} Tam bir peygamber olduğumu an· 
bildiğim bi*Y varsa o da her gün saat esnada elbise dolabına çarptı ve taban-ı Burası büyük bir apartımanJı. Antrede 

1 

)adınız.> der ve güler. 
onda aynlması idi. Ayrılırken de ken· ca tlni olarak ateş aldı. Sandres sol elin· f red kulağıma eğilerek: 1 Yunan milli hükümetinin reisi B. Me
disi ile konu~bilmem ve ayni zamanda den yaralanmıştı. Yaradan çıkan konlar _Sen Josef Corci ile beraber içeriye taksas da, son günlerde iki millete hita
kendiai için gdccek bir takım haberleri birdenbire Frede, nedamet getirdi. He- girerek asansörcüye Eva Morganın daire- ben neşrettiği beyannamede: cYunanis• 
ulaıtırabilmem için annesinin evinin te· I men tabancasını cebine koyarak Sandresi . d I l d w ._ S 

1 
tan ile Türkiye arasında hudut bulun mı· 

~ sın e o up o ma ıgını soraca~sın. onra 
lefon numarasını vermişti. Bana söylemiş l duş salonuna aldı, yarasını sıırmaga baş- k ık b. d . . _,_. d-emz yacaktır. O gün yakındır.> diye ilan et· . . . . yu arı ç ın ız e sızı taKıp e ...., ... · 
olduğu gibi kendisinin mübadele işleriy- 1 tadı. Sonra hana dönerek akısının bera-1 . . . . A .. .. miştir. 

w . . So • b d k . 'ki • . k d'I . J osef Corcı benı ıçerı aldı. sansorcu 8 .. .. T·· ._ 1 . b .. l .. le meşgul olduE,'llnU zannediyordum. n· erce o tora r:ıttı erım ve en ı erı·, E .. .. .. k 42 ı ulun ur~ gazete en u soz er ıçın 
1 h• • d·w• .. b . b. d 1 . 1. k d b d h. b. ·va Morganın dorduncu atta nu- k .. ı~aı . l ...._ı· B ra arı ıssettır ıgıne gore u ışte ıra e- nın ge ınceye a ar ura an ıç ır yere, w . . . coş un muta ıı ar neşretmıı eruır. un-

riyle ortalc olduğunu anladım. 1 ayrılmamasını tenbih ettiler. Korkudan j marada oturdugunu ııöyledı. Bm yukarı lardan Ulusun yazısı hususi bir ehemmi.-
Ben ona itiraz etmedikçe üç haftadan· adeta hastalanmıı gibi idim. Yatağa çıkarttı. Asansör yükselirken Fredle San- yeti haizdir. 

beri evlenmemizi tehir ettirmesindeki se· I uzandım. Sandres ve f red gelir gelmez' drcsin merdivenlerden yuklln doğru Kemal Atatürk.ün naşiri olan bu ga· 
bep acaba ne idi.) Bunu bir türlü anla-1 kalktım ve hemen onlara akşam yeme-: çıktıklarını görüyordum. Biz Corci ile ba-

1 

zete, iki müttefik milletin işbirliğini te
mıyordum) .• O her defasmda da bir 

1 ğini hazırlamağa başladım. F red benim yan Morganın dairesine doğru çıkarken barüz ettirirken, Metaksas idare&nin Yu

türlü parayı alamadağını söyleyip duru- 1 korktuğumu ve nel~.r düııün~üğümü id· 'ı onların da oraya gitmelerini bir türlü nanistanı canlandırmış, inzibat altına al-
yordu. rak ederek hemen soylenmcge başladı: anlayamadım. Fakat hasta olduğumdan mıı ve kuvvetlendirmiş olduğunu da ila-

Gwittikçc. yav~ı yavat sa~r~ağa baş· - S~i .ne kadar sevdiğimi sonra ö~- 1 nereye gittiğimi ve Fredin de ne yaptığını Ye etmektedir. 
Jadıgımı h11sedıyordum. Bır gün bunun reneceksınız. Yalnız bana 7.nman verın b'I . d D" d" ..... Josef C 1 Bütün Türk gazeteleri, Türk ve Yu-

t j ı mıyor um. or uncu .• o. •• a or-
sebebinin ne olduğunu Frede sordum. O ve ne söylersc.ro yapın. . 42 al d . . k sını ,..' l<l nan ordu ve donanınıılarımn bir tek or-

1 

. . cı nuınar ı aırenın apı r- ı. 
da: Artık bu vnk adan sonrn o bem evde b' du ve donanma olduğunu tebarüz: ettir-

_.. b 1 w h' b. 1 d b k Sonra kapı güler yüzlii genç ır bayan - Zanneaersem ge e o maga ha lı- ıç ır suret e parasız ve gı asız ırn ·mı- ınişlerdir. 

1 
d B. d d. d d 1 'tarafından ac;ıldı. 

yorsun.. . .. .•. yor _u. ~r. er 1m varsa o a ev e ya· 
1 

• • Kemal Atatürk.ün iş arkadaşlarından 
Diye cevap verdL Bu şuphelendıl;ım nızlıgım ıdı. Bu sebepten artık evden - Ne ıstıyorsunuz~ Atina sefiri B. Ruşen Eşref, geçen gün 

bir §eydi. kaçmağa teşebbüs edemiyordum. İyiden Diye sordu. Corci: Averofta şunları söylüyordu: 
- Daha biz evlenmedik ki... iyiye Fredden korkmuştum. Fred kcn- 1 - Birkaç dnkikn sizi rahatsız edebi-: cMekteplerimiz için yeni tarih kitap-
Diyerek ona ihmalciliğini hatırlattım. disini bana yeni bir tarzda göstermişti. lir miyim) ı ları yazmalıyız. Mazinin kahramanlıkla
- Pek ala canım 0 kadar telaş el· Onun ne olduğ~nu .. bil~iyordum, yalnız 1 Dedi. ~ay~n Morgan bizi içeri kabul n_nı unutmayarak ge~çliğe yeni haleti ru-

meyin .• , Elbette uvleneceğiz. 'tabancasını benım ~-zenme. kull~.nr_na~t:' 
1 
ederek nıısafır odasına aldı. H emen bu ~ıye a;ııl~mal~yız. B.ız de, s~ltnnala .kaqı 

Bu mqkuk cevap bende soğuk bir dü- zerre kadar tereddut etmıyccegını bılı- esnada kapı bir daha çalındı. Bayan Mor- . ısyan ettık. Sız yeru Yunamstanı, bız de 
ıünce bıraktı. O anda çözümün önünde !yordum. Korku beni apartımanda adeta' gnn kapıyı ııçmnğa gitti. Ve yanında 'yeni Türkiyeyi kurduk. M. Metabasın 
başka bir F red görüyordum ilk defa 1 hapse mahküm etmişti. j F dl S d ld • h ld d .. d- 1 açıkça söylediği prensipleri benimsemeli-. ı s· f • .. • ·re e an res o ugu a e on u. . 
olarak bu adamda benden "izli biro."y ır ha ta daha ceçtıkten sonra uınıt- 1~ b h . f ' d d ' ' yız.• ., ...- . . • ~ -ıcp era er mısa ır o asın a oturuıKc;n 
olduğunu sezer gibi oldum. Birdenbire sız hır surette ne ynpacagıını düşünmege Sclanik yıldönümünü dün bu haleti ru-

b 1 G .t "k .. k " I . I Fred kadına seslenerek: h. .1 .d 'k hiddetlenerek aealendim: aş amııtım. ı tı çe muı u vazıyet e· ıye ı e teaı etti . 
d ld • .. ·· d - Paranız nerede) - Söyleyiniz ne vakit evleneceğiz) re a ıgımı goruyor uın. il - Selanik işgalinin yudönümü: 

Sö 25 k 933 k Dedi. Bunu işitir işitıne:ı: bembeyaz 
- ·•yledim ya param yok bekleme· l inci teşrin uncu günü a şa· Sclanilc. işgalinin yıldönümü münasc-

ğe mecburuz. mı benim için hayatımda hiç unutamıya- kesildim. Madam Morgan Frede hayret• betiyle yapdan tezahürleri kral aşağıdaki 
Bu, boı bir maaz:eretti. Birdenbire ke- cağım bir tarihtir!... le bakarak: sözleri ile tefsir etmiştir: cBir taraftan 

limeler ağzımdan dökülüverdi: Fredle Sandres takriben akşam saat - Benim hiç param yok.. sükunet ve vahdetine kavuşan Yunan 
- Eğer benim ile evlenmek istemi- 7 de apartımıına geldiler. Yarım saat Diyebildi. Fred tekrar sordu: milleti, terakki yolunda ilerlemektedir. 

yorsanız. bırakın ben de sizi terkedeyim. sonra Fredin diğer nrkadaş1anndan Jo· - Çantanız nerede> Diğer l~uaftan mazideki kahraman ve ka 
- Hayır, bu olamaz:. Beni terkede- sef de geldi. Oçü birden misafir odasın· - Bitişik odada.. hııdayı hasımlarımız bui,?Ün en iyi dost· 

mezsiniz.. da topla_.nm1şl~r~ı. F~e~ bana kahv.e yap- I Fred içeri odaya t..:Jerek İçerisinde üç !arımız olmuşlardır. Biz de onların en 
Bana acaip bir surette bakıyordu. Onu mamı soylemıştı. Gıdıp kahvelerı Y~r>- ,dolar bulunan bir çanta ile geldi. Dolar• iyi dostları olduk. Bugün birbirine bağlı 

görmemek için kafamı yukarı doğru kal· tıktan sonra bulundukları odaya dogru lnrı kadına göstererek: olan bu iki müttefik millet, Balkanlı müt-
'dırdım. Elindeki tabancanın parıltısı göz- giderken Frcdin neler söylediklerini i~i- ı:::~ b .. Ü I tefikleri ile birlikte varlıklarını, medeni-
Jerimi kamaştırdı. Hemen haylurmağa tiyordum. Arkadaşl.:mna: ~ ~ger ut ~ para ;,;~nız bu ;ada~- yetlerini dünyanın bu kö,esinde sulhü 
batladım. O tekrar ederek: - Bu ııkşam onu dıı Ler:ıher alına· sa ız e yapacagımızı 1 ı)•oruz. u a • temine hasretmektedirler.> demiştir. 

- Beni terk.edemezsiniz, eğer terke· lıyız:. Diyordu. şam Luraya gelenleri hem baslıracagız Bütün ~azeteler bu sözlerin canlı bir 
CJerseniz evvela sizi sonra da kendimi öl- Ben: ve hem de cürmü meşhut yapacağız. hakikati meydana koyduğunu ve Yunan 
dürürüm 1 •• • - Nereye~ O ve Sandres hemen tabancalarını l milletinin samimi hislerini ifade ettiğini 

Diye tehditte bulundu. Haykırmamı Diye sordum. O: çektiler. Fredin tabancası gayet küçük tebarüz ettirmektedirler. 
birdenbire korkarak kestim. O da taban· _ Bir baloya.. fakat Sandresinki büyük ve korkunç bir· lll - Arnavutluktaki Rum mektep-
casını cebine yerleştirip (Şimdi dönece· Diye cevap verdi. Çok ha ta gibi şey idi. Fred bana dönerek: feri : 
ğim) diye dışarı çıktı gitti. Gider git- idim. Baloya gitmek bana ne kadar uzak- - Zil çaldığı zaman hemen kapıyı Arnavutluk hükümeti, Rum mekteple-
mez ben de hemen bavulumu hazırlanın- h .. açacaksınız ve gelenleri içeri alacaksınız rinde Yunanca okutulmasına müssade et· 
ğa başladım. Çok şaşırmıı idim. Müm- - Maalesef gidemiyece~im, dün ge- ve sonra hatırlayınız ki bu otomatik ta· I mi' olduğundan, bütün gazeteler cAr· 
kün olduğu 1-dıır çabuk kaçmayı istiyor- ce sabaha kadar hiç uyuyamadım r hat- Lancada on kurşun vardır. navutluk hükümetinin Yunan dostluğu-
dum. Fakat ne çare ki daha ben toplan• sızım .. Dedim. Artık herşeyi anlamıştım .. Şimdi l're· nun kıymetini takdir etmeğe başladığını 
mazdan evvel o Ton Sandres ismindeki f'red bana tehditkar bir bakış fırlattı. din kim olduğunu ve benden ne i:>tedi- j ve bu hareket.İn müstakbel bir işbirliğinin 
bi~ ar~adaıiyle beraber geldi. F red Tonu - Acaba hasta mısınız yoksa değil l ğini de öğrendim. 1 mukaddemesı sayılabileceğini• tebarüz 
mısafır odasında bırakarak bulunduğum misiniz: belli değil kil... 1 - BlTMEDt - ettirmektedirler. 

,M<ıi'l.-wuamcmrr~mx~~~, 

Kırmızı = Sakallı 
Burada ..• Benim kaptcısa olduğum birlAz daha unutuyordum. Dedim a ... Bu
yerde bir cinayet olsun ... Düıündükçe gün sersemi iğim Üzerimde .•• Bir de kö
tüylerim diken diken oluyor.. mürcü geldi sahi ..• Hem de B. Renenin 

Pilon, kadını teskine çalışarak ilk au· oturduğu katı •ordu. 
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Genç kız gözlerini açtı 
Bir sevinç çığlığı kopardı. Yerinden sıçradı 

ve hınçkıra kınçkıra kendisini mühen~ 
disin kolları arasına attı. 

Langle, Elaa Vingain bu sözleri üze· ı Siz beni. hiç yanılmıyacağıma cm~ 
rine hayretle iki adım geri çekildi. olduğum bir noktada sukutu hayale uı· 

- Ne diyor.unuz, Diye bllğırdL Bu 'rattınız. Beni aldatacağınızı ull habn~· 
d · · b'. 1 h. ·b •mali du· söyledikleriniz doğru mu) an geçırmemış, oy e ır t tı • 

- Evet. doğru ... Bize h.izmet eden tünmemiıtim bile .•• Size güvenerek. -': 
yerli kadmdan duydum. öğrendim. ze dayanarak ne güzel ut.ikbal projeler• 

- Pek ala .•• Şu halde gidip görmek çizmiştim. Sizi bir evlat, bir oğlum gi~i 
ve haber vermek farzoldu. • · tutuyordum. Kızım ile aranızda sıuk !>ır 

Langle çadınndan çıktı. yakınlık olduğunu biliyordum. Ann· ı sa· 
Çıplak kadın ve erkeklerin aralarından kt• D h b '- · roJ'eleriın na verece ım. a a aşıı.a ış p 

geçti.. d F '- · d' b l h • b~ral 
V d

. . k d b '- b. '- var ı. a"'at şım ı un ann epsı 
a ının enann a, erra"' ır su "-e· ld 

nannda Dantröyün çadırını buldu. 
0 

u. H al ol• 
d D '- - Evet .. ; Hakkınız var... ay 

Çadınn önün e antröy aya"'ta du- du.. Tali... Kader başka türlü isted~· 
ruyordu. 

Langlenin uzaktan geldiğini görmüt - Tali mi) Kader mi} Siz kızıınuı 
ve yerinden kımıldanmamııtı. Mühendis kalbi ile beraber benim emitleriıni de 
yanına yaklaştığı zaman soğuk bir tavır- kırdınız, parçaladınız. 
la: - O bunlan biliyor mu) 

- Bonjur Langle ... Dedi. Seni eağ - Hayır... Zavalh h.all swn için 
ve aalU: görmekle memnun oldum. ağlıyor. Sizi ölmüı zannediyor. fjsa 

Mühendis bu barid kaqılamaya ppr· Vinga ile birlikte buraya geldiğinizi ken• 

dı. • disine h.aber vermedim. Buna ~ret 
- TeşeUür ederim Dantröy •. De- edemedim. Bu kötü baheri bizz:at ken· 

di .• Fakat ben aizden başka türlü ve da- diniz verirsiniz. 

ha sıcak bir İstikbal beklerdim. Dantröy, mühr-ndis Langleyi çadırının 
- Sahi mi Langle.. Halbuki böyle önünde bırak.arak uzaldaştı. 

bir kabul ile kar1tlanman1z kadar tabii Langle bir müddet mütereddit kaldı. 
biqey göremiyorum. 

