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F1ATI ( 5) KURUŞTUR 
-------

Ciimhuriyetiıı ve Cümhurlyet e•ertıılıı bekçi!i, saba/ilan çıkar siyasi gazetedir 
_,. __ ... ·-

1 Kudüs!e müsademe/er oldu 
1 Kudüs, 17 (A.A) - Bir asker müfreze• 1 

aiyle ailahlı bir Arap çetesi araımda civar dai
larda yapılan bir müsademede dört Arap öl
miif ve bir Arap ta yaralanmlftır. lnrilizlerden 
bir yaralı asker vardır. 

YENi ASIR Matbaasında baaılmıthr . = 

Hükümetin halka yılbaşı hediyesi 
Suriyede kabine buhranı vardı,r 

Yeni Teşkil edi ecek abine Cenev
re anlaşmasını asdik 
Milletler cemi yeti ı -··· .. Hatayda ...... 

Şu veya bu devletin 
oyuncağı olmaktan 

kurtarılmalıdır 
-0---

Umumi harbin milletlerin sinesin
de açtığı yara, harp facialarının aza
ınetini bütün cihana anlattı. Galip-

Af kararı Sanca
ğın istiklali ıcın 

• 
çalışmalara teşmil 
edilmemesi hayret 
ve teessür 
dırdı. 

uyan-

1er de ma"ğ]Uplar da bu :rara1ann •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
mı edecek? 

Arapların nümayişi acısını hala çekmektedirler. Bir da- istanbul, 17 (Hu~u•İ) - Suri-
ha böyle bir faci?~ın te~ranna me~·ryede ~abine buhranı, önüne ~ecil- lenmektedir. ".eni. tqe~l ede-,ye aiyaaeti:?de esa_sh b~r. değiti~
dan vermemek ıçın Mılletler cemı- mez hır hal almıttır. Batvekıl Ce- cek olan kabınenın nihayet bu- lık yapacagı tahmın edılıyor. Bıl
)'eti kuruldu. Barış sevgisinden do- 1 mil Mürdümün yeni kabinede va- güukün vaziyeti iyi kavnyaraklhassa bazı Franaız gazetelerinde 
~an bu teşekkül maalesd büvük ül-1 zif~ .~!mıyacağ_ı ve Su~iye~~n P~~is , Hataya ait bulunan C~?evre a~- doğrudan doğruya Suriye aley-
künün tahakkuk ettirilmesinde kat'i elçıligıne tayın edı!ece~ı soy- !asmasını tasdik edeceııı ve Surı- - SONU OÇONCO SAHiFEDE -
bir netice elde edemedi. 

Çünkü Milletler Cemiyeti bida- 1 D Uz 7 
Y~tte büyük ve galip devletlerin ön-1 r un 
cıilüğü ile kurulduğu için onların • 
elinde bir vasıta olarak kullanıldı. 
Tam bir hukuk müsavatı içinde 
çalışılamadı. 

Umumi harpte galip ve mağlup 
diye ikiye ayrılan milletler, bu mü
caseııenin sakafı altında müsavi 
haklara sahip olmaları 13.zım gelir
ken bu yapılamadı. Orada daha 
fazla galiplerin ve kuvvetlilerin se
ai hakim oldu. 

Silahların tahdidi davasında açık 
Ye samimi bir yol tutulmadı. Galip
ler dişlerine kadar silahlanırken 
ınağJiıplara silfıhlanmıyacaksınız de

Kültürpark 

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

Belediye reisi 
---··---

Fuar ve sehir isleri 
• • 

üzerinde temasla-
nildi. 

Nitekim Türkiye büyük kurtuluş Tından müsbet ne-
&ııvaşında muvaffak olmasaydı bu- tice/er almıştır. 
&Ün mevcut bulunmıyacaktı. Mev
tut olsa bile i•tiklalini müdafaadan Hükümet su ve e/ek-

Ankara temasları 
arkasında bir adliye 

• yapılacaktır .. 

lltahrum ve siliih•ız bir Türkiye ola- t "k • k t/ • • Her sene çok titizlikle tutulan istatis-k rı şır e erının ta tı. tiklerlıı de ifade ettiği gibi hmir enler-
Si!fıh kuvveti ile Türkiye hukuk satın alınması icin nasyonal fuarı Izmirin muvakkat bir u-

tnüsavatını, i•tiklalini milletlere ta- ' man için iktısadi varlığını yalnız değiş-
nıttırdı, sonra cemiyete iiza olabildi. belediye ye yardım- tirmckle kalmıyor. Bunun yaptığı hare-

Ahnanya, kendisine hukuk mü- da bulunmayı ket, güzel Türlciyemizin en licra köşe-
llqvatı verilmediğinden cemiyetten !erine kadar şümullil ve aiakalı bir 
çekildi. Bununla beraber Milletler vadetmiştir, uyandınna ve yurdu birbirine taruştır-
Ceıniyeti istila arzusu besliyen dev- • 
1 ti ld 1 d .. 1 d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ma hareketleri de yapıyor. Bundan baş-
e erin sa ırış arını a on eyeme İ. Ankarada muhtelif vekaletlerle fuar ka Izmire hariçten gelen ecnebilerin her 

J_aponya Çini, ltalya Habeşistanı İs- 1 ve şehir işl:ri hakkında temaslarda bu- sene iki misli artmak suretiyle memle
tıla ederken cemiyet, tali kararlar lunan belediye reisi Izmire yeni mlij- kefünlı.i tanımalarına vesile oluyor. Bu 
))eşine takılarak azalarını koruyama-! delerle ve dolgun b; netice ile dönmüş- hareketin meydana getirdiği ali§ ve~ f1

·• Kuvvetin önünde sustu, zaif-1 tür. Reis Dr. B. Behçet Uz, kendisini ve mamulat ve masnuat.ınuzı birbirin
b~tı h~y~ edemedi. Bu ~ekil~~ki ziyaret eden bir muharririmize muhtelif den daha iyi, daha güzel yapmak için 

" cemıyetın 1;'.arışı ko~uyabıl~cegın- ! şehir ve fuar işleri hakkında yaptığı _ SONU tKINCJ SAHiFEDE _ Belediye reisi doktor Behçet Uz 
de ne kadar şuphe edılse yen var- ,,.,,,...--=..----..;-;....,.......,.,==,.....-..,..,==-""'""'""'"""'=--"""""'"""""""""""""""""""""""""""""",,.._'"""...,...,'" 
dır. 

Tokyo cevap hazırlıyor Buna rağmen Türkiye kat'i ol
lltaııa bile ani tehevvürlerle doğması 
l'nelhuz harplere karşi cemiyetin bir 
•ulh vasıtası olduğunu kabul ede
rek dış politikasını ona karşı bağlı 
olarak yürütmektedir. Bu müesse
k:_nin ıslahı için elden gelen feda-
arlığı yapmaktan asla çekinme

mektedir. 

M.·Banşa olan sevgimiz kuvvetli bir 
ıl1etler cemiyetinin yaşamasına 

:!'ardım eylemeği amirdir. Lakin 
ln~n şu veya bu devletin menfaat
•tıne alet olduğunu görecek olur

llak ona kar.•ı beslediğim;z itimadın 
llatsılacai(ında üphe edilemez. 

Hava bombardımanını tertip eden 
Japon albayı Aşirao cezalandırılacak 

_Türkiye hükiimetinin, Türk umu- verilecek cevapla- 1 

~1 efkarının Hatay davaşına verdi- rın henüz hazırlan
~' ehemmiyet meydandadır. Biz bu mış olmadığını söy
k avarnlZI bir <Ok CeVIPtlerİn hare• Jemi' VC hazırJan
k et tarzlarına uyacak olursak kendi ması için şimdiden 

Tokyo, 17 (Ö. t 
R.) - Hariciye ·~ 
nezareti mümessili 
1neiliz ve Ame~ 

rikan notalarına J a~ · ı 
ponya tarafından 

Cümhuriyet meydanından bir nıanzara 

Bugün saat 15 te 
Cümhuriyetmeydanında 

geçit resmi vardır .. 
Büyük Şefe lzmirin şükranı bildirilecek 

Ulusal ekonomi ve arttırma haftası- Bugün yapılacak olan törene büt~ 
nın sonuncu günü olan bugün, öğleden roektcpli1er jttirak edec.ek. ekonomi ve 

sonra ·~~t .. on ~c§lC .Cümh~riyct mcyda.. ~rttırma mevzuları etrafında söylev]~ 
nında buyuk bır geçıt reımı yapılacaktır. .1 k . A . d b"" .. ,_ · 

. verı ece hr. ynı zaman a uyWl b)... 
l IJusal ekonomı ve arttırma haftaıı bu 
yıl cidden canlı geçmi~ ve muhtelif mü- kınma davasının yaratıcışı olan Büyülı 
.. bakalar yapılmııtır. Bilhassa dahilde Şefe lzmir halkının ıonsuz ıükran duyp 
incir ve üzüm ittih]Aki artmı§br. ]arı, aaygı ve aevaileri bildirilecektir. 1 

--- 1 

Bir yangın f acıası 

Ali, anası, karısı ve iki 
çocuğu diri diri yandı 

Balıkesir, 17 ( Hususi) - Dur- üç ev yanmıthr. Ficia bütün B .. 
sunbeyin Çathcan köyiinde ve sa· lıkesir muhitinde derin teesslr 
babın onunda Mustafa oğlu Ali· uyandırmıtbr. Jandarma ve ad~ 
nin evinde bir yangın faciası ol- liye, yangın hakkında tahkikat 
du. Alevler ansızın evi ve ahırı y~pıyorlar. Atetin ne suretle çıJıi, 

dıkl d • "d k"I d hgı ve nasıl olup ta bu kadar ini 
sar arın an ıçerı e ı er ıtarı b" kild • h ib • ır te e evı ve a ırı ata et• 
çıkmaga ~uvaf~~ olam~dılar. tiği arathrılıyor. Bu mütblt facia 
Mustafa oglu Alı de annesı Gül- lrurbanlannm dakikalarca süren 
süm, karısı Zeliha, ahırdaki hay· acı çığhklanna kartı köylüler 

vanları diri diri yandılar. At(!4, alete yaklatamadıklarmdan bir
civardaki evlere de sirayet etmif, fey yapamamıtlardır. 

Cinayetlere karşı 
Fransa fevkalade zabıta 

tedbirleri alıyor 
••••••••• Pariste ......... 

---0-

Birçok evlerde sa
bah erkenden araş
tırmalar yapıldı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 17 (ö.R) - Veidmann gibi 

azıh sabıkalıların aylarca zabıtanın elin

den kurtularak cezasızca cinayet Üzeri" 
ne cinayet İ§liyebilmiş olmalarının husu~ 
le getirdiği heyecan karşısında hükümet 
, ··ptw,u şahısları, ister Fransız, ister ec
nebi olsun, ele geçirmek için şiddetli ted
birler almağa karar vermiştir. Bu şidw 
detli takibatın ılk kısmı Seine-et·Oise 

vili.yetinde tatbik edilmiştir. Bu hare· 
ket 200 polis, 30 motosi.klist polis 8 
komiser, 50 inspektör vasıtasiyle ve ma· 16 ya~utda haydutluqa başltyan katil 
halli polis i.mirlerinin riyaseti altında ya· Veidmanın gençlik Tesmi 

1 •ndiınize coktan halleylemiş bu- bir vade tayin edi
:l'lınurduk. Lakin biz öyle dü,ünmi- lcır.iyeceğini de ila
leoru_z. MilJ,.tJer cemiyetini kuvvet- ve etmiştir. Zira ön· 
lenf 1tmek, ihtilafları o kanaldan hal- ce hadise mahalle
i,/ eınek istiyoruz. Böyle olduğu rinde tahkikat ya· 
Ie'ntir ki Montröye gittik. Yine böy- pılma" ica!> ede· 
ıj ~ duğu içindir ki Hatay mesele- cektir. Bu tahkika
tt~"lı;e cemiyetin hakemliğini kabul tın vereceği ne
birı · Onun verdiği kararlan şerefli ticeye !'.Öre ceva· 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pılınıştır. Beklenen netice elde edilmiş içeri girecek veya dışan çıkacak her şah-

E Japon amiralı da Tokyo ya çağı- ve birçok fÜpheli fBhıalar yakalanmıştır. ıın hüviyetini iıbat etme11i "'-"P ediyor· 

netice saydık. bı nı hazırlıyacak 
._ SONU iKiNCi SAHiFEDE -

1 
olan Japon hükü· Japqıı albaylarından A§irao ile 

HAKKI OCAKOCLU -SONU S. 3 TE- Juı11dıı aakerl bir tı>reıa 

• /d k d • • d • • [" db • l•imleri ıimdilik rizli tutulmaktadır. du. Muhasara altındaki mıntalr.ada he-
: rı ı, en ısı ne ısıp ın te ırN içinde 8r8§tırma yapılacak bütün mm. yec&n büyüyor Ve her ev ıalubi lr.endinl 

.Şaııg-~ feri almak için talimat Verilecek taka polia kordonu ile muhaaara altına abloka altında zannediyordu. Sabah ae.• 
• alınmlft~ Bu baraı· 1apıldıktan oonra - SONU YEDJNCI SAHIFEDE -..................................................................... ~ 
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)Milletler cemiyeti 
Şu veya bu devletin 

SORUYORUZ: ~~l 
oyuncağı olmaktan 

kurtarılmalıdır 

- BAŞTARA~SAJUFED&
Şimdi öğreniyoruz ki Hatay hak~ 

ve Kültürpark - arkasında bir adliye 
· sı lcında kabul edilen haklarımız sıya.1 manevralarla çürütülmek istenı • 

mektedir. Mandater devlet olan 
F ransanın müstemleke memurla~ 
dar bir zihniyetle Hatayda bin ~ır 
manevra çeviriyorlar. Tüklerin dut 
manian ile el ele vererek çalışıyor
lar. Türklere fena muamele yapa· 
yorlar. Zulüm_lere alet oluyorlar .. 

1 

Menfaatsiz· • 
Bir 

sarayı ve ceza evı yapılacaktır .. 
-

Arkadafhk 

Kabil mi? 

-CAŞTARAFI BtRtNCt SAHtFEDE
yarattığı rekabet te nazarı itibara alı-

nı~ 'l, 17.mir fuannm memlcketşümul 
olan eherıuniyet ve kıymeti kendiliğin
den tneydan1 çıkar. 

Avl'Upadaki son sı:yahntimiul:!n son
ra esasla işh:re girişmeden evvel Bü

·.·~.····•••e•••••.•••ı• .. b•••••r••-a•••h•••••1;;m••••••••K•••••••a••••y••••a•••••d••••e••••ı•••e••••0 ....... ~ yiikleriınizin bize her vakit lütfellikle-
= ri direktiflerden isUfad2 etmek fırsatını 

• : .kaybedemezdik. 
: E lzmir Enternasyonal fuarında yapılan 
~ Kadın - Erkek arkadaşlığında menfaat : ve önümüzdeki sene de yapııac~ oıan 
~ hakimdir. Bunu ben söylemiyorum. Ta- ~ ;~:~~~~:r~~~: v:a::;er~n;;::~~~ ! biat söylüyor 1 di )'Or • ~ ~ imiz B. c:ını Bayara· takdim ederek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ızahat vcrd1111. 

Denizliden lbrahim Kayadelen bakışlan birbirine karşılıklı bir ar-
1 

Sayın Başbakan en küçük teferrüa-
lmzasiyle qağıdaki cevabı aldık : zu telkin ettiği zaman yine kendi tına kadar gerek fuar ve bununla çok 

<ı:Anketinizin Denizlideki okur- tiplerine uygun bir varlık yaratmak 1 sıkı alakası bulunan Izmir şehrini ilgi
larımz arasında da alaka uyandırdı- arzusundan ibaret olan «Cins de- ; lendiren işlerimiz üzerinde vakitlerini 
ğını görüyorum. Hangi meclise gir- hası> bizim cgoizmamıza rağmen lüt.feltiler. 

sem hazan alaylı, fakat ekseriya çok belirmişti. PROGRAMLI ÇALIŞMALAR 
ciddi olarak bu mevzuun münakaşa 

edildiğini duymaktayım. Bundan .. Hay:ıt.ta Schope~hauer'in bu dü- Yaşça en genç olmasına rağmen iz.mir 
anlıyorum ki cinıiyet meselesi üze- şuncesını mutlak bır kanun olmak- enternasyonal fuarının; Ent.ernac;yonal 
tinde, bizde de bir ,ok noktaların tan. ~ıkaran sayısız örnek~er bulu-ı fuarların bir çoklarından daha cazip 
aydınlatılmasina ihtiyaç vardır. ile- nnbilır. Fakat burada bemm anlat- ve sevimli o!Jnasında her milli işimizde 
ri bir cemiyet kendi nizamını koru- mak istediğim şey Alman fil~zofu- muvaffak olan cümİıuriyet hükümeti
yan, yqatan, tek&nül ettiren var- nun düşüncesini tahlil olmayıp onun 

1 
mizin ek büyük bir hissesi vardır. Bu 

!akları yarabrken tabiatin en hakim cinsiyet d~ygusuna :-:erdiği h~kim fuarı ~ürkiyemlz.in bugünkü kudretli 
kanunlanna cAyİp• diye gözlerini ve kudretlı manayı gostermektır. ı varlığında W.yık bir mevkie çıkarnıak 
kapayamaz. insan makinasının, im- . için kutlretli varlığına day.anarak daha 
rikalı fonksiyonlar gören cihazlarını Umumıyetle kadın - erkek mka-

1 
çok çalışmak ve bütün memleket halkı-

açıkça mütalaa etmekte, açıkça ko- daşlığı en çok görülen şeydir. En az m ilgilendiren bir program hazırlamak 
nuımakta nasıl mahzur görülemez· görülen §ey de bunun menfaatsiz 

1 ihtiyacını bu sene daha çok hissetmcktc-
ic yine ayni varlıg"' m mucizeli, es- olmasıdır. Ayni duyguların tesiri 1 • 

1 
yız. 

rath bir kaynağı olan cinsiyet duy- altında bulunan iki genç, göz eri 
550

.
000 

[,IRA LAZIM 
gusunun tesirlerini de öylece göz buluştuğu anda vücutlanna yayılan 

önünde tutmak, muaşeret hayatımı- bir başkalık, anlatılması en güç Kültürpark ve Izmir entern:ısyonal 
zın ona göre şekillendiğini bilmek olan bir başkalık hissederler. Onun fuarını tamamlamak iç.in 550 bin lir.aya 
bir zarurettir. içindir ki bu nrkadaşlığı sıkı bir ed 

ihtiyaç vardır. Bunu azami iki sen e M h Al fil Ofu ,.Scho kontrole ta"bi bulundurmakta cemi-
Cf ur man ez "' - bit.irmtık kabil okluğu gibi, bugünkü 

penhauer> cinsiyet enstcninin tat- yetin faydası vardır. Aileler, mek-
1 

i 
nakdi yardımların devamiy e auım 

bik §Ckline temas eden bir yazısında tepler kız ve erkek çocuklar karak- dört s~nede tamamlamak ta imkfın 'aa-
diyor ki : cCinıiyet duygusunun terlerini kuvvetlendirecek sağlam 

hilindedir. Hükiimetimiz geçen sene 
tezahüründe şehevi zevkin kısa ve terbiye vermeğe mecburdurlar. yaptığı yardımları tekrarlıyacağından 
aldatici zevahiri altında asla kaybol- Ondan sonra da arkadaşlık men- bu sene de yeniden bir çok işler yap
mıyan. kaybolmaması lazım gelen faatsiz olmıyacaktır. Fakat hiç ol-

mak imkft.nmı bulacağız. ·ırk varlıg" ınin nesillerden nesillere mazsa bu menfaat daha nazik, da- K 
1 

k ik 
1 

edı"lı'nce 
Fuar ve ti türpar -ma 

zincirlenen Cins dehası cgenie de ha düşünceli, daha zararsız olacak- yalnız Türkiycnin değil komşularımızın, 
l'esece» hakimdir. Bir baloda bir tır. d k kd' 

d 1 •- 1 k 1 D · ı· . tBRAHlM rr a.YADELEN hatta Şark ve A vrupanın a ço ta ır-genç kızla bir e i~an ının arşı a~n enız ı &'Vt. 1 
e-~~~===~~~~....,~--~~~~~· -"'!!!!!~'!!-----~-~ le göreceği ve istifade edeceği bir mü-

T ürki"e - İsvic. re Kahvelerde cssesc olacaktır. 
'J Beş sene sonraki güzelliği bugünden 

kliring anlaşması meddahlık tasavvur ve tahayyül etmek ve onun 
Türkiye - Isviçre arasında 31/11/937 Baz.ı kimselerin şehrin ınuhtC'!if semt- memlekete doğuracağı hereket ve neşe-

de mer'iycttcn çıkmak üzere feshedil- !erindeki kahvelerde meddahlık yap- 1 yi düşünmek, yalnız Izmirlüeri değil, 
111~ bulunan Türkiye - Isviçrc klearing tıklan ve uygunsuz hikayelerle genç- her yurddaşı sevindirecektir. 
anlaşmasının 31 mart 938 tarihine ka· leri baştanna topbdıkları görüldüğün- 938 FUARI 
dar temdidi icra Vekilleri heyetinin 1/ den bu gibiler sıkı bir kontrol altına 
12/937 tarUıli toplantısında onanm~lır. alınmışlardır. 

--0-- --0--

H ak em imtihanı 

938 yılı Izmir enternasyonal fuarı bu
güne bdar gördüğümüz fuarlardan eğ-

lzmirdeki hakemler bugiin aaııt 1 O da 

parti merkezindeki spor bölgesinde İm· 
ıihan edileceklerdir. Futbol fedenısyo
nundan gönderilen İmtihan sualleri ha· 
kemlere lıeyet huzurunda verilecektir. 

İmtihanda muvaffak olanlar, Türk 
spor kurumunun diplomalı hakemi ola
rnk maçlan idare edeceklerdir. Diplo
masız hakemler kullımılmıyacııktır. 

Bir hırsız yakalandı lence, satış ve ziyaretçi fazlalığt bakı-
mından çok üstün olacaktır. 

Muhtelif yerlerde hırsızlık yapmaktan Burada hilhassa yurddaşlarmuzdan 

suçlu Çivrilli Mustafa İ3min~e ~iri öde· l beklediğim~ iş, ~a. şimdiden bir mil: 
mişıe yakıılanmıştıc. Suçlu Bırgilı Abdul· ı yon fuar zıyaret.çısını memnun edecek 
lahın bir saatini, 

1
Zeybeklcr mahallesin- satış eşyruıını hazırlamalarıdır. Izmirc 

den bnkkal Ahmedin bir paltosunu ve gelen, fuarı ziyaret eden her kes fuar
Ba ındırda bay Talatın bir bisikletini 

1 
dan halım almak ve götürmek ist.iyor

çal~ığını itiraf etmiştir. Suçlu adliyeye l 1ar. En küçüğünden en büyüğüne 1-.adar 
1 her nevi işleri yap:lbilecek kabiliyette verilmiştir. 

-------------------------ôlan her yurddaş bu büyük pazardan 
kendi istidadına göre istifade ctmelc 
fırsatını kazanacaktır. 

ZiRAAT MOZESI 

Yakında inşası müteahhide ihal~ edi
lecek olan Ziraat müzesi, Kültürparkın 
ve fuann daimi ve çok cazip bir ziraat 
ın~heri olacaktır. Büyük bir çiftçi 
memleketi olan Türkiyemizin, bilhassa 
Egelilerin nefis mahsulatını ve bunla
nn modem ziraat usullerini bu meş

herden göm1ek ba§lt başına bir istifade 
olacaktır. 

SERGI SARAY'I 

• Iki senede bitirilecek olan Sergi sa
rayının planları bilmek üzeredir. 3000 
metre murabbaı gen~liğinde bir salo

DICER IŞLER 

Bir ihtilaf mevzuu olarak yıllardan 
beri devam eden ikinci Kordonun inşa
sını, sayıu Iktısat vekiliyle temasımızda 
konuştuk. Bu işi tetkik ettireceklerini 
ve bir neticeye bağlıyacaklarını vaadct
tiler. 

