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Cumhuri~etin Ve Cumhuriyet l:serininin Bekçi.!i, Sabahlan Çıkar Siyıısl Gazetedir 

B. Lansburry'rıln seyahati 
Prag, 9 (ö.R) - İngiliz amele partisi mÜs· 

takil liderlerinden B. Lansburry buraya ıelmİf 
n Çek hükümet erkaruyle temaslarda bulun
muttur. B. Lanıburry V al'JOV&ya hareket ede
cek ve 1 7 ilkkinunda Viyanada bir konferans 
'\'erecek tir. 

Ankara üniversitesine hazırlık .. 
MEMLEKETiN DOKTOR İHTiY ACI 

Sıhhiye vekaleti bu ihtiyacı tatmin 
için çok geniş tedbirler alacaktır 
Başvekil Ankara ya dönünce büyük Şefe İstanbul tedkikleri hakkında izahat verdi 

lvon 
Delbosun 

• 1 

V arşova - Bühreş 
Belgrad - Prag 
Seyahati ... 

Fransız hariciye nazırı İvon Del-
1 

Los Varşovadan sonra Bükreşi ziya- , 
ret etti. · Yarın Belgradı, daha 
sonra Pragı ziyaret edecektir. Bu zi- Ankara ııümunc hastanesi 
.)aretin şubat sonralarına doğru An- lstanbul, 9 (Hususi) - Atatür- Bay Celal Baynr bugün lstanbuldan 

1 
Icr, bilhassa tıp fakültesi talebeleri 

karaya kadar uzatılması pek muhte- kün yakında §ehrimizi §ereflendire- r.-vdet etti. istasyonda vekiller, me- ile alakadar olmuşlardır. B. Celal 
:meldir. ' cekleri Ankarada söyleniyor. buslar tarafından hararetle karşılan- 1 Bayar, memlc!-cetin doldor ihtiyacı-

Yapılan ziyaretlerin manası ne BAŞVEK!L ANKARADA dı. BS§vekil fctanhulda üniversite-
1 
ı-:a ehemmiyetle i§aret etmi§tir. öğ-

dir ~ de yapbğı tetkikler esnasında genç- rendiğimize göre yurdun doktor ih-
lvon Delbosun Şarki ve Cenubu Ankara, 9 (Huıusi) - Baıvekil lerimize leşçi edici sözler söylemiı-1 - SONU OÇONCU SAHiFEDE -

farki Avrupayı ziyaretindr-n evvel 
1 ~--------------------... '""'!!!'!!!"!!""'~ == ™ 