Sözlerinizi nlayamadım. 

- Anlamayacak ne var} Siı: buraya 

geleli dört saat oldu. Çadırınızın ve ka
bile reisinin çadırının etrafında serbestçe 
gezdiğinizi. dolaıtığını7.l gördüm. Hal
buki bu arada on dakika kadar bir fır

sat bulup yanımıza gdebilirdiniz. Daha 
sonra görüyorum ki düşmanlarımızla mü
nasebetiniz çok iyi ... Nasıl bir plan ta
kip ediyorsunuz anlamıyorum. 

Langle sarardı. 

- Söylediklerinizin mimasını zanne• 
derim iyi anlamıyorsunuz. Ben, sizden 

ayrıldığım andanberi bir dakika, bir sa
niye sizin selametiniz: için uğraşmaktan 
fariğ olmadım .. 

- Evet... Elsa Vinga ile ortalc ola
rak ... 

- Çöl ortasında açlık ve susuzluktan 
ölmeği mi tercih ediyordunuz yoksa) 

Bu sorguyu bir aükut takip etti. 

Bu mantıki auale cevap verememek 
iş adamını daha fazla sinirlcndirmiıti. 

-Tabii fimdi onu müdafaa edersiniz:, 
dedi. Esasen onunla beraber ve ayni ça
dır altında ikametiniz sizi başka türlü 
harekete sevltedemez. 

- iyi malumat almışsınız Dantröy .. 
Söyledikleriniz tamamen doğrudur. 

- Yani •İz kendinizi düıınanımıza 

manen ve maddeten satmış oldunuz. 
- Bilakis düşmanımızı manen ve 

maddeten satın almış oldum. 
- Buna inanmakta mazurum .. 
- Ben, istediğim gibi dilediğim gibi 

hareket etmekte serbeatim .. 
- Aksini iddia etmiyorum. Yalnız 

yaptığınız hareketten dolayı sizi tahtiye 
ediyorum. 

- Demek ..• Demek. ben bir katil ile 
konuvtum ha .. Eyvahlar olsun .. Şimdi bir 
ay gözüme uyku girmez.. Gideyim bari 
bir konyak daha ~eyim de yüreğimin 

Sakin olmağa çalıştı. 
Sonra ç.bdırın kapı vazifesini göreıı 

keçi pos tek isinin ucunu hafifçe kaldıra· 
rak içeri girdi. 

An, çadırın bir köşesinde, bir hasır üş• 
tüne uzanmış uyuyordu. 

Hafif adımlarla yaklaştı. 

Genç lcıza doğru eğildi. 
Usul usul seslendi: 
- An ..• An .•• An ..• 
Genç kız, iri aiyah gözlerini açtı. Bu 

yük bir hayret ve sevinç içinde üı:erihe 
eğilen erkeğe baktı. 

- Si ... Siz .•. Langle ... Siz ha ... 
Diye çılgın gibi bağırdı . 

. Yerinden sıçrayarak kalktı ve kendiııİ 
mWıendisin kolları llrASına attı. 

Hınçkıra hınçkıra ağlıyordu. 
rıl• 

- Ne kadar mesudum.. Diye nı• 
dandı. Başınıza bir felaket geldi sıanıt' 
rak çok korkmuştum. Eğer ölmüf oltıaf~ 
dınız, ben de yapmazdım. Şimdi ttf~il 
yaşayabilirim. Şimdi artık ölmek el~. 
yaşamak iatiyorum. Beni burada b~ ı• 
yen felaketten siz kurtaracakaını:ı:; s.-~: 

O "ftl\I"' 
yardım edeceksiniz •• Beraber... çu 
beraber buradan, bu kabile içindeıı ~~ 
· · · l :.csuıry !w [!Ş:.a l !w l!!~a ·-ıı!-' 

- Bibnedi,;;;,, 

Kiralık ev 
aranıyor 

Gazi bulvarı veya civaran~t! 
4 odalı kiralık bir ev aranın 
dır. •· 

Yeni Aıır gazetesinde l(elll 
leddin Şükrüye müracaatlerİ· 

s. 4 t - 5 
"k .,..,.. 

leşmİJ ihtiyarca bir adam, büyu d• 
ııaınmn başında, bir yığın kağıt arıtftll 
çalışırken kapı vuruldu. 

içeri Rene girdi. ............................. ~ alini tekrarladı: - Arkasında bir de kömür çuvalı kabarmaaı geçain ... Şef ha.tını kaldırdı. Reneyi gördü:_,., • 

- Nihayet gelebildin... Diye ~,.rtfİ vardı değil mi) 
- Tarnamt 

Kadın çekilip gitti. 
KırmlZI sakallı adamın da cesedini alıp dı. Her vakit böyle geç kalırstn·· ADAM 

- Düıün, t~ın doğru cevap ver .•• 
Ak.tamın altı buçuğundan sabahın dör· 
düne kadar buraya kimler geldi gitti~ 

- Evvela saat yedide... ikinci kat· 
ta oturan profesör geldi. Sonra yedi bu· 
çukta yedinci kattaki kadın geldi. O z.a· 

ten hep yedi buçukta gelir. işinden o za· 
man çıkar .. Bir saat gibi muntazam gidip 
gelir. Ondan aonra birinci katta oturan 
bay ve bayan Grosbua geldiler. Kızlan 
gitti, elinde bir paketle geldi. Paketin 
içinde bir domuz budu vardı. Sonra .•• 
Sonra •.• Hepsi hu kadar .. Baıka le.imse 
gelmedi. Esasen buraa1 namuslu bir yer
dir. Burada oturanların hepsi saat dokuz 
oldu mu dairelerine çekilirler. Bir de qa
baha karşı saat dörtte bay Rene geldi. 
O zaten hep geç gelir. Gazeteci değil mi~ 
Batka insanlara benzemiyor bu gazete
ciler •.• Gündüz çalışırlar ..• Gece çalışır· 
lar .•. Ne vale.itleri, ne saatleri belli ••• Al
lah ac111ın onlara .•• 

Rene Vinyo hayret etti. götürdüler. Polis müfettişi apartımanda cehennemin dibinde idin) ·Jdetfo 
- Bir kömürcü mü) Fakat ben kö- tetkiklerine devam ediyordu. Yumruğunu masanın üzerine fi 

ZABITA ROMANI 

-4-

Gazete patronu kızmıştı 
Bu ne kepazelik diye bağırdı. Bir sütun 
yazı yazılmış. Hep palavra •. Hep şişirme .. 

Ben özlü haber istiyorum özlü haber ... 
Polis müfelt~inin daveti üzerine ge

len kapıcı kadın içeri girdL 
Kadıncağız korılı:udan apdala dön

ın~tü. 

Polis müf etti§i : 

apartmana kimler geldi? 

Kapıcı kadın, koca göbekli, kırmızı 
burunlu yaflıca bir kadındı. Gözlerin

den, bakışlarından ayyaş olduğu belli 
idi. 

-Ne oluyorsun .. Dedi, kendine gel.. Polis müfetti§inin suallerine: 

Seni ycyecek değilim •.. Vereceğiniz ce- _ Şaıkına döndüm .. Dedi. Ne ce-
vapların adalete, hakikatin ortaya çık- va w · · bil · M 'd ~ p verecegunı mıyorum. ı em ag-
muwa çok. yardımı olacak. A.kpmın rıyordu. Oat üste üç konyak içtim .. Ca
allı buçuğu ile sabahın dördü aruuıda liba 0 da beni .-enemletti. Bir cinayeL. 

Polis P.1üfettişi Pilon mütemadiyen nut 
alıyordu. 

- Oüıün: .. · Dedi. Baıka hiç, hiç 
kimk celmedi mi> Yabancı filan> 

- Kimse 1rel1nedi... Ha ••• . Bak ••• 

mür filan istemedim. Rene Vinyo: indirdi. 
- Bilmiyorum.. Geldi, bana kaçıncı - Dostum, dedi, bana müaaade. Ca- Kağıtlar darmadağın oldu. b ı... 

1
. ır.,,. 

katta oturduğunuzu sordu. Sizin olmadı- zeteye gideyim. Bizim patron şimdi do- - Affediniz patron... Po ıs 
ğınızı söyledim. Şir~di önümden içeri gir- kuz doğurmaktadır. ıki saat evvel gaze- mada da... 0fıı• 
di. Dedi. Ben de kimbilir belki ben gör- tede bulunmaklığım lazımdır. Şimdi yine Polis ... Polis ..• Polise de rıee.,.,ol 
memişim diye dü~ündüm. Çünkü mut· saparta hazır.. yor) Bilmiyor mu ki her ,eyden Söyle·· 
hakta soğan kavuruyordum. Y Anmasın Pilon: gazete lazımdır. Anladın mı ha) l k bİ' 
diye de başından ayrılmamıştım. - Polis bırakmadı derain.. Anladın mı) Telefonla dört aatır 'ek·" 

- Sonra ne oldu} - . Bir kere sinirlendi mi babası olsa haber.. Ondan sonra havyttr ke9"8 1 

- Arkasında kömür çuvalı tarif etti- dinlemez.. fıin bu kadar bittiğini mi sarı•Y0~111it' 
ğim kata ... B. Renenin katına çıktı. Bir Tuhaf Lir adam .. Maamafih haddi za- - Patron ••• Ben Korbene 801 

az sonra elinde boı çuval ile indi. tında fena bir adam değil ••• iyi kalpli .. tim. • ~ıı 
b lttcıak 0 

- Kömürü bo~lttım, gidiyorum.. Birçok verıilelerde bana iyiliği dokun- Korbcn ... O Kor en ° 
8

. ,iitıı11 
1_ ır 

Allahaısmarladık .. Dedi. muştur. zlın de enden farkı YO"- ·.. o1'"' 
B. l k wan• 1 _ı..1. Pil on, İp ucu yakalamış olmanın se- Yalnız bağırıp çağırmasını pek sever.. yazı yaz.mıı... ır satır 1 ·,ıen'" 

Beni de •ever bilirim. Fakat ne yapar- Şişirmi~ gitmiş ... Kariler httber ' vinci içinde: 

- Tamam ... Dedi. Şimdi anlaıılıyor. 
mesele... Kömürcü katildi. Çuvalda da 
kurbanı vardı. Getirdi. Maymuncukla 
kapıya açtı. Cinayet :nahaulünü yatağını
za bıraktı ve gitti. 

Kapıcı icadın hir korku çığlığı butır· 

sın tabiati ..• Elinde değil... Haberin tafsilatını isterler.. -• t•"' • • bıaw· 
Rene, arkadap Pilona veda ederek Haydi hemen öğle say&SI ıçın I ,;ıet 

merdivenleri dörder dörder indi. \iki sütun yazı yetiştir .. Çabuk 
0 ·d:" efe 

Bereket versin ki ltapının önünde boı yazacağın audan olursa seni kttP' 
bir tabi buldu. ( ğil, pençereden fırlatının .. 

Atladı ve. doiru gazeteye koıtu. ~ - BafÜstÜne patron~_. 
Cazeten.in iat.ilııbarat @fi. saclara fl!İ· -



---- - _._ ... __ -~ 

YENIASIR SAYFA: 1 em 
·~ - , 

a ............................... , ............................. ~ o 

y· ugoslavyada :-·························· .. ···· .. , • • • • 
: TARiHi TEFRiKA ! 
• • . : .................................... 

Nis kongresinde PiÇ KURUSU Müalümanların dahili 
• ietikrarda faydalı 1-lalk cephesi hükümetlerinin 

45 Ya.zan: Kemalettin Şükrü rolleri k d 1 
- ............................. •••-•::................. Belgrad, 5 (Hususi) - Devlet sanayi 5Up0Setleri şiddetle ten it e İ di 

Blz' AN.S SARA YJ' A.1J' AT JıÇ YLJZU müesseseler~ tetkik etm~.kte olan or- Paris, S (Ö.R) - Siyasi partilerin tıran bu kıymetsizlenme neticesinde mil-
}! 1ıc. ..t'I l Y, l Y man ve maaduı nazırı bugun Sarayova- milli kongreleri birbirini takip etmekte- let ve bithusa orta sınıflar umwni ola-

8 ir hı~-ç .. k;;;k·;;ı~;-~;·-b;;~s~~i· yırttı ~$.:Buş~:~il~k~ ==:?boşEh~ =~ ;.:;::::::a=:-= 
_.,.,,_ gıtnuştir. VWlyet e~ .e ~- partisinin milll koc.seyl de yarın ve pa- açıklar baJ göstermiştir. Gümriik tahdi-

' 
h • l • nu~ ya~ ve ~~ediye reiainin zar günü Paris&e toplanacaktır. Radikal- dlitı otaqi a1yuetine dolna yol açmak• Kan .. Ayni babanın kanı bu iki piç kardef arasında her tiir {i ıs erı naz~ ~ıtaben soyledığı nutka ~ap aosyalisUerin Lil kongresini takip eden tadır. Vergiler. bilhassa vasıtaaız ·--

J .,, • '- J • '- t/ • b ğl l b ğl f vermiftır. Nazır bu cevab~~· m~~ü- bu içtimalara büyük ehemmiyet verili- gilerde 10 milyar franklık yeni nıai erifmif•• birbirine aUfman l l 1ıaraefl RUVVe ı a ar a a amtf l manlarla ortodoksların teşrık.i meaaısın- tesis edilmiştir. Memlekeün kNdill 

q. t.ö,le İle.. Wa,onha. VUfmUflu. • • ?~n ?ahse~miş v~ bun~ ~ahilt istikrara Y~, 5 (Ö.R) _ Niate açılan Alyana mahvolmUf, devlet esham ve tahvilltl 
Şimdi .....,.,...... - Neden mi pptma.. Dedi.. Biraz Fakat ~·· ~izdi.. ıyı bır delil o!d~gunu ~ylıyer~ Hın:at- Demokratik kongresinde eski ticaret na- sukut etmiş, para kiraal ve bayat tıati 
O ._ bdaw hiç IMr erkete "-il 'dUF- ....,a ele ~ lmparatonm ya- Batvekihn, Vuili bainna basan kol-, larla bu teşrıki mesaının tatbık edile- zın B. Louis Rollin ekonomik ve mali yilıbelmişt.ir. Fiaüer ve ücretler arasıa-

.._.. hje,· M VMiliııı karfumda apa- ardaki ........_ IMr bapekile yanhm lan !e"'~~:· " • • • • m~e~ert milteessir olduğunu illvc vaziyeti tahlil ederek halk cephesi hil- da muvazenesWik hAsı1 olmU§tur. Bu 
,.. .. .-...- timdi ~ için delil Sokolariae yarcbm içindi. Bu- Gözlen oaüncle ikinci b.. mazı ('an. etmıştir. kUıneUerinin siyasetini şiddetle tenkit baricl aebeplerden ileri gelmiş değildir. 

