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Bulgar Dankalof Avrupa' 
Başmuharrir ve U!!:!.:mi neşriyat mUcilrü: r 

HAKKI OCAKOcLU 
AB ON E-ŞERA-1T1 ---

i
DEV AM MUDDE'I1 Türkiye için Hariç için 

Senelik • • • • • • • 1300 2800 1 

Al:a aylık • • • • . • 700 1300 

T E L E F O N : 2697 

il 

Cümhuriyertn ve t."ilmhurivet eurini1' bekçlai, sabohla,.1 çıkar ıtyuı gcuetedtt' 

şampiyonu oldu 
İstanbul, 16 (Huauai) - Metbur Bulcar 

pehlivanı Danka.lof, Pariıte Fransız gürqçiai 
Rigolotu, ayağını çıkarma1c: ıuretiyle yendi. 

Hallı bu hadiseyi hırçın tezahüratla luuıdadı. 

Maamafih hakem Dankalofu Avrupa ıampiyo
nu ilin etti. 

YENi ASIR Matbaasında batılmıttir 

tayda intihaba nası yapıacak 
Hataya Gönderilen Komisyon 

Bir intihap talimatnamesi yaptı. Hük metimiz b 
işde takip edilen usul·· protesto etti. Ve kuyudu 

ihti~aziye serdeylediğini bildirdi 
-------------'- ....................................... ' • •t lı neticeler verdiği Antakyadan 

Prestll er Fransız askeri he- teyit ediliyor. Bir toplantıdan ~o~-
yetile erkanı har- ra Usbacıların çıkardıkları hadı-

ı;ede yeniden iki kifi ölmüf sekiz 

Balta/anmadan 
harpten sakınmak 
imkansızlaşıyor 

biyemizin görüş- kiti yaralanmııtır. Hadisenin mü
~evviki olarak tevkif edildiğini 

Belediye • • • 
reısımız geldi 

meleri beş gün de- evvelce bildirdiiim Zeki, taraf-

vam edecektl·r. tarlarının kendisini sivil hapisha-

~ ............••..•...................... 
YANGÇE'nin kızıla boyanan su- Ankara, 16 (Hususi) - Hata-

larında başgösteren vahim hadiseler 1 ym askerlikten tecridi işini görüş
büt ün eulh dostlarını, sulhu koru-

1 
mek üzere F ransanın Suriyedeki 

rnak için büyük fedakarlıklara kat- oı·duları baş kumandanı General 
lanan bütün milletleri derin endişe- Hudıingerin riyasetindeki F ran· 
lere düşürmüştür. sız askeri heyeti geldi. Fransız as-

Daha bir defa anlaşılmıştır ki, bü- keri heyeti ile erkanı harbiyemiz 
}ük devletlerin kendi prestijlerini ar:ısında yapılacak görüşmelerin 
baltalatmadan Çin - Japon kasırgası beş gün süreceği tahmin olunuyor. 
dışında kalmaları imkansızdır. USBACILARLA HADiSELER 

Zira Japon militarizmi kararını 
Vermiştir: lstanbul, 16 (Hususi) - Fran-

Onun varmak istediği netice Çin' sız delegesi Roje Garonun Hatay 
İn hatta biitün Pasifik Okyanusun intihabatında Türklere karşı müt
kontrolünü kendi eline geçirmek- tehit bir Arap cephesi vücuda .ge
tir. tirmek için Vatanilerle muhalifle-

Yirminci asrın Samurais'leri, Ja- ri olan Usbacıları birleştirmek hu
pon kapitalizminin Daimyosları ha- susunda yaptığı teşebbüslerin kan Mareşal Fcı-zi Çakmak 

·Müstemlekeler 

neden kaçırmaları ihtimaline kar
ft aıkeri hapishaneye götürülmüt
tür. 

iNTiHABA T tÇ1N 87 
MADDELiK TALiMATNAME 

Ankaradan memnun 
döndüğünü söyledi 

Ankara, 16 (A.A) - Anadolu 
ajansının haber aldığına göre mil- Pazartesi günü 1ıtanbul tarıkiyle §eh- münasip bulduk. Yarınki nüshamızda Jca. 
letler cemiyeti tarafından Hataya rimizc döneceklerini yazdığımız beledi- rilerimize reisimizin seyahati ve Anka· 
gönderilen komisyon intihabatın ye reisimiz doktor B. Behçet Uz latan- radaki temasları hakkında alacağımıa 
El.lreti ı' craaı hakkında 87 madde- bula uğramadan dün akşamki ekıpresle 
lik bir talimatname hazırlamıt ve Ankaradan ochrimize gelmişlerdir. 

malümatı vereceğiz. Yalnız, reisimiz, An· 

B B h U k ld'kl · karadan güzel İzmir için elde ettiği mu· Milletler Cemiveti konseyi reisi . e çet z geç va it ge ı erı ve 
tar f d t d. 'k d'ld'kt yorgun bulundukları için şehir için An- vaffıkayctlcrden memnun olarak döndü. a ın an as ı e ı ı en son- · v.. • • •• • • 

ra • te • k .. kA t'b' karada elde ettikleri muvaffakıyetler gunu soylemııtır. 
muıye gırme uzere a ı ı 

umumiliğe tevdi etmittir. hakkında kendiaiyle b~~ün görüşm~i B. Behçet U7.a hoş geldin. deriz. =-Hatavd~ Maı_ıd~ter hükü~et MiLLETLER CEMiYETi VE LEHJST AN 
makamlarıyle daımı temas halm-
de bulunarak hazırlanmı~ olan bu 

..-- SONU OÇONCO SMllFEDE -

hakkında 
Bir Leh 

A 

resmı 

Cenevreyi ikaz 
tebliği 
ediyor 

zırlanan fütühat programının şimdi 
11on harfine kadar tatbik edilmesini 
istiyorlar. Japon militaristleri, zap
tetmek, yenmek hırslarının ateşli 
~hlanışile daha çok ileriye gitmek 
niyetindedirler. Yabancı harp gemi
lerini Çin sularindan uzaklaştırmak 
İçin çıkardıkları hadiseler, Çin- nas
)'onalistlcrine dışarıdan yardım gör
rne iimitlerinin kalmadıgmı, muka
\•emetin beyhude olacağını anlatmak 

Fransız meclisinde sosyalist meb
hücumları 

Varıova, 16 ( ö.R) - Lehistan harİ· 

ciye nezareti tarafından Milletler Cemi

yeti hakkında neıredil•n resmi bültende 

Milletler Cemiyetinin faydası ve Lehiı

tana karşı hayırhahlığı tasdik edilmekle 

içindir. 

usların Almanyaya 
.. 50 mi1yonluk Çini bir Japon Paris, 16 (ö.R) - Mebusan meclisi 

nıüstemlekesi yapmak emeli yeni müatemlekat komisyonunda aoayalist 
<loğmuş değildir. Bu hayalin yarım mebuslardan B. Pierrc Blok BB. Hitl~r. 
asırlık bir hayatı vardır. Japonya Cöring ve Göbcls tarafından Almanyn
iııtila programını . merhale merhale nın müstemleke ıahibi olması için ileri 
tatbik etmiştir. Şimdi son merhaleye sürülen iddialan reddetmiş ve demi§tir 

Vardığını , kat'i darbeyi indirmek za- ki: 
rnanı geldiğini zannediyor. Uzak .- Sosy~list partisi C~nevrcdcn ç~kil: 
Şarkta menfaatleri olan milletlerin mış olan hır devlete Mıllctlcr Cemıyetı 
Avrupadaki kararsızlık ve emniyet· tarafından müslemlekclerin idaresi için 
•izlik yüzünden Çin sularında hare- manda nrilmesini kabul edemr.z. Man
ltete geçemiyecekleri~i biliyor. Bu da ter devlet idaresi altına verilen aba
kanaatle bfr cCnsus belJi _ harp se- linin vicdan hürriyetini ve mezhep Mr
bebi» teşkil eden hareketlerden bile riyetini korumağı taahhüt etmek mecbu
eakınmıyarak İngiliz _ Amerikan riyetindedir. Acaba Ari ırkının üstünlü
gambotlarını batırıyor. ğünü ilan eden ve temessül ve iş birliği 

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

BiZDEN 
Çok şey istiyor
lar fakat 
kabilinde 

mu
pek 

az şey vadedi-· 
yarlar. 

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

beraber Cenevre müessesesi Lehistanın 

eiyasetine muhalif olan, ıiyahlara 1'arıı harici aiyaıetine açıkça mugayir olarak 
akla sığmaz bir nefret besliyen Alman· bir ideoloji harbına katıımak temayülü
ya yerli ahaliyi idaresi altına almağa Ja. nü gösterecek olursa Leh hükümetinin 
yık mıdır} Milletler Cemiyetine karşı hareket hattı-

Oiğer bazı hatiplerin itirazlarından 'd k'k b kal v k m yenı en tet ı e mec ur acagı ay-
ııonra müatemlckit nazırı B. Moutet ıu 
b b 1 

dedilmektedir. Bu fıkradır ld Romadan 
eyanatta u unmuıtur: 

cBizden çok fCY iiatemelr.te ve muka- E.llChanga Telegraph ajansına gelen bir 
bilinde pek az ıey vermektedirler. Hü- haberde 1'onseyin Varıova tarafından 
kümet müetemlekelerin korunması için acele içtimaa daveti için Cenevre nez
baııireti elden bırakmamaktadır. Bu it ı dinde teıebbüs yapıldığı haberinin or· 
yalnız ordu, harp gemisi, tayyare ve taya atılmasına vesile olmu§tur. Pat ajan· 

B. Beck malzeme meselesi değildir. Ayni zaman- ıı bu haberi tekzip etmiştir. 
dayerlaere aegatlb~ aoQ~ ad~etve~ ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mek ve mevcudiyetlerini refaha doğnı 
- SONU DôRDVNCV SAJllFFEDE -

ltalyanın milletler cemiyetinden 
çekilmesile bu hadiseler arasında -sıkı 
bir rabıta mevcud olduğundan şüp
he edilemez. Mussolini son nutkun
da dünyaya meydan okuyan bir va
):iyct alırken dünyanın yeni kcşme· 
keşlere hazırlanması icabedeceğini 
ihsas ediyordu. Roma - Berlin - Tok· 
Yo mihverinde şimdilik ihtiyatla ha
tekct eden yalnız Almanyadır. Fa
kat Roma ve Tokyoya en çok cesa
tet veren kuvvetin yine Almanya ol
duğu muhakkaktır. Japonya, ltalya 

·Sulhçu milletler birliği 
Paris basınına göre asıl şimdi mil-
letler cemiyeti kuvvetlenrrıiş 
...... FRANSA ....... 

ile Almanyanın vaziyetleri yüzün- " 
den Büyiik Britanyanm Avrupa su- Milletler cemiyeti-
lanndaki deniz kuvvetlerini hafiflet- nı·n o .. lmiyeceğı·ne 
tniyeceğine kanidir. Amerikaya ge-
lince bu memleketin Çinde bü- kanidir. Fakat Po
Yük menfaatleri yoktur. lngilterenin 
Bekiz milyar sterline baliğ olan mu- lonya ve Yugoslav 
~~m menfaatlerinin korunması 
işini Amerika kendi üzerine alacak yada şüpheler Var 
değildir. Sonra Amerika umumi ef- ••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••• 
karı sulhun bozulmamasını ister. Paris, 16 ( ö.R) - c Times> gazete-
JaPonlar bugünkü vaziyeti böyle sinin Varşova muhubiri tarafından bild~
düşünüvor, böyle muhakeme edi-1 rildiğine göre ltalyanın Milletler Cemı
l'orlar. Bu muhakeme tarzı isabetli 1 yetinden çekilmesi bir aenedenberi bek· 
tnidir I Hakikaten, lngiltere ve lenmekte olmasına rağmen Leh siyasi 
Amerika, kendi prestijlerine indiri-

1 
mahafilinde bir rahatsızlık hissi doğur· 

~.n darbeler ne kadar genişlerse ge- 1 muııtur. Leh aiyasi mahfilJeri bu vaziyet 
•htlcain hiç bir harekette bulunamı- ıl karşısında bu müessesenin iatikbalinin ne 
t acak halde midirler I Bu sual iyi- olacağını düşünmektedirler. Leh harici-

- SONU iKiNCi SAHıFEDE _ ye nezareti. bir teblii nqrederek Millet• 
8EVKET Bil.CiN - SONU DORDtnlCO SAHll'nD•-

sayılır 
Pazar tatili 

Seyyar berberler tara
fından bozuluyor mu? 
lzmir berberler cemiyeti idare heyeti, da bir gün istirahat hakkını naz~rı itıba• 

berber esnahnı alakadar eden mühim bir re alarak berh~r esnafını pazar tatıliyle 

mevzu üzerine alakadar makamların na- mukayyed kılını tı 

zarı dikkatini celp etmiye karar vermiş- Bir müdcl~t ic;ın kolayca \'e rahatça 
tir. Berberler cemiyetinin son yaptığı iç- tatbik edilen pazar tatili kanunu, berber• 
timada, berber csn,tfından bazısının eırf ler cemiyetinin iddiasına göre, berber et• 

kazanç temini maksadiyle pazar tatilini, nafından ba2Jlan ve bilhassa berber kal· 
kendi tabirleriyle cMuvazaa> yoluyle ih- falan tarafından bozulmaktadır. Pazar 
l&I ettikleri münakap edilmiftir. giinleri mahalJe aralarında yar berber-

Filluıkika Büyük Millet Meclisi, hülı.ü- lik edenlerin aayılan o kada artm19tır ki 
metimmn mu •• alAl.adarlann müraca· bu aayı lzmirde mevcut haber aalonla· 
.... .....,._...._ ......... ela Wta- - 8ôJ1tJ AL'DMCI ~1!- • 
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SORUYOR • • 

Kadınla erkek arasında 

ı······· .. ······························· :Bn. Ayşe BirsotE 
---·---

Biitün hayallerini 
ve riiyalarını aşka 
çevrilmiı bulan 
gençlerin arkadaş-

bir 
kabil mi? 

ŞEHiR HABERLERi 
- -- --~ 

Polonya pamuk istiyor 
Tütkiye - Polonya ticaretinde rastla
nan inkişaf alakayla takip ediliyor 

iptidai maddelerin Polonyada ser- D l 
bcst dövizle tedarik edılmesi dolayısiy- ...... r o on ya ...... 
le, klearing yoluylc ihracına müsaade 
cdılmiyen yün mensucatıyle yün iplıkle
rin ve inşaat demirlerinin hedellerı, Po
lonya hükümetinin bir karariyle klea
ring yoluyle ihrnç edilecektir. Polonya
nın yalnız Türkiye İ\İn \•erdiği bu mü
saade çok şayanı dikkat göı :iLnüştür. 
Varşovada ticaret konseyyeliğimizden 

...,.. 

imalinde kullanılan halıklnr gümrüksilz 
girecektir. 
Tıbbi nebatların yüz kUo.sundan ah

nan 200 ZloU glimrük resmi 20 zloliye, 
pirinçten alınan otuz Zloti 12 Zlotiye, 
tabii renkte keçi derisinden alınan 1600 
zloti resim 40 zloliye, sirke imaline mah
sus yüzde 16 dan az ispirtoyu havi şa
raplardan almıı.n 200 zlotl gUmrük res
mi yedi zlotiye tenzil edLlmişt.ir. 

. lıf ında menfaat • 
muhakkaktır, di
yor. Muhtemel su
kutların öniine geç
mek için bunu söy-

~ gelen bir raporda son aylarda Tür-

Bazı maddeleri 
gümrük resminden 
muaf addetti, 
bazılarını da tenzil 
ettiğini bildirdi. ' Haber aldığımıza göre Polonya hükü

m~ti, pamuk ihtiyacını Amerika.dan te
min etmesine rağmen Türk pamuk mah-: 
suli.ine mahsus olmak üzere serbesti 
&<aydını kabul cbniştir. Ancak Türk 
pamukları, beynelmilel piyasanın fev

kinde sat~a çıkarıldığından, geçen se
neki müsaadeden bile istifade edileme
mişti. Polonyalılar, bilhassa uzun elyaf
lı pamuklarınm:a taliptirler. 

, 
lemekte fayda gö-
riiyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Anketinizi muntazamen takip edi

yorum. Bir §CY merakıma dokandı. 
Cevap verenlerin çoğu niçin sua

linizin cevabını hayatta aramıyor
lar. Niçin bir hayal alem indedirler> 

" daha tabii birşey olamaz. Böyle ol-
masaydı san'nt ve güzelliklerin ya-

ratıcısı olan aşkın ne manası kalır
dı ? Aşk duygularımızın en çok hod
binlik taşıyanı değil midir ? İnsan 
sevdiğini yalnız kendisine ait olma

sı için sever. Kadın da erkek te ay
ni hırsla hareket ederler. Hayatının Kadına taalluku olan her sualde 

mutlaka hayale yer vennek mi la-
zımdır.> en tatlı dakikalarını a~k mevzuu et-

raf andaki görüşmelere, aşk romanla
Bir kaç gün evvel bir mecliste an- rım okumağa hasreden, bütün ha-

ketiniz mevzuubahis oluyordu. k ı yalleri mi, ruyalan mı aş a çevri -
Dikkat ettim. Konuşanların he4 

miş bulan zinde. ateşli bir gencin ar
men hepsi hakikatin içinde idiler ... 

kadaşlıg~ ında aşkı, sevgiyi düşünme
Fikirlerini açık ve samimt olarak 
aöyÜyor, bir kaydı ihtirazi yapma- ainClen daha tabii bir şev görmiyo4 

ğa lüzum görmiyorladı. rum. Kendimi aldatmadan bunun 

Bu bir kadın meclisi idi. Kadınlar böyle olduğunu bilmek ve söylemek 

kiye - Polonya ticaretind ... asüanan in- ........................................ . 
kişaf, Polonya Licarct lılcminde çok mü- Polonya hUkUmetl bir karaı:name 

sait şekılde karşılanmıştır. Polonya baş- neşrederek ba:ıl maddelerin gUınrük 
lıca Türk mahsullerine, bilhassa pa- resimlerini tenzil etliği gibi bazı mad
muklarımıza taliptir. Ve kontenjan Jis- deleri de gümrük resminden tamamen 
telcrinde Türkiye için, en geniş yer ay- muaf addetmiştir. Arıcak gümrük resmi 
1'.ılmıştır. Polonyaya Türkıyeden gönde- ödemeden girecek emtea için, Polonya 
rilecek pamuklar serbestçe girebılecek- I hi.ikilmctinden müsaade almak şarttll'. 
tir. Ket.en, kendir (ohwnu ve balık tozu 

lngiliz 
Matbuat aleminin 
maruf bir şahsiyeti 

--<>-

Vergi 
Tahsilatında büyiik 

bir artma vardtr 
-0---

Kadına 
Yaşı sorulunca 

-0---

Blr koskoca hlklya 
anlatmak istedi 

Mr. H. D. Sldebotham 
lzmlre gellyor •• 

!ngUiz matbuat aleminin en maruf ph
siyctlerinden Mr. Herbert Sidebotham'ın 

pek yakında lzmire geleceği öğrenilmif-

öğrendiğimize göre gerek defterdar- lhtiyarl,ak ta güç ıeydir. Hele laf an
lığın gerek muhaacbei hususiyenin vergi lamıyan einde bir kadın oluna, ona laf 
tahsilatında ıon iki ay iç.inde büyült bir anlatmak, deveye hendek atlatmaktan 
artma vardır. Artma nisbeti, hazine ve güçtür. Böyle laf anlamayan bir kadın 
vili\yet için yüzde 15 niebetine çıkmıo- ikinci ıulh ceza mahkemesinde şahit ola-

kendi aralarında konuştukları haki- istiyorum. 
kaderi erkek kulağına ayni şekil

de aksettirmekten pek hoşlanmazlar. 
Belki bunun için fikirler gazetenizin 

~ tir. Bu maruf lngiliz gazetecisi halen An- tır. rak dinlenmiştir. Hadisenin mevzuu, Cu-

eütunlarinda oekillenmek istedikleri 
zaman renklerini, özlerini kaybede
rek tuhaflapyorlar doğrusu .. 