t~·=d~.::::~t!:ı:;:·:;::::·:.:~: Almanya ve Japonya gı·bı· 
~~~!· :::~s:e~:r~!~:rk~~rJ ~:;~~: 
lavya başvekili Romayı ziyaret et- 1 ı 1 ı 1 d 
::::ı~iıJ~;;::::1:~=~~~~~1.:!: ta ya aa mi et er cemiyetin en 
eı beklenebilir. ı • 1 v • k • • ? 
1 • Milletler, her tarafta açık, azm1- çe 7 .} mege fil} arar vermıştır 
1tar bir sulh siyasetinin tercssüm et- ~ • 
ll'ıesin" • t' 1 S Ih · 'il t P · 9 (ö R) R d b'ld. · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ) ı .ıs ı~or ar. U • çu. \"C mı e. - ı . amı, . · - oma an ı ırı- • lerinde çalışmakta devam etmektedirler. 
er cemıyetıne sadık bır sıyaset takıp lıyor: Bazı rıvayetlere göre hal ya Al- C ENE v RE ~ lıalyıının Milletler Ct:miyetinden istifa 

edenler karşısında, Faşist • ale-
1 
manya ve Japonyanın misalini takip ede- : edeceği h"kkında genel sekreterliğe ne 

rin hoşnudsuzluk ifade eden di-
1 
rek Milleıl~r Cemiyetinden yakında res· : resmi ve hatta ne de yarı resmi hiç bir 

ekleri, büyiik demokrasilerin itti-
1 
men çekilecektir. Şimdiye kadar bu ha- Bu habere inanmak; haber gelmemiştir. Esasen iki aeneden-

faklar ve dostJuklar cephesinde ya-: beri resmi veya yarı resmi bir surette te- • • • lıeri ltalyanın Milletler Cemiyetinden çe-
:tıklar vücuda getirmeğe çalışan gay- yit etmek imkanı bulunamadığı gibi bu ıstemıyor • Jtal ya kilt"ceği o kadar çok ilan edilmiştir ki 
~etleri vardır. Filhakika ltalya ve 

1 

hususta fazla tafsilat ta elde edilememiş- nın şimdiye kadar bu haberleri nrtık •on derece ihtiyatla 
~lınanya, sulh davasında demokra-,

1 
tir. karşılamak zaruridir. Cenevre Jtalyan 

•ılerden geri kalmadıklarını, .bugün- Cenevre, 9 (ö.R) - Milletler Cemi- mil/etler cemiyeti mahfilleri İtalyanın Milletler Cemiyetiy-
k? medeniyetin, bugünkü insanlık yeti mahafili ltalyanın Almanya ve Ja- / b le münasebetlerinde böyle bir kararı mu-
~1~ınının koruyucusu olduklarını! ponyaya uyarak Milletler Cemiyetinden i e mÜnase et/ erin hik gösterecek hiçbir değişiklik olmadı
lddia ediyorlar. re5men çekileceği haberini pek itimatla d h • b "r J ğ • "k ğını kaydetmektedirler. ltal}an lıüküme-

Bu iddiayı samimiyetsizlikle kar- karşıiamıyorlar. Malumdur ki Haheşis- e lÇ l ue ışı tinin bu husustaki niyetlerini bilecek va-
tılıyanlar diyorlar ki : tanın fethindenberi ltalya Milletler Ce· lik yoktur ziyctte olan İsviçre nezdindeki sefaret 
R. 170 milyon nüfuslu koskoca miyeti içtimalflrına mümessil göndermek- ....................................... heyetine de şimdiye kadar Romadan 
llsyayı tecride çalışan bir politika 1 ten sakınmakla beraber cemiyetten çeki- mecbur olduğu ihtarı hiç ynpmamıştır. , böyle bir karan ihsas edecek hiçbir ha

~~lhçu olabilir mi~ Şu bir kaç sene lcc.eğini bildirmek için önceden vermeğe Ve ltalyan memurları cemiyet teşekkül- ber gelmiş değildir. 
~ 1nde jnsan1ığa birbirinden feci ör
tıekler veren istila unsur1armı bir 
l'rıedcniyet, bir insanlık yolcusu san
trıuk kabiJ midir~ 

I I Avrupayı endişeye düşüren mese-
13. er azametli bir yığın teşkil ediyor. 

ır kerre dünyanın ekonomik niza
(1 bozulmuştur.Bu nizamı yeni haş-
an kurmak teşebbüsleri ne zaman 
~ev;z;uubahs olmuşsa siyasi güven
'ı.~liğin knt'i Lir engel teşkil ettiği 
~Ot\iJın·· t'" uş ur. 
d Baltık sahillerinde, Orta Avrupa
t ak Tuna havzasında bugünkü top
(!,~ ı· statükosuna karşı rcasiyonlar 
~~ 1 değildir. Sonra müstemlekeler 
.,1 eselesi günün en dikenli davası 
taaraJc meydana konmuştur. Ayni 
•i lllanda iktısadi münasebetleri bir 

1;asi nüfuz silahı olarak kuUanma 
dt\haYiilleri belirmistir. Birbirinden 
}'\ika nazik olan bu ihtilaf yıf mı. bü
ihr sulh cephesini kuvvetlendirme 

t::cını siddetle duymuştur. 

Trakya için büyük müjde 
....................................................... 

250 kilometrelik beton asfalt yol 
939 sonunda hududa dayanacaktır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu yol icin 
••••••••••••ıiııı: 

Daha üç milyon li-
ra tahsis ediliyor. _ 
ikinci kısmın temel 

. ~;;ar~"'"' > .. ,, if@t~ ....._..~~---"-" 

Hatay meselesi 
Fransız hükümeti Roje 
Garoyu azledeceknıiş .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

NOTAMIZA~ 
Fransız cevabı dün 
de alınamamıştır. 
Paris siyasi mah 
felleri Türk umu 
mi efkarının heye 
canını büyük ala 
ka ile karşılamış. 

• • • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 9 ( Husuıi) - Hatay 

hadiseleri etrafında Fransız harici
ye nezaretine tevdi ettiğimiz notaya 
cevap henüz alınmamıştır. iyi ma
lumat alan mahafiller bu mesele et
rafında noktai nazanmızın çok kuv
vetli ve muhakkak bir muvaffakı
yetle neticeleneceği kanaatini besli
yorlar. 

Ankara, 9 (Hususi) - Halayda 
Türk karde§lerimize kartı ıistema· 

- SONU OÇONCO SAHtFEOE -

-~ 

Fransız baştıekili B. Chautemps 
::::ı. 

mi, Kaza mı? Cinayet 
Meyhane 

bulunan 
boğazında· 
bir ceset 

-----------...... ·~·•·-4m-------~~-

•••••• Şüpheler ...... 
• 

Bekir Avcı Bay 
üzerinde' 

bazı kuvvetli İp uçlarına istinat ederek 
suçluyu yakalamı§, adliyeye tevdi ctmi~ 
tir. 

GECE VAKTi 

Bundan bir hafta evvel, bir gece vaktl 
Kemalpa§a kazasının Meyhane boğazın• 
da oturan Ali Kara ve Jbrahim adlann• 
da iki kardeş jandarma karakoluna mU
racaat ederek: 

- Babamız Mehmet sabahleyin, ka
zaya dört kilometre mesafedeki zeytin· 
liklerine gitmiıti. Beraberinde merkebi 

top lanı 
yor. Bay Bekirin 
çakal avlamak is 
terken bay Meh 
medi vurmuş alma 
sı muhtemeldir ve bir sepeti vardı. Bir kazaya uğramaııi 

....................................... muhtemeldir. Araştırılmasını rica ederiz, 
Kemalpa~a adliyesi, bundan bir haf- dediler. 

ta evvel i~lenen bir cinayete el atmıştır. 
Bu cinnyete ait tahkikat safhasını, geceli 

KAYIP BABA 

gündüzlü bir çalışmadan sonra aydın- Kayıp baba, 5 5 yaşlarındadır ve Ke. 
intan Kemalpaşa jandarma komutanlıK•· 1-SONU DôRDVNCV SAHIFFEDE -

Nehirler taştı 
Tuğyana karşı derhal 

tedbirler alınmıştır 

1 

•at} rd Halifaks, Herlindc bu mnk
ltıii a Vuku bulan teşebbüslerinde 
li~ sbet bir netice alnmayıncn. lngi
ıı11Jek~ ransız nazırları, kendi nraln
"rıah 1 temnslardn dünya sulhunun 
ttıp tarı Şarki ve Cenubu Şarki Av
lcrd~da olduğunu müşahede etmiş
tj08t1{' Bunun içindir ki F ransanın 
tı1 karı ve müttefikleriyle bağları
~ca·llvvetlendirmeğe teşebbüs r.t
S..ct~' ayni zamanda lngiliz hükü-

atma töreni yakın
da yapılacak tarihi 
Edi;·ne bu sayede 
umrana kavuşacak, 
Sinan abidesi milli 
bir taç gibi yolun 
mihverine dikile .. 
C?k. 
····· ······~·························· 

rine verilecek, Ali Çetinkayanın açılış nın da temel ntma töreniyle ilk kazma-1 
1 

..._:nce arzu edilen bir şey halini 
sorru iKiNCi SAHiFEDE -

ŞEVKE"! BJLGtN 

Edirne, !) (Hususi) - Büyük Şefın 
büyük nutkunda bayındırlık kalkınma
sını ınüjdeliycn sözlerinden Trakya his
sesini hemencecik almıştır. 

üç senede birer milyon liradan üç 
milyon lira h:ızinece Nafıa vekaleti em-

nutkundaki v:ındı gibi 939 yılında be- sı atılacak ve iki yJl sonra da bitmiş 

ton - asfalt yol Edirneden geçecek ve bulunacaktır. 
Balkan hududuna dayanın!§ olacaktır. 250 kilometre gibi biiyük ve sekiz Edime, 9 {Hususi) - Bir kaç gün- riyle Tunca, Meriç ve 

Formalitesi kısa zamanda Devlet lrnilyon liraya mal olacak Beton .. Asfalt 

1 

den beri yağan §iddetli yağmurların, di- yükselmiş, ovalan ve bazı 11 lerl 
merkez.inde tamamlanacak olan Istan- yol, bir şahdaman gibi Avrupa Türk!- ter taraftan esen §iddetli lodos rUz.ga- su basmıştır. Karaağaç - Edirne arasın• 
!bul • Londra yolunun bu ikinci kısmı- - SONU DôRDVNCV SAH1FFEDE - rmın Balbnlarda erlttlii karların tesi-ı- SONU DöRDONCO SAIDFEDE -



SAYFA :2 
ı- -

ar Kadınla er s 
-----o·---

TEMİZ s or s 
ve -

Menfaatsiz 

Su şirketinden halkın alacağı olan 
81,000 lira ta:hsil edilecektir .. 

V arşova .. Bükreş 
Belgrad - Prag 
Seyahati ... 
- Baştaralı birinci sahi/ede -

almıştır. 
İvon Delbos bu vazife ile seyaha· 

te çıkmıştır. 
Şimdi propaganda çanı durmadan 

çalıyor . 

Bir -
Arkadaşhk 

Kabil mi? 

Nafıa vekiileti şirketler ve müessese
ler umum müdürü B. Emin iplikçi şehri
mize gelerek nafıa müesseseleri ve şir

ketleri etrafında tetkiklerine başlamıştır. 
Muhtelif müesseselerin ve şirketlerin du
rumları gözden geçirilmektedir. 

Haber aldı~ıınıza cöre izmir 1 lalka

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

Dı·. Behcet Uz 
' 

Ankarada su şir
ketinin satın alın

pınar su şirketinin lzmir halkından fazla ması icin 
olarak evvelce tahsil etmiş o:Juğu 81000 

Naf ia 
lira mesdesi ehemmiyetle tetkik edil- vekaletile temas-

Nitekim evvelce bu hususta bazı tema
yü1ler mevcuttu. lunirde modern bir ve
rem sanatoryumunun İnşası düşünülmek
te idi. 

lzmir halkının alacağından başka hü-

1 

kümetirniz.in de bu şirketten 1 1 O bin li
raya yakın bir alacağı mevcut olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu İş te tetkik edilmek-
tedir. Şirket, her iki İ§ için itiraz etmek
tedir. 

REiS ANKARADA 

Almanlar, Delbosun Varşova zi· 
yareti fiyasko ile neticelendiğini 
söylüyorlar. Fransızlar ise F ransanın 
Polonya ile ittifakı tahkim edildiği· 
ni, uzun zamandan beri etrafların· 
daki büyük boşluktan şikayet eden 
Polonya halk cephesinin alınan neti· 
ceden sevinç duyduğunu bildiriyor• 
lar. 

mcktedir. Bu işte şirketin fazladan tah- b / k 
sil ettiği parala" geri alm::!.::nkur. Bu iş /arda U Unaca fır Belediye reisi Ankarada n:ılı:ı vekale-

Bükreşi ziyaretinde F ransızlarıl1 
ümidleri daha fazladır. Zira bu şe
hirde Küçük Antant ve Balkan An· 
tantı cephelerile ayni zamanda te
mas halinde olmak kabildir. FransıZ 
devlet adamına Bükreştc sıcak bit 
kabul resmi yapılmıştır. Kimsenin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• miyen bir bayan fU cevabı veriyordu: 
- «Mevzuun anlaıılmıyan tarafı yok . 

mnhkemcye aksetmiştir. Kararı bugün- ••• ••••, • 11••••••••11• ••••••• ıı ı 11•111 •" tiyle temas ederek lzmir su şirketinin be-. • • • . . Bir salon 
: .. .. . Anlaıılmıyan cevaplardır. Ekseriyet ka

dınla erkek anumda bileye ve menfaate 

ler de verilecek ve 81000 lira hükümetçe kından alacaklı olanlar bu parayı bir ha- lcdiycce &atın alınmasına dair kararını 

tahsil edilecektir. )'ır müessesesinin yükselmesine terkeder- bildirecek ve temaslarda bulul"IPcaktır . 
Bu paranın iadesinden sonra sureti is- lerse, bu para ile bir hastanenin temel- Alınncnk neticeye göre bu işin biran ev

timali tetkik edilecektir. Eğer izınir hal-1 lerinin yükselmesi mümkün olacaktır. ve! tahakkuku yoluna gidilecektir. 
§ goruşmesı 

lemas etmiyen bir arkadaşlığı mümkün 
görüyor. Fakat bu görii§ doğru değildir. 
Hem öyle yani~ öyle yanll§ ki •• Faraza 

ben bir erkek arkadqımla, samimiyetine 
ve dostluk alakasına İnansam, baglı:alan 

•• •• uz m r u e • 
ı e 

O meçhulü değildir ki bugünkü R~ 
manyada, Fransa ile dostluk ve it• 
tifak bağlarının en kuvvetli tarafta· 
rı sayılan Milli köylü partisi iktidar 
mevkiinde değildir. Sağcenah parti• 

İ Bn. ADALET Şi. 
5 va diyor ki : Sua
S linize cevap ver
E meden önce kafa. 
• s lara ve .telcikkilere 
• 
~ hitap etmek lazım-

bunu nasıl kabul eder. Çok eminim ki 
görenler, yüzüme söylemeseler bile ar
kamdan epeyce dedikodu yaparlar.Böy- Al f ı •ı ı ld lerinin reisi olan Vaida Voevod Pa· man ı•rma arı } e an aşma yapı J risi son ziyaretinde : c:Biz Fransa 

ile beraber olmak isteriz. Fakat Ko· 

~ dır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

le bir dostluğu henüz mubit hazmet-
. Bükreşten sonra Hamburg ve Berlin-ı 

mıyor. 

B Adalet Ş. b • de yaı ve kuru üzüm mevzuları üzerin-n. ıva una cevap venyor-

1 
du: de tetkikler yapan cTariı• üzüm ku-

~ • rumu umumi müdürü B. İsmail Hakkı D--- --u:a ..:ı-.:: idi. Yedi genç - «lıte bu dognı .. Fakat, (Yem v 1 b' h r --L . . 1 k ~·- .. •- . . 1 em ır ıı ta sonra ~ırımıze ge ece -
ban " senv lredmm toplandıiı bir aa- Asır) da sorulan sual bence bu değil ki.. . H b 1 d w .. B y 1 h 

• • 1 tar. a er a ın ıgına gore . era a-
londa bulanmak fwatmdan istifade et- Öyle sanıyorum ka, böyle bır arkadaılı- 1 S c. d b 1 k d B h . . . . ı en .._o • .)•a a u unma ·ta ır. u atta, 
tim. v ----1-~-- anlıyordum ki, ğm kunılmaıı ıçın muhıtan, daha doğrusu w 

1 
.. .. d A 

1 
b ki k 

~- • • _ . . } ııgmur ar yuzun en arız o an ozu • u 
'(Yeni ARI) m anketi c~ kızlar ve cem.ıyetm nasıl hazırlanması, hadıselerı J • 1 .. 1 . ._ .. 'k . • • • • 1 2'mıre ge mesını nrı.;aç gun geçı tırmış-
ıenç bdmlar arasmda ~ alaka nasıl kartılaması lazımgeldığı aranıyor. . 

ı· b ~ tı~ __ .,ı__ D-1'..-rlen ve beğeni!miyen ım u kısmına cevaplarında temas eden j n V 
1 0 .. k ı 

1 
k k t • · 

u7__.-•u-..• UCK- n. crn nu reşte :utu u · eres e ışı 
cevaplar mOnabp ediliyordu. yoktur.Bunu bazılan fizyolojik bir hadise Hl\mhurg ve Berlinde de kuru üzüm sa-

Cöatepede, Halit Ziya bey ıokağuıda olarak tahlil etmİye kalkııtı. Bir baıkası I tı!llarını tetkik etmiş ve Alman firmala
oturduiwıu bDlhara öfrendiğim Bn. aıJctan ve evlenmekten bahsetti. Hat-! ri~le bazı anlaşmnlar yapmıştır. Üzüm 
Adalet Şiva fÖy(e konUfUyordu: buki İfİn evlenmekle, qkla anlatılır yeri kurumu adına üzüm mahsulü için ya-

aBence, mevzu ardmlllDDllf veya izah yoktur. Bu ıuale cevap verirken evvela 1 pılan anlaşma üzerine, kurumun önümüz
cd.ilmit delildir. Cenplann ekserisi 10• kafalara ve telaJdülere Litap etmek la- 1 deki hafta içinde borsada kuru üzüm 
nılan sualin iyi anlaplmadığı hinini ve- :mn •• Muhit, böyle bir dostluğu en küçük 1 mübayaatında bulunacağl zannedilmek.
riyor. E&aaea o kadar kapalı konUJUror- bir fÜpheye kapılmadan kabul ettiği tedir. 
lar kL.» gün heqey kohıyca anlaıılır.• 

Admm menuuhaha edilmesini iste- ANKETÇi 
YAŞ üZOMLER 

·······································: 
Kurum E 

• 
Yakında borsadan! 

• 

kuru iiziim miiba-~ . 
yaasına başlıyacak: 

Taris 
' Şarapları yıl ba· 

ş1ndan evel piya
saya çıkarılacak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kında tetkikler ynpan, şehrimizdeki alii-

knJ r müesseselerden biri amb lajlara 

""erilecek şekil hakkında bazı esaslar ha-

nasında kavunlann kaplannda yara ve lonel dö Larokun Fransası ile ... J 

bere bırakmıyacak bir tekilde olmasa ve demişti. F ransanın bugünkü vaziye-
yaş üzümlerin behemehal hususi surette 
hazırlanarak ve bağında standarize edi
lerek ihracl tavsiye editmi,tir. 

Çekirdeksizlere gelince; çekirdeksiz 

tine göre garip olan bu beyanat Va• 
ida Voevod'un Faşizme olan teına· 
yülünü açığa vurmuştur. Yahudi, 
düşmanlarına riyaset eden Cuzo çok 

} aş üzüm ihracatının muvaffak olması daha evvel Bay Hitlere karşı har 
için, kalın kabuklu yaş üzümlerin tercihi ranlığını bildirmişti. 
tnvsiye edilmiştir. Eski nazırlardan ve parti şeflerin• 

Üzümlerin naklinde, f rigoların hararet den Profesör İorgaya gelince o ela 
derecesinin de ayrıca tesbitine lüzum 
gösterilmektedir. 

T ARlŞ ŞARAPLARI 

bugünkü kabine erkanından ha~a 
nazırı frimeskonun F asiıt Italya 
hakkındaki hayranlığına~ iştirak et• 
mişti. 

Tariş mfü:sscscsi kimyahanesinde, bil- Bütün bunlara rağmen vaziyetin 
r.ili kimyagerler tarafından hazırlanan şimdilik hakimi bay Tatareskodur • 
§llroplar önümüzdeki hnfta içinde piya
snya Çlkanlncakhr. Açık şaraphır yılba
ı:ında piyasaya çıkanlacaktır. Fiatler bu
gün tesbit edilecektir. Bu müesseseden 

nrlamış ve ziraat vekaletine bildirmiştir. \'erilen izahata göre T ari, şarapları, Bor-
Yaş iizüm ve kavun ambalajları hnk- Bilhassa kavun amhalijlnnnın, nakil es- do ş:uapları nefasetinde imi~ .. 

Hazinenin Manisanın 

Bay T ataresko herşeyden evvel 
Romanyanın yüksek menfaatlerini 
göz önünde tutan bir devlet adama· 
dır. Bir çok iktısadi sebepler Roman• 
yanın F ransaya karşı duyduğu derin 
sempatiye rağmen Almanya ile sa· 
mimi dost olmak kararına kuvvet 

Bir gene, kız Çay yerine incir !hracat vermiştir. Bu vaziyette, intihabat 
Tasarruf hnftasmda kahvehane ve ga- mücadelesi içinde çalkanan Romaw 

Emlak işleri tanzim 
edilmelidir 

T 'h' 1 Kaza kurbanı oldu Ruhsatlyeleri nasıl yada, lvon Delbosun Rumen-Fran· arı ı yazı ıyo!" zinalarda kahve ve çay yerine ulusal verilece ? d 
Menemenin Aliağa nahiyesinde henüz ekonomi ve orltırıııa kurumuncıı hazır- sız ostluğunu teyid ile beraber ba.• 

\ mahıyeli nnlaşılamıyan bir ölüm hficli- r· . . 1 rf-.:ıil ek Öteden beri ihracatla iştigal Nlen zı canlı hakikatlere sahid olacağı bes• 
'ali bay Doktor Lütfü Kırdarın lıim- latılan g:ıyel ne ıs ıncıı· er sa ~"\l ec • 'h . l . ., 

1 
l 1 b ll'd' B h k'k~ 1 k 

Hazineye ait olup satılığa çıkıırılnn met ve gayretleriyle mükemmel bir sesi olduğu öğrenilmiştir. Bu mhiycde tir. Bu indrll'r, i.izüm kurumu imalat- . ı racal tac~r erme ~018 numara l rn-ı e ı ır. u. .a ı. at er .. y~ın şar 
emlakin kıymetlerini takdir etmek üze- Manisa coğrafyasının hazırlarunış oldu- gaz.inoculuk yapan bay Haydarın oıı 1 hanclcrindı> hazırlanımıştır. Jelatin k;ı- nun mucı~ınce veril.en r~hsatnamelet"- ~emleketlerının ıktı~adı ?avalarin~ 
re yapılacak muamele hakkında maliy,.,. ğunu geçenlerde yazmıştık. Sevinçle ög-'- altı yaşındaki kızı bayan Mahide, evde _ 1 •• d d 1 de, hak mukteseplerıne hurmeten her 1 ılk safa çıkaran endışelerı aydın a 

- gıt ar ıçın e ır. h . b' hk'k r· .. ·ı k 
vekaletinden yeni bir emir geldiğini bil- rendiğimizc göre bay Lütfü Kırdar bu yalnız bulunduğu bir sırada gögsündcn Yüz paradan yirmi beş kuru'.P kadar an~ı ır ta ı ala uzum gosterı mc- taca tır. 
'dirmiıtik. Bu emre göre kıymet tahmin- defa da Manisa tarihini hazırlatmağa ağır yaralı olarak bulunmuş, derhal muhtelif ve lüks aınhal:ljlardldır. Am- ı mı.ştı. .. . .. 
lerini tadilat komisyonlan yapacak ve bnşlamışlır. Bwıun için Manisa kültür hastaneye kaldırılmışsa da hayata göz- balİijlarm üzerinde (Mılli ekonomi h f- Fa.kat ınuktesep ~k ~ıLı _ıhrac~tç'.- R. İvon Delbosun Belgrad ziya• 
bu suretle icıler daha emin bir •ekilde direktörünün riyasetinde olarak muh- }erini yumm~tur. 1 l ) 'b . , 1 d lardan bazıları yenıden ıhracıyle ıştı- rcti daha az miihim olmıyacaktır• 

v v lası ıa ırası ı are ı ~azı ı ır. 1 l k . t d'kl . d ğ dd 1 \' 1 k be . b k A ·· .. "I L • lif k il l b 1 ı d ı Ç k ga e me ı:. c ı erı ı er ma e er ugos avya ço tan rı üyü v• yurutu eceıdi. tc o ar ça ışınağa .. aş a_ı_nış ar ır...... OVUŞ ursu Vali B. Güleç d.iin öğleden soııra ma.- · 
H b ald " ı - için ı:on günlerde ruhsatiye istemcğe rupa davalarına kar .. ı bitaraflık sı• a er ıgımu:a göre bu emrin lzmir Hazır anan programa gore uç esas uze- Köy muallim ıne1ctebinde açılacak ça- • kamında, ekonomı haftası hazırlıklaı ı 1" I 
h 1 ı başlamışlardır. Iktısal vekaleti bu gibi- yasetinin mürevvicidir. Bu menı e· mu iti için tatbikinde birçok müşküllere rine çalışılaca. ktır. . . .. . vuş ögwrelnıen kurs!arma devam edecek dıukkınd. a alakadarl.aı.·la görüşı.1.1üş.. ve .. 
1 Ç __ ._ ı ı d-L k k ler hakkında, 301R numaralı kanunun ket, dig;er Balkan devletleri gibi bu-. rast anmıııtır. ÜOK.Ü zmirde tadilat ko- - Mnnısa ı.tı1.ı es ı cvrn ıızerındc çavuşların ıııühiııı bir kısmı Izınire ge- Halkevındc lıi.lfta ıçındc bır uzuın ve 1 

"'İayonlarının dinde sekizer bine yakın r·dı ı 1 1 f k ikinci ınaddesi mucibince t.ahkiknt ya- yük inşa siyasetinin muvaffakıyet• 
.... e u er. ı !erek köy öğretmen okuluna ycrleştiı·il- incir mc~hel'i hazıl'lanı masnu muva ı 1 ı k 
f!vrak vardır ki bunların takip ve intacı, 2 B" t ta 'h' 1 ·· · d 1 1 pı nıasına lüzum olduğunu bildirmiştir. namına sulha derin ihtiyaç duyma .... - ızza ı·ı 1 eser er uzerın e miştir. Tedrisata ynkınd:.ı başlanacaktır. görmüştür. 
komisyon azalarının diğer işlerle meşgul etüdler- ı Ticaret odası icabıııa göre muameleye tadır. Bu ihtiyaç Yugoslavyaya btı• 
olmalnnna mani teşkil etmektedir. Ha- 3 - Kitabiyat etüclleri. tevessül etmiştir. tün komşuları ile iyi geçinmekten 
.tine menfaatinin korunması için kıymet --=-- ş h • • d ibaret olan en doğru siyaseti telkill 
tahminlerinin daha başka bir §ekiJde ya- " e ır gazın osun· a Gayri mübadil işleri etmiştir. Belgrad Sofya ile dost ol: 
pıım-.ı icap etmektedir. Oğretmenlere kurs muştur. ıtalya ile ihtilaf sebepteriıı1 

---<>--- acıtacak B u·· y u·· K v A R y E T E Maliye vekaleti, gayri mübadiller hak- yok etmiştir. Bütün bu sulhçu gaY' 

Amele , kında vereceği tasfiye kararına esas ol- retler, Küçük Antant ve Balkan An• 
Kültür direktörlüğü, Iunirdeki ilk mak üzere fstanbul vilayetinden olduğu tantmın ruhuna uygun bir şekilde 