Lııı. Vuile ilk Ciılille b)'llMmlb. ainki beırelıetim de akpmki hareketi- landı. . 1 etm.İfür. Sosyalist hü.kUmetinin if ba- Billki.t sosyalist kabinesi kurulduğu u-
lu b =-- ....... bir mia ayni eel>ebine dayanıyor.. Çünkü Teoıya ve annea... .. •. •. Romanya hava ve şına geçtiği tarihten beri Fransada hA- man dünyada umumi bir iş tezayi.ida 

lıacl.ı ~ ha .. his m benim habamunn. Şimdi toprakta çoktan ÇUl'UIDUf ol.n 1 d • sıl olan vuiyeti B. Rollin şöylece hüll- vardı ve iyi bir idare bundan iatifacle 
;:- bir ...... -.. : - .: Soko&.is, .Apatm ~baldı.. ikinci sevgilisinin yegine batıraa kızı enı.z ~azırı sa ctmi§tir : lstihsalat gerilemift.ir. edebilirdi . .Bugünkü neticeler aırf bir-
~ ac=. ~ idi. Aahat, mç itlemitler gibi bafllU önü- ağlayordu. • . . j Belgrad, 5 (Hususı) - Romanya ha- Frank iki defa kıymetini kaybetmişt.ir. birini takip eden büyük batllann netl-

--=ı1K111• .e ~ • ~ nunlclandı • O da kendi evladı ıdL O da Vaıil va ve deniz nazın bay lreneako Roma- ilk -·---t--2. muvakkaten turizmi ar- cesidir. Fabt o ilk önce bir atk taımMfb. q.._ • • d ' uwuu~ 
~~L....~~~~~ -~.~d~~~~~ka~~~~ ,~ ~~n~~nda~~~------------------------------~ 
~ ua Ona döndii.. Heyecanla : mÜ•teprı ile bahriye müsteşarı Kavala- ve d d •~ k d •• • 

Piç leW.•· · ~ W... cleii. kal- '-::--1.:11 :... elen bir hareketle _ Teoıya.. Teoaya.. Dedi .. Gel kı- 1 

ri tarafından karşılanmıştır. ın sor u ve uşesı W.. w.t bitin bealiiiai istila edi,.onlu. ~·--. "Y'ea S 1 111 
D!.....ıı _ IC ~- ..:-Lı-- kollanm llf;b.. zım gel.. İhtiyar babanm kalbinde senin 

.. ~· ~ ~~.; _ Oilmn!.. için de yer var •• Gel .• Kardeıin Vasili lsvec 
___, IMr bda.. ""™7---w Vuil, ilk defa olarak teliffn elf-i i!e beraber bainma pi.. Artlk her fe- ··-·-·-

.... hayali belireli. bir kelim-ün bütün ittiyalo içinde s'!- yi unutun.. Her ,eyi unutaLm.. Bizi ve t 

~= ~~ idi. ko1arisia • kollan arasma ata1c1ı. sizi bugüne ka~an ~. •ükrede-

1

1 Milli müdalaa vasıta-
·- • _ __._ - Baba. •• Babam... lim Arbk acı ve aoz ,-;;.~ı bittı. 

B. Hitlerle görüştükten sonra Amerikaya 
gitmeleri Amerika işçilerini memnun etmedi 

~•rnc1a ID ...... a111 n d- ..... Teoıya, babaaam l:~ük .heyecanma [arını kuVVfJtlendiriyor Paria. S ( ö.R) - Vindıor Dük ve Bdgrad, S ( Huauai ) - Birlefik 

a..u ....... pldi. bu b • uk bel elti 1 Sokoleıriüıa Le!.::' nnda aa ile ka- Anne.. Baha " ... Oiulun azuı ayni heyecanla m e e . ı Stokholm. 5 (AA) - Erkaru har-
-.. .. L....:==-L _._ bir --L!.li nrclı : Bab .. mm bayıuma atddL b" · ' 1 CL - il h"1- •• b' ..... bir • 'Pia ...... -- 1

-•- ,_ • • • ıye reaaa genera name u-.umete ar 
'"9C Teoqa.. Vuil ve Teo8Y~ ell':"' aym baba-

1 
tezkere yazarak önümüzdeki bütçede u-

- AsMt.. • Ba ...... '-=ı ı da T- M9imıM:k nm ucak .Jı:-.....-...1- birlefti. ..ı 

düteainin Amerikayı ziyareti Amerika- Amerika hükümetleri Cümhur reisi ~ 
lılan önceden memnun etmişti. Fakat F ranklen Rooaev~lt bu ayın on ikiaci 
e&i kralın 4Berlinde B. Hitlerle görüı- cuma günü Vindaor dük ve düteainin zi • 
meai bu havayı bozmuştur. Amerika yaretini kabul edecektir. __. • --ı- .,...,_ keri tahsİ8abn artbr maanı teklif et-

- SolrolMis.. • mi•.:.- üı-4naek ...,· bilmecl• Ye yal- Gözleri brtJafb. 1 b 
işçiler sendikalan ve bunlarm gazeteleri -=-
dükün Amerika tetkik seyahati aleyhin- Man11: denizinde a.. S..! a. lııi ~ •men.. ---. • miştiT. Erkanıhar iye reisi bilha.a ba-

.. w.. •-7
- .,.. ~ h" • •••• ı+hiı ile Kan Ayni kan bir an içinde her tür- d f k el. 99 illi.,............._ ti" lb. ms -. 11 

.... ' .. ·-· va mü a aasınan uvvetlendirilmesini, 
~ ...... _. ..,_. • • ~ İl- bulapn mi leY'lilileri 9e)'l"e dahmttı- lü b.i.ı.i erilmif.. Kardetliiin en kuv- bu isteki noksanların izalesini kömür 

de nqriyata batlamıılardar. Bununla be- T 
raber e.1ti hükümdar seyahat 1tarannı Bir vapur kayalara tali~ ı• .-

11 
' IWÇW Birden bojumda bir diiiüm hilcettİ.. vetli batı ile ba iki diiflDUIL. Bu iki piç tarifelerinin milli müdafaa ihti;açlarına 

llaaia • Salomm seYinçli haYUBD zapteclile- karcle,i birbirine bajl-m&fh,.. j göre, tadilini ve Godland tahkikatının 
bati bir ...... oW.. .. _ b miJeD bir hmc;lonk sesi p1b. Birle,en elleri arbk bir daha ve ltir- tcsrüni istemektedir. 

değiştirmemiştir. Yarın aabah Pari.in k b 
Sen Lazar garından zevcesiyle birlikte çarpara attı 

duı, ~ -=: ~mı: Twya. kendini daha fazla tutama- birlerinden aynlmamanın en kuvvetli te- Sevenska Degabladed bu hususta yaz-
hareket edecekler ve kendilerini Ame- Londra, 5 (Ö.R) - c Rodline > vapu-

ilou.!oz pflMı ablclıılar IDlf aibYonlu. minatını veriyord~ dığı bir makalede bu tekliflerin çok ye-

v,_~ıwa.ma. • _...ı_:_ ___ _. __ kap • Vuil .. Piç Vaail nihayet babasına ka- - Bitmedi - rinde olduğunu yazmakta ve Isveç hal-
._ annelUUD --.UHllUI 1 Cfl• d . A 