Cin.iyet aynlıklarmın daha kü
çük yaftan baılıyarak kızlar ve oğ
lanlar üzerindeki tesirlerini anlamak 
için Froydu okumuş, ve anlamış ol

mak icap etmez. Biraz samimi ol

JI{ H Jll{ Kazanç vergisi sabıkalariyle bina ver- maovasmda yapılan bir izrara aittir. Ba-c · · · b l ·· 1 ldu kaıada hulunmaktndır. l11tanbul, lzmir 
emıyet ıçın unun JOY e o ~ 1 k' 1 T gisi tah8ilıitt yapılan takibat neticesinde yan Cihannüma da bu meaelede phit "' b'I kt h t• b' e faal ve Anknrada tel ıkler yapaca ~ \ a i.h 

gunu ı me e aya 1 ır m n 1 geniı mikyasta artmıştır. Şimdiye kadar olarak yazdınlmııtır. Hakim ihtiyar ka-
d Z. Ce · t l b su kiye hııkkında bir eser lııızırlıyacak tır. 

var ır. ıra mıye anca:: u - belki de iyi takip edilemediği için tah- dına sorduı 
l h 1 uk ti t hı.k Halen Sunday Times ve Oaily reler • . 

ret e mu teme 8 u arın, e 1 e- h 
1 

• • . • k h sil edilemiyen «harp kazancı• vergUen - Kaç yaeİndasİn) 
lerin önüne geçebilir.. grap cazete erının sıyaıı ısım mu ar- de taheil edilmektedir. - Efendime ıöyliyeyİm, ,?:evcim beni 

AYŞE BlRSON rirliğini yapan bu maruf gazeteci, ~zun e•Lı• Yunan muhar-L -.. 'nde alm"ıttı. Artık Bina ve arazi vcrgaeri taluil&h, 2656 .. ~ eoe 
ı;enelerdenberi, muhtelif gazeteu..rde l ora'dan ıen h ... •p ediver. 

numaralı kanunun ihtiva ettiği kayıt arın .._ 
«Scrutaton müstcan altında ııiyaal ma- _ Soyadın) 
k 1 1 · ı ··h k h • müsaadesi nisbetinde. halka gösterilen 

a e erıy e şo ret azanmıı. er ~yası . B • b tl't 
kolaylıklarla tahsil edilmektedır. Bazı - enım soyum sopum e ' .. 

mecliste bir devlet adamı gibi salahiyet- 1 d h .1• h .1. I k _ Anladık icadın. Neymiı o belli olan 

--=--
Prof es5r Tevfik 

lzmire geldi 
mak §8.rtiyle her kes sualinizin en Profesör General Tevfik Sağlam dün 
doğru cevabmi kendi muhitinde bu- nğır bir hastıınm konsültıısyonunda Lu· 
fabilir. lunmak üzere istanbuldım şehrimize cel-

. .. M )'er er e ta 81 at, ta 81 ı emva anunu 
le konuşacak Lır nufuz kazanmıştır. r. b' '-" I . .. .. .... 1 .. .. 926 onu söyle). 

u~um erme gore yurutu muştur. • 
11. D. Sidehotham lzmire, mntbuat - Ne olacak oğlum, işte ıoyum ıo-

9 31 yılları arasındaki bina ve arazi ver· 

v _ _ı k k d mi tir. Profesör, Dr. Abdi Muhtar ve 
- l'UIOın er e arasın a, - Genç F "k I\• h'dd' .1 b" I''- .. .. 

rta 1 l l b 
aı 'tu ı m ı e ır ııı:te uç saat suren 

veya o Yat ı o ma armm ence . . 
h• h · t' kt B' k d bır müşaverei tıbbıyede bulunmuştur. iz· 

umum müdürlüğünün tayin edeceği iki puml gileri kolaylanmıştır. 
mihmnndarla birlikte gelce.ektir. --=- - Üzme kadın beni. Iıim çok .. Soy• 

ııdı almadın mı), --=-- Kaput bezleri 

Prestijler. 
Baltalanmadan 
harpten sakınmak 
imkansızlaşıyor 

- BAŞTARAFI 1 INCI SAHtFEDg.... 
ce tahlil edildiği zaman görülür ki 
Japonlarm hodbince tahminlerde al· 
danmış olmaları pek muhtemeldir. 
Amerika yenilmez bir kuvvet oldu" 
ğuna İnanan Japon militarizminin 
hadden efzun bir kuvvet kazanma" 
sına endişesiz bakamaz. Diplo" 
masinin muvakkat uzlaşma tarzlaıı 
yeni aurprizlere kaptları açık bırak· 
maktadır. Amerika, bunu his· 
sediyor. Şu halde sulhu muhafaza 
arzuları, tehlükeleri görmeğe mani 
olacak mıdır} 

Bu sual yine Bay Roosevelt'in ağ" 
zandan cevabını almı§tır. Amerika 
Cümhurreieinin Yangçe hadiselerin· 
den evvel Şikagoda söylediği nutuk 
vaziyeti ne kadar ciddi telakki etti" 
ğini göslennİ§tİ. Bugün vaziyet bir 
kat daha ağırlaşmıştır. Zira Ameri· 
kan harp gemileri, Amerikan hayra• 
ğı, Birleşik Amerika "devletlerinin 
prestiji tecavüze uğramıştır. Ame
rika ve f ngiltere <<aman harpten sa" 
kınalım» diyerek Japon silahlarının 
tehdidi altında harp gemilerini Çin 
sahillerinden çekemezler. Bunu la" 
savvur etm('k bile bu iki büyük mil• • 
letin mutlak bir acz içinde kıvran· 
dıklarını kahul .etmek olur. Bay R<>" 
osevelt Amerikanm sancağına yapı· 
lan taarruz dolayısiyle t.arziyenin 
bizzat Japon imparatoru tarafından 
verilmesini istemiştir. Böylece her 
istenen tarziyeyi ve temi.nah kolay• 
lıkla veren, fakat bildiğinden hi9 
tatmıyan Japon ukeri tefleci.nin 
sözlerine itimadı kalmadığım gÖS" 
tenniştir. Bu tarziye verilmezse bir 
Amerika - Japon harbi mi olacaktır? 

Şimdilik böyle bir harpten bah· 
setmek manaaızdır.Amerika, Roose" 
veltin Şikago nutkunda iyma ettiği 
tedbirlere başvurmak auretile de bir 
tazyik yapmağa muktedirdir. 

ŞEVKET BlLGtN 

-=--
Sömikok F iatleri 
biraz yükseldi 

Sömikok flatleri bir lira fazlaaiyh 
24. 75 liraya çıkmlfbr. Bu fark, Zoogul ... 
daktan tzmire kadar vapur naVlunun• 
da raıtlanan artmadan ileri gelmiıtir. 

Kıı mevsiminde Zonguldak.tan lzmit 
için doğrudan doğruya vapur temin edi• 
lemediği takdirde bir ay sonra lzmiria 
sömikok ihtiyacı temin edilemiyecektir. 
Yapılan tetkikler maalesef bu neticeyi 
vermiştir. 

Halbuki f z.mirdeki melteplerin sömi• ıç e emmıye ı yo ur- ır ar a aş- f - • .. 
1 k ..ı_.. f d mirpalaeta misafir olan pro esor uugun 
ı oaıma men aate ayarur. Arka-

B. Veral 
, lstanbula dönecektir. <laılık bir hayat arkadaşlığı şeklin- Pazartesi gUnU seyaha

tinden dönüyor 
'YJY/a7.Z7J,,Z7.7.77:i0!7Z7ZZ"'"~AJ'J 

de ise menfaat barizdir. Bir it arka
daıhğı teklinde ise maddi menfaat 
kendini göetereccktir. His arkadaş
lığına gelince birbirine kartı sempa

tik olmayan İn9anlar zaten arkadaş 
olamazlar. Şu halde menfaatin be
lirmesi gecikmez. Y almz mefkure 
arkaclaılağı, yalmz inkılap yolunda
ki arkaclaılık. hissi bir tarafa bıraktı
rabilir. O zaman birbirine hissen 

- Bir insanın soyu, sopu pazardan 
Şehrimizdeki alakadar makamlardan alınmaz .. Para ile soy sop alanlarda asa- kok ihtiyacı henüı: temin edilemerniıtit 

hiri, vaki şikeyetler üzerine kaput bez- let olmaz, ben senin bildiğin soysuzlar· ve 200 ton radde8indedir. Eğer mele" 
leri hnkkında tetkikat ynpmaktadır. Öğ- dan değilim, anladın mı) tepler için piyasadan 200 ton eömikok' 

Londra, Berlirı ve BükTeşte. üzüm ku· 

HalkeVİ köşesi lnımunu nla.kadar eden mevzuları tetkik 

rendiğimiJ-e göre ıon günlerde garbi Ana - Çattık derde( Kadın kütüğe ıoy- temin cdilirae piyasanın sömikok ilıtiya• 
dolunun muhtelif ıehirlerinden, kaput adını yazdırdın mı) ana cevap verilemiyecelttir. Alikadar 

·sempati beslemesi imkan saz olan 
tiplerin bile ayni yol üzerinde, ayni 
hedef etrafmda toplandıkları, can
dan ülkü birliği yaptıkları görülür. 

Ben iddia ederim ki tabiatin biricik 
hayat unsuru olan bu arkadaşlıktan, 
bu arkada~lığm alakalı olmasından 

a;T,,,IZ7.x:xxz7J.7.7~1Z/.T~':7-XZJ eden ve hazı te,ebbüsler yapan T arit 

1 - 17 - 12 _ 937 cuma günü saat yir- miidürü B. Hakkı Veral Anlc:araya dön
'd r~ b k d kl"" .. b ll"k" t müştür. f ari~ direktörü Ankarada ikta

ın ı e ~ an ac;ı ıre oru ay a ı a-

bezleri Üzerine fazlaca müracaat vuku
bulduğu için piyasada kaput bezi azdır. 

Fakat fiatlerde her haftgi bir deği~c 
yoktur. 

- A. a oğlum, ıoy sop dediğin ağaç 
kütüğüne yazılır mı hiçi 

Hakim çolt uğraştı. Laf anlatmak fÖy
le dursun, beyhude yere vakıt kaybede-

rafından Ulusal ekonomi ve artlınna . sat vekaletiyle ve Laıvekôletle tema lar 
., b 1 fzmirdelc.i fabrikalar geceli gÜ.ndüzlü I ceğini anlıy~n hakim, n_iha.yet zapta ıoy-

hnkk d b
. k { .

1 
ı. yapmaga aş amıııtır. _ 

• ın a ır on er.ans verı eceıt. çalışarak pıyasanın ihtiyacını temıne ça- adı almadıgını kaydetttrdı ve esasa ge-
Ozüm kurwnu Almanyada bir an· 

2 - 18 - 12 - 937 cumartesi gtinti saat lı!lıyorlar. ~ildi. 
laşrna yapmı11tır. Bu anlaımaya göre Ta-

yirmide Evimiz temsil kolu tarafuıdan --=-- - Anlat bakalım ııu. iıi) 
Ana piyesi temsil edilecektir. Biletler ri müessesesi Alman piyasalarına mü- B. ff a11.met Dülge - Hangi i~!f· Ha. kocam vefat edeli 
şimdiden Halkevinden verilmektedir. him miktarda üzüm hazırltyarak s~vke- Y tam .. 
Evl.mız' herkese açıktır. dccektir. Bir müddettenLeri Ankarada bulun- K d L .. t k- .. . • . . , 1 - a ın çoıı; ugraı ınyorsun, oyu-
3 - Evimizde Dikiş nakış ve daktilo Üzüm Kurumunun kutuluk kereste ih- makta olun şehrınuz lıman ı:ılen umum nüzde bir zarar olmuş onu söyle~ 

kursları açılmıştır. Kayıtlar her zamnn tiyacı da tamamen temin edilmiştir. B. müdürü B. Haımet Dülge dün akıam - Allah var, korkarım, benim habe-
yapılll'. Veral pazartesi günii lzmire dönecektir. Ankaradan dönmüştür. rim yok .. 

" , .... .:.•~:·~ • ~ : •• ,·,~ : • 1 • ',' • • • • • ' • 

SiNEMASI 
.. - Çekil tö.Yle bakalım, senin kendin-
"' den bile haberin yolc) ~ 

Gelmiycn şahitlerin celplerine karar 
verilerek muhakeme talik edildi. 

--=-

BUGONKO SEANSLARDAN iTiBAREN O'C SAAT MUTEMADl ZEVK VE HE
YECAN iÇiNDE BIRAKACAK iKi BUYUK FiLiM TAKDiM EDiYOR 

Elektrik tarife komis
yonu toplanıyor 

-

BEYAZ ZANBAK 
iÇTiMAi - AHLAKI - HiSSi DRAM 

Elektrik kilovat tarifesini yeniden tet
kik ve tesLit edecek komisyon yakında 
toplantılarına batJıyacaktır. Komisyona 
belediyeden de bir &za i,tirak edecek 

makamlar bu iti ehemmiyetle tetkik et• 
meğe baılaOllflacdlr. 

Yurttaş 
Uzüm, İncir fındık giren eve 

iliç girmez. 

* Kileraiz ev, tatsız yuva. Ev 
kadını, yuvanı tathlandU'. 

* Faiz getinni1en para, 
lemi yen madene benzel'. 

Paranı bankaya yatll' ki İ.§
lesin ve üresin. 

* Kanı bozuk olan inıarun 
kafua da i1i İflemez. 

Kafanın eyi İflemesİnİ İsti· 
yorsan kantnı temizle. Kanın 
sabunu PortakaldU'. 

* Pehlivanlar ı:eytin yağıni 
niçin severler 1 En iyi kuvvet 
ıurubudıır da ondan. 

KAY FRANCIS 
Tar af mdan temsil edilen bu filim: Şataf ata aldanıp ta aşkını ı;ervetini ve beka
retini feda e~en bir kadmın ubrnbım ... intikamım taltlil ve tasvir etmesi itiba
riyle herkesin görmeai elzem olan bu mühim eaer: Çinin esrarla muhitlnde güzel 
(MANDALA Y) fehrinin tab;i dekorları içinde temsil edilmrçtir .. 

1 Vf' elektrik şirketi müdürünün i~tirakiyle 

1 

toplantılara başlanacaktır. ~ 
0 

Tarife komisyonu dün ticaret odasın-
ı elan bir geçim endeksi ile maden kömür 

* Çocuğunun .sağlam ve kuv-
vetli olmuını iıtiyoraan ona 
bol, bol üzüm, incir, fmddc, 

AYRICA: 

KAR YOK.ANIN UNUTULM/ J. ARTiSTLERI FRED ASTAIRE -
CINGERS ROGERS TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

VALS 
BAŞTANBAŞA ŞARKILI - ~ANSLI - VARYETELI COK ŞIRJN MUHrrEŞEM FiLiM 

I LAV ET E?i PARAMOUNT JOURNAL 

~- __,eri, BEY AZ ZAN BAK 3 ~ 6 - 9.25 Je:. VALS DALGALARI 4.15 - 1.40 Ja.. Cumartai,· PaztU ~' l .IS Je 
VALS DALGALARI ile bajlar. 

1 

fiatleri hakkında malumat i:ıtemi~tir. 
Kanaate göre dektrik lı:ilovat tarife-

1 sinde yirmi paralık bir tenzilat yapıla
caktır. 

--=--
Cunıaovasında 
sigara yok ınu? 
Cumaovıut okuyuculıırımıLdan B. Ha

san ~den aldığımız bir mektupla na· 
hiye merkezinde üç gündenberi köylü, 
Halk ve Birinci nevi ıigaralımnın bulun

. madığından fİÜyet edilmektedir. On 
: dört köy halkıntn sigarıuıız: kaldıima aıa· 
ret eden karii.mir. alik.adlU' dairenin ruı

z:an .dillatw cdp etnıektcdir. Biz: de bu 
qica titkiküü r~ ederiz. 

' 

fııltk, portakal, elma, kayısı 
yedir. 

* Bw~anla biriken paralar 
memlekete it yarat... Küçük 
artırma hesaplan bir araya 
gelince Uluaal ckonomillliz 
~ büyük bir kredi kaYftllit 
olur. 

* Bol, bol reçel 1e1en çocuk, 
kuvyet iliana muht.ç olmaz. 

Her Türk, yedi mala ku .... -
mak aaftfU'Cla ıönüllü bir 
~nlm·leder. 



17 iLK KANUN CUMA 1937 YENi ASIR ..l~YFA 3 

• 

Fransız heyetine Ankarapalasta ziyafet 

Heyet Çankayada defteri mahsusu 
imzaladı, Mareşalımıiı ziyaret etti 
Ankara, 16 (Hususi) - Fran.c:ız he- , zi ve binbaşı Sermet tarafından karşı-j ınagı. Milli müd faa vekili general Kiı

)'etinin geldiğini birinci tclgra!ımda bil- lanmış ve nskcri bir kıt'a ~elfun resmini 

1 

wn Özalpı, hariciye :ı.·ckili doktor T. 
dirmiştim. Heyetin muvasalatı hakkın- ifa etm~tir. Rüştü Arası ziyaret etmiş ''e bu ziya-

dalli tafsilata da veriyorum: Misafir heyet hudutta mihmandarları 1 retler iade edıhniştir. 
Suriyedeki Fransız kıl'aları umum tarafından karşılanmış ve heyet rcisi- J Misa!irler ordu müfettişi Fahrettin 

kumandanı general Hut7.ingerin baş- ne de huduttan itibaren seyahatleri Altaya, Büyük erkanıharbiye ikinci re

~anlığı altında altı kişiden mürekkep için hususi bir vagon tahsis edilmiştir. isi orgeneral Asım Gündüze, Ankara 
Fransız. askeri heyeti sabah saat 9.50 de Ankara, 16 (A.A) - Bu sabah şeh- garnizonu komutanı general Kemal 
fe}ırimize gelmiş ve Türk - Fransız bay- rimize gelmiş olan Suriyedeki Fransız Gökçeye knrt bırnkmışlardır. Ve öğle 
raklariyle donatılmış olan istasyonda kıt'aları umum kumandanı general yemeğini Fransız büyük elçiliğinde hu

Ankara garnizonu komutanı general Ke- Huntzingerin riya~etindeki Fransız as· susi olarak yenıişlerdiı·. 
ınal Gökçe merkez komutanı Albay De- keri heyeti saat on birde Çankayaya gi- Bu akşam saat yirmide büyük erkanı 
mir, büyük erkanıharbiye harekat, is- derek defteri mahsusu iınzalamı~lardır. harbiye reisi mareşal Fevzi Çakmak Uı
tihbarat şubeleri direktörleri Feyzi Me- Müteakiben general Huntzingf"r büyük rafından heyet şerefine AnkarapalasUı 
negüç ile Muhtar Ulusoy ve Albay Ra- erkanıhnrbiye re.isi mareşal Fevzi Çak- bir akşam yemeği verilmiştir .. 

Pra g çoşkunluk içindedir 
........................................................ 

B. DeJbosa yapılan büyiik kabulün 
sebebi iki millet arasındaki ahenktir 
Adsız halk kütleleri heyecanlarını meydna vurmuşlardır 

B. Delbos Varşoııada karştl.amrken 

başlarken bayraklar, levhalar ' 'e projek
törler altında kabaran halk kalabalığı 

200.000 k işi kadar tahmin ediliyordu. 

·1~ 

ııun ııakerleri, F ranııada harbelmiş olan 
Lejyonerler ve ııokollar B. Delbosa ta

zim rcsmindf"' bulunmuşlardır.Saat 10.30 
da B. Dclbos B. Krofta ile birlikte mcc;-

-=» 

. 
·~ 

-1 

•• 

SON.·· H~~;~R . 
·" ~ . . .· .. " ~-- '... ....~ . " 

Istanbulda mahliit yağ 
yapan otuz fabrika 

lstnnbul, 16 (Hususi) - Hnyt1t pıı.hı:lılıV,ı ilr. mücadele için lst:ınbu1da yi
yecek nıaddelerinin kontrol 'e tcft:.,ı ıklnştırılmı"tır. Bilhassa Eminönü knv
ınakamlığı lokantaları. fırınları giındr uç dört defo Lontrol ettiriyor. Mahlut 
yağ yapan otuzdan fo:ıla gizli fabnka me)dnn.ı çıkarıldı. Bir fırında da için· 
den fare çıkan ekmek bulundu. Sıkla,tmlan bu kontroller sayesinde lstanbu
lun pis yağ yemekten kurtulacağı ümit olunuyor. Yeni bir 

Landrumu? Demir ve çelik 
..., 

yasagı 

Pariste 
katilin 

vakalanan 
"arkasında 

kanlı bir mazi 
meydana çıkıyor 

Paris, 15 (ö.R) - Znman•n en kor
kunç k::ıtili olarak tavsif edilen Alman 
Eidman h::ıkkındnki tahkik::ıt ilerledik
çe yeni VC' meraklı safhalarla karşılaş
maktadır. Ka lin suç ortakları arasında 
hir de Hen ' Triko adında genç. güzc1 
bir ]\nçlın 'ardır. Bu k dm masumiyeti
ni iddia ctıniı olmakla bcr<>hE'r şimdilik 
mc\'}rnf tutul•naktadır. Katilin evindr 
bulunan 'kadııı ç.ıım ır~. rı uz rinde ."' '
be~ Flofld, Jantin gibi kadın markala
rı Vfrdır. Ayrıca Üzt'rinde bulunan bir 
cep def terinde kırk kadar kadın L<:mi 
görülmüştür. Zabıta yeni bir Landro 
karştsında mı bulunduğunu z3nnetmek-

l~t.. 