Kültür bakanı sayın B. Saffet Arı

kanı ziyaretimde, bu sen~ inşası diişü
nülen iki orta okulun projelerini hazır
lamak üzere bir mimarın Izmire gönde
rileceğini, bu zatın ayni zamanda Kız 

enstitüsü arsasını ve Kültürpark civa
rında inşa edilecek antikite müzesi işi

ni tetkik edeceğini öğrendim. Bu mi
mar yakında gclOO"'..ktir. 

ÇOCUK HASTANESI 

nu ihüvu edecek ve çok güzel mimari Devletin nufus siyasetimize verdiği 
<'ser halinde yükselecek olan bu bina- ~hemmiyelle mütenasip, Izmirde bir ço
dan yalnız her seneki daiml te§hir işle- cuk hastanesi meydana getirmek, tahak
riyle istifade edilmekle kalınmıyacak, kuk etmek üzere bulunan bir işimizdir. 
kışın da burada ucuz eğlence yerleri ve 

1 Sıhhat vekaleti, vil!yet ve belediyenin 
muhtelif saatlerde de spor hareketleri miiştereken vere::~kleri tahsisatla mey
yapılabilecektir. Bunu daha açık bir şe- dana gelecek olan bu eser için sayın ve
kilde ifade için, kışın ucuz eğlence yeri killmizden 938 senesi için 20 bin lira 
arıyan binlerce Izmirli, pek az masraf- yardım vaadi alınmıştır. Bu eserin in
la bu salonda eğlenecek ve milıik, ti- şasma bu sene başlanacak ve iki sene
yatro, muhteliI spor eğlenceleri ve dan- de tamamlanacaktır. 
sing yeri de olacaktır. Yanında açık ve SU VE ELEKTRIK 
kapalı gazinosu da bulunacaktır. 

ECNEBI DEVLE'ILERIN 
1ŞT1RAKLERt 

Fuarın enternasyonal mahiyetini da· 
ha çok tebarüz etLirınek için bu sene 
ecnebi do tlarunızın daha çok ve geniş 
mikyasta iştirakleri temin edilecektir .. 
Bu hususta hariciye vekıileti şimdiden 

teşebbüslere giı-işecektir. 

Yüz bin liralık serbest dövizin şlın
diden temini için teşebbüste bulunul
m~tur. Kararname.si bugünlerde çıka

caktır. 

Ankarada lzmirin iki mühim ihtiyacı 
olan su ve elektrik işleri etrafında ehem
miyetle durdum. Bugün Halkapınar şir

keti elinde bulunan Izmirin belli başlı 
suyunu yukarı mahallata ve şehrin di
ğer su bulunmıyan yerlerine götünnck 
~çin bunu belediye eline almak en kes-

tirme ve en kat'i çare olduğuna kanliz. 
Elektrik işl de oyni mahiyettedir. 

Şehir halkının bu çok mühlın iki ih
tiyacı maalesef halkı tatmin edecek şe
k1ldc değildir. 

Incirallı ve Balçovayı yenklen şehir 
içine aldık. Buralarda da su ve elek
trik yoktur. Istiyoruz ki bir şehir halkı 
için sıhhi ve medeni ihtiyaçların başın
da gelen su ve elektrik belediye eliyle 
halka tevzi edilsin. Her iki şirketin be-

Hatay istiklalinin ruhunu te§k~ 
eden İntihap meselesi için mahallı· 
ne gönderilen heyet bir talimatna· 
me hazırlıyor. Bu talimatname ha• 
zırlamrken Fransa ile sıkı bir teJ1189 

muhafaza olunuyor. 
Hatay intihabatı etrafında man• 

- ";& ·!ster devlet sıfatiyle F ransanm s~ 
sahibi olduğunu kabul ederiz. Lakı? 
bu davanm müddeisi olan Türk .. 
yenin bu hususta Fransadan üst~f 
bir hak taşıdığının da kabul eclı • 
mesi lazımdır. Yani bu talimatna• 
menin Türkiye - Fransa murahha•· 
lan ile birlikte hazırlanması icaP 
ederdi. Bu yapılmadı. Sonra Türkil 
yeye hazırlanan talimatname gayr 
resmi şekilde malumat kabilinden 
gönderildi. 

Bu demektir ki Fransa Milletle~ 
Cemiyeti nezdinde müessir olara 
Hatay davasında onu, arzularına 
vasıta olmak üzere kullanıyor ~e 
Cemiyet te bunu kabul ediyor. 

Türkiye Cümhuriyeti böyle oyunİ 
caklara asla göz yumamaz. Haya! 
bir davasını şunun bunun eline bı: 
rakamaz. Nitekim bırakmıyacağı01 

Milletler cemiyetine gönderdiği pro-
testo ile de bildirmiştir. 

Son hadise de gösteriyor ki Ce
nevre geçirdiği bir ,ok tecrübeler" 
den hala ders almamı~tır. Biz orası· 
nı hakkın ve adaletin hakim bulun~ 
duğu bir yer olarak görmek isterit· 
Bir çok milletlerin dileklerinin ~e 
bu olduğu muhakkaktır. Bir guıt 
şu devlete, öbür gün başka bir de" .. 
lete alet olacak bir milletler ceıniYC: 
tinin yavaş yava~ zaafa uğrama•• 
nihayet bir gün feshedilmesi gayet 
tabiidir. 

Daha vakit varken milletler hak: 
kında hak ve adalet mefhumlarını 
hakim kılmak ve ona gereken 
kuvveti vermek lazımdır. 

HAKKI OCAKOOLU 

Muallimlerin meskef1 

Fuar sahasında bu yıl vücuda getiri· 
lecek sun'i göl, on bin metre murabba

lik bir sahayı kaplamaktadır. Inşasına 
başlanmıştır. Sun'i gölde muhtelif kü
çük adacıklar bulunacak ve içinde eğ
lence motörleriyle gezileblleceklir. Bu 
sun'i gölün etı'nft ve içindeki adacıklar 
zarif ağaçlarla süslcnecektir. lediye tarafından satın alınması işinde bedeli 

de Cümhuriyet hükümetimizin yardım- ı 11 
ŞEHiR IŞLF.RI 9a bulunacağını Izmir halkına tebşir Evvelce muallimlere verilmekte o~. 

mesken bedeli hakkında kanun hüko1tı. 
~~> ~ 

Ankarada şehir işlerine de tcınas 938 yılı haziranından itibaren te 

edilmiştir. 1.•stı·naf k . mer'i sayılacak ve muallimlere meskeıı 
Izmirin en kesil bir yerinde ve ma- omısyOnU bedeli verilecektir. 

halle arasında olan şimdiki ceuı evinin Bina vergisi itiraz evraltının arttığı na· Bu tarlhten itibaren ilk okul öğret• 
1 ' "f '-'lA J_ urıllll vaziyeU, bir çok senelerden beri halle- zarı itibare alınarak vilayette ikinci bir men erıne, maarı teşııu atı K.anun O 

dilmesi icap eden bir ~hit· işiydi. Bu ı istinaf komisyonu teşkiline karar veril- on birinci maddesi mucibince ayda S· ~. 
da sayın Adliye vckıli bay Şükrii Sa- mf,tir. Belediye bu komisyona bir iza lira arasında mesken bedeli verilece 
racoğlu, belediyenin imar sa.hasında ve·: seçecektir. tir. 
receği arsa üzerinde 300 kişilik modem 777777./'X~~ Evvelce lzmir vilayeti. muallimlere ~n 
hir ceza evi yaptınlmasını kabul etti. I LJ lk • k ., • lira mesken bedeli verrneği kabul et~'~ 
Yüz bin liraya mal olacak olan hu ha- 1 CJQ eVl OSeSl ti. Kültür bakanlığı bu sene bütçcS•rı 

. 1 , 10111• 
pishanmin yan kısmında imalathane- r7.Z7.ZZZ72Z7ZZ7J 7TL/.7-Z?ZX.r'7.7'dJ ı muallimler için mesken bedeli konu 

1er ~~Iunacaktır. . . .. . I"" 1 _ l 8/ l 2/938 Cumartesi günü sa- sını vilayete bildirmi~tir. 
Bilahar.a ceza evının on kısmında bir ııt yirmide evimiz temsil kolu tarafındnn 

de adHy; s~rayı yaplı~ılacaktır. Şımdiki 1
1 

Ana piyesi temsil edilecektir. Parasız 
cc:t.a evı bın~ı h:ledı_vcce .. yıklırıla~ I girme biletleri §İmdiden halkevinden 
ve buradn Seni§ bır park vucuda getın- verilmektedir. 
lecektir. 

Bir cevap 
Iş saatlerinden şikayet eden b8Iltoı 

~ 'i . ..... . .. ~ • • .ı• . ,. ı . . 

TAYYARE SiNEMASI 
BUCONKO SEANSLARDAN iTiBAREN OC SAAT MOTEMADt ZEVK VE HE. 

:VECAN iÇiNDE BIRAKACAK iKi BOY OK FiLiM T AKDiM EDiYOR 

·BEY AZ ZANBA 
1ÇTiMAi - AHLAKI - HiSSi DRAM 

.__ KAY FRANC/S 
Tnrafintlan temsil edilen bu filim: Şatafata aldanıp ta aşkını ~ervetini ve beka
retini feda eden b"r kadının ıstırabım ... intikamım tahlil ve tacvir etmesi itiba
riyle herkesin görmesi elzem olan bu mühim eser: Cinin esrarlı muhitinde güzel 
(.M{\NDALAY) çclırinin tabii ıdekodarı içinde temsil edilmi~tir .. 

AYRICA: 

KARYOKANIN UNUTULMAZ ARTfSTLERI FRED ASTAIRE • 
ÇlNGERS ROGERS TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

VALS DALGALARI 
BAŞTANBAŞA ŞARKILI. DANSLI - VARYETELI ÇOK ŞiRiN MUHTEŞEM FiLiM 

J l .A V E T E N P A R A M OU N T J O U R N A l 

Seans taatleri: BEYAZ ZANBAK 3 - 6- 9.25 de .. VALS DALGALARI 4.15 - 7.40 da .. Cumartesi, Pazar ıcansları 1.15 de 
VALS DALGALAR/ ile baılar. -

BAZAN MiSAL BAZAN MASAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gurur . (;;:11. 
Gurur, mağrur kelimesinin akrabf\l!ından olmasına rağmen bu keJurıe.. ,.a.• 

d~ini Lilen insanlar t&raf uıdan yerinde ve sırasında bir vasıf diye alınd~ •
0

• 

nıan etiketlediği insanı sÜilediği halde mağrur kelimesinden herkes bıt 
ğukluk duyar... . bşrC' 

1ns.-ınlığa büyük birıeY hediye eden, millet ve memleketine değerl~·sıeril• 
ketiyle fnydah olan insanın duyduğu haz ve zevllln ne kadar tevazu g~tpilİI 
se de yine &aklanılamıyruı ve luırice ııkseden tabii tezahürüne gurur ul(şflıl• 
ki sevimlidir. Aksi halde yani tanzzum ve tahakküm vasıtası olarak 1' 
dığı takdirde kelime derhal soyauzlatnrck sahibini kepaze eder l rı>'Lh• 

Oiltkat edilirse ma[jrur hiçbir fey lıilmiyen ve öğrenmek i.stidaduıdarıdİ$İlliıı 
rum olan bedbahttır... Herkesi küçük, aciz, cahil görmesi bizzat ken ti ııo· 
içli, d.şlı cahil olmasının tabii bir neticesidir. Onda gÖrüf, anlayq kudr; 

1
,efo 

cak bu ltadardır veya bu kadar knlmı~tır ! Ne mantık ölçüsüne, ~11~ 
ayanna, ne de vicdan terazisine malik olmıyan veya bunlardan u1ı;ıedİI' 

kimsenin sadece telı bilgisi vardır : O da yalnız kendisini wiın v~ :ıile bii• 
tanınuısından ibarcUir. Bu yaradılışta bir adam günün birinde sevki teldir!·· 
yük bir mevki temin ederse korkunç bir hüviyet alması çok ~~tcın deı:ıile" 

Halbuki İnsan oğlu doğru dürüst düşünse: Anlıyacaktır kı dunya ır1d!1 
bu daimi varlık herkes için muvakkat bir sahnedir ki her adam ~ C(le.11 
rudığı bir rolü oynayan ve oyunun hitamında cdü haline dönerek ; .-fı· 
çekilen bir aktördür. Ancak aktörlerin aruında da Earklar vardır; ~~.ıı.t soı· 

·r deni b"_::ı.ıük· e fazue nesinde aldıklan rolleri mükemmelen ı a e er, uyı.uu v l ııt• 
terenler adlarını ebedile~tirirler. Diğerleri ııabun köpüğü gibi sön::r er .. 
o kadar! Kalanın hepsi zan~unca bu yaz.un r.~bi masaldır. 

H. OK. 



1t.nı ASIR SA)'FA ı l 

Vergilerde Tenzilit 
Buhran ve müvazene vergilerinde 
yapılacak tenzilat tetkik ediliyor 

Hilkümetin yapılacak tenzilat mik
tarını halka Yılbaşı hediyesi olarak 
ay sonunda ilan edeceği söyleniyor 

Ankara, 7 (Hususi) - Maliye vekl-ı gilerde olacak tenzillttan bütçemizin as
lethıde teşkil edilen lk~ k~~yon buh- ]~ zarar görmiyeceği kanaatini vermi§
ı.ı ve müvazene vergilen ile hayvan tır. 

'Yergisinde yapılacak tenzillt etrafında Ankara, 16 (Hususi Muhabirimizden) 

)etkiklere bqlamıştır. Bu tetkiklerin Başvekil Bay CelM Bayann emriyle 
7 :alba§ma kadar ikmal edileceği ve hü- teşkil edilecek bir komisyon, bel~diye
Mlmetin yapılacak tenzilfi.t mikdarını lere ihtikirla mücadele etmek hususun-
1..ılm yılbaşı hediye6i olarak ilin ede- da verilecek vazife ve saWıiyetleri tet-
eeli haber alınmıştır. kike başlıyacaktır. Belediyeler, yeyecek 

1 

cek v~ geyinec~k 

Devlet gelirlerinde mütemadiyen bir ve geyinccek maddelerinin satışını mü- koyabileceklerdır. 
7\lkselme kaydedilmekte olması, ver- rakabe etmek hakkım kullanarak yeye- başlanacaktır. 

maddelerine narkta 
Tetkiklere yakında 

-

Mii.thiş cinayetler tahkikatı 

Viedmanın arkadaşı 
Milyon hep inkô:rediyor 
Tabancasını keklik sürüsüne kullanmıs 

Paris. 17 ( ö.R) - Dahiliye nazırı B. 
Mormoy ecnebiler hakkındaki kontro-
JUn takviyesi ve mecburi hüviyet kartı 
hakkında nazırlar medisine yeni bir 
proje verecektir. 

Viedmanın cinayetleri tahkikatı de
vam ediyor. Müstantik azdı caninin suç 

.. 
ği üç cinayet hakkında da ayni inkar 
vaziyetini muhafaza etmiştir. Üzerinde 
bulunan altı milimetrelik tabanca da 
Leblond cinayetine iştirak ettiğine delil 
tutulmuştu. Zira Veidınanın diğer ci
nayetl"ri 7. 75 çapında bir brovninkle 
işlenmişti. Million buna da bu cevabı 
veriyor : 

«Karakola teslim o1mağa geldiğim za
man bu tabanca üzerimde idi. Onu is
teseydim pek ala bir tarafa atardım. Na

na hazırlanmıştı. Müstantık huzuruna 
mah lb. . le d x.·ı . . 1 'b' ile sıl o llr da kendi aleyh' nde olac::k bir 

ortağı Millionun isticvabına başlamıştır. 
MUJion dün akşam hapishanede kendisi
ni ziyaret eden avukatı tarafından bu-

~ ı:ı ~sıy• .:.t~vı .::. ine. cU!lili kej>di elunle zabıtay~ teslim ede-
emış \ e at ıs rim. Bu tabancayı tek bir defa, bir dağ 

verilmiftir. Million kelepçeli ellerini tepesinde bir keklik sürüsüne karşı 
lizlemeğe çal~ıyordu. Boynunda kra- kullandım.> 
vatı yoktu. Adliye sara:,ı"ı kapısında ca-

niyi görmek için bir çok halk birikmiş
ti. Bu çelimsiz tahsın en sefil bir cani 
olmasına hayret ediliyordu. 

Hakimin bütün ıuallerine Million in
karla cevap verm~tir. Veidmann onu 
itham mı ediyor? Fakat o bir canavar
idır veya yalan söylemiştir. iştirak etti-

Diger taraftan Veidmanın yedinci 
kurbanı tahmin edilmekte olan bayan 
Farler kendinden haber vermiştir. Brest
li olan bu kadın kardeşine bir mektup 
göndererek bir aile nezdinde hizmetçi
lik ettiğini bildirmiştir. Veidmann nez
dinde bu kadının adına benzer bir hü
viyet varakası bulunmuştu. 

7 5 defa toplanmadan sonra 

Karısmazlık komitesi .. 

bir tebliğ neşretti 
Londra, 17 (Ö.R) - Karışmazlık tali 

.komitesinin yetmiş beşinci celsesinden 
IOnra şu kısa tebliğ neşredilm~tir : 

cDelegeler arasındaki müzakereler 
lspanyadan ecnebi gönüllülerin geri 
çekilmesi ve Ispanyadaki iki tarafa nıu
hariplık hakkının verilmesi hakkında 

heııilz halledilmemiş kalan noktaların 

tesvi) esi için takibi icap edecek usuller 
lizerinde cereyan etmiştir. Ayni zaman
da bu anlaşmaların müvaz.i olarak Ispan
ya hudutlarında kontrolün iadesi ve 
takviyesi meselesi de görüşülmi.iştür. 

Delegeler henüz anlaşmaya bağlanmıyan 
noktalar hakkında hükümetlerinin bir 
An evvel talimatlarını bildirmeleri için 
onların nezdinde teşebbüste bulunmağı 
vadetmişlerdir. Tali komitenin gelecek 
içtimaı 22 llkkanun çarşamba günü sa
at 10.20 de yapılacaktır.> 

C'OMHURIYETÇILER YENI 
MEVZiLER ZAPTETTlLER 

Barselon, 17 (Ö.R) - Milli müdafaa 

nezaretinin resmi tebJiğidir : cDün Şark 
cephesinde baslamış olan harekat bugün 
devam etmiştir. Elde edilen neticeler 
çok memnuniyet verici mahiyettedir .. 
Havanın bozukluğu kuvvetlerimizin 
ilerlemesine engel olmamıştır. Kuvvet
lerimiz dün zaptettikleri mevkileri tah
kim etmişler ve bugün de çok mühim 
yeni mevkileri işgal eylemişlerdir. Bu 
mevkıler Tervel etrafındadır. Düşman 
tarafı1l_dan terkedilmiş olan bir çok top
lar askerlerimizin eline düşmüştür. 

TERVEL TAARRUZU 
Roma, 17 (Ö.R) - Salamankadan bil

dirildiğine göre Te.rvel mıntakasında 
Cümhurıyetçiler tarafından yapılan ta
arruz ilkönce tahmin edildiğinden daha 
mühim olmU§tur. Nasyonalistler bunu 
reddedebildiklerini iddia ediyorlar. 

Ayni kaynaklardan bildirildiğine göre 
Madrid mıntakasıntla havaların çok mü
sait gitmesi nasyonalistlerin bir taarruz
da bulunmalarına imkan verecektir. 
Aragos cephesinde de hava iyileşmiştir. 

-------------------------------, Dünya sinemalarında birincilik mükafatını alan 

DENİZ DEVi 
Sinemanın en kuvvetli ıanatkôrı 

Viktor Mak La_1len • Preston F oster - Donald Voods 

LA DAM o KAMELYA 
Cihanın en aevilen, en büyük iki artisti 
GRETA GARBO - ROBERT TAYLOR 

Renkli MIKI. FOKS JURNAL 

Otobüs 
Münakaşası 
şiddetlendi 

Istanbul, 17 (Hususi) - Otobüs mü

nakaşası şiddetlendi. Dahiliye vekale
tinin bu meseleyi incelemeğe memur et-

tiği müfettişler üç noktadan tahkika
ta devam ediyorlar. Tan gazetesi sahibi 
bay Ahmet Emin Yalman, vali bay Mu
hittin Üstündağ ve dişçi Avni Da} er 
aleyhindeki davalarını açmıştır. 

Mukabil taraf 1a dava ikanıcsiııe ha
zırlanıyorlar. Tan, dişçi bay Avni Ba
yer hakkında a~ır yazılar yazmaktadır. 

ltalya 
Beynelmilel iş büro 

sandan da cıktı • 
Roma, 17 (Ö.R) - Italya Milletler 

Cemiyetinden olduğu gibi buna bağlı 

olan beynelmilel iş bürosundan da çe
kildiğini bildirmiştir. Bu teşekkülün ge-

nel ıekreteri bu tebliği kaydetmiş ol
duğunu haber vermiştir. 

Estonyada 
Çok şiddetli fırtınalar 

hüküm sürüyor 
Riga, 17 (Ö.R) - Estonya sahillerin

de ve memleket içinde çok şiddetli fır
tınalar hi.iküm sürüyor. Bir çok kur
banlar vardır. Estonyadaki altmış oto
mobil yolundan yalnız üçü kullanııabi
lecek halde kalmış, diğerleri üzerinde 
münakalat durmuştur. 

Yunan kralı 
Prens Pol'un misa 

f iri olacak 
Belgrad, 17 (A.A) - Yunan kralı 

dün buraya gclmi§tir. Kral naip Prens 
Polun ınisafirı olarak sarayd:ı kalacak
tır. 

Van Zeeland 
Rom ada 

Briiksel, ] 7 (A.A) - Van Zeeland 
dün akşam Romaya gitmiştir. Iklısadi 

vaziyet hakkındaki tetkiklerine devam 
etmektedir. Mussolini kendisini kabul 
edecektir. 

Kralcılar 
Askerler arasında 
faali yet gösteriyor 

Viyana, 17 (A.A) - Deutches Vilks
blatt gazetesinin yazdığına göre kraJcı
lar asker]eı·e beyannameler dağıtmış
lardır. Bu beyannamelerde hükümet 
aleyhine çok ağır hareketler mevcuttur. 
Bundan da anlasılıyor ki kralcılar or

du içine siyaset sokmağa çalışıyorlar. 

lngiliz mümessilleri 
Salamanka, 17 (A.A) - lngilterenin 

general Franko nezdindeki miimessili 
Hudgson yanında iki muavini olduğu 

U 1a .... : 1. ....... .-! .... _._..&_.__._c:__~·~---~~-....IL.-~-J--.-----------

Suriyede kabine 
buhranı vardır 

...- BAŞTARAFI 1 INCI SAHtFEDE

binde netriyat ve dahilde Cezire 
muhtariyetinin ihdası suretiyle 
Suriyenin parçalanmasını istihdaf 
eden hareketler Türkiye ile samİ· 
mi dostluk isteyenlere kuvvet ver
mektedir. 

HATAYDA 

1stanbul, 17 (Hususi) - Ha
layda ilin olunan umumi af kara-
rının, Sancağın istiklali için can 
ve batla çalıtanlara ve bu yüzden 
mahkUm olanlara tetmil edilme· 
mit olması Antakyada hayret ve 
teessür uyandırmıttır. Manda ida
resinin bu suretle aamimiyetsizli. 
ii bir kere daha anlatılmıtbr. 

Ankara, 17 ( Husuıi ) - Fran
&ız Generali Hudsingerin riyase
tindeki Fransız askeri heyeti ile 
bugün de büyük erkanı harbiye
mizde te.maalara devam edildi. 

Tokyo cevap 
hazırla yor 

- -BAŞTARAFI BiRiNCi SAHtFEDE
meti lngiliz ve Amerikan hükümetleri
nin taleplerini tatmin ctmeğe çalıpcak
tır. Bununla beraber bu taleplerden bazı
lannm münakaplara sebep olacağı tim. 
diden beyan edilmektedir. 