iİQd '.. •• bu hazin ubn i kının bunun erın manasını anlıyacağı 

~~~:;.hald·~d:. Tütün satışiar11 ""''R'C:;;;k;'kra1ı 

rikaya götürecek transatlantiğe binecek- ru Manş kanalında kayalara çarparak 
lerdir. Bugün dük ve düıesin maiyeti hemen batmıştır. Tayfadan altı ki§i 
aruanda büyük faaliyet görülmüı ve j boğulmuştur. iki kişinlıı diğer ~ir ~~
sayısız bağajlar bu seyahat için hazarlan-ı pur tarafından kurtarılması mümkün 
mıştır. olmuştur. 

- Aabat beni affet.. 

- SokoluD... Sokolaris.. .. Çekosiova kyada 
kesil ......... seneler ve senei«- 1 1 k d ~:::..~""":.ı':.:'.ı..m""': Satış arın i evresi Prag, 5 (A.A) - Romanya kralı .Ka-

1;9.I ile veliaht prens Mişel dün Jidlocho
v.ıca'da şereflerine tertip edilen büyük 
bir av partisine iştirak etmişlerdU. 

Bir Aile Ficiclsı 
~ a,.ü samanda ye a,..i kuvvetle 

~~tleii ... ,_ ....... ,.. sOna ermiş sayılıyor .• 
.__._ ~ ......., ~. Sana çok 

~ .......... - BAŞT ARAf1 BIRtNCt SAHlFEDE - 1 mizdeki alakadarlara gelen malumat 
- Ent Sokolaria.. Çok çeldim • Fa- man içinde iyi fiatlerle satılmış saydabi- şöyle hülıiaa edilebilir : 
~ -- ele benim laıder llbrap çekti- lir. tik merhalede yapılan satışlar ge- Evvelki gece şehrimize gelen tütün 
~ biliyonmn.. Bana Y91'difia ISbrapta çen seneki tütüı. muamelelerine muadil 1 inhisar idaresi baş eksperi B. Yusuf Zi
~ ~ .'olanut-· Biliyorum.. Vuil olarak ifade edilmektedir. . 1 :a· beraberinde 8iğer memurlar v oldu-

Akşam Benes misafirlerin şerefine bir 
ziyafet vermiştir . 

Kral bugün ~vekil Hodzayı kabul 
edecektir. 

Bir Genç Yeis Saikası 
ile Eniştesini öldürdü 
········~~·~~~~········~ Yunan I< ralı 

Pariste -.. iaeplİaİ ...Latb.. Dün akpma kadar her ne kadar bar gu halde sabaha karşı Aydın, Mugla ve 
Valil.. çok merkezlerde tütün sahşları devam havalisine gitmiş ve derhal inhisar ida- Roma, 5 (Ö.R) - Paristen gelen ha-

• 
Ereğlide oldu 

. 
• . . 
• • . 

~ Vuildm bahsetme9İ ~e- ebnİpe de bunlar, birinci derecede tü- resi adına satışlara girmiştir. inhisar id:ı- , berlere göre Yunan kralı Majeste Jorj 
~ IW•iıai bpa ............ Vui- tünlere aittir ve fiatleri normaldir. resi dün akşama kadar Muğla vilayeti .Parise vasıl olmuştur. Hükümdar Yu- iki kı.z kardeşinin 

ezilen feref ve 
lıayBiyetlerinin 
intikamını almak 

li. .... _ fftiıu ııi ı ...... olda.. Alakadarlardan aldığımız malUına- içinde mühim mikdarda tütün mübaya- 1 nan .sefaretinde verilen ziyafette hazır 
~.... ta göre ilk sataş devresine ait muamele- atı yap~ıştır. 1 bulunmuştur. ~ansa reisi cümhuru. ~· 
P111.11t o .a..li? ler tamamlandığı için piyasanın bir te- Man .. da 4SO bin kilo, Bergamatla Lebnm, başvekil B. Chautemps. haricı-
~ ... .,_...?.. nlluf devresi geçirmesi mümkündür.. 12S bin kilo, ödemiıte 5000 bin kilo, I ye nazın B. Delbos da davetliler arasm-

&ellq ... rr.d• biri.. Çünkü mübayaat yapan firmalar heııap- Kulada 8~ bin kilo tütün Atışı olmu~· ı' ~ idiler. Brükselden henüz avdet .et-
8elQ ftlendiLt• _.. Cloimuf bir lannı yapacak, satan aldığı tütünlerin tur. mış olan B. Delbos Bonaparte oteline istemiş. 

....... kendi müCMeM:lerinin tiplerine göre ka- Dün bazı mıntakalarda yapılan tü- giderek Yunan kraliyle görüşmüştür. • ...................................... _ 
8-da : litelerini ayıracak ve ihtiyacı olan yeni tün satışlarında bazı yolsuzluklar ce-l P~ris, 5 (Ö.R) - iki sen~en beri, Ereğli, 5 - Şehrinıi.ule cereyan eden 

s..:.._:;- Vuil ..... diiD ıece bir büyük mab•ulü teııpit edecektir. Bu hesaplarm reyan ettiği de alakadar makamlara şi- yanı Yunan tahtına tekrar çıktığı Andan bir aile flciası, elim bir netice venuiş
..,-.cte. balUIUDUftu.. .~undan 0dolayı tamamlanmasından aonra piyasanın ha- ki.ye.~ .~dil~iştit. Bir .. kumpanya satış!~- ; beri harice hiç bir se~ah~t yapmamış tir. Hadise şudur: 
~ llainnettanm. Bupn 

0

de ~ bana raretleneceği tabiidir. r~ duşurme.~~. t~b~~· etmiş, yerli bır 
1 
olan Yunan. kralı ~Ol'J d~n sabah saat Ereğli bez f~~rikasında ressa~ı~ 

~u •• 0aa karp minnetim son- ikinci katagori tütün mahsulünün on fırma da tutun fıatını kırmak için bazı 8,10 da Parıse gelmış ve ıstasyonda re- eden B. Cevdet, ilci aene evvel evlendığı 
~-. Fakat o kimclir .• Kimindir .. Se. iki milyon kilo olacağı anlaşılmaktadır. yalan yanlış malıimatla köylüyü iğfale isi cümhurun ve hariciye nazırının mü- ailesiyle kayın vali<le.sini ve baldızını 
: ._ -..le tamyor ve bu iyiliii bana Bu on iki milyonluk kısmın da kısa bir teşebbüs etmiştir. Alakadarlann söyle-1 nıessilleri tarafından karş~la~ışt•~· ı Ereğliy~ ~klettikten sonra ~ğliye da-

.._ Deden ~or7 zaman içinde ıatılacağı tahmin edilebi- diklerine göre dün Seydiköy mmtaka-I Kral hemen meçhul asker .~~ıdesıne g~- vet etıruştir. ~e~ kayın valide ve ge-
... ~-.il, La,au kald8"1Dlf, ıözlerini lurp- lir. sandan aksettirilen ıikayet mahallen tah- , d~re~ çelenk koymuş ~e. ogle yemelı- r.ek ba~, &kifehirden kalkarak ~
~ Ye tath bir bak1fla Sokolarise Dün yapı.lan ubflar hakkında şehri- kik edilecektir. nı Elıze sarayında yemiştir. lıye gel~lcr ve ressam B. Cevdetın .... 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde mr 

-6-

Biçar ile Naçar 
•.. rilh~. L__ ki izi · · K ki " k d ·· t .• -.ordm _ 9"Un parma arının erını - uyru an aag ana ımın us une 

- ... Hük.. d . d N •- d - D· um ar. koy... De i. açar ~oy u. 
~· ıle benden ne i.atersin) - Şarap tulumlarını ıol kanadımın 
- n'· NllÇar da : üzerine koy ... Dedi. Naçar öyle yaptı. 

iled··· C.,,, h ıaun yer yüzüne çalr.maktır. - Şimdi üstüme bin ... 
- ~ ıru Verdi. Hükümdar: Dedi. Naçar kuıun üstüne, iki kanadı 

>-..~ b ~· dedi, bu senin iatediğini arasına binerek oturdu. 

- Gak... lunduğu kuyunun bqına koıtu. Oraya I Artık bugün yedinci senenin son gü
Dedi. Naçar telAfından elindeki kuy· varınca arkadqlannın h~ üç kızı pay-

1 
nü olduğundan bepei de Biçan yemeğe 

ruğu dütürdü. Naçar derhal itaba etin- laşmak için birbirleriyle kavga etmekte! karar verirler. Kör dev: 
den bir parça kesip kuta uzattı. olduklarını gördü. - Ben bir kere ıu tepenin üstüne Çl-

Der. Tepeye çıkar, kulak verir ve Na-

Zümrüdü Anka kUfU eti ağzına alm· Nar• l ki E 1• b kıp etrafa kulak vereyim. Eğer geliyor-...-r yan arına ya aıtı. vve a a-
ca bunun kuyruk olmayıp inAn eti ol- ldt adama dedi ki: M aeıini işitirim. Gelmiyor.a keser ye-
duğunu anladı ve ağzının bir köteııinde riz .. 

- Sen benim ilk arkadaşunaın. Güaakladı. Ve artık ondan 80nra da gak 
diyerek kuyruk istemedi. zellikle konutalım. Kırk büklüm saçlı kı-

b b k D·v 1 · d h · · · tarın sesini İfİterek: Nihayet ye~ne çaktılar. zı ana ıra .. ager erın en angt8tm 

Kut. Naçann kaba etinden yaralı ol- iateraen al.. - Aman yemeyiniz.. Naçar geliyor .. 
duğunu bilO'ordu: Balak: Diye baitnr. De.ler dedaal 8içara ,..J-

- &,te geldik... Dedi. Haydi uğur- '--- Ben diğerlerini ne yapayım. dedi. varmağa b.,ladar. 
lar olwn.. Eauen ıimdiye kadar kavgamız hep o - Sakın kardctine söyleme diye 19-

Naçar, yaruandan yürüyemiyor ve ku· kırk büklüm saçlı kız yüzündendi. Onu rar edmer. 
şa da bunu belli etmek iatemiyordu. bıraktıktan aonra dalıa eVYel bualardan. Naçar gelir. Kardeşine: 

- Teşekkür, ederim, dedi. Siz Ji· Bunun üzerine Naçar belinden lr.ılın· - Bunlar sana fenalık yaptılar mı} 
diniz. Ben sonra giderim. canı çekerek balağı ikiye böldü. Der. Biçar ha)'lr der. Naçar kalıncı çeler, 

Zümrüdü Anka kUf\l: Naçar bu teklifi diğer arkadatlanna kardetinin boğazına uzatır. Doğru söyle .. 
- Hayır ... Dedi, Ben •izi gözümle da yaptı. Onlar öa itiraz ettiklerinden •Ben her ,eyi biliyorum. Der. 

gider gömıeden rahat edemiyeceğim.. b . · •- il I . . d Kızl I 1 Bunun üzerine Biçar· . .. .; ep81nın ate e enau uçur u. an a 1p • 
Naçar mecburen yürumege bqladL lr.a d . . bul d v v d v _ Şu yedi dev beni hep yemek iste-

F k il d Z .. ··d·· Anka L r etmm un ugu magaraya ocru 
a at topa ayor u. wnru u ttU· . K'" d • · ld 

b ·· · " d --•-ı d v .üratle yürümeğe batladı. Çünltü devle- diler. or ev mana o u. Der. 

evinde yerleşmişlerdir. 
iddiaya göre B. Cevdet, evine sağman 

baldızına giz koymuş, onun masumi)Je
tinden iStifadeyi kurmuştur. Bir pazar 
günü B. Cevdet evde yalnız kalıyor . 
Aile.si ve kayın validesi bazı §eYler sa
tın almak için pazara gittÜUerin.JeA bal
dızına da zorla içki içirerek -ıM etli
yor. Bu sarhoş edi§in bir neticiesl damk 
da zavallı on altı yqınclaki kıza. belD 
de niklhlı ailesinin he1n4i.resi olan laza 
berbat ediyor. 

Bundan iki ay önce ESkişehire ailesi
nin yanına kayın validesi ve baldwyle 
giden B. Cevdet orada, hoşuna gitmiyen 

bir haber alıyor.. Bu haber. baldızamn 
iki aylık hamile olduğunu meydana çı
karıyor. Haber duyulunca hldiseniıa te
ferrüatı da meydana çıkıyor. 

B. Cevdet kendisine tevcih edilen me
suliyeti ikinci bir hareketle güya ört
bas etmcik istiyor: Nikahlı eşini evinden 
kovduğu gibi kayın vali.1iesini, baldızını 
da kovuyor. Sokakta iki km ile hiına
yeden uzak kalan bu zavallı ana keyfi
yeti bir mektupla, &kişelıirde bulunan 
oğlu Reşada bildiriyor. Bay Reşat, as
kerlik mükellefiyetiai bitirdiği için der
hal Ereğliye gidiyor. Orada ressam Cev
det.i buluJOI'. Beraberce eve gidiyorlar. 

Cüretklr eni.fle Reşada çatıyor : 
- Niye geldin. seni çağıran mı var ? 
Diyor. Bununla da kalmıyarak onu ela 

kovmaia kalkıyor. Netice şu oluyor. 
Rept. büyük bir tees.Nr iç.inde tabm
caaıru çekerek: 8. Cevdeti beyninclea 
üç kurşunla Yt'te seriyor ve zabıta,. 
teslim oluyor. 

---~!!!19--~--------S atılı k ev 
Güzelyalada. tramny caddesin

de 102 7 numaralı ve alb odalı. de
nize karp. bütün konforlu ev aah
lakbr. fatddilerin mez:km eve mü
racaatleri ilan olunur. 

1-S S.6 

Kiralık ev ou unun uzerıne agzın a .a5 a ıgı et N ed" d · ed' · · d it f 
parçuanı Naçann kaba etine yaplfbrdı. re verdiği yedi 8CDe mühlet bitmek üze- açar, Y ı evın Y wnın e a a- Göztepe Cümhuriyet Kız wti-
Ozerini de kanadı ile uvazladı. re idi. lanna keaer, lurlt büklüm saçlı k.w Bi- tülü yanında •ayet .. Yadar bl-

- O lı enam elimde değil.. ı - Ben (gak) dediğim zaman bir 
ae tedj alde bana yedi koyun kuyruğu kuyruk ..• (Cuk) dediğim zaman bir tu-
l.. ........ &.. ~ tarap verin.. lum ıarap verecek.in .. 

Yara sanki hiç yokmut gibi oldu. Şimdi gelelim Naçann kardeti Biçara.. çara verir, cücenin ltüçük kızanı kendi rük b.bç.eli bütin koafon1 h&is 
Bunun üzerine kuı: Naçar gittiği gündenberi maiarada 1 alır. Büyük kıza da kör deve bırakır. At- bir eY kir•hktll'. Miracaat ~ 
- Haydi yiğitim .. Bir yılan bir gün bulunan yedi devin yedili de onu her larına biner, yederine celirler .. Kırk gün ffuliai cacldeai 64 nam=-a.. Ve 

olaun.. gün yemek iaterlermit. fakat kör dev: lkU'k ıece düjiia yapep avlderine bakar- Göztepede hıeldr.I Huen, 
Diyerek uçup ıitti. - Yemeyin ... Sonra kardeti celir bi-, lar.. 'telef• : 2151 
Naçar derW cücenüa ....P....nıa bu- ~ fena eder. Dermit... - lltn1 - S.7 l - 10 

,,e ...._ y .. istediğin koyun kuyru- - Olur ... 

L. ~ ~.~n.·. Zümrüdü Anka kuıu havalandı. 
~ '-•~ ~ verdiği yedi tu- Gak dedikçe bir kuyruk, guk dedik-
-~ ~ koyun kuyruiuaıu aldL çe bir tulum farap vermek 8Uretiyle yol-
it.., ~ ~ yanma geldi. lanna devam ettiler. 

a: Artık eon ku;rruia aua plmieti. Kut: (19&1) 
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insanlar ve Hayvanlar . 
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Medeniyetin ilerlemesi karşısında hayvanlar da iiı
sanlar gjhi kurban vere vere medeniyete alıştılar 

Biliyor musunuz ki, bütün dünyadan 
sarlmazar, yalnız kendi memleketimizde 
ne kndar milyonca at, inek, sığır, koyun, 
keçi, lnvf8I1, yaban domuzu, ayı, lrurd, 
till i .. Ne bileyim velhnsıl dağda ve bağ-

•!••················································································· . yazık ki ne onlar bizim dilimizden an
lıyor ne de biz onlann dilinden ... Ve en : 
güzel hayvan hikiiyelerini de yine insan· : 
lar yazmakt dırlar. : 

. 
Otomobil devrinin başlangıcında sayı ... 

sız kurban veren tavuk, ördek, hindi, 
kaz nesli şimdi artık yol tehlikesini 
anlamışlar, iht; yatlı hareket ediyorlar. 

KAFESiNE DöNEN ARSLAN • 
da ya;ayan hayvan vardır. Mornvyanm cenubunda Battnuda bir 

Ehli ve gnyrİ ehli bu hayvanlar, arn- çiftlik sahibi olan baron Hnnsın genç 
sında, onlann mevcudiyetini d~ili me- ve di~i bir arslanı vardı. Aralam demir 
den, huzur ve süklınla yaıamaktayız. kafes içinde besliyordu. 

Hiç hatırımıza geliyor mu ki bu h y- Bir ı;ün, hayvanın bekçisi kafesin 
vanlar günün birinde hep birlik olup is- ka:nsını iyi kapamadı. Aralan açık ka· 
yan etseler ve clnsanlar bizim düınuını- pıdan çlkarak civardaki ormana kaçtı. 
mızdır» diyerek üzerimize hücum etsin- Bu haberin bütün kasabaya ...-erdiği 
ler!.. korku ve telaşı tasavvur edebilirsiniz ••• 

Allaha ıükür ki hayvanlar insanlar ka- Orman memurlan, jandnnnalar ve 
dar ve hazan bizden daha fazla zekidir- halk hemen seferber hale girdiler. Av
ler. Bunun için kendi YnJaYll tarz ve mu- cılarla beraber omıanda araıtırmalar 
bitleri içinde hayatlannı tehlikeye koya- yapıldı. Kasabada evlerin kapılan, pen