Almanya inş~ sanayiinde yalnız 
kendi bulduğu madeni kullanacak 

Berlin, 16 ( ö.R) - Ekonomi nezareti bir emirname neşrederek bütün Al
manyada demir ve çeliğin garaj, telefon lrnbinası, gazr.te kö~kü, ziraat alatı 

ve diğer mümasil inşaat ve imalatta kullanılmasını menetmiştir. Bu emirna
me yıl başında tatbik mevk.iine gir<-ccktir. Bütün bu i ler ve diğerleri için tft

mamen Alman endüstrisinin İmal ettii;ri maddelerden istifade edileceği tasrıh 
edilmektedir. 

Flanden Berline siyasi 
anket yapmağa gitmiş 

Paris, •J 6 (ö.R) - Berlinden r.elcn B. Flnndin Almanyadaki temasları
nın aah~i olmadığını \'e Fransız· Alman munnsebetleri hakkında Alman otori· 
leleri nezdinde siyasi bir anket yaptı" mı bildirmiştir. Bu temasların ne neticr. 
verdiği ı.ualine cevaben eski başvekil demiştir ki: clki memleketin görüslcri 
arasında büyük ayrılıklar olduğunu v,ördüm. iki milletin bu ayrılıkları bertn· 
raf etmek için karşılıklı olnrak ne gıbi tavizler ynpabıleceklerini ve ne gıbi 
taviz1Ni de yapamıyacaklarını tayin edebilmeleri için bu ihtil~flardan habn
dar edilmelerini lüzumlu görürüm. 

Beynelmilel toplanma cemiye tinde 
boykotaj işi tetkik edildi 

Londrn, 16 (A.A) - Sulh için beynelmild toplanma cemiyetinin icra ko
mitesi clün Vikont Cccilin riyasetinde bir toplantı ) npmı~Lır. Komite 19 38 
"cnesindc Cenevrede sulh ve Milletll"r Cemi) eti lehinde propagnııda tetkikaıı 
İçin kadrolar vii<'uda getirecek hususi bır mektep ihdasınıı ve her memlekelk 
vila) etlerde bu knbilden terbiye ı. c propaganda mC"rkczlcri k"lisine karar ver-
miştir. 

icra kömİtcsi Japon emt('a ına it r"ı bl"ynelmilel bir bo) kotaj ) .1pılması i i
ni de tı-tkık etmiştir. 

gönderilen komisyon Suç ortağı olara'ı: l aka1, "'l Rene 
Triko il<' diger bir kadın cO b"zi tehdit 
ediyordu, Diyorlar. Kızların va7.ifcsi 
dnaycticn sonra dchlleri ortadan kal- - B~T A.RAFI BEŞtN~l. SAHİFEDE • j letk~l ettiğ i ha_lde bu in ti_habaAh 
dırmak ve kan lekelerini temizlemek proje Mılletler devaırı tarafındsn tanzım e d e n talımatnamenm ala· 
imiş. gayri resmi surette ve yalnız ma- kadar dev letlerden bir iyle d aimi 

Zabıta bir de ~arısın kadın aramak- lumat husulü için Türkiy e hükü- te m a s v e müıavere halinde bulu· 
tadır. Ru sarışın bdının da işlenen ci- metine bildirilmiş v e konse y rei- narak hazırlanmıs olmasına m • 
nayct serisınde mühim rolü olduğu tah- s inin tasdikinde n sonra mandater kabil ay • d d 1 • k d "k" u 
min ediliyor. hükümete " tatbikatına geçilmek · nı erec e e a a a ar 

1 ın· 
üzere re~men teblı·g- edı" lece~İ ila- ci devlet olan Tür k iye ye gayri r es· 

Paris, ıs {Ö.R) - «Öldürücü> laka- • • mi ve malumat husulü zımnında 

Pnris. 16 (ö.R) - Fransız mahfil
leri 8 . Delbosun mcTl.:.ezi ve şarki Avru
padaki devir seyahatinin son merhalesi 
olan Çekoslovakya ziyaretinin ehemmi
yetini göstermektedirler. Bunlara göre 
bu gibi temaslarda ehemmiyeti olan yal
nız diplomatik temaslar de~ildir. Adsız 
halk yığınlarına için için beslediği duy
ırunları göstermek hususunda \'erilen fır• 
sat ta hazan ayni derecede ve hatta da· 
ha ziyade hesaba katılacak bir şeydir. 
B. Blumun B. Masarikin cenaze töreni 
münasebetiyle Çekoslovakyada geçirdi· 
ii günleri takip eden bu yeni ziyaretin 
mesut nrticelerinin pek bol olacağı tah
rnin edilmektedir. 

bı verilen müthiş cani Eidmanın yeni veten beyan olunmu,tur. 
hu! asker abidesine giderde. çelenk koy~ HOKOMETtMı·z bildirilmi ş olmasını h iç b ir veç-

kurbanlarının keşfi bekleniyor. Şimdiye 
Paris, 16 (ö.R) - cPopulaire> ga- mu"tur. Bunu müteakip bclediue kona· T ALi M T 1 hı"le kab1°lı

0 

tecvı·z 0 o··rm
0 

•• 

GAZETELERiN TEFSiRLERi 

ADSIZLARIN HEYECANI 

... J kadar meydana çıkarılan a1tı cesetten A NAME N N 1'> ıyen cum· 
zt:tesine göre Çekoslovakyada B. Delbo- ğında şerefine bir kabul resmi yapalm ı' başka ortı:ıdan kaybolduğu bildirilen iki TANZİM ŞEKLiNi huriyet h ü k ümeti M illet ler Cemi· 
sa yapılan coşkun kabulün sebebi yalnız ve nutuklar söylenmiştir. B. Delbos te· kadının da ayni adam tarafından öldü- PROTESTO E TTi ı yet i umu m i katipliğine t a kip edİ· 
mazinin hatıraları ve Fransa ile Çekos- kk · d · · k" B · 1 b l k t t tt " w • §e ür f:tmış ve emıştır ı: c enım ncs- rüldüğü tahmin edilmeh.1.e ve cani ta- ıen u usu e ar,ı pro e s o e ıgı· 
lovakyanın tesanüdü degwildir. Bunun da· M "ll l • · k ] ' t ı· t •· · d k t'• limden bir Fransız için harp esnasında rafından gömülen cesetler araştırıl- ı e l e r cemıyetı arar arın ın nı ve a ıma name uzerın e a ı 
ha derin sebepleri vardır. iki millet ayni kendiliklerinden Fransa için kanlannı maktadır. Son olarak karısının cesedi tam o la rak tatbik i için intihaba- kuyudu ihtiraziy e serdeylediğini 
prensiplere bağlı bulunmakta ve istik· feda rdcn ecnebilerin hatırasından daha mrydana çıkarılan B. Teler cesedin kii1 tın cereyan tarzı e hemmiyetle na- bildir en b ir te lg r a fname gönder· 
hali ayni şekilde karşılamaktadırlar. he> ecanlı bir hat ıra olamB7.> Pdilınesini istemişse de Fontonebleu'da z ara itibare alınacak b ir merhale mİftir. 
Prag Avrupnnın kalbindedir. Eğ'"r Av· huna ait te!;isat olınadığınclan B. Teler 

BAY HOD7.ANIN SöZLERl rupadaki bugtinkü kabu!I dağılıp ta Av- Fontincblcnu mezarlığında karı~ma bir 
rupa milletleri arasında İş birliği müm- yer satın almıştır. 

Başvekil B. Hodza da söz alarak de-

-
A.Ajansı Yangın 

kün olursa Çekoslovakya genç milleti (Resimler, suç ortağı olarak yaknla-

Çek halk yığınlarının soğukluğunu ve bütün tehalükiyle bu ahenge katılacak- miştir ki: c'ı'imıi senelik bir istiklalden nan gii:l'l Rene Trikonım sorgusu ya-
tır. Çekoslovak)•a 58;;lam prensiplere da· ı:ıonra Çekoslovakya Fransaya kar~ı pılırkcn alınmış muhtelif po.:lardır. Btı 

Bir tebliğin keşide
sindeki yanlışları 

tashih ediyor 

56 ev yandı 
Kızılay yardım ediyor lıi!ılerini dışarıya vurmaktaki çekingen· .. 

}iğini bilenler için B. Dclbosa gösterilen yanan ''e mevcudiyetini geçici tesadüf- yıılnız muahedelere ddyanan taahhütle- ı:ak'anm Parist.e t•c biitiin Fransada 
ltabul bütün Çek milletinin Fransaya lcrin üstünde tutan bir millettir. rini değil, ayni zamanda siyasi ahlaktan ııvandırdığı heyecan hala deı·arıı edi- Samsun, 16 (A.A) _ Vez.ir köprU· 
larşı dostluğunu isbata kafidir. Halkın «Figaro> gazetesinin fikrince B. Del- doğan bütün taahhütlcrir{i yerine getir- vor. lç sa1ıif Mlli=de misli az göriılcn bu Ankarn, 16 (AA) - 8 Birincikanun nün Göl köyünde bir yangın çıkmış ve 
bu teznhürleri daha hudutta başlamıg- bosun BB. Beneş, Hodza ve Krofta ile meğe hazırdır.> Fransanın sulh lehindl"ki ı·ak'amn tafsilatnıa ait bCL§ladığımız ya- tarihiyle iktısat vekfıletinden gönderilmiş 139 evden 5G sı kamilen yanmıştır. Sam-

•• •o Wo 1 1 h" lı: 1 d V•ı k zmın dcı·mıum oktıytmuz.) 1 bl•WO k 'd o d b h h A 1" • k db 1 1 tır. Oradan itibnren bütün istasyonlar goruşecegı mese e er ıç te o ay cgı - r.!'erine Çekoslova ·yanın iştirakini bil· o an te ıgın Cljl esın e azı at ata- sun vn ısı gere en te ir erin a ınması 
Fransız bnyrnklnriylc üslenmişti. Brntİs· dir. Avrupa on sekiz senedenberi Al- dirdikten sonra B. Hodza memleketinin lan görülmüştür. Yanlış bir anlayışa için hadise mahalline gitmi§tir. Kızılay 
lava da, yani Slovakyanın merkezinde nır.nyanın dnimi hırçınlığı karşısında ha- Almanya ile de bir anlaşmaya varmak Kamutay da meydan vermemek üzere alakadarların tarafından yangından müteessir olanla· 
co~kun tezahür yapıldı. Moravyanın kiki istirahat vermiyen bir sulha tabidir. arzusunu tı-yit etmiştir. ellerinde bulunan tebliği aşağıdaki ııu· ra yardım temin edilmiştir. 
merkezi olan Broda ise nrnnzarn heye~ Bılhassa şimdi Almanyanın ihtira!!larını Ankara, 16 (1-\.A) - B. l\1. Meclisi ıette tashih etmeleri ric;a olunur. M 1 d B. Delbos öğle yemeğini reisicümhur V 
can Vt'rİci bir şekil almıştı. Resmi zat· Çekoslovak ... ·a tarafına çev·ırdı";;ı· anla•ıl- diin Refet canı tezin reioıliğinde toplanmış 1 - 3 numaralı benci izahının c fıkra- ug a a " ., .,. B. Benrş nezdinde yiyerek uzun müd-
ların arkasında halk yığınları, askerler, maktadır. Çekoslovakya Almanlarının, ve gümrük tarife kanununa bağlı tarife- bında çalışma saatleri ibaresi çalışma sı· 

det görüoımüş ve saat 18 tc Fransa se- · 35 ı · · · d •· · ·ı ı l k EİvillN, sokol teşkilatı, jimna~tlıır, mek- yani Südctlerin muhtariyeti meselesi va- ., nın ıncı pozısyonunun egıstırı me- ra arının o aca tır. z • h ı • 
faretinde Fransız kolonicini kabul etmi,- si ve devlet demiryolları ve limanları 2 - 6 numaralı bend hakkında fık- eytJ 0 m 3 SU ll• 

tepliler B. Dclbosun şahsında Fransayı him bir şekil almıştır. Alman propagan- tir. 
alkışlamağa §İtap etmişlerdi. Tren saat dnsının daimi tahrikleri karşısında bu umumi idre~inin teşkilat ve vazifl"lerine rnsının sonundaki ihtar ücretin mukannen Muğla, 16 (A.A) - Ilin her tarafın-
16.30 da Pragn geldı·;;1• ... nm"n bu go··s- I · h ıı· d v •• dair kanunun 25 inci maddesinin tadili olarak haftanın hangi gu''nünde ve)ra a)'ın d h d . . M 

6 .... .. mese enın a ıne ogru yurünmesi hiç a zeytin asa ı sona ennıştir. illsta.ı 
teriler daha resmi bir şekil aldı. Harici- le kolay olmıyacaktır. ~'.Z7.Z77..///.L7.Y.Zh'T/.7777 /~-, hakkındaki kanun layıhalarının ikinci l:açında sııat kaçta ve işyerinin neresin- ki yağ fabrikaları ile zeytinci köyler<M 
Ye nazırı B. Krofta ile diğer birçok na- PRAG KAR ALTJNDA § Atat Ürk muzakeresi > apılarak kabul edilmiştir. de \•erildiği de tasrih edilir şeklinde ol- ve kamunlarda mevcut yağhaneler ,.. 
2:ırların yanında B. Dclbosun ziyaret et- ~ 20 Jl kteşrin 19 34 tarihli pa11aport ka- mak lazımgelirken bir satın eksik olarak 

·w "' "-' nununun 16 ncı maddesini deg';i.,tiren ka- ne .. redı'lmı".,tı"r. aliyete geçmişlerdir. Zeytin budama Jti-
lıgi biıtun memleketlerin sefirleri de ka· Prag, 16 (ö.H) - Bu sabah karla N y 1 f "' " v " t k h l:ı N atandaşların te gra - :-...; ııunun birinci maddesine bir fıkra ila- 3 - i numaralı bend hakkındaki iza- ne mm a anın er tarafında başlanlll1f'" 

ulde hazır bulundular. Gece karanlığı örtülü olan şehirde Çekoslovak ordusu- N ların"" teşekkUrlerı"nı· l'\ • d . k d tır. Bu ayın sonlarına dog"ru Bocl ... .-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ " ve~ne aır ·anun liyilia~ hakbn aki ~nAhkraınndaiwerindekcl~e~b>e- ·~ , il\ ~ blldlrlyor hiiküınetin bu mevzua dair teklif edece- rinin suretinde düzeltilmek icap eder. kaza merkeziyle Mumcular kamun 'fr\"'1 

Dünya sinemalarında b ir in c ilik mükafatını a la n ~ Ankara, 16 {AA) - Riyaseti ti kanun luyıhas ı ite birlikte müzakere 4 - 9 numaralı berıd hakkındaki iza- kezinde köylüye budama kursları 'i 
D E N /

• Z D E V ı• N cümhur umumi kfıtipliğinden: edilmek üzere encümene iade edilmiştir. hın başlangıcı şu suretledir: lacaktır. lkınci kanun ayı içinde 
Sek izinci arttırma ve yrrli malı Kamutay cuma günü toplanacaktır: 9 numaralı bcnd hakkında: iş yerinin mıntakamn 1 ı U"TI görülen yer1erin 

haftası münasebetiyle yurdun her JrJanda _ Jtalya mahiyetinegörein:zibattedbirleriveşart- de bu kurslar 'm olunacaktır. Sinemanın en kuvvetli aanatkarı 
Viktor Mak_Laglen_- Presto n F os te r :. Donald V ood s 

LA DAM o KAMELYA 
Cihanın en sevile n , e n büyük ik i artisti 
GRET A GARBO - ROBE RT TA YLOR 

Renkli MJKI - FOKS JURNAL 

bugün LALE sinemasında Hepsi 
~----·ı-................ -=~·4~--------'~ 

tarafından Atatürke vatandaşların !arı sayılacaktır. B J d 
samimi duygularını ve ekonomi ala- Roma, 16 (A.A) - Irlanda hüküme- Otobüs işinin c g fa 
nındnki uyanıklık ve ilerleme se- tinin Romadn bir siyasi mümessillik ih- Torpidosu denize lndirlldl 
verliğini gösteren bir çok tel~raflar 1 da!;ı hakkındnki kararı Italyada hara- tahkiki icin Antc . 16 (AA) Yugo lavya baş-
gelmektedir. Bundan çok mütehas• : ı :~e ka_rşılnn":ıştır. Çünk~ Irlanda bü- lstanbul, 16 (Hususi) _'_ Otobüs ruh- vekılinm 7.C\'Ct' ı Sto; .ıdinoviç 

llıi sis olan Atatürk tcşekkürlerinin yuk Brıtanya ımparatorluguna mensup sati~ esi için tetkiklerde bulunmak üzere bu ayın ~ ırmi u \"j a do-
Anadolu ajansı vasıtasiyle iletilme- ilk devlettir ki, Italyanın Habeşistan dahiliyı; vekaleti mülkiye müfettişll"rin - 1 ıınnma<;ı he,.abına ın an Bel· 
sini emir buyurmuşlaTdır. i.iwrindeki hrıkimiyefni tanımak üzere ı den B. Alı Seyfi ile B. Abidini mt"mur grad torpıdosunun <ll"nıL ındırılmeai 

\.f'WZ2'!"iO'":cq;;&onoSC• ~ 1 bulunuyor. etmiştir. ınc-rası nınd h· z r hulun nu~tur. 
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lktısat ve tasarruf 

haftası 

Deliler koğuşunda 

Kastamon o· umacı ığı 
niçin ölüm halindedir? 

Türkün gözü bin bir nurla aydınlanır
ken ruhundan taş:ın her arzusu gibi bel
iki en önde gelen bir ihtiyacı acıkma gibi 
duydu. Her ufkun ayn bir rengi, her 
semanın başka yüceliği, her gözün ken-

Bir mahkiim: Ben deli 
değilim diye bağırıyor 

Kastam.onunun ekonomik vaziyeti ne· 
Cltr? 

Bunu eaa1ı olarak tetkik etmek ih
tiyacını duydum. I1k önce dokumacılık. 
dilckatfml ce~beıtl. Kilçilk bir tedklk ya
pı.ııca anladım kl Kastamonunun doku
macılıjı bugüne kadar bUyilk zorlukla 
yqıyabihniftir. 

Maamaflh bir çok allelerln hlli ge
çim vuıtuı olan dokumacılık tamanıen 
blr ev sanayii halindedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . dine has sempatisi ve sıcaklığı vardır. 

Kastamonu kadını 
Kastamonuda, işsiz erkeğinin çalışa

bileceği bir basma kombinasının, bir 
urgan fabrikasının bacalarından duman 
tüttüğünü görmek istiyor. 

Kastamonuda. E~macılık ink;şaf et
mek üzeredir. Fidancılık vilayetin bü
tün ihtiyacını temin etmiştir. 

• • . .. • 
Her millet te kendi adı ile anılır. lşte 

TORK milleti bunu çok yakından duy-
• : du. Bir zamanlar başı başka, ayağı başka 
• · ı üstü apayrı olan TüRK kendine hitap 

etti: 

- Ben neyim? Ne olmalıyım? 

Mağazalar bizi anmıyordu. Dudaklar, 
ko:ı.mopolit dudakları bizi aramıyordu. 
En kibar bayanlar Ingiliz malı geymekle 
biraz daha inceldiklerini sanıyorlardı. 

Bazı çiçekleı· vardır, her toprakta bit
mez. TüRK kendini kendi benliği içinde 
görünce ihtiyacım gene kendinde, aşır
lar:ın bin bir seyrini omuzlarında taşı-

Sabahleyin sıhhat müdürlüğü yoku-

ıundan apğıya iniyorum. Demir par
maklıklnr arasından bir adam sesleniyor: 

- Arkada11. bana bak ..• 
Duruyorum, b&fl beyaz eargılarla sa

rılı, gözleri küçülmüş, kırk beolik adama 
bakıyonım. Buruı, memleket hastane
sinin mahkUınlara ait koğuıudur. Henüz 
hüviyetini tanımadığım adam bana se
lam veriyor: 

- Tanımadın galiba, diyor, Hani Yali 
tbeylo hapishaneye gelmiştiniz. Gaze
tede çalıoırsın değil mi> 

- Evet .. 
- Beni yaz. be.. Bi.z de yazılacak, çi-

Kastamonulu kadın, dolruınactlık.ta 
asırlarca evvele ait göreneği muhafaza 
etmiş ve ondan zerrece ayrılmamıştır. 