Kaydına başlandı okul öğretmenlerine mahsus olmak üze- Kıtlık salonlarmda her gece büyüle varyete numaralari, fev- gibi fzrnir vilciyetinden de bazı malumat inkişaf etmiştir. Fakat bu gayretler· 
re iş, resim ve yazı kursları açmağa kalade müzik ve muhtelif eğlenceler, istemiştir. Milli emlak idaresi gereken den Yugoslavyanın Roma _ Berfin 

Dünden itibaren şehrimizdeki başlıca karar vermiştir. Bu kurslar, ilk tedrisat Matineler: Cumartesi ve pazar 17 · 20 ~ malumatı göndermi,tir. mihverine temayül edeceği şeklinde 
tütün fabrikalarında amele kaydına ha~- mUf ettişlerinden bay Refetin idare.>inde Suvareler: Her alctam 21 - 4 -o-- büsbütün aykırı bir mana çıkarınşk 
lanmıotır. Tütün fabrikalarından bazıları mektepler müzesinde açılacak ve bir Varyete programı değitmittir: Bir kaza gülünç olur. Yugoslavya sulh cep· 

Lu sene erkenden işe ba~lıyacaklardır. hafta devam edecektir. Bu kursların NOT: Bu ayın on be~inde Ü~ ldtilik bir trup muazzam varyete Dün Sineklide B. Mehmet Ruşenin hesindedir. Ve öyle kalacaktır. 
Bu sene Ege mıntakasından satın alınan 1 açılmasından maksat, öğreliın program- numaraları için angaje edilmi,tir. Yılbaşına büyük hazırlak var-

kösele fabrikMında bir yaralanma hadi-tütünler, i~lendikten sonra ihraç edile- larının icap ettirdıği seviyede öğretmen- . dır. 
• 1 Resi olmu~tur. işçilerin öğle paydosunda cektir. !erin olgunlaşmalarını temin etmektir. 

Bay Dclbos en son ziyareti~! 
Pragn yapacak, bu memlekete bıl• 
hassa Varşova temaslarından elde 
ettiği teminatı götürecektir. 

TAYYARE SiNEMASI AÇILDIOI GONDENBERI DAi
MA BOYOK FiLiM GöSTEREN 

BUGON HER HAFTADAN DAHA GOZEL iKi FiLiM T AKDJM EDiYOR 

ÇARIN 1 -' YAVER ı • 
MOMESStLl: PIERRE RIŞARD WILM 

FranPJzca sözlü bu atk, ihtiraı, vazife ve fedakarlık filminde: 
BiRi ÇARA SADIK BiR PRENS ..• DIOERI ÇARI öLDORMEOE MEMUR BiR KADIN ... FiKiR iHTiLAFINA RACMEN 

YEKDIOERtNE AŞIK BU IKl SEVDAZEDENIN ISTIRABINI, AŞKINI MUSAVVER BOYOK RUS FiLMi 
2-IZHAR OLUNAN ÇOK YtJKSEK ARZU VE ALAKAYA BiNAEN BiR HAFTA DAHA TEMDiT OLUNAN 

ŞEYH AHMET 
. TORKÇE SöZLO VE ŞARKILI BOYOK FILtM VE PARAMOUNT JOURNAl 
saatleri: He:-gün ŞEYH AHMET 1,45-4,50-7,55.. ÇARIN YAVERi 3,25-6,30-9,35. 

Cu:n:ırte$i, Pazar günleri 12,20 ÇARIN YA VERi ile b~lar. 
Seanı 

• . . ~ ...,...,. •. 4,.... -.~· . . . 
~ . . . . . 

yemekte bulundukları sırada fabrikanın 
arabacısı Mchmetle Kerim oğlu Raşit 

arasında başlıyan el şakası esnasında 

Mehmedin itmesi Üzerine Raşit düşerek 
bıışından ağır surette yaralanmıştır. Ya
ralı Memleket hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

--0-

Bulgurcalıların 

müracaat/eri 
Bulgurca çiftliğinde mevcut olup hazi

nece satı~ çıkanlan evlerin ihalesinin 
dlin yapılması mukarrerdi. Malum oldu
~u Üzere yalnız binaları hazineye ait olan 
bu evler, tercihan şağillerine satılacaktır. 

Fransız hariciye nazırı nihayet 
şubat sonunda memleketimize gele
cektir. Burada sırası gelmişken şı.ı 
noktayı tebarüz ettirmek isteriz: 

Beynelmilel münasebetlerde kll~· 
vetli bir dostluğun yerleşmesi i~•" 
Bamimiyete dayanan bir ruhu hfıkıJ11 
kılmak lazımdır. Bu ruh dostlukla~ 
bir şekilden ibaret saymıyarak açı. 
\'e dürüst bir siyaset takip etnıef1• 
karşılıklı tcahhütlere sakı sıkıya ıa· 
dakati icap ettirir. tN 

ŞEVKET BILG 

Alakadar köylüler vilayete, müşterek K k - k 
imza ile verdikleri bir mazbatada henÜ.t: ız açırma it 
tütün mahsullerini satamadıklarından Sefcrihisarm Beyler köyünde o~iJ 
bahsederek satışın tehirini talep etmişler- .kız kaçırma vak'ası olmtJilur. On s r• 
dir. Vilayet bu miiracaati kabul etmiı yaşında Enise isminde bir kızcağızı ~et 
ve eabı gününü 6 •inci kanun tarihine ln kaçırmak istiycn J.Ui.aeyın ve ,t\hıJl 
kadar uutrtıııtu. 1 yakalanmıstır • 



Köy halkı camide iken 
Bir haydut, evinde yalnız kalan 

bir muallim ailesine saldırdı 

'l /..L.rz/ ./// LLLL/.J / ZZT.// ././TT.ZZJ 

Gönül avuntusu 
•Sünuhat:t- dcnılcn ~eyin şeytanları, 

cinleri. perilt'rİ ha~ımdan dağıldığı için, 
çOlde sahipsiz kalmı.ş bir deve gibi ne
rrye gideceğimi ke!':tİrmeden; dün ge
ce ha bre 1 yürüdüm. ha bre 1 gezdi.m. 

Şeytanlar, cinler başıma toplandığı za· 
man dün:raııın her tarafı kımıldayıp hop
ldyarak: 

- Ben de varım! Bc-n del 
J·"cryadı ile bir sürü mevzu yığını leş-

Hayd udun tabancası ve •a .derek beni adeta .ardılar. 
Şimd i sanki hepsinin dilini kara kcdi-

Va rd ı. Kadının ise cesareti... fer yutmuş. Ses veren yok .. . 

r········K~-d~·~· .. ····· kaması 
• . 
• c • • • • . 
• 

Haydudun elinden ta- - Hey yarabbi! Ne yazayım! Gönül 

bancasını aldı. Herif Bog"' uşma uzun sürdü bir köşe hasb ıhal i daha İstiyor! 
bu sefer belinden ka· D iye .diye ılerledim: 

SON. H:AB.ER 
. . • . ~ .. . "";ı.r 

•• 
ATATURK 

Alman terbiye dairesi · 
şefini kabul ettiler --Ankara, 9 (AA) - Almanya genç

lik terbıye dairesi ,efi B' Ba1dur Fon 
Schirach bugün saat 14 de tayyare ile 
Ankaraya ~elmiş ve haı.·a mcydanında 

Atatürk bugün •aat 18 de Almanı• 

gençlik tcrbiyc dairesi ,efi Baldur Fon 

Schirachı kabul bu:rurrnuşlardır. 

Ankara. 9 (AA) - Maarif vekili 
maarif vckô.leti müstt"şarı ve hariciye Saffet Ankan bu ak~am 8 30 da Alman 

d O '- d H 1 · · dil' d 1 ikinci daire reis vekili ile Almanya bü- venr)ik terbi\.'f" daire!'l'.İ şefi Ba1dur Fon masını sıyır ı. OJn CVdC yalnız bulurunaıJJOdan istifade- rJOf almağJ UJ1Ufffi8ffi 1 ŞtJf. SffiaO, &8 1- atay mCSC CSJO I lffiC 0 3S8ffi. •o " T J 

b d · · · k B · · b ) T" k yük elçisi Fon K eller ,.e büyük elçilik !:c-hirach ve maİ}'Clİ ıı;ercfinc .Aı.nadolu ku-N h ye kalkışmağ ı fi k rine yerleştiren ayni nın oynundaki altın izısını opanp u ış ı aş yazıcı ar yapıyor.. ur çe • t k k d d' · t 't l. ·b· erki.n ı taraftndan kar .. ılanmı .. tır. liibündc bir akşam ziyafeti ,·erınicıtir. 1 aye köyd en sabıkalı Osman muallimin ev ine kaçmıştır. onu~ma er ını • emcı > p avı gı ı .., v v 

k ki · d k El t k f '] h B. Baldur Fon Schirach muvasalatını Ankara, 9 (AA) - Bugün ıehrim i-girer ve evd e kimsesiz b ulunan kad ın ın Son gürültüleri ve öpe erı n muta - ortaya oysam. ·• e rar ı a sen ve .. 
Kadın yaralandı. Kan• üzerine sald ırarak boynundaki beıi bir- ]arından fazla havlamalarını duyan halle. levkane yüz sele.sene '·ardı. Dinleyen yolc.. rnü ıeakip Çanltayaya giderek def teri ze gelmiş olan Alman gençlik te rbiye da

likleri gasbetmeğc yeltenir. Kadının fer- ' camide namazı yarıda bırakarak koşup Jı.. l dırış eden yok ... f:debiyat yok , diyen· mahsıuu imzal amı,tır. B. Baldur Sch i· iresi şefi Baldur f~on Schirach öğ leden 
lar içinde yere dUş- 1 ıı· · ı d· ı · l d 'I · d • rach bilahare maarif vekilini makamın- sonra Gazi terbi}·e enstitüsünü, halk.vi-ya t ve iotimdada baılad ığını gören hır- hadise mahalline gelmiş er ve mua ınun ere ı • o mıyan ı SiL, uymıyan oagır-

1 tU. Herif de ae,lblr- SIZ bu defa d a tabancasını çekerek lca- refikas ını yerde kanlar içind e bulmutlar- dır. Şu görüştüğümüze, duyduğumuza, da ziyaret etm iş v e maarif v.kili B. An- ni v e stadyumu g<Zmişıir. 
t lerl alıp kaçtı d ki ' d - 1 d - b kan misafirin bu Zİ}·are tini iade ctmi•lir. Baldur r on Schirach halle.evini ziya re-: • dına ıe\'eccühle: dır. Köylüler muallimin en verme e o" u ugumuza. a n a ·~•mı;_a ne uyurur- • • F d k le. "" d f · 1 k k ıt· B. Fon Schirach öğle- yemeğini Alman tind e kendisine eYin faaliyeti elra.fında : k t _ Sesini r ılcarma yoksa acni timdi meıgul bulunduğu y ere gi ere ve en- ıunuz m u a aasıy e os ocaman ıtap · 
=. a a .... diıin i birdenb ire korlc.utm&m"'-;;.a çalışa- lar yazsam, p hi Ller göstersem cimi ne büyii lc elçiliiinde şe re fine verilen ziyafet- İ7ııhat Vf'rilml~ ve ayrılırkcn gördüğü İn· öldürürüm, tehdidini aavurur. - ld 
• fik b' k d b .. "k l · b"ld"'" · k le yemiş ve bu ziyafetle maarif vekili tizamdan dolayı çok memnun o uğunu : Kad ın bu Lehdide zerrece ehemmiyet ruk eve gel meıılni, re · ası nın ıraz Ta· a a r uyu o sa ımam ı ıgını o ·ur.. lk h 
:. Kadın daha evvel ,e. ha tsız bul unduğunu haber vermişlerdir. El Ne yazayım ... ll iç mi) o halde B. Arıkan ile maarif erkanı d a hazır bu- ve çok enteresan bulduğu ha evini a-

vermiyerek h ı rsızın Üzerine yürür ve: d d J b" 1unmuıt ur. yati bir müesse~e tela.lcki ettiğini söyle· :. rlrln ayakkabı ve kas- Muallim dersini bitirip dönünce refika- \aZgeç .. De im, im<m e iT tap! dedi, 
- Sen bir hırsızsın ad am öldüremez- k b' d 1 d B Ankara, 9 {A.A) - Rıeisicümhur mi~tir. :. ketlnl aldı~ı için hU- sının feci vaziyeti ile karşılapnıı ve iki fap amın t<pesine ırıey ama ı. ir _______ ;.__;._ _________ ;._ ______________ _ 

il ein der ve elindeki tabancayı almağa ça.. 1 ki d k' B' k . , .• 
:: vlyetl belli oldu. küçük yavrusunun fe rya t ları ile büshü- yo . a •m " ır uıun muz.p ı gi .. !ışır. Bütün bu altalta üstüste boğuşma- 1 d b 
••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••• I d k d tiin şa_şırm ıştı r. Allah A ll ah ... Şim i en bunu kime ar sırasın a a ının : d 
Al~ehir, 9 (Huıuıl ) _ Ala~ehirc Köylüler, kadının hadise sırasm a al- •Öy)esem: 

bağlı bir lcöyde, 0 civardaki halkı hayrete - Yeıişin hırsız var! Şeklindeki is- dığı kas1cet ve ayak kapları delaletiyle 1 - Uğurdur. hayırdır! Diyecek am&, 
düıüren çok tayanı diklc.at bir hadise ol- timdadLnt köpeklerin gürül tüsünd en hiç mütecavizin Osman olduğunu anlamak-

1 
aması va.T, ben hiçbir zaman bu gibi şey· 

rnuştur. Adi ruhlu bir sab ıkalı bir muaf- kimsenin duyması mümkün olamaz. ı ta gecikmiyerek evine koşmuşlar ve l<rin uğurunu ve ha}nnı görmedim. 

lirn le.arısına hunharca saldırmış ve onu Osn1an elindeki tabancayı kadının üze-

1 
müt. ecavizi evinde yatarken bulmuşlar-J (Al işte sana bir mevzu l Suya sa bu-

l-aralamıştır. H&diıenin dikkat ve tak- rine ateş elmek istemiş fakat iyi bir te· dır. Kendisine ayak kaplarının ve kas- "Jla dokunur tarafı da yok .. ) 
dire ,ayan tarafı taarruza uKrayan bu sadüf es~ri tabanca patlamamıştır. Ka· kcLnin ne olduğu sorulunca vereceği Öyle yal Jlham perilerini, sünuhat ~ey-
'l'ürk kadınının kendini bir ~efil rnüte- dın, patlamıyan tabancayı Osmanın elin- f cevabı şaşırmış ve : tanlarını kaçıran kara koncoloslar 1 Cazır 
cavize karşı kahramanca müdafaa et- den kapmaya muvaffak olunca birkaç) - Bilmem sarhoş . idim. Bir yerde c~zır etra~ımda küplt"re bin~rken sol gö

rnesidir. metre uzağa fırlatıp atmıştır. Osman, ta-ı unutı~uşu~d.ur, demış . _ 1 zum sey~ır. . f1ayıra, s~vınce çıka.~ak 
1-lôdiseyi olduğu gibi hikaye edelim: baneayı kadının attığ1 yerden tekrar al- Elbıselerının nerede bulundugu sua-

1 
d.erler, ruyan1cla cumm dıye suy~ duşe

Alaşehir kazasının Killik köyü mual- mış \•e ikinci bir defa olarak kadının üze line verecek cevap bulan1~mış Y~ yata-
1 
rım; devlete gark.olacaksın, zengın ola· 

limi, köyün üç dershaneli mektebini bi· ıine !'!aldırmıştır. Yeniden boğaz boğaza f ğın altından çıkarılan rlbıscler;nın kan caksın derler. 1 Iınçkırık tutar ... Sevine

thip tah!'lile devam imkanını bulamıyan boğu~ma sır&!'llnda Osman tahancasiyle ı için.de olduğu görülınüştür . ., . 1ceksin1 derler, clha.sıl. birı;;~k ve. ~er za· 
tah!'lile teşne köy çocuklarına vazifesini bir iş göremiyeceğini anlayarak bu sefer Kadının boynundan aldıgı altın hl'şı-

1 
man oJagan hallerımın daıma n·ı tara-

1."tirdikteon sonra akşamları hususi olarak biçağınt çek.mi, kadının, kendisini ya- 1 birlikler de alındıktan s<;>nra kendisi fını tl!'fsir ederler de arkasından ben yi-

dördüncü ,.e be.,~nci ~ınıfın derslerini ted- kahyan kollarına ve müteaddit yerlerine 1 jandarınaya teslim ediln1iştir. nr 0 Leyla, gönül yine 0 f\1ecnundur. 
· 1 Y 1 k d b' ton1obille Alaşehire f~in tuhafı neresi. . . Bö.,Ie zamanJarda rı~ rtmt>ktrdir. Bu sırada köy ha l kının fiap l amı,tır. Fazla kan zayi etmeğe baş- ara ı a ın ır o ·• J 

· b' • d 'd t k 1 le. 1 d " · me leket has! es'ı be-nim de aldanı~,ım, 0 önlümü avutu•um-ır ~ogu a caını e ya !'t naınazını ı • lıyan kadın Oa;nlanı bırakmış fa at işa- •ve ora an .ı.\.ı.anısa ın an - o Y 

malcla mt>şguldürler. Mua1limin refikası-, ret olınııılc üzere kasketi ile ayak kapla .. ' ne nakledilerrk tedavi altına alının ıştır. <lur. 

lngiltere tedbir alıyor 
Mısırda hava, Kıbrısta deniz kuvvet 
leri ltalyan hazırlığına karşılık mı ? 
Londra, 9 (AA) - Havas muhabi

ri bildiriı·or: 

londra askeri mahafilinin tebarüz et
Iİıdiğine göre kanunusani bidayetinde 
Mısıra hava müdafaa kıt' alarından ilk 
rrubun hareketine sebep olan lıalyanla
tın Libyadaki tahşidatlarmm fazlalaşma
ııdır. Libyada iki ltalyan kolordusunun 
mevcut bulunma~ı fngiliz makamlarını 
Akdtnizde kuvvt"t müvazcneı:ı.ini yeniden 

ettiği muazzam deniz ve hava üssüne bü
yük ehcmrniyet vermektedir. Akdenizin 
Singapuru olarak ıelikki edilmekte bu
lunan Kıbrısın rolü Süveyş kanalını ve 
Musul petrolunu 1 layfaya getiren boru
yu müdafaa etmektir. 

Diğer taraftan Kıbrıs ayni :zamanda 
deniz üssü olarak kısmen de Maltayı is
tihlaf ed<eektir. 

Portekiz tarafından Maderada ve Asor 

rong kumpanyası mümes~illeri de bulu· 

nan bir lngiliz askert heyetinin teknik 
i~ birliği ile kurulmaktadır. 

\'ickerı·Armstrong bazı direktörleri 
ı;anıldığına göre bu işle alikadar olarak 

dUn B. Eden tarafından kabul edilmi~
tir. 

Diplomatik mahafil bu hadisclen şu 
tarzda tefsir ctınektedir: 

teais edebilecek bütün tedbirler üzerin· adalarında deniz ve hava üsleri tesis Londra ile Roma müzakereye impara
'de derin bir tetkik yapmağa mecbur et- cdiln1esine de ayni derecede bir ehem· torluğun hayati rnünakalatın ı müdafaa 

- Ha1ı ! Dedim 1 Sahi bir•ey olacak .. 
BiT "gün bekler, btş ı:un b.klerim, ne o 
'·ar, ne bu! ... 

l ~te dün ak~ııım da şapkama ku~un 
yediği haltı parn1aklJ.rken: 

- Hadi ıuradan Allahaşkma I Senin 
neren uğur, neTen hayır! .. Elime beş ku· 

ı uşl ulc su döktürecek, hiç olmazsa bir ku
ıuşluk sahun telef ('"tlireceksin, üstesine 
bir de şapka temi7li~i. ötesi caba .. . 

Dedim. )'ürüdüm, geldim evime .. Ve 
böylece si:ze ~uya sabuna dokunmaz 1 
Lir uğur maceor<l!lı yazdım. 

Ya! Dediğim gibi bu Hataydır. bu dil
d~r. bu edebiyattır, bu falandır, bu fes
lek<ndir diye yazacak olsaydım, h<r hal
de bir zL.1 ıt'ü}·ilre dokunacaktı. 

Nemel<izıın. görünen köy kılavuz is
ten1~z d~ğil mi"> .. 

TOKDıL 

Petrol benzin 
fiatleri 

tni~tir. miyet verilmektedir. Bu üsler aralarında hususunda kat'i kararını hesap harici tut- llclve edilecek masr.afl< r 
bildirildi , Müşahitler Jngilterenin Kıbrısta İnşa İngiliz mühendi!leri "Ve Vickers Armst- mamak şarti):}e girişmek arzusundadır. 

--...;...~~~~~~~~~~~~-~"""""""""' Dün Ikt1'at vekiıletınden vilayete ge
len bir emirde Izmır ve mülhakatında 
petrol ve hcnzın fiatlerine zammedile
cek muhtelif ücretll"r h kkında hır liste 
gelıniştir. 

Menıleketin doktor ihtiyacı 
-------------------- BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE -

tiyacını kar§ılıyacak çok esaslı ve 
geni§ tedbir ler alınacaktır. Ankara 
iiniversitesinin realize e d ilmesi için 
larfedilen gayretler p e k yakında se 

mere le r ini verecektir . Ankarada b ir 

tıp fakültesinin açılması maksadiyle 
etüdler yapıldığı haber alınmıştır .. 
Bu takdirde, Ankara nümune hasta
neai tıp fakültesine bağlanacaktır .. 
Bu civarda ist imlak edilen evlerin 
Yerine k u r ulaca k ola n muazzam fa. 
külte binasının planları v e etüdleri 
~zır !anmaktadır. 

B. Titülesko köylü 
fırkası namzedi 
Bukreş 9 (A.A) - B. Tlulesko önü

İllÜzdoki ıntıhabatta Olt departmanı da
hiliııde ınılli köylü fırkası listesinde 
>ııüstakil olarak namzetliğini vazcdecek
ti r , 

BOY OK ŞEFl ZtY ARET 

A n kara, 9 ( Hususi} - Ba§vekil 
B. C e lal Bayar Ankaraya avdetin

den sonra Çankayaya g iderek R iya

seticümhur köıkünde Ulu Öndere 

tazimatlarını bildirmi§ ve lstanbul

daki tetkikleri hakkında bazı izahat 
vermi, Ierdir. 

Ankara, 9 ( Hususi} - Belediye 

reisiniz Dr. Behçet Uz yarın (bu
g ün ) Bat v e kil tarafından kabul edi
lecektir. 

Milletler cemiyeti 
iptidai maddeler için yeni 

kararlar verdi 
Cene,•rc, 8 (A.A) - Iptidai madde

lere mahreç hakkındaki beyanname pro

jesinin n1Ünakaşasına devam eden mil
letler cemiyetinin iktısadi komitesi ip

tidai maddeler komitesi tarafından tek

F aşizm konseyi iç rif edilen aşağıda yazılı üç prensibi be-

l-·annan1eye ithal etmeğe karar vern1iş-

ti m aa çağ1rıldı tir= 
. lton10, 9 (A.A) _ Stefan ajansı bil- 1 - Merkez bankaları arasında daha 

dıriyor sıkı bir teşriki mesai. 

llüyuk faşözm konsey• on bir ilkkanun 2 - E cnebi kaınbiyolarmm kontro-

•a. t 22 de Venedik .'araymda içtimaa ilinden vaz geçmeği kabul eden devlet-
ve.t e-~ ,J.~lir. Alınan kararlar Vene- lere hinihacette ln.ali yardın1. 

~ i k · arayının hol kon undan derh al bil- 3 - Her kredi m uamele.i k ambiyo 
lrilocektır . j kayıtlatından muaf tut ulacaktır. 

Bir • 
ımam 

Baklavadan catladı , 
Istanbul, 9 (Hususi) - Taksimde, 

gümüş suyunda küçük bir caıniin ima
mı olan Şevket, davet edildiği bir ziya
fetle Hindi dolınasm1 ve baklavay1 faz. 
la kaçırdığından midesi çatlıyarak öl
müştür. Söylenenlere bakılırsa bay Şev
ket Hindi dolmasını çiğnemeden yut

muş ve on beşten fazla baklava yemiş
tir. 

Amerika 
Avrupadaki sefir
lerini değiştiriyor 

Pari•, 9 (ö.R) - cNev-York H c
rald Tribune~ gazetesinin Vaşington mu
habiri tarafından bild i ril d i ğine göre Ber· 
lin An1erika n sefirinin istifa ıt tizerine 
Amerikanın Avrupadaki mümessi lleri 
arasında geniş mikyasta deği şikl i k ler ya

pıl ması muhtemeldir. Şimdi hastalık me
zunİ}·eoti alm ış olan Londra sefiri vazi

fesi baoına dönmiyecektir. R oma ıefi ri· 
nin Berline tayin edil mesi ve Paria ıe f i 

rinin Vaıingtona çaiırı l arak hariciye na-

Tali aceıı,elıklerin ilave edecekleri 
konusyon §CİY ledir : 

l\fenemendeki aecntalar on kuruş, 
Mani.sa, Akhisar, Turgutlu. Salihli, Ba
yındır, Aydın, Nazilli, Dikili w Ayva

lıktakiler 15 kuruş masraf ilih·c edecek
lerdir. lzınirde benzinin çift tenekesinin 
fiati 537,25 kuruş. petrolun (Gazyağı) 
nın 493,42 kuruştur. 

Mahalli gazhanelere veya şehirlere 
naklinde Menemen için 15. Manisa 12, 
Akhisar 15, Soma 23, Kula 42, Uşak 46, 

Tire 12, Söke 18, Aydın 20 Nazilli 26 

kuru.~ nakliye masrafı ililve edilecektir. 
Vilayet makamı, satış fiatlerinin bü

yük bir hassa.•iyetle kontrol edilmesini 
belediyeye ve ticaret odasına bildirmiş
tir. Mahalli belediyeler ve ticaret odala
rı da satışlarla yakından alakadar ola
caklardır. 

Bir Irak heyeti Ja
ponyaya çağırıldı 
Bağdad, 9 (A.A) - Bir Irak heyeti 

J aponyaya davet edil.ni~tir. Siyasi ma· 
hafil Japonyanın yakın Şark memleket-

zı !' muavinl iğıne tayini muhtemeldir. Şu ]eri ile sıkı bir nlesai birliğinde bulun

takd irde münhal kalacak olan Paris ve· ınak arzusunda olduğunu kaydetmektr
ya Londra sefaretler inden bi rine eimdi dirler. Japonya bütün nıemleketlerle ik

~1oıkova aefiri olan B. Davisin tayini tısad i he_yt'llrr mübadele 4r:tmek tasav-
muhtcmeldir. \ vurundadı r. 

Roma görüşmeleri için 
bir tebliğ neşredildi 

Paris, 9 ( ö.R) - Romadan bildiri- iohenk dahilindo inki~af etmektedir. Bu 
Jiyor: )'ugoslavya hariciye nazı rı f\.1ili- anlaşma ile te!\İs edilen ·ve birçok müş· 
:ıoya hareket ctmi-şlir. Orada bazı ziya~ 
retlerden sonra Belgrada avdet edecrk
tir. Romada BB. \1ı.ıs~olini Ye Stoyadi
noviç ara!'lında yapılan görü,melerden 

sonra ~u tt"bfiğ nrşrt'dilmiştir: 
cYugoslavya başvekil ı.·e hariciye na· 

ı~rı B. Sto)·adinoviçin Duce ile ve harİ· 
c :ve nazırı Kont Ciano ile görüşmeleri ne· 
ı:cesinde b~} nelmilel umumi \"e hususi 

teorek mrnfaatlt'rr dayanan dostc:;a vr iti

matlı İş bir]i~inin iki memleketin mÜş· 
terek hareketine tekabül ettiği ve bu an· 
la,madan alınan nt:ticelerin sulhu 11a~· 

hunla~tırmak ve ltalya ile '\·ugo ... Javyanın 
müşteorek menfaatlerine hizmet etmek 
için her sahada daha sıkı bir anla~ma İm· 
kii.nını ~österdi~İ ın ·i,ahede edilmi~tir. > 

Roma. 9 ( Ö. R) - \' ugo,]avya baş· 
n1e~elelerin teotkikinden sonra bedihi ola- \"t·kili B. Stoyadino\·iç l\1ilcinoda harİc.İ· 

rak anlasılmıştır ki iki memleket arasın
daki müna~ebetler geçen 25 martta Bel· 

ye nazırı Kont Ciano tarafından karşı· 

lanmış ve :1iyaretleri esnasında halkın s.a· 
~radda imza edilen anla~ma ile tam bir nıimi tC"zahGratiy]t" kar~ılanmıştır. 

Hatay meselesi 
•• BAŞTARAFI BiRiNCi SAHlFEDE -- j ris siyasi mahafilinde büyük b ir d ik 
tik bir tarzda tatbik edilmekte olan kat uyandırmıştır. Bilhassa B. l vor 