cak bir cSaldmı» hareketinin toplu te- cereleri sun sıkı kapabldı. Aralan bir 
zabürüne meydan vermezler. türlü ele geçmiyordu. Böylece Ye endi-

Ve ayni durbin hareket ile birbirleri ıe içinde bir kaç cün geçti. Bir akf811l 
ile kolay kolay uyuımak, anlaımak iste- arslan geç vakit çiftliğe döndü -ve çüt
mezler. lik kapısını sarsmağa bqladı. Al1tmadı-

Bundan baıka insanlar gı"'bi hayvanlar ğı orman bayatından çabuk bılmut, ken
da medeniyetin iJerlemesi lıar§umda, vi- di ayağı ile deınir kafesinde i rahatına 
ne insanlar gibi kurban vere vere mede- dönm\iıtü. 

niyetle ülfet peyda etmqlerdir. iNSANLAR CENGEUNDE 
Otomobil devrinin baılangıcında sa- tster vahşi İnsan ola1D1 ister vahti hay-

yısız kurban veren tavuk, ördek, bindi, van olsun, oruann medeniyetle te
kaz nesli ıimdi yolun tehlikesini anlam11- maslan ekseriya feci ve hazan da ko-
lar, ihtiyatlı hareket ediyorlar. mik neticeler tevlit etmiftir. 

Hatta kaz bile vurdum duymaz ve Madridli bir köylü, adı MakSim Cm.-

············u············~················ : Otob slere tos vuran Ö.fÜzİe
0

r;···İeİijr"2ifCiirek:"·: 
: lerlne dUşman kuşlar ve ayllar ilk zaman- : 
: •••••••••••••••••••• larda çok görülmekte idi : 
~ . . . ...•.....•.....•.•..••.•......•..•..............••.••.•....•..•. 

agır balı ile yol ortasına çıkarken U%Un mu bir gün boynundan bağlı öküzünü 
kafasını sağa sola uzatıp otomobil geli- yedeğine alarak salhanenin yolunu tu
yor mu diye bakıyor. tuyor. Maksadı malum : öküzü boğaz. 

öküzler eskiden lokomotif geçerken ı latmak •• 
kaçarlardı. Şimdi tren yolunun yanı ha- öküz bu üibctinin farkında mı olu
ımda atlarlarken son aüratle geçen bir yor, yoksa o sırada yanından geçen bir 
eksprese baılannı bile çevinniyorlar. kamyondan mı ürküyor, ne oluyorsa olu-

TELCRAF DiREKLERiNE yor •• Birden ipinden kurtuJuyor ve deli 
MUSALLAT OLAN HAYVANLAR gibi, kudurmuı gibi Madrid aobldarın-

fwndinavyada ilk telgraf hallan çe- da koımağa baılıyor. 
kildiği devirlerde telcraf muhabereleri- Halk kaÇlfıyor .. Yoldan geçtınler ke
nin sık sık kesildiği görülmiiftü. Tetkik nara çekiliyor.. Tedbirli veya korkak 
ve tahkik garip bir netice anebnİftir. dükkancılar dükkanlannm kepenklerini 
.Aiaç imkan ki.iftarı telgraf direklerinde- indiriyorlar. 
ki fincanlara muaaJlat olmakta, bunla- öküz bu hızla birden ve tıplcı bir 
rı •agaJan ile parçala--'-ta, ı"zül' a"to"rauz" &--'- 'b" b ük b • JIWUl uuııo. rı ı üy" ir mağazanın vitrini-
kaJan tellerde mUbaberat kesilmektedir. ne dalıyor, vitrinden dükkana ıiriyor •• 
Bu kUJlar, telgraf tellerinin bava ihtizaz- Mütterilerin, mcmurlarm bayluntlanna 
lan neticesi -Lardıklan 1 1-- d ~- aes ere -P ı- aldırıı etmeden merdivenlere tırmana-
yorlar. Fincanlan ağaç gövdelerinin için- rak mağazanın üst lcatma çdnyor. 
de saklı kurtlar cibi kurd taııdıklannı Sil· Ask . • •• 
nıyorlar bunun irin kıny lard er ve )8ndarma kUVYetı yetqıyor. 

, :r or ı. 'U-.::. 
Birkaç senelik tecrübe lakand' na.gazayı sarıyorlar. Salbaneden kasap-

- kakanlarma um" "t) · • bo ınav lar getiriliyor. Asansörle mağazanın üat agaç ı enrun ı oldu-
- u anlattı ve onlar artık t..:ı-f d' k katma çıkılıyor ve burada kement al-
cun ~·.. ıre • mak · 1 .. k.. kal b )erini ve fincanlarını rahat bıraktılar ıuretıy e o uz ya anıyor ve e-

F enlandiya ayılan da tcllerd$P g~len men oracıkta öldürülüyor. 
~leri nn vızıltılanna benzeterek ayni BiR ACIR SIKLET MAÇI 
luıyal st.:kutunn uğradılar. Zavallı ayılar Baıka bir öküz ve bu sefer Madrid-
telgraf direltlerine tırmanmak ve onl...; de değil Japonyada baıka fakat ftt.i 
devinnek istemek suretiyle direklerin te- bir vnk'a yarntm:ıtır. 
pelerinde b:ıl umuyorlardı. Bir otoknnn ceçif inden bil'den bire 

ECER HAYVANLARIN D!LI huylannn öl:üz otokann peşi ıc-a ko~-
OLSA 101 mağa baılnmıftır. Y&nf bir kilometre 

Öküzler Bile 
Eskiden lokomotiften korkar arken 

şiındi sür'atle geçen eksprese başlarını 
çevirip haknııyorlar hile .. 

••1111a1e11111e111••11aı1•111•11111111111ıa1111a11aıc111•111e1111a111111111111111111a 

Manceste.rde, sirkten ahırlarına dönen KAPLAN, SOTÇO KADIN VE 
üç file çarpmqtır. Fillerin en ihtiyan SOT CO~OMO 
olan ve Margerit admı taııyanı çok ağır Küçük bir Alman kasabası.. 
yaralı olduiundan hemen yol üzerinde Sabahın daha çok erken vakti.. 

... .. . . . . . . 

kesilınİftİr. Köylüler yatakJarmda mtfıl mışd 

Anokinin ayaklan lurilDUfbr· Kaza- uyuyordu. 
dan aağ salim kurtulan üç yaımdaki Genç bir alitçü bdm, ninden ~ 
Pusaidir. O da korkusundan bir sütçü çıkmq, mÜfterilerine süt götüriqor. 
dükkanına iltica etmif, hortumu ile süt Bir sokak kötcsini dönerken birden 
tenceresini bopltmıJtır. bire bir ••• Kaplanla.. net bir kaplanla 

KAFESiNDEN KAÇAN ARSLAN karıdqıyor. 
Kafeslerinden kurtuJup insanlar ara· lrlcmın bütün asalet ve heybetini ta-

sma dalan ve saldıran vaJııi hayvanla- fıyan bir kaplan.. Ve fÜpbe.İa korku
ruı sayısı gazetelerin her günkü sayıla- sundan bir kenara büdilmÜf sütçü kıza 

ehemmiyet vermediii, tenezziil ebnedi
ii için, onun yüzüne bile bakmlıduı yo
hma ağır aiır devam ediyor. 

Sütçü kız, kaplan a~ sonra 
elindeki siit güğümünü yere cliifirerek ... b&Jma geçmq, mw:, portakal, ne cümhurun Elize sarayının duvnndır. 
en yakın polis karakoluna kota,'or. Wduyaa yemeğe, alJthnnağa bB§lamıı- Güç bela yakalanan maymun knçhi\ 

nnı ayrı ayn havadisle clolduracak ka
dar çoktur. 

Pariste Marcel Lebret adında bir ne
fer, izininden kqlasına dönüyordu. Bir
den bire karıısmda muhtqem bir di§i 
ardan gördü. Anlan bir ke.rre gülaedi. 
Marcel Lebret korkudan ka~ı. Bu Ani 

Kaplan, aeyyar bir airkten lmrtulmuf ID". hayvanat bahçesine inde edilir. 
İmif.. Çırak döniiJtc bu vaziyeti gorunce, Bir kaç gün sonra ha)"'anat bahçe--

Derhal ve sirk aahıöinin de İftİrakİ feryadı basar. Bir polis memuru k~- mağa giden reisicümhur, sarayında ken• 
ile polis, jandanna ve itfaiye kuvvetle- Ml: ıelir. Bir ya~ baılar. Maymun yo ._ ·· · ı b" d sindeki yeni binclann açılıf törenini yaP" ri harekete seçiyor ve kaplan, öldürül- 1U uzenne rast ge en ır uvara sıç-
meden, kimseye bir wan dolmnmaclan rar .. Bu duvar, Parisin iyi muhafaza ftl- disini ziyaret etmeğe hevesli maymuna 

diri diri yakalaıuyor. tmda bulundurulan bir yerin.. Reisi-
Vensan hayvanat bahçesi bir ıiftıe- ;;;;;;;;.;..;,-.......;.;-..-.--.-.__.--.; __ __, ________ ~~--~------------------m71 

tin elindedir. Bu firlıet her MDet tıpla 

bütün tiyatro puplan 8ibi memlıeket 
dalıilincle ~ ile benLer 'bir kaç 

turne tertip eder. ~ her sene ı 
rı1anJarm, b.storlarm, anlan w filhrin 
kaçtıklan Ye sonra yaLaJandıkbn veya 

öldürüldükleri vakidir. Hele Jna7mmda
nn sak aık firar cünnGnü irtiöpla ci
var ormana claldd.Lın artık adet l:Milc
ınüne airmipir. 

MaamafiL maymunl.no firarlanna o 
kadar ehemmiyet verilmez. ÇAialaü on
lar hemen daima bütün eiinJeriai or
manda 1reçirdWterı aonra akpm yemek 
zamanı kendi kendilerine lııayv.nat bah
çesine dönerler. Çünkü bm"&da baldUk
lan rahat ve konforu onnanda ağaç 
dalları arasında balamadıldannı anlı
yacak kadar zeki mahlUklardır. 

BtR iADEt ZIY ARET 

l 934 yılında V ensan hayvanat bah
çesi maymunlanndan biri kafe~indcn 
kaç~, damdan dama, ağaçtan ağaca 
atlıyarak Saint Honorc mahalJeaine ka
dar ~elmİ§ti. 

Bir kaç sene evvel lugilterenfo Ankara sc/iTi olan Sir Jorj Clarke'nin k~Z~ 
Miss Julie Clarke bu son hafta içinde ctılcnmi§tir. Miss Julic mcmleketimızl 
çok iyi tanıyan ve seven bir lngili.: k"ı..~dır. Resmimiz sevimli kızı niktıhl.,. 
ile birlikte gösteriyor. 

Endüstri 
En iyi ve ucuz mal 

verecek 
Her gün inkişaf eden sanayiimizde en 

iyiyi ve en ucuzu elde etmek prensip ve 
hedefleriyle büyük tedbirler alınmak 

-Pasaport harçları 
TansUe gidenlerden bir 

lira harç ahnacaktar 
Yeni ha2nhınnn pasnport 1'anunu 11e· 

le.aletlerde tetkik edilmekte olduğurıdtlfl 
tahsil veya ilmi tetlcikler için Avrupn)'I' 
gidec;ek olanlara bir kolaylık olmak üze• 

üzerf'dir. o 
re eldeki paııaport kanununun bir m" • 

lktısat vekaleti endüstri faaliyetinin de 
desi değiştirilecektir. ilmi tetkikler ı. 

rasyonel ilerlemesi gayesiyle gerek h\J- ,. 
bulunmalt ve müsabakalara İ§tİrak etfllC.

1 suai sermayeli olan gerek sermayesinde ı 
ve yahut ecnebi bir devletin müına5 

kısmen veya tamamen devlet i•tiralti bu- f ... 
..,, k''JI · · • } tarn "' 

1 L d' leşe u erını zıyaret veya on ar lunan vasıta ı veya vasıtasız &en ısine . · de 
dan Türkiyeyc yapılmış ziyaretlerı >8 

bağlı bütün müesseselerin işletme, idare I 1cet· 
eylemek makaadiyle yabnncı mem e I 

ve i"leme şartlnnnı ve ekonomik vazi- l ''/ e 
lerc gidecek olan mektep talebe erı 

yctlcrini ve bu maksatla bunlara ait f'V· b k. ·1·k kil' 
sporcu ve izcilerin, en az eş ışı ı 

rak ve vesikaları tetkik etmeğe salalıi· t br.• 
file halinde bulunmak ve mektep ta e 1 yetli bulunmnktadır. ·not! 
leriyle izciler muallimleri- ne:zareU 

Y npılan tetkik neticesinde görülen 1 ııe· 
noksnnlıklann ıslahı iktısat vekaletine gitmek şartiylc müşterek pruıaport nheP' 

- • .. ynhat etmeleri mtimkün olmakta ve .. 
vn ıtıı.lı ve vasıtasız baglı olan sınaı mu- . d . 

1
. 

1 
k 

1 
ı k ınu~· 

1
• sın en bırer nn n ~,ara n tı ay ı 

esaeselere iktısat vckuleti, yapılması a-1 
• • .. terek pnsaport verilmektedir. 

zınıgelen ıslahntı hu usı muesseselere tnv- B h"k c.I f d I k yabancı 
siye eder. u u um rn ay a nnarn . tlcrirıi 

memleketlere ıdenler bu vazıye.. 1 • Bu mücsacscler, vekulctin i;ıtcdiği ma- • h .. kul'Jl 
lümatı vermeye ve gündermeğe mecbur· koybettikleri t kdırde umum• u ..ıı· 

TC t• bi olncakl rdır. Daimi surette pu c:ı 
durl r. istenilen mnlümntı mazerctaiz ve k I yaban 

port t şım ını mecburi ı an ··rk t•• muayyen müddeti znrfındn vcrmiyen ve- T '" 
memleketi rde tahsıldc bulunan u 1 ya noksan ve yanlış bildiren şahıs, ir- 1 d 11 
il bC' ve am 1 ye o memleket er c 

ket ve mües ctelerin müdür veya mü- b'k oltıf\ ~~~~~~~. 

Eğer insanlar hnyvanların dilJerinden lualar sürmüş ve öküz otolı~ yeliı
anlıısalardı veya hayvnnlar insanlar gibi mİ§, kuvvetli bir toslama ile otokarı de
konUJmasını bilselerdi, onlann, içinde vİrmİftİr. Jçindelıi yolcul:ırdi2n çoğu ya

yapdıklan hayattan birdenbire medeni ~. bir ıoför ve il<l yolcu ölmü~ 
hayata gi~lcri esnasında neler duyduk- tür. 
lannı öfrenreek faydalı ollD'du. Hele OTOBOSON JNTtKAMI 
tayyare ile r.aldedilen bayvanlarm ~:i- Fakat Japonyada taarruza uğrayan 

fÜnceleri kim bilir bi.zim dütünceleri- otobüsün intilı:ammı Manc~terde bir 
mizJe nasıl mukayese edilebilirdi. Ne ka otobüa almqbr. 

knçıı nnlıınm valııet hiuini kabarttı ve mı§ oldu. 

aakerin p~ine ~ü;tü. Yetişmek v_e pnr-1 Te
0

kcrleldi arabası içinde m~terilerin 
çalaınalı uzere ilıen bereket \'Cram be.y- evlenne zenevat ve meyva cötürcn bir 
vanan kaçtığı canbaz.hanenin aalu"bi, dükkan çırağı, arabasını yol kenarına 
onun l:ıJrtulduğunu görerek kO§mUJtu... bırakma~ ve bir apartmana gİrmİflİ. 

lm1 halınde umumi huktimler tat 1 nı• 
messillcri 5 liradan 25 liraya kadar pa- 1 • I h .

1
. h · • in clc11 

mat: şartıy c tn sı ı "·ey ışın 
1
. :ıe 

ra cezasiyle cezalnndmlncaklardır. k b ırı0 
müddetince bir )irn harç mu 8 1 

Bu knnunun tatbiki için iktısat vekil-
dnimi udi pa aport verilecektir. _,,,,,.,, 

letinin tayin e'-•ledig~İ memurlar 3006 "U· 

rnarnlı endüst;iyel mnlumntın maliyet .. e ala}ıqıtı ~ ~ 
Bu suretle feci bir akibetin önü alın- Maymun buna aörünce hemen araba- sa~ fiatlerinin kontrol ve teabitiy)e ala- leri haizdirler. 
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16 1 Paterson 14. 
13.25 
12. 
13. 75 
J 3.50 

14. 75 
13.87 
13. 
14.25 
13.75 
13. 
16.25 
16.25 
21. 

Holivudda hayat 
............................... 

~ Yazan : Mlfel Zevako 
~ ............. eli ............................. , 

-15-

valde krnliçe tarafından gönderilen bi- Kraliçe Rociyerinin odasına gitti. lh
riai üçüncü Hnnrinin kulağına birşeyler tiyar kraliçeyi gören Lu adam derhal 
~Yledi. Kral yüksek sesle şu cevabı ver- masasının üzerindeki kağıtları iterek: 
di: 1 - ECendimiz Luvayinini gördüler mi~ 
. - Anneme söyle, yemeği bitirir bi-

1 

Kendisi iyi oldu. Yalnız kalbinde Gize 
tirrnez yanına geleceğim. karşı müthiş bir nefret besliyor. Eğer 
' Kalcbcr, diğer iki arkada§• ile Bastil-

1 
Gizin yakınlarda ölmesi mukadderse 

den nasıl kurtulduklarını anlatu. Fnkat mutlaka onun elinden olacak ..• 

1 14 Esnaf bankası 
60 Beşikçi o. 
30 S. Erkin 
18 Vitel 

4 A. ve H. Sarraç 1 3. 
2 M. ve Ali bi. 16.25 

2 B. ve H. Nazlı 16,25 
1 C. Alanyalı 2 1. 

421 Yekün 

Her yıldızın kendi zevkine 
göre bir merakı vardır 

Cins köpek yerine arslan besleyen yıldızlar çoğaldı. 
126635 ! 
127056 i 

tNCIR 

bu hikayeler arasında Pardayan ismi gizli Kraliçe boğuk bir sc;s çıkardı: 
tutuldu. Kral sofradan kalkarken biraz - Ben burndn ne Luvnyni ve ne <le 1 

380 M. j. Taranto 
342 Ş. Remzi 

7. 
7.50 
6. 

11. 
10.25 
7. 

'1.50 
il. 

'Daha garip meraklılar da var ... 
evvel gelmi§ olan adam tekrar ı;öründü. Gizi sormağa gelmedim. Kralı öldürmek 
Üçüncü Hanri bu defa: İstiyorlar .. 

238 P. Paci 