Hattı zarafet bakımından bUyük anne
lerinin zamarundald dokumalarda görü
len inceliklerden bir çoğunu bile kayb. 
etmi§tir. Bir vakitler her köylü ve şehirli 
kadını gibi bu bakir yurd parçasının ka
dını da evinin dokwıın ve geyim ilıtiyaç
lannı kendl elinin emeği lle temin edi
yordu. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yan kalbinde buldu. Şimdi biz biziz. Gll
neşi gecede aramıyoruz. Gözlerimizi ne
reye çevirsek kendimizle karşılaşıyoruz. 
Üstümüz, ruhumuz bizi tarlada, traktör
de biz.i, dudaklarımız bizi anıyor. 

zilecek adamız. dert dedin mi bizde .. Ne
clen çiğneyip geçiyorsun> 

Kastamonulu kadın diyor ki: 
- Avrupalının makine ile yaparak 

yurda ucuzca yolladığı bol bol basmalar 
kadınlarımızı !antazlye alıştırdı. işte bu 
sebeple Kastamonu dokuma sanatı .sön
dü. Günde 16 saat göz nuru dökerek elde 
ettiğimiz top top k~larımızı değersiz ~ 

fiatlerlc satmağa mecbur oluyor ve va
lutlarımızı hiçle öldürüyoruz. 

Ihtiyar bir kadın, bana, Kastamonud::ı 
kadınların dörtte UçUnün evlerinde te.z
gahlardıı nk.,.tıam karanlığına kadar ku
maş dokuduklarını ve bir çoğunun, işsiz 
kocalarını bu işle beslemeğe mecbur ol
duklarını söyledi. 

l 
TORK milleti bir kalpse ekonomi, ta

sarruf bizim kendimizde, iizümüzdedir. 
Bu duymak, kendimizi duymak gibidir. 

Kime sorsanız milletini, memleketini 
sever. Lakin. bu se\•giyi göni.illerinden 
ta.tb'k sai;asını 'akıtlı~ları zam3? en gü

zel bir; ş~ilde f;endini gösterir.Rulı ken
dini ictc görür, Işte ... Vatanda ... Ruhu . ,,n . . 
temit olmak gerektir. 

GÜLDEREN IŞINA.K 

... 

Bir mahkUınla bu tuhaf tanışmamız 
) oldan geçenlerin nazan dikkatini celbet
miş olacak ki, iki. dakika içinde kadınlı 
erkekli birçok kimseler sokak.ta toplan• 
rnıştı. Mahkum bu vaziyete fena. halde 
içerledi: 

- Deli mi eeyrediyorırunuz burada) 
Yoksa Karagöze mi geldiniz) Ben.ve ar• 
kada§ım - galiba beni kastediyordu • deli 

değiliz. Deli olan sizsiniz. Bizim doktor 
dn delidir ( 1). Milzhaı: Osman da deliqir-. 
{ 1) Şu dünynda bi'l'kaç akıllı kaldık.Bizi 

yalnız bırakın, iki çift liıkudı edeceğiz. 
Ortalık tenhala~ınca mahkum deTdini 

nnlatmağa başladı: 

Sarhoş olunca - Bana adiyle eaniylc arabacı Fet-

basmrs 
tah derler. Heni poliste kaydım da var. 

narayı .,. Parmak izinde resmim de var. Dünyada 
Türk ceuı kanununun ikinci faslı ka- bir alay arkada§ım da var. Tanıdıklarım 

Kastamonu ticaret odası heyeti bahat nevinden olan suçlara tıittir. Bul arasında valiler, mebuslar, doktorlar, 
macılıE;a büyiik ehemmiyet verilmeğe fasılda en ağır hiikümler sarhoşluğa ait avukatlar ve daha birçok kimseler var. 
başl::ınmı.şlır. Verilen bu eheınmiy.ct sa- o!nnlnrclır. - Kimi tanırsın sen, adını söyle .. 
yesinde Kastamonud::ın son iki yılda tam 571 inci msdd~ pek hafif geçer. Fakat - Terzi Lütfiyi tanırım. Manisa meb-
altı milyon kilo Elma ihraç edilmiştir. 572. 573 üncü maddeler, mükerrer sabı- usu' Bay Turgudu tanırım. Seni de tanı

Bunu sevinçle kaydcd"rken burada fi- kalılar kin ağır hiikümler kaydetmek- rım. Baıkalarını da tanırım. 
dancılığ:ı ntfolunnn önemi d" ı:u sur:!tlc tedir. - Manisa mebusu Bay Turgut ta seni 

.rnlatmak mümkün olu.~: . r 1 Bu madde hiikümlerinden galiba ha- tanıyor mu) 

To~ra.k VC' h ; .::nın ınu~aı~ ~ulunmn.sın-, beri olınıynn Mudanyalı Ali adında ~ir - ister tanısın, ister tanunasın. Ben 

Adıyla aaniyle arabacı Fettah oldu,f\l• 
nu söyliyen bu adam elini cludaklartn• 
getirerek bir c~un i~reti yaptı ve ce"8P. 

verdi: 
- Sen ne patavataız adamsın be.Şifll" 

di görürlerse beni fena halde ulatırlaf· 
Hiç aabah kahvaltıst yerine dayak yedi• 
ğin oldu mu? 

- Hamdolsun olmadı. 
- Böyle söyleme, sakın biraz faxl• 

dü:ıüneyim, 11kılayım deme .. Sonra seni 
de memlelcct hastanesinin deliler koilJ" 
fltna atarlar. Maazallah bir kene düt• 
tüten sonra istenen peygamber kad~ 
akıllı olduğunu iddia et.. inanmazlar .. 

- Doktorunuz kim sizin~ 
- Doktor mu> dedin. l~te ben d• 

bunu konu:ımak. iııtiyordum. Bizim dok• 
torumuz, üç tane hademedir.Allah ömU~ 

ler verein. Hademeler de gelmese insan 
yüzü göreceğimiı: yok.. inan olııun kf, 
memleket hastanesi cleliler koğuıund• 
rnevcut lmk kiıiden hiç biri deli değildir. 
Laf dinliyen yok yL Geçenlerde valiye 

maruzatta bulundum. Derdime çare bu• 
lacağını vadetti. Bunun Üzerine beni ha.c 
pishaneden nlarak deliler koğuşuna ya• 
tırdılar. Meğer ben deli imişim.. Mü§&• 
hede altına a!ınacakmışım . 

Avazım çıktığı ktıdar bağırdım: Yah1' 
deli değilim, dedim de güzel bir ısla

1

ttılar~ 
Şimdi sizden istecliğim fUdur: Beni ga• 

zeteye ynz... De ki: Menlleket hastanesi 
deliler koğuıunda arabacı Fettah adında. 
bir garip adam var. Bu adamı deli diy• 
içeri attılar. Kendisiyle konuştum diy• 
yaz. Alcılh olduğumu da ilave etmesini 
unutma .. 

Deliler koğuıunun akıllı misafirine 
hunları gazeteye yazacağıma söz verdim· 
Söz veridiğim için vadımı yerine getiri• 
yorum. Ancak asabiye doktoru olma• 
dığım için akıllılığı hakkında garanti ve• 
recek değilim. Belki de alakadar dnire, 
bu hastanın doğru veya yanlış iddiasiyla 
alakadar olur. 

• • 
1 

• am, .,eçen gwı il.layı guze ce u u e- p k. . . b d d.an ıst !. d~ l''Mer •k )'C'tı!':tırılen Amasya 

1 

ad .., .. k-r .. 1 ı··ıs··l onu tanıyonım ya .. Yeter, artar bile .• 
c-ınsı f'Kastnmonu Elma> .arının ıç ve ı' b. b U l .:ı··rt 1 v - e ı ne ıstıyorsun en en~ ADNAN Bt~GET mşve ır.~a ayna ~araEuo yon~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::!sapi~.;:a~:11~::ın~ö~~i~:u:a~;~fm~!~ zında: Sulhçu mı·ııetler bı·rıı·g"" ı· - Off{ .• Yumurtaya can veren kocrı 
müs:ıit b·r surett~ ka:-sılandığından f i- Allah! 
dnncılık ta o nishelte ehemmiyet ka-
zanmıştır. Kastamonu merkez kazasımı 
10-12 kilometre kadar bir mestlede hu-

1tın :ın ve evvelce ziraat mektebi olan 
ciftlik binası bu işe tahsis edilmiş, bura
da y~~tirilen Elma fidanlarının s:ıyısı 

Diye şiddetle bağırmıştır. Tabii bu va- - BAŞT~RAFI 1 INCI SAHlFEDE-

1 
sir yapmı§tır. ltalyan gazeteleri ltalyanıı:\ 

ziyet umumi yol i.izerinde olduğu için Sulhçu milletler Milletler Cemiyetinden çekilmesi dolayı• 

gelip geçenlerin rahatini bo1Jnu~ ve her ler Cemiyeti haklunda malum olan va.- siyle bu yeni vaziyeti Yugoslavyanın ho~ 
kesin gözleri arabaya çevrilmi§ti. ;riyetini bir daha tasrih etmiştir. Leh hü· sapta tutmağa mecbur olduğu hakkın• 

• 
Kaatamonuda ihraç i~in iılenen dmalar mühim mikyas~~ ~:tırılmıştır. Bu fidan-

Kendini bilcıniyecek kadar sarhoş, küıneti Milletler Cemiyeti pÜtmdaki ba- da cSamopravu tarafından ne§redileıi 
narn atan bu adam hemen cünnil me~- Zl maddelerin kendi harici siya.setinin ana mütalaayı tamamiyle haldı bulmaktadır• 
hud mnhkemesine sevk olunm~tur. hatlariy)e taaruz ctmemeııi kaygmm iz:- lar. Kastamonlu kadın, şimdiki s~yına kuduklan kumaşı diledikleri yere götü- 1 1 ·r her sen~ koyluye parasız ve yahut 

mukabil çok az gelir temin eden bu sa- rür satarlar... Kazançlarını bu suretle l çok ehemmiyetsiz bir bedelle tevzi olu~
natın büsbütün yok olmasına da razıdır. temin ederler. K.astamonuda bu İ§ tama- makta ve bu suretle halkın meyvacılıga 
Yeter ki Kastamonuda erkeğin çalışabl- men aksinedir. Her dokuyucu kadın bir olan rağbet duygusu l 'Pkseltilmektedir. 
leceği bir basma kombinasının, bir urgan ticarethanere bağlıdır. s~rmaye ticaret- Bundan başka fıd.ancılığın bulunduğu 
fabrikasının bacalanndan duman tüttü- hanenindir. Kadın ipliği bağlı olduğu ti- Gol köyünde b:ızı şahıslar da kendi hu
lünil görsün ... Sabahları işçiyi ~ başına carethnneden alır kendine bir hesap aç- susi fidanlıklarında yüz binlerce fidın 
çağıran düdük sesleri işitsin... tmr. Aldığı malı dokur ve ticarethaneye yetiştirerek :satmaktadırlar. Devlet fi-

Suçlunun dosyası tetkik edildL Sabıka har etmektedir. 
fişinde ayni suçdan iki sabıkası olduğu Bu paragraf Leh payıtahtında hülr.ü-
görüldü. 1 metin Milletler Cemiyeti ıenel aekreter-

S b k l f liğine bir nota göndererek. Meclisin der• 
ted:ik1

• 
8 ~~.ın in a~ ~ilip edilmediğinin hal İçtimaı talebinde bulunduiu :ıannını 

k b
. ıne .. uzumlikgorlulerdek duru~ma ya- uyandırmış ue de Leh reımt ajansı bu 

ın ır gune ta o un u. . . . 
zannı tekzıp etmııtır. 

Işte Kastamonulu kadın refaha ka~ teslim eder. Çalışma ücretini yaptığı i~e danlığında, hususi fidanlıklarda yetişti
ınak için Cümhuriyet hükümelinden bu- göre almak mecburiyetindedir. rilen fidanların vilayetin ihliyaçlannıı 
nu istiyor. Bunun için her zaman ve her vesile ile tamamen cevap verdikten maada fazla-

Hukuk gazetesi 
Üç seneden beri Türkçe ve Fransızca 

olarak neşredilmekte olan Hukuk ga
zetesi) nin ikinci cildinin 25 ve 26 nu-

Ana yurdun birçok yerlerinde, me.seıa küçük sanayii himaye eden Iklı~t vcka- sının civar vilayellere, Karadeniz sahil
Jımir,. Istanbul, Kadıköy, Burdur ve di- lellnin Kastamonu c1okulll'3CJ1annı bir )erin sevkine ba§lanac.aktır. Ali.kadar· 
ğer bazı mıntakalarda dokumacılar der kooperatü kurınağa mecbur t•ıtması çok lar bu işin 1938 yılı içinde mümkün ola- maralı nüshaları bir arada ve zengin bir 

milnderecatla çıkmıştır. kuyacakları kum~ için lütum olan ipliği faydalı olur :fikrindeyim. cağını söylemektedirler. 
Acendi sermayeleri ile tedarik eder ve do- Son iki sene içinde Kastamonuda el- ABiDiN OKTAY Tavsiye ederiz. 

w &LR5M 

iLK SiGORTA 

Sigortayı ilk ortaya çıkaran eskiden 
Anadoludn yasıynn in.~nlar olınııştur. 

Tarihlerden öğrendiğimize göre, o zaman 
deniz kazalanna karşı sigorta yapılıyor-

tt~eT./LrguTntiı»YWK~~~;ş;~~ 
-'!,JaJml••tı1W1&!W.lr~·,,..,,-,,ZZ'"'-:'! deki .yokuşları tırmanarak en wt kata 

ın~~niz ka1.alnrınıı karşı bugünkü şekil- J 
de ilk sigorta 1560 s ... nesiı}de Ingilterecle 
ynpılmağa· başlanmıştır. 

Yangın sigortası ilk defa olarak 1731 
.senesinde Danimarkada tatbik edilmiş-

tir. H yat sigortası da yine o tarihlerde 
• on sekizinci asrın Hk yarı kısmında -
Ingilterede baş1amıstır. 

Bu hayat sigortası ilk önce şu ş~kilde 
idi : 

$ ZS J&ZIWCCiSlJISD06tXliiit.J'7.)"'f/..a>*"* -:1.-r.,r,.1,, A·~ 

Her karikatü~ •• bir gun 

Bir çocuk doğar doğmaz sigorta edılir-
di. Bunun için anıı.sı babası sigorta mü- M>. 

Ayrılma davaır açan karı koca efyalarını payla~ıyorlar: 
c~ine bir miktar para yatırırdı. Ço- K 

1 
adm - Kahve değirmcn;ni •en al .. Piyano bana· lıal•ın .• 

wk~~i~pndm~vdöW~~~u ---~-.-~~--~~~-~~~~~~~~~~~--~--~~ 
müesseseye kalır. On iki yasını sağ sa-I BIR ÖLÜM MARŞI 

• , • • v •• • : 1 BiR ANLAYIŞ 
lım geçerse muessese o çocuga, olünceye Meşhur Alman bestekarlarından .Men-
kadar her senC' muavyen p:ıra verirdi. delsonun vC'fatı iizcrinc genç yeg-eni am- !) 1 d ı kt d · 1 o an ırıcı ı an maznun a amın ıı-

cası iç.n .b:r (?1 rş .f~nf'br) ölüm mar:ı vukatı, mü~terisini beraet etıinneğe mu· 
<SOLANA> DAN BiR PARÇA: bestelemış \ l' eserını hemen bestekar ff k 1 B k b. h. d b 1 . . .. . ı va a o muştu. aş a ır şe ır e u u-

cA1enıde tek olan, f<:İ bulwımıyan sev

ıilinıle <tek mi çift mi.> oynadık. 

Rosın:ye go fennış. ·· kk·ı· ···d · ı fl · nan mue ı ıne mUJ eyı te grn ıa yetıo· 

Çok zarU bir adam olan üstad eseri' tirdi: 

• c amusııı;ar ı ııa ·azan ı .> 
dinlemis ve d miştir ki: 1 N ,_. 1 k '- k k d 

<Bana tek mi isteı-sın çift mi> dedi. · - Oğlum, eser güzel... Fakat ölme- 1 Beraet eden adam ou telgrafı gönder
Ben de "senin ile çift olmak ve bütün liydin, amcan da sağ kalmalıydı ve Ma11 di: 

AJıemdcn tek kalmak isterim'> d dim. f'"ncb 'i a b t 1 1. d'' 1 ı u r o ı>an ese eme ıy ı. cSür'atle temyiz edin!..> 

kadar çıkıyor. 

Fukat böyle binanın üst katına kadar 
araba çıkarmak tarihte de varmış. Me

.selA, Fr-ansatlaki bir şatonun kulesine 
böyle bir helezon yolla çıkılıyor. Hattti, 

imparator Charles Qunit (Şarl Ken) 

1539 senesinde bu şatoda lnci Francois 

(Fransua) He görüşmeğe geldiği zaman, 
arabasından , iomcden kulenin tepesine 
kadar çıkmış. 

BiR ÇOCUK CEVABI: 

-, Oğlum ... Ayıp değil mi sana yalan 

söyliyorsunı Ben senin yaşta iken hiç 
yalan söylemezdim. 

- Kaç yaşında yalan söylemeğe baş
ladınız öyle ise •.. 

BiR BiLMECE 

f neği ahıra koydum 

Kuyruğu dışanda kaldı 

(Cevabı yarın) 

Dünkn hilmecenin lıalli (Sakız). 

fRANSIZ RASININA GöRE 

Paris, 16 ( ö .R) - cOeuVTc> gazete
ııi yazıyor: İtalyan gazeteleTine göre ltal
yarun Milletler Cemiyetinden çekilmesi 
t11riht bir jesttir ve Milletler Cemiyeti.
ne bir ölüm darbesi indirmektedir. Fakat 
ltelya iMlletler Cemiyetini terlr.etme•i 
1937 de değil, daha 1935 te, yani ken
disinin bizzat Milletler Cemiyetine aok
tuğu ve müdafaa11na yemin verdiii Ha
beşistana hücum ettiği zamanda olmuıı-

tur. Paktı böyle kanlı bir tekilde çiğne
dikten sonra italya MiJletler Cemiyeti 
azılSI olan 1ııpanyol cümhuriyetine lcar:ıı 
bir sefer ordusu göndererek onu tehar 
ayaklar altına almııtır. Bugün sulhun ko
ruyucusu olan milletler araaında kendisi
n in yeri olmadıiını anlamıı bulunuyor • 
Bunu kaydetmelr. kafidir. Bu sadece bir 
hesap tanziminden ibarettir. Fa.kat Jta}. 

yan milleti bundan dolayı Milletler Ce
miyetinin öleceğini sanıyorsa kendi içine 
doğru büz.üldüğü için hakikati ııörem~ 
olmasından ileri gelir bir raflettir. Mil
letler Cemiyeti bu anda J: ransa, İngiltere 
Sovyet Rusya, merkezi ve tarki Avru
pa memleketleriyle 1akandinavya devlet
lc:rini, Belçika, Holanda: ve lsviçreyi ve 
nihayet İspanyol cümhuriyetini ihtiva et
mektedir. Ya.ni Milletler cemiy~ti timdi 
tam nıanasiyle ııulhu isteyen milletlerin 
birliği olmuştur. Ve sulhu seven insanlar 
tehlikenin snrah~t kesp ettiğini görünce 
dünyayı felaketten kurtarmak için bir
birine hiç ışüphesiz daha sıkı bir surette 
yanaşmak lüzumunu hissedeceklerdir. 

YUCOSLA VYADA 

Roma, 16 (ö.R) - B. Delb0$un Bel
grad ziyareti biterken cVreme .. ve cSa
mopra va> Yugoslav ~azeteleri tarafın
dan ltalya lehinde neoredilen makaleler 
Avrupa eiyaat mahfillerinde derin bir te-

SAMOPRAVANIN MAKAU:.Sl 

Belgrad, 16 (A.A) - Avala ajanl( 
tebliğ ediyor: 

Samoprava gazetesi ltalyanın Millet~ 
ler Cemiyetinden çekilen üçüncü büyü~ 
devlet olduğunu yazmaktadır. Bu gaz&' 
te diyor ki: 

Darbenin gerek manen ve gerek mad• 
deten pelc ağır olduğunu inklr etmeli 
milmkün değildir. Cenevıenin esasen 
Amerilcanın bulunmamasından dolayı ci• 
hantümul bir mahiyeti haiz: olmıyan ka• 
rarlarının yarın beynelmilel mahiyeti ha• 
İT. olacağını ümit etmek mü:ıküldür. Di .. 
ğer taraftan Cenevrede reylere müraca• 
at edildiii sırada ltalyanın noktai naza· 
rına iştirak etmit olan cenubt Amerika 
devletlerinin hattı hareketleri üzerind• 
ltalyanın cemiyetten çekilme.sinin bazı te• 
Eirler icra etmesine ıntızar olunabilir. 
Bundan baıka cenubi Amerika devlet• 
!erinden bazılarının Milletler Cemiyetin• 
den çekilmeıi üzeTine Avrupa devletle• 
rinden bir L.:ısmının bu iiçüncil sanııntı• 

dan sonra otoritesi ve kuvveti ı:itgid• 
zi.fa düımeğe baılamıt olan Milletler Ce• 
miyetinin ölümünü tesri etmesinden de 
kor it ulur. 