tazyik ve i~kence devam ediyor. De- Delbosun Balkan antantı m emle ket· 
!ege Roje Garo hilebazhklarını dur- !erine seyahatte bulunduğu bir sıra
durmamııtır. Sancakta Türk olnu- da Hatay hadisele rin in d iplo matil< 

yan yabancıları San cak halkı İmif safhaya intikali hususi bir e h e m · 
g ibi göıtermeğe çalı?JI bu adamın miyetle kar,ılanmı§tır. B ir h a b e re 
bütün manevraları teıbit edilmistir . göre Fransa hülriimeti Türk notası-

Roma, 9 ( ö .R ) - Türk ~u- na vereceği cevaptan evvel Hatay
m i efkarında Hatay meselesi etra- dairi d elegesi Roje Garoy u değiştire
fında g öste r ilen büy ük heyecan Pa- cektir. ____ .;;. ________ .;.. __ ...;. ......................... ~ ... ----. 
F ransada 5 kişi öldüren 
azılı bir katil yakalandı 
Paris,~ (Ö.R) - Fransız zabıtası beş 

cinayet ışlemış müthiş bir canıyi ele 

geçirmişi ı-. Bu ke)if on gün evvel öl
dürülen B. Lesobre isminde bir emlak 
simsarının katili aranırken 1nün1kün ol
muştur. B. Lesobrc Saint - Cloud'da bir 
vina kira~aınak ist~diğini söyliyen bir 
şahsa Mont - PiaL~ir villasını gösterınc

gc gilın:.ş ve vill5.nın mahzeninde ar
kadan vurulmuştu. Ceset ke~fedildiktcn 
~onra başlıyan araştırn1alar bir netice 
vermemiş, takip edilen izler boş çık

tnı~tı. 

Nihayet bugün üzerinde bir çok şüp
hl·ler toplanan Fredman isminde bir şa

hıs tevkif edilmiştir. Bütün sabah sıkı 

bir sorguya tabi tutulan katil mühim 

ifşaatta bulunacağını vadetıni~ ve bu 
\•adini tutmuştur. Fredman bir kfıgıt 

üzerine bir kaç ay evvel ortadan kay
bolması çok gürültüyü mucip o1an Aıne
rikan arti.stlerinden Jan Kovenin ismi
ni yaZJnı;: ve terceınan vasıtastyle bu 
artisti kendisinin öldürdüğünü bildire-

Fredınan onu du kcr .lk;"nin öldürdü.,;U. 

nü itiraf etn1işt }~n1l~k sllnsarı B<ı) 

Lesobre nezdine gittig .. zama-ı gö":>te··dı· 

ği Artü Şlos adlı kart dö dzitı de ken
disine veren IIo • e-rmı..ş. lioıneri OldU.r· 
dükten .sonra katil onun da cescc1 

• 

Saint • Cloud'da hır ,·ilJimın arsasına 

gömrncg"' ınuvaffak olmuştur. 

OrlC'ans n ıntakasında. esrar l bı.r c· 
kilde <ildürülen taksi ooförü Pu~ gi iil
dürenin de kendisi olduğı.nll :F'rednır..n 

itiraf etıniştir. Puşnıglu oton1obilini <;al· 
mış ve Parisin Saint - CToud °t<tr<.ıfına 

gelerek olon1obilin 1Jılyasını dcğ:ii'hrr:-i.' 

ve onu kullanınaga başlam1şh. Filhaki
ka bu otoınobil ~on cinayetin işlendiği 

vil13nın önünde bulunınu~tur. 

Nihayet Roger I .. t>blond isminde <l:ğer 
bir o;;ahı~ ta öldürühnü-'i, fakat katilı ele 
geçirile::uemişti. Fr('l'dmanın oda!'ında ya· 
pılan araştırmalarda A:-ıerikan artistl
ne ait b .. zı müce\·hl'rat .a.ra~ıncia bir 
pantalon askısı bu'unı ustur. Bu askı 

Roger Leblond. ~ metre• ne güsterüin
cc onun askısl oldug-..;.n .... heınen tan::n1ş 
w bu sun·tle bu i:ınayeti de Fredmanın 
ü•lediğı anlaşılınıst ır. 

rek cesedini de bir vil13.nın arsasına gön1 
düğünü bildinniştir. Bildirilen yere me
ıarcılar gönderilerek yer kazdırıln11~ 
ve hakikaten zavallı artistin tanınmıya
cak hale gelen cesedi bulunmuştur. Ar-

Ayni odamın işlrrl'ği bu beş cinaye t
trn dürdü hıro;;ızl ·•ır. Aınerikalı ar· 
t •ti 2000 doıar ,,ık iı•in. taksi fô

tistin elbise,; üzerinde. şapka" başında rünü 1500 f ,. çal nak iç n, R ııer 
,.e bir fotoğraf makinası da yanında idi. Leblonrlu JU b f n~ çalınaK ç , '" 

Ceset killi toprakla örtülmiiştü. Ceset nihayet sun kurbanı Lcsobre'u da 5000 
hemen bir tabuta konularak nıorga nak- frank <;alınak h,ııı oldUr:ni.i~rlr. liome· 

ledilnli~tir. r n katl·ne gel ne" 'm sabıkalı kendisi-
Bunun üzerine Fredn1m hapi~hane a: - nin hı· :-;;liph!" ... ız o.z cırt.ıg, idi ve 

kadaşlarından Hoıner adlı ~ah~ın da t>~-.ı 1.;ok faıJa şey bıid,gı n d vücu-
rarh ~urette ortadan kaybolduj"zu hatılan 1 dunu l·ok f'tıni~t r. l)'J kur-

nuş \'e Fredmandan o~un nf' olduğu su-J Lanlardan b01ı.ı tnhvil3t ta t:', g çırmiş· 
r ulmuftur. B ir(,,·ok nıu KaveıııettPn c:unr ~ e de hıı-,lnrı de::ı ... t reınen1ış"• 
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Yt:.Nı ASlk 
n;; :a • 

• 
1 1 eş çocuk yanıy r? 

Kastamonu a kadınlar hapishane- Evet yangın, harap, yoksul, babasız 
Etrafını rahatsız eden sinde çok enteresan bir tetkik yuvada .. 

dumanı, ne de kızıl alevi var f K;;;;;.;.·~·;; .. ;:;;;iili .. 
• 
: ·--- ne 

Döndü cinayetini 
nasıl işlediğini an
latıyor. Bu katil 
kadın şimdi vicdan 
azabının mü.thiş ıs
tırabını çekmekte
dir. Caniyane bir .. 
hırs uğrunda kay-

Beş çocuk yanıyor. 1 
Aman nerede? 
1zmirin kibar zengin yatağı olan Gü

zelyalıda. Halimağa tarlasında .. 
Fakat bu yangını kimse görmüyor! .. 
Pençcresi teneke parçalariyle örül-

1 müş. şiddetli bir rüzgarla biribirinden 
·ayrılacak kadar araları açılm~ tahta 
parçalarından mürekkep bir kapı .. 

Zemin siyah nemli toprak ... Bu odayı 
görünce Nedimin harap bir ev hakkında 
sörlcdiği şu kaside aklıma geldi: 

bettiği yuvasını, Eyamt zcmi.~tanda. beni gerd.t1şii devran 

••••••••••••• Vereme karşı .. ···········-: • 
lzmirin münevver, zengin bayanları, 
Verem mücadele cemiyetine yardımı bir 
vazife addetseler bir sene içinde 20 ya
taklı bir verem hastanesi, hasta anaları
nın çocuklarını koruyacak bir yetim evi 
kurulamaz mı? 

• • -• • 
ı • • • • : 

...................................................................................... d 
bakacak? Bu sefil hayata boyun eğen kadınları yetimhanelere, yoksul," ael Çocuklarını ve ko- J 1 BİT hanei tıiran Şii.deye eyledi mihman 

O d. 1. Manendi fe!ck rahneleri harici tadat 

h 1 n ye ' ırn tiL kçdm... çocuklarla hasta anneyi evvela k~ın so· evlere, hastanelere gidiyorlar, yatdunc:I 
casını asref e anı- Manendi kafes sal:fı kevakiple dirahşan 

alıkoyan hep kocamdı... demekten bile çekinmivoTlardı. lşteı gör- ğuk nefesinden korumak la:zımgeldiğini cemiyetlerde çalışıyorlar. 
Birkaç defa kaynanama kocnmla a- düi:-ünüz gibi bir scnedenberi bu dört Bahtım gibi tire kef, iimid gibi tenk düşündüm. Şefkat kadının ruhudur. Süs, cğleXll' yor• Çcmnim gibi pfrr ıil>, derunum gibi viran · ıl 

............ ........................... ramdan çekilmesini yoksa akıbetinin fena duvar ara ındayım. Evimden, kocamdan • Hangi zenginin kapısını çalabilirdinı. ce bir yaldızdır. Solan, çabuk kokusun 
KAST AMONI.. olacağını, hem bana hem çocuklarıma ,.e çocuklarımdan nyn olarak geçiriyo- Şefkat ocağı kızılayın yardımiyle şimdi kaybeden bir çiçek gibidir. Yurduını.t" 

k 
1 

Evet yangın yoksul, harap, babasız , .. 
iç içe girilir iki oda ile temizce bir gar· ıyacağını söyledim. O o taraftan bile rum. kapısının delikleri kapanacak, pcnçerc- zun terbiyesi, sağlığı, ilerlemesi içwı 

1 yuvada .. Etrafını rahatsız eden ne du- · .__.~ 
0.İyan odasından ibaret olan Kastamonu ~elmiyordu. Aramızda hırgür çıktı. Rurnda gözlerinden iri ya:f damlaları sine cam çerçeve takılacak ... O karanlık karlurnı çalışması, yardımı izini kayucr 

1 s· gün knrarımı verdim. ö ... ~le vaktı 1 k 1 1) d k w ld w manı, he de kırmızı, yakıcı alev var... sefil yuva•-'a güneşin hayat veren nuru miycn bir kuvvettir. kadınlar hapishancainde on yedisi katil ır c ô .ü en Ön iiyc aç çocugu o ugunu l l -1 

l ·d· Knynnı1uı11 koın!luclakı" ınevlı"ı"de <>ı·- Ateş hn çocuk arı { ünyaya getiren ana- g"ırccck... . . :ı~ 
biri de ağır yaralamaktan suçlu olmnk 1 1• ., 5oruyorunı. . :r k Usulsuz bir merhametle verilen saUS" 

-' k G k nın ağ7.ıncıan çı ıyor. 1 *' 
üzere tam 18 kadın mahkum vardır. Ka- cıece ti. eyinmi!I, ·u!lanm~ haşına ba~ Oiin<lü gözlerinin yaşını yün cı-kı;tinin 1 ı kalar ekseriya fakirleri dilenmeğe, teıı~ 

.. .. .. .. .. .. k . k .. Zehidi gazdan c aha müthiş (.Vereı;n).. 'M.. . kib b l li' 
dın mahk6mlann bir kaçın'ın yavrulannı ortusunu ortmu~ ·omsuya gıtme uzere :>eniyle silerek çevap verdi: ~ . ·~· uncvvcr, zengın, ı ar ayan ar ... belliğe sevkeder. iyilik yerine gUna 

b w 1 b ld ki merdiven hasına gclmi1ti. Ondan evvel - Biri o:ilan biri kız iki çocuğum var. Knn kus:ın ~ır k:ıdm ç~k. sevdıgı .y.a.v-, Ne olur komşu ziyaret eder gibi biraz da olur. 
agu arına asmlf o u annı gorunce " rularını bılmıyerek zehırlıyor. Bıçare f k" 

1 
. . • t ,p . 

hayretim büsbütün arttı.. 1 de bir buçuk saat kad r benimle yine Kocam da ııimdi nskerdedir. .. .. .. .. .. . a ır ev erını zıyare el..")enız... Çok samimi teessürle candan gelell 
~ 1 •••• d k . b 1 ana le ayakta gorustum. Buyuk, sıyah Soğ k•- t k t•tr 

- Bu yavruların burada i•i ne) 'og u yuzun en ·avr. etmı~ u unuyor· - Çocuklarını arasıra görebilir mi- . • . • u wn ya a sız, yorgansız ı eyen dileklerimi lzmirin münevver, kibar, 
,. .d demır karyoladan başkn oturacak yerı hastal ı 1 k ki ·· · 

Demek ister gibi gnrdiyan Fatmanın u. sin) Onları burava sana getiriyorlar mı? . l .. .;ı ar' çıp a. aç çocu arı gorsenız. .. zengin bayanları hassasiyetle karşılıya~ 

1 
D · d" b . ı··d d w·ı N l yok ... 1ştc bu demır karvo anın ıçın.,.e t="zlikte U ··zı··kt k l 

rüz:üne baktım. - ur !!im ı en ııenı mev u e egı - c gezer, bir senedenberi ev atla- b" b k b. b·. . l k ""ı n, g çsu u • en canınız sı ı ı- rak verem mu··cadele eem·ıyetın" e yardı• 
h .. d . d d" \' 1 ır ana eş çocu ır ırıne sarı ara·, 'l10 s· . b h l . . . nk . 

Tecrübeli gardiyan benim ne demek cc cnnemc gon ereyım. e ım. e Yar nmı o kadar görece w•İm geldi ki hemen , .. r. ınır u ran an, ısımsız re sız 17.- mı bir vaz.ife addetseler .. Bir sene için"' 
15tediXimi anlamakta güçlük çekmem·ı·u·. ı kuvvetimlr.. dört mr-trl! lrn.d:ı_r yüksekte I her grcc rüyama ~iriyorlar. Kocam.la· se- uyuyorlar, yatıyorlar. tıraplarla hiç yoktan üzülüyorsunuz de-

ı:; v ı b k b" de yirmi yataklı bir verem hastanesi. 
1znh etti: olnn merdıven başından ıhtıvar kadını vİ!lerck evlenmiştik. Onu da bir defa rü- - Aman ıanıınım eni urtar, ır ğil mi? .. 

_ Bu çoculdann kimisi burada doğ- iterek a~ağıya yuvarladım. Kaynanam il yamda gönlüm. doktora göster, kurtulayım bu dertden 1 Bu manevi zevk size bir doktorun ver- hasta anaların çocuklarını sıcak, şefkat--
muş, kimisi de anneleri ile birlikte bura-

1 
ynlnı:r.: Mahzun tavriyle ve çehresi sapsan bir diyor. Nereye müracaat edeyim?.. <liği siniı• ilacından daha çok şifa verir. 1i .sinesinde büyütecek bir yetim evi ya• 

ya gelmişlerdir. Bu zavallılar da anaları - Ah gelin beni öldürdün, diyebildi. halde hamı: . * lfolinize ştikretmek için teselli bulur- pamazlar mı? .. 
ile burada güneşin ziyasından, .. af hava·ı Hakikaten aradan yarım saat gecmeden - Döndü, beni hu kadar seviyor- iz.mirin kıymetli doktoru B. Osman sunuz.. Teavün işi muntazam bir plAna aluı• 
dan, hayattan, ne§eden mahrum olarak yattığı yerdr.n ölü olarak kaldırıldı. Ka- du11 da neden cınneciğimi öldürdlin. hem Nuriyi hastaya götürl.".:m. Şefkat ve in-! Hem de sağlığımıza müşterek bulunan sn güzel Izmirimizin sağlığı tahtı enınl• 
Lüyüyorlar, dedi. j fnsı taşlara vurmuş, a'ğ?:ınd~n burnun- j kendine ht-m cocuklarımıza, hem de bana sanlı~ nü~unesi olan. bu muhterem dok- 1 bu zavallı ~ns~nlarm bir derece ols~.n yette bulunur. 

Mahk\ım kadınlardan birine suçunun clnn ~a~ boştınmı~tı: ?u va_zı~cttcn "~n·~ ~'.~dır. .. y z.'.~ln~ ol!lun sana ... Göründü-J tor .r~camı redd~tı~edı. Hasta. kadını. bak-ı !~tırapları, ıhtıy~ç~an ~z.~lır:Maaltce~uf Belediyede muhasebei hususiycdeı 
ne olduğunu sordum. j kendıını kurtarmak ıçın sr-sınw1 çıkabıldı-1 rurt gıbı degılmı•s.in, dedi. ı tJ, ılaç yazdı, ıstırahat tavsıye r.ttı. Bu bızde menıleketının ıçtımaı dertlerıyle Milli ~1üdafaa siyasetimizin en başında 

Maatım bir tavır. takınmağa çalışaxak: ği kadar ar,lamağa hasladım. Konu kom- Bu rüyndan sonra kendimi tutamadım. genç hasta anayı heman kapısın~ açıp samimiyetle alakadar kaç zengin kadın sağlık işi gelmclid~. Kuvvet, refah, ça ... 
_ Suçumun ne olduğunu ne sen SQr 1 ş·ı Üşüştü. ~-lerk~ ~ ~~-rrnam'. s~viy~r.d~. <?ünlcrt:c ~iHndım. Buna da alıpca~ım. alacak hangi ha~ncyi bulayım? Ha~di göster~.biliriz? .. • . lıŞinnk, ancak sağlıkla' kaimdir. 

ne de 'bom aöyliyeyim. dedi. Bir Sftini~, ~ra~ızdakı geçımsızlıgı de ~ıldıklerı ıçın 
1 
I·nkat l"vhıtlarımı:ı ha1o1retine davaAa~ı- buldum farzedelun ... Bu çocuklara kını Bugun ınedenı memleketlerın kibar CEVRIYE ~sM.AIJ:,; 

kurban oldum. Çocuklarımdan, kocam- luc kım e kavnnnamın merdıvcnd,.n ken- j > orum. Her gün aklırtıdadırlar. Altal\ ha- _______ ...,ıioııoi_..., .... _______ _ 
dan, yuvamdan ayrılarak bu karanlık ~ kendin.e diicttüğüne inanmıyot "C bazı-in·· ~Ünya r,özüylcw onlar'. bir ~erre daha Nehirler- . iaŞtı C·ı·na' yet . 'Ka· zı a m'. l·.' 
) erde, dört duvar arasında günlerimi ge· ı 1 n ~ana: .. r:~tl:"l kucaklamagı n sıp et ın •• Başka m r, 
çirmeğe çabalıyorum. Sıteml ı goz.le:le b ~ r"~~:. pm~ey dılcrn«:m. , .1 -- BAŞTARAFI BtRlNCi SAHiFEDE ·-

- Vah vah yazık olmuş. Sana edilen - Yazık ettın v.avallı ıhtıvM kadına. · • ABtDIN OKTA~' da.ki şose iizerinden seyri.isefer bir müd- M h b ''d 
;~~nınmah~~ine~i~ ~-----~~~~-~~~-~~~-~---~-~------- dclke~lm~ti~ A~kadarlar~rnhnddn ey ane og~ azın a 

- Güya ben kaynanamı merdiven- Manı·sada bı·r . derhal tedbirler alınmıştır. 

de~i::iğ:~;::;:;a~~~~r;;~!~~-~lan bu cına yeıt Mr:RrÇ KöPRüSüNDE bulunan bı•r ceset 
g('.nç kadının gö:z:lerinde eski bir intikam --------------------- Edirne, 9 (Hususi) - Meriç köprüsü-

duygusu belirmekte idi. Etraftaki suçlu 16 yaşında bir genç 25 k U rU Ş yüzün- nün iki başı iki eserle :.üsleniyor. Bir 
kadın arkada~ları Döndüyü teşci ettiler: başında 'frakyanın ziraat kurs okulu, 

de~ aö~;: .. n~~~.:~!~ıy;:;~7~· .. Ç~:i::~: de 0 3 6 y 3 Ş l 0 d 3 ki Sa b 1 kalı V I V U f d U öteki başında M criç gazino~u gibi Edir-
1 w ·b· b B. · · nenin ihtiyaçlarına karşılık veren iki 
attıgın gı ı u gazeteci aya da herıeyi Manisa, 9 (l lusuııi) - Manisada dun t?u biçağını çekerek hasmının kalbine var 

•miat.. &abah yirmi beş kuru~ yüzünden bir ci- ı kuvvetiyle snplamı~ ı.·e nğır surette ya· ı güzel eser ... Biri doğmu.~, biri yapı dev-
Filhakika genç kadın arkadaş!ar:nın nayet olmu!I ve 16 yMında bir genç 36 

1 ralamı tır. Yaralı hnstaneye kaldırılmış resine girmiştir. 
verdiği öğütten cesaret alarak maceraşını 1 )aşında bir sabıkalıyı biçakla ai?ır suret·' ı.•e yara! ıyan Hüşeyin yakalanarak adli- Ilkbahara tahii bir parkı süsliyecek 

fütursuzca anl~tm~a başladı~ ı te yaralamıştır. 1 yeye ,·erilmiştir. Tahkikata devam l"dil- betondan çatısı, tarasları, olacak, üç yüz 

- Ben.~edı seneye mabk~m oldum. Hadise şöyle olmuştur: Yeni Cami ci- mcktedir. kişilik bir salon ayni zamanda Şehir 
Artık bu ııın ,aklanacalc yen kalmadı. varında bir kahvede oturan ve kağıt oy-ı · l · · k f 1 
K • 1 • · · · T k ıstnsyonunun da ha k wın on ur u bir oc •. m a aramda bır kara dıkcn gıbı du- nayan otuı: heş yaşlarında sabıkalı Ete- • •• • d v • ~ • 

ran, bize hıııYatımızı kapkara ,eden kay· min yanına gden 16 yaşlarınd.ı irmirli 1 fa y 3 ) Ç 1 0 m U j e 1 duragı olacaktır. 
n~nam olacak o. karıyı ben öldürdüm., Heısan oğlu 1 iü!'eyin de bununla oyna· - -BASTARAFI BIRtNCI SAHiFEDE-- --o--
Bırkaç defa yatagında yatarken kulağına mai:a haşlamıştır. Bir aralık Etem, l lü- yesinin hağrmda yeni bir devir, yı:ni · B d d . b • 
cıva akıtmak, başına balta vurmak su- 1 seyinin yirmi beş kuruşunu hıık:ıız ola- ı bir ekonomi ve yepyeni bir turistik hn- ayın ır a ır 
retiylc öldürmeği düşündüm. Fakat bun- 1rak alma~ı isteyince aralarında kavga çı-l rcket devri açacaktır. Çorlu, Lülebur- hırsızlık 
lara bir türlü cesaret edemedim. Ne za-

1

1 kıyor ve Etem Hüseyine ağız dolu,u kü- gaz ve Babaeskinin bayındırlık siması u:.. d d . 
ınan b" 1 b · w I f I k ı I d - . . b k U<ıyın ır an bildirildiğine göre, ev· oy e ır~ey yapmaı;ı tasar amı~m ür er savurara : 1 nası cgışmış.se üyü tarihin meşhuı:; . 
çarşıd11. işinde bulunan kocamın hayali 

1 
- Ulan, ben senden bu parayı ~la-' beldesi Edirne de bu hızlı harekete her I \.·elkı gece Bayındır -çarşısında arabacı 

kıırşıma dikilirdi: 1 cnğım gibi her Yakit ıe haraç alırım, di- }ıalde takılacak ve Sinan ~bidesi şahe-IAhmedin qükkanında hir hırnzlık hadi-
- Döndü ne yapıyorsun) Katil mi yor ve boğaz hoğaza kavgaya başlıyor- ser milli bir taç·ı;ibi yolun miliverine sesi olmuştur. Yeni bir bisikletle bazı eş

olacaksın ve hula bula hiriciJc anamın !ar. Etem, Hüseyin in kafasına bir de dikilecek, aydın ufukların doyulmaz bir I yalar çalındığı için Bayındır zabıtası tah-
hayatına mı kıyacaksın ... Beni cinayetten sandalye indirince 1 ~üseyin, hamil oldu- man7.arasını yaratacaktır. l:ikat yapmaktadır. 
J!JPA-'Z7'/,"~/~Y3V°./:V:/V.J!'7V//,"'/'//.AY./'r.YY.7Y"~-"'T/7:Z/////"/77.//.7///////'/.//T/F.r/Zl'77///,,"/Y7.7///:C/7,X"'/.T.Y/Y./~/:Z4'1~..cl3r~, 

BiR KARLI IŞ: H . . BlR TORKO 

- Merhaba duktor. Yank ki dün biz- ·8 r g · u n ~ 'ı' ··11 · d d k l ~ emen ço erın e or u uru nıuş 
de verilen ziyafete gelmediniz. Neler ~ Benim yarim sol dizinden vurulmuı 
kaybettiniz, bilseniz neler... · X Ben duymadım cümle alemler duymuş 

- Hiçbir şey kaybelınedim, bayan, 

hatta kürdayım bile, çünkü bu sabah mi-r 
C7.iiilX/XZ7.Z"r///7 /./// //!/77'.F/ 7%7'/7/..7///7.L/7JZJ-7.7..7/././////.73~ 

safirlerini7.den dört kişiyi tedavi ettim. ' 

BIR .. ROZGAR, 1 ;J 
Buyuk sahradan esen h•r rüzgar var- :=:J O 

dır ki g.ırp Afrikasına ıhhat getirdiği 1 ::] 
ııöyleniyor. Sağlık için pek eyi tesiri o-

lan bu rüzgarın t>st·~· ~ ·ı • lı staları göıı- İ _ 
deriyorlnm11ş. 

BIR ORMAN: 

Her •• bir karikatür gun 

- Yarım saattenbeTi yarım ta ıııh beklivorum. 

t 
f 

i 
·~ 
J 

Afrikanın Portekiz. müc;lemlekesinde 

bir orman varC!ır ki, diğer yerlerde avcı- - Yarım tavuk daha isteyecek müfteri bekliyoruz ki tavu~:ı lze-
t;PUm bavım .. 

BIR FIKIR: BiR ATA SöZO 

Zıılim Yemen açtın bana )'areler 
Gelsin r,,şim bulsun bana çareler 

Hasta oldum hen odamda yatarım 
Aman dostlar gelin beni kurtann . 
Kurtarın da nazlı yare gönderin 
Yar bulursa bulsun bana çareler 
Zalim Y crııen i\çtın bana yareler 

• 1 

BJ.f~. ~Nt 

Y e,,ildir ebrüm Lenım 
Ne çoktur şabrım bf'nim 
ölüm var ayrılık yok 
Öyledir kavlim henim 

BtR BiLMECE 

At üstünde sallanmaz 
Yere diişer paslanmaz 

(Cevabı: Yarın) 

-BAŞT ARAFl BIRtNCt SAHtFEDE-j ıinin ve bunu kullanan mahir bir avcinİll 
malpa~ muhitinde iyi tanının!§ bir zat- Tol oynadığı gün gibi a~ikardı. Filhakib 
tır. Jandarmamız derhal, havanın kötü- yapılan tahlcikattan şu netice alınmııtd. 
lüğüne raKmen harekete geçiyor. Köylü- ki. o gün o istikamette, Pınar mıllıall&' 
ler ve jandarmalar hep birlik, Çelebika- sinde 71 sayılı evde oturan Mehmet oi'
ya denilen bu ağaçlık. ve· ormanlık yer- lu Bekirin avlandığını görenler var. K~ 
de fenerlerle araştırmalara başlıyorlar. diı:ıine soruluyor. f 

iki kard~ zeytinlik içerisinde başıbo~ - Ben ötedenberi bu civarda avf_.ı 
olarak dolaşan merkebi. bir taTafta da nırım ama, hadise günü avlanmadım, dtc 
bo, sepeti buluyorlar. Bu ip uçlan, ilk yor. 
nıuvarfakıyctin delilidir. Bu defa Hüseyin iıminde birinin üz.O' 

GECF.. YARISINA DOCRU rinde güpheler toplan.ıyor. Fakat öte ta• 

Cumhuriyet jandarması gruplara ay
rılarak ormanlık ve ıık ağaçlık.ta araştır
rnalarına devam ediyor. Nihayet ge<:e ya
tısına doğru, kayıp babanın cesedi, zey
tinlik içerisinde, elleri karnı altına gelmi~ 
olarak bulunuyor. Ge,.et, yüzü koyun yat
mış ve yatınlmıştı. B:ı~ını sol cephesin
den giren bir çifte kur~unu parçalamıştı. 
Vücudunda hayat eseri yoktu. 

Köyiinde hiç dü,manı olmıyan bu ada
mın bir cinayete kurban gitmesi ihtimali 
pek azdı. Zengin değildi. Hiç kimse ile 
arasında il(birar, düşmanlık yoktu. O sa
bah zeylinliğe gitmi,ti. Bir nokta nazan 
dikkati derhal celp etmiştir. Vücudun
daki yara av çiftesiyle meydana getiril
mişti. Sakın bir av kazası olmasın zannı 
deıhal kafalıırda şüphe uyandırdı. 

ADLiYE FAAUYETIE 

Bu sırada hükümet doktoru ve müd
deiumumi de hadise yerinde tahkikata 
ba,lamıştı. Ceset etrafında yapılan derin 
araştırmalarda her hangi bir boğu~ma 
izine tesadüf edilemiyordu. 

Deliller kafi değildi. Tekrar ara, tırma
lar yapıldı. Jandarmalar tekrar şurada 
burada İncelemelerine devam ettiler. Ni
hayet cesedin bulunduğu yerin rok ya
kınında, bir tesadüf neticesi derisi henüz 
yü:r.ülmüş bir çakal letıinc tesadüf edildi. 

Çakal leşi bulununca ilk hatıra gelr-n 
sual şu oldu: 

- Çakalı öldüren kurşunun cinsi aca
ba nedir) 

Araştırıldı, yara bulundu ve görüldü 
ki çakalı öldüren kurşun da ayni cinsten
dir ve hatta ayni çifteye aittir. 

raf tan da Bekir avcının evinde araıtıt• 
ma yapılıyor ve bir çakal derili bulunu• 