JAPON AMlRALI TOKYOYA 
ÇACJRJLDI 

Hariciye nezaretinin mümessili şunu 

da i)ive etmiştir ki amiral Nici-Nahirıin 
tahkikat maksadiyle Tokyoya çağınlmış 

olması muhakkak surett~ kendisine kar
"ı disiplin tedbirleri alınacağını göster
mektedir. Fakat buna mukabil cl..ady 

Bcar> lngiliz vapurunu bombardıman 

tden hava filosu kumandanı albay Aşi
raonun Tok) oya çağırılmasının bir ceza. 

mahiyetinde olabileceği öğrenilmiştir. 

Zira bu kumandanın kendi reyile hare
ket etmiş olduğu nnlası]maktadır. 

JAPONY.\YA BOYKOTAJ 

Vaşington, J 7 ( ö.R)- Amerikan sin
dıkaları reisi büti.in teşkilatına bir tebliğ 
göndererek Japon mallarına karşı boy
kotaj hareketini faaliyetle ilerletmelerini 
istemiştir. 

- -=- -

Gaziantepe 
M. Ali Ağakay 

namzet gösterildi 
Ankara, 17 (A.A) - Gaziantep say

lavı Numan Mencınencioğlunun istifası 

üzerine boşalan Gaziantep saylavlığına 
Türk Pili Tetkik cemiyeti azasından Dr. 

Mehmet Ali Ağakay genbaşkurca Par-
1 i namzedı olarak onaylarunıştır. 

Sayın seçicilere bildirir ve ilAn ede
rim. 

C. H. P. ~nel Başkan vekili 
C.BAYAR 

Roman yada 
intihabat mücadelesi 

şiddetlendi 
.Dükres, 16 (A.A) - Ha\·as ajansı 

muhabirinden : 
Yirmi birinci kanunda yapılacak olan 

intihabat için şimdiden girişilmiş bulu
nan mücadele son derece şiddetlidir. Ve 
her gün kanlı vak'alar zuhur etmekte
dir. Demir muhafız lejiyonerlerinden 
yi.iz kişi tevkif edilmiştir. Dahiliye na
zırı bütün prefelere asayişin muhafa
zasına ait tedbirlerin takviyesini em
retmiştır. 

Ateş Müvezzi 

----l • 

. . 

SON HABER 

Lehistan ve Belçika 

Hükümetleri Milletler 
cemiyetinden çekilecek 

Belgrad, 17 (A.A) - Avala ajansı bildiriyor: 
Gazeteler Lehistan ve Belçikanın Milletler Cemiyetinden çekilmeleri ihti

mali hakkındaki haberleri hususi bir dikkatle takip etmektedirler. Bu müna
sebetle ecnebi matbuatının tefsirlerini ve bilhassa lnformation Politigue Po
lonaiıe de çıkan ve Milletler Cemiyetinin yaln11 cihanşümulluk mefkuresin
den uzaklqmakla kalmayıp bir Avrupa müeucıesi sıfatiyle hakim bir rol 
oynamaktan da aciz kaldığı haldındaki tefsirleri iktibas etmektedirler. 

Diğer cihetten Brükselden gelen haberleri tefsir etmekte olan Vreme ga
zetesi lta]yanın Milletler Cemiyetinden çekilmesinin Belçikanm hükümet mer• 
kezinde kuvvetli bir tesir bıraktığını ve burada Cenevrenin italyaya karşı bü
yük ve sayısız kusurlarda bulunduğu söylendiğini yazmaktadır. 

Eski Irak başvekilinin Beyrut 
seyahatine ehemmiyet veriliyor 
Roma, 17 (ö.R) - Beyruttan bildiriliyor: Eski Irak batveküi buraya gel

mit ve burada bulunduğu müddet zarfında Filiıtin meselesinin halli için ve 
diğer Arap meıeleleri için Filistin baş müftüsiyle görüşeceğini bildirmittir. Di
ier taraftan Filiatine geçerek lngiliz otoriteleriyle temas edeceğini de ilave 
eylemiştir. Arap mahfilJeri bu aeyahl!tİ alaka ile takip ediyorlar. 

B. Van Zeeland Romaya 
niçin gidiyor? 

Roma, 17 (ö.R) - Eski Belçika başvekili B. Van Zeeland dun akşam 
saat 2 l. 30 da buraya gelmiştir. Eski Belçika başvekilinin ltalyada yaptıgı 
seyahatin gayesi lngiltere, Fransa ve Amerika hükümetlerinin talebiyle d .. ha 
başvekilken memur edildiği ekonomik ankete devam etmekten ibarettir. Her 
ne kadar bu ziyaretin resmi hiçbir mahiyeti yoksa da B. Van Zeclanel B. 
Mussolini tarafından kabul edilece;..ıir . 

Motosikletle rekor 
Londra, 17 (ö.R) - Motosiklist Gil

hert Labourough motosikletle yeni bir 
s<lr'at rekoru tesis etmiştir. Bir çeyrek 
mil me<:afe üzerinde yaptığı koşuyu 16 
saniye 3 5 te bitirmeğe muvaffak ol
muştur. 

Kralın otomobili bir 
araba ile çarpf ştı 

Londra, 17 (A.A) - Tıyatrodan don 

mekte olan kral ve kraliçe) i hamil oto 

mibil diğer bir ar, ba :le çarpı~nustır. 

Yaralı yoktur. 

Hatay davasında 
Fransa - Türkiye 

Pariıte çıkan Franıızea La Repuhlique gaeteıinc/e mefhuı 
mahaTTirlerclen Pierre Dominiqae «Muahedeyi ta.elik etmiye· 
lim!» unvanlı bir yazı nerretmİffİr. Bu makalede bize ve Suriye
lilere taalluk eden lilıirler, tamamen muharririne ve onunla hem 
meılek olanlara aiclclir. Fakat Suriye dava•ının büyük bir Fran· 
ıızlık muhitinde ne suretle telakki edildiğini göstermek için, ya. 
zının mühim kııımlarını intinıah ediyoruz: 
Geçen gün, Suriye parlamentosu sar.- cakta harekete geçtikleri takdirde, Tür· 

cak ıtatüsünü reddediyordu. Şam p.:>li- kiyeye karşı harbetmenin vazifemiz (heı 
tikacı1arı. Türk azlıkları üzerinde bo- münasebetle ileri sürülen güzel kelime) 
yunduruklarının kontr"olsüz olarak idil- olduğu hususunda ısrar edeceklerdir 
me edilmesinde ısrar etmektedirler. Ce- Çünkü bu merhaleye gelmiş bulunuyo· 
vap gecikmemiştir. Türk hükümeti Su- ruz. Sancak Türklerinin yerinde hakları 
riye i1e 1926 da akdetmiş olduğu dost- m reddetmek şamlı politikacı baylarır 

luk, iyi komşuluk ve saldırmazlık anla~- ho~una gidiyor diye Kemal Atatürklt 
masmı feshetmiştir. harp etmeği tasavvur eder misiniz? 

B. Vienot memnun olabilir. M. de Martel, güniin birinde bize kar 
Hakikaten, Türk jesti çok vahim bir ~ı gelecekleri muhakkak olan « Demiı 

hadisedir. Bir saldırmazlık anlaşmasını gömleklileri> toplamak ve silahlamak miı 
fe~hetmek, bir müdahale imkanını mu
hafaza etmek demektir. 

•.. Geçen sene, hafif düşünceli kim
Eeler, bu meselelere en küçük bir ehem
miyet atfetmeye tenezzül etmediler. 
Fransız kamoyundan gizlice, ya bu bü
yük eserin hazırlanmasına çalışmak, ya
hut da istifa etmek şekillerinden birini 
intihaba mecbur tutulan yüksek komi-

serimiz B. de Martel'le mutabık olarak, 

saadesini vermek lüzumunu hissetmiştir 
Lu demir gömleklileri Türk tiimenlerı 

karşısında görmeli. Çünkü faraziyeyi 

vazetme) e hakkım var . .Şamlıların bala
petvazlığından ve Fransız otoritelerinin 
zafından bıkan Tüıkiye, Sancak mesele 
sini, burasını İşgal suretiyle halletmcyı 

tercih ederse, Fransa ne yapa< - ktır? 
Harp mı) 
Her halde Fransa harpla haysiveti 

azlJdara kafi himayeyi bahşetmiyen, bu- r.in kırılması şekillerinden birini tercihe 

nu Hıristiyanlardan da esirgeyen, ve biz mecbur kalacaktır. imdi, kendini idare 
Fransızları, kucağımıza birkaç çiçek ata- c:denler arasında milli haysiyetin kırıl· 

rak, yalcın şarktan kovan bir muMede- m:ıınna sebebi.> et vermiş olanları affe

yi alalacele imzaladılar. decek bir tek Fransız yoktur. Şahsi göıı-
T atbika baılandıktan bir sene sonra ıeriş sefil sebepleri için en temiz Fransız 

bir muahedeyi tasdik etmesi rica edilen kanını dökmelerini affedecek bir Fran
parlamentonun hiç sayılmış olmasından sız da yoktur. 
doğan iskanda] da ortadadır. Bunu Y'aP· Onun içindir ki Fransız - Suriye sal· 
mış olanlar parlamentonun tasdik ede- c!ırmazlık anlaşmasının Ankara tarafın· 
c.t:ğinden emin miydiler? Tasdik etmez- dan feshedilmesi , Fransız parlamentosu· 
ıe ne olacaktı} run kulaklarında sahillerimizde fırtınayı 

Esasen, işin kurnazlık tarafı da burar haber veren İmdad İşaretleri gibi hay
dadır. Mevzuu bahis olan, parlamentoyu k.rmalıdır. 
bir emri vaki karşısında bırakmaktan Surİ) e muahede ı 

başka bir şey değildi. Bugün mebuslara 

her ıeyi terketmenin en münasip hareket Bize inandın 
olacağını söylemeye gelecekler: On do- bir milleti lemsıl e 

ıhı hıç te 
ı en Sam politikacı 

kuz senedenberi birikmiş olan mesaimil lan -çünku kelımenın tam ınanasiyle bir 
Salihlide «Yeni Asır• ı bütün gazete- sarki Akdenizde mükemmel bir istinat Suriye milleti yoktur- bunun uzerinc gÜ· 

lerden daha evvel satmak ve- okurları- noktası, Asyanın kapısı, bize itimat et rültiılü hır iki nüm 11' acaklar• 
mıza yetiştirmek için büyük gayret sar- ıniş olan küçük milletler, Hıristiyanlar heı 
feden gazete müvezz.ii Niyazi Akman etrol her i feda etmeliduir:.... -----'.ıi.clLJı:ı;ı.ı.ı~L..sı:u:c:c.e.ıu.ı.ıı:......ı..a.w.L~ı.ı.ı.cı.ı..ı..ı:ı.....u::uı.._ 
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B. Titülesko d·yo ki: 
........................ 

''Harp pek yakındır. O kapıları çal-
mağa başlamıştır. Uyanık olalım,, 

Katil Ferhad 
AOırcezada yeniden mu

hakeme ediliyor 
----<>-

Bundan bir müddet evvel Gaziler cad-
d<!Sinde bir cinayet olmuş, Boşnak Fer-

hat adında bir adam, Boşnak Etemi ta
banca ile öldürmültü. Epey uzun süren 

duruşma sonunda suçlu Ferhat on beş 

Bııkr., (llklrlnun) - Bıı ayın aonun• naıebetile cHotgeldiniz> b111lığı alhnda büytik bir sevinçle yaptığı bu karşılama sene ağır hapse mahkfun edilerek evra
da Romanyada intihabat Yardır. Slyul nefl'ettlil bir makalede ezcUmle ıöyle törenine i§tirak ederek Rumenlerin de- kı resen temyiz mahkemesine gönderil-
partiler lltedenberi hUkilmeti icraatında diyor: dikleri gibi «hoıgeldinizt deriz. mişti. 

~iktatorimıl hareketle muahaza ettikle- cBay Titüle&ko dün vasıl oldu. Alla. I BiR BAŞKA GAZETENiN Temyiz mahkemesi bazı sebeplerden 
r!nden Tataresko hükümetini devirmek hın en büyük nimetleri ile mücehhez olan YAZILARI bu hükmü bozarak evrakı iade ettiğin-
Uzere milcadelelerini ıiddetlendirmeyi bu zahn, imkan bırakıldığı müddetçe va- den ağır ceza mahkemesi de bozma ka-
lı:arar albna almıılardır. t•nına ve milletine karşı yaptığı büyük l\lilli köylü partisi organı Drepotatea rarına uyarak, geçen celsede suçlunun 

Hattl bu emellerine nail olmak için. hizmetlerine mukabele olmak üzere pa!-J gazetesi de. ~öyle diyor: . talebiyle hıldise zamanında tahkikatı ya-
sal ·n ıol durumlannı ula kale almıya- tehtın kendisine hazırladığı bu .parl~k ıs- 1 .. « .. ~~Y Tıtule.•~o~un yabancı dıyarda~ pan polislerin celbine karar vermiş ve 
rak umumi intihabatta hükümeti hazı.ra- tikbal merasiminde hayrete deger bır cı- donuıu ve dahılı sıyaset alanına muza! dünkü du~ada polisler dinlenmi§-
ya karıı kuvvetli bir cephe ile çıkmak het yoktur- fer giri~i. hüki.imeti idare edenlerin ol· tir. 
l"ızere aralannda anlatmalar yapmı•lar. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dukça karışık olan hesaplarını altüst ede-' • B 'r k : Bunlardan polio Ibrahim diyor ki : dıT. :.· • I afareS O : ceği pek tabiidir. 

B T 1 k · ki ı .. "!'' 1 - H~di.>e günü otobüsle Bucaya gl-Tataresko kabineıi ile aiyul partiler : ..&,. • ay itü es o, çıçe er c ortu u 0 a-
• h b k d ı d l h k diyordum. Basmane yanındaki Kapılar beynindekı durumun bu •uretle çetin bir : Kabinesine mu a- rak üyü ev et a amın• Y•P1 an a -
: lıkl d n h men umumi bir ma- mevkiine geldiğim zaman birbirini mü-manzara aldılı ıu. ınralarda bu kabinede • sız arı uya ve e 

harici ıiyaaette scrbeıtiyi elde etmelr. E lef et icin birlesen hiyet keıbeden efkan umumiyenin ıem- teakip silılh sesleri işitmiştim. Otobüsil 

mahadüe açıkta bırakılıp kendisine bir • 'l ' B T • l• patileri araıında muzafferen dahil olu- durduttum. Elimde bulunan evrakı ya-: partı er . ıtü es- ,
0 

•. çok ianadlarda bulunulan ve bundan do- : , • rumdaki muhtara verdim. 
layı ıon derecede muiber olan ve derin : koyu hararetle kar- Radaçiudekinin (Manyoyu kasdedi-
bir intikam hiui bealiycn sabık. hariciye : yor) teaanüd politikasına tekrar avdet 
nazın Bay Titüleskonun, uzun müddet : şılıyor • Romanya- I ve Titüleıkonun da tesanüd alanına gir

tcdavide bulunduiu t.viçreden avdet et- : nın ona ihtiyacı ol- mcsi, zehirli fıaıltıları susturacağı gibi ka-
meai bu vaziyeti çok gerginleştinniştir.. : f ıı,ık vaziyetin tavzihi için de yeni du· 
Hiç bir frrkaya mensup olmıyan Titülcs- E duğunu söyliyor- rumlar ihdas edecektir. 
konun, milli köylü partisinin intihabatta : l DOLAP MEYDANLARINDA 

: ar. MOBJ\REZE müıtereken çalLŞma.k Üzere teşkil ettiği -.••••••••••~•••••• ••••••••••••••••••••• 
bloka dahil olması kuvvetle muhtemel Baz1 kimseler; m"todik ve hainane ı 

Bu sırada bir çocuk geldi. Birisinin 
vurulduğunu söyledi. Otobüsten indim. 

Hadise yerine gittim. Bir şahsın yerde 
yatmakta olduğunu gördüm. Failini sor-

dum. Bir kaç çocuk failin Kemere doğ· 
ru kaçtığını söylediler. Arkasından koş-

tum. Kemerde hastane yanında firariyi 
yakaladım. Elindeki tabancayı aldım. 

Yurddaş 
-

Bu hafta birkaç kavanoz reçel 
ve birkaç şi~e şurup yaptır, kilerine 
koy. 

* Yeni içtimai ahlak yerli malı kul. 
lanmayı emrediyor. 

* Her Türkün ıenede bankaya ya-
tıracağı bir tek lira ile bir ıenede 
toplanacak olan 1 7 milyon lira 
memleketimizde her ıene 1 1 mil
yon lirahk yeni iş sahast açmak de .. 
mektir. 

* Parlak kara ııözleri aeveriz. Zey
tinlerimiz de parlalr. ve karadı.r. 

1 Onlan da oevelim. 

* Malatyarun albn renkli ve bal· 
tatla ~ayısı.sını evinden eksik etme. 

* Yerli malı, yerli malı 
Her Türk onu kullanmalı. 

* Balılc yiyenin beyni ve kemikleri 
kuvvetli olur. 

* Zeytinyağı en healeyici gıdadır. 
Onu yemeklerde çiy olarak kullan. 

* Gaziantep fıotıklan ef1İZ bir 
Türk meyvaoıdır. Onu bol, bol sarf 
et .. 

* Kavunlarımızın tadını dünya an-
görülüyor. niyetlerle büyük adanun, faaliyetinde 

1 
Titüleskonun bu ilk beyanatı. şahsi ve I Suçlunun üzerinde darbe delfilet eder ladı. Sen de kavun ye lr.i ağzının 

tadı gelsin. BayTitüleslc.onun Bükreşe dönÜfÜ b..,k. n~ıa yapmadı~ı bazı yanlışlıklflr isnaJ cebri hükün"let mahafiliade heyecan U·ı bir eser ve karnında çekiç yar.ası gör·,, 
ın a umen gazete enn e çnı;an yazı ar eth er. k d R 1 · d '- ı ·ı yandırmıştır. Büyük Avrupalı, Cenev- medig'•im gibi, ölünün yanında da böy- ~1aııı::ı-..ı:z:zııım::m::a1G11111111mıı::ıım.ı, 

qağıda ~Östcrilmi1tir: 1 Bu hainane niyetlerini oltaya atarak tedeki gibi döğüşmeyi bildiğini açık söy- le bir şeye rastlamadım. 
MiLLi KöYLO FIRKASININ DAVETi Lir çok padak zeka aahiplerinı karanlığa, lrmekle beraber icabı halinde dolap Diğer bir polis te : 

1 ve hüsnü nivet sahibi insan1arın da mu- meydanlarında görülen mübarezelerden - Hadisenin akabinde vak'a n1ahal-
f'Millt köylü fırkaaı ikinci hölfkanı Dr. hakemeleri~·i altü:t etmeğe muvaffak ol-

1 

d~ anladı~ını söylcmeKi unutmuyor. Q .. , Jine gc-ldiğim zaman, ölüyü yatıyor gör-
L T . ··ı '- b h • d' ld 1 B 1 k ı k ·• ·· nun mücadele imalathanesinde, klasik upu.. ıtu es..:oya eyanı O§ ame ı et- u ar. un ar. açı . 11~r..,es:t ve at ı mu- 1 düm. Otomobille hastaneye sevketlim .. 

.. .. " 1 d'"' k b' k 1 k 1 d 1 öl" ı .. hatipleri torennüın eden bir kemanı var-ıne uzere soy e ıgı uıa ır nutu ta ez .. 

1 
na aşa ara yan<'~m~ ı ı:\r. um e muca- f ölünün yanında çekiç ve buna benzer 

" J " J d · · ' 1 d b k d h' b' dır. Appony'yi beynelmilel fikir turnele-cum e şoy e emışbr: oe e e en ve unu, onun a ar ıç ır •bir filet görmediın, demiştir. 
c Bulundugun"' uz yüksek. mesuliyet kimıe gözlerlylc görmiyen ve İn.>anların rinde ma~lUp etmiştir. Biriand ve Stre 1 

· • b k d h 1 Bu şehadetten sonra suçlu tekrar ba-mevkiinden pek hak.sız olarak uzakla•tı· 1-:"iyanetlerine maruz kalan Bay Titülesko Pf"man lar meyanında mu.ia a aya a İ 
• k k zı müdafaa şahitleri göstermiş, bu şa-rıldınız. O zamandanheri devam eden 

1 
Aimdi memlekette bulunmaktadır. Ta- c·fmuştur: Vatanı yü selten, muvaffa i·r 

h '- 1 ki . . h lk 1 'b' 1 1 . ı . d .• ı· d ·ı h 1 yeti eri ve muzafferiyetleri adeta kopa-ı hitlerin maktul tarafından karnına çe-&llllZ ı ar zıncır a a arı gı ı sıra an-
1 
mamıy e ıa eı a ıyet e en mumaı ey • . . . .. ld , kl . d 

B h k ı ~'-J ·•ı· k" l" '- k ı k · b' ah · h t ı•rc-.ına temın etmı~hr. J\na vatana do- kiç vuru uğunu gö .Ü erıne air şe-mı~tıt. u a sız uı; ar mu ı oy u nr a .. mem e ehne ve ızı:at ~ 'una ıza a · l 
d d b M 1 k 1 k · d b 1 d • ·b· d ·· nen Titülesko Tatare•konun riyasetini hadelte bulunacaklarını söy emiştir. ıına a ar e vurmu~tur. em e et ser- verme ıztırarın a u un ugu gı ı u~... ' 1 

l 1 .. .. .. · · b ki. 1 l d t k k mali v>rlık için haysiyetsiken buluyor. Müdafaa hakkınm kudsiyeti nazara '~"t gununu ve ıızı e ıyor. ınan arına a ııu!'I. uraca cevap verece -
1 

· .... 
B T . "! k · · d • · · O k 'b' 'th ı d b ı Onun Oltean vatar.da:"ı bu3.:uk Avru- alınarak. suçlunun Lliliiınlerini ·\'erdiği şa-ay ıtu eı o, stZın me enı cesarebnlZ tn . na. ar,ı ne gı ı ı am ar a u U· • ' J 

l b 1 h kk · · .• ı ı J ) 'b' " h ı b ı · ) palıya olçakca11na eh büyük iftiralarda bitlerin de celplerine karar verilmiştir. a tın orazanınız a a anıyet.ı ~tın .. > nu uyor ,.e ne gı ı şup e er es enıyor 1 
T . -ı k d b · · ıl b · -'J ı- · h mi k" ı t l ıılunmu•tur.> Duruşma, yakın b:r güne bırakılmış-ıtü es o a fU ceva ı vermı~tır: yap an u ~ıaaet t ıt a an · ım er es· . -. . 
B • b · 'kb J • • [ · d' > 1 Dıminrta · Bay Manyonun tuhaf brr !ır. ana yaptıgınız u ıstı a merasımı- -ıt e ıyor · • ' · ı 

nL bir ıeri te~il eden hakşızlıklardan 1 Şimdi entrika V<" iftiralarL aı-t edinen· beyanatı bntılıiı altında neşrettiği bir ya• -----------------
d 1 k ·•· J b' "k" f 1 d k ı .ı ı •1 <ld h 1 7Jda ezcümle şöyle diyor: j hüriyetini ilga ederek onun yerine cebir o ayı çe tı(fını acı ann ır mu a atı ve er mey an;,, çı nıa ıuır ar. n a e a ını~ 
k lb b 1 k 1 d ki h ı ' f h"" •• . j "- ·1 Cf 'd • d tt••· t ve tBZ)'İkİ VC keyfi idareyi ikame ettiler. a İ ir tavizah o ara kabul ediyorum. :O)' u arı şüp e eri i ote im ve usnu nı- c ı,. .1n}·onun UJ c ıra e ıgı nu .. 
O d b k 

1 
h 1 b J I 1 k t · b'ld' 'ld' 1 · b'd ı· d \' e in.sanlara diz çöktürdüler. Bay Man-naltı ay an eri, beni ifna etme isti- yt·tle İ7fl at arını e <. i.ye im.. .· ~n. me. nı . ı ırı ': ~ı.n ı aye ın e j 

ı 
ROM "YA"IN 11 fOl [ "KOYA 1 1 k b d 1 k yo ise ·onunla beraber milli köylü parti-yen gece ve anonimatlarla mücadeleler- A.' ' . · ., •0 Y ıye.'"'. ı: u metın ogru .• o ara . ve· ı 

1 HTIY el V R il ı B M f 1 t f:İndc- tahdit edilen hürriyetleri müdafaa de bu undum. Beni zem edenlerle dürüst 1 J\ · o'\ r menıış ır. ay anyo gırı~tıgı aa ıye -

ve- naziklne bir felc:ilde mücadele onlara · 
1 
le"rinde ·İtalyada ~1ussoliniyi ve Alman· ı etmt-k.tedir. 

ki.fi gelmezse, şimdiden söyHyeyim ki 1 Öyle bir zan"landdyız ki, dünyada hiç ya.d~ ~.itl~.ri örnek olarak: göstermiş. Beynelmilel siyal'!:ette de Hitler ve 
ben. Cenevredeki gibi döiüımeyi biliyor bir memlek•t ve bilhuıa ziyade.iyle Mıllı koylu fırkasının baskanı bundan Musaolini muahedeleri ilga ederek mil
ve dolap meydanlarında görülen tekil-! Romanyada. tabiatın lc.ndil.rine en bü- sonra. ~u iki diktatörü met~etmiı. Bila· ıl letler arasındaki barış anlaşmalarına ela 
de de mübarezeye hazırım. yük nimetlere mazhar kılan evlcidlarının here ılave olarak. şoyle demış: muhalefet ettiler. Milletler Cemiyetine 

SALTANATÇI, ~-LLIYETÇI terakkiye ve saadete ula~tıncı vazilele- 1 
- Bidayette onlara itimadsız bir na-

1 
karşı fırıldaklar çevirdiler ve emperya-

DEMOKRAT rinden müstağni kalamaz. 7arla baktım . Fakat onların maceraları fist hegemonya~ı tak.ip etmekte ve re-

Ben, koyu bir saltanat taraftarıyım. 
Koyu bir Rumen ve koyu bir Demokra
tım. Koyu bir saltanat taraftarı bir Ru
men gibi « Y ataım kral> diye bağırıyo
rum. Koyu bir Rumen gibi cYaşa.sın Ro· 
manya> diye haykmyorumö Koyu bir 
Demokrat olarak da cHepiniz yaJayı-
nız') diyorum. 