Bükref, t 6 (A.A) - Kral Karol Ja• 
pon ınurahha.aı B. Ashidayı kabul etınif 
ve kendisi ile uzun müddet görüımüt• 
tür. 

Roma. 16 ( ö.R) - leviçre 19 36 •e• 
nesinde Milletler Cemiyeti bütçesine i,. 
tirak hi!scsini 554.000 lsviçre frangın• 
dan 5 3 6. 000 İsviçre frangına indirecek• 
tiı. 

Müstemle~eler 
hakkında 

- BAŞTARAFI 1 INCI SAH1FEDE

yükscltmelc meselesidir. 
Alman müstemleke müddeiyatına ge

lince nazır ihtiyatlı bir tavır almı~ ''8 

sükuttan ayrılmak istememi~tir. Zira, de• 
mi tir, bu mesele umumi siyasete taal• 
)Cık eder ve hariciye nazırının burada ol• 
madığı bir sırada hiç bir beyanatta bu• 
lunmallıiuna imkl. J'Oktur. 



UN CUMA 1937 fENt ASIR SAYFA :5 
.--- .._.___~~~~~~!!!!!==~~!!!!!~~'!!!!!!!!!l!'..!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!m 

:··································~ PiÇ KURUSU 
ZABITA ROMANI GiBi ZABITA V AKASI . . . . 

Fransayı heyecana veren E TARiHi TEFRiKA i . . . . . . 
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korkunç katil Eidmon 7 4 Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Sen Bizans adetlerini bilmiyorsun 
Ordunun başında benim gitmekliğim demek, benimle 

beraber başvekilin de 
Bizans tarihinin 

gelmesi demektir. Bu, 
bir ananesidir 

Başvekil, lmparatorun kendisini, zamanda da sevindirdi. ı goren nsker daha kahramanca 
Cfavet ettiğini ö~rendiğl zaman hay- Sizi memleket i~~eriyle .al.ak8:d~r 

1 
harp .eder. Vak~t kaybedec~k. sırada 

retc düştU. _ olarak başımızda gormek bızım ıçın de6 .uz amca .. Karanm kat ıdır.D~r-
Hemen arabasma atlıyarak sara- ve Bizans için çok büyük bir nimet- hal asker toplamasına başla ... Vasıl.. 

)'a geldi. tir. Sen de bugünden tezi yok sarayda 
Saray kapwnCla kendisini teşrifat - Ben de öyle düşündüm ve sefer hazırlığı yap .. Kısa bir zaınan-

llazın karfıladı. bunlardan daha mühim bir karar da hareket etmeliyiz. 
- Ne haber Vasil? imparator haz- verdim. Memleketin iç işleri ile uğ- Bardas, ne eöyliyeceğini şaşırmış 

retleri beni çağırmıılar. Acaba ne raımak için evvela yurdun dıştan l>ir halde idi. Çevrilen fmldağın ma

aibi b~ İf var. • • .. .. gelen tehdit ve emniyetsizliğini or- ~iyetini anhmak için düşünmeğe ih
V asıl, başvekil~ hurmetle selamlı- tadan kaldırmak lazım. Duyduğuma tıyacı vardı. 

Yarak cevap verc:h: göre araplar, hudutlanmızı aşmışlar. - Baş üstüne .. 
- MalOmatım yok. Bana sadece y B' d ... k o· k . l d . . . . ad ln' bl'" t ·ı avaş yavaş ı7..ansa ogru a m et- ıyere ımparatorun 1uzurun an 

•azı davet ır es ı te ıg e tı er· ... 1 · 1 k • . ., mege ye temyor armış. çı lt. 
- Hayirdır mtulJah .. Hıç çagır- E F k b · · db' V ·ı .. .. .. M' l 1 k 1 CLti yoktu da merak ettim. Bakalam ld-k vK~tl:k· adakt. unkun ıçml t~ • ı~ 1 as_~. ve uçuncu ışe ya naz a -

im' a ı . ı ı ya a ı uvvet erımızı mış ar\.U. 
ne~ Bardu arkada Vuil sarayin takviye ettik. imparator teşriLıt nazirina: 
lellİf koridorlarinda ilerlediler. - Kafi değil. Derhal buradan - Çok mükemmel oldu haşmet-

Oçandl Mifel odatanda ve ayakta kuvvetli bir ordu meydana getirme- meap. Yalnız Bardasa kendi~~in de 
idi. liyiz. Ordunun batma ben geçece- beraber geleceğini eöylemedmaz. 

A.mcuini zoraki bir tebeaaümle ğim. Araplarla harba bizzat ben gi- Üçüncü Mitel bir kahkaha salıver-
kar11ladı. receğim. di. 

-Gel bakalim amca, dedi. Seni Bu karar Bardast büsbütün şaşirt- 1 - Kurnaz yalniz ten misin •. de-
bugün hayrete dÜfÜreceğİm. tı. di. işte bu da benim kurnazltğım. 

- Sizi dinliyoru~ ~etmeap.: İmparator, sadece devlet işlerine - Ne gibi kurnazlık~ 
~ ~~r.unuza . yem bir lastm ~ı karıflllalda kalmıyor, ordunun ba- - Sen Bizansm adetlerini bilmi-
ılaveaım trade _bu.yur~nız .. ı ı- 11nda araplarm üzerine de gitmek yorsun anla§ılan. Ordunun başında 
podrumda yem bır yanı ıçm mı er- istiyordu be · 't kl'W • d k benı'mle · nım gı me ıgım eme t 

ınanmız var? H ded. F'k · · be b b k'I' d · · d H M l k • 1 · t - aşmetmeap, ı. ı rmız ra er aşve ı ın e gıtmesı e-

k 
- ayır .. d embö.e let ış ~lrı, va ~in güzel. Fakat bu zahmetli işi neden mektir. 

aygısı arasın a y e eg ence ı e .. . • l ~ 

kı . k x.ı dil U k uzermıze a ıyorsunuz. Bu Bizans l l rhinin bir ananası-va t geçırece , e~ ence ı nece . .. 
sırada değiliz. .. - Bunun nedenı falan yok. Bu- dır. Böyle olduğu halde Bardasa sen 

Bardasm gözleri fal taşı gibi açıl- tun harplarda ecdadım ordunun ba- de geleceksin demek onun şüphesi-
dı . şında değil mi idi>. Ben neden ec- ni davet etmektir. Görüyorsun yo .. 

Kulaklarina inanamıyordu. dadımdan geri kalayım. Hem ordu- Ben de yavaş yavaş kurnazlaşıyo-
Nasıl? .. imparator memleket işle- nun başında benim bulunmaklığımı rum. - BlTMEDl -

rin~n~s~~m~.lBuk~ami~~~~----~-~~~~~~-~-~~~~~~~ 
idi hiç.. 

Başvekilin ıataladığmi gören ü
çüncü Mi,el: 

- Nasıl, dedi. Seni bugün hay
rete düşüreceğim demedim mi .. Da
ha dur. Ben artık eğlenceden de. se
fahetten do bıkhm. Devlet ve idare 
iıleri ile çok yakandan meşgul olaca· 
iım. Bu kararım tabii seni çok mem
nun etmiıtir. Çünkü üzerindeki yü
künü hafifletmif olacaksın. 

Geçim endeksi 
Hayat 936 senesine nis
betle yüzde 11 pahalandi 

r~asıl 
•••••••••••••••••• 

yakalandı? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Katil, iki polis mü-
fettişini odaya aldı 
ve birden cebind~n 
çıkardığı tabancayı 
ikisinin Üzt~rine bo
şalttı.Müfettişlerden 
biri yere yıkılırken 
obiri katilin üzerine 
atıldı. 

BiR ÇEKiÇ 
Bu kudurmuş kati
lin kafasına iki defa 
indi ve haydut an
cak bu suretle yaka 
landı. 

Komtulardan tahkikat yapb. 
Herkeı, genç kiracı hakkında 

hüınü tahadette bulunuyordu. 
Villanın sahibi Pariste Bertole soka

ğında oturuyordu. Komi5er muavlnl gi
dip onu buldu. Ev sahibi, evini Karrer 
adında birine kiroladığını ve bu adamın 
kirasını muntazaman vermediğini söyle
di ve ilave etli: 

- Epey birıkmlş borcu vardı. Ayın 
yirmi dokuzunda geldi. Beni evimde 
buldu. Borcuna mahsuben 1500 frank 
verdi. Fena bir adanıa benzemiyor. 

Komiser muavlni bu yirmi dokuz tari
hini işitir işitmez bir kerre yerinden sıç
radı. ÇUnkU cMon Plezir> villasında Le
sobrenin ölUsUnUn bulunduğu tarih bu 
tarihti. 

Bunun üzerine zabıtanuı şUphesi bUs
bUtUn (La Vulzi) villasının milstecirl ü
zerinde :toplandı. Bir taraftan Veidman 
ve diğer taraftan Kerrer adları ile tanı
nan bu adam her halde sağlam birşcy 
olmasa gercktı. 

Polis komiseri, yanına iki polis müfet
tişi alarak doğruca Sel-Sen-Klod'a gitti. 

Şehrimizdeki alilkadar dairelerden bi-j nisbetinde bir yükselme müphede edil- (La Vulı.i) villası .. Etrafı boş ve ol-
ri, uzun incelemelerden sonra bir geçim miştir. dukça inziva içinde bir villa idi. 
endeksi hazırlam•ihr. Ceçim endeksi ha-ı Yukarıdaki gruplarla birlikte, bütün Iki polis ınUfettişi Bay Puanyan ve 
nrlanırken esaa Lir ailenin her türlü ih- j geçinme grubuna dahil bulunan madde· Burgen villaya yaklaştılar. 
tiyaçlarını, 9 36 ve 9 3 7 yıllarının ilk on terin hesabından sonra ortaya çakan ne· Bahçede genç bir delikanlt gördüler. 
bir aylarına göre tevzin etmektir. Yani tice ıudur: Bu delikanlı, Alman şivesini andıran 

Katiliıı yat.alc od«St 
götürdüler. ILK lTIRAF. 

- O halde, buyurun, içeriye girin. 
TABANCALlBOôUŞMA Katil kendine gelditi uman 80rguy\ 

çekildi. lllc önce lldmm Soerbrey oldu
VillAnın mü.rteciri olan delikanlı iki ğunu eöytedi. Sonra Kerrer tesmiye edllc 

poli.,, mUfetti,ıini bir od.aya aldı. Odada diğlni ve nihayet Eidman olduğunu iti-
blr yazı masası, bir divan vardı. raf etti. 

5 Şubat 1908 de Frankfurtta dotlDUf' 
tur. Sorgu esnasında parasına tamau. 
Leaobreyi ö\dUrdUğUnU itiraf etti. Lt 
Vulrl villhında yapılan araştınnalar za,. 
bıtaya elde ettikleri katilin yalnız bir et.. 
nayetin değil, birkaç cinayetin M faili 
olduğu şUpheslnl vermişti. 

Son günlerde falli meçhul knlmış e.t< 

rarengiz <:inayetlerin dosyalan meydant 
çıkarıldı. Yeniden tetkikler yaptlırke!l 

bir taraftan da Eidmanın sorgusu devant 
ediyordu. 
Sabahın ilçüne kadar devanı eden bu 

sorgu neticesi katil bitap dUşmUştil. 

- Arlık bitUm, dedL Allah nzası için 
bana istirahat fırsatı verin. Biraz dlnle-o 
neyim .. Biraz uyuyayım. Yann sabah is
tediğinizı sorun, cevap vereylm. 

Kautl, polla merkezinin nezarethane. 
ıhıe götUrd\lkr. 
Uyanıncaya kadar onu ilzaın edici de. 

lillerl zabıta toplamakta devam ediyor
du. Hatıra ilk önce Roje Löblon gelm.tş. 
tl. Bu adamın Ketter isminde biri ıle k~ 
lepir bir otomobil almak için temasta bu4 

lunduğu sırada esrarengiz bir cinayete 
kurban gittiğini zabıta blliyordu. Halbu• 
ki Eidmanın muhtelif isimlerinden biri 
de Kerrer değil mi idi? 

Birden, delikanlı, Anl olarak ceketinin Zabıta, katili icabında yüzletUnnek 
cebinden çıkardığı tabancasını iki polis .için o sabah Rojenin metresi olan gen91 
müfettişinin Üzerlerine boşalttı. Müfettiş g!Uel ve sarışın bir kadını da Versay PQ1 

Puanyan omuzuna isabet eden iki kur- lıs mer\cetlne davet etmişti. 

şunla divanın üzerine yıkıldı. Müfettiş * tt * 
Burgen ise hafifçe yaralandı. Fakat Bur- KANLI SERl 
gen derhal ateş eden delikanlmm üzeri-

Bardas bir fırıldak çevrildiğini 
<lerhal anladı. O Bizansı tek başına 
idare etmek istiyordu. Halbuki im
parator ıimdiye kadar daldığı sefa
het hayatmdan başını kaldırmış (ben 
varım) diyordu. Üçüncü Mitel bunu 
kendi kendine yapamazdı. Onu her 
halde bir öğreten vardı. Ve bu öğre
ten adam da imparatorun heeabma 
bizzat idareye karışmak istiyendi. 

bu auretle 9 36 ve 9 37 yıllara hayat pa- 9 36 yılında hayat pahahlığı, 9 34 yı- boruk bir Frarum:ca tellffuzla sordu : 
lıald&ğa niabeti meydana çıkarılmışlar. ima nazaran büyükçe bir artma göster- - Birini mi arıyordunuz? ne atıklı. Masanın yakınında idiler. Ve 

Yapılan tetkiklere göre 937 senesin- mit: fakat bunlann .ebepleri maddi bir Müfettişler nezaket ve tebes,,ümle: tesadüfen masanın üstünde bir çekiç var 
Ertesi sabah Eidınan tekrar sorguyı 

çekildı . Bardas, bu düşünce ve enditeler 
içinde Vasile bakta. 

Vasil, Bardaem kafasında geçen
leri sezmiş, fakat hiç renk vermeden 
olduğu yerde dimdik duruyordu. 

imparatoru cevapsız bırakmak is
temiyen başvekil : 

de, 9 36 .enesine nisbetle yiyecek, içe- §ekilde i:ı:ah edilmiıti. Fakat 9 36 - 9} 7 - Hayır dediler. Sadece villida bir idi. Burgen çekici kaptığı gibi herifin 
cclc ve giyecek gruplannda yüzde 9, 19 yıllara arasında fark daha büyüktür. Ve araştınna yapacaktık. Biz ubıta memu- ikafasına iki defa ve şiddetle vurdu. A-
nisbetinde bir artma mevcuttur. Arada- yüzde 11.60 artmıştır. ruyuz. dam derhal yere yıkıldı. Hemen oraya 
ki fark yakma, aydınlatma ve temizle- Bu da göıteriyor ki 9 36 yılında 100 - Ben de villlnın mUsteciriyim. Fa- en yakın olan V(?rsay polis merkezine 

- Haydi bakalım, dediler. Arlık din· 
lendin. Uyku da uyudun, anlat bakalım. 

Eidman hlll bitkin blr vaziyette idi. 
- Söyliyeceılderim çok ağır şeyler.oe 

dedi. Onları sözle aöylemeğe cesarethıt 
yok. Bana blr klğıt ve kalem verini%. 

-DEVAM EDF.CEK-- Hakikaten, dedi. buyurdukla
rımz beni hayrete düşürdü. Ve aynı 

me grubunda yüzde 15.64 e çıkmakta, lira i.le geçinen bir ailenin ayni tartları kat araştımıa için de elinizde resmi mU- götUrUldU ve adli tabip tarafından kafa
giyecdc ve ev qyası grubunda 4.38 niı- içinde geçinebilmesi için kazancımn saade var mı? sında, çekiç darbeslnden hlsıl olan yara 
betini muhafaza etmektedir. Ev kirası 1 11,60 liraya çakmıı bulunması lazım- MUfotUŞler kurnazca hareket ettiler. pansıman edildi. 
~m~k~~~~a~~~l~94dı~Arad~~~~d~~~~ti~ -~.~ile~~cl~W~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;:==~================~•=•=•~-=~:~~-~-:.~a~ı~ı~z~z~~=~~~bnm~. Biryudm~~~blrp~an&y~nız.blın~uwUıkız.~~n~~ 
HAL. K MASALLA RJ bizim karının söylediği ÇLklt diye sevinir~ kavurur. Kızcağız sesini çıkarmaz ve ka

ise de acep içinde ne var, haydi açıp ha-' rının en ağLr laflarına, eziyetlerine kat
.kayım, hayırh ise Tanrıdan ..• Bismill!h 1 tanır. 

E 1 Z diyerek çömleğin ağzını açınca ne gör-! Aradan bi.r uman geçer. Kızın kanu 

Vve aman siin, biri kız biri oğlan henüz doğmuş büyüıneğe başlar. Kadın çocuk doğura
ıki çocuk ... Ahınet ağa huni.arı görmesi ı cağını anlayınca artık büsbUtlin düşman 
ile, çocuk için deli divane olup her gün ı kesilir. Zavallı kız da aldırmayıp yalnız 

I • d çocuk düşüncesiyle uğraştığından pek 1 kaldıkça nh vah diyip ağlar, sıılarsa da 
rt'ZliUZZ7~ ç l n e r:;;t!Z'X'fWfdFC'f'Fn, ziyade sevinir. Çocukları canına sokaca- j derdini kimseye dö.kmc.z.. 

ğı gelir. j Uzatmıyalım dokuz: ay tamam olur. 
_ 2 _ Hemen sırtından hırkasını çıkarıp ço-

1 
Ince ince ağrılar başlar. Doğurma za-

cuklan sarar doğru ve koşa koşa eve gc-
1 
mam gelir. kadın kıskançlığından akh 

S 1 k • d h lir. Kadın kocasının ku~ğıncla çocukla- başından gidip şimdi doğurursa kocam o u s uz eı er a rı görünce kendini merdivenden al.arca-: bütün bil tün benden yüz çevirip olanca 
sına koşup çocukları alır. Çocukları . gönlünU bu kıza verecek ve sonra öl-

leği göstererek git dedi kocana söyle. Bu türlü verir. öpüp okşamağa doyamazlar. Bir de ço- 1 düğü zaman hlitüıı malı mülkü ona kala-
kısıneti AlWı size gönderdi. Gelsin çöın- Derse de kadın ısrar eder. cuJdarın karınları acıkıp üvey, üvey di· ! cak. Be.n de sokaklarda silrüneceğim. 
leği alsın. Ben koşarak eve geldun. Seni Ayol, bir ıkerrc gidiver, deniz seni yu- ye ağlamağa b~layınca karı kocanın a-

1 
Diye düşünür. Dövünür, komşusu bulu-

u.vandırdım . Demek uykuda uyandırır- tacak değil a .... Baht işi bu .. Belki Tanrı kılları başlarına gelir. Şimdi bunları em- 1 nan bir hliyücU, düzenbaz koca karıya 
ken sahiden uyandırmışım. bu yüze.len bizi scvindırir. Dedikte Ah- ı.irmek iı;in bir süt nine bulmalı diyerek 1 giderek işi anlatır. O da 7.aten bu gibi iş-

i 
.Adam hır kerre daha hayırdır inşaat- met ağa her saat türlü türlü hülyalara hemen mahalleyi aramağa çıkarlar. Eın- leri becermekle geçinir olduğundan ka-

la.h dedıkt.en sonra tekrar yatı:ı.r uyur. kapılan karısının yalvarmaları karşısın- zikli fakir bir kadın bulurlar. ı rıya: Kızım sen merak etme .. O pek ko-
Sabalı oldukta: da nüıayet, hele gidip bir dolaşayım.Kim Çowklnr büyümede olsunlar yine baş- lay iştir. Lakin dört beş bin kuruş para 
- Efondi, der. Deniz kenarına kadar bilir bunch da bir iş olmah diye doğru ka bir şehirde yine Ahmet ağa gibi biri-

1 
vennclisin demesi ile kadın aman nine

bir git bak. Belki rüyada gördüğüm şey deniz kenanna gider. nin de hiç çocuğu olmıyormuş. Kendisi l ciğim sen çaresini bul da hen sana iste-
do6ru çıkar. Allah biz-. belki bir kısmet Aşağı yukarı oralarda gezinmedc iken de gayet zengin olduğundan karısının diğinden ziyadesini veririm der. Koca 
iondcrmıştir. dalgalar ar.ısında birşeyin yuvarlana yu- üstüne bir kız alıp kendin!! oialık yap:ır. ! karı kendi kendine bir akılsız: daha bul-

Ahm2t .;ı a: vartana kıyıya geldiğini görünce aman Karısı bu km çok kıskanır. Elinden gel-1 dum diye sevinerek: 
- K.ıdın y n deli mi oldun, h.!men rü- yarabbi acep bu nedir!? Biraz daha beri se bir kaşık suda boğacak .. Boğacak ama J - Kızım, der. Sen hiç kederlenme .. 