yor. 

DERi VE CESET 
Çalcalın derisi, bulunan ça.kal leıi"' 

uygun değildir, deniliyor. Halep orad• 
ise arşın burada .. Derha.l deri )efe giydi• 
riliyor ve intibak ediyor .. 

DEl..lLLER KARŞISINDA 

Artık deliller birbirini takip ediyorJ 

1 - Maktulün vücudundaki kurt""' 
2 - Çakalın vücudundaki kurfUll·• 
3 - Suçlu avcının r-vindeki deri. 
4 - Derinin lete İntibak etmeti. 
5 - Be.kir avcının hadise günü, Jıl• 

disc yerinde dolaşmıı olması .. 
Bütün bunlardan çıkan netice şuduı: 
Ortada, henüz mahiyeti ve sebebi aııt• 

laıılamıyan bir cinayet 'Ve ağlebi ihtiın•• 
le göre bir kaza vardır. 1 {atta euçluıı""' 
zr-ytinlikte çakal zannıyle B. Mehıned• 
at~ edcrek yaralama~ olması, se5 işitınt' 
yincc tekrar ateş ederek çakalı da ö)diir• 
müş olması muhtemeldir. Bu noktalllf 
ehemmiyetle tahkik edilmektedir. SuçlıJ 
yerinde olan B. Bekir hakkında tutullll1 
tahkikat evrakı adliyeye verifmiştir. 

-o-

B. Atlee ispanya
dan ayrılırken 

buraya toplanmıştır. Avcılara kc.:-şı b.n 
bir kin besliycn bu fillerden harkes 1 

1 
korktuğu için oralara kimse ayak b. o;- Hayat öyl~ b:r romandır ki, ancak son 

ıs hif leri okunurken mtınc::! ~ı:Wu;ılır. mı yor. 
Bilirsen söyle, ibret alsınlar 
BilmeL!ll·n sus .. Bilir •ansınlar. Dünkü bilıneccmiı:in halli: cPilav• 

Cinayet veya kaza, hadisenin mahi
yeti ne olursa olsun; bu i~te hir av tlif en-

Bnrselon, 9 (A.A) - B. Attlee Jı,-paıı· 
yadan hareketinden evvı.11 Sosyalist par
tisi icra komitesi tarafından şerefine ve
rilen ziyafette lngiltereye döndüğü .,,,.. 
man Ci.imhuriyetçi ispanyaya yıırd 1111 

etmenin kendileri için bir vazife ol?.°: 
ğunu Ingiliz işçilerine bildirecWni So1 
lem iştir. 
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BIZANS SARAYININ IÇ YUZU 

Barda~;·;~ .. t~~;i·~~t~·-~;~;~;d·;·· değil .. 
Elimden kadınlarımı, önümden içki soframı ve has ahurumdan 

~ 

cıns atlarımı almasın.. Keyfime dokunmasın da 
isterse tacımı tahtımı alsın ..• 

Kandan yapılan 
yüzük 

Avrupnın en küçük 
pilotu 

Amerikah hır kımyac• da kandan ya- Avusturyada Başvekil Dollius öldiiğü 
pılmış bir yüzük vardır.. zaman, yerine geçecek adamı bulmakta 

Bilirsiniz ki, insanın kanını teşkil eden mü.şkUIAt çekilmişti. 
maddeler arasında demir de buluour. N ıhayet CUmhurreisine Başvekilliğe, 
~te bu Amerikalı kimyact laboratuva- 1 cKüçiib (Şuşnig) in getirilmesi tavsi
rında uğraşmış insan kanından topladığı ye oluodu. 

"Paris-Soir,, gazete
sinin taklidi 

Fransız cParis - Soir> gazetesinin Ital. 
yaya girmesi yasak edilmiştir. Gazete, 

bu haberi verirken bir noktaya işaret 

edıyor: 

cBızim gazeteyi Italyaya so~ 

Aradan zaman geçtL 
Fakat bu geçen zaman Bardas -

Vaıil arasında ve içlerinde yer bulan 
rekabet hisai ile kini bir türlü geçir

veriyordu. 1 Teosya yine aptal rolü oynamak.-
Bir kerre Bardas Vasilin kendi a- ta devamla: 

demirleri bir araya getirmiş ve bu de- cKiiçü.b Şuşnig o zaman kadar siya
mirden bir yiizlik yapıp parmağına tak- setten ziyade tayyarecilik sahasında ta-
ını.ş! nınmı.ştı ve çok eyi bir pilottu. 

iktifa etmiyerek ltalya, sanki cParis-So

iro ntlş gibi, çok kaba bir taklit gazetesi
nin satılmasına mlisaade etmektedir.B14 

medi. 
Bütün düşmanlarlnl kolayca yolu 

Üzerinden izale eden Bardas Vasile 

leyhinde imparatora telkinatta bu-/ . - istediği .kadar d?ğru söyles'.n: 
lunduğunu biliyordu. Bunu sakla- Oıyordu. Hakıkat şu kı bu adam sızı 
mak Başvekilin kendi hakkındaki l sev~'.yor. Günün birinde tehlükeli 
itimadını kaybetmek demek olacak-

1 

olabılır. . . . 

af k gazete, ne ltalyanca ne de Fr!lllSızca <>-Işin daha tuhaf tar ı, imyacı bu kanı Avusturya Başvekili henüz gençtir. 
kendisinden, karısından ve çocııkların- Ve önlimiizdeki ayın 14 ünde 40 yaşına lan garip btr dille çtkmakta ve Fransa 
dan, bazı yerlerini kanatarak elde etmiş. basacaktır. Bu suretle, Avusturyanın en hakkında kabul edilmiyecek alaylar yap-

Bebeklerin genç siyaset edamlanndan biri olduğu 

1 

maktadır. 
tı. - Pekı, onu ne yapalım fıkrın- gibi, ayni zaman.da, Avustııryanın en Gazete bu hakareti şiddetle protesto 

Hafifletmek suretiyle söylemek desin? 
ise daha itimat kazanmanın en kur- - Saraydan uzaklaştırın. 

b~i yapamtyordu. 
. . -~-.. yas . • gunu genç tayyarecisidır de.. ~ .... yor. 

naz yolu değil mıydi} T eosya, böyle söyleme.ki~ 8:'.'ş_ve-
Bardasın suallerine: kilin kardeşi hakkında gızlı duşun-

Yapamıyordu değil, açtkça yap
rnak istemiyordu. 

Japonlar her sene ölen bebekler için 
bir yas günii yaparlar. DiYOR Ki: 

milyon lngiliz 
lirası verseler kral 

BERNAR 

Yirmi 
ŞAV 

Birkaç defa onun hakkında İmpa
ratora söz söylemek istedi. - V asil iyi bir adam değil.. Ona celerini öğrenmek istiyordu. Fakat 

Her Japon ailesi, çocuğunuo kırılan 
bebeğini cbebek hastanesine• gönderir 
burada bu «<yaralılara• bakarlar, iyi ol
mazs1 (yoni tamir edilmezse) ölmiiş ilan 
olunur. 

- Bu adamın ne olduğu belirsiz. 
Kendi Makedonyalıyım diyor. Zan 
etmiyorum. Bizanstan da değil, halk 
arasında birçok dedikodular oluyor. 
Siz onu tuttunuz sarayda en mühim 

fazla güvenmeyin.. Bardas: . . . 
Gibi safdil vaziyette cevaplar ver- - Onu saraydan şımdıkı halde 

mekte idi. uzaklaştıramam, dedi. 
- O, idparatora fırsat düştükçe - Neden? Sonra senede bir bebeklerin oliim gii

nii yaparlar. Bu sene bugiin geçen hafta 
yapıldı. O gün hastanede bir din reisi, 
bu ölen bebeklerin ruhuna dua okumuş, 
toplanan çocuklar dini şarktlar söylemiş
ler. Çiinkü Japonlar, bebeklerin de her 
mahluk gibi ruhu bulunduğunu zanno· 
derler. 

V~i feye tayin ettiniz. 
aleyhinizde bulunuyor. _ Çünkü bütün Bizans bana 

- Ne söyliyor, neler söyliyor } bağlı olduğu halde- yalnız o impara- olmak istemem! Bu iyi birşey değil. 
Dedi. imparator üçüncü Mişel de 

- Sizin memlekette büyük nü- tora bağlıdır. lmnarator ise her ne 
fuzunuz olduğunu, ne isterseniz bahasına olursa olsun Vasilinden 

amcasına: yaptığınızı, böyle bir harekete mü-

saade etmek imparator için kendi 

nüfuzunu kırıc• birşey olduğunu 
söyliyor. 

Bardas gülüyor ve: 
Yalan m•, dıyor. Doğru söyli-

yor. 

vazgeçmez. Sözümü yapamtyaca
ğtm bir işe girişmem. Fakat ... 

- Fakat~ .. 

- Zamanı geldiği zaman seninle 
birlikte ondan kolay nastl kurtula
bilecei:iimizi diişünürüz. • 

-BiTMEDi-

Diri diri yanan bir 
alim 

Meşhur lngiliz 
Vindsor çok • • 

ıyı 

edibine göre, Dük 
hareket etmiştir 

dö 

miş .. Fakat, nihayet, rau olmut: 
- Yarın öğleden evvel gelsin, belde. 

rimt Demi,. 

- Kuzum Bardaa, dedi. Benim 
bir tek adamtma mt göz koydun. 
Halk ne derse deain .. Sanki aen ve 
hen o halkın sözlerine pek mi kulak 
atıyoruz. Halkın benim hakktmda 
söylediklerini sen nasıl biliyorsan 
hen de öyle o halkın senin hakkında-ki sözlerini, düşüncelerini biliyorum. ____ , _________________________ _ 

Halkı btrak .. Nastl isterse düşünsün. Sef erı·hı· sarda 
Meşhur Ingiliz atim Oriyantalist, Ke

net Sauoders çok orijinal bir şekilde öl
miiştür. Ilim ruernince çok eyi tanınan 
bu bilgin, Hindislanda yaşıyan insanla· 
rın lldet ve hayatlanna dair birçok eser· 
ler yazmıştır. Hindistanda gördiiğü. öliim 
şekillerinden, (Yanmakla) olanını inli· 
hap etmiş ve viran bir kulübe ile birlıkte 
diri, diri yanmışhr. 

Bir F ranıız gazeteciM, meth• ln
ıiliz edibi Bemar Şavla bir miilüat 
yapmq •• Fakat, bana cmülikab adı· 
ru vermek te doğnı defi! •. Ostad, genç 
gazeteciyi öyle bir atlabntf kil •• Ken· 
disini dinliyelim: 

• •• 
Kapııtnın önünde otomobilden iner-. 

Beni bırak ben de natıl istersem ken-
di keyfim için öyle hareket edeyim. 

Diğer taraftan Vaıil de fırsat bul-
dukça imparatora Bardaa aleyhinde 
bulunuyor, onun artık gemi azıya 
aldığın,, bütün Bizansta idare ve 
hükmün yalnız onun elinde olduğu
nu ileri ıürüyor ve eğer isterse ken
disini tahtından bile edeceğini söy
liyordu. 

Bu oözlere karı• da üçüncü Mi~I: 
- Hakkın var Vasi!, diyordu.Bi

liyorum, amcam olacak bu herif ne
ler yapmıyor, hepıine vaktfım. An
cak fUras• muhakkak ki o benden 

çok kuvvetli ve çok nüfuzludur.Ona 
karşı açıktan açığa düşmanca hare
ket etmek iıtemediğimin sebebi de 
bu. Varsın ne yaparıa yapsın.Benim 
keyfime dokunmıyor ya .. Beni im
l>ılratorluktan azlettirecekrniş .. O da 
~ınurumda değil. Elimden kızlanmı, 
0 nümden içkimi ve yaptırdtğım hay

van sarayındaki cins atlanmı alma
•ın da ne halt ederse etsin ... 

Evet .. Ne halt ederse etıin !. 
L .. Bu, imparator üçüncü Mişel •çın 
"<>y(e olabilirdi belki.. Fakat Vasi! 
hiç te öyle düıünmiyordu. o bir an 
j"vel kafasına lı:oyduğu büyük eme
e kavuşmak azminde idi. 

* 

Kayserili bir genç 
kulübesinde öldürüldü 

çağlna gelmi~ bir kızı vardt. Ahmet bu 

krzı kardeşi Mehmede vermek istemişse 

de kızın daha evvelce Kayserili ishak 

Bardaa stk ilk T eoayaya, 
haklunda sualler soruyordu. 

Vasil namındaki ıahısla münasebeti olduğunu 

T eosya çok kurnazdt. 
Eğer V asil ile el ve fikir birliği 

raphğını Başvekile hissettirecek 0-

. ursa onun planlarını öğrenecekti.Bu 
•tiharla Bardaaın ıorduğu suallere, 
llıiimkün mertebe kurnazca cevaplar ..... -- ~ -----·--· ---

öğrenince bu fikirden vazgeçmiştir. 

HADiSE NASIL iŞLENDi 1 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

3-

3 kız kardeş 
l<adıno•gız çok üzulü.r. Geyik siidü ıle beslenip insm gönnedik-

~· <\~anı koca.>ı l>!ıın bahçıvan eve dö· !erinden dil öğrenememişlerse de birbir
i Utıce meseleyı ona anlatır. O da üzii- !eri ile kendilerine mabJlus işaretlerle 
~ur, liiç iizülmemek kabil mi? Fakat nej konuşuyorlardı. Yıne Allahın insanlara 

1~P>tnhr. Ertesi günii çocukları birer verdiğı akıl iizerine düşiindiiler.Her hal· 

01 ~ala ararlar. Ağlıya sızlıya alıp uzak de bu mağaradan başka dünyada yerler 
~da~da hır maı;araya bırakırlar. ! de vardır dediler. Oğlan çocuk bir gün 

rı. 1 kııwti hüda, d•ı;da dişi bır geyik 1 eline bir miktar inci alarak yola dü.ştii. 
lo~d, olur Sabah a~am mağaraya ge-1 Gitli. Gitti. Nihayet bir kasabaya geldi. 
~k Çocukları emzırır. Bu kasabadan kendi gibi çocuklu ve 

'ukı"Sallarda zaman çabuk geçer. Ço- kendinden büyük adamlar gördü. Çocu
ılık •rııı ıkisi de buyur. Kız giilüp ağla- ğu çırılçıplak halde görenler hayret et· 
l•r·ç" Yanaklarında açılan güller ve göz- hler. 
~ •• ;ndcn <bkuleıı ıncılcde mağaranın içi Akıllı adamın btrı her halde bu çocu-

;~·. . ğun bu halınde hır sır var, dedi. Hele 
ıkı karde• her ne kadar ma~arada. elindeki kıymetlı ıncileri göriince hay-

Bunu haber alan iki kız kardeşler tek
rar tel3şa düştüler. 

- Eyvah h~iremizin çocukları yine 
meydana çıktı. dedıler .. Eğer hükümdar 
görduğu çocuğuo kendi oğlu olmasaydı 

kalbine bu derece ~m muhabbet diq.. 
mezdi. Btr giin yine onuo4 k"'lılaşacak 

ve o zaman tneseleyi anlıyacak, halimiz 
harap olacak. Bu işe bir an evvel çare 
bulmalı. 

Tekrar "beye haber gönderdiler. Ça
ğırttılar. Bu işe ebe de şaştı. 

- Bakalım .. Eğer öyle ise bir çaresini 
buluruz ... 

Diyerek doğruca bahçıvanın evine gi
der, karısını bulur, çocukları ne yaptık-

- Bernar Şavı ziy3ret edecek misiw 

ken (Senpol) kilisesinin saati on biri ça• 
lıyordu. Esmer bir hizmetçi kadın kapİ< 
yı açtı. yolu göıterdi ve çekildi. niz~ 

Bana bu suali soran zat, Bernar Şa .. 
vın eserlerini ba'Jan (Konstlxbl) in pek 
nazik müdürü (Kylman) dı. 

dalozu eyi karşılar, buyuruo ni~iğlı;, 
der. Çok itibar eder. 

Ebe: 

- A kızım, der. Bu dağ b~ında ve 
bu mağarada yalnız mı oturuyorsun. 
Kız: 

işte üstad bana doğru geliyor. 
Yazı odasındayız. Duvarlar, kitaplar< 

dan görünmiyor. Seksen yaıında mı) Bu. 
doğru olmasa gerek ... Altmışında ancak: 
görünüyor. Güzel bir yüzü, pek tatlı ha• 
kıifla gözleri var. 

Şimdi (Bikmalyon) ve (Jan Dark); 
gibi bütün lisa.nlara çevrilmif, büyük bir 
rağbet kazanmtŞ romanların, aonra bir .. 

çok piyeslerin müellifi kal'§lltnda bulu
nuyordum. 

Hafifçe gülümsedi ve elini uzattt: 
- Lütfen oturunuz. 

Beni süzuyordu. Hayatın birçok ?evir.• 
lerini. elemlerini gören, acıltklanın bUo< 
tün çıplaklığıyle tasvir eden bu halk ço-< 

cuğunun ne parlak, ne nafiz nazarlari' 
vardı! Hayat ve aşk ıaçan bıı mavi g8z
lerin ka.rıısında mukavemet mümkün de-ı 
ğildi. 

Bey z saçlı batına, fildişi gibi ellerine 
bakıyordum. Seben yqında! Fakat hig 
te o kadar görünmlyor. Sıhhati yerinde. 
vücudu aağlam. Şimd~ bu adamın uirun• 
da her şeyi feda etmelı: iıteyen kadınlan 
dü,ünüyordum. Ondan bir çoculı: yap• 
mak hevesine düten (lzadora Dun.kan); 
ın hayali gözümün önüne geldi. Onaı 
cDüşi..inünüz bir kere, bu çocuk benim 
lı:adar güzel ve ıizin kadar zeki olacakb 

Diye yazmıı. Şav da tu cevabt vermİf• 
ti: cMadam, çocuğun güzellikten yana 
bana benzemesi ve zelı:ldan yana da ai
ze benzemesi ihtimalini ve bundan hu
IU!e gelecek felllceti İyice düıündünibı 
mü)• 

- Söyleyiniz, bakalım. Bana ıormali 
iatediğiniz üç oual nedir) 

- Bugünün gençleri hakkında ne 'da. 
şünüyorıunuz) 

Sukut. Cülümıiyor, bir lı:&ğıt kesecek• 
le oynuyor. Ve cevap Yeri.yor: 

- Devam ediniz .• 
- Bugünkü cemiyet, bu kararsız ııi< 

diıle bir uçuruma diiımek tehlikeıine mil< 
ruz değil mi L 

- Hayır nineciğim, der. Bir erkek Ayni sükut.. Ayni muammalı gülüt-
kardeşim var. Onunla oturuyoruz. - Eserlerinizde hürriyeti hararetle 

- Gündütleri tek başına burada can- müdafaa eden aiz. Vindıor Dükü hak-
cağtzın sıkllmıyor mu? kında ne düşünüyoraunuz) 

- Hayır. Bir de •ıkılsın ne fayda.. 'Biran düıündü, aonra ııöylemeğe bat-
Gündüzleri burada kendi kendime va kıt !adı: 
geçiriyorum. 

- Seni kardeşin çok sever mi! 
- Elbet sever. Kardeş değtl mi! 

- Öyle İlle kıwn sana birşey söy liye
yim. Fakat sakın benim söylediğimi ha
ber venne, akşam kardejin geldığl za
man ilk önce biraz eğla. s,.ıa.. O sana 
neyin var diye sorar. Sen de ona gün
düzleri benim canun sıkılıyor, ben ille 
Dilrilkes'in dikenini isterim, de. Dikeni 
getirt te bir gör bak dünyada ondan da
ha eğlenceli birşey var mı! 

Kız: 

- Siz genç, hem de pek gençainİL 
Müaaade edini;, aizc bir tavsiyede bulu· 
nayım. Sual sormayı iyi öğrcnmelL Bu 
çok mühimdir. Sual. cevaptan daha mü• 
himdir. Cevabı hemen. düşünmeden ve .. 
rilebilecek ıualler sormalısınız.. lıtedili· 
niz cevaplan verebilmelc. için bunlann 
üzerinde her gün düşünmek p.rtiyle on 
ay çalıımam li..zun. 

- Oıtad l Dedim. Şu halde on ay 
ıonra bugün, bu saatte • 

Bir cevap vermcdı . Neden aonra . 

lannı sorar, kadıncağız da bıraktıklar< 
- Peki nineciğim.. Kardeşim geldıği 

mağarayı tarif eder, cadaloz karı mağa- zaman söylerim. 

raya gelir. Kapıdan içeri bakınca bir de Ellenin artık işi kalmadığından kalkıp 
ne görsün, güneş gıbi bır kız güller, inci- döner, saraya gelir ve iki kız kardeşe bu 
ler içinde oturuyor. Hemen selam vere· iş<' böyle bir yol bulduğunu haber verir. 

- Dük dö Vindıora gelince: Çok 
iyi hareket etti. Yaptığını bilerek yaptı. 
Kendisini herkcı sever. Bana yirmi mil

yon İngiliz liraın verseler gene kral ol .. 
mak İstemem. Her gün ayni ıeyi y p· 
mak, her gün ayni aözlcıi i itınek, ayni 
adamların e.yni .özleri tekrar ettiğini 

rek içeriye iirer. Kızcağız ne bilsin. ca-1 -DEVAM EDECEK- - SONU YEDINCI SAHIFEDE -
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BÜYÜK VE TARİHİ MACERA TEFRİKAMIZ 

Kadın korsanlar 
Yazan : N. ERDAL 

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

Metresin .. Asla!. Fakat karın olurum! 
düğünü çok 

hazırdı. Güzel 
Mari Rid'in 
düğünde 
giydiği kadın 

Delikanlı bir müddet 1&§kmlığuıdan 
kendine ıelemedi. 

Sonra Marinin sokulduğu çadır köıe-
Iİne doğru yürüdü. 

Kıza yald&Jtı. 

Tatlı bir sesle : 
- Ya.. dedi. Demek sen bir erkek 

~eğil, bir lozdm. 

elbisesi 
. ·;A?if~~--. ,. ..,,.. 

. - -

parlak oldu. Bütün alay 
gelinin ilk defa arkasına 
ayaklarına dolaşıyordu 

.~ 
,·~~, 

:r-.:::---..:;;~~ --~~ ---· 

DEMİRKÖY DE 
Demir cevheri 

mebz.uldur 

Eski demir ocaklartnın 
ı11ıetılmesl inceleniyor 

-o-
Kırklareli, 8 (Hususi) - Mevkii ve 

tabii ehemmiyeti gittikçe artan ve T rak

yamızın en güzel bir sayfiyesi haline ge
lecek bir duruma girmekte olan vıli)·e

timizin Demirköy kazası a yerle~tirilen 

fÖ(menler müstahsil vaziyete girmi~ler 

ve ziraatten başka onnan i~lerine de alı,

mışlardır. 

lıııtranca ormanlarının göbeğinde 3:as

laninı~ hava5I, suyu ve bütün güzellii;ly-

1e tam bir Balkan diyarı olan ,.e eski ndı 

Samakof olan kaza meılc.ezi ormanları

nın zenginliği derecesinde toprak altın

da yatan demir cevheri ile bir kat daha 

ehemmiyet kazanmıştır. 

10 ILKKANUN CUMA _!93! 

başında 

Trakya6da mektepsiz 
tek köy kalmıyor 

Eğitmenler • 
ıs 

< 

~.\f:,~ t:i:., k ·ıs: ·~·· • .,r ·. ·" :r'W,ıı J 
~- '- "?": ·-'.;.;/ -*-)~""tf," "}~.-.. 

~"'M· -..,'l';}.-ı..:.·k "\t::·::ı..,..";·"'t: ~ ·• 
... ,~,.,,.,, r .. ~,~_,...~·.:.: ~-+'.y~~ . ,:t~ :ıc 

Mari, utanarak baımı önüne eidi. 
Kalbi pıtlıyacak İmİf gibi abyordu. 
I>fti<anlı onu kollan aranna aldL 

f9tanbulun .zaptanda kullanılan lopla

rı -ve mermileri imal eden bu kazaya 

( Demirköye) takriben bir •aat uzaklık
taki demir ocaklan -ve imalithane ve bu

na ait elyevm yeJı.i1iğini muhafaza eden 
binalar cidden görülm~e değer vaziyet

tedir. 

Eğitmenler ~ başında U 
Edirne, 9 (Hususi) - Kültür ve Ta-ı Eği1men bir yandan köyün killi r 

rım bakanlığının Edirnede açtığı Eğit-, alanına ışık salarken bir yandan da ta" 

menler kursımdan bu sene 97 eği1men 1 rım örneği oluyor, anbarını dold~_ru~~ 
mezun olduğunu yazmıştık. Bunlar köy-1 refahı kazanıyor, ayrıca da muit j)ıl 
!ere dağılmış ve birer pırlanta gibi köy- I aylığını devlet hazinesinden alarak 

1 
)erin kültür bünyesine yüksek bir kıy- başlı varlık yaratıyor ve ya~atıyor. r 

Sıktı, öptü, kokladı. 
Mari Rid, bu tatlı nÜVazİf]ere, ilk defa 

duyduğu biiytik bir heyecan içinde ve 

IH çılı:armadan razı oluyordu. 
Delikanlı nihayet dayanamadı. Kızı 

bcaldadıiı ııibi yalap rötiirmek i.tedi. 

Yarım aeır evveline kadar iılendiği 

eöylenen bu demir ocakları hakkında ya

pılan fenni incelemeler zenginliğinin de

recesini tesbit etmiştir. 
( b · · k" J"l h bakıındaJI met olarak yerleşmiştir. e unun ıçın oy u er er • 
neşelidirler. Kültür Bakanlığı ayrıc 
okulsuz köylerde yapılacak okul yapı
sına yardım olsun diye her. köye b~' 
yüz lira göndermiştir. Bununla JtöyJ\l" 

İfle bu aD'ada Mari birden kendini top-
bdı. Edirne 

Bugün bu kültür ışıkları köyleri ay
d1nlatıyor. Köyler sevgi çerçevesine al
dıkları bu kıymeti her vakit yükselte-

J.ıılnnın kollan aruından 11ynldı. 
Ciddi bir aeale: 

F akaıt tali bu saadeti Mari Adını Ann koydular. --=-- cekbr. Eğitmenler okul hazırlıkları ara- ->ırıı-
nün ve hususi muhasebenin de yaru 

- Hayır.. Hayr.. dedi. Ben senin 
1netreain cleiil, karm olmak i.terim 

Fleman genci memleketinde temiz bir 
oilenin çoaaiu idi. 

gördü. Kocaa1, kısa bir hastalıktan sonra 
birdenbire ölüverdi. Y alnı% kalan genç 

Bonney bu ..-aziyet karıııınd• ani k.
rarını verdi. Karısını, mqru kansını lr
landada bırakacak, bütün paralannı ala-

sında örnek vazifesini göre~ek olan ek'" 

Hapı"shanesı"nde kl , h l J K I.. larıyle sade, güzel ve fakat p!Anlı ın ·topra arını ua azır ıyor ar. ü tur ]<ııılJ 
tepler bir sene içinde meydana çı 

kadm tek b&§ına oteli ve meyhaneyi İf· 
letemezdj. Bir gÜn meybaneıini Te ote

lini sattL Tekrar erkek elbi.esi ıeydi. 

.
1 
k k 

1 
h bakanlığından son gelen emirde Lüle- olacaktır. 

cak ve metresi, ıayri meıru çocağu ile 1 çocu ıs aA burgaz, Türk Geldi, Devlet öğre1me ve tık 
beraber kaçacaktı. Samısaklar çiftliklerinde buğday ve ğit• 

1 

Gelecek yılın Eğitmen kursu a:t 
Marinin bu teklifi onu genç kwı büa

biitiin balladı. 
Yeni battan maceralara atılmak üzere 

Hollandaya geçti. Hudut taburlanndan 
birinde vazife aldı. 

Noter bu kanın hemen tatbik etti. • ld eğitmenler okulu adiyle anılacak, • 
evı açı 1 Mpa olmak üzere ikişer yüz kilo to- menler bir yıl okuyacak, pratik gört-

Cebinde büyük bir bankonot paketi' 
ı hum tertip edilmiş, Edirne ve Kırklar- ceklerdir. Trakyanın dört vilAyetine "~ - PeUia.. dedi. 

Ve derbal erteai sabah doiruca alay 
lıumandamna çıklL 

metresi ve piç kızı ile birlikte bir gÜn lr- f n -<>----- eli vilayetlerinin kültür müfettişleri rilmek üzere her yıl yetiştirilec•• 
landayı teri.etti ve Şimali Alrikaya geçti. E~irne, ~ (Hususi) - Adliye vekaleti b nl • .. 

1 
. 

Harp bitmit, sulh devri gelmİ§ti. K"\ .. 1 h k . . . b' u arı almaga ve egıtmen ere dağıtma- olen eğitmenler yüz elliden aşağı diıj• 