7 8 A. H. Nazlı 11.50 

9. 

~ i1 
- Anlıyorum. annem Gizin mağli'ıbi· - Ne o ... Buna hayret mi ediyorsu· 

Yetini nnlnmak için acele ediyor, dedi. nuz madam? 
Doğru annesinin yanına gitti. Kraliçe - Oğlumu öldürmek istiyorlar. Be· 

oğlunu görünce: nim kalbimi deşmek istemiyorlar. Bunun 
- Allahn bin !!Ükürl Dedi. sebebini sen bilirsin . ._ O~lum benim ha· 
Kral annesinin çehresindeki bozuklu- yatımdır. Hayatta ben çok keder çektim. 

iu görerek bağırdı: Çok göz yaşı döktüm. Bu esnada biricik 
- Ne var, ne oluyor? neslim evladımdı. Sefiller şimdiye kadar 
- Oğlum büyük bir tehlike. ölüm kraliçe sıfotiyle bann keder verdiler. 

tehlikesi atlattınız! Fakat analık hissime de dokunulurııa, 
Hanri sapsarı kesildi. lhtiyar kTaliçe o zaman tarih Knterinin, oğlunu intika· 

oğlunu kolları arasında :nkarak şimdi- mını nas.ıl aldığını görür!... Rociycri, 
lılt bütün tehlikelerin yok edildiğini te• bunlar hep Gizin planlarıdır; anlıyorsun 
rnin edince kral sordu: ya 1 Şimdıye kadar tahtın müdafaa ,.c 

- Şimdilik mH Bu tehlikenin tek- muhafazaSJ için çalışıyordum. Şimdi o~-
rar başgöstermesi ihtimali var mı? !umun hnyntı tehlikede ... 

- Eğer sözlerimi dinlerseniz bir da- - Zannetmem ki Hnnri dö Beam hu 
ha böyle bir tehlikeye uğramıyacağınızı işlere karışsın .. Onun işi yolunda gidiyor. 
Üınit ederim. Allahaşkına oğlum, bir da- - Even Len de biliyorum. Bunlar 
h,_ bu alaylarda yalnız bulunmayınız ve hep gizlerdir. Krala karşı bir papas si
kat'iyYcn silahsız gezmeyiniz. Az kaldı lahlandırdılar. 
1~ ödüreceklerdi. - Bir papas mı? 

- Öldürecekler miydi? Kimin tara- - Evet .. Bir Jakoben papcuı bugün 
Fından} Yoksa dö Ciz tarafından mı? oğlumu öldürecekti. ihtimal ki cesaret 

-Ya o veyahut onun adamlannın bi· edemedi. Fakat başka bir defa buna 
ti tarafından, onun ehemmiyeti yok.. cesaret edecek, bu olmasa başka biri bu 
't'alnız ııu mektubu okuyunuz!.. iti g8recektir .. Beni en ziyade korkutan 

Kraliçe henüz almıı olduğu mektubu işin bu tarafı de[iildir. Bu papasın öyle 
0 iluna uz.attı. Kral korkudan bir koltu· bir ismi var ki, bana maziyi hatırlatıyor. 
ğurı Üzerine yı'kılarak mektubu dikkatle Bu İsmi çok evvel işittim. Fakat nered~. 
ckudu, sonra da mınldandı. ne zaman işittiğimi hatırlayamıyorum. 

- Bir papas ha jakoben bir papas ... Sen kolay kolay hntıralan unutmazsın. 
Benden büyük lütuflar görmüş olan bir Bu papasın ismi Jak Klemandır. Bu isim 
Oltınastınn adamı... Jakobenler halkın Rociyeri ... Sende hiçbir hatıra uyandır· 
tPertonun aldığını iddia ettikleri miktar· mıyor mu? 
dan fazla paramı aldılıır. Manastınn re- Müneccim titredi. Yüzü sarardı. Cüz· 
İsi Burgonyiyi tanırım. Böyle bir alçak- lerinden ateş parladı. Fakat derhal aön
lıkta bulunacak bir adam değildir. Siz dü. Kraliçeye ynkla~rnk boğuk bir ses· 
ne dersiniz) le dedi ki: 

2 1 S. Süleymanoviç 
1068 Yekun 

106323 
107391 

5/11/937 üzüm fiatleri 
Çek. üz. No. 7 12.00 

< < 8 12.75 

c c 9 

< < 10 

c < il 
c c f2 

7.AHIRE 
464 çuval buğday 

13.25 
15.50 
17.00 
19.00 

S.9375 
4. 1 09 çuval Bakla 

1 04 çuvnl K. D. • 5.SO 

41 çuval Nohut 
759 ton P. Çekirdeği 

1044 balya pamuk 

5.25 

35.50 
---=---

12.50 
13. 
13.75 
16.00 
18.00 
20.00 

6.60 
4.75 
7.25 
S.50 
2.80 

42. 

Berlinde "Maskesiz 
bolşevizm,, sergisi 

acıldı 
t 

Berlin, 5 (ö.R) - Italyanın da faal 
.işt.iriıkiyle cMaskesiz bol§evizm > adlı 
anti - komünist sergisi açılmış ve başlı
ca şahsiyetler tarafından ziyaret edile
rek büyilk aWca uyandırmıştır. lspanya 
harbinde bolşeviklcrin rolü hakkında 
sergide bir çok vesikalar teşhir edilmek
tedir. 

- -------------
IZMIR iKiNCi iCRA ME

MURLUlaUNDAN: 
937/13068 

Açık arttırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Ev, dükkan ve fınn. 

I - Ben itimnclımzı çok manasız bu· - Mndnm, korkmnğa hakkınız var· Gayri menkulün bulunduğu 
UYorurg. Lütuflarınızdan bahsettiniz. 7..a- dır. Sizin için titremek, kral için kendini mevki, mahalleıi, sokağı, numa
"allı çocuk meehur darbı meseldir, iyi- gözetmek :.!amanı gelmi~tir. Oğlunuza raaı : f zmirde Karantina tramvay 
lilt et, kötülük bul derler. insanlar iyilik verilecek yc-mck ve şarapları hendi gÖ· caddesi, 389, 391, 397, 399, 401/1 
g~rdüklcri yerlNc karşı d.ıima nankör- :zünüzün önünde başkasına tattırmadan Talrdir olunan kıymet : 6500 
durıc H • · k ·· d'.kl · d l. d' · · "' 1 b"" r. atta ış ·ence gor u · en e. am- as u ver ırmeymız. ı anmv.a ge en u- Türk lirası. 
lara kar ı besliyemedikleri husumeti lü· tün insanları nezaret altında bulundu- Ar 
tuf ttırmanın yapılacağı yer, gün 

gördükleri kapılara tevcih ederler. runuz. Daha doğrusu en sad:k hizmetçi- I 
saat : zmir ikinci icra dairesi 13· 

.... - Çok doğru anne! Jale Kleman ... lerinizdcn başka ldmseyi yanınıza sok-
rıu d 12-937 pazartesi saat on dörtte 
1 

a ıuna ne }"apt1m acaba~ Eğer kral- mayınız .. 
'-rı ··ıd A R birinci arthrmaıı. Ve ikinciıi de o ürmeğe knlke1rlarsa millet ve din - man ociyeri, heni korkutuyor· 
rıe hale gelir} sun? Bu ndam kimdir) 28 • 12 - 937 sah günü saat 14 te 
~-. Mademki böyledir. Krallar ela . - Sizi şimdi korkuluyorum, fakat dir. 

.. 

Ispanyol yıldızı Dolores del Rio papağan mera.klısıdır. 
Ta1clitçi hayvanla bir in.~an gibi konuşur. 

k ndüerini müdafaa etmelidir. Siz de bıraz sonra daha müthiş bir korku ile 1 -ftbu gayri menkullerin art· 
l tndinizi koruyunuz oğlum. Evvelce sÖy· kar~ılaşacnksınız. Zira bu adamın ne tırma ~rtnamesi 23 - 11 - 937 ta· 
Vrni,tim ki Şarter Parise çok yakındır. Gizler ve ne de protestanlarla alakası rihinden itibaren her keıin gö-
arından tezi yok Selvaya gidelim.Ora· yoktur. Kendi namına intikam almak rebilmeai için açıktır. 

ra. o müstahkem mevltie yerle~rek mil- için hareket ediyor. Bu adam esasen Ui.nda yazılı olanlardan fazla 
dctımizi. dinimizi ve hükümetimizi mıi- nefsini feda etmiş oldu,rundan bir defa malumat almak iıtiyenleri itbu 
afaayı di.i"'ünclim. Şimdi her halde o sizin veya o~lunuzun yanına yaklaşmak 

Clark Fcy O da papa.ğanlan çok sever, Jakosunıı her Josettl' Day en tehlikeli bir meraka tutııldu. Bir arslan 
besliyor. Vah§i 1ıcıyı•an lriiı;iik yıldıza çok a?mnıştır. saba~ itina ile besl~r. Onunla saatlerce uğraıır. 

Pap b f şartnameye ve 937 /13068 dosya 
. ası uldurup cezasını vermelisiniz. ırsatını bulursa. mutlaka vuracaktır. Bu 

••niz. adam, sizin tarafınız.dan öldiirülmü;!. ~e- numaraıiyle mcmuriyetimize mü-
t'f - Musterih olunuz anne! Eğer he- hit edılmiş anasının intikamını almağa racao.t etmelidir. 
,
1
rk henüz Şarterden ayrılmamışsa onun geliyor . . Katerin, Alis dö Lüksün dos· 2 - Arttırmaya. İştirak için yu· 

t el asınn çıkarnca~ım üç :zağar, onu ııe· tunun adı Kleman olduğunu hatırlarsı- karıda yazılı kıymetin yüzde ye
Le e ise bulur, hakkından gelir. onlar nız değil mi? işte bu Jak Kleman Ali- di buçuk nisbetinde pey akçesi 

O}•lc b• • vf d ·ıı~ b' b t•·k . ır p:ıpas parçasından daha bü- sın og u ur. veya mı ı ır ankanın teminat 
1.ı lerıni bile kolaylıkla öldürmüşlerdir. Kraliçe yerinden kımıldayamadı. G;.iz- mektubu tevdi edile.:ekti:-. ( 124) 

lta~~Ün~ü 11 nri odad.:ın çıktı. ihtiyar l~ri .e~·inde·n· fırln~ı. Asabiyetle eller· 3 _ İpotek sahihi alacaklılarla 
dı· )alnız kalınca düşünmeğe başla· bırbınne kılıtlendı. Adeta ayaldarın•n diğer alakadarların ve irtifak 

· dibine yıldırım dü~müş gibi bir hal :ıl ah 
- l"I 1ıakkı s iplerinin gayri men 

d t "'emnnl ... Ben bu ismi bir dda mış boğuk bir inilti ile : • 
aoa · • kul üzerindeki haklarını husu· 

Çok 1 ıtmi!ltim. Acuba nerede} Aradan ,.,-- Alis dö Lüksün oğlu ha.. Demek 
:ı:nrn •v• • · B ogvlun1 mahku"mdur' nı· eb'I · ı· 3iyle faiz ve masrafa daı"r olan def "" t;eçtıt;ı ıçın unutmuşum. ir 1 , · Y ı nuş ı. 

a o R · ddialarmı ifbu ilan tarihinden nu ociycrid~n soralım. - Bitmedi -
A _ aw: r 'W, ,,.,. ' tibaren yirmi gün içinde evrakı 

ka E:MLAKI MiLLiYE MODORLOöONDEN nüıbitelcriyle birlikte memuriye-24; No. Lira .imi=e bildirmeleri icap eder. Ak· 
241a Güzel Yurd lkiçefmeJik C. 82 taj numaralı düklı:an 72 ıi halde hakları tapu ıiciliyle sa- t 

~9 Orb:miye Kantarcı sokak 30 numaralı ev 24 )it olmadıkça ıatıt bedelinin pay· 
Halkapınar Kağıthane C. Çatalçefn:e mevkiinde 'aşmasından hariç kalırlar. 

?ı!... 280 taj nunmralı ev 48 
Ya ~ deve meraklısı yıldıza ne demeli? Los Angelcstl'ki f Hayt·anlann '1.-ralı Ôlan arslan kuyruğunun reki1mesine 1msıl 

bahçesındc hecin devesiyle yaTt§laT Certip ediyor. Deı..•csinc 1 tahammül edıyor? Kadın .. Seıı ne yaman ~cysın .• 
~l Develik5yde 15 ~önüm bağ 80 4 - Gösterilen günde arttırma-
..., D lik 211 fa İftirak edenler arttırma •art· 

binerek ge.:hıtiler yapmaiia bayılıyor • 
252 eve öyde 25 dönüm bağ -< 

2Sl Develiköyde .12 d5nün onğ 252 lamesını okwnut ve lüzumlu ni saatte yapılacak arttırmada, 
2S4 DeveHköyde 9190 metre bağ 50 nalumatı almıt Ye bunları tama· bedeli &atıf iıtiyenin alacağına 
2Ss !•rinci kordon balıkhane altında 4 numaralı dükkan 135 nen kabul etmit ad ve itibar olu· liiçhanı olan diier alacakfıların o 
2$6 "-ah~manlar Bahçıvan sokak 3 numaralı ev 30 ourlar. 1rayri menkul ile temin edilmis 
257 T8epeci~ Kağuhane C. 149 e!ki 141 yeni numaral dükkan 32 5 - Tayin edilen zamanda alacakları mec:muundan fazlaya 
2Sg ayrakıı Burnava cadd~ıi 34 numaralı ev 45 :rayri menkul üç defa bağırıldık· çıkmak •artiyle, en çok arttı1'a-
2S9 Y

8
ernit çar~ııında 53 numaralı m:ığaza 171 !an sonra en çok arttırana ihale na ihal~ edilir. Böyle bir be<1el 

~~... uca. Zafeı caddesi 21 numaralı dükkan 15 :>lunur. Ancak arttırma bedeli nıu· elde edılmezıe ihale yapılmaz. Ve 
""VV Ik· · K • k . .. d . ıatıf talebi düter. 261 1ncı ordon Tu:zhane S. 14 numaral dükkan 36 ::ıammen ıymetin yuz e yetmıt 6 M" t • ·ı ··dd t 

L • • b ı . . . - uf erıye ven en mu e 262 ., « « « 12/18 numaralı dükkan 36 '.Jefını u maz veya ıatıt ıstıyenın • · d . k 
~ h w •• ıçın e parayı vermezse ıcra a-

~ Be. rama.nlar Dere boyu 1 numaralı ev 24 'l.lacagına ruçhanı olan diğer ala· nununun 133 üncü maddesi tat-
264 D analclı Şeref S. 9 numaralı ev 12 :.aklılar bulunup ta bedel bun· bik olunur. 
~ Ş h'eliköy İıtaıyon civarında 25 dönüm tarla 20 !aJ:ın ? gayri menkul ile temin l Yukarıda RÖıterilen ga>?'İ m~n-

'Yu)c e ıtler altın sokak 25 eıki 31 yeni numaralı ev 80 ~dılmıt alacaklarının mecmuun·ıkuller 13 - 12 _ 937 taribınde ıc-
a.)ecl &rıda Yaı:ılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle mü· :lan fazlaya çıkmazsa en çok art· ra memurluğu odasında itbu ilin 
tiiııii :: ç.ıkarılmıttır. lhaleıi 22 - 11 - 937 tarihinde pazartesi branın taahhüdü baki kalmak 1 ve gö.terilen arttırma .. rtnameıi 
~~ 0 •1 bettedir. Taliplerin Milli Emlik müdürlüiüne mü- üzere artbrma on bet sün dahaldairesinde aahlacaiı ilin olunur. 

~------------~~~~~~~~~--~-~:ıı..ır.._~....L.1~1111------'..&aı...Ol&L__. __ ....,.__ ....... .....,.m·~u..-..-. {1Q'7 l 

--
Saata çok ehemmıyet veren REVUE saatı alır. 

S ı r REVUE 
saatı aı.ın ne aldığını bılır, 

çünki 80 senelik t.ecrübe gibi b f ':' 

garantiye maliktir. 

Modeller en son ve zarif şekildedır. 

Satı• deposu : BERNARO A ZAl1AROF, fzmlr. HukOmet caddesi 30 

lzmir Liman işletme müdürlüğünd~n: 
Kadrodan çıkarılan Cümhuriyet ve Alsancak vapu:-ları ·~ 3 

11-937 pazartesi günü saat 15 te tefler encümeninde pazarlıl ' 
satılacaktır. Fazla izahat almak iıtiyenler levazım tcfliğine mt.:. 
racaat edebilirler. 6:-10-14 3911 (1967} 



SAYFA: 10 

IZMIR BtRINCi iCRA ME
MURLU CUNDAN 

Leon Seranonun Emlak ve Ey
tam bankasından taksitle aldığı 
eayri menkulden mütevellit borç 
için bankaya İpotek eylediği iz
mirde Karatasta Tesvikiye soka
ğında 8 numa~alı evin 168 de 64 
hissesi, işbu eve kapıdan girilin
ce tabanları mermerden bir salon, 
sağda iki solda bir odası mevcut 
bulunduğu ve karşıda bir kapı ile 
bnhçeye çıkılır bahçede bir kuyu 1 
mevcuttur. Yine salonun sol ci
hetinde bulunan bir kapı ile mut
baha girilir. Mutbaktn bir çamn
ttırlık ve hamamı ve kumpanya su

yu vardır. Mezkur salondan yine 
bir merdivenle yukarıya çıkılır
ken solda bir kapı ile diğer bir 
mutbaha girilir. Buradan bir kapı 
ile taraçaya çıkılır. Yine mutbah
tan bir merdivenle diğer bir tR
raçaya çıkılır. Yine mutbak için
den bir merdivenle aşağıdaki 

mutbaha inilir ve caddeye çıkıla
cak kapısı vardır. Daha yukarıya 
&ıkıldıkta bir salon üzerinde dört 
oda, bir balkon ve helaı;ı mevcut
tur. Lira kıymetinde olan bu 
evin 168 de 64 hissesinin mülki
yeti açık arttırma suretiyle ve 844 
numaralı Emlak ve Eytam banka
sı kanunu mucibince bir def aya 
mahsus olmak fartiyle arlhrmru;ı 
7 - 12 • 1937 salı günü saat 14 le 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere otuz gün müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 

kanunun mer'iyete girdiği tarih
ten sonraya müsadif olması ha
sebiyle kıymetine bakılmıyarak 

en çok arttıramn üzerine ihalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağından 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlani ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
))işlerinize çok dikkat ediniz 