HARP PEK YAKINDIR 

Bay Titülcııko yirmi Keneyi mütecavız bugün mevcudiyetlerini kilfi derecede vi2yonu ve harbı istemektedirler. 

bir zamandanberi, İstidad1.nı ve parl:\k isbat etmektedir. Objektif vaziyette bu. MiJJi ~öylü fırkasının ise. bil' akis mev
zekisını memleketine, milletine. insanlı· lunan biz seyirciler de hayranlığım1zı iz- cud muahedelere müsteniden milletler 

ğa ve insanlar ara,ında.ki ba~ışa hasr.et- har etmek litzımdır. .. . .. ,.,. 1 arasında harı' yolu ile sulhu ve tarak.kiyi 
miştir. Romanyanın, onun hızmetlerıne 1 Bay Manyonun bu sozlerı soyledıgıne müdafaa etmek ist(yen garbın demok
daha çok. ihtiyacı vardır. Onun, pckaz: İnanmıyoruz. Bunlar zannedersek, milrt ratları ile birlikte olduğunu söylemesi lıi
limselerin becerebilecekleri, doğru ma· ' köylü flrkasın1n ısrarla güttüğü dahili zımdır. 

lumata mü.stenit noktai nazarını bildiren 
1 
ve harici noktai nazarına külliyen tezad Bay Manyonun göstermekte olduğu 

' U:ahatlannı, dinlemek lıizımdır. • te,kil ır-tmektedir. f.ıaliyetlerinde - gerek memleketlerinde 
Kendisini: muarızlan, vazifesinde yan- MUSSOLINI VE HITLF.R Ye gerek.e beynelmilel ıiyasette - Bay 

lıt hareket ettiği iddiasında bulunanlar Hitler ile Mussoliniye dair telkinlerde 
'"'" meinlek.et heıabına bir çok yanlışlık· Bay Musaolini ile 1-litler diktatörlüğü Lulunması nasıl miimkün olur. 
lar yapanlar dinlemelidirler. Bunlar da cebren kabul ettirdiler. ~'filli kövlü fır- Jşte bu aebepten dolayı -tekrar aöylü
delillerini ·Şayet varsa- göstermelidirler. 

1 kası ise bu rejimi menfur görm~ktcdir. yoruz- Cluj' dan nakledilen metin doğru 
Fakat ıftiralar, imi.lar ve insanları mede· r Bay l\1ussolini ile Hitler. ltalyada ve AJ .. değildir. 
ni telakki etmf:'k hakkından mahrum e. 

1 
manyada. demokratik esaslara dayanan Bay Manyo her türlü ahvale karşı 

den tehditler- njhayet bulmalıdır. 1 kanunu esa.sileri ilga etmi~lerdir. Bay ... demokratik. esaslara müstenit olarak ta-
Bu münakaşaların ortalığı aydınlata- Manyo i1e, demokratik esasa müstenid I kip etmekte olduğunu bizzat kendisi ta

eağı tüı>hc.slzdir. J!}te Rumenlerin hakiki lcanunu ~asinin şiddetli bir müd&fii ol-, rafından teyid edilen-- devam edeceği 
menfaatlerine bu i~in zaviyesinden bak- 1 duğunu aöylüyor. yeni ;iyaseti hakkında efk.8.rı umumiyeye 

Univer'lul: cTitüleskonun avdeti mÜ· mak lizımdır. Biz, pay1taht ahalisinin 1 Bay Mussolini ile Hitler, vatand~lık malumat vermek mec.buriyetindedir.) ----...;....-;.;,;.;,,;.;,;~;..;.;.;;.;.;;..;,;,;.;.. __ ;~-

Harp pek yakındır. O, kapıları çalma
ğa başlam~tır. Bizde beynelmilel neza
ketle beynelmilel vaziyet birbirine ka"4-
tınlıyor. Şimdi, her zamandan daha faz
la Rumenler aruında kardeşlik lazmı
dır. Ben, •izin kardeşiniz o1Quğumu ilin 
ediyorum. 

UNIVERSUL'UN YAZISI 

·Ae-fg~'wü"'1·~=ı::c-ca11aıc·csı.:ıı;;:ımırı:•~~;;~ ; ;z.y:.az;ı "' . ~ BlR FARE RAPORU: 

' lngilterede pek çok fare varmış. bun-

' 

Kadını 
Ke~dlslnl terkettlöl için 

yaralamıştı 
Bundan bir müddet evvel Şevki adın

da bir genç, metresi bayan Ayşeyi 7-8 
yerinden yaralamış ve bu suçtan dola
yı ağır ceza mahkemesine sevkedilmiş
tl. 

Davanın incelemeleri bilmiş, dün de 
iddia makamı mütalSasını serdetmiştir. 

Müddeiumumi muavini hadiseyi ba
şından nihayetine kadar tasvir ve izah 
ettikton sonra demiştir ki : 

- Suçlu Şevkinin çok sevdiği kadını 
kendisinden vaz geçmesinden tehevvü
re gelerek öldilrmek kaşdiyle 7 - 8 ye
rinden yaraladığı sabittir. 

Ancak. suçlunun ruhi bir hastalığa 

müptelıi olup olmadığının fennen tesbi
ti için Izınir memleket hastanesi akliye 
ve a•abiye mütahassısınca verilip heye
ti sıhhiyece tasdik edilen rapora göre 
suçlu Şevkinin suçtan zarar gören Ay
şeye karşı olan çok fazla sevgi ve mu
habbetinin doğurduğu Ani bir tebevvü
rün ruhunda tesir etmiş olınası fen
ncn kabul edilmiş olduğundan kendisi
nin 47 inci maddeden istifade ettirilerek 
Türk ceza kanununun 448, 62 ve 47 in
ci maddeleri mucibince tecziyesini is
terim. 

Milddeiumuml muavininin mütalA.a-
5ını heyecanla din!Jyen •uçlu, ayağa 
kalkarak ~unları söyledi : 

- Bu kadına çok 5evgim vardır. Bu 
işi kendiıne malik olınıyarak yaptım .. 
Benim Ayşeyo olan aşkım balı\ devam 
ediyor ve edecektir. 

Ben bu vaziyeti hAdise akabinde ko
misere ve müddeiumumiye ağlıyarak 

anlattım. Ailemle barıştınlmaklığımı 
göz yaşlan arasında rica ettim. 

Bu ricamı yüksek heyetinize de say
gılarımla arzediyorum. Lütfen beni ai
lemle barıştırın. 

Suçlu boynunu büktil ve başkanlığın 
emrini bekledi. 

Başkan: 

- Evrakını önümüz.deki salı günü 
tetkik edeceğiz. Li.zungelen karan ve
receğiz. Dedi. 

----=-=----
Hariciye nazırı 

Hirotanın istifası 
söyleniyor 

ıar;ıan en ç9k şikayetçi olan gümrük ve 
antrepo idareleri. Çünkü fareler güm
rükte bekliyen veya antrepolara konu
lan malları delik deşik ediyorlar. her ı 
kesi müthiş zarara sokuyerlarmış. 

!ngilterede neşredilen bir rapor bu fa
relerın ne kadar olduğunu bildiriyor 
(sanki birer bırer oayınışlar!) rapora 
göre bu fareler üç~r üçer yanyana ko
nup arkaarkaya koşturulsa, bu geçit res
n"Iİ (!) iki senede bitml'zınü;. 

O söyledi, ben unuttwn 

Gönül ülfetini buldu 
Saçı Leyliya vunıldu 

Bahçelerde gül suladun 

Bakıp bakıp ben ağladım 

Saçını boynuma doladım 

Gönül ülfetini buldu 

Londra, 1 7 (AA) - Gazetelerin 
yazdığına ııöre Amerika Tokyoya Yangt
ze hidlaeleri hakkmda yeni bir protesto 

1 ~ notası tevdl etmiıtir. Daily Telegraph 
~ gazetesi Çin ıularındaki Japon donan-

~ 
maaının başkumandanı Amiral Hasega
vanın istifasını verdiğini fakat ısrarla 

' 
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lktısadi Haberler 

Türkiye -Almanya 
kleringi 

Gümrük ve inhisarlar vcki.letinde( 
r,-elen bir tamimde, Türkiye • AlınanY' 
k,1 • l h''k" J • U''llfa• carıng an aşması u um erınc ~ 

rak şimdiye kadar tanzim edilen ment" 
ıahadctnameleri bir nüshadan iki nü.r 

haya c;ıkardmıştar. Menşe şahadetnarnlt" 
}erinden gönderen ve gönderilen firrn•• 
Jann isim ve adresleri, malın cinsi. aro• 
balijın nevi, parça adedi, markası. sık• 
!eti, fob veya ıif kıymeti, sevk yolu kaY' 
dedilecek ve ticaret odasiyle gümriik 
idaresi rncmurlan tarafından imza ecJ~eıı 
cektir. Mente tahadetnamelerine ~ 
olacak suretler odaya gelmiştir. 

TUrk - Sovyet ticareti 
Son aylarda Türkiye - Sovyet Rusya 

ticaretinde gözleri çeken bir inkifaf b1 
dedilmiştir. Gerek ithalilt, gerek ihra.-1 
müvazeneıinde bir artma mevcuttur. 

Türkiye turing ve otomobil kulübüıı 
den gelen bir tahriratta ltalyan turini 
lı::uJübünün adı cConsociazyone turistiel 
lıaliana> olarak değiıtirilm~tir. 

ltalya Turlng kulUbU 
1 l / I l /9 3 7 tarihli vekiller heyeti k• 

ranna uyularak, buğday ve kömür di. 
dahil olduğu halde bilılmum madenleriı( 
ihraçlarından evvel liaanılan tanziııl 
edilmektedir. Bu huıusta iktuıat vekAJO" 
tinde bir talimatname hazırlanmaktadır 
Liaans muamelelerini oda va.sıtasiyle ik 
tısat vekileti tanzim etmektedir. 

POLONYA 
GUmrUk tıtrlfelerlnde 

tadllAt 
<Polonya pamuk istiyor> başlılı ıı). 

tında dünkü sayımızda v~rdiğim!% b8' 
berin üçüncü sütununda bir yankJ!ılı: 
olmuştur. Tıbbi nebatlarm yüz kilosun'" 
dan alınan 200 zloti gümrük re•ml yilfi' 
de yinni tenzil edilmiştir denecek yer
de 20 zlotiye indirilıni§tir şeklinde ya• 
zılmıştır. Diğerler! de ayni suretle ta.t' 
hibe muhtaçtır. Pirinçten alınan 30 zl.,.. 
ti gümrük resmi yüzde 12, tıbbl renJı:
te keçi derisinden alınan 1600 zloti gÜJJl• 
rük resmi yüz.de kırk, sirke imalin• 
mahsus ve yüzde 16 dan az lıpirto.Y" 
havi şaraplardan alınan 200 zloti güııı.• 
rük re mi yüzde yedi tenzil edilmiştir, 

---=-=---
Şehir garajı ı 

Belediye fen heyeti, 200.000 lirayıı. 

mal olacak olan ıehir garajı projesinl 
hazırlamıştıT. Şehir garajı iki katlı ola~ 
ve 300 taksi otomobiliyle 201 otobU. 
istiap edecektir. Birinci katı 120.000 li• 
raya, ikinci kat 80.000 liraya ~al ola• 
eektır. Garajın bir de gazinosu bulun,... 
calttır. 

--=-
Ziyaret 

Vali B. Fazlı Güleç, müıtalıkem me>'• 
ki komutanı ve elektrik vo tramvay fİt" 
keti müdürü dün belediye reisini maka~ 
mında ziyaret etmjılerdir. 

--=-
Belediye encUmenı 

Br!ediye daimi encümeni dün akf&'1' 
.saat on altıda içtima ederek biriken .ıı· 

ler etrafında kararlar alınııtır. 

-----=---
B. Lansbury 

Vıyana, 17 (A.A) - lııgiliz l§çl 11• 
derlerinden Larubury hariciye nanr1 
ile uzun bir mlilAkatta hulunınut · 'lf• 

50nra reisiciimbur tarafından kabul e<llİ' 
miştir. 

·················································· 

UZUM 
603 F. Solar! 
437 M. j. Taranto 
315 U. Kurumu 
173 A. R. tl'zümcil 
155 Inhisar 
83M.~ikçl 

55 Ş. Remzi 
46 Pater90n 

33 M. z:. Ahmet 
31 Vitel 
30 D. ArdiU 
25 Y. I. Tallt 
23 S. Gomel 
17 j. Kohen 
9 Ş Riza halefleri 
4 A. Mayda 

13.25 
12.25 

12.75 
13. 

7.25 
13.50 
11.10 
12.50 
13. 
13. 
13.25 
13. 
13.62 
11.75 
14.50 
13.50 

16.2' 
1s.G1 
11. 
ıs.ıs 
ıs.'ff 
u.51 
11.25 
1(.75 

13.:iO 
14. 
1475 
14.50 
14.25 
J.2.7S 
14.50 
14.50 

Saçı leylaya vuruldu 

BJR MUVAFFAKJYET SIRRI: 
B!R TOKAT VE B!R lMDAT: 

~ l..endisinden rica edilmesi üzerine istifa 
\ etmekten vazgeçtiğini Amira Mitauma
' ninin geri çağırılıp hakkında dün veri-

2039 YekO.n 
171739 

- N L' i · yapıyorsun? 

- Elden düşrne kelepir otomobil sa-
tıyorunı. 

- Eyi ama burası münasip yer değil. 
Garajını böyle dimdik bir yokuşun ba
ımda neden yaptın? 

- Muvaffakıyetıınin sırı esasen bu
rada. Müşteriler otomobili alıp yokuş 
qağı kolayca gidiyorlar ve bir daha yu
kanya, bana ~ikayeıe ııelemiyorlar. -

Bititik karde,ler puro içiyorlar 

BlR MANt: 

'Geminin anbarına 

Mum d~iın şamdanına 

Mevlam bizi kavuştur 
Bu lurba.n bavramına 

BiR BILMECE: 

Et içinde .. 
Hep içinde .• 

Cevabı: Yarın 

Dünkil bilmecemiz: K~ık 

J 

baırtırdı: 

- Imdat.. Imdat.. Yetişin. 

y!ın? 

len haber münasebetiyle yazmaktadır. 
~ 

Daily Ekspress gazeteııi hariciye nazı-
rı 1-lirotanın yakında istifa edeceğini ve 

yerine general Tatekavanın getirileceği. 
ni bildirmektedir. 

Şanghay, 1 7 (AA) - Reımen bil
dirildiğine iÖre Nankirü müdafaa etmek· 
te olan kuvvetlerden aynlan üç Çin fır1 
kası Japon hatlarını yumağa muvaffak 
olarak pek aiır zayiat verdikten eonra 
Kvan(Ctche kadar ilC"rlC"nıeğe muvaffak 
olmualardır. 

173778 

568 Alyoti 
116424 
116992 
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:··································~ PiÇ KURUSU 
ZABITA ROMAN/ GiBi ZABITA VAKASI . . • • 

: TARiHi TEFRiKA : 
• • . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

75- Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransayı heyecana 
öldürücü canavar 

veren 

Ne yaparsan yap .• işi sana bıraktım!. Kurbanlarını nasıl öldürdüğü-
Bizans imparatoru üçüncü Mişel bu sözlerle artık nÜ Ürpermeden birbir anlatıyor 

herşeyi serseri Piç Vasilin eline ve arzusuna · 
terkettiğini anlatmak istiyordu Zavallı kızı boğduktan sonra başında şapkası, 

Vaıilbunubilmiyordu. Omı Bizanstan uzaklathrmak is- Daha yan yolda idi ki ıehir içinde elinde çantası ile toprağa iki büklüın olarak 
O daha Bizanım tarihi idet ve an- tiyorlardt. bir takım sesler duydu. •• •• •• t •• d •• t f • d d • k • f 

analannı öğrenecek, bilecek kadar Niçin? Bu sesler •• DeUill sesleri idi. gonnnuş, US UllC C gu l anı 1 mış ..• 
burada eaki değildi. Oçüncü Mi§el böyle ve birdenblre Arabasmt durdurdu. Vaydman, kendisine verilen kağıt Katilin an 

Saray entrikalarmi bile yavq ya- bu kurarı neden vermişti? Dinledi. üzerine tek bir isim yazdı. Bu isim turmuı olduğu La Vulzi vil.la.ı e 
•aı öğreniyordu. Bardasın kafasında bir isim ca.n- Halk .• Avaz avaz b~ıran dellal- bir kadın ismi idi. fında hep muteber komıularla ç4 

imparatorun kurnazca hareketini landt: ların etrafına toplanıyor, onu dinli- Polisler kağıda yazdıltlart zaman l rili bulunuyordu. 
beğendi. Vasil: yor ve son.'"8. hep bir ağı::de.n bağın- hayretle gözlerini açtılar. Okudukla- Bunlar arasında büyük bir 

- Çok eyi hareket ettiniz. dedi. Evet .. Bütün bu fırı!daldarı çevi- yordu: n isim çu idi : bir büyük endüstri direktörü, 
Yalnız timdi yapılacak birfey kaldı. ren V asildi.Ondan başkası olamazdı. - Y aşasm imparatorumuz .. Ya- Jan dö Koven... N k".,, fab 'k 

l k ? 8. in k d h~ '- M" 1 Bı"rk•ç "Y evvel kaybolan ve bı"r orveç agıt n asının mümes• 
- Nedir o yapı aca şey ızansta ya ız en i 8Kim olmak şnsın üçüncü uıe . . . "" .. b • b ka ih b' 
- Başvekil Bardas buradan çak- istiven ve hatta Bizans tahtına r,eç- Bnrdas, ne olduğunu anlamadı. türlü bulunrunıynn Amerikalı genç ır an cı, ve n ayet ır gaze 

tı. Tabii o da aptal değil. itin farkın- mek, kurulmak sevdnıana düşenBar- Arabaı;mı seslerin geldiği tarafa d3llsÖz... vardı. Vaydman muhitinde hiç 
da olacak •. Yapacağı iki ıey var.Biri. dan için bu, çok büyük bir darb!! idi. sürdürd. K&tilin yüzüne baktılar. maz şahsen eyi görürı.üyor, 
emrinizi derhal yerine getirmemek. - işi daha çabuk halletmenin za- Dellalın biri, etinde uzun bir ka~ıt I - Evet, onu öldürdüm, Boğarak senin üphesini uyandırmadan o 
Asker toplanmasını ilan etmemek.. manı geldi .. dedi. V aüde imparato- yüknek bir yere çıkmış olruyarak bir öWürdüm. Ceı;edini villanın kapısı- da dolaııyordu. Civardaki bir kah 
ikincisi de bir yolunu, kolayını bu- riçe T eodoranın hakkı varmış.. Bu şeyler ilan edivordu. 1 n•n eşiği altın eömdüm. inanmaz- de muteber kimselerle, hatta 
lup sizinle beraber sefere gitmeme- Vasil çok yaman birşey .• Onu ve Bu ilan edilen ey, imtJaratnrun 1 ~o.nr:ıı:; gidip b .. kınız. memurlariyle kumar oynam 
ie çalqmak.. ikinci noktayı onun onunla beraber yeğenim Mi1eli de seferberlik emri idi. Vaydman nefes almak için biraz hoşlanıyordu. Kumarda ıansızdı. 
bulacağı bahaneye göre idare ede- yolumun üzerinden kaldırmahyım. imparator milleti araplarm üzeri- durdu. Ve. o~nra soluk soluğa de- kat gayet dürüst davranıyor ve 
tiz. Fakat birinci ciheti derhal ve biz Yarın İmparatoru tekrar görürüm. ne yürümeğe davet ediyordu. Ve or- vrun etti: " · bettiği para ile birlikte masasında 
lıalletmeliyiz. Verdiği emrin halka ilanı için birkaç dunun başında bizzat kendisinin bu- - Arkadaşım Frommerri de ben Katilin kurbo.nlanndaıı genç bir ktz turanwm komüıyonlannı da d 

- Nuıl hallederiz? gün sabretmesini tavsiye ederim. lunacağaru bildiriyordu. öldürdüm. Onun da cesedi vilanın Jantin Keller ödiyecek kadar çömertlik ediyor 
_Siz iradesini verdiniz ya •. Oıt KandU"abileceğimi umuyorum. Bir Bardaı sapsan kesildi. mahzeninde gömülüdür.Daha sonra Bu cinavet işinde hayret verici Ekseriya bahçesinde çafıtıyo 

tarafını bana btralan. Ben dellalla- kaç gün içinde de İ§imİ görmüş ol- Geç kalmıştı. geçenlerde vol üstünde ölüsü bulu- hadiseler birbirini kovalıyordu. Ta- Hatta birkaç hafta evel, kencl' 
runla ve aizin namınıza bildiririm. malıyım. Eğer millete imparatorun Dü,manlan daha kurnazca ve d!l- nan toför Kufinin de katili ben'im. b... rtakl .... d h . h o""ldu""rdu"g"'u·· genr danso"'zü al 

Alker toplanmuı emri ıizin na- uker toplama ve sefere gitme em- ha önce hareket etmişlerdi. Katil susmuştu. 11 
suç 

0 annuı uçu e apıa a- s-

rnınıza ve adıniza olacak. Bunu hal- rini ilan edersem kendi kendimi em- Emri vaki yapmı-k isterken kendi- Polis1er bu adımım yalım söyledi- neve götürüldü. Oçü de cinayetle gömdüğü .merdiven pamı.aııı:ı~ 
ka tebliğe bizzat ıiz bana emrehnq ti vaki kar§ısınd:ı bırrumuq olurum. sini bir emri vaki karıısınd brrak- i!ine veyahut delirdiğine hülanetti- alakalan olmadıklarını iddia ediyor- yanına gütler dikerken görmii§le 

olursunuz. Ben de dellallar tutarak Bunu ne kadar geciktirirıem kozu- mıtlardı. ler. lar. Yabtıklı ve sevimli bir del" 
ilim yaparım. Bardu da bu vaziyet mu ve muvaffalayetimi o kadar te- Ağzından avurt ..Iolusu bir küfür - Hep&İ bu kMlar mı? Diğer taraftan tahkikahn ilerle- tesiri yaplyor, arasıra Breton aja 
kart11mda iti lnkir edemiyeceğİ için min etmİf olurum. çıktı: 

1 
Diye sordular. O, soğukkanlılığı- mesi bir altıncı ve bir yedinci cina- nın patronuna giderek, «ev sahih" 

etnri vaki karıısmda kalmıt olur. ti Ar bacmna: ı m muhafaza edereh ilave etti : yetin fa.ilinin de Vaydman olduğunu söyleyiniz Madam kira için b" 
- Peki •• istediğin gibi yap •• Bu Bardas, geceyi bu kanaatle ve ra- - Haydi çek!.. - Löblondu dıı ben öldürdüm. mevdana çıkardı. ('anlı seri acaba beklesin, yakında param gelecekıt 

rneaelede vaziyetin ve itin idaresini hat geçirdi. imparatoru bu fikrinden Emrini verdi... Çorap bağlan ile sitlosunu hala kul- bitti mi? Katilin villnsında ve tekrar yordu. 
bitiyonun ld tamamen sana bırak- vazgeçirmek hususunda sövliyeceği Arabacı sordu: nıyorum. yapılan araştırmalarda, ele geçen ye- Konl§u gazeteciden de bir d 
hın. sözleri tasarladı. Ertesi sabah erl:en- - Saraya değil mi? Zabıta derhal La Vulezi villasında ni deliller cebinde bulunan defter- evinde bazı tamirat yapmak için * den kalktı. - Hayır, artık lüzumu kalme.dı. yaptığı araştırmada zavallı genç deki kadın isimleri bu korkunç «Öl- letler istemit ve hatta bu vesile 

Vasil imparatorun yanından çı- Arabasına bindi. Bafvel<alete çek... dansöz kızı, arkasında elbisesi, ba-ıl c!ürücü» nün elinde ve vicdanında kendisiyle bir münasebet tesisine 
kınca artık daiına eli altında bulunan Sarayın yolunu tuttu. -BiTMEDi- ~unda pokası, elinde c:antası ile bo- ~a birçok cin yetlerin kan bulanı- le ramak kalmı§b. 
Sinıbe.tyosu çağırdı. Ona dellallan ğulmU§ halde ve iki biiklüm vaziyet-j eı ve hesabı olduğu zannı kuvvetle "1:r 
buldurmak ve derhal Bizansuı her BA y EDEN Bir ana te toorektan çıkardı. Frommerin de,· uyanmd:tad!.r. Katilin Frankfurtta olan ailesi 
köıeıinde imparatorun sefere gitme cesedi viUenın mahzeninde, yanın Vaydmıı.n hapishanede hususi bir namuslu İnsanlardır. Annesi 
ve asker toplama kararını ilan ettir- ltalya ve Almanyaya Çocuğunu öldürmüş metre toprak altında gömülü bulun-! odııya kapatılım tır •. Haye.tına ltasd- için: 
nıek fçin talimat verdi. taviz~ th tekliflerde mi B d d L ' . 