Burada Karolin eyaletinde yerl"fli. j u tur sosya are etının yenı ır ese- • d·ı . . 

- Kmnandanun, dedi. bin verine
niıı ben ..,.Jenecejim.. 

..ltd kalmak, bot oturmak heyecana 
alıtmlf Mariye çok ağu' geldi. 

Burası angai:z müstenılekeıi baJinde rini ortaya koyuyor. ga memur e 1 mıştir. :ıniyecektir. 
'd' 1 Ed' . d . d b' Sonbahar ve belki bir kısım ilkbahar Köyün ve köylünün en aydın ~4 

senesi bit ı ı. ırnenın mo ern ceza evın e ır, 

t,te bu sırada idi ki önünde ve garbi Bonney ıpekülisyon ~\erine ıwi§ti. (Çocuk isliıh evi) ile (Halıcılık dairesi) 1 tohumları, böylece fenni tarzlarda ha- ümitle dolu yılları için 937 
Hindiatan denizlerinde yeni ve büyük bir T. 1 t ld Ç'ftlikl · 1 ıt• K 1 k .. d' zırlanmış olarak topraklara atılacaktır. kültür dönümü sayılabilir. 

tcare e a ı ı. ı er Jf e ı. orun- açıma uzere ır. ----·----------------------- Sen çıldırdın mı 7 Kiminle evlene- macera imkanı açıldı. Bu maceraya bii- ı ı J • • d d 1 • • 

- EYlenecelı: misin 1 
- Evet. Hem de derhal •• 

ara• 1fVer1.fı uy ur u ve az zaman zar- Anadolunun bir çok ceza ev1erindc·ki 
cduin. Burada kadın yolc, kız yok. Kimi tün mevcudiyeti ile atıldı. fında büyük bir servet sahibi old11. 1 suçlu çoouklar ceza evine getirilerek bu· i Uç bu.,yu••k bataklık 
a;ördün de &,ık oldun. * K A d b'· " ·· " k ızı nn a uyumUf, ıo• anlaftıncı d h • · · d · · · 1 k _ Rid De evleneceğim. ra a usu5> oır pavyon a yetıştırı ece -

Şimdi Mari Ridin bayatını burada j bir giizelliğin bütün cazibe.ine biirimmüş- t' B 1 b · t" iht' ' Ed' 
_ Hancl Rid? I ır. un arın u un ıyaç,arı ırne k d 

kelet'ek batka bir kadmm bayatından tü. a ' ık· 1 · · dilin' t' 1 "..!'( t ı •• • Çaıd bd . .. .. f na etrarına s1par1ş e ışır. ,.,, uru u ma uzere ır - D' ar &§un. bah&edeceğiz ve bu batka kadmm mace- Elmde boyle guzel kızı da olduktan • _., 
Komandan, delikanlının aldında bir B . ırt artık 1 l lslf.hhane en çok hır aya kadar zııQ 

raıını takip ederken de yolumuzun üs- 5enra onneyın ı ı vere ıe ınez-
ıoru olduğuna hükmetti. Boğazına .. - d. • •mevcutlu ıle açılacaktır. F 1 d d • 

tünde yine Mariyi bulacağız.. '· 1 • t r 
nlmasmdan korl.hı. Faluıt ıenç herıeyi Onu zengin bir çiftlik sahibi ile evlen- Gene haber aldığımıza göre Halı!" ,a a 1ye evam e ıyo 
nl '------d lrlandada, Kor!. ıehrindeyiz. a alınca ıırunıan an hayrete diiJtü. dirmeği kuruyord.,. 1 ve halı ustaları da iki sınıf iizerine ~h-

p _,_.,. E I . . Evl•ndikt•n Burada Mister; Bonney adında bir no- ı . I k f kt B. · · d k. 11 Ed' 8 (H ·ı 80000 d k - .......... v enuıız. ~ ~ ıhye!'J er ço tu. , naca ır. ırı ceza evın e ı yaş ı ar I ırne, ususı - e ar 
1 

aonra da ikinize bal a)'lllız için üç ay da ter var. Bu adam oldukça zengiıl. Karuı Fakat taliple. r. ara.sında paraıı en çok, i.ç•.n, ikınoısi de. ıslah evindeki çocuk.lar I to·p· rak hazırlıyan Kırkgöz b.ata1'.1ığı.nın 
• ~ • ve birrok hizmetçileri var. Tek kusuru ı k b dah LIJ k 1 k ] ti tak 1 mezuruyııı;:-1. venyorum. Y o anı aeçme açan ıraz a ue eme ıçın. Bunlar bvylelik1e halıcılığı öğrc- go ve ana se er1nın vıyesı ıçın 

Ridi alayda berl.ea aeverdi. Onun bir hovarda olmaıı ve kadınlan çok sevme- İcap etmekte idi. necek ve ceza müddetlerini doldurduk- 3000 liralık bir yardı tahsisatı Sıhhat 
•İdir. b olduğu ve evleneceii haberi alay İçin. 

de hayret ve aevinç uyandU"dL Bütün a

lay iki ıencin düğününde hazır bulwıdu. 

Mari, ilk defa olarak arkasına kız, re
lin elbisesi seymİftİ. Elbisenin etekleri 

hacaldanna dol&§ıyor, yÜrÜmesini f&§ır
byordu. Maamafih mesuttu. 

Artık erkekliğe veda etmİ§ kadınlığa 
·we &Jka luıvuımutlu. ETVela Felemenge 
rittiler. Buradan 1ngiltereye ıeçtilet. Me

nmiyet müddetleri bitmİ§tİ. Fakat tek
rar ulı:erliğe dönmediler. lngilterede 
(Tahta Papuç) ismi ile bir otel açtılar. 
Burası hem otel ve hem de meyhane idi. 

Mari Ridin maceraımı öğrenen ve onun 
bütün bir ıençlik ve çocukluk hayatını 
erkek kıyafetinde ıeçİnnİf olduğunu ha
ber alanlar, otele akm ediyorlardı. 

1ıleri yerinde idi. 
Epey pııra kazanıyorlar, mesut yaıı

)orlardL 

Evinde gül gibi kansı varken hizmet· 
çilerden birine göz koydu. Hani göz koy· 

duğu hizmetçi de öyle yabana atılır ıey
lerden değildi. Piliç gibi hirJeydi .. 

Bonney bu kızla iti pitirdi. 

Bir çatı altında hem kansı hem de hi.z
metçiai ile beraber y3fıyor, fakat iki batlı 

ıevda maceraımı gizli tutuyordu. Tutu
yordu """' gel gelelim badiaeler bu itin 

gizli tarafının uzun zaman devam etmi· 
yeceğini ıösterdi. Çünkü hizmetçi kız .. 
Gebe idi.. Doğacak çocuk ise pek tabii 
Bonneyin çocuğundan ba,kası değildi. 

Kızcağızın karnının büyümesi belli o
luncaya kadar evde kaldL lıin meydana 
çd&maıı ihtimali üzerine Bonney ıözde bir 

bahane ile hi.zmetç:Sini koğdu. Fakat 
batka bir ev tuttu. Orada beslemeie 

batladı. Nihayet çocuk doğdu. 
Güzel bir kız çocuğu .• 

Parisli Kadın 
Nakleden: A. ÖZYAMAN , 

-6-
Eve~ sen!. Binb&§ı Şartreni öldür

diiğün yebniyonnUf ıibi beni de bir tu
zağa diiJürd;m .• Beni de ... 

Filip, aürüne sürüne pençerenin kena
rına kadar gelmİfti. Perdelere tutunarak 
ıorlukla ayağa kalktı. SQluyarak devam 
tttj: 

sinin elinde bir aletsiniz. Bu çele sizi bin
batı Şartreni öldünneğe, onun gizli ev
rakını çalmağa memur etti. 

- Hayır.. Hayır .• 
- Niçin biraz evvel bu haydut ıize 

ne yapmak lizımgeldiğini söyledi. 

- Beni ıu.amağa, ağzımı 
mecbur etmek için .• 

tıkamağa 

- BiTMEDi-

Lehistan ve müsteın
Jek~ler meselesi 

tan sonra serbest hayatta bu işle mni
~etlerini temin ederek hc.:.n nefislerine 

hem Türk sosyetesine hayırlı birer var
lık olacaklardır. 

Adliye müfettişi B. Cemil bu işle 
Var~o~• 8 (A.A) - Salahiyettar 

1 
Edirne ve lstanmulda meşgul olmakta, 

mahafıl B. Bek.in Cracovis treninde B. 
1 
bir aya kadar tetkikatını bitirecej;i ha

Delbos ile görüşürken Lehistanın miis- ber alınmıştır. 
temlekat meseleleri hakkındaki noktaij 

nazarını sarih me~libat. _serdetmeksizin 1 Mısır i"in ehemıni-
ancak bu meselelerı te'.A , '" memur kon-j -:." 

ti . .. ··ı b" . feransa Lehistanın iştirak etmesini mu-ıye 1 goru en ıı·tayın 
hik göstuecek olan iptidai maddeler, . 

ul t ·b· ht lif 1 1 · 'zah Pam, 9 (ö.R) - Kahireden bildiri-m ıacerE: gı ı mu e mes~ e erı ı 

'1iyor· ita] h'k" · · Ah Ah \'e teşrih etmiş olduğunu beyan etmek- . ya u umehnın una ramı 

tedir. (yalnız Kopt kili1'esinin HabeşistSn pisko-

Hatırlardadır ki, B. Bek bu baptaki I poolu~una değil, ayni zamanda bu kili
nokt< i nazarını önee 29 sonkinun 93G senin patrikliğine tayin cttiğı teyit cdil

tarihinde ~yan hariciye encümeninde ve: mektedir. Bu lcararın Mısır İçin milli ma-
19 ilk teşrin 937 tarihinde m.ılletler ce-

1 
hiyeııe bir alakası olduğu kanaati var· 

miyeti konseyinde izah etmiş idi. dır. 

aJ&iı akıyordu. 

Bacaklan titremeğe b&§ladı. 
Sendeledi, gözleri karardı. 
Kendini toplamak için bir gayret yap

tı. Fakat boı bir gayret ..• 

Yere.. Halının üstüne yuvarlandı. 
Parisli kadın, genç mülazime yaldaflı. 

Ona doğru eğildi. 

- BirJey .• BirJey söyleyemezdim. Ne 
ona ne de batkasma .... 

Diye mmldandL 
Doğruldu. 

Siması bijyük bir ümitsizlik ve lıarar
.,.tık ifade ediyordu. 

Birden, Ani bir karar vermİf gibi oda· 

Nereye ıidiyordu ? 
Kime gidiyordu 7 
Ne maksatla gidiyordu? - Eve!.. Beni de... Binb&§ı ıibi öl

dürecektin. Fakat çok tükür ki henüz 

daha sa~m .. ölmiyeceğim de .• Sizi ada-

dan çıktı. 
- Sizi susturmak İçin mi? Anlamı·- Bunlann hepsi de karanlıktı. 

Bq dakika sonra biiyül< ve lüla oto-
yorum, izah ediniz . 3--

ve I~t;mai muavenet bakanlığından 
mahalline gönderilmek üzere olduğu 
nnhışil.inıştır. 

Böylece Trakyada Kırkgöz, Karabi
ga, Hayrabolunun Çimligöl, Edirncnin 
Sazlıdere gibi mühim bataklıkları akı
tılmıştır. Bunlardan Kırkgöz on sekiz 
kilomel.relik bir kanalla Akdonizde Be
şike limanına, Karabiga gölü altı kilo
metrelik bir kanalla Marmaraya. Çim
ligol üç kilometrelik bir kanalla Hayra
bolu deresine ve Sazlıdere bataklığı da 
on kı!ometrelik hır kanalla Meriç neh
rine akıtılmıştır. 

S1tn:1a mücadele te§kilfttın1n, idare 
adamlarımızın ve h ele köylümlizün gay
reti çok beğenilmi~ büyük sosyal işle-' 
rimizdendir. 

EDIRNE ZIRAAT BAHÇESiNiN 
YENiDEN GENIŞLEMESt 

Edirne, 9 (Hususi) - Geçen yıl 100 

Doktor Oile Kanfre yaptL Şartren de 

yeni bir ..ı&h görüldü. 
Bua.aey gitmezden önce yemek odası~ 

na geçti. Yemek ma!asınm üstünde bir 
reçete yazdı. 

Reçetenin sabahleyin erkenden yapb· 
letin pençesine tealim edin~eye kadar öl
me(e niyetim yol<. 

mobilinin direksiyonu ba11nda fAlonım -
- HayU', hayır .. Bunu yapmak elim- bahçesinden çıkmlf, gecenin karanhğına SiYAH NOKTA nlmasını Liisile ıöyledi. Genç km elin-

de değil.. gömülen yolda kaybolmuıtu. Filip Lamarıın hareketinden pek az den geldiği kadar teselliye çalqtı. Fakat 
- Ben, masumum. - Sıkıya geldiniz mi elimde değil di- Utaklarına, hizmetçilerine bile haber sonra binbaıı yeni ve ilkinden daha ıid- nedense doktor bir türlü Lüsilden ayrı-
- Sen bir sefilsin.. Bir hırsızsın v• yo B b ifi' b b d d · d ili b' kr' tut ld ' "-il h. • ' nunuz.. u er n, u ey u ım ll· vermeğe lüzum görmeden böyle kaçar e ır ıze u u. ...,. • ızmetçı 

bir ... Katilsin. mini söyleyin bari. gibi nereye ıidiyordu ?. Fransuvazı derhal doktor Buaseye koı-
- Hayır... Parisli kadın büsbütün sarardL Bitkin Doktorun gelmesini neden beldeme- turdu. 
- Evet... bir vaziyet almıtlı· mitti? Doktor derhal ıeldi. 

lamıyor, onu lifa tutuyordu. 

Lüail birden ve ıinirli bir sesle: 

- Affeden iniz doktor, dedi. KulağJ
ma bir otomobil sesi geldi. Babam tara-

- Kendimi müdafaa ebnelJiğinıe İm· - Bunu da yapamıyacağun... Asıl yardıma ihtiyacı olduğu bir aD"ada Buasey ıenç, henüz otuz iki y&§mda 
L• _ • fından bir İt için Parise ıönderilllllf' olan 
ıuın nmuyorsunuz. Diye mınldandL Fih'bi neden teri.etti?. •porcu endamlı ve çok url adamdı.Yani 

Ç k mWazim Filibi bekliyorum, belki odur. - iinkü söyliyeceklerinizin hepsinin • Fılip, söylemek istemediği ıeyleri bu O, hakikaten bir casus, bir katil, as- Öy ve sayfiye doktorlarının ihtiyar ve 
falan olduğunu biliyorum. 1 kadından zorla dde etmek için onu ya- keri eoran elde etmeğe çallf"ll bir hay• klasik tipinin tam teni.. Çok okur, yeni Müsaade edeniniz değil mi? 

- Yemin ile temin edeyim ki.. kalıyarak icbar etmek iatedi. Fakat açı· dut ıebelceainin elinde bir ilet mi leli? Bir keıifleri aever, ilmin, tdmiiin her glin Ve ... Böyle söyliyerelı: odadan çılılL 
- inanmam l Siz bir bavdutlar çete- lan yaraımdan sızan kanlar ensesinden, az mel mül&zimin cebinden kırmızı baJ. bAfka ,.,ı.illerde hwanan hamlelerini ta- --BITMEDI-

Saçlı l\1ttsellim bataklığı 

dekarla genişliyen Ziraat bahçesi b~ 
sene de Ziraat vekaletinin para yard'.";. 
lariyle dört büyük bahçeyi daha is~,. 
lak suretiyle Meriçe doğru genişlerııı; 
tir. Teknik ve verimli çalışmalariyl•. ç~ 
şitli ve nefis yüz binlerle fidan yetıdŞ 

lf<' 
ren Ziraat bahçesine ne yapılsa az -~ 
Ziraat kursunun lurk gürbüz çocug j 

bu bah~eniıı bi.itüıl servisini e)ine 91
111

1

1
• 

t' aıı 
bulunuyor. Tohumluk, kış hizn:'e » . .,ıı· 
baJaj, tohum dölü ayırmak, arı ısta5Y ~ 

k tavu ' 
!arını kışlık durumuna sokma • gir' 
tavşan istasyonlarını bakmak, fidan set" 
çertmek, sütçülük ve buna benzer çe
visler hep bu bahçenin içinde ve çer 
vesinde ideal tarzda görülmektedlf• sıt 

yv• 
Umumi Meclis meyvalı ve me. )tb•' 

fidanların fiatlerini indirdiği için ıl 113 
hara en az 200 bin fidanın kapan kP?" 

sürüleceği besbellidir. 45 
Kursun çalışkan, gürbliz çocuklar> ·ıı· 

yataklı dairelerine girince Meriç ~~·O" 
nun akostik sadalarını savuran ra dil'" 
sunun biriki saat kadar kaı-şısınd• .ıı· 
lenmek, memleketin ve dünyanı.~ ~.~:etl
]ı haberleriyle musikisinden gcıntı tof"" 

ne bir şölen verir gibi ı.evk ~e neŞ~•l'"' 
lamak, Atatürk rejiminin ,ır<•31 ·di'• 

ilk csrtı tında actığı yepyeni cığırın 
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Lüdendorf kimdir? 
• Bu cinayetlerden sonra iş, Viyoletta- Pikvik güldil: 

nın ölümünden müteessir olacak Dük dö - Aptal, dedi. Seni çekeyim derken 
Gizi teselli etmekte kalacaktı. Bu da güç tekrar aşağıya mı düşeyim. Ben şimdi 
hı-ey deg·ildi. Ondan sonra Belovaya gidiyorum. Mernk etme birazdan gelir 

(Sulh yerıne silah ve barut) 
... i Almanya bütün dinlerle bugün mu-

dM-. yu'"ru" .. ...,.ek, u"çu"'ncil Hanrı· o"ldu·· _ seni kurtaracak bir delik bulurum. p ~04 .. ........ cadcle halinde bulunuyor. rotestan ki-
lillecek, Giz Kral olacak, Lig galebe ça- Ve böyle söyliyerek duvarın öte ta-
lacak, Aleksandr Farne.z Fransaya gire- rafına atladı. 
cek... ltalya &erine yilrünecek. Papa - 14 -
ile mücadele edilecek ve Favsta bütün Monmarler manastırında bunlar olur-
hıristiyanlık dünyasına hakim olacaktı. ken, ayni gece bir suvari, güneş battık-

Dessas kadının pllnı bu idi. Müthiş tan sonra (Port Növ) den geçerl'k Sen 
bir plln. Bu plAnda muvaffak olmak için Rok tepesine aoğru gidiyor .!u. 
heqey ha.zırlaıunıştL Ve bütün bu işler Kariler bü tepeyi hatırlar. Burada da 
hep ufak bir çingene kızının ölümüne bir değirmen bulunduğunu bilirler. 
'bailı bulunuyordu. Bu tepe tama~en tenha ve değirmen 

Favsta, biçare kız.ın ~trafına sıkı bir de metruk bir manzara arzediyordu. 1-
ağ örmü'.§tU. Artık ne Pardayanın, ne 1 ç.inde ,ışık yandığını gören yoktu. 
'Viyolettanın ne de Kardinalin ölüm-1 Suvari işte bu t~peye doğru gidiyor

den kurtulırlalarına imkfın kalmamıştı.~ du. 
Şimdi yirml bir Teşrinievvelden bir ı Se'.' ~ok'un dibine vasıl olunca atın-

gün evvelisi manastırda yapılan hazır- dan ındı. . . 
lıklara gelelim. . Hayvanını 

1
bir ağaca bağladı, ve değir· 

lisesi hi.ıki.imelin şiddetli mürakabesin
cle, katolikler, müthiş bir tazyik altında 
ezilmektedir. Papaslara karşı sayısız 

davalar açılmıştır. Bunların bir çokları 
ıahlaksızlıkla, gençlik ve kadınlara kö
tü telkinlerde bulunmakla itham edil-
mektedir. Vatikanla Hitleristlerin arası 
çok bozuktur. Aralarındaki konkorda
to ihlal edilmiştir. Vatiknn da, burulan 
dolnyı Almanyada bugünkü Hitler re
jimine düşman kesilmiştir. 

Katolik papasların kiliselerde vere. 
cekleri mevizalnr, Alman propaganda 
ne7.aretinin bçrveçhi peşin .sansöründen 
geçirilirken, gazeteler, Roma kilise:;i 
a\e>'biı,ıe <?lW?- neşriyatlannı şiddetlen
dirmckt.ed,ir. 1-Iııleristfor, Roma kilise~ .. 

Pikvik ile Kroas bu sabah bir takım a- mene doğru yayan yürilmeğe başladı. 
· , • sini Almanlık duygu ve ruhuna yab~neı.., 

ınelenln manastırın ~ebze ba~esine gir- ~irden, yukarıdan bir ses duyuldu: bulmaktadırlar. Binaenaleyh, Hitlerist-
dild _ _,_, ...,.rdül' er - Yaklaşma! dur.. l .· .. d 1 . h 'st' lık b 

cruu 6" • . . crın muca e esı, ırı ıyan , ve . u ... 
Bundan bll~ka Viyoleltanın mahpus Aynı zamanda bır elmde taöanca ka- k'la. ·b 1 · ln .1 iled" B .., · . • • • 1 nun esas ı ı o an cı ır. u U· 

tutulduğu tarafa doğru da •allı silahlı ı ma bulunan bit adam çıtle:ın arasınıia~ 1 knddes kitap, Hitleristlerc göre, yahudj. .. 
adamın gitü~ine sahit oldular \fırladı. Ta han canın namlusunu :su varı- l'k h • d b .. k '" /\l ı 

6 ~ • • • .. .. • •. .. • •. 1 ı ru una uygun ur, ugun u ~ 
Aynl zamanda manastı~a gıderkt'n ı nın :-ogsu.nc uzattı. Me<;~ul su~arı urk- ı !.ar ise. yeni id~olojiler üzerine yeni bit 

geçtikleri duvar delilrinin de kapatlldt- medı. ' " k ı d k• bu re1"im"ın d · ' .,. · ı S d • d k' b' 1 · h 1k ıeıım urmuş ar ır ı, a· ğını gönnüşlerdi. a ece parrnagın a ı ıra tın a ayı w • ·ı·h' . 
· ' · ' · ' • · · · · 

1
. yandıgı esaslara uygun yenı ı a ı ınamı 

Bu vaziyetleı: manastırda b~r takım gös!~rdı. • ' ·.. \'c akideler JUzımdır. Bu arzuya ~ı~va-
~eylcrin hazırla~ığına delilqi. ' '' ı · .~~etçı, Mikayı Hİir.ünce hurmetlc fık <?larak 1927 yılından beri Ge~er~l 

lki kafadarı bir endi§e aldı. egıldı. Lüclendorf ile 'karısı Matildanın telkin 
Pikviİc, Kroası bırak:a~k ;~naslınn - ~uyun.ın: g~~~~:· y: • ellikleri yeni bir din ortaya çıkmıştır_" 

arka tarafı!'ı do~mağa gitti. . · ~ . Dedi. Suvarı yuru.d~. ?.egır'.n:ne ge: ı Bu ilinin esaslarını, ilmi taraflarını g~-
Burada gördilğU roanza1'3: çlaha çok t lıncey~ .kadar daha ~kı nobetçı ile aynı J ncralle karısı hazırlamış olmakla ber;t

hayretinl mucip oldu. Yirmi amele, ma-
1 
sureti~ karşıl~ştı .ve halkll}:ı göste~e~ I her, hakikat te, Kcnkroytsler partisi, 

na3tır reial olan Klodinin ~izı;at,nezareti suretıyle çeçtı. Nıhnyel d~~ı~:~e gırdı. hu dini kendine mal etmiştir. 
altında milhim bir işle meşguldu. 1 Burada onu bol ışıklı hır buyuk odaya 1 Alınanlar umumi harbi kaybettikleri 

Acaba dint bir merasim hazırlığı, mı aldılar. •zaman Alınan ordusunun erkanı harbi-
\'ardı' ı Odanın pcnçcrcleri sımsıkı kapalı ol- . '. 1 al Lu" dendorf ordu 

" y • • • • • .. .. ı ye reısı o an generı -
Meydanın orta.~ındakl bilyUk ve mez:- ı d~gu ıçın ıçertdeki ışık dışandan gozu- dan uı.aklaştırılmıştı. Fakat, askerlikten 

tner bir sediri amele temizlemekle meş- kuyordu. . . . . \ uzaklaştığı gün, 
1
çok yakın bir alide 

guldu. Temizleme bi_ttikten sd?ıra sediri~ ı Gelen ad~m, Kardı.nal Ro~enı ı.dı. 'kendisinden yine bah:;edilC"ceğini söyle-
iizcrine kıymetli ve karalı bir kumaş Favst.anın sarayında Kardınal ~ amez; ıni.şti. · 

örtüldil. Pikvlk bu kumaşta Papalık ar- ile M..tr Klod aleyhindeki idam hükmü· ı Oü-:man1arı gJneralı harp timsali ola-
1 .. k d " 

ınasını görünce büsbütün hayret etti. nu 0 uyan a am.. rak itham eclivorlardı. Çünkü Lüden-
Fakat daha çok hayret edecekti. Klodin 1 Ve Kru:d~al ~im~i, s~nkl .barba gidi- dor( her ne p~nasUıa olursa blsun har· 

Ajanı ve radyolar me,hur Alman generali Lüdendorlun 
ağır hasta olduğuna dair haberler vermektedirler. 

Generalin Almanyada ncuıl bir yeri olduğunu ve onun Almanla
r4 mahıuı yepyeni bir dini muıl kurdağuna izah eden bu yaZıyı 

okuyunuz. 

•-el-• fU •mri verdı" yormuş gıbı geymmıt, bır asilzade kıya- b d d'}' .. n k d .. d 
._" ~ı ... . f . . . . e evam e ı ıp .,.,nunl a ar muca e- ...... ~-·-•"--"-..,.....•*ıwı·.....,., .... , -.. ..... .;...;.,...--~.....,."-'-"~··--.-.~......_.,... ... 

- Haydi şimdi mezarlığa.. etine gııpu.ştı. ı le edilmesini istiyordu. Fakat, cephe .. 
Mıı.nastınn mezarlığı bu m~ydana ya· • -BITMEDI- gel'isinde ba lıyan ihtilal ve kaynasma Alınan gen erah l.mdendorf ' 

kındı. Alman ord~unun silahını terke icbar fih, devlet adamı Hitler, aleni konuşma- Bu yenl dinin bugün Almanyada mil-

Amele mezarlıkta, bütün mezarların ~,I B O R S A" 1 J ediyordu. Bunun içindir ki, Lüdendo.ı:f 1 larında, bir asker ve din vaızı olan Lü- yonlarca müridi vardır. Öyle bir d~ k1 
Uzerlerjndekl oUan, yeşillikleri, çiçek· l 1 harbin kaybedilmesinde, parti liderleri-1 dendorf kadar ileri gidemiyord1:1· sulh 'Ve sükOn yerine, ltılıç ve barutu 
leri toplamak ve yolmakla meşgul oldu. w -- : ııi, Yahttdileri, Ma:.onları, Katolikleri • Ihtiyar general, karısı~ı. öne siirdü ~e ı tt)lkin etınekte ve bu telkinlerini., bütün 
Sonra yere, toprakfara düşerek gömül- ÜZÜM .kabahatli ,görerek, bunl~rı, Altllal) )."U- J\lmanların allahını en ıyı tanıyan hır insanlara değil, yalnız Almanlara tevcih 

. 452 inhisar idaresi !} 13 75 1 f 1 r 1 k k 1 . v t kt d' ın~ kocaman ibir mermer salibi kaldır· • . . . hunu zehirlemnkle itham ediyordu e ezo o ara ' onun a emı ve onun ag- e me e ır. 
~ılar. Tem'-'edı'Ier. Klodı"nln emrı· ile 334 F. Solari 13.25 15 75 · " ·ı h'"t'u"n AL 1a 'ilet' h ' tap etti" .Mahmut Necmettin Deliorman u ıu 11. 14 ·.50 Ona göre, .. A. iman ordusu arkasından zı ı e ıı ı n mı ıne ı . 
b 130 U. kurunıu ':I. - ----------- ---------· u salibi biru evvel temizledikleri mer- hançerlenmıslı. A k v 

· 82 Paterson 13. 15 1 · 
iller sedirli bUyUk meydana getirdiler. . Işte bu tarihten .sonradır ki, meşhur şı 1 nı uran 

66 j. Tarantı> ınah. 15.25 15 25 
Burada bir çukur kazdılar. Kocaman · general, Almanlığın yalnız bir asker gi-

47 M. 1·. Turnnlo 1ı75 16 50 ı salibi bu çukurun başına diktiler. · · · bi değil, ayni zamanda, yeni bir mi\li K -
1
--· _._ _________ "!!!h-lml'!k- • 

14 Ş. Riza 15.50 17 • k d 
Salip bu vaziyet ile Isanın gerildiği . teşekkül içinde milli imanının yükselti- oca 1 . a ının mu a emesı 

,. ......... '- _ be . t" 8 K. Akyiğit 12.50 15.50 I le, . b' hl h l . 
ıır-u•ına nzem~ ı. ere yenı ır ru a azır anması ıcap d d 

1133 Yekun 1 • 
Amelenin işi bitmişti. Bırakıp gitti- ctti;;ini söylenı"'ğ"' başladı. Binaenaleyh. e Va m e ) y 0 r 

1 162405 ~ .. 
er. 

163438 