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

tecrübelerle anlatılmıftır. 

GüRAöfôLiNa 
Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

Her işte kullanılan 

Z NGULDA 
Maden kömürü 

Her c"ns kömür perakende suretile rel~abet kabul et
mez fiatf er dahiJinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılnr sokak numara 12 

ikinci arttırma yoktur. Satış pe- ..,llnr':~,,._. ... PERPINYAN 

şin para ile olup müşteriden yal
nız yüzde iki buçuk dellaliye alı
nır. 

ipotek sahibi alacaklılarln di
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbiteleri 
ile birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilin
ce malum olmadıkça paylaşma

dan hariç kalırlar. 25-11-1937 ta
rihinden itibaren sartname her 
kese açıktır. Talip olanların yüz
de yedi buçuk teminat akçesi ve
ya milli bir banka itibar mektubu 
ve 937 /7115 dosya numarasiyle 
1zmir birinci İcra memurluğuna 
müracaatleri ilan olunur. 970 

3920 (1969) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mahmut Nazifin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen !kinci Süleymaniye mahallesinde Mısırlı cadde
sinde kain 55 sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
aatllığa çıkarılmı~tır. Bu kerre yeniden takdir ettirilen kıymet 
üzerinden nlmak pey sürmek ve sah~ \'artlarını öğrenmek istiyen
lerin Defterdarlık tahsilat kalemine müracaatleri. 

23 - 30 - 6 3757 (1900) 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

FabrikalaFı 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Po ta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, kat?aoır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

KU M SU 
F ABRiKASINI 

Yeni gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 
QJI'• 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA halıları 
Birinci Kordonda ÇQLAKZADE 

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teshir edilmektedir. • 

SATIŞ TOPTAN VE 
Lütfen ziyaret ediniz. 
PERAKENDE 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' • ' • ' • 
önümüzde kit mevsimi var, düşüncemiz nedir? .• Yağmurda.o ve güneşten formasi bozulmaz ve 

rengi solmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet .. 
Hep bu aranılan teminah ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasının 

meydana getirdiği, 

STETSON 

PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 

Rll~TEN HOU SE 

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• 

Daim on 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve diş ağrisı, kırıklık 
sinir, adele, bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kateleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! • • N 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLIR .• 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LONDRA HA Trl 
ALCERiA ' npuru 20 birinci tt:~ 

dtı 
rinde gelip ) ük çıkaracak ayni zarn811 

Londra ve 1 lull için yük alacaktır. 
ıs 

Cll Y or LA 'CASTER vapuru . 
'11• 

ikinci t('şrind<' gelip .> uk çıkarac ık ıı 
1"'' ::ınmnnda l ondrn ve } lull için yiik 

11 

cnktır 

11 IF. CT NE-.RAL STF..Al\l 

NA\ JGATiO:--.ı CO. LTO 
• te"' 1 

ADJU 1 \NT 'apuru S ikincı 

No. 9260 No.9360 de gelip l ondrn için } ük ıılncaktıf· 
DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yüz elli ve 

üç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucuz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

mekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok i tifn
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahluku diri diri tutmak mümkündür. 
~nkii ziyasi ıözdeki haua1ı kamaftırır, tavsiye ederiz. 

DEU rscı lf. LE\ A~TF: LINlf'. 

tTI IAKA ,apuru ikinci tt""n" 
\n" d ınd 1 I ımburg Bremen 'e 

ten gelıp yiık çıkar::ıcnl.lır. •t" 

Tarih ve nnvluıılardnki dcg ıklık 
d~n cen mesuliyet k et~ ı. 



~ 1'E$RIN CUMARTESi 937 ....a 

0EUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDArs 

DEUTSCHE LEY ANTE UNIE A.G KUMP AJ.'\fY ASI . 

HAMBURG DUCALION vapuru 26/10/37 de 

ATI.As LEY ANTE UNIE A. G. Anvcrs, Rotterdam, Amsterdam ve 

BREME.N Hamburg limanlarına yük alarak ha-
~ ~EN motörü 15 ikinci teşrinde reket edecektir. 
Dr enıy~r: ~ollerdam, Hamburg ve HERMES vapuru 27/10/937 de bck-

e.Qea ıçın yuk alacaktu. 

:t\ AMERlCAN EXPORT LINES 
!eniyor. Burgas Varna ve Köstence li
manlarına yük alarak hareket edecek-· 

tir. 
e bport Steamship Corporation 

EXT A VIA "MMU'U 1 1 ikinci tctrinde 
~leniyor. Nevyork için yük alacaktır. SATURNUS vapuru 13/ 11/937 de 
t!,Hf~ITOR vapuru 19 ikinci te§rinde Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 

enıyor. Nevyorlt İçin yük alacaktır. limnnlanna yük alarak hareket ede
b EX~RESS vapuru 26 ikinci teşrinde cektir. 
eldenıyor. Nevyork için yük alacaktır. TR1TON vapuru 13/ 11/937 de bek-

b OC.ONTz vapuru 28 ikinci te;;ırinde 
eltlcniyor. Ncvyork için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCARE"Sf 

leniyor. Burgas, Varna ve Köstence li

manlan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 

Peıe, vapuru f o l.kinci tetrinde bek- VlKlNGLAND motörü 2/11/1937 d~ 
lcniy0 K" Sut Cal Rotterdam, Hamburg, Gdynia, DanWg C r. o•tence. ina, atz ve 
.ı.tz aktannua T wıa limanlan için Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarınn 

>'iilt -1acaktır. 
5TE ROY ALE HONCOISE 

DANUBE MARITIME 

b SlEcED motörü 6 ikinci teJTinde 
Q eltleniyor. Belgrad. Novisad, Comamo, 

. lldapqte, Bratialava, Viyana ve Linz 
içil\ Yiik alacaktır. 

hareket edecektir. 

NORDLAND motörü 16/11/937 de 

Rotterdam, Hamburg, Gdyıı.ia, Dantzig 

Danimarka, İsveç ve Ballık limanlarına 

hareket edecektir. 

A A S N E vapuru 2/12/1937 de 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Df.N NORSKc MIDELHAVSLINJE c:. - Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

OSLO hareket edecektir . 
. BAALBEK motörü 12 ikinci teş- SERVİCE MAR1T1ME ROUMAIN 
tıJlde bekleniyor. Bcyrut. Hayfa, Diep- SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal-
:c l'c Norveç limanlan için yülc alacak-

r. ta ve Marsilya limanlarına hareket edc-

A 11DE NAVICATION Co. (Haifa) cektir. 
A. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

len· ltD motörü 5 ikinci tqrinde bek- LEVANT motörü 61111937 de An-
l' •Yor. Calatz ve Calatz aktarması 

11tıa lirnanlan için yük alacaktır. vcrs, Gdynia ve Dantzig limanların:ı 

ARMEMENT H. SCBULDT hareket edecektir. 

I EllSE motörü 15 ikinci tqrinde brk- tlindaki hareket tarihleriyle navlun-

Ctıiyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- lardaki dcğqikliklerden acenta mesuliyet 
ttlcıı İçin yük alacaktır. kabul ebnez. Daha fazla tnfsilat için 

l ntındaki hareket tarihleriyle navlun- ikinci Kordonda FRATELU SPERCO 

ardaki değişikliklerden ncente mesuli- vapur acentaaı.na müracaat edilmesi ri-
~et kabul etmez. ca olunur. 

~Daha fazla tasilat almak için Birinci TELEFON : 4142/4221/2663 

c:rdonda W. F. Henry Van Der Zee DOKTOR #Z 

· n. v. vapur acenteliğine müracaat DAHlUYE MOT AHASSISI 
edilınesi rica olunur. 

TELEFON No.: 2007/2008 

~ .... -
t.t~MIR BiRiNCi iCRA ME-

uRLUOUNDAN : 
~İnıetin Emlak ve Eytam ban
ti •ndan taksitle satın aldığı gay-
h "'enkulden mütevellit borç için 
)(~aya İpotek eylediği lzmirde ... :r•11akada Mabet ıokağında 4 

13 llıarala önü mabet sokağı, sağı 

Celal Yar~m 
tzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıkl:u Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün haata
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağl No: 65. 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadd~ 
si No: 1018. Telefon: 2545-

~· •olu 11, arkası 1 O numaralı 

ld"&ellerle çevrili 109 numaralı ·--·-------•fi 
.__ "

11•n 12 parselinde, 322 metre 0 . H k . 
~abbaında 70 lira 50 kuru, kıy- 1 ş e im 1 

~ =~~e "'!~~; n= A~~ulla~ Nac·ı ... ..:_ t.nlik ve Eytam bankası ka-
"- " lllucibince bir defaya mah-
1~ .. 0lnıak tartiyle arttırmaaı 7-
İcr l937 ıah günü saat 14.30 da 
il " dairemiz içinde yapılmak 
~~d0tuz gün müddetle satılığa 

ff()llTAÇSU 
Hastalarını Birinci Beyler 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9-12 I! u. 

~~·arttırma neticesinde sattı Öğleden aonra 3,30 - 6 
cl&Q .~ her ne olursa olsun bor- Randevü için telefon ediniz. 
t-ı. .;:;nınesi tarihi 2280 numa- TELEFON: 2946 
.. , unun mer'iyete girdiği ta- -------•CT;ıE!"trrxr.ızwr;2 .. ii:i11!l"lwamte::2zwm"il!Pr.--

~~·sonraya müsadif olması Kulak, Boğaz, Burun hastalık-
~-. ç~1'1e kıymetine bakılmıyarak lan rnütebusısı 
)t.l)tl lll'ttıranın üzerine ihalesi 
t~C&ktır. Satıf 844 numaralı 
lıCiJtiİQd ~e. Eytam bankası kanunu 

1 
i~İaıci Cl'ine göre yapılacağından 
••tı l>ftr ~ırma yoktur. Satıt pe
ltıı )'\i a ıle olup müfteriden yal-1 
.. ,,, •.1'7.de iki buçuk dellaliye mas-

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
l ınır. 

" l)otek Muayenehane: Birinci Beyler 
tet aliJc aalıibi alacaklalarla di-
~. b.L· •dartarın ve irtifak hak- No: 36 Telefon 2310 
t" ~•Ple · · E · c·· cadd 1"de1q ~ın gayri menkul üze- vı: oztepe tramvay e-

~e ~ arını husuaiyle faiz si 992. Telefon: 3668 
1~ il& fa dair olan iddialarnu 1-26 ( 481) 
,_, ~ ". tarihinden itibaren yir- ' t3'G~ • dZ" m n 
~~ ~~u:çinde evrakı müabiteleri Z A y J 
'le.; le_ IDemuriyetimize bil- . 
~ \ ıcap eder. lzmir Esnaf ve Ahali bankası 

~ ..._liaa.ı •ide hakları tapu sicilin- Alatehir ,ubesinin 7591 defter 
~ç ltaı olnıa.dıkça paylatmadan sira numarasında kayıtlı bulundu~ 
~ itih ll'lar. 25 - 11 - 937 tarihin- ğum Yirmi liralık hiuemin mu

~llctır. ;e~ tartname her kes~ kabili aldığım 18 - 5 - 930 ve 17-
~. ~tık alıp olanlann yüzde ye- 1 - 931 tarih ve 312 numaralı mu
it \ ... • L tenıinat - '-ç • .1 vakkat hisse makbuzlarımı zayi a Q le: ~ esı veya ml - • • • l 
1? ıas.,:nd a itibar mektubu ve ~ttim. ~iyaınakdbuan yl enıtını hın;:· 
QiJ.:_ • oaya, . . gım gaıp m z anmın -,-..c, İcra numaruıyle izmır süz olduğu ilan olunur. 
~ İl" IDenıurluiuna müra- Alatehir Y e,ilkavak köyijn-· 

an °1Unur. 698 de ·Hasan oiJu M. EMiN 
3919 (1970) 5 - 6 - 7 3889(1~) 

• 
YENIASIR -BRISTOL 

Beyoğlunda 
O"~=-:aı 1 , 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciıi BAY 
MER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Eı 

halkına kendisini sevdirmiıtir. 
Otellerinde misafir kalanlar, kendi e...terindeki rahati b 

turlar. 
Birçok hususiyetlerine ila•eten fiatler mülhit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. ., __ ...... __________ ........ , ......... ~ 

.Wll!!JI .................. ____________ __ 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

P ' L AT T·---
F abrikaaının Namdar 

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

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren aokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kum~anyaıı kar.ısında 
Telefe•: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

Bahkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağı 
Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süz:ülmüt 

aaheaer bir ferbettir. 

Eczacı Kemal Aldat bu yağı batka hiçbir yere yermem!~ ';Ve 
vermiyecektir. 

Norveçyanın halia Morina balakyaitdll'. iki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük ~ila Ham karpmcla Batdunk • lzmir 

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

~ .. .. . ...... ...., 
~ .. PERLODENT .• _ dlt macununu • 
brdh edecekslnlı. 

~trı •D•11" bHcOmte teNhl aıhh1Jff1ftl. 
.tıalı olan bu macun dltler:l,. çOrOmelıtet 
\orur, dit etlerinr kuvvetlendlrlr, nefes\ 
hrlnfetl~ v~ insanın gOrOnOf efesini 
.. rtJMt. 

. 
SAYFA: 11 

TURAN Fabrikaları mamullhdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traı 1&bunu ve kremi ile glbellik krom• 
lerini kullanınııı:. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan ıa· 
taılar için lsmllde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen· 
teHk Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Telefon 1?411& 

KREM BALSAMIN 

·\~~' 

KumraJ, ıarııın, eımer her tene tevafuk eden yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çiJ, leke ve sivilceleri kimilen izale 
ede.r. Yarım aıırdanberi kibar mahfeUerin takdir ile kullaodıklan 
ııhhl glzellik kremleridir. 

Krem Ba11ami11 dört tekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yağh gece için penbe renkli 
2 - Krem Balıamin yağıız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krom balıamin acı badem gece için penbe renkli 

Krem S.laamin acı badem gllndllz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu latanbul 

DiKKAT 
Dünyanın en muktesit ve Türkiyede teıcil edilmit olan meth 

HEIDENIA 
Mutbak mazot ocaklariyle sobalarının bayiliğine bundan aon
ra Kardiçalı handa bulunan bay St. Kalomeni salahiyettar 

değildir. Taklitten sakınınız. 

HEIDENIANIN 
Bütün mazotla itliyen modelleri 

a ) Pamuk fitilli 
b ) Amyantlı yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

Olarak Gazi bulvar Ziraat bankaıı karıısında Türkiye 
umum acentaıı DUNLOP majuaıında Mtılır 
Amyant fitilli ve fitilsiz ocaklarda rekabet kabul 