1 
J v b . du. Zavallı lcızm gömülü oldu!!u ye-1 etmemesi için yanma nezaret etmek _ Çok ug"'r••tık, Vaydman d 

"'k bulunacaktlr? ayın ır a ır ananın ·~ e it:i ir cı- rın üzerine de ko.til bir gül fidanı ı üzere iki mahklım da konulmuştur. ~ 
n.. kil ·· " Ü M" ı· n~yet B, yınc.lır adliyesine intik l etmİ:f· d!ı-· t" 1 K t"l b"" .. · I · . b 16 yaşında iken cürüm itlemeğe ~ve , uçunc 1.fe m yanın- Lon<lra - The People gazetesine gü- tı'r. J 'tı'dı'se .. uclıır: um•l! ı. a ı ulun cmayet ennı üyük l 8' l k lahh 

dan çıkinca bir aralık Teosyayı gör- 1 y Sorf!u devam etti. bir soğukkanlılılcla itiraf etmis kur- amışbr. ır ara 
1 15 

aneye 
lllek, olan biten iıler hakkında on- re Ingıltz hariciye mwn büyük bir sulh Oayındırın 13urgnz köyünden I lali\ - Bunların hepsini yalmz mıl banlannı nasıl öldürdüsünü bir bir miş, Amerikaya giderek Gangest 
dan birazcık ohun malumat almak pHlnı ha~ırlnmıştır. Almanya Vı? ltalya- kızı Ayşe. gayri meşru olarak dotlurduğu yaptın? anlatmıştU". Yalnız tekrar Vulzi vil- lerle çah mak istemi§, Kanad 
istedi. Fakat dikkati üzerine çekmek ya bu plan mucibince aşağıdaki taviza- henüz altı aylık çocuğunu kasden öldür- - H~yır Mi~yon, onun metresi! l"sınn gÖtürülmek~en çok korkmnk- mahkum olmuf. Hapse gİrmİ§tir. 
eyi birıey olmıyacaktı. Binaenaleyh tı teklif edecektir : mü,?tür. z. bıtac yakalanan Ayşe hak- Ren: Triko ve b~- de Jan Blnn bera- ta.dır. Can .. var cin vetlerini hep pa- -~~radan t~~r F~ankfurta d" 
kimse ile konuımadan arabasına bi- l - HabcşLc;tan fethınin l2Sdıki kındaki ıahkiknt neticelenmiş ve cürmü berdı. 1 ra için yz.umışttr. öldürdüğü insan- dugu zaman sılihh bU" tecavüz c 
tüp Batveki.let dairesine gideceği 2 - Must.emk·keci devletler konfc- •sabit görülrni.ıştür. Polis derhal bu adamlan yakala- lardan o.fdığı nııralar ise üç bin beı münden dolayı Sarreburgda ha 
)'erde arabac11ına evine götünneıini rnnsından sonra Afm..,nyaya koloni ve- -=-- mıo.oa te:ebbüs etti. 1 yüz frank ~ihi ehemiyetsiz paralar- hMeye girdiği ve oradan ~.ttli-t.ı 
aöyledi. rilmesi. Kumar cürmü Milyon i[e metresi. Begonya.villa-, dır. Hatti Löblomfu üç yüz frank/ sonra da geçen Ağustosta Parue 

Yalnız kalmak .. Yalniz düıünme- 3 - Cenevre paktınd 1 sansiy)lılara h el ıkın1da o~ru~dio.rlardı. Fke.adkat pob'hs ve.- 1 için öldürmüştür. 

1 

lerek adam öldüımeğe bqladığı ~ 
ie ihtiyacı vardı. ait hükümlerin llğv ı . meş u u a a?'~tta gı o.ceye ar ır oto- ··~· latıiıyor. 

Odasında, tek batana imparatorun 4 - Cencvr~ paklından Versar mu- Dün nkşam saat 19 da lzm;r zabıtası, mobıl ıle kaçrq1'lardı. 1 Ve.ydman, uzun müddet içinde o- -BITMEDl-
kafaımda birdenbire hasıl olmuf bu ahedesinin a~·rılrna 1 • Oüyük Salepc;ioğlu hanının altındaki kah- Zabıta, ıuç ortaklarından ikisinin --:ı::m----------... --------------~ 
değitikliği tahlil ediyordu. B 1 vehanede bir kumıır cürmü ıneıhudu kaçtığına üzülür. Ve üçüncüyü ya- 1 Esrarları tuhafiyeci imparator araptarla harp etmek u şart ara ınul:ahil U..ılya vı.: Al-• manyanın ellerinde-ki müsleınlekelerle vapını~tır. Bııçok kimseler kumar oynar- kalamağa uğr~ırken ertesi günü 
lıtiyo-du l k k ı t k k ı · sorgu hakimine birlsi bu vurdu. 1 • • kendilerini tatmin. edilmiş sayacakları- ar en ya'" anmış ar ve ·ara o a getı- -c 1 

imparator kuvvetli bir ordu top- ·ı · ı d ' - Size söyliyeceklerim var. 
'- ... -aıını emrebn"ıttı". nı beyan etmeleri, ispanyanın istiklal rı mış er ır. ıa .. u. z b · ı· k k h - Sız" l.·t"mıı"nı"z1• 1

1 kim 
dükkanına 

koymuştur? 

llundan on gün evvel emniyet direk-

. a ıta. gız ıce umar oynatan ·a ve 
Bu ordunun L··ında kendinin de ve tamamıycti mülkiyesine ilişıniyecek- h'h" . d hk t d' . . Ben R "e Mı"'yonum [fade ver 

1 
D"' ı .. .. · hk uc:ag • • • . sa ı mı e ma eme ye ev ı etmıştır. - OJ • • - : un ns ıye uçuncu cer.a ına eınesın-

tideceğini söyliyordu. le:ını teının etmelen, Avrupada bugün- f.:1,hve muvakkaten kapatılmıştır. Ta- meğe geldim. Metresim de koridor-' de şayanı dikkat hiı· esrar davasının du-
lmaparatorun ordu ile mtmeıi de- kil hudutlara htinnd etmeleri, Fransa h . l b k h h . b" k d 1 b t Il"d e· ıırrı memur arı u a ve aneyt ır aç a.. ruşıııasına aş anmıştır. a isenin ma-

ltıek .• Bqvekilin de beraber bulun- ve Ingiltcrc ıle hir ademi tecavüz pak- l~ündenheri güz hapsinde bulunduruyor- Ya Jan Blon? hiycti şudur : 
trıaaı demekti. tı yapınalarl istenecektir. du. O da polise tedim oldu. 

-~J.li - www ' = ----•• :törliiğüne bir ihbar yapılmıştı. Bu ilı-
at'a'.ZZZ-.1 virir. Aldığına pi~man olur. Hemen aır-' ak sakallı ihtiyar bir çoban .. Yanma va- f harda S"' ı· k kta tul af' . h 

MASAL t 
. urme ı so a • ı ıyecı ay 

LARI tına eski bir entari verip sokağa ataverir. ııp selam verir. O da selam aldıktan aon- Ş k. . d""kk" 1 l . . . . 

1 

ev mtn u anıma >OŞ kutular ara-

1 
Bu zavallı kımı ,kımSe$ı yok. ra: d b l d •••n••••••••••••••••• • - Bu da hana Allahtan.. Ne yapa- - Ey kızım aen yalnız buralarda ne sın a esrar u un uğu bildirilmişti. 

E 1 Z • lırıı . Başımn yazılanı göreceğim. gezersin dedikte, kız : Gi7.li memurlar tarafından yapılan 

HALK 

Vve a m an ! Diye ıı.ğlıy11 a~lıya ciğerini Jağlıyarak - Aman dedeciğim bana biraz ek-! ar~şlırma sonunda da,. gösterılcn y~rde 
lıir yol tutturur gider. mele. varsa ver, yiyeyim de sana başıma yaglı kağıda sarılı sckız parçadan ıba-

J Az gider, uz: gider, dağdan dağa ken- gelenleri nra söylerim. . ,. ret esrar bulunmuştu. 

1 • d ( l di derdine yanıp gitmekte iken o gün ak- Adamc v•ız acıyıfl torbasından biraz Bu va7.iyet kaı-ş1Sında Şevki hakkın-

ç l n e CZ?Aüiliat1fff/J., 1 ~ma kadar gider. Ortalık kararıp dağla- I ekmek çıkarıp verir. Kız oturup yedikte: da tekemmül ettirilen evrak, iddia ma
nrı he~ L~r.i bir türlü ses. ~erir~en bir ha-, bira7 aldı b şına gelir. Başından gelen: ka.nu yol uy le sorgu. haki"?lığinc tevdi 

- J ş:na yure.;ıne korkular gmp aglamıı.sı ço- geçenlerin hepsini birer birer çobana 80_ I edılerek suçlu Şevkı tevkıf olunmuştu. 

S 1 k d h 
ğttlır, bir dere kenarına varırsa da gözle- latır. Kızın ağlayıp sı:ı:lıyarak i~i bildir-1 Dün ilk defa yapılan hu davanın du-

o U Suz eJ
. er a ıinden yaş yerine kan saçar, çııresİ7 kala! mesinden çobanın yüreği parça pare;"\ 1 ruşınasmda, hadise mahallinde araşlır-

• k~lır. Karnı Ja zil gi~i acıkıp yorgunluk! olup kızı nlır, kendi kulübesine götürür.! madn bulunan komiser ve polis menıur-
Kad k lk 1· le k d 1.. .. • • bU" yandan korku bır taraftan ne yap· 'ı Onun bir kansı, biri kız biri oğlan ol- lan, müttefikan verdıkleri ifadede ih-

ın a ıp eve e ınce oca arı a olmuş yılan koyup getırır. ı,; l<l h" k b · w .. .. .. • • ... ' doğru k lk d .. l . b . • 1 K . s· k b ' vl ın. e e ır şey yo • an şu agacın u;;tu- mnk uzere ıkı c;ocugu varmış. işi karıııınaf har üzerine yaptıktan araştırmada b<>c: 
~( . ca a ıp tanı ıgı >ır e enın evıne ızm vaktı gelır. ır lZ ve ır Oi: an ne çıkıp saLah oluncaya kadar oturayım b'Jd" "r lk' • d k h t rd ' 
ıttı. lıi anlattı. o da bir çare bulacağını do~urunca ebe el rabukluğu ederek ço-, dlt Allah .. t • D" b. v l I ırı . 1 1 e lZl a re ev a 1 yapar-, kutular nra.sınd.ı sekiz parçadan iba-

111() I • 1 ' • ne go crır. ıye ır agaca çı- ar. 1 .. • . 

t 
}' edı. iki gün sonra kızın ağrısı, sanem cuklan bir çömleğe kor, ölmüş yıbnı'lcar. KAh a"l k"h ki s· d C 1 . k . 1 ret esrar rnlduklnrım soylemışlerdır. Utt K . lt ar, a uyu ar. ır e or- e :t.amnn gıt zaman, ız bunlarla o- I , . 

u. adın kocasına: meydana atar. j talık ağarma<:: ba•la b h ld kt k lk d .. 1 .. I ~ d Suç unun vekılı avukat Ahmet Rem-- Ef . . . . ., ~ yıp sa a o u a turup a ma a guze guze geçınme e . • . . .. 
L endı, dedı. Cıdıp komşumuz - Kız deıt do~urdu. I hemen 8 ;:;.artan i · b lk" b' t h d l ·v· h l . . Zl Duyar, bu hndıscyun murettep oldu-rıoca h . . . .. v• . .. "' "' . nıp e ı ır yo cuya em e çe ~tıgı za met en unutmada ıse .. . . 
<.ı.k anıma haber vereyım. O çok ço· Dıye adama haber verırler. Çomlegın bır koye raııtgelır de hir lokma ekmek de evlatlarının a .. 1 .. d b" t"' gunu, senelerden lıerı bu sokakta tıca-.. d ... k .. .. .. ..b . v 1 cısını gon un en ır ur-
r. I ogurmuıı. ço gun gormuı tecru e-sı. ttgzını lcapıyıunk geceleyin denize attırır- alırım diye yolu tutturur Epeyce dah~ ı· · k k h d .. d"'k rette bulunan müekkilinin esrar alım ve 
.. ;ı a b" . . . . . ı · "' u c;ı armıyara er em goz yaşı o . . A 

fJ ır kadınd1r. Daha eyısını bılır, der. lar. Ama kız çocukları doğurduKu zamım eider ama artık açlıktan yol yürümek kt . d d satunıvle alakadar olmadığmı ve mü-ıtrif ~ .. lA .. . . .. ... 1 • -

1 
me en gerı urınaz ı. · 

ltıe • • gozum ev at gorccek dıye ıevın- çomlege konulduğunu görmüı fakat can ten hali kalmayıp hemen düşecek bir ye: f fer ne ise 0 orada oturmada olsun ckkilini çekemiyenler taraf andan her 

luuun ahUikı ve böyle şeylerle uğr 

kimselerden olup olnıadığmt sonn 

tur. Amme şalutleri şu beyanatta 
lurunuşlardır : 

- Tuhafiyeci Şevkiyi zabıta me 
nı olmaklığınuz dolayısiyle tanı 

Kendi halinde ve işiyle uğraşan bir 

hıs olduğunu biliriz. Bu zatm esrar 
çakçılığt yapacağına kanaatin1iz y 

tur. 

Avukat Ahmet Remı:i Dııyar, bir 
nada maruz kalan müekkilinin tabii 

sini ve hakkında ihbard1 bulunan ş 
sın emniyet direktörlüğünden 
öğremlmesini istemiştir. . 

Müddeiumumi muavininin musip 

rülen mütalbsı veçhile suçlu Şevk' 
tahliyesine ve muhbirin kim olduğun 

emniyet direktörli.iğünden soruLnası 

müdafaa şahitlerinin celplerine ka 

verilerek duruşına başka bir güne 

rakılıntştır. 

Keıııerde hüyük hlr alaka uyandır 

hu hUdise dolayısiylc dün adliye b" 

suıda kesif bir h lk tabakası göz\! t 
pıyordu . 

--=--
Bir hırsızlık 

stnden: acısı içinde lam men anlıyamamıı, yine 
1 
arar. Bir de öteden bir koyun sürüsünün 1 biz gelelim Ahmet ağaya... hangi gizli bir el vasıtasiyle esrarların 

"e~~man k~~ı d~r~.a git o~a haber sırrını v kimseye sö~lememişti. geldi~ini görünce bir az daha davranır., Çömlek içinde bulduğu çoculdar bü- oraya konulduğunu söylemiş, şahitfor- ödemi~in Hamam m hallesinde o 

De Kye de ~Y~~ ~~ısı de ge~sınler. Meger Ahmet a •anın bulduğu çocuk- - Elbet bunun bir ad mı, bir çobanı yüyüp aekizer onar yatlarına girerler. den, müekkillnin böyle şeylerle iştigal ran Tavaslı Meatanlı Abdullah 0 

-_. r. adın buyucu karıya gıder haber lar bunlamuı.. v d B ile" b b" · ek 1 tk· k d ._ · · · _.ı h" · etir, O d b . I . . . . . . ... ... ar ır. e 1 ana acıyıp ıraz yıyec ,. ı ar e' me"'-telıe gıdıp gelırler. Ama ":uen U" llp olup olmadlğının sorulma- Mu tafanın elbısderini çalma&.tan a 
t..ı•rt a e eye gıder. kıaı bırlıkte Ilır de herıf odalıgının dert dogurdu- verir der o~lanın ..... ıı ·v· '- d ·ı l •-· h auu ı ... - · Ur l O •_ı•ı "'' C . 4 • • ... yıgı ıgı o "'a ar ı er er ıu emen ... ı.oe:mlf . u enwui Muataf öd ıttıe ahi 

er. elırken de ebe bohcuena bir ıiunu i.ııitioce cam aakdap kızdan J"Ü& '°'" ' Süruye doiru ıı:ider Bir do bakar ki DEVAM EOECEIC Hlk.lm b;w Ra "·'-=tı ...ıı a em y , - - maun. _..... e"'erı IUQ- rnıtt!!°• 
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Fravunun 
l\ tezarında neler 
bulunmuş? 

-0---

Jskcn 'eriye müzehanc!,İ direktörlüğü 

f ravun f otan Karnenin mezarında bu

lunan e;.;anın listesini neşretmiştir. lsa

dan on 4ört asır evvel f\.1ısır medeniye

linin, şi.ndiki medeniyete bazı hususlar
cla üstün olduğu bu e~yadan anla§ılmış

tıT. 

M~eıa. Kozmetik: ~imdikinden daha 
ö~tündür. ~1ezaTda bulunan eşyalar ara

•ında kemana benziyen bir a.Iet. taştan 

oyun iletleri, ustura, et makine.i, kıy

metli taştan ve altından mücevherler var

dır. 

--=--
OTOMOBlL SORAT REKORU 

Son günlerde dünya gene bir sürat 
ııtmasına tutulmuş gibidir. Havada, de

nizde, karada rekorlar, Çin şehirleri gibi 
lıirbiri ardından düşüyor. Geçen gün 
Jngiliz Eyston vatandaşı Kampbellin re

korunu, saatte 501kilometre180 yapmak 
suretiyle kırdığı haberini okumuşsunuz
dur. Eystonun 4765 beygir kuvvetinde 
ıekiz tekerlekli ve 7366 kilo ağırlığında 

hususi tipte bir araba ile kırdığı bu re
koru da a~acak bir hız elde etmü içln 
muhtelif memleketlerde çalışmalar şim
diden baş!amıştır. 

,rzzz:L/..L././/./././.LLL:JrL/7.rlı'./LJ1' 

Küçük 
Bir Macar kızı 
Şirley Tampel'e 

rakip çıktı 
Budape .te - G:z; Peği adlı se

kiz yaşın<la hır Macar kızı HoH
vudda beyaz perdeye girmiş bulu
nuyor. Bu haber Macaristanda bü
yük bir sevinçle karşılanmıştır. Gi
zi Peği çok zeki bir kızdır. Orta 
halli bir aileye mensuptur. Varner
Boothers, Giziyi Shirley Temple 
bir rakip olarak angaje etmişt'.r .. 
Bütün Amerikan gazeteleri bu ha
diseden bahsetnü~lerdir. Asıl ga
ribi Giz.inin henüz Holivuda git
memiş olmasıdır. Küçük kız Peş
tede bir çocuk tiyatrosunda oyna
makta olup ailesi Holivudla an
gajmanından haberdar bile değil

dir. Arada bir müşabehet hatası 

olması muhtemeldir. Macar g.azete
leri bu ihfanalle Giziye çok benzi
yPn Eve Langiarın ismi ortaya atıl
dığını, fakat bu küçük Macar kızı
nın da henüz Peştede olduğunu 

yazıyorlar- Amerikan _stüdyoları

nın bir cüretkar empresaryo tara
fından aldatıldığı, ve bir çok re
simleri neşredilmiş olan çocuk yıl
dızın uydurma bir Gizi olduğu an-

la.şılıyor. 

' '!Z/L7~/ J:Y.//ZZ:.'"T??//////;;, 

Rus yadaki 
Çacuk tiyatroları 

fE.N1 ASlk 

YAZAN : Vicki Baum 

-5-

SAYFA 6 s 

NAKLEDEN ; Metin Orball 

· ınsanların 
idare etmiyeceği 

vapur 

Ar. Filim stüdyosunun eşiğinde 
• 

Viyanalı genç aktör daha ilk adımda Amerika zihniyetı 
--0--- ve Amerika garabetinin ilk güçlükleri ile karşılaşmıştı 

Fran!'llZlar Rodot ismini verdikleri yrni 
bir harp gt"misi in,a etmektediıler. Yüz 
ml!lrf' uzunluk ,.e 2500 ton hacmi İstia
bil'iinde olacak olan bu vapur radyo ma-

11(t:tiyle ide.re olunacaktır- \.'apuıun için
i de kaptan v~ tayfa olarak hiç bir İn•an 
ı 

bulunmı)•acaktır. 

--=--
300 iNSANiN CELLADI 

Bi!" F ran•1z $;3Zetc~İ F ransanın en m~

hur üç ~ahaiyeti kimdir diye bir anket aç
ını~ vc !'llU cevabı almıştır. Mo,-i' Şövalye, 
Fliber Beson. Henri Dibler. Bu üçüncü 
şııhıs Fransa.da şimdiye kadar Üç yüz ki
şiyi idam eden ve ( Paris efendisi) na· 

miyle anılan bir celli.ttır. Otuz yı1danberi 
Fransadaki bütün idam hükümlerini bu 
adam yerine getirmiştir. Şık otomobHi 
ile Paris 9okaklarına çıktığı zaman birçok 

kişiler kendisini hürmetle ael5.mlamakta

dır1ar. 

Geçenlerde idama mahküm edilen Jo· 
zefine f\.1or9 isminde bir kadını idam et

mek istcmiyen cellit, kadınlara karşı yü-

Sıranın önü boşaldıkça yavat 
yavaa ilerliyordu. 
Adamın birini İçeri aldılar. Bi

ı·ini geri çevirdiler. Bir diğerine 
bir saat ıonra gelmesini söyledi
ler. Bir genç kız stüdyoya girmek
te 11rar ediyor. Ağladı.. Sızladı. 
Sinirlendi. Tabii para etmedi.Fer
dinand onun bu haline çok acıdı. 
Yan gözle baktı. 