l Naı.iliğin Banisi Lüdendorftur ve ırk 

Klodin de kendl dairesine çe'kildL lNClR temizliği umdelerini Almanvada ilk ev- Paris - Aşılcını tayy<lre içinde ve ha-
Vakıt gece idi. vel ortaya atan. da odur. Bu umdelere I vada arkasından tabanca. kurşunu ile ya· 
P. ı...L b' rd 345 Alyoti bira. :;.25 3 25 k 1 1 k k 1 ,_ d 

ıarU111. ır ~y va ı. JlS20t · göre, uvvet ı o ına istiyen bir mil- yalayan oca ı ıı:a ın bayan Şmederin 
BUtün bu ifleri saklandığı yf'rde seyr-

11 
:>i

9 
. Jet, milli ruh ve enerjisini zaületen mu,, muhakemesinin üçüncü günü Versay ci-

eden Pikvik bu hazırlıkların bir ölüm ı 5 zır unsurlardan temi7.lenmelidir. Al- nayet mahkemesi yine çok kalabıt.lılıttı. 
h . 9/12/937 Çvkird ksiı. üziitn orh fi-
tıırltfı oldul\ınu anlamakta gecıkmedl. manyadaki muzır unsurlar io;e, Yahudi- Birinci günü ıuçlu kadın ile yaraladığı 
- Acaba kimin için? atleri.. Ier, Masonlar ve Katoliklerdir. a~kı dinlenmişti. ikinci günü dinlenen 
Diye mırıldandı. NNo. ~ 12

·
50

) Lüdendorf. Almanlığuı en eski 7.aman· §ahitl~r aratıında kadının kocası da var· 
(), o 13.25) 

fimşek gibi bir No. 9 13.75) Ge\·şek larda kuvvet ve iman aldığı temiz kay- dı. 
No. 10 15.25) 1 naklara dönülmesini ve hiç bir yaban- Gerek birinci güne ve gerek ikinci gÜ• 

Birdenbire kafasında 
fikir çaktı. 

Arkacjaşı Kroasın yanına döndü. 
Onu uyur buldu. 
Dürterek uyandırdı. 
- Haydi, dedi. Kalkmak kaçmak ll-

Zım. 

Kroas göz.terini oğuşturarak kalktı. 
- Kaçmak mı la2"ım .. Hiç değilse gü

neşin doğmasını beklesek. 

- Olmaz, derhal kaçmak icap ediyor. 
Pikvik bunları söylerken Viyolettanın 

Zındanının bulunduğu tarafa bakın~. 
orada aydınlık görmüştü. Biraz evvel 

No. 11 17. 'i5) cı te:.ir altında kalmamış duygular el· ne ait mahkeme tafsilatını dün ve evvel· 
No. 12 22.75) ı rafında toplanılmasını .propagandaya k~. gü~kii sayılarunız~a bildirdik .. Yine 

ZAHIRE başlamıştır. Bu umdelerın ortaya atıl- dünku sayımızda Parısten alman hır rad-
2939 çuval buğday 2·625 6·125 ması sayesindedir ki, Lüdendorfla karısı yo haberi muhakemenin sona erdiğini ve 

35 çuval arpa 3.815 4 hl 1 mbe · ı · rer A ınan peyga Tt o arak Allahla jüri heyetinin daha henüz karar verme-
35 çuval M. D. 4 50 1 ·11 · · A ınan mı etı arasına girmişlerdir. Hit- diğini bildiriyordu. Son gelen Pariı ga-

1150 ton Pamuk çekirdeği 2 40 ı 1 L 'd d rf M h · erist er, iı en o u u ammede ben- zetelerindt":, Fransada büyük bir alaka 
236 balya pamuk 30. 35. tı kt 1 M h ed b " d l ze ne e o up, « u amm , ır pey- uyan ırmış o an bu muhakemenin ürün-

-------------------- ~ Bernar Şav 
diyor ki: 

gamberdi, sonra kendi kendine gene· cü ~ününe ait tafsilat var. 

0 tarafa giden altı müsellah ada.mı ha-
1 

- BAŞTARAFI BEŞiNCi SAHiFEDE -
tı~Iadı. Meydanda yapılan haı.ırlıkların 'duymak, her gün ayni çehreleri görmek 
Vıyolettanın zındanındaki ~ıkla bir 

1 
çekilir mi hiç) Ne fena §ey bu? .• Ne fe

J~Unasebeti olacağını sezdi. Fakat dil-
1 
na şey 1.. Madam Simpson .. Kendisini ta-

§iincesini arkadaşına belli etmedi. nırım. Çok iyi bir kadın. ilk defa gör-

ral oldu, Lüdendorf ise, hakikatte ge- Bu tafsilata göre daha bir takım phit· 

ncral olduğu halde, peygamberlik onun ler dinlendikten sonra suçlunun yarala
omuzlarına sonradan yüklenmiştir .>

0 

<le- dığı B. Lalmanın avulcatı Metr Pomara, 
mektcdirler. Fakat, Lüdendorfun Al- suçlu hakkında hafif bir lisan kuİlanmıı
manlara peygamber olmasındaki ' en' tır. Mctr Pomare mebuetur ve sabık bir 
mühim rolü, (Alman kuvvetinin kudsi nazırdır. 

:kaynakları) mecmuasının muharriri ) lb.diseyi bir hre daha anlatmıı. tah-
olan karısı Matüda oynamıştır. lil etmiı ve müekkili hesabına suçlunun 

- Nereden kaçacağız, delik tıkalı. düğüm uman bizim piskoposlardan biri-

SAYFA: 7 

~ad. o 
ANKARA RADYOSU: 

öğle neşriyab: 

Saat 
12.30 • 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 
12.50 - 13.15 Plak: Türk musikisi ve 

halk şarkıları 
Akpm neıriyab: 

Saat 
18.30 • 16.35 Plak neşriyatı 
\8.35 • 19.00 fngi1iz.sc dcrsı Azim~ 

ipek 
19.00 - 19. 30 Türk musikisi ve halk 

sarkılan 

19.30 -

(Hüsniye ve arkadaşlan), 
19.45 Saat ayan ıte arapça ncr 

riyal 
19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk pio. 

lr;ıları 

(Hikmet Riza ve arka.. 
daşları) 

20.15 • 20. 30 Konferans: Parazitoloı 
Nevzat 

20.30 - 21.00 Saksofon soloı Nibat 
Esengin 

2 1 .00 • 2 1.15 Ajana haberleri 
2 1. 1 5 - 2 1. 5 5 Stüdyo salon orkcstraai 

tsTANBUL RADYOSU: 
öile nef'Va.tı: 

Saat 

J 2.30 Plakla Türk rnusik.iııi 
12.50 Havadis 
13.05 Plakla Türle musilı:ııiai 

14.00 SON 

AKŞAM NEŞRIY A Ti: 
Saat 

17.00 İnkılap dersleri: Oru.enitedeq 
naklen Seeep·Peker tarafından. 

18. 30 Plalcla dans musikisi 
19.00 Osman pehlivan ve arkadaf]an ta,. 

rafından halk ti'rkılan • 
19.30 Radyo fon& dram (Uyuyan ka

dın) 

19 5 5 Borsa haberleri 
20.00 Necmi ve arlcada,lan tarafından; 

Türk m\,\sikisi ve halk ıarkılan 
20.30 Hava raporu 
2 O. 3 3 Ömer Riza tarafından arapç.a a&y

lev. 
20.45 Bayan Muzaffer ve arlcad.,larİ 

tarafından Türk musikisi ve halk prk.ılari 
(Saat ayarı) 

21. 15 Julya tarafından Şan orkestra re• 
fakatiylc 

2 1.40 ORKESTRA 
22. 15 Ajans haberleri 
22.30 Plakla sololar, Opera ve operet 

parc:.aları 

22.50 Son habezler ve ~rtcsi günün pro-o 
gramı 

SENFONiLER: 
21 Varşova: Senfonik 'kon.er (Beet

hoven), 21,40 Uyipı.ig: Se.nfonilt or· 
kestra, !!opran, 

HAFJF KONSERLER: 
6.45 Paria Kolonyal: Plak kon9Cri. 

7, 1 O Beri in kısa <lalga51: Şen aadalar 
{8.15: Devamı), 9,20 Paris Kolonyal: 
Plak 1 O, Berlin kısa dalgası: Şark1lı kon• 
ser. 1O.30 Par is Kolonyal: Plak, 11,50 c 
Keza, 13: Keza. l 3 Beri in kısa dalguı: 
Hafif musiki, ( 14, 15: Devamı), 13, I O 
Bühe~: Plak (14.30: Devamı), 14,JS. 
Paria Kolonyal: Konser nakli, 15 Keza. 
17.10 Bratislav, Brüno. MaJflar ve val•• 
lar, 1 7,45 Berlin kısa dalga.sı: Hafif mu• 
1>11ti, 16,02 Bükrq, Motoi orlceatraaı, 18. 
!O Peşte: Radyo ork•trası, 18,50 Ber
lin kısa dalgası: Hafif musiki, 19.20 U 

yİpziğ: Orlc.cıtra, flat, piyano. 19.3.S. 
Pe§tc: Çigan orkestruı, 20.30 Varşova 
Koro (Silezya havaları), 21 Viyana: 
Yeni halladlar. 2 1 Pqte: Opera orlcea
traııı, 21.30 Berlin kısa dalgası: Orkestra• 
şarkı, (unubi Afrika musiltisi), 2 3,30 
Viyana: Radyo orkestraııı, 23,35 Pcıtec 
Sesli film musikisi plilıtlan. 

OPERALAR, OPERETLER: 

12 Berlin lcısa dalgası: (Das Kactc-
hen Von Heilbron} isimli radyo opereti, 
15,15 Berlin kıaa dalgası: (Aida} ope• 
rasından sahneler, 2035 Bükrq: Qpe-
ret temsili (Opera binasından :nalclcn) 

OD:\ MUSiKiSi: 

17, l S Vartova: Triyo tarafmdan 'Yala 
ve ııerenadlar 

RESIT ALLER: 

9. 30 Berlin lı:ısa dalgası: Eski eoha 
prkıları, 1O,15: Mozartm piyano aonat-

lanndan konser, 18, 15 Var§ova: Piyano• 
sopran - bariton. 18, l 5 Berlin kısa dal

- BDr"'h"'r gel.. Bir yer buluruz. sinin kansı sanmıştım. O kadar sade, 0 

ta Sebze bahçc..,inin çamurlarına yata ya-, kadar tabii bir hali var. ı,te bu kadar. 

Lüdendorfla karısı, din mücadelesin- bu meselede iradesinde olmıyan bir işi 

de, ilk evvel, Roma kilisesine karşı Al- i~lemiş olması bakımından meşu} tutul
manlığı seferberliğe da\·et ettikleri 92.7 mamasını talep dmi,tir. olsun bir prensip cezasına çarptırılması- gaın: Piyano sonatları (Beethoven) 

. ~anastırın kenarını çeviren duvarın Şimdi azizim, 1conuştulclarımız hep hu
dıbıne kadar geldiler. Duvar oldukça 1 rada kall\cak .. iyice anladınız, değil mi? 
~Uksekti. Pikvik bir an evvel kafa.sına ı * 
koyduğunu yapmak istiyordu. Kalktı, elimden tuttu. yazı odasının 

. l3uradan iki kişi kaçamaı.dı. Ancak önündeki balkona götürdü. Sonra evini 
hır kişi ve o da burada kalacak olanın 1 gezdirdi. Şurada, büyük sofada (Ro
;.~u.ı.una basmak suretiyle duvarın üs- 1 den) nin bir büstü, duvarlarda Çin por-
Une çıkabilirdi. silenleri, salonda, 14 üncü yüz yıla ait 

l<roasa: değerli tablolar arasında kendisinin mer· 
- Dur, dedi. Ben senin omuzuna ha- merden bir büstü. Camekanın birinde 

•ıp çıkayım. Sonra da seni çekerim. ı (T angs) lar. Bernav Şav bunların taklit 
~_l'Oas inandL olduğunu söyliyerek: cTaklitler, hazan 

d ıkvik nrkadaşının o=rıuzuna basarak bakilerinden daha iyidir.> dedi, (Ayinı· 
uvarın üstüne çıktı. 1 btyn) ın bir portresi ilh. 
kroas: • - Ziyaret sona erdi! 
- Şiındi sıra benim değil mJ1 dedi. Dedi ve. .elimi sıktı. 

yılında başlan11şlardır. Bunlar, o tarih- Mahkeme, isnat edilen suça bir his 
te, Almanlığı silahlandırıp yenilmez bir ,dramı şeklinde alelade bir cerh suçu ma 
Alman milleti meydana getirilmesi ve hiyetini de ilave etmiştir. tlave edilen bu 
bu suretle yep yeni bir Almanya kurul- ıekil suçlunun avukatının itirazını mucip 

ması fikrini müdafaaya başlamışlardır. olmuıtur. Vakıa ilk itham ile suçlu en 
Bundan daha evvel, 1924 yılında Mü- aşağı beı seneye mahkum olacaktı, fakat 

hende vukubulan karışıklık esnasında beraet etmesi de kolaydır. lta • edilen 
Bitlerle Lüdendorf mefkCtrelerinin bir itham ıekli ise iki sene hapis, 16 frank 
yol üzerinde yürüdüğünii anlamışlardı. nak.di ceı.a ve davacıya tazminatı uınir
Hitlerist parHsinin inkış' aft uğrunda bir d' 

ır. 

fikir etrafında çalıştılar. Lüdendorf, Müddeiumumi de iddiasını aerdetmiş. 
kendisine Hitlerin hocalığı payesini ver- suçluya karı1 fazla hücumda bulunma
mi:.ti. Ve Mtihen hadiseleri bu iki lide- mış ve jüri azalarına hitaben işlenen 
ri birbirine daha çok yakınlaştırdı. Biri- suçta çok geniş ölçüde esbabı muhaffefe 
nin yeni din doktrinlerin~ ötekinin si- aranmasına muhalefet etmiyeceğini 'Ye 

yul doktri.ııleri tamamlıyordu. Muma- •ncak auçlunun her ne palııwna oluraa. 

nı İstemiıtir. Muhakeme, müdafaaya ta- DANS MUSiKiSi: 
]ile olunmu§tur. 22,45: Peşte, 23,30: Laypzığ 
.... lmi .................................. ii.111 ..... ıllr.: .. ... 

Aydın Bira Fabrikasına 
A1nhalaj borcu olan ınuhtereın nıiişteı~iJere 

Aydın Bira Fabrikası 30 Eylül 1937 tarihinde faaliyetini tatil 
etmittir. Fabrikanın ambalajım 20/12/37 tarihine kadar depom· 
da mutat olan uıul ve fiati üzerinden kabul edebileceğimi ve bu 
tarihten sonra bunları geri alamıyacağımı bildiririm. 

iade olunacak ambalaj ancak f ~brika hesabı carinizde bulu
nan miktar olup fazlasını kabul edemem. Binaenaleyh fabrika 
ambalajının bir an evvel iadesini rica eder ıayıılarımı sunarım. 

M.KAMBER 
Mimar Kemaleddin C. S/Z 
(2214) 



~mlak ve Eytam bankasından: 

, a 

Depozitosu 
Et1as Nu. Yeri Nu. sı Nevi T .L. 

C.55 izmirdc Birinci ve ikinci KoTdon Saman iskele- 6.800.
sinde ve tapusuna na2aran tahtani iki mağaza, 
fevkani iki oda, 48,51/3 yeni Nu. 
«Halen altında beş mağRza, üstünde iki bölme» 

C.56 İzmir Birinci \'e füinci Kordon ve Saman iskele- 6.800.
si ve tapusuna nazaran iki bap depoyu mü~temil 

tahtani altı bap mağaza 46,44ı49, 1, 1/1,3.5, 7 ye-
ni Nu. Jı 
«Halen altında dokuz mağaza üstünde iki bölme» 

Yukarıda yazılı emlak, salıt bedelinin dörtte biri pefin gerısı 
% 9.l/2 faize tabi olarak üç sen~de ve üç müsa,•i taksitle öden
mek üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir Ye kafidir. 29/12/937 tarihine müsadif çar
tamba günü saat on be~te Ankarada idare meclisimiz huzurun
da yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lirn mukabilinde alacak
ları mufassal tartnamemizi okuyarak ihale gününe tesadüf eden 
29/12/937 çarşamba günü şartnamede tarif edildiği veçhile zarf
larını teklif sahibinin bir vesika fotografı ile sant on bire kadar 
buradaki şubemize ve azami saat on beşe kadar Ankarada ge
nel direktörlüğümüze tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat almak 
isteyenlerin her gün bankamıza ve Ankarada genel direktör1ü
ğümüze müracaatleri .. 

10-16- 22 4324 (2213) 

lzmir defterdarhğından: 
ihalesi 9/12/937 tarihinde pcrtembe günü saat 15 de yapıla

cağı evvelce ilan cdilmit olan gayri menkul &atı, ve icarları ko
misyonun içtima edememesine hinacn 16/12/937 pertembe gü
nü saat 14 de yapılmak üzere tehir edilmi~tir. 

Taliplerin yevmi mezkurde Milli Emlak Müdürlüğüne müra-
caatleri. 4323 (2212) 

wm: - • re: ••• 
Sağır dilsiz"ve körler müessesesinden 

Körler müzik dershanesi icin keman, piyano, f ilüt deni vere
bilecek nazariyata ve notaya ,•akıf muallim aranıyor. Türk ta
biiyeti tarttır. Miiessese müdiirlüğüne müracaat. Kar,ıyaka: 

J0--11 4316 (2209) 

~ .. -.-.--ı.;.a;:.wı. I 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk anonim 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 126 lzmı,. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, lrnster
Ienir, katlanır im mızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. I. 

czz:zz:crn'ZZZ7Z/.ZY7.7.7.7777LL/A ~_,,,...~.~~~~ m7 
•• ~ Kulak, Boğaz, B-:ırun hastalık-

Jn cİ r ve Uzüm lar• mütehassısı 

Gümrük karşısında Ozüm 
Kurumu işletme hanında T arİ§ 
markalı nefis incir ve üzümle
rin toptan ve perakende satışı
na başlanmıştır. Fennin en son 
vasıtalariyl tertemiz işlenen 

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

TELEFON : 2512 ~ 
1 - 10 (2123) 

~ ...... m:1ım:ı:s.:sımZ1:1s=m:1a 

Dr. Operatör 

f ai~ i~ra~im 
1 

Doktor Op~ratör 

Sami ' ÇI 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 35 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Tele fon: 3668 

1-25 (481) 

tZMlR tKINCt HUKUK MAH
KEMES!NDEN : 

lzmirde Tepecikte Yeni M. O;ün
cü So. 50 Numarada mnmıv Haşim 
oğlu Kamil tarafından nyni evde 
mukim iken elyevm nerede ikamet 
ettiği zabıta tahkikatiylc meçhul 
bulunduğu teeyyüt eden rnfüldeia
leyh Hasan kızı Nazmiye aleyhine 
i'.çılan ihtar dnvasından dolayı müd
deialeyhe çıkarılan davetiyenin bila 
tebliğ iadesi üzerine davacı tebliga-
tın ilanen icrasını istemiş ve isteği 

muvafık görülerek davetiye varaka-
siyle arzuhal suretinin mahkeme di
vanhanesine talikine karar verilerek 
bu baptal!i tahkikat 5/1 /938 Çar
şamba gününe bırakılmıştır. Yevmi 

Dünyanın en büyük ve en muhtetem vapuru olan mavi korde
Janın sahibi « N O R M A N D t » nin salonlarını 

süsleyen OTOMA TIK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarınin 

tapındıkları tatlı ve tabii sesi ile herkesin gafyolduğu bu rad
yoları görmeden başka marka radyo almayınız. 

GAR OD 
Marlcalı radyoların bell\ ba~lı hususiyetlerinden 

biri de bunların 

OTOMATiK 
olmalarıdır. Diğer markaların hepsinden üstün olu,Iarıni 

dünya tasdik etmiştir. 
Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi No. 35 NiHAT KAR 

. 1 - 10 (2195) 

, 
Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her c"ns 
mez fiatler 

Adres: 

kömür perakende ~urcti!e rekabet kabul et
dahilinde !!atı1maktadJr. 

Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

Daimori 

N o. 9248 N o. 9280 
DA 1 M ON markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, dağıtır ve to?lar .. 
iki yüz elli melre mesafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

zulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka oimasına dikkat ediniz. 

-
iz mir Defterdarlığından : 

Satı~ Nu. Lira K. 
1082 Şehitler 2 nci Altın Çıkmazı S. 19 taj Nu. h ev 200 00 
1085 Şehitler 2 nci Altın Çıkmazı perakende S. 15 taj 

Hu. lı ev 
ll02 2 nci Karantina Selimiye S. 616 M.2 1760 ada 5 

parsel sayılı arsa 
1103 Köprü Mısırlı C. 309 taj Nu. ev 
1105 2 nci Karantina Veysel S. 13/15 taj Nu. lı ev 
1108 Köprü Bayır S. 4 taj Nu. lı ev 
1120 3 üncü Karataş Salhane Şetaret S. 34 Nu. lı ev 
1121 Güzelyalı Madenci Şükrü S. 172,50 M.2 9 taj 

Nu. lı arsa 
1122 Köprü Bayır soka k 10 Nu. lı ev 
1123 3 üncü Karataş Halil Rıfatpaııa C. 673,50 M.M. 

100 00 

150 00 
65 00 
50 00 
66 00 
75 00 

86 25 
45 00 

337.339.341.343.345.347 kapı Nu. lı arsa nakit le 303 08 
1126 Salhane Dokuz EylUI sokak 116 taj Nu. lı ev 50 00 
1134 Göz~epc Tesadüf sokal< 103,25 M.2 5 taj Nu. arsa 48 30 
1140 Süvari mahallesi Maknrn S: 25/2 taj Nu. lı 55 

M.2 arsa 
1141 Süvari mahallesi Makara S. çıkmazı 37 Nu. lı 

32 M.2 arsa 
1142 Süvari mahallesi Mak~ra S. 25/3 taj Nu. lı 39 

M.2 arsa 
1143 Süvari mahallesi Bardakçı S. 6/2 taj Nu. lı 74,50 

M.2 arsa 
1144 Süvari Mahallesi Bardakçı S. 6/1 taj Nu. 1ı 83,50 

22 00 

11 20 

15 60 

33 53 

M.2 arsa 38 57 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle ya

zılı olanlardan gayrisi 2 nci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek 
üzere on be~ gün müddetle açık arttırmaya konulmuttur. ihalesi 
16/12/937 tarihinde perşembe günü saat 15 dedir. Taliplerin 
milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

1-10 4237/2147 

Avdetle hastalarını öğleden 
evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra- Birinci Beyler so
kağında diş tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın

1

1 mezklırda saat on raddelerinde tah
kikat hakimi huzurunda müadeia-

1 leyhin asaleten hazır bulunması ve- armm ______ .. ___ .. ___ .. _________ _ 

da kabul eder. 
1 -13 (2206) 

•aMl~'!milllCSS-~»~w .. a ... l:.: .. ~lllEEKm ... ··~ --- ;---
*::W- 40 • 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 
Mem/r.krl lıasla11esı dış tabıbı 

1\1 uza f f •~r Eroğu I 
VE 

Keınal Çetindağ 
Hasta'arım her gün sabah 

saat dokuzdan ba~!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
OK • 

ya ternfından vekil göndermesi lü-
zumu ilan, aksi takdirde hakkında 1 
gıyaben muamele yapılacağı H. U. 
M. Kanununun tebligat faslına tev- 1 

fikan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. ı 

4219 (2210) 

ı ·iZMtR sıcitt'iıcARET ı:i. ı 
MURLUGUNDAN : 1 

Mahmut Yorgancı oğlu ticaret 
unvaniyle lzmirde birinci belediye 1 

caddesinde 25 numarada yerli mah- 1 

suller üzerine ticaret ve komisyon- ! 
culuk yapan Mahmut Yorgancıoğ- 1 

ı . b . T" 1 
unun ıf u tıcaret unvanı . ıcaret 

kanununun hükümlerine göre sici- 1 

lin 2110 numarasına kayıt ve teı- 1 

BAGCILAR! ... 
Avrupa Kimyevi Gübreleri 

Bağlarınızı gençle,tirmek, omcalarınızı kuvvetlendirmek do
]ayııiy]e mahsulünüzün cinsini yükseltmek, verimini arttırmak 
için tanınmıf ve tecrübeli kimyevi gübrelerimizi kullanınız. 

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 

T elgral adre•i 
Karadavut 

Telefon No. 
3809 

A d re ı 

lzmir - Halimaia Çarıııı No. 31 
Haci Davut Zade 

Rahmi Karadavut 
1 • 13 (2194) 

cil edildiği ilin olunur. , .,, 

4322 {2211) ··-----···----.. ----------

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür göı mez derhal 
• 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZlN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasina ., 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

, ..... 
-rJJ 

...... 
- ~ ,.... 
~ -

~ o = e Q... 
~ 00 
~ ef) Q... 

°' Standard radyoları fennin bir •ah eseridir. Kuvvetli ayırma 
kabiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik f adinğ reğlajı, majik 
göz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle menimin en 
yüksek makineleridir. Bir defa «STANDARD» ı görmeden rad
yo almayınız. 

Acentesi: lzmir, Saman iskelesi, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü-
$eyitı Hüsnü /demen. 1- 10 (2156) , ____________ ıaımm _________________ , 

lzmir Liman 
ğünden: 

işletme müdürlü-

1938 takvim yılı içinde lzmir Limanına gelecek vapurlaran 
münhasıran kömür, kereste, yüklü vapurların vinç tertibatı ol
mıyan veya olup muattal bulunan motörler hariç yükletme bo· 
,.altma, aktarma, amele i•leri on beş gün müddetle eksiltmeye 
konulrnuftur. Eksiltme 17 /12/937 cuma günü saat on bette tef· 
ler encümeninde yapılacaktır. isteklilerin· şartnameyi görme~ ve 
fazla malumat almak üzere itletme servisi ıtefliğine müraca• 
atleri ilan olunur. 3--7-10 (4261 (2173) 

lzmir Liman işletme müdürlüğün
den: 

1938 takvim yılı içinde lzmire gelecek kömür vapurları ve mo· 
törlerinin boşaltılması ile vapurlara kömür yükletilmesi ve kö
mür aktarması ifleri on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltme 20/12/937 pazartesi günü saat on beşte şefler en· 
cümeninde yapılacaktır. isteklilerin şaı:tnameyi görmek ve fazla 
malumat almak üzere işletme servisi şefliğine ınüracaatleri ilan 
olunur. 3--7-10 4262 (2174) 

Devlet Demiryollarından: 
Yolcu vagonları elektrik tenviratı itlerin de yetiştirilmek üze· 

re sanat okulu elektrik şubesinden mezun 15 elektrikçi imtihanla 
alınacaktır. Taliplerin mektep şahadetname aslını veya suretini 
isti dalarına bağlayarak Ankarada D. D. Yolları cer dairesi reis· 
liğine müracaat etmeleri. 4428 

3-7-10 4252 (2161) 

EttEH*M!W*'' 
,. 