[~. gördun dıye deniz: kenarında kısmet! gel3e de görseın falan derken gele gele kocasının korlCusundan birşey yapamaz., Hemen kızın ağrısı tuttuğu zaman gel 
...aunur m&&. Allah verecekse bıle bqka hll' cSuıl.ek cıkar. Ah! sıkı siluya bal- Adam s.:iindUzlcri iline gittiji zaman ev- bana haber ver. 

Bir ihtiyar suçlu dayağın çeşitlerinden 
garip bir surette bahsediyor 

Sene nihayeti yaklaştığı için mahke
anelcrde fazla faaliyet göze çarpmakta
dır. Bilhassa sulh ceza mahkemelerin
de günde 60-70 kadar davanın duruş
ması yapılmakta ve bunlar arasında bir 
çok enteresan mevzulara rastlanmakta
dır. Birisini yazıyoruz: 

Bir bayan müşteki ınevkiine bir ihti
yar da suçlu yerine oturtuldu. Hüviyet
leri teshil edildikten sonra, hakim mÜJ
tekl bayan Perihana davasını sordu: 

- Bu ihtiyar komşumdur. Beni döv
dil ve sövdU. 

+.· Haklın suçluya sordu: "" 
- Tahsilinizin derecesi ne dir? 
- 1305 senei kameriye.sinde kurşunlu 

medresesi müderrisi fazileUu Zeynullah 
efendiden llıni nahiv ve sarfa ait emsile, 
ınaksud, avamU, izz.i, ınerah, tahsil etmiş 
ve feyzi kemalUt ile müşteınittlr, imdi .. 

- Irudiyi bır.a.k. &asa bak. Bu kadına 
küfretmiş ve dövmüşsün. 

- Htışa! Fcmi aciziden bu gibi elfazı 
galize girmenin suduruna bir lAhza im
kan yoktur. Küfür, hazırı bilmeclis ha
tun kişiye elyak olmayıp ancak şeytan 
laine ve keforcl fesdeye müstahaktir .. 
Imd.L. 

- Bırak şu lmdiyi be adam .. SövdU.. 
mU onu söyle ... 

- Haşa! 

- Peki ... Dayak atını~ın ... 
- Dayak, hayvanı gayn natıka muli. 

tas birisine olup i.ki tUrlUdUr. Blri ismi 
cinstir. Ve taki.n maksud olan ismi hu
tır. ImdL 

- HAIA imdi diyor. Bu kadını dövdün 
mü onu söyle .. 

- Hişi! 

- Dayağın ismi cinsi, ismi hut nu 
olunnuş hiç .. 

Dayak ~ vesselam.. Sen ömründe 
dayak yemedin galiba? 

Veya yedin de ismi cins, ismi has-
lığını bilıyorsun? 

-H&şa-
- KUtübü Cıkıhta .. 
- Sus. sus . Az: daha burasını med<. 

resoye çevireceksın. .. 
-H~. 

- Anladık, bu imdiler, hiş31an. Seı 
sokakla da böylemi konu~ursun? 

- Lebheyk. .. 
Suçlunun inkaruıa rağm n 1 e pa 

hadlerinin celplerine ve s.abıkı1.1ının so
rulmasına karar verildi. 
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BÜYÜK llE TARİH/ MACERA TEFRiKAMIZ 
G'd!!MR,.,,.2 O ı ınwm ~.zm-

Kadın korsanlar 
-13 - Yczan : N. ERDAL 

Yeni bir macera 
Çocuğunu 

korsan 
düşüren Ann tekrar 
gemisine dönmüş 

sarışın delikanlıya 

başlıyor ... 
erkek 
bu 

·Hiç görülmemiş birşey! •• 
Bir Macar kızı bir hastalık neticesi 

hüviyet ve şahsiyetini kaybetti 
r . 

Kendini lspanyol zannetmekte ve Macarcayı tamamen 
unutup hiç /bilmediği lspanyolcayı konuşmaktadır 

Doktorlar arasında 

Yakanda WMftl 
Ye ~etini~ 
beden kadın Mıl-' 
halinde ilen. Yar 
claki resim ...,..... 
yol hüftyetini .... 
diktan IOftl'akİ .... 

Parisli Kadın 
1Wdeclen: A. ozy AMAN 

-12-

UZUM 
522 jiro ve fiirekAsı 
328 inhisar 
207 M. j. Taranto 

203 O'. Kurumu 
165 Vitel 
138 K. T.ner 
97 Ş. Riz.a halefleri 

57 Y. 1. TalAt 
71 j. Kohen 
42 Patenon 

- Matmazel, aizin iatirahate yamadım. tere~ .ettim Te aize tek~fimi bu- S2 I Ş. Remzi 
ilatiyacınız Tar. Cok yor~uz. - Sükünet bulunuz matmazel D1m IÇlll ,.ptnn. Hiç deiille ben 25 Befikçi o. 
Biraz yabanız hir iki aaat olaun Vaziyet o kadar aiu' deiil. yok iken burada babamın batı u- 21 D. Arditi 
uyuaamz hiç te fena etmezainiz. - Oh •• Filip! •• Filip! ! aman cunda aizin bulunacaimızı dütün- 10 S. Gomel 

- Ha:Jll', UJUYamam. yarabbi! dim. Siz burada kalıraanız Ben 9 M. Z. Ahmet 
- Binbatının Taziyeti timdilik - Matmazel rica ederim. TicdalUllD ralaat olarak sider ıeli- 4 Aıyoti 

eyi. Sizi daha ziy•de temin için -;- Bir kaza mı 7. Cabuk aly• rim. Y-.. sitmem.. Banda kal- 1951 Yekfuı 
pecl•inizin yananda ben blayun. le,... clolltor .. Ne olduf maiı kabul ediyorsunuz delil mi? 189787 ı 

- Babuının yanında bat u- nm batına selen kazayı duyaraa Siz de bu müddet içinde biraz din- - ETet bir kaza.. Ve mülbim - E-.et. 171739 
cundan hiç aynlmıyorda. Ah dok- ne olm? Mülhim nuıl? leniniz. timdi hiçbir tehlikede deiiL Genç lnz elini aeTİnçle deldora 
tor •• Matmazel bir kadın, bir in- - Eh biraz eyicene •• Matma- - Yapamam doktor, ah bilae- - Fakat doktor Marjolun kini- matta: 
aan deiil bir melek •• Biraz yat zele benim seldiiimi haber Terir niz... iinde dediniz. Doktor Marjol bir - Çolr, çok teteldriir edeeim. 
uyu declim. •• lmkinı mı var. Bir ta· miıiniz? Buuey, senç kızın nitanhaının operatördü. Demek ameliyata li- Bana yaptıiuuz bu eyiliiin biytik
raftan ~baaının hutabiı •• Bir ta- - Kuzum doktor, birdenbire uiradıiı kazayı haber almıt olma· zum görüldü?. liiünü tuanur edemezsiniz. Oto
r~ftannİhtanlmılıaını~ d~ trelmeme- söylemeyin olur mu? una hiikmetti. Lüail : - Evet.. Fakat dediiim sibi mobiliniz kapının önünde deiil 
•ı za penpn bir hale koy- Franıuvaz kapıyı yavqça aça- - Ben, dedi. Yalnız babam i- bir tehlike mevcut deiildir. mi? 

lNCIR 
38 C. R. Roditi 
7 j. Taranto mt ~-

5 P. Paci 
50 Yekun 

116374 
116424 

H. 
7. 

12. 

13.50 
13. 
15. 
15.25 

15.50 
12.25 
13.75 
1t. 
15.25 

13.'IS 
15.50 
12. 

14.50 

15. 
11.1• 
11.,. 
1 .. ,. 

11.5' 
11.d 
1e.5' 
ıs. 
ılJI 
:ıs.'1• 
ıo.5' 
u.5' 
14.5' 

10.so ıo.11 
14. J4. 

e. .. 

du. rak dıtarı çıktı. çin değil, Filip için de üzülüyo- - Doktor.. Bana bir eyilikle - ETet. 
Hizmetçi Framuvaz, aanki bat· Biraz sonra döndü. Doktora sel- rum. bulunur muıunuz? - O halde bana müsaade •. He- 111121937 

tarihli üzüm fiatleri : 

kaları tarafından ititilmekten Jıor- meıini itaret etti. - Filip hakkında ıize malümat - Elimde olan herteyi aizin men gidiyorum. Cabuk selirim. No. ! ~::: 
icar gibi yavaf bir ıeale sordu: Buuey hutanm odaama sinfi. Terebilirim. için yaparım. Lüail, alelicele arkaaına hafif No. 

9 14.oe 
- Doktor .. Mülizim Filibin bir Lüail babaaını ifal'etle: Lüsil yerinden ııçradı: - Otomobilinizi rica edece- bir manto aldı. Batına bir bere ıe- No. 

10 
56 

kazaya uğradığını aöyliyorlar. Bu - Hili uyuyor, dedi. - Onu gördünüz demek? jim. Merak etmeyiniz. ldareaini çirdi. Ve kOf&l'ak odadan çıktı. No. 
11 

!!2s 
Ahi mi? DolEtor, haatayı muayeneden son- - Bir aaat eVTeli yanında idim. oldukça eyi bilirim. Buaaey, batını mahzun mahzun No. 

12 
25 

- Demek duyuldu ? ra: - Nerede? - Biliyorum Matmazel. bükerek mırıldandı: No. 
23

· 
- Bu aabah sütçü kadın SÖJ· - Galiba, dedi. Tehlikeyi at- Buaaey bu ıuale Yerilecek ce- - Evröye kadar gideceğim. - Ne kadar da çok aeviyor. ZA1DRE 

ledi. lattı. vabı kaf umda arıyordu. Çabuk ırelirim. Yirmi dakika aonra Lüail, dok- 955 çuval butday 6.68 
- Matmazel Liiailin haberi yar - Demek babam kurtulacak. Genç kız tekrar -.e ıararla aor- - Sizi bizzat Jıiliniie kadar ben tor Marjohm kiJiniiine ıelmitti. Ka- 145 çuval bakla 

mı? - Kat'i birtey aöyliyebilmek du: sötüreyim. pıcıya iamini aöyledi ve Filibi sör- 35 çuval M. D. 
- Hayır •• Naaıl aöylerim. Hem için busün ve bu secenin de kriz- - Filibi nerede sördiniz? - Biraz enel babamın bat u- mek iatediiini bildirdi. 81 çuval Kumdarı 7· 

.. beri olmum diye yanma kimae- siz seçmeai lizım. - Ewöde.. Doktor Marjelun cunda n•k. iatMiiinisi IÖ,t. Hemtire Jan lrap17a kadar ıel· 8 çuval burçak 
Ji . .Mı · dı• Bahaımm lredm Kcamatarak ~ndeki yemek oda- ldlinip.de.. l•ttiwtis • ._ iatlralaat edeelll .tL . 2240 kilo papıuk PkinleM 
..... •• • .. (tir - • • - Ne ..... • ..... - I03 ~· 'DUluk 11. 
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Yenilen Favsta 

................................ 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı 

SAAT 
Yazan z lşel Zevako 12.30 - 12.50 Muhtelif piak neşriyatı 

Kadın F antazi Muşambalar ---'~-----a·~-------~-----~·•*E'~-~~12~-13.15P~~mm~w~ 
şarkıları 

13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler 
-43- Yağmurluk Gabardin 

.................... : .......................... 1:111~ Leonor hırıltı nevinden blr ses çıkar-ı - Pardayan! dedi. 
iiı: Bu sırada Pardayan duvardan aşağıya 

- Ne diyorsun? kızım.- Kızımız Jan atladı. arkasından Şarl D.angolem de in-
a'an Farnez! ..• Işte! .. - di ... Pardayan Favstayn doğru ilerliyor-

- Halbuki Famez kollarını idam olu- du. 
nan Viyolettaya tevcih ederek bağırdı : Favsta muhafızlara şu emri verdi: 

- Işte o! - Şu iki herifi yakalayıruz.! 

V. 1 tta' Kardinal Röveninin bir i<l!>reti üzerine - ıyo e .... r-

- Senin kwn. muhafızlar ileri atıldılar. Pardayan elini 
- Çingene kızımı? .... Reddettiğim şu kılıncına götürdü ve dedi ki: 

kilçUk şarkıcı ha?·- - Görüyorum ki Madam ... 
- Evet senin kızın!... - Yanık bir ses Şövalyenin sözünü 
Leonor saUbe doğru döndü. Teessür- kesti. Şarl salibe gerili duııan Viyoletta

den çehresi altüst obnuş, dimağında ya- yı görmüş acıklı bir çığlık koparml§tı. 
kıcı düşUnceler yer alınt§tı. Elleri titri- Pardayan geriye dönmiyerck söz.üne 
yerek yukarıya kalktı, hafif bir sesle mı- devam etti: 
rıldandı : 1 - ... Sizinle karşılaşmamız daima ci-

- Kwm! ... Doğru mu? .. Bunu sen nayet işlediğiniz dakikalara rasUıyor. 
nıi söyledin? Evet, evet senin sesini tanı- 1 ümit ederim tıam vaktında yetiştim. 
nm ... Kızım. .. Onu oradan indirmek için Favsta tekrar bağırdı: 
baruı yardım ediniz. .. Belki ölmemiştir. - Yakalayın şunu! 
Bekle kızım bekle-· Işte anan geliyor... Muhafızlar Şövalyeyi sardılar. Parda-

Knrdinal Farnez bulunduğu yere mıh- 1 yanın karşısına Röveni isabet etmişti. 
lanml§ kal.nıı§tı. Bütün gayretlerine rağ- Şövalye hemen hazır ol vaziyetini ala
mcn yerinden kımıldıyamıyordu. Tunç 

1 
rak ilk hamleyi yapmak üzere kılıncını 

bir heykel haline gelmişti. Damarların- 1 kaldırdı. Röveni kaçacak yerde yerlere 
daki kan Meta erimiş kurşun gibi idi. ! kadar eğildi. K?rdin~lı~ bir sözü üzerine 
Fakat ağzınQan bir kelimenin çıkmasına muhafızlar gerı çekıldıler ... 
imle-An yoktu. Sanki ölmilştil. Hayat eseri Röveni: 
olarak yalnız. gözleri parlıyordu. O göz- - Emriniz nedir? 
ler ld Lconora dikilml~ti. Çabuk söyleyiniz, dedi. 

Zavallı .ana kızını bacaklarından kav- Acaba ne oluyordu?. Pard.:ıyan bunla
ramıf çıplak ayaklarından öpüyordu.Bü-

1 
rın katiyen farkında değildi. Röveninin 

tUn kuvvetini kullanarak kızının geril- gözü birdenbire Şövalyenin sağ eline i
miş olduğu salıöi yerinden oynatmağa 1 lişti. Onun parmağında hususi şekilde 
uğraşıyordu. Şliphesiz etrafındaki adam- 1 altın bir yüzük parlıyordu. Bu yüzüğü 
ları görmiyor, arasıra gözlerini Favstaya 

1 
ona ancak Papa Sikst Kent verebilirdi.. 

dikerek ondan istimdat ediyordu. -DEVAM EDECEK-

- Allah için bana yardım cdiniz!.Si- ...,.;z;;:~mm~ -:;:~~~:s:~~ .. ~ ... 
ze henüz ölmedi diyorum. Ölse bile ben 
onu ısıtır diriltirim.~ onun anasıyım. IZMlR tKlNCi tCRA MEMUR-

Alqam neşriyatı 

18.30 - 18.35 Plak neşriyatı 
13.35 - 19.00 Ingilizce ders : Aı.ime !pek 
19.00 - 19.30 Türk musikisi ve halk şar-

kılan 

(Hikmet Riıa ve arkadaşları} 
19.30 - 19.45 Saat ayan ve Arapça neş-

riy.at. 
19.45 - 20.15 Türk musikisi ve halk şar

kıları. (Haluk Recai ve nr
kadaşları) 

20.15 - 20.30 Konferans 
20.30 - 21.00 Saksafon solo - Nihat Esen-

gin 

21.00 - 21.15 Ajans haberleri. 

21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası 

21.55 - 22.00 Yarınki program ve istik-
lAl marşı 

ISTANBUL RADYOSU 

12,50 Havadis 
12.30 Plakla Türk musikisi 
13.05 Plakla Türk musi.kisl 
13.30 Muhtelif plfik neşriyatı 

Akşam neşriyatı 

17.00 Inkılup dersi "Onh·ersiteden nak
len. Hikmet Bayur tarafından, 

18.30 Sekiı.inci tasarruf ve yerli malı 
haftası konferans : Ticaret ve sa-
nayi odası umumi kutihi Cevat 
Nizami Düzenli. 

19.00 Halk şarkıları : Osman Pehlivan 
tarafındnn 

l:l.30 Radyo fonik dram : (Feci bir tec
rübe) 

19.55 Borsa haberleri 
20.00 Necmi ve arkadaşları tarafından 

1'ürk musikisi ve halk şarkıları 
Bana acıyınız. Şimdiye kadar çocuğumu LU<'.'lUNDAN: 
görmemiştim. Onun benim kızını oldu- Şerifenin Emlak ve Eytam ban- 2o.3o Hava ı·nporu 
ğunu bilmiyordum. Şu küçUk çingeneyi kasından ödünç aldığı paraya muka- 20.::13 Ömer ·Riuı tarafından Arapça 
lmz.an sever ve buna ben de hayret eder· bil bankaya İpotek eylediği lzmirde söylev. 
dlın .... Kızım bekle! şimdi kuvvetimi top- Halil Rifatpaşa caddesinde Filibeli 20.45 Bayan Muzaffer ve arkndaşları ta-
lıyacak seni kurtaracağım. Salim ağa sokağında 1 O numaralı rafından Türk muJikisi ve halk 

Leonor kuvvetini sarfettikçe kuvvet- haneye bahçe kapısından girilince şarkılnrı (S. A.) 
ten dil§üyoı:du. Dizleri üzerine çöktü. bir avlu, avlunun cephe kapısında 21.15 Or1~cstra 
Tırnakları salibe gömUldil. Daha sonra bir hela, sağında 8 numaralı dük- 22.15 Ajans haberleri 
toprağı eşmeğe başladı. Biraz sonra sırt kan ve onun arkasında eski bir mtit- 22.30 Plakln sololar, opera ve operet 

üstüne yere dUştü. . 1 bak av~u.n.un solund~i kapldru1 ~1· parçalası • . _ .. 
Gözleri evinden o~namıştı. Har.ckeuız naya gırılınce ufak bır to.şhk :Solda 22.fül Son haberler ve crlesı gunu!\ prog-

ölU gibi gBzler kızına dıkilip kaldı. Artık bir oda yukanda hayat ve bir oda re.mı. 