Genç kız sıradan ı;ıkmıt, bekle
me salonunun duvar kenarındaki 
yerine oturmuf. Ağlamaktan kı
zarmıı gözlerini ailiyor, çantasın
dan çıkardığı pudra ve ruju ile bo
zulan yüz tuvaletini tamir ediyor
du. 

Ferdinand nihayet kişenin önü
ne gelmitti. Memura: 

- Ben F erdinand Grinvudum 
dedi. 

Kimi görmek istiyorsunuz? 
Miater Mak Allesteri. 

rcğinin merhametli olduğunu ı;e esasen 
tekaüde zevkini arzu ettiğini eöyl~mi~tir. yor. 

Bir randevunuz var mı? 
Evet, beni bugün için bekli-

Celladın iki tane giyohnı vudır. Memur telefonda bir numara 
Ağır olen birincisine (Dul) hafif olanına ı;evirdi. 

(Yeğen) namını nrmiştir. Ağır olan ki- _ Allo.. Grinvud adında biri 
yetin ile Pariste, hafif olanı ile Fran•n- Mister Mak Allesteri görmek isti
n1n diğer memleketlerinde insanları idam yor. Randevusu varmıf. 

eımiştir. Biraz bekledi. Çalan telefonu 

MAVi KULAKLI YANKESICILER susturdu. Sonra Ferdinanda ce
Son u:manlarda Bükreşte yankesici- vap verdi: 

F erdinand, Mak Allisterin kati-" yor. 
bini de Hilda gibi nazik ümit ~t- Siz Grinvud değil misiniz? 
mitti. Kadın: - Evet, ben Grinvudum anı: 

- Mister Alliater çok meşgul, bu rol benim iı;in değil.. Bu rol. 
dedi. Sizi ancak öğleden s.?nra.k~- ben yapama?1.P~k. ap~alcasına ~~ 
bul edebilecek. itte tecrube ıçın şey bu .• Benım tıpım ıse romarılı 
yapacağınız rol. isterseniz burada bir tip ... 
oturup onu tetkik edebilirsiniz. --~-----------

F erdinand, kadın katibin eline 
tutuşturduğu kağıda bir göz gez
dirdi. 

Bunda rolü ve tecrübe için ya
pacağı sahne yazılı idi. 

Şunları okudu: 
cErlıelı - Bana balı .• içimin ıa

na lıarfı kabardığını hi,,ediyorum 
•eni gördükçe yerimde aaramıyo
rum. Neden lıucalıl~mıyalım .. 
Kadın - Hi•lerinizi ne biçim 

ifade ediyorııunu:ıı 
Erlıelı - Biçimi lalan var mı ba 

ifin. Sen de pelıôlô biliyorııun lıi 
ıenin için içimde bir lıazan lıaY-

l=ı.ad o 
ANKARA RADYOSU 

öile nqriyah 
Saat 

13. 30 - 13.5 O Muhtelif p]ô.lı: neıriyatı 

13. 5 O - 1-4. 15 Plak: Türlı: muoikioi v• 
halk şarlı:ılan 

1-4. 15 - H. 30 Dahili ve harici haberlol 

Saat 
16.30. 18.35 PIAk neıriyatı 

'(J(0-1 16.35 - 19.10 Çoculı:lara lı:aragöz 
çük Ali) 

nıyKor.d H' b'I . 19.10. 19.35 Türlı: muıilcbi ve halk fOr• 
a ın - ıç te ı mıyoram. Jul 

Erlıelı - Enayi yerine lıoyma an (Hikmet Rıza Set gör v• 
arlı:ada§ları) 

adamı. Ncuıl bilmiyorııun? 

19.35 - 19.50 Saat ayarı ve Aıapça ntP Kadın - Bilmiyorum işte .. Eğer 
içinde dedi;;in mbi lıazan lıaynı-

6 e• ıiyat 

yorsa ıöyle. 19.50- 20.15 Türlı: muıil<.iıi ve halk fil'' 
Erlıelı - Daha ne ıöyliyeyim? luJarı) 
Kadın - Beni ıevdiğini •Öyle. 20.15. 20.30 Plakla danı muaikisi 

Her kadın bu ıözü işitmuini ıe- 20.30 - 21.00 Türk musikisi ve halle fil'' 
ver. 

Erlıelı - Uuulan .. Deminden
beri bar bar bağırıyorum, duyma
dın mı? 

kılan 

(Salaheddin ve arkada! 
lan) 

21.00. 21. 15 Ajanı haberleri 

Surasını açıklıyalım ki bu rekor. an
cak Amerikada kurumuş bir gölün ze
mini üzerinde hususi surette tanz.im edi
len düz bir saha yapılmaktadır. Eys
tonun inşa ettiği otomobilin her hangi 

bir yolda - hatta asfalt veya beton da 
olsa - bir rekor kırma teşebbüsüne gir
mesine imkln yoktur. Bu itibarla bu o
tomobil sadece bir gösteriş aletidir. Jn-

lik bir hayli nrtmış bulunuyor. Bükreş - Randevunuz saatl 1 de imif. 
polisi bunların faaliyetlerine bir nih:ı- Şimdi saat onu çeyrek geçiyor.Da
yet vernuk irin, hümmalı bir şekilde ha kırk bet dakika var. 

Ruıyada 104 çocuk tiyatrosu 'Vardır. ' 
ça!ı~makta ve birçok tedbörler almakta- - Ben, erken gelirsem daha Kadın - Duymadım. 21. l 5 - 2 1. 5 5 Stüdyo ..lon orlı:estraS( 

giliz Eyston şimdi memleketine dönmüş Bunların 71 i şehirlerde 33 Ü se)'yardır. 

tilr. Fakat gelecek ilk baharda tekrar Bu tiyatrolar 20 dil üzerine muhtelif ço
Aınerikaya giderek bu defaki rekorunu cuk piye,leri temsil elmektedirler. Ko~ 

ayn~ otomobille 560 kilometre sürat elde !gol, Ostro~ski, Molyer, Kalderon ı;ibi yer 
Nlerek lı:ıracağı ümidini izhar etmiştir. ı· b' kl 'ki · ı · k b ~. 

ı ve ecnf.' ı ası erın e~eT erı ço e~ .. -
Diğer taraftan Almanlar çok daha az . . . . , 

k ti. f ka h I k·td . 'l , nılmektedır. Çocuklar kukla toy a.roları· uvve ı, ııı t usus şe 1 e ımii ec.i-
Jen bir otomobille alelade yol üzerinde nı da çok aeviyorlar. 
geçenlerde 406 kilometrelik bir sürat el
de elmİ§lerdir. Bu gidişle senelerdenberi 
lngiliz fabrikalannm ellerinde tuttuk
ları sürat rekorunu bir gün almaları 

-=-
STOYADINOVIÇ!N ÇOCUri:KEN BJR 

SöZO 

muhtemeldir. Bundan b"§ka Amerika- Do>! Yugoslav mil!etinin luymetli baş
lilar da Eystonun tesis ettiği yeni rekoru vekil ve Hariciye nazırı Milan Stoyadi

]urnıaya haurlanmaktadJT. 1 noviçin çocukluğuna dair bir hatıra an-
Fak.at nazar! sahada kaldıkça ve kul- 1 t 1 a ır ar. 

]anılan nakil vasıtaları üezrinde bir tesir k k b' tl 
Küçü ;c Milan bir gün so a la ır a ı 

yapmadıkça bu sert rekorlarının neye 
yaradığını anlamak güçtür. ile karşılaşmış. Atından inen adam ço-

--=-- cuğa: 

dır. eyi olur sanmıştım. Erlıelı - içim kabarıyor ..• Ka-
Polis komi,.rlerinden bil-i, yankesicile- - Hayır •• Zamanında geliniz. zanım kaynıyor .• Kaynaf(llım, ça-

rin tanınması i~in. garip bir çare bul- Memurun biraz sertçe olan bu tışalım demedim mi? 

ISTANBUL RADYOSU 
Oile nepiyah 

Saat 
12.30 Plakla Türlı: mu•ikioi 
12.50 Havadis 

muştur. Bu komiser, yankesicilerin ku- cevabından sonra Ferdinand sıra- Kadın - Evet ama .. Seni ıevi
laklarının hiç bir şekilde de çıkmasına dan çekildi. O da bekleme odasın- yonım ıözünü ıöylemedin. Ben 
imkan olmıyan mavi bir boya ile boyan- daki sıralardan birine ilitti. Gözü bunu, bu ıözü duymalı iıtiyorum • 13.50 Plalı:la Türk muıilı:ioi 
ma•ını teklif etmiştir. Böylelikle Bük- duvardaki büyük saatın kadranın- Erlıelı - Güul lıahpecilı .• /ıte
reşliler. kalabalık yerlerde . .Mavi lı:u- da, akrebin on bire gelmesini bek- diğin o ıö:ııü ıöyliyemem. 
laklı> adamları yanlarında görünce, cüz- liyordu. Kadın - Neden? 
danlarına ve üzerlerindeki diğer kıymet- On bir oldu. Erlıelı - Ne bileyim ben .• Ağ-

Saat 
13. 30 Selı:izinci taoarruf ve yarli mık 

haftaaı lı:onferana: Alı:tam ıazete' 
li şeylere dikkat edeceklerdir. Bu surEtle Hatta on biri çeyrek bile .. .-ti. :ııımdan çıkmıyor İtle. 

• ...,.. ıinden Selami izzet 
yankesiciler •icrayı faaliyet> imkfını bu- G&deri ile memurun gözlerini Kadın (tepinir) - Söyle, ıöyle 19_00 Safiye: Piyano ve lı:eman refaka' 
lamıyacakları için, mesleklerinden vaz- arıyor. Ona randevu zamanının ben iıtiyorum .• 

tiyle 
geçeceklerdi. geçtiğini hiç değilse itaretle an- E•'ıelı- Çattık belôya ... Ne lal 19.30 Konferanı: Dr. Ali Şükrü (Gril 

Fak.at bu teklifi tatbik sahasına koy- !atmak istiyordu. anlamaz feyıin.. ve lı:orunmalı: çareleri) 
mak o kadar kolay olmamıştır. Yankesi- Bir aigara yakmak istedi. Pake- Kadın lıahlıaha ile güler. Erlıelı 19 55 Bo haberleri 
eller, bunu haber alınca, derhal bir kon- tini almak İçin elini cebine soktu. belinden kavrar kaldırır. Kadın 20:00 Sa~~ve arlı:ad~ları tarafında• 
gre toplıyarak teklifi şiddetle protesto ı:armakl~rı. küçük ve madeni bir erkeğin ~larını avuçlar. Dudak- Türk muaikioi ve halk prlı:ılan 
etmişlerdir. ctıme degdı. larını rnatır. Erlıelı kadını ağzın- 20 30 Hava ıaporu 
Diğer taraftan kongre bir heyet inti- Bu, Hildanın uğur getirir diye dan Öper •• » 20: 33 Ömer Rıza tarafından Aıapçıı tl!>"' 

- Şu atı yulörından tut ta, demiş, hap etmiş ve bu heyet hükürnete müra- verdiği yonca tekilli gümüf kağıt Bunlan okuyan Ferdinand hay-
ben postahaneye ğirip çıkacağım. caat ederek teklifin cin.saniyet namına> bask111 idi. Hatıruıa hemen "e""" retten donakalmıttı. lev. lı: d ı .. 

60,000 ADRES 

" -,, 20.-45 Semahat özdensca ve ar a af 
Belgratlı Milodvan Raydviç iaminde - Atınız ısırmaz mı insanı? kabul edilmemesini ve yankesiciler için kız geldi. Kötedeki umumi tele- Kalktı. Katip kızın yanına yak- rı tarafından Türk muoilı:isi ,., 

bir ıeyyah bütün dünyayı dolaşarak, - Hayır hiç korkma. «lalilcrinden i.!tüadc etmek fırsatı> nın fon maaaaına gitti. Hildaya mese- laftı. halk şarkıları (S.A.) 
meşhur inıanların imza v. adreıılerini altı - K.işnemez mi? baki kalmasını istemişlerdir. leyi kısaca anlattı. - Affedersiniz, dedi. Sizi ra- 21.15 Orkeıtra 
cild büyük kitap içinde toplamıştır. Pa- _ Hayır, korkma dedim ya. Polis komiserlerinin bu «dahiyane> Fullerin katibi: hatsız ediyorum. Fakat zanneder- 22. 15 Ajanı haberleri 
panın imzaıı yanında kral ve hükümdar- _ Sakın kaçmak istemesin. buluşunun tatbik edilip edilmiyeceği he- - Merak etmeyin, dedi. Ben aem bir yanlıtlık olacak. 22 . 30 Plakla aololar, opera ve operet 
!arın imzaları da vardır. Yalnız Greıa nü• rnali\m değildir. Fakat bu teklifin timdi Mak Alliaterin katibine tele- Kız gözlükleri üzerinden baktı. parçalan 
Garbo imzasını vermek istememiştir. - Hayır kaçmaz.. §imdiden hayırlı bir hizmette bulunmuşlfon ederim. Sizi bekletmezler. Ferdinand: 22.50 Son haberler 
&yyah bu altmış bin imzayı satmalı: için Bunun üzerine zeki çocuk şöyle di- olduğu muhakkaktır. Çünkü yankesici- Hakikaten bet dakika sonra ki- - Bu kağıt benim için değil, ~ 
)Üksek bir para iıtiyor. Belgrad kütüp· yor: ]erin kongre halinde bulundukları üç fedeki memur, adını aeslenmitti. dedi. BU AKŞAM AVRUPA lSTASYO ' 
hanesi bu imzaları satın 11lmak niyetinde-. - O halde niçin bana tutturuyorsu- saat zarfında Bükreşte bir tek yankesi- içeri girilmesi adeta büyük bir im- - Niçin? Okumak bilmiyor LARINDAN DINLENFBILECEIC 
Clır. · nuz? 1 cilik hftdisesi olmamıştır. ti yaz olan kapıdan girdi. musunuz. Bakınız Grinvud yazı- SEÇME PROGRAM 

;~L777.LLEL~../J/./J../../1LY:&LJY1LL./../J~IY~LLLV.LD' aaeybana amcazaclemin b~ ol- - Büyük ve san bir zarf. Arkanj LÜsil kısa bir an sustu. Dütüniir HAFiF KONSERLER: 

P • ı · K d duğunu söyledi. kırmızı bal mumu ile üç yerinden 1 gibi durdu. Sonra: 6.45 Paris Kolonyal: Plak konserL 

arls 1 a in Büyük bir heyecan ve üzüntü i- mühürlü.. 1 - Doktor, dedi. Ne olur, Filibi 7,10 Berlin kısa dalgaıı: Hafta eond 
çinde idi. Hastabakıcı cevap ı.erdi: biraz göreyim. Velevki uzaktan ol- lı:onseri (6.15: Devamı), 9.20 Pam J(o• 

Marjol: - Hayır matmazel .• Böyle bir sun. lonyal: Plak musikiıi, 9.30 Berlin ı.,.. 
Nakleden: A. öZYAMAN V./~./.././.:LLJ# - Sakin olunuz matmazel dedi. zarf yoktu. - Peki •• Uzaktan görürsünüz. dalgaıı: Hafif musiki. l 0.30 Pariıı J(O" 

Mülizim Fılip ı..aın'utm aıhhi vazi- Emin misiniz? Fakat sizin mevcudiyetinizi hisset- lonyal: Plak, 11.50: Keza, 12 Berlin lw -13-
Mülazim Filip bu aabeıh a

meliyat oldu, dedi. 
- Biliyorum, nasıldır? 

Eyice gibi ... 

- Kendiaini görebilir m>yim? 
- Doktor Marjol ziyareti men-

etti. 
- Ben mülizimin Kuziniyim. Ba
bamı çok ağır haata döşeğinde bı
rakarak buraya koştum, Onu mu
hakkak görmeliyim. 

- Maalesef matmazel, aldığım 
emir l:at'idir. Doktor Marjolun yeni 
bir emri olmadan sizi ve hiç kimseyi 
mülizim Filip Lemarşın yeınma gö
türemem. 

- Doktor Marjol nerede ,imdi? 
- Ameliyat salonunda bir has-

taaiyle mqgul. Burada biraz bekle
yiniz. Haber veririm. itini bitirince 
gelir, konuturaunuz. 

Hem9ire Jan, Lüsili bekleme oda
amda yalnız bırakarak vazifesi bll§ı
na gitti. 

Genç kız çıldıracak gibi idi. Sabır
sızlandı. Sinirlendi. 

Kafasında sabit bir fikir halinde 
bir dü,ünce yer alml§b. 

- Ya Filip bir suikastın kurbanı 
oldu ise!. Ya babamın ona verdiği 
mühim mektubu çalml§larıa .. 

Onu buraya kO§turan, teli.§a ve 
endi.eye düıüren İ§te aaıl bu düıün
ce idi. Mülazimin kıymetli emaneti 
hali üzerinde tll§ıyıp taşımadığını 

anlamak .. öğrenme!. istiyordu. Filip 
iae ~imdi burada, pek yakında idi. 
Onu görmek ve öğrenmek çok kolay 
idi. Böyle olduğu halde beklemek.. 
Dakikalar ne ~:adar da ağır geçiyor
du. Gözleri bileğindeki saatinin be
yaz kadranında gittikçe aabıraızlat
makta idi. 

Nihayet odanın kapısı açıldı. 
Dr. Marjol girdi. 
Genç lnz ayağa kalktı. 
- Doktor, diye bağırdı. Ben Lü

sil Şartrenim. Aile dol.tonunuz Bu-

yeti enditeli değildir. Kırk aekiz saat - Tamamen eminim.. mesin... 88 dalgaoı: A.keri bando, 13 Berlin ~· 
sonra size daha ümitli haber verebi- - Halbuki zarfı babamın emri - Olur. Çok tqekkür ederim. 88 dalgaııı: Hafif musiki ( 14. 15 : Dev•' 
leceğimi ümit ediyorum. ı üzerine ben kendi elimle mülizime - Benimle beraber geliniz.. mı) 13,30 Bükreı: Enıtrümantal pi&~ 

- Onu gönnek isterdim. verdim. O da ceketinin aol iç cebine Pariıli kadın 2 konseri, 1-4.15: Filim muıikiıi, ıs. ıS 
- Bu, maalesef ~imdilik imki.n- ko:rmuttu. Bekleme odasından bahçeye çık- Berlin kııa dalgası: Köylü ıarlı.ıları "' 

sız matmazel. - Ceketinin cebinde dediğiniz blar. Kilinik binasının etrafını doltıt- dansları, l 6.02 Bükreş: Askert barıd"' 
- Niçin? zarf çıkmadı matmazel. l blar.Odalardan birinin bahçesine na- 18. 15 Berlin kısa dalgaıı: Ate§ fllrl<l 
- Hastaya heyecan ve teessür - Demek onu çaldılar. zır alçak ve açık pençeresinin yanın- ve dansları, 16.50 Berlin kısa dals••11 

verici her hadisenin önünü almak Hastabakıcı kadın bu aöz Üzerine da durdular. Elilenceli musiki, 19.30 Peşte: Çigan o« 
zaruretindeyiz. bir itiraz hareketi yaparken doktor Doktor: kcotrası, 2 O Beri in kıoa dalga": Eğlen' 

Lüsil ısrar etti: Marjol da ilave etti: - Mülizim İtte bu odadadır. de- celi karışık program, 20. 15 Laypı.igı 
.. - D~ktor, ~~~ dinleyiniz. O~~, . - Ad~mlanm beniı_n kadar emin ~i .• P~nçere kenarından onu görebi- Halk konseri, 20.20 Prag, Brüno: M~: 

gonnek ıatemekligım çok, çok mu- kimselerdır. Çalınmıt ıse her halde liramız. ıikili rövü, 21 Varıova: Adolf Sonn• 
him bir mesele içindir. Dün babam burada olmamıştır. Lüsil ayaklarının ucuna basarak fildin eserlerinden orkestra, 2 l .40 Pe~· 
mülizime mühim bir mektup verdi. Lüsil: kendini yükseltti. ıe: Orkestra konseri (Sikloş, Mov•k1

• 

Bu mektup acaba h&la Filipte mi? - Affedersiniz doktor. dedi. te- Filip, bll§ı sargılar arasında, göz- Çaykovski) 23,30 Prag: Orkestra. 
- Bunu ,imdi anlamak kabil; esaürümden belki yanlış ifade ettim. !eri kapalı .. Yatağında arka üstü ha- . 

matmazel.. (Öyle birteY hatınmdan bile geçmedi. reketsiz yatıyordu. OPERALAR, OPERETLER: . 
Doktor, yanıba§ında bir elektrik' Bilseniz bu anda ne kadar elim da- lshrap çekmediği, sakin olduğu 16.30 Berlin kısa dalgası: Tanın~·~ 

zili düğmesine bastı. Biraz sonra içe-: kikalar YtlflYOrum. yüz hatlarından belli idi. operetlerin hitam sahnelerinden, 20· J 
riye hemtire Jan girdi. 1 - Teeısürünüze sizinle beraber Birden yüzü lnvnmlaştı. Viyana: Affenbach'ın (Paris h•Y""ı 

- Jan! miilizim Filipin elbiaeai- ben de ortak oluyorum matmazel ve Göz kapaklan açılmadan hareket operası, 21 Laypzig: (Büyük yıJdı1" 
nin ceplerinde bir zarf çıktı mı? 1 eğer benim yapabileceğim birJey var etti. Dudakları lmnıldadı. Ağzından i•imli operet, 19.45 Berlin kısa dalGal,,.. 

Lüsil, doktorun aazlerine llive et-
1 

ise aöyleyiniz. Can ve gönülden size korku ve delıfet ifade .eden bir hı- Org muıikisi, 19.45 Laypzig: Soliot ko 
ti: ~ardım ederim. nlb ile fU kelimeler döküldü: oeri, (Mandolin. ııivano) 
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Amerikan Kadınları 
Çehre ve vücud güzellikleri • • 

ıçın 

. sen~de bir milyar 
Türk lirası harcayorlar 

15 - 20 sene sonra belki de yer yüzün
d" ihtiyar kadın kalmıyacalc.tır. Yarının 
haminneleri buğday başakları kadar sa
rışın, B'ursa kestanesi kadar koyu buk
leli saçlı, ince, kiraz dudaklı olacııklıır
dır. Bu mühim neticeyi kısmen cildi bes: 

' 

••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
E GördUğUnUz re: . . 
:sımıerr:e gUzeı-: . . 
~ilk endUstrlslnlE 
Etemsn eden mu~ 
Eesseselerln f aa-~ . -
Ellyet tarzı beli-: . . 
E:-lyor • Estetik E 
g«:errahhk böyle~ 
~ah,ıyor. ~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••• 

U~uıni buhrandan zıırıır görmFrı;tİ~ l,;melc. i~in kullanılıın pl\tlara, P.arfin en-
olan biricik endUstri, güzellik enClüstri-peksiyonlara. estetik <::~rilhiye, makiynja 
&idir. Amerikalılar yüz ve vücut 1?Üzel- daha zindl': bir Slhhnte .. dahtı rasyonel 

l ı. 'J 't' "] liklerf için en fazla retah !çı.n.de ol~~- hayat \flrz.lnrına horçlaı:ın~ı.l:. Çirkin-
ları gUnleo;r kadar J?llra harcamakta .d~- l!klı: bir has~al~k aliımçti olarak müca
vam ediyorlai'. Resmi bir istatistiğe g9r~ dele cdil~e~. ırüzellik sıhhnt alimıeti 

Psikolojik çirkinlik çeşitli ~e1ciller aln· 
bilir. Hamakattan, bönlGkten ileri gelen 
bir çirkinlik varClır. Bazı ı~frıel kadınlıır· 
da çekici cazibe noksanına atfedilen ku· 
surun a·sıl 'mahiyeti budur. Tamakarlık
tan, fazla sefih görünmekten, göze ba
tacak kndar şenevi o1maktan, veya ha· 
sielik:ten ileri gelen çirkinlikler de var
dır. Bunlar umumiyetle bir kadın\n gü
zelliğini tamamlıyncak olan ruh temiz
liğini bozan şeylerdir. Bazan tebessümü 
unutturan huşunet güzel birçok çehreleri 
çirkinleştirir. Muasır kadınlar arasınd3 

mübalağalı makiyajlar, ekseriya bu ç~h
re huşunetini yaratmakta, güzelleştiğini 

sanan kadın ne kadar çirkinleştiğinin 

farkında olmamaktadır. Böyle bir ma• 
kiyaj tarzı kndını beşeri varlık olmnk
tan ayırıyor cibidir. Beyaza veya kızıla 
boyanmış gibi çehreler bir maske tasıı. 

dıkları hissini veriyorlar. Bu maskeler a1-
tındn saklanan zavallı tatlı çclıre;Y.i ke,
fetmek için kadına çok yakından' bnk-

mak lazımdır. Bu 'ifrat makiyaj iptilasırb 
tutulan 'kadının makiyajsız çellrcsi c~nıı 
yakın, ha1avetli ve canlı değilse çehre: 

sindeki huşunetin ·psikolojik ııeb~pler
den, ruhun ıte kalbin alakasızlı"<Yından 

• ileri geldiğine hükmedebiliriz. 
bir)qik AıncfikA . ,Jçadınlarının güz;llik olac~k;ır. 
endüstrisine verdikleri para ~enede 2 1 , 
milyar 800 milyon frank yani b'izim p~- Güzellik endüstrisi aaresinde her ka-

d h kk k · il b'I Ruhlarda isyan Tır'tıııafarı hükümr,an ramızla bir nıilyar rfiirk füasından faz:. ın mu a . 8 surette güze . eşe ı ir mi~ 

BiR BIÇAKLA 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayşeden, F atmadan 
. 
E YAZAN • . . 
~Pr. Dr. Saim Ali Dilemrci . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ahmet, Mehmet yapılabilir mi? 
Uimdc (Hunsa) sözü (Herrnahodiz

ma) nın Türkçesi olarak kabul edildi. Bu 
iki söz birbirinin hiç te karşılığı değildir. 