lzmir Liman işletme müdürlüğün 
den: 

1938 takvim yıh içinde İzmir limanına gelecek kereste yilkl~ 
vapurlarla 30 rüsum tonluktan yukarı motörlerin ho,altma i,lerı 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 21/12/ 
937 Salı günü saat on beşte fefler encümeninde yapılacaktır. b· 
teki ilerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak üzere it· 
letme servisi tefliğine müracaatleri ilan olunur. 

7-10-14 4264 {2190) 

lzmir Liman işletme müdürlüğiin
den: 

1938 takvim yılı içinde İzmir limanına gelen 30 rüsum tonil~i 
toluktan fazla vinçsiz veya muattal vinçli motörlerin ve ken 
tayf alariylc tahliye ve tahmil yapmıyacak 30 rüsum tonilatoıufl• 
dan fazla olmıyan motörlerle yelkenlilerin yükleme ve boşaltJ111l 
itleri on bet ıün müddetle eksiltmeye konulmuftur. Eksiltıtıe 
22/12/937 Çartamba günü ıaat on befte tefler encümeninde ya• 
pılacaktır. 

İsteklilerin f&rtnameyi ıörmek ve fazla malumat almak üı:ere 
itletme servisi tefliğine müracaatleri ilin olunur. gg) 

7-10-14 4263 (21 

• 



DEUTSCHE LEVAN· Fratelli Sperco 
E - INlE Vapur Acentası 

G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 
HAMBURG KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE STELLA vapuru 27 / 11/ 937 de gelip 
HAMBURG, A. G. 

ATLAS LEVANTE _ LINIE, A.G. yUkünU tahliyeden sonra Burgaz, Var-

BREMEN na ve Köstence için yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- T1BER1US vapuru 27/ 11 de Rotter
rinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg dam, Amstcrdam ve Hamburg limanla-
vc Bremen için yUk alacıktır. rına hareket edecektir. 

MOREA vapuru 1 birinci.kanunda GANYMEDES vapuru 8/ 12 de gelip 
bekleniyor. Anvers ve Hamburg liman- yükünil tahliyeden sonra Burgas - Var
larından yük çıkaracaktır. na ve Köstence liınanlan için yük ala

MANISSA vapuru 13 bfrinclkAnunda caktır. 
bekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve TlTUS vapuru 11/12 de Rotterdam 
B~men için yük alacaktır. Amstcrdam ve Hamburg limanlarına 

AMERICAN EXPORT LINES hareket edecektir. 
The Export Steamship Corporation 

SVENSKA ORtENT LtNlEN 
OGONT'l vapuru 30 ikinci teşrinde 

bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. ARAGON motöril 24/11 de Rotter-
EXPRESS vapuru ı birinci kAnunda dam • Amsterdam ve Hamburg liman

bekleniyor. Nevyork için yük alacak- larına hareket edecektir. 
tır. AASNE motörü 2/12 de Rotterdam, 

EXMOUTH vapuru 15 birinci klnun- Hnınburg, Dantzig, Gdynia ve Dani
da bekleniyor. Nevyork için yUk ala- mark, limanları, şimali Norveç ve Bal-
caktır. tık limanlarına hareket edecektir. 

STE ROY ALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGED motöril G birinci k~nunda 
bekleniyor. Belgrade, Novisad, Buda
Peştc, Viyana ve Llnz için yük alacak
tır. 

SERVİCE MAR1T1ME ROUMAtN 
ALBA JULtA vapuru 1/12 de Malta 

ve Marsilyaya hareket edecektir. 
SEÇEAVA vapuru 29/12 de Malta ve 

Marsilyaya hareket edecektir. 
TISZA motörll 15 birinci kAnunda Yolcu ve yük kabul eder. 

bekleniyor. Iskenderiye için yük ala- mınlardaki hareket tarihleriyle nav
caktır. lunlardaki değişikliklerden acenta me-

SERVICE MARITIME ROUMAIN suliyet kabul etmez. 
BUCAREST 

BOURGAS 25 
'kin . . Daha !azla tafsilat için İkinci Kordon-vapuru ı cı teşrm-

<ie geldi ve Por Salt ve tskenderiye li- da Fratelli Sperco vapur acentalığın.a 
ınanlanndan mal çıkardı. müracaat edilmesi rica olunur. 

DUROSTOR vapuru 22 blrlnclk~un- Telefon : 4111/4142/4221/2663 

<la Köstence için hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VLINjE 

OSLO 
~AN JOSE motörü 6 birinci kfuıun

<ia bekleniyor. Dieppe, Dünkerk ve 
l'lorveç limanları için yük alacaktır. 

IlAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
suHyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak için Blrln
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra
caat edilmesi rica olwıur. 

TELEFON No. 2007/2008 

-·· fi DOKTOR 
DAHlUYE MUT AHASSISI 

.. 

Celal Yar~m 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün huta
lannı muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
ıi No: 1018. Telefon: 2545-

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gÜ

nef, füphesiz, inci ditlerdir. Li
kin o diı1ere can veren de, fÜP· 
hesiz «RADYO L 1 N ıt dir. 

Siz ile ayni güzelliği elde idebi
lirıini:. Fakat bunun için şart 

günde üç dela 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

!:E~~~~Jlii1~~il ditlerinizi fırçalayınız. 
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BRISTOL 
Beyoğlunda 

!Z'Z2!'Z7..&aıtXZZJ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BA 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ea 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu 
lurlar. 

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

tele Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinalari geldi Olivi Ve Şüre. 

LıMITET Bu makinalar dünyanın her yerin· 

V IZMIR BELEDiYESiNDEN: de sütçülük aleminde büyük töh· apur acentası ret kazanmıı ve en verimli maki-
Senelik kirası kırk lira bedeli ne olarak tanınmıtbr. 

BiRINCl KORDON REES muhammenli Yemif çartısında Son sistem yeni modellerimi:ı 
BiNASI TEL. 2443 Urgancılar &okağında 14/1 sayılı gelmittir. 
LUerman Lines Ltd. dükkanın bir senelik kirasının 'AYNI FABRiKANIN: l:zmir umum aaflf depoıu: 

POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon- açık arttırma ile ihalesi baokatip- MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUK.l 
dm, Huil ve Anversten gelip yük çıka- likteki şartname veçhile 14/12/ MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 
:racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 937 l .. .. d' d'I • • 1 RI... KAUKI - IZMIR) 
J~ yUk alacaktır. . sa~ ~~-un~ tem ıt e 1 mı~tır. MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

TRENTINO vapuru birinci kanun htırak ıçın uç lıralık muvakkat te- LERI. .• 
sonunda ve yahut ikinci klnun iptida- minat makbuziyle ıöylenen gün 
sında Londra, Hull ve Anversten gelip ve saatte en cümene gelinir. 
YUk çıkaracak ve ayni zamanda Lond- 4299 (2208) 
:ra ve Hull için yük alacaktır. - Senelik kirası 40 lira bedeli 

LE'SBIAN vapuru 7 birinci kanunda muhammenli Halimağa çartısında 
Llverpool ve Svanseadan gelip yilk çı-1 y · ld 4 l d''kk.. b" ka enıyo a ıayı ı u anın ır 

racak ve ayni zamanda Liverpool ve 

1 

senelik kirasının açık arttırma ile 
Clasgov için yilk olacaktır. "h l • b k"' • l'k k' TIIE G ı a eıı at atıp ı te ı fartname 

ENERAL STEAM NA VIGA- b"I 14/12/937 l .. .. 
TION Co. LTD 1 veç ı e sa ı gunune 

PHILOMEL vapuru ıo birinci kft- temdit edilmittir. lttirak için üç 
0 unda gelip Londra için yük alacaktır. ı liralık muvakkat teminat makbu
d 'rarih ve navlunlardaki değişiklikler- ziyle söylenen gün ve saatte encü-
en acenta mesuliyet kabul etmez. mene gelinir. 4298 (2207) 

Umum Pamuk 
Nazarı 

• n 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

Fabrikaaımn Namdar 
CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirıini:ı 
ADRES: 

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

Singer dikit makinalari kumpanyası kar.ısinda 

Balıkyağıoın halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 

• 

Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman süzülmiit 
taheser bir terbettir. 

• 

Telefon: 2413 Poıta kutuau : 234 IZMIR Eczaci Kemal Aktat bu yağı batka hiçbir yere vermemi,tir ve 
yenniyecektir. 

SAHiFE 9 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Ayaı zamanda Taran 
tuvalet 1abunlar1D1, traf HbUDU Ye kremi ile gQuUlk krem• 

lerini kullanınız. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnız t~tan ıa· 

tıılar için lımlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen• 

telik Nef'i Akyazılı 'H j. C. Hemıiye mllracaat edinlıı:. 

Posta Kut. a•• Telefon •••& 

\ ·~ 

""? -

Saç Eksiri 
Saçlann d8kllJmeainc vo kepcklcnmcıine mani olur. Komojen 

aaçlann k6klerini kuvvr.tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerjni bozmaz, latif bir rayibaaı vardır. 

Komojen Kanzuk aaç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala• 
rında bulunur. 

································~····································· 
Sıhhat Balıkyağı 

NorYeçyanm halis Morina balıkyağıdar. iki 
defa süzülmiittür 

• ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi • • . . 
Büyiik Salepçioif u Hani klU'fisında Bqdurak - hmir E 

• ........•...•........•...•.•.............•.•....•..•.•.........•..•.. .: 



Nankinden On Kilometrededirler 
Nankin kalesine karşı 

Japon hücumu başlamıştır 
Japon harp gemilerinin Nankine 
kadar sokulmaları muhtemeldir 

Paris, 9 ( ö.R) - Şanghayclan bildi
.,1iyor: Japonlar Nankinc 12 lcilometre 
mesafede Lio-Su-Şan mevkiini zaptet• 
mişlerdir. Bu mıntakada Japonlar çok 
iddetli bir mukavemetle lcnrşılaşmışlar-
oır. Çinliler payıtahtlarım son askere ka
dar müdafaa etmek azminde olduklarını 
cöstermcktedirler. Diğer taraftan Yang· 
Çe nehrini yukarı doğru çıkmakta olnn 
Japon harp gemilerinin Nankin yakınına 
;kadar gelerek ıehn bombardıman e tmek 
n iyetinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Roma, 9 ( ö .R ) - ltnlyanın Tokyo 
11efiri Mançu-K uonun ltalyn ve general 
Frankonun Japonya tarafından tasdiki 
ıerefine b ir ziyafet vermiştir. Buna Ja· 
pon ba~ekili Prens Konoe, hariciye na
%111 B. Hirota, Mançu-Kuo ve nasyona· 
list ispanya sefirleri İştirak etmişlerdir. 

ltalynn sefiri Mançu-Kuonun ltalya ta· 
ra fından tasdikinin ne maksatla yapıl dı
ğını izah etmiş ve Japonyanın da ayni 

Japonyada kızlaT Nankinin :zapt• iimidi 

11e zafl?T bayramlan 1ıazırltyorlar. 

prensipleri tnkip ederek t .. panyol nasyo· I raftan hiicum edilmektedir. 
nalist hükümetini tanıdığını bildirmiştir. Tokyo, 8 (A.A) - Hariciye ne.za
Japon başvekili Mançuri istiklalinin ta· reti namımı GÖZ söylcmc.-ğe salahiyettar 
nınmasından dolayı ltalyaya memnuniyc- bir zat Hirota ile Almanya sefiri arasın·) 
tini bildirerek ltalya, Jnponya, Mançuri da dün ynpıbn müluknıtan haberdar ol
\'e ispanya nrnsındaki birliğin ancak sulh madığını ıı<iylemiş ve demiştir ki: 1 
'e nizama hizmet cdebilcccğici bildir- - Almanya ye lngiltere gibi devlet-! 
mi~tir. ]erin tavassutuna Japonya itiraz etmiye· ı 

Roma, 9 (ö.R) - Şançhaydan bil- cekfü. Japonyanın Çinde arnzi almak is
dirildiğine güre Japonlar Nn~kinin şi- temedii';ini her zaman ııöyleme!ine rağ

mali şarkisinde Vu-Ho şehrini i,gal cde-
1 
ınen ~üstakbd Japon talepleri hakkında 

rek Çin ordusunun ricat hattını kesmiş- teminnt ı.·ermesine imkan yoktur. Vazi· 
lerdir. Jnpon kumandanı Nan.kini mü- yet mütemaaiyen değişmektedir. Bunun· 
dnfaa eden Çin kumandanına her mu- la beraber Japonyanın ~artları şunlardır: 
kavemetten vazgeçerek teslim olml\sını. Japonya aleyhindeki t nhrika~a nihayet 
ve ehri harap olmnktnn kurtarmasını 1 ver;lerek Çinle Japonya arasında kayıtsız 1 
tavsiye etmiştir. ve şartsız bir le~riki mesai husule getiril-

Şanghay, 8 (A.A) - Japon kuvvet· mesi. 1 
!eri hu sabah Nnnkin kalesine karşı umu· Bu zat Nnnkinin zaptından sonra Ja• 
mi bir taarruza gt!Çmişlerdir. Öğle zama· pon hükümetinin merkezi Çin hüküme· 
nı muharebe bütün şiddetiyle devam et- tini tanımıyacağı hakkındaki haberi tek
mekte idi. Kaleye ayni 7.amanda üç ta• :ıip etmiştir. 

ispanyada Cümhuriyetçi1er isi 
taarruzlarını püskürtüyorlar 

Barselon, 9 (Ö.R) - Milli müdafaa 
nezaretinin resmt tebliğidir : Merkez 
cephesinde asiler şiddet1i bir top ve mit
ralyöz atC§iy]e Villa Novn de Kanada 
mıntakasındaki cümhuriyet mevzilerine 
hilcum etmişlerse de bir buçuk saat 
ı;üren muharebeden sonra düşman püs
kürtiilmüştür. Şark cephesinde : Eliano 
mıntaka.sı mevzilerine karşı asilerin hü-

cumlan cümhuriyet kuvvetlerinin mu
kavemetine çarparak akim kalmıştır .. 
Diğer cephelerin baiı mıntakalarında 

mutat tüfenk ve top ateşi.. 

Barselon, 9 ·(ö.R) - Hava ordusu 
kumandanlığı tebliğ C'diyor : Saat on 
dortten bir kaç dakika evvel denizden 

gelen üç düşman tayyaresinin Barselon 
istikametinde uçtuğu haber alırumş ve 
hemen tehlıkc ışareli verilmiştir. Bu 

tay) arelcr şchır üzerinde uçmuşlar.sa 
da hava müdafaa batnryalarının faalı- · 
~ cf karsısında 4500 metre irtifada kal

mağa mecbur olduklarından attıkları 

bombaların ekserisi boş sahalara düş
müştür ve hasarat ehemmiyctsizdir. Bu 
dakikaya kad.ır bu bombardımandan 

nufusça hiç hır zayiat kaydedılmemiş
lir. 

Madrid, 8 (A.A) - lngiliz avam ka
marasında muhalif amele partisinin li-
deri binbaşı Attlee refakatinde Noel Ilarap olan memleketler 
Baker ve Miss Vilkinson olduğu halde lan dahili harbe telmih eden Noel Ba-

1 
- Bugün de ayni suretle hareket cdil

dün lngiliz Amerikan ve Ispanyoliardan ker o devirde Jngilterenin ı~panyol hal- mesini arzu ederim. Ingiltcrenin demok
mürekkep beynelmilel bir livanın ko- kına yardım etmek üzere on bin gö-1 rat ispanyaya karşı ittihaz ettiği hare
nak mahallelerini ziyaret etmiştir. 1 nüllü yollamış olduğunu hatırlatmıştır. 1 ketinden dolnyı iftihar edecek vaziyet-

1837 de sarayın tazyikine karsı acı- Nnel &lc:e.r demiştir ki : tc değil im. 

Bükreşteki görüşmeler bir 
konferans halini aldı .. 

Fransız Ha. nazırı B. Stoyadinoviçin 
Roma ziyaretinden endişede değildir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 

Romanya 
• 

Mahfelleri f~ransa 
ile askeri bağları 
teyide hevesli g(). 

rünınüşlerdir . 
•••••••••••••••••• 

Roına berınutat 

Delbosun • 
zıyare-

tini n1uvaffak ol-
manıış gösteriyor 

Londra istasyonunda FTansı:: u e 1 ııgiliz naZ1Tları bir aTada 

manya Milletler cemiyetinin geçirdiği · Fakat bazı mahaiiller<le Yugosla\.r• 
.sarsıntılara ı·ağmen Cenevre idealine ve Başvekili bay Stoyadinoviçin Ro·ınaya 

; ........ ••• • • •• ••••• •• • 111 •• • ••••••• •• müşterek emniyet prensibine bağlı kal- yaptığı ve yakında Bcrline yapacağı :ıl-
Pari.s, 9 (ö.R) - B. Delbosun Biik- t y sl k ıl ki rdıın 

maktadır. Esasen bu ak§am B. Dclbos yare ugo avyanın arş ı ı ya 
reşte siyasi görü<:meleri devam etmek- kt·ı b ğl y Ut il 1=-adı• "' şerefine verilecek ı.iyafctte bu noktala- pa t e a anrnaga m emay ouıı 
tedir. Bu konusmalaı rok geçmeden .si- y d y t F }j ri'" - ... rı açıkça belirten nutuklar teati edile- gı ı.annını ogurmuş ur. ransız a 
ynsi bir konferans halini almıştır. Fran- kt• R d 1 t d ı h ciye nazırı bu endi<clere 1c::tirak etme-. cc · ·r. umen ev e a am arının a- ~ ~ 

sız hariciye nazırı Bükreşc gelır gel- . • . tl . . b ist',_ 1. •. . mektedir. B. Stoyadinoviçin 1932 Fran• . . ı rıcı .sıynse crının u .IJ\ame ı uzerın-

mez Rumen harıcıye nazırı bay Anto- d .. ph b k k k.ld sız - Yugoslav muahedesinin yenilen• . . .. .. ı e şu e ıra mıyaca şe ı e ısrar 

nesko ılc üç çeyrek saat kadar goruş-1 d kl 1 tah . edil kt d" mesi için Parisi geçenlerde ziyareti es-• . e ece er mm me e ır. 

tüktcn ~onra öğleden sonra harıcıyc ne- nasında yakında Roma ve Berlinc gi• 
ROMA VE BERLIN ZIY ARETLERI 

zaretine giderek B. Antonesko ile daha derek BB. Ciano ve Von Neurath!ın zi• 
bir buçuk saat mülakat etmiştir. Kl'zn . . l yaretlcrini iade etmek kararında oldu· 

· sk ·ı b h ı Ji.L·rkezı Avrupaya gelıncc Fransa . başvekil B. Tatare o ı <? sa a ~urım . .. ğunu duha o zaman Fransız hükümetı· 
saat mülakatla bulunmuş ve C.iğleden ! ve Yı~g?slavyanın ~Uçuk ~nla~a mua- ne haber vermiş olduğu kaydedilmek· 
sonra tekrar bir saat bir çeyrek süren hedesını Romanya ıle birlıktc ımı.a et- tedlr. 
b!.r görüşmede bulunmuştur. miş olan diğer iki clevleUe, yani Yugos- HUiasa Bükreş konuşmalarından 

GöRüŞMELERIN MAHIYETI l:w~a ve Çekoslovakya ile iş birliğı için- Fransa ve Romanyanın beynelmilel si• 
de hareket etmelerine knrar verilmiştir. yast?tte t:ım fikir birlikleri ve araların• 

B. Tatarcsko Fransız hariciye nazırı 
1 
Fransa kUçUk anlnşmn devletleriyle da şimdiden mevc.ut olan dostluk bağ· 

ile birlikte gazetecileri kabul ettiği Sl· dostluk siyasetinin muhafazasını ve Jarının sağlnmla~tınlmasına karşılıklı 

çalışmak hususundaki arzu ve karnrln· 
rı meydc>.nn çıkmış bulunmaktadır. 

ASKERİ lTI'JF AK 

Bükreş, 9 (ö.R) - Dün akşam kral 
Karol tarafından verilen ziyafette BaY: 
Delbos Rumen nazırlariyle uz.un uzadı· 
ya görüşmek fırsatını bulmuştur. Bu zi· 
yaf ette Voyvod Mişel, Başvekil B. Ta .. 
faresko, hariciye nazırı B. Antonesk<> 
ve daha bazı rical hazır bulunmuşlar• 
dır. Ziyafetten sonra Hükümdar Ba}", 
Delbosu hususi daire.sine kabul ederek 
bir buçuk saat samimi şekilde görtiş• 

müştür. 

Rumen mahafıllcri Fransa ile askerl 
bağlan takviyeye hevesli görünmüşler· 
dir. Esasen Fransız erkfınıharbiye reisi 
general Gamelin ve ordu genel müfet• 
tişi general Jorj da BükrC§ seyahatle
rinden bu itibarla çok memnun olnralc 
dönmüşlerdi. Eğer 

0

karşılıkh yardJll1 

mukavelesi akdine şimdiye kadar )"u• 
goslavya tarafından gösterilen muhnle• 
fet bcrtarnf edilirse Romanya böyle bit 
sisteme girmeğe hiç itiraz etmiyeceği-
ni bildirmiştir. 

Fra11sız harbiye nazırı Daladier ve bii yük erkanı harbiye reisi G. Gamelin ROMAY A GÖRE . 

rada B. Dclbosa şöyle hitap etmİ§tİr : ! hatta bunun bir karşılıklı yardım paktı Roma, 9 (Ö.R) _ Fransa harici.f6 

cGünü nasıl geçirdlniz? Bütün dostları- imzası suretiyle kuvvetlendirilmesini nazırının seyahatini takip etmekte olaJl 
nızı gördüniiz mü ? Zira burada siıJn ·harici siya.setinin esa:ı; gayesi addetmek- Fransız muhabirleri elde edilen netice· 
yalnız dostlarınız vardır.> l tedir. Fakat bunun tahakkuku için ön- lerden hiç te hoşnut görünmiyorlat·~ 

Dünkü görUşmeler wnumi meseleler 1 ce kiiçük anla~ma paktı ile birbirine cEcho de Paris> Var§ova ve Bükreş z.ı· 
üzerinde cereyan ederek zemin hozır-

1 
bağlı olan devletlerin karşılıklı ve umu- yaretlerinin menfi netice verdiğini kaY'" 

lanmıştır. Bugün iki memleketin eko- mi bir yardım paktı imza etmeleri za- detmcktedir. Romanya Fransanın Bük• 
nomik, ticari ve endüstriyel münasebet-, rureti vardır. Esasen Bükreş te bir reş orta elçiliğini büyük elçilik hnlinC 
]erine ait daha hususi meseleler üze- müddetten beri bununla meşgul bulun- sokmasını istemişse de B. Delbos bunıı 
rinde konll§malar devam etmiştir. 

1 

maktadır. R umen hüküm eti B. Delbos 

1 

kabul etmem~tir. Diğer taraftan Rurrıcıl 
BB. Delbos ve Antonesko Fransa ile tarafından bu karşılıklı yardım paktı mahafilinde bav Delbos eski nurrıell 

~~an7a~ı~ ha~ici meselelerde tam .. bir 1 hakk~~da yapılan tel~inleri hararetli ~~r 1 hariciye nazırı :B. Titüleskonun ~ ba.Ş~: 
filur bırlığı halınde olduklarını muşa- ı tehalukle kabul etm~ olup bu teşebbu-1 na avdeti için çalışmakla itham edılrrıe 
hede etmişlerdir. Diğer taraftan Ro- sün muvaffakıyetini dilemektedir. tedir. 

HitlerciAlmanya ancak cümhuriyetçi 
ransa ile n'llÜzakereye ~irebilir 

U· 

r mnsanın dahili vaziyeti hakkında ec-: itirafa mecbur kalanlar çoktur. Hiç şüp- tckabilen Fransız - Almnn müzakerele· 
nebi teliıkkilerinin deği:ımeğc başladığı- hesiz günün birinde Fransa ve Almanya ıinin kralcılarla değil, cümhuriyet frn~· 
nı mü.ıahede etmektedir. 1937 Pnris scr.I el .• k I l k B .. . . V • • • ktedıt• 

Paris, 9 ( ö.R) - cOeuvre> gazetesi düşiinmeğe sevkctmiştir. Simdi hakikatij tesi olan cVölkişe Bcobahter> de rrı 

• b arasın a muza ere er o acn tır. u mu· sasıylc olahılecegını tasdık ctrne 
gisinin muvaffakıyeti una mühim bir k l ı-ı· l Al . I I k il .. l'" )ınıısırıll ~ . . . . . zn ere er ıt er manyasıy e o nen ·tır. u da böyledir ve ba!lka tur u o 
i mıl olmuştur. Sergıyı zıyarete gelen ec· B b .. I d. · h .. 1 d" 1 ~ 1 · l · · kA k u oy e ır, zıra oy e ır. r ıt enn gaze- ım an yo tur.> ~ 
nt biler Par is ve viluyetlcrde Fransız mil- -
letinin sükunetini müşahede etmişler ve 
bazı Fransız sağ cenah propagandacıla
rının ortaya attıkları tüyleri ürpertici ma
salların boş olduğunu anlamışlardır. 

Chautemps kabinesinin sağlamlığı, keş· 

fedilen halcı suikastına karşı §iddetle ha
reket edilmesi nasyonalistlerin telkinleri
le Fransayı ihtilal arefesinde aananlan 

Avusturalya kontenjan usuliinii kaldırıyor 
Londra, 8 (A.A) - Avusturalya ti-r Bu tedbir Amerika Birleşık devletl~ 

caret nazırı bay Vhite parlamentoda rinc karşı uzlaştırıcı bir hareket ve a:, 
hüküınetin kontenjan sistemini terkede-1 ni zamanda Ingiliz hükümctine k.arŞ~il· 
rek yalnız gümrük himayesi ile iktifa 

1 
bir tazyik vnsıtası olarak telakkı 

eylemek niyetinde olduiEunu b ildirmiotir. 1 mektedir. 