Pardesüler Gelmiştir 
Tasarruf Haftası Dolayısile 
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MERBANK 
PAZARI 

0 nefes almıyordu.Famez yürüyerek de-1 olup evin bir de saırmcı vardır. Se- IIAFIF KO.!';SERLEI~ 
ğil sürüklenerek Leonorun yanına doğru kiz numaralı dükkanla birlikb: 700 . ,. • . tZMtR tKtNCt tCRA MEMUR-· ' KEMALPAŞA iCRA MEMUR 1 KEMALPA$A iCRA MEMUR 
ifcrledL. .. 'ona eğildi. Doğruldu ve ;kil lira kıymetinde olan bu .evin . gc~en G.45 Parıs.Kolanyal Pl~k: 7.ıo~Bcrlın LUGUNDAN : LUGUUNDAN: - LUGUUNDAN: • 
e1inl alnına götürerek: 1 sene yapılan satışı 2280 sayılı ka- kısa dalgası ~a~ı§ık. musık~ (S.l:.> ı: de,·a- Menekşeli zade Dr. Hüanünün · Şemoilden temlik Albertoya Şemoilden devren Albertoya 

Öl .. d d' .. . b kıl.:ı w h ld bı' mı) 9.20 Pçı.rıs ~o)onynl Plak, 9.4a Ber- b k da öd' .. d H k 1 1 b l F'l . l H - muş, e ı. nuna gore gerı ıra ~ıgı a e - Emlak ve Eytam an asın n unç borçlu Parsa an asan ça'VUş a- 30 ira orç u ı orına ı alanın 
Bu <Syle blr sesti ki mermer k.Ursünü;ı rinci sene taksit borcu muayyen va- lin -kısa dalgnsı·Askeri b:ınd0>, l0.3o P.a- nldığı paraya mukabil bankaya ipo- rısı ve Salih kızı ismetin Badem- Parsa tımarında incirli mevkiin• 

arkasındaki Kardinaller bunu i§itince desinde ödenmediğinden bu hüküm ris KolonyaL Pliık, 11·5° Keza, 13 :3er- tek eylediği lzmirde Göztepe tram- cik mevkiinde 21 /8/929 tarih ve de vaki 8/9/936 tarih 6 numarah 
~lannı eğdiler, yalnız. korkunç beyazlı ortadan kalkarak evin yeniden mül- lin kısa dalgası Eğlt•nceli musiki 14,15 vay caddesinde 646 vergi 840 taj 37 numaralı tapu kaydiyle namın· tapuya kayıtlı sarkan buzcu Meh· 
ve siyahlı heykel, yani Favsta vaziyetinl kiyeti açık arttırma suretiyle ve 844 devanrı· 13.10 Biikreş ·Plakla ltalyan mu- numaralı hanenin cephesinde demir da kayıtlı f&rkan Mısırlı Ali gar· met Ali, garben Alanyalı Süley .. 
boz.madL numaralı Emlik ve Eytam' bankası si.kisi 14.15 Faris Koloıiyal orkestra kon- parmaklıklı bir bahçesi vardır. Bu ben tarik fİmalen eskici Hasan ve- man veresesi, •imalen deVeci Ha· 

Kardinal Famez her ı.aman yanında ~anunu mucibince bi~ .defaya mah-· seri 15 Keza 1630 Berlin · kısa aalgası. ·~hçeden binaya girildikte mermer- l'esesi cenuben iskan memuru Sü- fız Mustafa cenuben postacı Meh• 
taşıdı~ı hançerini çekerek Favstaya doğ· 1 ıus olmak §artiyle arttırması 8/2/ küçük musiki konseri, lG,45 Berliıı kı- li bir salon, sağda bir oda ittisalinde leyman bağı ile mahdut altısı çe- met Ali bağlariyle mahdut kayde~ 
ru ?tıldı, onu vurmak isliyord~. Ukin I ~38 ~alı. ~ünü saat 10.30 ~a icra d~- sa dalgası Alman Romant~k konseri 1'.. iki~ci katın merdiv~ni ark~da bir kirde~siz üzüm.~~~ı, üçü .ta:!~ ol- ~ef dön.~m çe~ird.eks~z ü~üm ba• 
yerınden kunı1dıyacak kuvvetı kalma-, ıremız ıçmde yapılmak uzerc hır 45 Berlin kısa dalgası Eglencelr :musı- oda ve bu odanın sagında kiler ve mak uzere 9 donum genıfhgmde gında dortte hır hıueı fayıası 156 
ınqtı. Derin bir UmitSiz1ik içinde hançe-

1 

ay müddetle aablığa konuldu. · ki, 18 Pe§te radyo orkes1rası, 18.02 Bük- yemek odası üst katına çıkılırken 1125 lira muhammen kıymetli bağ lira değerinde müzayedeye vaz 
rinl k~dl ~ğs~e saplıyarak ~u:ar13:°· Bu arttırma neticeıinde satıf r(!Ş Sandu Marku orkestrası, 19.15 de- ikı merdiven' arası.nda arkaya doğru nıaa. tarlas~. 4 arm~t, 5 badem, _ı edilmi,tir. 
dı. HenUz ölmemişti. Son nefesını verır- b d 1. h l l un borcun' 18 50 B lin kısa dal E~l et yıkama mit.hallı ve ·bu mahalde zeytın, 4 çovur araçlarını fatnıl 17/1/938 tarihine müaadif pa• . . , . . 1 e e ı er ne o ursa o s vıımı . er gası gence- A .. .. b . k 1 .. ken sevgillsmı ikı kollan arasına aldı- ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- li musiki 19.10 Prag Halk musikisi vals sandık odası ve hela, ust kata çıkıl- olmak uzere ve , u ~ayrı 1!'en. u u~ zartesi günü ıaat 11-12 de yapıla .. 
Dudakları ölü I..eonorun soğuk dudakla-

1
nunun mer'iyete girdiği tarihten polka vesair~.ı dıkta bir sofa üzerinde caddeye n~- bor~lu ismete aıt ~çte bır ~ısseyı cak birinci arttırmasında teklif 

rına yaklqtı. Tam son aşk pusesini al- sonraya müsadif olması hasebiyle 21 Lfilpzig (Her şeyin iyisl bu1unur) zır balkonlu iki odası vardır. ~vm şayıası sahl.m~k uzere miizaye· edilecek bedeli muhammen kıy .. 
mak üzere iken birdenbire doğruldu ve kıymetine bakılmayarak en çok arka kısmında geni, bir bahçesı ve deye veritmı~tır. metin lOO de 75 ini bulduğu tak .. 
son nefesini salıverdi. Böylece iki aşıklartbranın üzerinde ihalesi yapıla- ~~:ı~km~:U:/~!~:rF~:;~~=i ~~~ by bahçede .tahtaniıi mutbak ve üst Birinci arthrma 17/1/9'38 tari- dirde ihale edilecektir. 
ölüm kucağında birbirlerine kavuştular. kt S t • 844 numaralı Eml~'- katta merdiven mahalli ve çamaıır- hine müsadif pazartesi günü saat N k b' b d l tekl'f. h 1. . . . ca ır. a 1 

ZlJ( • k A d ·o istasyo 1 kl d • . . f ik. od l l d d K · 1 · d o san ır e e ı ı a ın· O derece bırbırlerıne yapışmıştırlar ki ve Eytam Bankası kanunu hüküm· ço vrupa ra )' 0 arı na· e e- lık ve fevkanısı hır ao a ve ı a- en 12 e ema pafa ıcra a- d .. t . . t hh"d" b k• I 
1 k .. k- 1 d ş ceklcrdir) 22 Be.rlin kısa dalgası : köy- l .. .. d b' t • · d 1 kt T kl'f d' e muş erının aa u u a ı o .. on arı ayırma mum un o amıyor u. uller' e g"re yapılacagvmdan ikinci yı ve bun arın ustun e ır araçayı ıresın e yapı aca ır. e ı e ı· k t' l tt IS .. 

hııd· . .1 . 1 "t'' hiss"zlil<l ı ın ° Jü dansl:ırı ve musiki.-;i 22.25 Peşte Çi· h . "k' . b' b' tt 1 '- b d ı· uh k t' ma tar ıy e ar ırma gun Uza• 
11 ıse seyırcı en JU un ı erıne k S . mu tevı ı ıncı ır ına mevcu ur. ece.K" e e ı m ammen ıyme ın l 
~ d i b' t .. t't . . arttırma yo tur. atıf pesın para k ,...,_~ .. ı 2? 45 Bu''k G . Bah . .. h d dah' b. .. d 75. b ld v kd' d 'h l tı ır. ragrnen er n ır eessur ve ı reme ıçın- .

1 
I .. . d l · .. d gan or e,,, .... ..., -· reş eorgıya çenın munte asın a ı ır yuz e 1 u ugu ta ır e ı a e . . .. . 

de bırakmıştı. Anlaşılmaz bir merak üe il;. b up m;•:~Y· en yanı; yrz e orkestrası 23.20 Viyana Radyo orkestra- deniz banyosu vardır. 12000 lira ec:lilecekdir. Nok~an bir bedel tek- .. l(.2/9Jf! tarih.ine muaadı~ ~I! 
dolu olan nazarlar Eav.sta ile Kardinal 1

1 
uçuJt e . a.ıye masra 1 a ını~. sı.. kıymetinde olan bu evin geçen se- lifi halinde müfterinin taahhüdü gunu aynı saatte yapılacak ıkıncı 

R(İ\•eniye dikilmiştL.Röveninin rengi uç- ~ po:~~ ~ahıbı alac~kı.ı;~~h t· OPERALAR, OPERETLER ne yapılan salıfı 2280 sayılı kanu- baki kalmak fartiyle arttırma 15 artbrmasında tektif edilecek en 
ınuı gözleri manastı,rın asıl binası~ kger .:..at..~ 

1
a .ar.ların v~ ırtı l .. a - na göre geri bırakıldığı halde birin- gün uzatılacaktır. son bedeli muhammen kıymetinin 

.. . . . ı.1· "b" d ı sanıp erının gayrı menku uze- k d l . . .. d 75 . . b 1 d v t kd' d doğru donmilş bırşey be4 ıyor gı ı u- , . . . 12 Berlin ısa a gaı;ı Tanının~ ope- cı sene taksıt borcu muayyen va- 1 /2/9'38 tarihine müaadif Salı yuz e mı u ma ıgı a ır e 
ruy~~u. Kendi kend~e söylendi: rındekı haklar~nı huı~sı~lc faız ı·eUer.in hitat_n sahnelerinden parçalar, desinde ödenmediğinden bu hüküm günü ayni saatte yapılacak ikinci 2280 numaralı kanuna tevfikan 
. - Sikst acaba niçln gelmedi? Onun ~e m;~rafa ~a~r ola~ .ıddıalan.nı 19.45 te ayni operet musikisi tekrar neş- ortadan kalkarak evin yeniden mül- arttırmada teklif edilecek en son saht dütürülerek borç bet sene 
göndereceği parmaği halkalı adam acaba 1•~u .~ a~ ~arıhınden ıtibaren yır- redilecektir.). 20.25 Viyana, Graz ope- kiy«j açık arttırma suretiyle ve 844 bedel muhammen kıymetin yine taksite bağlanacaktır. Almak iste.o 
nerede kıaldı ~ ~ı gu~ ı~ınde evr~ı ~ü~h~tel.e- ret . mus1ki.si konseri. 20.30 Prag, Brüno _numaralı Emlak ve Eytam bankalı yüzde 75 ini bulmadığı takdirde yenlerin muhammen kıymetine 

Favsta önce Leonoru sonra da Kardi- rı.yle bır~~te memurıyetımıze bil- operalardan parçalar kanunu mucibince bir defaya mah- 2280 numaralı kanuna tevfikan cöre yüzde yedi buçuk nishetinde 
nal F.am~in 1devr~diğini görünce gil- dırmel~rı ıcap eder. ODA MUSIKISl sus olm~ f&rliyle arttırması 8/2/ satıf dütürülerek borç b~ sene teminat akçesiyle beraber ihale 
lümsiyerek §unlan mırıldandı: . . Akıı halde haklan tapu sicHi~· 938 salı günü saat onda icra daire- taksite bailanacaktır. Almak iste- vakitlerinde Kemalp&fa icra da· 

- Işte ikisi!: .. Şimdi Morever diğer- ce '?lalum olmadıkca uaylaı!"~dan 17,45 Prag, Brüno : Yaylı aletler ku- miz içinde YB!>ılmak üzere bir ay yenlerin ihale vakitlerinde İcra iresinde hazır bulunmaları ve faz· 
lcrini getirecek' Giz. de gelirse tamam harıç kalırlar. 26/1/938 taribınden arteti, 22 Bükreş Triyo (Mozart), 22.30 müddetle sahlıaa konuldu d · · d 100 d b" b k · la izahat isteyenlerin bumindeıı · . . h k tıo • • • aıreaın e e ır uçu nıs- •-
olacak... ılıbaren fartname erkeıe açık- Laipz.ig Yaylı kuartet onseıi (Çaykovs- Bu arttuma netıcesinde sabf be- betinde teminat akçesiyle hazır itibaren açık bulunan fartnameyi 

Fa\•sta heyecan ve merhamet nedir tır. Talip olanların yüzde yedi bu- ki..) deli her ne olursa olsun borcun bulunmaları ve bu mülk üzerinde görüp tetkik etmeleri ve bu mülk 
bilnıiyen bir kadındı. Bütün bu fecayi çuk teminat akccsi veya milli bir RESITALLER ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka- bir güna hak ve alacak iddiasında üzerinde bir güna hak ve alacak 
~arşısında w hiçbir şey olmamış gibi so- banka itibar mektubu ve 37 /1354 nunun me~:iye~e girdiji tar~ten bulunanların 20 gün içinde vesika- iddisında bulunanların 20 gün zar· 
gukkanlılıgını. muha~az::ı edez:ek hazır dosya numarasiyle İzmir 2 nci ic- 11·15 Berlin k!Sa dalgası Flam şarkı- sonray~ musadıf _ olması huebıyle lariyle daireye müracaatleri aksi fmda vesikalariyle daireye müra· 
bul la 1ı ta tt · 1 • 'I lan, 18.15 Varşova lspanyol şarkıları kı tin bakılm ak k art unıın ra ı P e ı. ra memurluğuna müracaat erı ı i.n yme e ıyar en ço - halde buları tapu aicilile sabit ol- caatleri aksi halde hakları tapu si· 

- Şu iki.sefilin ruhl~rı~ d~~~ ~elim. olunur. 405 18·15 Bcrlin kısa dalgası koro hııvaları tıranm üzerine ihalesi yAapılacaktır. mıyan payla4madan hariç kala. dlile sabit olmıyanların payla~ 
Tanrı Kardınal Famezın ışlcdıgı gunah- 4362 (2261) (Bach) 19.20 Peşte Piyano konseri, 21 Satıı 844 numaralı Emlik ve Ey- cakları ilan olunur. madan hariç tutulacağı ilan olu-
ları ~ffeylesin ... Diğer hainlerin de ne- Berlin kısa dalgası Piyano (R. St.rauss) tam bankası kanunu hükümlerine 4425 (2268) nur. 4424 (2267) 
~*r~~o~ITTruA~~d~~ Tashı·h ~.1s~~~~~~P~~~u~~a~~iki~~~a-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lim. kılan 22.25 Peşte Lucieıuıe Boycr ve yoktur. Sat11 pqin para ile olup 

Emin olunuz dig~ erleri de bu suretle Tino Ros.5inin plaklarından 23.20 Varşo- mii•teriden yalnız yüzde iki bu"Uk hinden itibaren yirmi gün iç.inde ev- lip olanların yüzde yedi buçuk le-· 
16 Kanunuevvel 937 tarihli ga- -:r T --'- •• bit' l · 1 b' likt • · ak · 'ili b. L __ , __ lllahvolacaklıırdır. va Piyano resitali (Bach, Clementi, dellaliye masrafı abnır. ·~ ~us b'lde ~rıy lee . 1~ e_~emurı- mmat çesı ~eya mı • ır ua.JUUl 

Favsta bu noktaya gelince durdu. Du- zetemizde çıkan birinci icra me- Schubert, Liszt) ipotek sahibi alacaklılarla diğer yetimıze 1 ırme n ıcap c:oer. itibar mektubu ve 37 /1242 dosy• 
dakları bembeyaz kesildi. Bütün vücudu murluğu ilanının arttırma tarihi alibdarlarin ve irtifak hakkı sahip. Aksi halde hakları tapu ıicilince numaruiyle lzmir ikinci icra mo-

DANS MUSIK1Sl --L~- lmad-'- 1-- ad h '<lrsıldı. Siyah gözleri hayret içinde yir~ tertip hatası 8/4/938 çıktı. Bunun lerinin gayri menkul üzerindeki muWıı o ıaça pay~m an a· murluğuna müracaatlen ili.o olu· 
nıi adun ileride bahçe duvarlatının i.ize- doğrusu 8/2/938 olduğundan tas- 21.10 Uipzig Mll.!ildli kabare neşri- haldarini hususiyle faiz "H murafa riç blarlar. 26/1/9'38 tarihinden iti- nur. 339 

--~~~-iıı_de..:......:b~ir~no=..::ldaya:.=::::...:.dikildi.=· =·==· --------.......:·~L~i~~nw~n~ı~ıs~--~~~~~_.:~.:::Y~atı._:_23.......:,.3_5_LS__:io~z.ıı~· ~· ----------~__:~d:a~~o=la=n=-=.idd==ia=lar=:ın:::..=İ~itb==u~i=~=".:._~tan~·-~baren=-==-:fa?ln~==am==e~h=er=-=k=ese-=--=-=aç=drt==u~.~T~a~-~~~----~4~363-==---~ (2262) 
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OEUTSCHE LEVAN· Fratelli Sperco 

TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

HA!'lBURG, A. G. 
ATLAS LEVAN'l'E - LINIE, A.G. 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI 
1 

STELLA vapuru Elyevm limanımız
ı 

da olup Rolterdam - Amstcrdaın ve 

BREMEN Hamburg limanları için yük almaktadır. 

IONIA: vapuru 21 birinci krtnunda TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 

bekleniyor. Rotterdam, Hamhurg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster-

Bremen için yük alacaktır. dam ve Hamburg limanları için yilk 

AMERlCAN EXPORT LINES alacaktır. 1 
Tb.c Export Stcamship Corporation HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 

EXMOUTH vapuru 11 birinci k!nun- beklenmekte olup yükünü tahliyeden 
1

1 

da bekleniyor Nevyork için yük alacak-
sonra Burgu - Varna ve Köstenceye 

tır. 
hareket edecektir. 

EXffirA vapuru 24 birinci kanun-
da bekleniyor. Nevyork için yük ala

GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci kanun- beklenmekte olup Hamburg - Gdynia

da bekleniyor. Nevyork için yil alacak- Dantzig - Danimark ve Baltık limanla-

tır. rı için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGRISE SERVICE MARITIME ROUMAIN 

DANUBE MARrTIME SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 

TISZA motörll 13 birinci kanunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye limanları için yük alacaktır. 
limanlarına yUk alacakttr. y 1 ·· k k b l d 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
o cu ve yu a u c er. 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü
nef, tüphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, fÜP

besiz « R A D Y O L 1 N » dir. 

Siz ile ayni güzelliği elde iJebi
lirsiniz. F aka"t bunun için ftut 

günde üç dela 

RADYOLİN 

ile u.bah, öğle ve akf&Dl her 
,,.,..,_.,_..yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalayıntZ. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun-

BUCAREST lard k' d ğ' ikl'kl d ta 1" ... ----•ll!:GilSiiBMBilB!Dlll!!li!!SMID&B•*Ai!lllEl1D1144WBl!Bl•llli----··-DUROSTOR vapuru 22 birinci ki- a ı e ış ı er en acen mesu ı- l!IW 

nunda Köstence için hareket edecektir. yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için B R I s T o L 
JOHNSTON v ARREN LINES LTD. ikinci Kordonda Fratclli Sperc.o vapur 

LIVERPOOL acentalığına müracaat edilmesi rica 

AVIEMOREvapuru Liverpool ve An- olunur. Be yoğlunda 
vers limanlarından yük çıkaracak ve 26 TELEFON : 4111/4142/2663/4221 

blrlncl kAnunda Burgas, Varna ve Kös-

tence lçln hareket edecektir. ~-----------.-
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

BAGHDAD motörU H ikinci k!nun

öa bekleniyor. Dleppe ve Norveç umum 

llmanianna yUk: alacaktır. 

'.ARMEMENT H. SCHULDT 
HA.MBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci k!nun 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 

Hamburg ve Bremeıı için yük alacak
tır. 

llAndakt hareket tarihleriyle nav
lunlardald değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez:. 

Dr. Operatör 

f ait l~ra~im 
Avdetle hnstalanm öğleden 

enel frannz hutaneıinde öğ
leden sonra Birinci Beyler ao
kağında dit tabibi 8. Mehmet 
Ali muayenehanesi alb katın
da kabul eder. 

1 -13 (2206) 
Daha fada tafsUAt almak için Birin

ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee •••••-••-.. ----
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. .Jll---~D~O~ll!!y!l!!IT!'!!!Lll!O!l!!R~ .. --•-

TELEFON No. 2007/2008 DAHlLlYE MOTAHASSISI 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

POLO vapuru 4 birinci kftnunda Lon
dra, Hull ve Anvcrsten gelip yük çıka
racak ve ayni umanda Londra ve Hull 

Celal v·artm 
lmıir Memleket hastanesi Da
hili Haıtahklar Scririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehnne: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545-:için yilk: alacaktır. 

TRENTINO vapuru birinci kanun -~---------
sonunda ve yahut ikinci kanun iptida-
5ında Londta, Hull ve Aııversten gelip 

yük çtk:aracak " ayni umanda Lond
ra ve Hull için y(lk alacaktır. 

LESBIAN vapuru 7 birinci kanunda 

KAVAKLIK 
yaptıracaklara 

Llverpool ve Svanseadan gelip yük çı- Maniıanın Mütevelli çiftliğin· 

karacak ve ayni r.amanda Liverpool ve de 120.000 ağaçlı kavakbktan kül-
Glasgov için yUk alacaktır. liyetli miktarda kavak fidanları 

THE GENERAL STEAM NA VIGA- l k t 1 · M · TrON Co LTD sah aca tar. ıteyen eran anı&&· 

PHlLOMEL · ıo b' · 1 kıı da Yağhane &okağı 23 numarada' vapuru ırınc 11-

nunda gelip Londra için yilk alacaktır. veya Mütevelli köyünde Nazmi 
Tarllı ve navlunlardak.i değişiklikler-! Tomaya müracaatleri .. 