( Hemafrodizma) bir kompozit tıöz
dür ve aslında tahlile sığmaz bir terkip-

tir. 
Kadınlık Allahı (Afrodit), (Herme.s) 

in oğlu (Salamnçis} e nıık. olmuş. Oğlan 
kulak nsmamış (Afrodit), (Jüpiter) c i~

ka~·et etmiş. Ağlamı§, sızlamış. (Jüpiter) 
(Salamaçis) e nasihat etmiş, oğlan gene 

yola gelmemiı. (Jüpiter) buna kumıı, 
(Salamaçis) i yakalamıı (Afrodit) in 

başına çalmış. Oğlanın vücudu (Afrodit) 
ile birleşmiş, yani bu Allahların Allaha 

bu suretle (Hermafrodit) i yaratmıı. 
(Hermafrodit) bem oğlandır, hem kız. 

Böyle bir kelime nasıl tercüme edilir'?. 
Bu kelimeyi esatıri şekli ile muhafaza 
etmek daha §ık bir§ey olur, (Hunsa) kc. 
limcsi bizim değil. (Hermafrodit) le bi
zim değil. Yalnız ikincisi bu ucubeliğin 
şiirini ta§ıdığından Türk bilgisinde yer
leşmesi fena olmıyacaktır. 

Burada, bu ufak tahlilden aonra, bi
z.im aradığımız başka bir meseledir. Hu
kuk ve Adli bb düıüncesile bu yazı kale
me ıı.lındı. 

Hekimlikte ( Hunsa) ların teırihi.ne ıd· 
riıımek lüzumsuzdur. Bu tafsilatın bu 
mecmuada yeri yoktur. Yalnız ikide bir 
gazetelerde operatörlerin oğlanı kız, kızı 

oğlan yapma,kta olduklıırını okuyup du
yuyoruz. Evvela, operatörler bu iote ha
kikaten muvaffak oluyorlar .mı) 

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

Hunsalar 
• 

Evlenirler. Kız kız
la, oğlan oğlanla 
evlenir ve iki taraf 
ta birbirlerinden 
memnun kalabilir
ler. Böyle karı ko
ca olmuş iki kişiyi 
birinizde yanlışlık 
var diye ayırmak 
Jotru mudur? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
re te;ırih bakamından erkeklik ve diıilik, 
birincide, (husye) ikincide yumurtalık 

(mebyiz) guddeııi bulunmakla olur. Te
nasül cihazı bilhassa kadında k.anıık bir 

cihazdır ve hunaalarda bu tenasül cihazı 
bazan o kadar karışık olur ki ancak ame-

liyat esnasında guddeyi meydana çıkarıp 
(husye midir, mebyiz midir) hunu hur· 

dehin ve histoloji muayencsile anlamak 
ile 'kabil olur.) 

Bu bö>·le olduktan maada bu biçare
lerin diğer teıekküliıtına bakma~ dahi 

fayda vermez, yani maddeten daha çok 
• lkincişi, mahkemeler buna inanıyorlar l.adına mı benziyor, yoksa erkeğe mi 
nıı} 

benziyor~ Bu manzaranın yardımİ>·le da· 
Hukukan bir adamın hüviyetini değiş-

tirmek çok mühim bir meseledir. 

Yani, kızı oğlan yaptım dersiniz. Bu 
adam gider bir erkek gibi evlenir, yahut 
oğlanı kız yaptım dersiniz, gider kız gibi 
kocaya varır. Evlenmekten maksat, (Mü-• 
camaat) değildir. Çoluk çocuk sahibi ol-
maktır. ' 

fmdi, hakiki Hermafrodizmn) yı teıı
lıis etmek çok g{iç bir meseledir. Bir ker· 

hi işin içinden çıkamayız. 

Çünkü çok ince tetkikler göstermiştir 
ki hakikatte (htısyeli) olduğu halde kıza 

benzer, hnyut (mebyizli)' olduğu halde 
oğlana benzer. Ne sakal bıyık bll§lamıuı, 

ne memelerin muayeneşİ, ne de bu ıah. 
sın kamının, havsalasının şekli bize haki-

kati göstereme.Yani hekifnJerin daha ko
lny anlıyacaklan gibi, bu c~aafı hariciye 

mutlaka bu guddelerin ifra.zlımna (Hor, 
rr.on) tabi değildir. 

Ahlak ve tabiat itibariyle. bu hunsa 
lar hakikatte kadın oldukları halde gent 
kadınları sevdikleri vakidir. Y ııhut ha'\ 
kikntte erkek oldukları halde gene kcncU 
cinalerine meyil hissederler. 

Daha garibi ıudur: Bazıları (Hetcro~ 
seksüel) olurlar, yani basbayağı her no, 
viden çapkınlığa mütemayil olurlar.Heli\ 
kndınları hem oğlanları ararlar!. 

Bütün bu ıeyler dü~ünülürae bu opo-ı 
ıasyonlarda ne kadar yanhılıklar yapda• 
cağı ve bu yanlı~lıkların eade bbbt defa 
no kadar içtimai olabileceği meydanda~ 
dır. 

Adlitıl.da daha garip oeyler vardır. 
Hunsalar evlenmiıtir. Kız kızla, oğlftl\ 

oğlanla evlenmiştir, ve tarafeyn mem• 
nundur. Çünkü husıaiyet denilen baı be~ 
luı aynı cinsler arasında mükemmel ta• 
karrubu cinsiye mani olmadığı, bilakü 
gayet müsait olduğu çok defa görülmilı· 
tür. Avrupada 35 yaııına kadar erkek di· 
ye geçinen bir adam, Amerikaya gitmiı 
5-6 tane çocuk doğurmuııturll. 

Ne olursa olsun kan koca olmuş ikJ. 
adamın hirbirinden memnun oldukların\ 
söyledikleri valıcıt bu iki ki,iyi, birinizde 
yan!ışlık vardır diye. na11l ayırabiliriz) 

Ve zaten (dahilt hunsaiyet) iolerinch 
teşhise de imkan yoktur. Hiç bir mem1e· 
kette hiç bir hukuk kitabı ve hekimlik 
bu iııin içinden fenni bir surette, tam ka· 
naati vicdaniye ile çıkmazlar. 

Bir çok tecrübelerle görüldü ki bu a· 
meliyatların yüzde doksanı hunşnlar Üze.. 
rine )'apılmı~ değildir. ( Hipospadi), 
(Kriptorşidi) denilen erkeklere mahsus 
ıui şekiller üzerine ynpılmııur. 

Binnetice bu gibi operasyonların, yan& 
kız oğlan oldu, oğlan kız oldu gibi hadi~ 
telerin indiyat, ve hazan baabayağı ıar
Jabınlık olduğu meydandadır. 

Adalet ynparkcn hakimlerin çok garip 
ve içinden çıkılmaz vaknlar karşışında 
knldıklan malumdur. Onlan meslekçe 
tenvir etmek isterim. 

Kadın Fantazi . Muşambalar 

Erkek Yağmurluk ·Gabardin 
oldukça, can sıkıntısı, 'keder yer ettik. 

ladır. Avrupa 1'adırilarmın gÜzellilderine Bu~a 41hayır> diyebiliriz. Zira ~akiki gü- , ı . 
· · · dl k b h çe, insan varlığı visİerinin, iptilalanruıı nrfettikleri para §iiphe .edilema ki hu z i ir çe re güzelli~i kadar ruh gü- . • . . 

11 d d eikllrı olmaktan' kurtulm&dıkra "i.1,zcllık baıdöndüren rakamın çok dunundadl!'. n iği i~ e. · · Bir porselen vazonun g.ü- • ~ "" 
:Avrupa, Amerikaya nisbctle fakir hiı- zelliği bir şekil, bir renk, bir madde ş;ü- sunalı' tesirııız kalmağa mahkumdur. ~}! 
ülkedir. Ve Avrupada. bir kadın çehre• :.ı:elliğidir. Vazo bomboı veya içi örüm- encliistri zahiri t;>ir sağlık görünüşü v~r
•İnin antreteyeni bir cRoltı Royee> I~ ~~klerle dolu olabilir. Yahut ta bir bal meğ~. gençliği uzatmaiia muvaffak olşa , 
J\merikalı kadınınkinden çok daha pa- ve çiçek vıızosu olabilir. Bütün hunların bile asıl ~zellcşme mücadelesi muv.afr. ' 
halıya mal olmaktadır. Avrupada dtıcr vazonun güzelliği, çirkinliği üzerinde hiç fakıyetsizliie uğrayacaktı~. Güzelliğin 
kadınların yüzleri, vücutlarmı yıkayacak bir tesiri yoktur. Fakat bir kadın Yllf&* en derin, e,n irişi\mez kaynağı olan .tu• 
ınenbadan ve bir mucize beklemekten yan bir varlıktır. Onun güzelliği ıade- ha, durguluımızın bu ateşli ~er.kezine 
bafka çareleri yoktur. ee saksıdaki çiçekler gibi değildir. öyle müessir olabilecek hiçbir güzellik cndüı· 

Bunuola beraber Avrupada biJ~ sil· 
:ıı:elliğe harcanan para cılc.isinden fula
dır. Bir çok memleketlerde e$tetik met· 
galeler gittikçe çoğalıyor. 

Şüphe edilemez ki bugünün lcadınla· 
rı eaki zaman 1'adınlarmdan çolc serbeıt

kadınlar gördüm ki bir porselen amatö- trisi yoktur ve. olmıyacaktır.. Şu hlilde 
rünün kaidelerine göre ideal bir t4amül, erhkler ve kadınlar kelimenin hıııkiki 
bir güzellik ilaheşi olmalan icap eder- mRnaaiyle ula güzellcşemiyeceklerdir. 
di. Renkleri, 'şekilleri mükemmeldi. Fa.. Yalnız hüıbütün çirkin olan inıanlanh 
kat güzel değildiler. Zira insanı teshir sayw azalac.aktır. Güzellik endüat~ileri
e~ecek gibi görünen bu İnsan vazoları 1 nin insanlığa bağ&fladığı biric.ilc 
ya boştular. Yahut karışık bir öz taşı- bu~dan ibarettir. 
yorlardı. 

tlıle~ Cenç k~annbüyük.annclerioden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

daha az fuiJetkar olnmğa hakları yok- c e ti k r----

~a da onlardan daha açık saçık olduk- ınaye ere arşı· 
~i:1 :~~~::i~d::i:n:~~~~n k;:t~!~~nk::~ 
bolmuıı. sukut etmi~ kızlar> telakki ede· 

kdı B ... ~-eeği tarzda giyinen, yaşay n a ın al'. •• AŞT ARAFI BtRtNCI SAH1FEDE -- gelme.tini beklerken turada burada icen• 
dan örnek alıyor, onların görünüşlerini, 
RÖıteriılcrini taklide çalıııyorlar. Çok de
Fa buna muvaffak ta oluyorlar. Artık bu 
Yaziyeti bfr rezalet sayacak olanların sa· 
Yısı gittikçe azalmış bulunuyor. Hatti 

at 8.30 da tahkikat komiserleri baıta 
olduğu lıalde ıneınurlar her eve mÜra

caat ediyor, araıtırılmamıı hiçbir villi. 

hiçbir apartıman bıTaltmıyorlardı. Ko-

bir ahlaki tikainme bile duyulmıyor. Yal- miserler ev sahiplerine ziyaretlerinin se-

dilerini unuttiırabileceklerini ve rahat ra-... 
hat bekliyebileceklerini x;mned~mezler. 

di .• 

:nı.z estetik bakımdan tik.inme hiasedil· bebini bildirdikten sonra onları nüfu, fZMtR BELEDJYES!NDEN: 
diğj vakidir. Umumiyetle şu kanaat yer- tahririnde kullanılan kağıtlara henziyen Beher metre murabbaı bet yüz 
1
1
e ıniıtir: Kadın cüzdJeşmeğe çalışmak- li,ğıtları hemen doldurmağa ve evlerin- kuruttan on üç bin elli ıekiz lira 
a bir kusur iılemiş olmıyor. 

ele, apartımanlarında bulunan lı:iınselerin yetmit bet kurut bedeli muham· 
Bu müsamaha vücuda ba%ı haklar ta• hüviyeti hakkında tam ınalumat verme· menli 38 nci adanın 2611, 75 met

tııınayı temin ediyor. Hatta yalnız hak- ğe davet ediyorlardı. Umumiyetle halk re murabbaındaki 21, 22, 23, 24 
lar değiJ, ayni :zamanda vazifeler ... Vü- bu müracaati iyi kar,ılamış, fakat ban •ayıla analarının satışı hat katip
cut kuvvetini, güzelliğini arttırmak Va· kimseler homurdanmı§lardır. Mesela bir likteki tartnameıi veçhile 4/1/ 
2if esiyle mükelleftir. Ruhlar gibi vücut-
] mühendis böyle erken uyandırıldı~ı için 938 salı günü aaat on altıda 249{) 
nr İçin de adalet mefkureıini hakim 1'1-

l bağırmı• ve komiser ısrar etmiyerek çe- sayılı kanunun maddei mahıusa-1Yoruz. Bari bu kadar didinmeden, im- " 
tiya:ı:Jardan sonra bugünün kadınları kilmiştir. Hadise polis direktörüne an- sına tevfikan kapalı zarf usuliyle 
dünkülerden daha gtizel midirler? Bu latılınca Lu lıcadar anlnyışsızlığa .şaşakal- müzayedeye çıkarılıp ihale edile
•uale cevap vermek müşkiildür. Zira hiı- mı~tır. Saat 9.30 da bütün binalar mu- cektir. iştirak için dokuz yüz yet
diseler bunun aksini gösterebilir. Firik ayene edilmiıJ olduğundan ara§tırma ne- miş dokuz lira elli kurutluk mu• 
~zellik mücadelesinin hem parlak bir kk t · t kb 

ticelenmi:ıtir. Gazeteler diyorlar ki: Eğer va at emına ma uzu veya 
bıi·~uvaffakıyete hem de muvaff akıyctsiz- b k • k b ·ı " l 
,.. birkar av evvel böyle ciddi ara•tırma- an a temınat me tu U ı e ıoy e-'tie uğradığı yerler vardır. Muvaffaka- ., " ... 

>'et knzanılnn ver biitün kadınların 0 ). !ar yapılmış olsaydı Veidmann gibi ser· nen günde saat on bete kadar 
dukça ileri bi; yaıa kadar gençlik ze· seriler muhakkak yeni cinayetlere fırsat mektupla encümene kabul olu
~lhirini muhafaza etmeleridir. ihtiyar bulmadan evvel yakalanmıı olur ve iste- nur. 

-danlar azaldıkça nzalıvor. iju ~idiıle,nilm:z. tahıalar daha müsait :zamanların 18-22-25-29 4441 (2270). 

Pardesüler Gelmiştir 
Tasarruf Haftası · Dolayısile .. 
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SÜMER BAN 
YERLi MALLAR PAZARI 
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IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLUôUNDAN: 

lzmirde birinci belediye cad
desinde 22 numarada ticaret ve 
komisyonculuk yapan Nuri Çolak 
oğlu ve ortağı ,irketinin 1 /1/938 
tarihinden itibaren yalnız kanta
riye malı ticaretiyle uğraşacağına 
mütedair beyannamesi ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
2116 numArasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

1 : Beyanname 
lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu resmi mührü ve F. Te
nik imzası. 

BEYANNAME 

<:)'t.'KALlJ1ı7. 
'tf-O 35 WAlT ~ 
OSRAM 

D 1'ovo0 
Ampul üzerindeki marka, 
zıya kudretini ve istihlak· 
edilen vat nuktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da
b:ı ziyadar bir ışık. veren 
Osram mJ ampullerini . alır
sanız daba ucuz bir ışık\ 

Şimdiye kadar (Nuri Çolakoğ
lu ve ortağı) unvanı altında kan
tariye malı ve ihracat ticaretiyle 
ve komisyonculukla i•tigal et
mekte iken 1 kanunusani 938 ta
rihinden itibaren komisyonculuk
la ihracatçılığı ve Avrupadan it
halat muamelatını terkederek yi
ne ayni unvan altında Avrupadan 
doğrudan doğruya mal celp etme
mek kaydiyle münhasıran kanta
riye malı ticaretiyle iştiğal edece
ğimizi beyan eder ve bu beyanna
menin ticaret kanununun 150 nci 
maddesi ahkamına tevfikan sicili 
ticarete kayıt ve tescili zımnında 
aşağıya mevzu imzalarımızın tas
dikini isteriz. 
Nuri Çolakoğlu 
ve ortağı şirketi 

O~l<ALtJ"7 
,_O 3~ WATT ('1-

elde edersiniz. 
Nuri Çolakoğlu 
ve ortağı ,irketi 
ıeriklerinden 
Hüseyin Egeli 

firma ve imza 

1 0 S RAM 
D 

•eriklerinden 
Nuri Çolakoğlu 
firma ve imza 

Uumumi No. 
Mahallinde imza edilen bu 17 / 

12/937 tarihli beyanname altın
daki imzaların zat ve hüviyetleri 
dairemizce maruf ve lzmirde ka
in Nuri Colakoğlu ve ortağı şir
keti şeriklerinderı Hüseyin E~eli 
ve Nuri Çolakoğlunun ir.:ızaları 
o'up bizzat imza ettikler:ni tas
J ;k ederim. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı kanunuevvel ayım!'l on 
yedinci cuma günü. 

OSRA 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin_ eder. 

-- . .... - - t. ~ 1 • • • • • • .. '. • ' ' ' 

T.C. İzmir birinci Noteri 
resmi mührü ve imzası. 

Umumi No. 10702 
işbu beyanname suretinin dai

remiz dosyasında saklı 17 /12/937 
tarihli ve 10701 numaralı aslına 
uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz yedi yılı kanunu
evvel ayının on yedinci cuma gü-
nü .. 

T.C. İzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve ımzası. 

4437 (2273) 

I"""'"""'" -:-........-,v 1 " ZLllif"-.. · iL A S Z $ 1rP9 
l~ulnk, Boğaz, Burun hastalı!c- ! 

ları mütehassı:.ı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 36ô8 

1-26 (481) 

iZMiR tKINCi iCRA MEMUR
LUt'.'iUNDAN: 

IZMIR IK1NCI iCRA MEMUR- Cemile Melekin Em\ak ve Ey- I 
LU(;UNDAN : tam bankasından ödünç aldıiı pa-

Hayriyenin Emlak ve Eytam ban- raya mukabil ipote!: eylediği lzmir-1 
kasından ödünç aldığı paraya mu- de Karata• mahallesinin -Dokuz Ey
kahil bankaya ipotek eylediği iz- lul sokağırıda kain 83 vergi 85 taj 
mirde E!rdpaşada B&§langıç soka- numaralı evin kapısından girildikte 1 

ğında 7 numaralı üç katlı ceman iki dar bir koridor. sağda iki oda, kar-
1 

salon altı oda bir mutbak, üç hela sıda bir oda ve bir mutbak ve at'ka-' 
ve bir hamam ve guıulhane ve bü- da bir avlu ve avluda hela mevcut 
yük bir balkon ve 80 metre murab- olup evde halkaoınar suyu da var
aı bahçeyi havi yeni ve kirgir maa dır. 800 lira kıymetinde olan bu evin 
müştemilat 6500 lira kıymetinde geçen sene yapılan satısı 2280 sayı
olan bu evin geçen sene yapılan sa- lı kanuna göre geri bırakıldığı halde 
h•ı 2280 sayılı kanuna göre geri birinci sene taksit borcu muayven 
bırakıldığı halde birinci s~ne taksit vadesinde ödenmediğind~n bu hü
hcrcu muayyen vulesin<:!e ödenme- Lüm ortadan kalkara1: evin yeniden 
diğinden bu hüküm ortadan kall:a- mülkiyeti açık arttırma suretiyle ve 
ra!< evin yeniden mülkiyeti açık art- 844 numara!ı Emlak ve Eytam ban- ' 
tırma suretiv!e ve 844 numaralı kası kanunu mucibir:ce biı- defaya 1 

Emlak ve Eytam b:ı.nkısı k:munu mahsus olmak •artiyle r.rttırması 1 

· mucibince bir defaya mahsus ol- 15/2/938 salı r.Wıü ıaz.l 14.30 ela 
1 

mak ,artiy!c arltırma•ı 15/2/938 icra dairemiz İçimle yaoılm:ık üzere ' 
sah günü saat 14 te icra dairemiz otuz gün müddetle satılığa k::nul~u. 1 

• ., iıc. N••&. .. İN • 
°""' •iİnJ"" V&Wl"'"&.t'll 

SATIŞ YERİ: 

SAHİBiNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMIŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

l{advo nıeraklılarına nıüjde 

,, 

içinde yaoılmak üze-e bir ay müd- Bu arttırma net:cesinde satı• '1rr=ı'1f.~P:~~ı~~~ 
dc•lc satılığa 1-onuldu. bedeli her ne olursa olsun borcu~ 1 P 

B arttırma neticesinde sttış be- ödenmesi tarihi 2280 nl.!meralı !::ı-1 
~~li her ~e _?l;.ırsa olsun borcun r:umm mer'iyet,. v.irdiiii tarihten 1 

<>cıenme-ı hrıhı 2280 num<"-ralı ka- scnraya mi.!s-d:f olması hasehiyb 1 
nunu .P t · d" · 'h 1 

n mer ıye e gır ıgı tarı ten kıymetine bakılmıyarak en co : 
•onray~ müsadif olması haeebiyle arttıranın üzerinde ihalesi y-'.pıla
kıymetı.,e bakılmıvarak en cok art- caktır. Satı• 844 numaralı Em ak 

, tıranın üz~rine ihalesi yapılacaktır. ve Eytam B~nkası kanunu hüküm
Satıs 844 numaralı Emlal; ve Ey- !erine göre yapılacağından ikinci 
lam bankası kanunu hükümlerine · 
göre ya ·I - d 'k" . arttırma yoktur. Satıı pe5ın oara P acagın an ı ıncı arttırma .1 l .. . .. 
voktur S 1 · .1 1 ı e o up mu5terıden yalnız yuzde 
- · a 11 peşın oara ı e o un .k. b k d 11 •• 
müsteride 1 .. d .k' b k ı ı uçıı e alıye masrafı alınır. 
dellaliye mn ya nfız lyuz e ı ı uçu ipotek sahihi alacaklılarla di-

asra ı a ınır. 
lı>otek sahibi ~lac~ldılarla diiier iier alakadarların ve İrtifak hak

alak~.darların ve irtifak hakkı sahin- kı sahiolerinin gayri menkul üze
ler'nin gayri menkul üzerindeki rindeki haklarını husmivle faiz 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa ve masrafa dair olan iddialarını 
dair olan iddialarını işbu ilan tari- işbu ilan tarihinden itibaren :vir
hinden iı;baren yirmi PÜn İ>inde ev- mi ~ün icinde evrakı müshitele
raLı müsbiteleriyle birlikt,, Memuri- riyle birlikte memuriyetimize bil-
yetimize bilrlirme!eri İcap eder. dirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu siciJi.,ce Aksi halde hakları taou sicilin· 
malum olmadıkça paylasmadan ha- re malum rolmatlıl<cl' navla•nıadırn 
riç kalırlar. 3/2/938 tarihinden iti- hariç kalırlar. 3/2/938 tarihinden 
haren şartname her kese açıktır. Ta- itibAren 4artname herkese acık
li~ olanların yüzde yedi buçuk le- tır. Talip olanların yüzde yedi bu
mınat akcesi veya milli bir banka cuk teminat akcesi veya milli bir 
itibar mektubu ve 37 /1148 dosya banka itibar mektubu ve 37 /1258 
Rumarasiyle İzmir ikinci icra me- dosya numarasiyle lzmir 2 nci ic
murluğuna müracaatleri ilan olu- ra memurluğuna müracaatleri ilan 
l"Ur. 222 olunur. 351. 