etliiez fiatler 
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Brükselde Pasifik Konferansında 
......... ....................................................................................................................................................................................................................................... ·•••·•·•····•·····•·•······· 

Konferansın mesaisini 
kolaylaştırmak için ... 

Londranın hava tehlikesine 
karşı müdafaası meselesi 

............................................................ 
Çin delegasyonu arzu edilirse kon- Yapılan askeri manevralardan müs• 

f eranstan çekileceğini bildirdi bet ve tatminkir neticeler alınmıştır 
Rom.,, 5 (Ö.R} - Brüksclden bildiri

liyor: Sabah hususi bir içtimadan son
rn Pasifik konferansı saat 13 tc toplan
mı tır. Çin delegesi beyanatta buluna
r.ık Çin mümessillerinin konferansta 
bulunmaları mesainin inkişafına bir en
gd olursa ve dığer del~ekr arzu eder
J .. rse Çin delegasyonunun haklarını 

muhafauı etmekle bernber muvakkaten 
konfcrnnstan ııyrılmayı kabul edeceğini 
bıldirmiştir. Konferans reisi B. Spaak 
bunun üzerine Çin delegasyonunun 
mevkiin.i muhafaza ctmesiru rica etmiş
t r. Buna bu suretle karar verilmiştir. 
Bu hfıdise böylece hnlledildikten sonra 
konferansa davet notasına Japonyanın 
verdiği cevaba konferans namına gön
derilecek mütekabil cevabın metni mü
zak re edilmiştir .• 

Rom:ıya gelen }ı.,berlcre göre bu ce
vap titidcki maddeleri ihtiva edecektir: 

dır. 

Londra, 5 (ö.R) - Ingiliz payıtahtı
nın hava tehlikesine karşı pasif müda
faası için yapılan manevra amirnl Sir 
Edvard tarafın<lnn idare edilmiş ve mu
\'affakıyetlc bitm~tir. Amiral Sir Ed
vard manevra neticesinde sivil ahali ha
va tehlikesine karşı teşkilfıtlı oldukça 
hava hücumlarının ahali için bir tehlike 
olamıyacağmı söylemiştir. Bu tehlik.c 
nncak sivil müdafaa ve tahaffuz teşki
latı mevcut olmadıt11 takdirde baş gös
terebilir. Bu münasebetle sağ cenah 

l gazeteleri Londra belediyesine hücum 
etmekte ve hükumelln tekliflerine karşı 
gösterdiği mukavemetin Londranın ha
va tehlik~inc karşı mUdafoası pllinındn 
yeni güçlüklere sebep olduğunu iddia 
etmek U:!dir lcr. 

lNGlLIZ TE.5LIHATI VE 
Brük8cldcn bir manzara ITALYA ..• 

3__ il · -Lett b""t"" Pasüik Roma, 5 (0.R) - ltalyan gazeteleri 
umı ver en uyuı e u un ı- ... nı uı.. sUr t 1 - Konferans ilk önce japon ceva

bının dokuz devlet mu:ıbcdesinin meri
yelini inkar etmediğini müşahede ede
CC'~tir ki, bu muahOOenin birinci mad
desi de Çinin arazi tamamiyetinin ve si
ynSı istiklalinin muhafazası hakkında

dır. 

Konferansın dün kararlnşbrılmış o1nn 
küçük konute içtimaı Domci ajansının 
yarı resmi bir tebliğiyle Japonyanm 
konf ernnsa i§tirak davetini reddedeceği
nin bildirilmiş olması üzerine yapılma-

k nf d 1 1-· • h b 1 

1 
~z tcslJllnt progrnmmm son a -

o er.ınsı e egen:ı-ınııı azır u unına- 1 .. _ b"kin d -3"Jd""" 3-· mil 
tc . . . . "b . 1 ,___ il e Mıt ı e evam euı ıgme U<Jlr - bi •1 sı sısme prcnsıp iti arJy e .ıuuar ver - li ""d-L B Inski taraf d sormuştur: tında bulunan şimal, şimali gar ' 

miş olan mahdut komisyonun nasıl teş- mu uıaa na:r.ırı · • pp ~n an c Hük\ımeün ispanyol asilerini ede cenubu garbi mühim mıntakahırı da 

Londranm gece göriinü§ii 

kil _3:1 ... h kk d k _L •- ı..~- yapılan beyanatı ehcmmıyetlc te ır et- . ..,...,. 
t."Ullcoegı a ın a owerans""' ~ k d" 1 ·· facto> filen tanımağa karar verip ver- dahil olduğu bütün İspanyol arazisı U"·-

göstermiş olan müşkUllerin şimdilik her me te ırbik~·. ~u ~di~takagdaore sarfprogrcdi~- mediğini başvekil bildirebilir mi? > hilinde ingiliz ticari menfaatlerini koflli 
mıştır. ta af _3 ,1 • . kfın ·sı· J mm tat ı ıçın şun ye r - göS 

r 't."U1 mesınc ım verınl§ ır. a- il 1. · Brıcvek.il bu suale şu cevabı vermiş- mak hususundaki mesuliyetini 
B 

.. ks 
1 

k _L •• len paranın tutarı 28 m yon ırettir. •7 ~ 
2 - Konferansın Milletler Cemiyetl

nc t:ıbi olmadığı ve onun organı mahi
yetinde olmadığı kaydedilt-cektir. Bu
nun delili de bir taraftan Amerika gibi 
Milletler Cemiyeti fıwsı olmıyan bir 
memleketin, diğer taraf tan Sovyctlcr 
Birliği gibi Vaşington muahedesine im-

KONFERANS FJLEN B1TMJŞ SA
YILABlLtR Mt ? 

ponyanın nı e oweransına mumes-\ 1936 · d ı.. __ 1 "d 58 ·ı~ı.. tir : iinünde tutmak mecburiyetindedir. V" .1 .. d . __ ..,d .•. . bild" k senesın en ucı- yenı en sı uıı ·bf 
sı gon enneyı n.-u ettigını ırme f b 'kn t • d:1-: ... :- B 1 26 <- Vaziyeti tasrih için verilmic: olan dihidir ki, c:imdiye kadar oldugwu gı . .. .•. • a rı sı esıs e ı.u ... ~........ un ann sı ··-s "' 

Roma, 5 (ö.R) - Italynn mahfilleri
nin fikrince Brüksel Pasifik konferansı 
resmen değilS<? bile filen bitmiş sayıla
bilir. Nitekim ingUiz ve fransız harici
ye nazırlan Brliksclden aynlmışlardır. 
Japonyanın ne şartla uzlaşmaya tema
yül edeceğini öğrenmek üzere Tokyoda 

maksadıy1c gonderdıgı notaya bı.uat 1 hah · i · 17 · d · · 15 · h bu fırsattan mesudı.vn. Majeste hüku- tesadüfi temaslarla bu vasi mıntakala~ . k • rıyc çın, sı or u ıçın ve ı a- oJ 
konfornnsın cevap vcrmesme arnr ve- k tl · i in 1 aktad mcti Jspanyada rekabet halinde olan iki dnki mühim jngiliz menfaatlerinin ·kçlı>j·. va uvve en ç ça ışm ır. 

rilıniştir. B. Spaak gece bu vesi.kayı MUHALEF'E'l'IN F AALIYETI tarafa karşı öteden beri takınmış oldu- runması mümkün değildir. Bunun 1 • 

hazırlnmağa memur edilmiş ve bu, bu Londra 5 (Ö.R) - Dün öğleden son- ğu vaziyeti her ne suretle olursa olsun İngiliz vatandaşlarını ve menfaatler~ 

za atmamış olan bir devletin bu konfe
ransta temsil edilmekte olmasıdır. Kon
ferans ancak U7.ak Şark vaziyetinde 
alakası olan devletler arasında akdedil
miştir. 

sabah saat onda toplanan hususi içtima- ra Avam' Kamarasında muhalefet runc- tebdil etmek niyetinde değildir. 13u vazi- himaye etmek maksadiyle mütckabüe~ 
da delegelerin tasvibine aned.ilmiştir. le partisi reisi B. Attlee, bir kaç gün- yet Ingilterenin iştirak etmiş olduğu Majeste hükumeti ve general Frank0 ~"' 
Bu metin dünkü içtimada muhtelif de- den beri dcver.ın e<len bazı rivayetlerin ademi müdahale nnlaşmasiyle tayin edil- raiından ajanlar tayini hususunda Jll~,.ı 

1 d"plu-ı yapılacak teşebbüs italyan delegesinin 
konferanstaki telkinlerinin kabulü ma
hiyetinde görülmektedir. Bu hareket 
tan.mm ihtiyarı Japonyanın konferansa 

işt.irak için yapılacak yeni bir daveti ka
bul etmiycceğini evvelden bildirmiş ol-

legelerin ileri sürdükleri mütalaalara da- mahiyetini öğrenmek maksadiyle başve- miştir. Fakat hükumet bütün ispanya- 7.akerc açtık. Fakat bu ajan ann ı 
yanacaktır. Yani Japonya devletlerin kil Sir Ncville Chambcrlalne'e şu suali da, yani general Frankonun hükmü al- matik hiç bir vaziyetleri olmıyacnktır• 

3- Konferans Jnponyanın isteklerini 
ve alakadar devletlerle iş birliği arzusu
nu istimzaç maksadiyle bir komite teş
kıli niyetindedir. Nota Japonyanın Çin
Je sulh müıuıscbatını iade jçin ne şaı-tla 
konferansla .iş birliği yapmnğa temnylil 
göstcrC!ccğini sorarak nihayet bulınaktn-

s~rg:ı~~~~:;~ Act·emi····mattahaıe·······komitesı 
nuısmın bir neticesidir. 

BELÇJKA BAŞVEK1L1NlN 
ZlYAFETt ... 

Brüksel, 5 (Ö.R) - B. Spaak tarafın-

ra teşkil olunacağı tasrih edilmektedir. 
Konferansın bugünkü celsesinde muh
telif delegeler bu hususta fikirlerini bil
dircceklerclir. 

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

Japonların ileri hareketi 
.................. -----------------

Başlıca şimendifer hatları Japon 
kontrolü altına geçmiş bulunuyor 

Yabancı gönüllülerin geri alınması 
için verilmiş olan kararların 

tatbikini müzakereye başlamıştır 
Paris, 5 (Ö.R) - Ademi müdahale 

komitesinin heyeti umumiye içtimamda 
ittünkla tasvip ettiği karar suretlerine 
göre, komite reisi lord PJymouth bu ka
rarlardan birinin tayin ettiği faaliyet 
programına ispanyadaki iki tarafın mu-

Tokya, 5 (Ö.R} - Dünkü gün jnpon- vafakatini .istihsal için onlar nezdinde 
lnr .şimali Çinde yeni bir ileri hareketi teşebbüse girişmiştir. Bu fonliyet pro-
tcnun etmişlerdir. Baslıca şimendıierlcr gramı Ispanyadaki gönüllülerin geri 
şimdı japonların kontrolu altındadır. alınmasını, gönüllülerin esaslı miktarda 

Tokyo, 5 (Ö. R) - Dıyet medisi 24 iade ed"ld"ğı komite tarafından müsahe-
son tc rınde içtima edec ktir. Basvekil de cdıl"nce iki tarafa muhariplik hnkkı-
bu c 1 de çok mühim beyanntta bulu- nın vcrılmcsini ve ispanya hudut ve 
nacaktır. Japon umumi karargahı Çin- sahill .. rind kontrolun iadesini tazam-
de hare-ketleri muvaIC:ıkıyeUi bir neti- muı:ı. ct•n ~ttcclir. Lord Plymouth diğer 
ceye ısal içın çok chcmmıyetli tedbirler tar. !tan bu faaliyet programının bazı 
alacaktır. Japonyanın Çine resmen harp ınaddel ri hakkında muhtelif htiklımet-
füı.n etmesi ml' ele iyle de iştigal edıldi- lerin görUş tarzlarını da iki tarafa bil-
ğı söylenmektedir. dirmcğ' memur edilmiştir. Yani şunu 

Rom:ı, 5 (ÖR) - Italyan gazeteleri- bildir--cı:ktir ki, Sovyet hükumeti mu-
ne gelen haberlere göre Japonya Man- hariplik sıfatına bağlı bazı hakların is-
çuride hniz oldugu «hariç ez memleket> t.imnli hakkını ispanyadaki muhasım ta-
haklnrını terketmiştir. Japon milis teş- raflara bahşetmeyi kabuİ niyetinde de-
kilı"itı l:ığvedilmiş ve salahiyet Mançu - ğildir. 
Kuo ordusuna bırnkılmı tır. Mançu - Rom", 5 (Ö.R) _ Londradan bildiri-
Kuo başvekili ve japon hariciye nazırı liyor: Ademi müdahale komites1n:n 
bu neticed n dolayı nl('mnuniyetlerini umumi heyetinden elde etlıği talimata 
bıldirnıişlerdır. müst n·d~n tali komisyon lspanyad:ın 

Ş;;ınghay, 5 (Ö.R) - Japon bahriye-. ~ gönüllul rin geri alınması vl' bununla 
sinin mümessili Van - Seu limanının 1 1~1- • J 

ı. d k• 1 h . .~apciniıı bir !;Ok maluıUclcri enkaz halindcd.r. n u.:uıa r mese eler hakkında verilmiş 
mctha ın e aın o an C ang adası Japon 1 olan k r rları t tb"k· · · ı·· ·· ·· . . . . . . k . k d" • n <l 1 ı ıçın uzum goru-
C:onanması tarafından bu sabah ısgal Cilılmı.ştir. Fakat •Centrnl Nevs > Çın •Jansı bu habcrı te zıp etme te ır. ı ı cek t--"b" 1 1 t kikin b 1 t c \." r er n et e aş nmış ır . 
• , •• , •• •• • • • • • • • •• •• • •••• •••••• •••• ............ •• •••••• •••• • •••• •••• ••• • • • •• • • • • • ••• ı ı ı • ı • • • • • •• • • • • • • •• •• •• • 1 

• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • •• Bununla beraber l.rondra mahfilleri bu 

Franko ile temas için rariste 
Yapılan teşebbüsler Londra muha
lif n~ahfillerde iyi karşılanmadı 

rııes 1 dC' yl'ni müşkülat çıkmasını bek
lemektı!d rler. Şimdilik Heri doğru mü
him b"r ndım atılmış ise de geriye ka
lan -i'j yapılan işten çok daha güçtür. 
Bununla berabt'r kafi bir mütalila yil

Fas, Tunus ve Ceza· rütmczdcn evvc-1 ıspnnyadaki iki taraf 
. r . l r • .. r .. .. , k nezd nde ecnebi gönüllülerin geri alın

y ı ış e , go uşu ece 1 ınnsı prensibine ınuvafakntlarını istihsnl 

ketı· 
Fransız başvekili Şotan son bir nutkunda Fransız siyasetini anlatır bd 

LonJra, 5 ( ö.R) - Franko hükümetiyle temas tesisi için lngiltere tnrafın
<lan ıılınnn tedbirler hakkında ha vekilın avam knmnrnsıqdaki izahatı muha
lif gazeteleri tatmin etmemiştir. Muhnfauıkar gaz.etelerin tef irden aak.ındıklan 
bu me\ zu hakkında cDaily Hernld> amele gazetesi ne nam altında olursa 
olsun n~ne.rrıl Fran o ile diplomatik münnsebntın tesi i karşısında bulunuldu
ğunu i<Jdin etmf:ktedir. Liberal cNevs Chronide> cazcteşi ise iki tarafın tayin . -
edeceUeri ajanların lilcn ticaret mi.dnei&illcrj olacaiuu, bunun bir tasdik ol-
madıi{mı fakat Jngiliz nükümetinin geçhl~ lı.ıneketlerinr hatırlıyanlar için bu 
tedbirin her halde şüı)heli ve ıen:faiz olduğunu kaydetmektedir. 

muhtelif hislerle takip etmektedir. Lon- Eğer Jn }terenin maksadı bU :ı~ 
dranın Franko nezdinde ticaret mümes- maksadın elde edilmesi için pek 

8 

P · 5 (Ö--o-R) Rab b"ld" ·ıd· 1 için ynpılacak teşebbüse Barselon hüku-

sillcri göndermek hususundaki knrarı vardır. 

arıs . - attan ı ırı ı- . . 
• 

1 r metıy1e G nnral FTankonun vereceklerı . b l" ld w •• t kted" 
ğıne göre 1'"'nsta Fransız genel mümes-ı • .. ~ .. ışa !!t ı o Uftunu gos em1(' ır. 

.cev. pları beklemege )uzum gorulmek- . . 

ltalya tarafından tnsvip edilen siyasetın 

sili olan general Nogues şimali Afrika 0. Bununla beraber lngılt renın lspnn-
' te ır. d k" · ı 1 ··r k 

vaziyeti hakkında hükumetle görüşmek ı Roma, 5 (A.A) - Havas ajansının ya a ı ıta. yan ve .a ~n nu u unu ı-
üzere Knzablnnkadan Fransaya hareket muhabiri bildiriyor : rnrak yeruıe kendi nufuzunu tesıs ct

e~tir. Cezayir valisi ile Tunus genel~ )ta]ya dkôrı umumiycsi Ingilterenin :mek mi istediği sorulmaktadır. 
mUınessili de Paristcki bu müzakerelere lspanyaya karşı hattı hareketini .değiş- • Lavoro Fasl:ista gd'Zetesi bu hususta 
:iştirak edeceklerdir. 1 Hrdii!ini zannetmekte ve bu .Yeniliji ~öyle yazıyor : 

- - '"" Polonyada kapatı 
üniversite üJl'' ,. 

Varşovn, 5 (Ö.R) - Lcınbcrg ,tı.,J 
sitesi ve teknik yüksek mcktebı 'f ~ 

" h•dj!;clet' talebelerin çıknraıkları a ~ 

rinc kapatılmıştır. 