'den acenta mesuliyet kabul etm~ 1 - 5 

Pamuk 
Nazarı 

................................. n 
Umum Fabrikatörlerinin 

dikkatine 

PLATT 
Fabrika11nın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu aene temin eclebilinini11 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Petlemalcdar, Ew• 80hk No. 3/1 

Sinıer dikit malrinalari 1mmpan,.... kUflaancla 

, 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oteleiıt BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütiln Eg 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miu.fir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu-
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanbuld--. bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. .... ama:..:: ____________ _..... ~ 

···············~;~·~-~~····~~·ii'~~~~~·············~ 

Norveçyanm halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Bijyük Salepçioğlu Hana karpsında Bqdurak - lzmir 

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

•• 
Balık yağının halisi 

• . . . 
• • . . 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekolteainin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle sahlmaktadır. iki defa ıimikman ıüzülmüı 

faheser bir terbettir. 

TURAN fabrikalan mamullbdır. Ayna zamanda Turan 
tuvalet aabunların1, traı tabunu ve kremi ile gtlzetlik krem· 
lerini kullanınıı, Her yerde nblmaktadar. Yalnız toptan sa· 
t.ılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 

telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

Posta Kut.••• Telefon acse 

Dima sabit daima 

r / 
~ .... 

""?· . 

tabii 

Juvantin saç boy~an 
INGIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan J11ı. 

vantin aaç bo1alan muzll' ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup aaçlara tabii renklerini baJıteder. 

Juvantin aaç boralan kumral -.e ai1ab olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiftir. Ga1et tabii ve aabit olarak temin edi
len .renk yıkanmak, terlemek batti denize girmek auretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalaranda arayanız. 

r ..... ··• Dünyanın en büyük ve en muhtqem vapuru olan mavi kord~ 
linın aalıibi « N O R M A N D t » nin •alonlarım 

aüaleyen OTOMATiK 

GAR OD 
Radyolarinin 1938 modelleri ıeldi. Rad10 meraklılannin 

tapındıklan tatla ve tabii aesi ile herkesin l&fJ'oldaiu bn rad
yolan görmeden batb marka radyo almaf'RIL 

G'AROD 
Markalı rad1olarin belli batlı huauliyetlerinden 

Liri de b.nların 

OTOMA TIK 
:.. 

olmalaridır. Diler marlWaria he,ü.cl• i.tia olt.,tarini 
dmra tuclik etmittir. 

Telefoa: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

~--------------------------
Satı, yeriı M;,,.., ~ettin*'.; No. JS NlllAT «AR 

F.e.aei ~--ı Aktat ba J'ait bqb laiçbir yere ••memlttlr '.Ye l - 10 (1115) 
YennİJecektİr. ~ ............................... """ ............ ~ 
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lngiliz notası Tokyoya verildi 
Bu nota lngiliz ga~etelerine göre azmü celadetten mahrum telakki ediliyor 

Amerika efkirı umumiyesi Çinin Cenup sahillerine 
Tokyodan cevap bekliyor asker çıkaracaklardır .. 

*Si 

Dünya sulh topluluğu bütün milletle- Maksatları . Çinin Hong Kongla mu
ri Japonyaya boykotaja davet ediyor vasalasını tamamen kesmeyi temindir 

Londra, 16 (ö .R) - lngiliz kabinesi . 
dün haftalık içtimaını yapmış ve bu 
celse baştan başa Çinde Yang - Çe neh
rinde Japonların Ingiliz gemilerine ta
ıırruzlariyle ortaya çıkan vaziyetin tet
kikine tahsis edilmiştir. H ariciye nazı
n bay Eden baş gösteren vahim hadise
lt-r hakkında tam faahat vermiş ve Tok
yo hükilmetine gönderilmek üzere baş
vekil ile birlikte hnz.ırladığı prote.:;to no
tnsını arkada.şlarının tasvibine arzeyle
miştir. 

Pekinde kurulan Japon kuklası hükümet 

1NGILIZ NOTAfi INlN MAH1YET1 

Bu nota meselesinden başka Uzak 
Şark İngiliz siyasetinin kuvvetlcndıril
mcsi ihtimalinin de tetkik edıldıği an
laşılmaktadır. Kabine meclisinde veri
len kararlar Bay Edenin Avam kama
rasında izahat vermesini ve İngiliz ka
bınesinin J apon hükümctine karşı şim
di.ki vaziyet ini tayin eylemesini müm
knn kılmıştır. B. Edenin bu beyanatı 
Tokyoya gönderilen notanın n~ine bir 
mukaddime teşkil etmiştir. 

Gece matbuata tebliğ edilen bu me
t.in şöylece hUllsa edilmesi mümkündür: 

lngiliz hükümeti ilkönce Yang - Çe 
sularında vukua gelen bir Slra hftdise
Jeri hatırlatmakta ve bunların vchame
tini göste:rdikten sonra her biri hnkkın-

bütün gümrüklere vazıyet 

Artık t amn.men Japonlar eline ı,eçen 

General .'}ank - Kay - .'}ek ve kans1 ı Nankinden manzaralar 
elde edilememiştir. Jnponl::ır, Çin mu- Japon hül~ümetinin verel'egı cevap 
knvemeti devam cttikçe z:ıiflemek1en umumi dkfır tarafından biiyük bir sa- ı Pıır:s, 16 (ö.R) - ULak şarkta Ja-ıhafaza etmekle beraber Japon malları-
başka bir netice elde etmiş de3illerdir. bırsızhkla beklenmtktedir. ponlann ileri hareketi• de- m etmekte-, nın boykot edilmesi maksadiyle bu 
Ve Çin mukavemeti gittikçe artmakta- j dir. Cenubi Çin sahilinde asker dolu dört ,·memleket ithalatına karşı vazedilen ta-

JAPONYANIN lTALYAYA !nakliye gemisi, 18 harp gemisi, iki tay-{rifeleri indirmiştir. Diğer taraftnn dcv-
dır. Cebir ve şiddeti istihkar ettiği için TEESSÜRÜ 

kin yare gemİ!i dolaşmaktadır. Nakliye ge- Jetlerin menfaatlerini muhafaza etmek ço · gen sanılan Çin ac:keri şimdi sakin 
ve kahramanlık göstenneklcdir. 480 T ky 

6 
(ÖR) H . . B I milerindc 9000 asker vardır. Kantona I kaydiyle Pekin hükümeti ileride gümrük 

o o, 1 . - arıcıye m:ız1rı . l ] h"" b 1 w h ·· k h kk h f milyonluk bütün bir millet her ne brıha- ı :m~ı npon ucumunun n ıyacagı ta - rusumunu arttırma a ını mu a aza 
Hirota Italva s~farctine giderek Italyan 1 . d"I kt d" 1 1 kt d" 

1 1s k d dnf · l mın e ı me e ır. ey eme e ır. 
sına o ursa o un en ini mil aa az- gazetecisi Sandrininin Amerikan «Pa- JAPON DOSTU ÇIN HOKOMETI 1 Tokyo, 16 (ö.R) _ Ozakada gene-

ney> torpito u iizerindn yaralanarak öl-, 1 1 T ı k 'l J k" B ı · 

1 

ra ıı :e ava ı e aponyanın es ı er ın 
mesindcn dolayı teessürler.ni bildırmiş- T k 16 (ö R) p k" d k fi · · t" t d · · · · o yo, . - c ın e uru- se rının ve ıcare o esı reısının rıya-

tir. lan Japon do!tu yeni Çin hükümcti Ti-
1 
seti altında lngiltereye karşı şiddetli bir 

lNGILlZ NOTASI MUTEDİL r.~t ? en-Yin, Şnnghay ve diğer gümrüklere miting yapılmıştır. 

----------. , , l':~zıyc_t etmi.ştır. Yeni hükümet .~u güm- JAPONYAYA KARŞI BIRUK 
Londra, 16 (Ö.R) - «Tımes> gazei.e- ıuklcrın varıda tım karşılık gostererek 

etmiş ••• 

ınf:li Japonyaya karşı yeni bir birlik kul' 
muştur. Bu birliğin askeri, idari, ekono• 
mik, mali ve zirai beş şubesi olacaktır. 

Çin hükümeti Japonyaya karşı ikinci bit 
seferberlik yapmak kararındadır. o~ 

yüz bin askerden mürekkep 15 yeni fır• 
ka tcııİ!I edilecektir. 

l IONC-KONC - KANTON YOLU 

llong-Kong, 16 (ö.R)- Hong-Kong 
ingili7. müstemlekesiyle Çin hududu ara· 
sındaki mevkiler Japon tayyareleri ta• 
ra fından şiddetli bombardıman ed ilmek• 
tedir. Hong-Kong ile Kanton arasındaki 
mühim demir yolunun en mühim istas• 
yonlan olan mevkiler Japonların hava• 
dan ağır hücumlarına uğramı~lardır. 

ı"i Tok) oya gönderilen Ingiliz. protesto' Lir istikraz yapacaktır. Pekin hükümeıi ı Şnnghay, Hı ( ö.R) - Hankeodan 
notasının mute-dil oldu~unu kaydetmek-! !.imdılik me\ cut gümrük tarifelerini mu- bildirildiğine göre Çin nasyonalist hükü-
tedir. d)ajjy Telegraph> g. zetesine gö- '!".-~-~~~---~-----------.~ 
re Japonyanın yeni tarziycsi göz. önün

cb tutularak nota son kabine içtimam
da tadil cclilııı~tir. Her halde Ingilterc, 
Amerill:a da ayni şekilde hareket etme
dikçe Uzak Şark filosunu takviye et
miyecektir. 

F ransada Katil Baba 

Japonyanın Londra elçisi Forc:ynof isten Çlkarkcn 

da verdiği tafsilatla J apon hükümetinin mindedir. Japon tecavüzü ilerlemekte
bu hadiselerden ne kadar mesul oldu- dir. Fnk::ıt Çin mukavemeti elden bı
ğunu göstermcldcdir. Ingiliz notasında rakmaclıkça hakiki b"r zafer elde etmiş 
hundan sonra Japon idaresi tarafından sayılamaz. Bugün Japonya kendisini 
biI<lirilen teessür ve teessüfler ve bu gi- muzaffer saysa bile Çin mağlup değil
bi hadiselerin ileride tekerrür etmeme- <lir. E.sas nokta {Udur ki Japonya kısa 

DÜNYA SULH TOPLULU(;U JA
PONYA YA BOYKOTAJ ISTIYOR 

Başka bir garajda 
yeni bir silah deposu 

daha keşfedildi 
--0---

1 d 16 (ö R) B .. ,.. d"" Paris, 16 (Ö.R) - Gizli ihtilfıl hare-
A!I r:ı, - u, un unya 

~ulh topluluğu ccmiY'C'ti toplanmıs ve keti komitesine ait yeni bir silah depo
bir son kf.m:n 1938 den i ib<ıren hiitün ı su keşfedilmiştir. Bu depo da Kursel 
memleketlerde J:ıpon mallarının boy- , caddesinde 13 n umarada bir garajın al
kotaj ı ir"n foal"yetc gcçmr>ğe karnr vrr- tında yapılnn beton mahzende bulun

mi.ştir. Ç"n - Japon ihtWfının esasma muştur. Her biri otuz kilo melinit dolu 
gelince cemiyet ecnebi devletlcrln b u ıbcş sandık, her birinde 320 dolu h um

ihtil5fa müdnhnJe etmelerinin de nley- bara bulunan yirmi sandık, Alman mav
hinde bulunmuştur. zer sistemi bir mitralyöz tüfengi, sayı-

sız şarjür ve fişenkler ele geçirilmiştir. 

Garajm safıiLi Jan 1''uşe tevkif edilmiş
tir. 7nhkikat <levam ediyor. 

- -------------
r:ıber Japon lıükümetinin doğrudan doğ
ruya mcsuliyetini kaydeden fıkrada bi
raz kuvvet vardır. 

MÜŞTEREK. HAREKET 
IHTIMALLERI 

si için icap eden bütün tedbirlerin alın
dığı hakkında Majeste hükümetinc ve
:rilen teminat not edilmektedir. Hadise
lerin mcsullerine karşı icap eden şid
detli disiplin tedbirlerinin alınacağı vn
ndi de göz önünde tutulmakla bcrnber 
Ingilız hükümeti şunu da hatırlatmak-
1nn kendini menedememektcdir ki ev
velcr vukun gelen bazı hA<Iiselcr üze
rine d-. Japon hükümcti ayni . suretle 
1.ec::ıvüz hareketleri dolayısiyle teessür-
lerini bıldirmiş ve bunların tekrar vu- Londra, 17 (A.A) - lyi malumat nl-
kubulm:ıması için icap eden tedbirleri makta olan bir membad:m bildirildiği-
:ıla~~ı hakkı~da temlm:t ver.mişti. B; ne göre !kabinenin dünkü içtimaında B. 
iec.. ..der bılhassa Majeste sefırinin Eden Amerika ile her hangi bir müşte-
Nankinden - Ş nghaya giderken yolda rek hareket icrası fıkrinin terkedilmesi 
1 [?radırı hücum, bunu takiben Jnnj)jz lôzım gelmekte olduğunu beyan clmiş-
fCfareti crkfınını taşıyan otomobillere 
k ti~ 
ar"ı :ynpılan tecavüz, Şanf!hay müda- Mumaileyh Amerikanın hattı hareke-

{ a ç .. , rfs: içinde bulunan In°iliz aske- tindeki istihalenin yakından takip edil-
ri krrako.lar na :y::ıpılan taar~zlnr ve Jngiliz milli m(id.afaa.mea Aa.zırlıynn adam harbiye nazırı Horc Bcrlisha mesi laz.ım gelmekte olduğunu il5ve ct-
t n hnz r d ! r hiıd ~elerdir. Bed"hi-
• bir miiddet zarfında elCe edebilccc.ıT"ni AZIM VE CELADETS!Z B1R NOTA ı miştir. 

c. r ki c;'md'yc kadı:ır Japon hükümeti 1 NÜMAYiŞ MESEL~SI 
larafm .nn :ılınma"ı ıcap eden tedbirler umduğu neticeyi dde edememiştir. Fa- t 
r.rnsında sımdiki Çin iht lf.ıfında alakası l.at iyi bakılır a Çlıı - Japon harbind2 Londra, JG (Ö.R) - Jnrriliz gazetele-
] f bı·r ....,.,ğlup ·'J,"'r.ı·r. D-'-a doi!rusu b:r sı- rinı.> göre Tokyoya göndı:-rılen protesto Vasington, 17 (A.A) - B. Hull mat-

ı mı) .. n ılçürıı::..i tara devletlerin huku- """ " uı uu ~ 11 1 
ra ma

;;ll' d B ı ş • ro~asmc:ı Jnnil:z umumi efk;.rının bek-• buat mtimessi erine >eyanatta buluna: 
:kuna hı.irmrt ct.'11e!. nokt~sı da dahilcli. ,. , · var ır. un ar anp::ıy- " j •• • • •. 
Eu s b p1a Majecta hJkümeti şimdi 1 da y r ,ş olan büyük dcvletlerd"r. , lt-diği nz.~ ve ccl~d t yokt ır. •'fimes> Irak ~z~k Şarkta ";~şterek b.ı~ bahrı nu-
r) kt l db. l . 1" . Ja... &1Wllarla kendi arnsmdal-i p-k- g"'zetnsi d'yor ki . «Bu notanın okunma-1 mayış ıcr~ının nsm naz rı ıtıbare alın-• mma a o an te r erın mesu ıyetı • • .. • ~ ·· · · 
J h .. , ' 1 •v • t" B b··ı·· d"" ~ı fagı"lHcr u~ r·nd" hoş bir trsir yapn mamış oldugunu soylemıştır. apon u.ı::ü:n t ne •• t o!ıın bu gibi hA- • .... ça çıgnemış ır. u u un unya- ~ ·· ..... ' ... - 1 
dıselcre kat'i surette nihayet verece, ı gözü önUnde> sırıt<:n bir net"ced:r.. mıız. Nota m..ıtcd·ldir. Bununla beraber 1 JAPON ül\UDI 
hir mnhiyette olacağına 'dair kat 'l ,,.. ..evlctler ise en kü~ük bır müdahal ye Ingiliz - Amerikcn iş birJ:ğine hususi bir 
mıt is! mek m"cburiyctindcdir. f karar vermeden Japon~ayı har k tlc- ehemmiyet vermek yanlış el ğildir. Bu ( Tokyo, 17 (A.A) - lngiliz sefiri bu 

ÇlN HARB1NDEN ALINA.,.-~ rinde dalına serbest bır:ıknn;;I:ml~r iş birliği her iki tnrafın not. ları hazır- rnbah hariciye nezaret ine giderek bay 

Paris, lG (Ö.R) - cPeu ılft"..e,.· 

Çin harbinden aşağıdaki dersi çıltarmak
&adır : Aylar ayları takip ettiği hn1d 
)JaJ>Ohlann ilıWf •kı..t kat'i net~cc 

AMEIUKA JAPONYA~.J'IN CINA- lanırken sıkı br .surette kendini göster- Hirota~a lngiliz notasını tevdi etmiştir. 
BINI BEKLI~On · miştir. J apon gazeteleri Londra ve Vaşing

V, şinrrton lô ( ö .R ) - Tokyoya 
gf;nd r ilen Amrrikı:m vrotf.'Sto nota.sına 

. .. Dnily Tclegraph> ta Ingiliz umumi tonun J apon hUkümeti tarafından itti
efkarının notayı pek azimkar bulamı- haz. ed ilmiş olan tedbirler i takdir ~e
yacağını müşııhede ediyor. Bununla be- ceklerlıü ümit etmek1edir. 

Yavrusunu yastıkla 
boğarak öldürmüştü .. 

Fransız basınını aylarca işgal eden 
Label Epin davası Sen cinayet mahke
mesinde son safhasına gelmiştir. 

1936 senesi noel gecesi bir yol kenarı
na bırakılmış olan çıplak bir çocuk ce
sedi bulunmuştur. Çocuğun vücudun
daki berelerden bir cinaye1e kurban 
gittiği anlaşılmıştı. Fransız polisi aylar
ca bu cinayet etrafında araştırmalnr, 

iahkikat yaptığı halde cinayeti örten 
esrar perdesini kaldırmak kabil olma
mıştı. Nihayet bir gün bu ciıuıyctin es
rar düğümleri çözüldü. öl<lüriilen ço
cuğun 1931 kanununda Pitye doğum 

evinde doğduğu, adının Moris Tano ol

duğu, Annesi Mari Tanonun Frederik 
Moyse namında bir adamla münasebet
te bulunduğu anlaşıldı. Tahkikat bu iz 
üzerinde yürütülünce çocuğun gayri 
meşru babası olan Frederik Moysc ta
rafından öldürüldüğü neticesine varıldı. 

Caninin müdafaasını Fransanın meş
hur avukaUarındmı Reymond Hubert 

Katil Freclerik lıfoyes 

- Bayan Tanonun sözlerine teşeJ<JcÜt' 
d · ded" O k d · dUriist e erım ı. na arşı arma 

d eruhte etmiştir. davrandığını itiraf etmiştir. 
Sen cinayet mahkemesinin son cel- Fakat hepsi bu kadar değildi. poktDt 

sesinde bahtsız ana yavrusunun müthiş Polun ifadesi Moysu büsbütün şaşırtın -
fıkibctini anlatmıştır. 1 ğa kafi geldi. 

Hakim · ne· 
.. · . . . Doktor Pol - Ölüm yolnız dnrp . 

- Soylenenlerı duydunuz. Bır dıye- ı· . d w•ld" B" t .. neticcsı-
ıcesı egı ır. ır csemmum 

ceğiniz var mı ? 
Y k dir. b' 

- o •• k b k b" •e ıt Çocu aşı yumuşa ır şeJ • 
Reis caninin soğukkanla verdiği cc- ı 1-:tur. 

yüz yastığına da.yatılarak boğu mt • 
vaptan yerinde duramıuordu. Ila.,; e et- )en'" 
ti : "' Rds - Bu vaziyette ölüm için >" 

- Bu bahtsız kadına verdiğiniz miit- dakika lazımdır. 
Doktor - En az on dakika.· 

hiş işkenceden dolayı af bile dilenmi- ·fncle-
Reis - (Suçluya) - Moys bu ı yorsunuz 

- Bir işkence mevzuubahis olamaz .. 
Avukat Reymon Hubert, mückkilinin 

hatasını tamir için hemen yerinden fır
lıyarak şunları söyledi . : 

- Bnyan Tano, onun yerine ben a{

f ınızı dileyorum. Evet size yaptığ! pü
tün fenalıklar için onu affetmenizi yal-
varıyorum. 

Moyse avukatına endişeli gözlerle ba-
kıyordu. Y J. haiıayı anhyarak : 

ye karşı ne diyeceksin ? 

Suçlu - Hiç bir şey.. . b" ~ey ı;:el· 
Moys sonra hatırına yenı ır s 

miş gıbi herkesin bütün şahitlerin ken· 
' . . . iddlil 

<lisine husumet gösterdıklerını 

etti. • ··odcı-
Şahitlerin dinlenmesi bitince nıu 

umumi iddianamesini okudu . 
Bunda suçlunun merhametsizce ,t~· 

zalandırılınaSJ. yani idamı istenIYor u. 