4364 (2271) (2272) 

Dünyanın en mükemmel ve maruf 
radyolarından biri olan 

UL TRAMAR'IN 
938 modelleri geldi. ilk partisi kısa bir zamanda bitti. ikinci 

parti siparitlerimiz geliyor. Parazit için yapılan yeni tertibat 
•ayanı hayrettir. Ses temiz, tabii ve tatlıdır. Emsaliyle kıyas 
kabul etmiyecek derecede mükemmel olan bu yeni modelleri 
1>ir defa dinlemeniz kafidir. 

Kaçırmayın 
Anadolu bayilikleri vardır 

Türkiye umum depoziteri 

Fırsatı 
Açık 

ET ABLISSEMNTS EDISON 
TEL ADRESi: SESBES TELEFON: 2517 IZMIR 

Yazın insan 
kolaylıkla 

kendini 
üşütür! 

daha 

Nezle 
Başağrısı -
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına ' 
mani olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

M ELE • 
1 

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

ne olarak tanınmı,tır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmi,tir. 
AYNI FABRiKANIN: lzmir umum satış deposu: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgrafı 

Rl... KAVKI - IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI ... 

• • HOFHERR-SCHRANTZ-CLAYTON-SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makinaları fabrikası 
Mamulatından 

MAZOT TRAKTöRLERI 
Muaddel 25 ve 40 beygirlik son sistem mazot traktörlerimiz 

ter türlü ıitayifin fevkinde gayet iktısadi, kullanı,lı ve pek sağ
lam, bütün benzerlerine üstündür. Bunları kuvvet ve emniyetle 
sayın zürraımıza arz ve takdim ederiz. 

Satıt depolarımızda Garbi Anadolu mintakasına en elveritli 
her cins ziraat makineleri bulunmaktadır. 

Müessesemiz muhterem ziraatçilerimize her hususta kolaylık 
lar göstermekle müftehirdir. 

Telgraf adresi: 
KARADAVUT 

Telefon: 
3809 

Adres: 
Hacı Davut Zade Rahmi 

RAHMi KARADAVUT 
Halimağa Çar~ısı No. 31 

lZMIR ............................................ a..•• 

...... ~ .... 
No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 

Bu numaralı fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 metre 
mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fener• 
!erin en küçüğüdür. Kullanıf itibariyle çok iyi ve çok sağlamdır. 
Sahiplerini memnun eden hu fenerleri her yerde arayınız. Y alnı:ı: 
DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. , _, 

Gözlerinizi sakınınız! 
Sıhhatiniz ve gözleriniz için ihtiyacınız 

olan bol ışığı dünyanın en tanınmış mar 
kası olan 

AIRAM 
ampullerile temin ediniz, 

1500 saat dayanan ve devam eden 
bu ampulleri hepsine tercih ediniz, 

Bayilerden arayınız 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROY AL NEERLANDAISE 

KUMPANYASI HAMBURG 
IJEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

STELLA vapuru Elyevm limanımız- 1 HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE _ LINIE, A.G. da olup Rotterdam - Amsterdam ve 

BREMEN Hamburg limanları için yük almaktadır. : 
IONIA vapuru 21 birinci klnunda TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 

oeklenlyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam - Amster- 1 

Bremen için yUk alacaktır. dam ve Hamburg limanları için yük 

"AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. 1 
Tlie Export Steamshlp Cor:oration j HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 
EXMOUTH vapuru 11 blrmcl kAnun- beklenmekte olup yükünU tahliyeden 1 

:da bekleniyor Nevyork için yilk alacak- sonra Burgas - Varna ve Köslenceye 1 

~ 1 
EXIRIA 2

.. bl . . u_ hareket ed~ktir. vapuru ,. rmcı Aa1Jun-
'da bekleniyor. Nevyork için yük ala- SVENSkA ORIENT LINIEN 
caktır. .GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de ! 

CARLTON vapuru 31 birinci kA.nun- beklenmekte olup Hamburg - Gdynia
da bekleniyor. Nevyork için yü alacak- Dantzig - Danimark ve Baltık limanla-! 
tır. rı için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRISE SERViCE MARITIME ROUMAIN 
DANUBE MARITIME SUÇEAVA vapuru 29 / 12 / 937 de . 

TISZA mot8rU 13 .blrincl kln~da I beklenmekte olup Malta ve Marsilya 1 

beldentyor. Port - Saıt ve lskenderıye limanları için yük aıac:ıktır. 
llmanlarma yUk alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

SERVICE MARIT1ME ROUMAIN 

n:ra ASii 
A 

RADYOLIN 
Güzeiliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi ay'dınlatan gÜ

nef, füphesiz, inci ditlerdir. La
kin o ditlere can veren de, fÜp

besiz « R A D Y O L t N • dir. 

Siz Cle ayni giizelliği elde eilebi
lirıiniz. F akcit banan için ıart 

günde üç defa / 

. 
RADYOLIN 

• ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten ıonra günde 3 defa 

ditlerinizi f ırçalayınız. 

Illndaki hareket tarihleriyle navlun-

DUBO~Ru;=22 birinci kl- !ardaki değişikliklerden acenta mesuli- 111--:aım~~•· n110Glllliıl!H:R,,,,,Jl'::2'k!l:•!llMS4ECMllmZ!*!!!iaiPSl!S!lmam-•••--& 
nunda Kö.stence için hareket edecekllr.1 yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için B R ı s T o L 
JOHNSTON VARREN LINF.S LTD. ikinci Kordonda Fratclli Sperco vapur 

LIVERPOOL accntalığına müracaat edilmesi rica 
:A.VIEMORE vapuru Llverpool ve An- olunur. 

ven Ilmanlanndan yük çıkaracak ve 26 
blrincl klnunda Burgu, Vama ve K<i$-

TELEFON : 4111/ 4142/ 2663/4221 

tence lçln hareket edecektir. !111---------·--
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE D o .. 

BAGHDAD motörll H ikinci klnun-: r • peratOr 

~E:::=~1 f ait i~ra~im 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) AYdetle butalannı öğleden 
Hamburg ve Bremen için yük alacak- n.el Fran11Z hastanesinde öğ-

leden sonra Birinci Beyler totır. 
kağmda di• tabibi 8. Mehmet lllndald hareket tarihleriyle nav- -s 
Ali muayenehanesi aiti katm-

lunlardak! değişikliklerden acenta me- da kabul eder. 
suliyet kabul etmez:. 

Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi DA 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün Eı 
halkına kendiıini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu 
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
htanbuld:'\ bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

• . m 
1 - 13 (2206) 

Daha fazla Wsillt almak için Birin- , 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee ••----··------• 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra-
caat edilmesi rica olunur. ----9!!'009! KTOR 

TELEFON No. 2007/ 2008 OAHIUYE MOT AHASSISI 

Olivi Ve Şüre. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BlRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

POLO vapuru 4 birinci kAnunda Lon
dra, Hull ve Anversten gelip yUk çıka~ 
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yUk alacaktır. 

TRENTINO vapuru birinci k&nun 
.onunda ve yahut ikinci kinun iptida
ımda Londra, Hull ve Anver.sten gelip 
yük çıkaracak ve ayni umanda Lond
ra ve Hull için yUk alacaktar. 

LESBIAN vapuru 7 birinci Ununda 

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

KAVAKLIK 
yaptıracaklara 

Liverpool ve Svaruıeadan gelip yilk çı- Maniaanın Mütevelli çiftliğin

karacalvve ayni zamanda Liverpool ve de 120.000 ağaçlı kavaklıktan kül
Glasgov için yUk alacaktır. liyetli miktarda kavak fidanlar~ 

THE GENERAL STEAM NA VIGA- sahlacaktır. isteyenlerin Manisa-
TION Co. LTD "'b k .., 23 d 

PHILOMEL 10 b. . 
1 

LA da Y ag ane so agı numara a vapuru ırmc Ka-

nunda gelip Londrn için yiik alacaktır. veya Mütevelli köyünde Nazmi 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-1 Tomaya müracaatleri .. 
den acenta mesullyet kabul etmez. 1 - S 

................................ n 
Umum Pamuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrikaaımn Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebiliraini1 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Peştemalcılar, Evren ıokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartısindn 
Telefon: 2413 Posta kutusu ~ 234 IZMIR - ...... ~• 

~··············~i·~-~~~····~~~i·~~~~i··············~ 
. . . . . . . . Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 

defa ıüzülmüftür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı lı:arıasmda Batdurak - tzmir 

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

• • 1 .... .,.. • ., < - .. .. • • ,' .. . . 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralta caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 

en Pıt en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

zaa Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için §İ§eler üzerinde Kemal 
Kamil adını ~örmelisiniz. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK. 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

• 

.-J•tmazden evvel PERLOOENT dit . . 
macununu kuUanmılı ıureuıa-altrıAaZI 

-.. -J 

'yıkamıJI kendlnııa- bir: vuıte blintı. ' 

PERLOOENJ lfJH kabul etmeı bar 
muzaddl taaffGndGr. 
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TURAN Fabrikalan mamullbd&r. Aynı umanda 'f11ran 
tuvalet •abunlanm, b'aş ıabonu ve kremi Ue ghellik krem· 
lerioi kullanınız. Har yerde sahlmaktadar. Y.abuı toplan H· 

taılar için lzmlrde Gazi Bulvannda 25 11umarada UIDUlll acea• 
telik Nef'i Akyauh Ye J. C. Hemsiye mOracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Telefon acss 

KREM BALSAMIN 

KumraJ, ıarıtın, eımer her tene tevafuk eden yegbe aıhlıt 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri klmilen iıale 
edeı. Yarım aaırdaoberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
aıhbt güzellik kremleridir. 

Krem Batumia dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için peobe renkli 
2 - Krem Balaamin yağsız gündliı için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba!samin acı badem gllndüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk ecıanesi Beyoğlu lıtanbul 

aıa 1 fi JJK-:r? & • 

Dünyanın en büyük ve en muhteıem vapuru olan mavi korde
lanın ıahibi « N O R M A N D 1 » nin salonlarını 

süsleyen OTOMATiK 

GARO.D 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklalarmln 

tapındıkları tatla ve tabii ıcsi ile herkesin gafyolduğu bn rad
yoları görmeden batka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli batla huıusiyetlerinden 

biri de bunların 

OTOMATiK 
olmalarıdır. Diğer markaların hepsinden iiatün olu,larıni 

dünya tasdik etmittir. 
Satıı yeri: Mimar Kemalettin caddeıi No. 35 NiHAT KAR 
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Japonlar Kantona asker çıkaracak 
'' • • Çin baş kumandanı Çankayşek: harba hazır olunuz ,, emrını 

Çin harbının Hongkong lvon Delbosun Bay-Hodza 
sınırlarına genişlemesi ve Krofta ile görüşmeleri 

lngiliz siyasi ve askeri mahfellerin- Tuna havzasının teşkilitlanması pli-
de büyük endişeler uyandırmıştır nı Üzerinde tetkikle:f yapıldı 
Japonya harbın en buhranlı noktasında olduğunu iti~af ediyor İki memleket arasında ihtilaflı hiç bir nokta yoktur 

Roma, 1 7 ( ö.R) - Hong-Kongtan 
bildirildiğine göre cenubi Çin otorite
leri Çinin bu kısmına Japonların hazır· 
ladıklan bir ihraç hareketine karşı ha
raretli tedbirler almaktadırlar. Japon fi
losunun bao amirali ve Fonnez ada:ııı Ja· 
pon kuvvetleri kumandanı ihraç hare· 
ketini hazırlamaktadırlar. Japonlar böy
lece Çinin cenubunda bir cephe kurarak 
Kantonu zaptetmek isteyeceklerdir. Bu 
c.-enup cephesinin ıimal cepheııiyle bir-. 
le~mcsi Japon hareketlerinin kat'i zaferi 
olacaktır. 

GENERAL ÇAN-KAY-ŞEK HARBi\ 
HAZIR OLUN EMRINl VERDi 

Paris, 17 (ö.R) - Şnnghaydan bil
cliri1diğine göre Japon harp gemileri 
'ang.Çe nehrinin mansabından yukarı 

dc:ğru çıkmaktadırlar. 

Hankeodan bildirildiğine göre Çin 
ba~kurnandanı mareşal Çan-Kay-Şek 

Kuantung viliiyeti makamlarına harb:ı 

haz.ır olmak emrini vermiştir. Ba emir 
Çın bükümetinin Kanton mıntalrns.ına b:r 
)ııpon ihraç hareketini beklediğini gös
terme'ktedir. 
J JARBIN HONC-KONCA lLERLEME

StNOEN ENDiŞE. F..DILlYOR 

Romn, 1 7 ( ö.R) - Hong-Kongtan 
bildiriliyor: Hong-Kong tngiliz müstem· 
lekesi otoriteleri Çin hıırbının ~imdi ce· 
nupta bu müstemleke hududuna doğru 
genişlemesi ihtimalini endişe ile karşıla
mak tadır)ar. Japonlnrm muhtemel bir dii sırasında hadise doioyısiyle JapQn 
ihraç harel:etine 1'artı Kanton hükümeti hiikümetinin tee~sürlerini yeniden beyan 
Hong-Kong müstemlekesi hududunda etmi, ve bu kabil hadiselerin teker-

şına geçmesini rica etmiştir. 
Caze:ecilere beyanntında Japon ba,

kumandanı •Paney> Amerikan ganbo-

tarassut kaıakolları tesis etmiştir. rürüne mani olmak için muktezi tedbir. tu ile .Lady Beau lngiliz vapurunun 
NANKINDE HARP lerin alınacağı hakkındı\ teminat vermiş- batınlmuından dolayı teessürlerini bil-

tir. dirmit ve Nankindeki ecnebi tebaasının 

Y ang-Çe 11ehrinden çıkan bazı Japon :r 
Tokyo, 16 (AA) - Bahriye neza· ı mal ve canlarının emni·1etini temin için 

h l 1 N k d 1_ Ç reti Paney topçekeriııin ta. hri.binden .. me- Nankin taarruzun_un bildayelindenberi 
arp gemi eriye an in eıı:İ in batar- _ -

yalan arMında atq teati edildiği hııber sul olan memurun azledılmı,, oldugunu hlınmış olan çok aıkı ihtiyat tedbirlerine 
alınmaktadır. iki taraf araaında bu mu- teyit etmektedir. ıağmen bu müessif hadiselerin başgös-
harebe bilhassa tiddetli olmuşsa da he- JAPON BAŞKUMANDANI !ermiş olduğunu söylemiştir. 
nüz netice ha1'kında malumat alınama- NANKINE CJRDI Ba~kumandamn beyanatına göre Nan-
mı~tır. kinin zaptı Çindeki Japon hareketlerin-

fNCILIZ NOTASJNlN TEFSIR1 Pari!!, 1 7 ( ö.R) - Nankinden bildi- de en buhranlı noktayı teşkil etmekte· 
riliyor. Çin • Japon kuvvetleri ba,ku- cliı. Zira Japonya §imdiye kadar pek 

Londra, 16 ( A.A) - İngiliz gazete· 
Jeri Japon hükümetini fngiliz notasının 
en ağır manada tefsir etmesi lazımgel
mekte olduğunu peşinden ihtar etmekte. 
dirler. 

mandam ve idaresi altındaki kuvvetler fazla kuvvet kullanmağa lüzum gönne
dün Nankine girmişlerdir. Mernsim ıek- miştir. Cayeııine ermek İçin bundan son
linde olan bu giri~ saat 13.45 te yapıl- ra iki kat gayret sarfedecektir. Ve bu 
mı~tır. Japon başkumandanı bundan gaye şimdilik elde edilmiş olmaktan 
sonra eski Çin başvekilinin hükümet ba- ! uzaktır. 

Prng, 17 (ö.R) - Dünkü gününi.in 
resmi ziyaretlerle tamamiyle dolu o]
masına rağmen Bay Delbos Çekoslovak
ya cümhuriyetini idare eden üç deylet 
a<lamiyle, yani reisicümhur B. Beneş, 

başvkil bay Hodza ve hariciye nazm B. 
Kroft~ ile bir çok temaslara fırsat bul
muştur. Fransa hariciye nazırı bu fikir 
teatilerinden tarnarniyle memnun ol
muştur. 

B. Beneşle Fransız mümessili öğleye 
doğru iiç çeyrek saat kadar göriişmüş
tür. Bundan sonra şerefine veı·ik-n öğ
le ziya!eti esnasında da reisicü:nhurla 
b~başa 'konuşmak fırsatını elde etmiş
tir. Bu konuşmaların umumi mevzular 

• üzer!nde cerey:ın elliği intibaı Y.:ır<lır. 

f HARiCiYE NEZARETiNDE 
TEMASLAR 

zaman 

münakaşn mevzuu bile yapmamak az
mindedir. Bu meşru kaygu da Çekoslo
vakyanın beynelmilel anlaşmaya hiz
met etmek maksadiyle ekalliyetler hak-

kında kabul edebilece~i yr.ni bir rejimin 
hududunu tayin eder. Çekoslovak hi.ikü
meti bunu da yabancı memleketlerdeki 

P2ris hükümeti gibi Prag kabinesinin 
de baş kaygusu sulh teşkilatının muha
fazasıdır. Her iki hilkümet bu gayeye 
varmak için en jyi çarenin müşterek 
emniyet olduğu kanaatindedirler. Bu se
beple Milletler cemiyetine bütün kuv
vetleriyle bağlı kalmağa devam ediyor-
lar. hücumkAr neşriyata nihayet verdirmek 

Ordunun yirminci yıldönümüniln kut- ,ümidiyle yapacaktır. Çünkü bu mesele
lanması merasim.inde bu sabah Hodza nin alevlenmesi.pden asıl mesul olan bu 
tarafından kat'iyyetle söylendiği gibi neşriyattır. Çekoslovakyada bu yüzdı:n 
Çekoslovakya harict siyasetinin ana bazı endişeler belirmektedir. 
fikri yeniden hayata kavuşan vatanın Fakat dünkü muhavereler esnasında 
istiklalinin muhafaza edilmesi ve bütün bu mevzua temas edilmemiştir. BB. 
devletlerle anlaşma teminidir. Bu an- Chnutemps ve Delbosun Londrada BB. 
laşma da her türlü ideoloji kaygılann- Chamberlain ve Edenle mülakatları es
dan müstakil kalmalıdır. nasında, B. Delbosun yakında Prağa 

ALMAN EKALLIYETLERI IŞI yapacağı ziyaret sebebiyle rivayeti or

Alman ekalliyetleri meselesini de Çek 
hükümeti bu iki taraflı kaygı ile kar
şılamaktadır. Prag bu meselenin ancak 

taya çıkarılmışh. Fakat dost memleke
tin hüküm.raniyetine saygısı olan ve onu 
idare edenlerin akıllıca durendi.şliğini 

de bilen bay Delbos Çekoslovakyanın 

Timcs gazetesi İngiliz notasını oku
manın Japonlar için her hnlde boş bir 
fCY olmıyacağını yazmaktadır. 

Tokyo hükümetinin Yangtze hadi,e
Jeri üzerine yapmış olduk.lan protesto
larda İngiltere ile Arnerilcanın göstermiş 
cılduklan sıkı te§riki meııaiye büyük bir 
dıcnımiyet atfetmesi liz.ımdır. 

Bu gazete Japon ordusunu çok tid
detli tedbirlerle beynelmilel kanuna ri-
11yete davet etmektedir. 

Fransız mebusanı 48 milyar 
lık bütçeyi kabul etti 

temmuzdanberi 6 milyardan fazla altın 
çekilmi,tir. Kambiyo müvazene kasası 
tarafından Fransa bankasına 4 milyar
lık altın tediye edilmiştir. F alı:at o tem· 
muz ayındanberi 10 milyar franktan faz-

la sermaye tekrar F ransaya avdet etmiş
tir ve bu da ticaret müv'llzenesindeki 
açığı kapıımak imkanını vermiştir. Eğer 
kambiyo kontrolü olsaydı bu 15 milyar 

1NGJL TERENiN ALACAöl 
TEDBiRLER 

Malı.ye nazırı Fransanın kambı·o frank asli. Fransay~ dönrniyecekti. •Epolo gazetesi ise maliye nazırının 
B. Reynaudya cevap veremediğini iddia 

k 1 •• "' b • 1 de d • ediyor. •Her ne kadar, diyor, B. Bonnet 

Ontro U Yapmıyacagını ı ır 1 seleflerinin demagojik tedbirlerinden 
Manchester Cuardian gazetesi uzak · • . ileri gelen hatalan tamir için elinden ge-

farktaki lngiliz menafii ile İngiliz nüf u- leni yapmışsa da yine aosyalist ve ko 
:zunun muhafazaeı için ittihaz edilmesi Paris, 17 ( ö.R) - Fransız mebu- lamentoya arzedilmez bile... Zira en fından denildiği gibi frank sulh demek- münjstler hükümet ekııeriyetinin en mü· 
liı~ımgelen tedbirler hakkında çok bü- san meclisinde maliye müzakereleri es· kudretli bir banka bile, tedjyatını tatil tir. Sulhu tehdit eden bunca tehlikeler hlm kısmıdır. B. Bonnet bunları servet
yiık bir ketumiyet gösterilmekte olduğu- nasında muhalif mebuslar memleketin edeceği hakkında vakit vakit çıkarılan karşısında Fransızlar bilmelidirler ki onu lcrden bir kısmını vergi olarak almak 
nu yazmaktadır. lngiltere hükümeti mu- mali vaziyetini kötii bir tekilde göster- haberlerin tesirinden kendini kurtara- korumak için kudretli bir ordudan baş- projelerinin bir göz boyacılık ,.e kambi-
ayyen bir hadiseler hududunun aşılması diklerinden maliye nazırı B. Ceorgl's maz.> ka kuvvetli maliyeye de lüzum vardır.> yo kontrolünün bir fenalık olduğunu 
halinde lngilıl"renin hir Uzak Şark dev- Bonnet şu beyanatta bulunmuştur: Maliye nazırı komünistler tarafından GAZETELER1N TEFSiRLERi göstermiştir. Eyi .. fakat ekseriyetin bü-
leti olmak itibntiyle mevcudiyetinin bi- c- Bazı hatipler çok vergi alındığın- ileri sihülen projenin devlete senede 15 yük bir kısmı hala bu tedbirleri istiyor-
le tehlikeye gireceğini müdrik.bulunm11.k· ıdan bahsettiler. Diğerleri istikrazlan büt- milyar franga mal olacağını gösterdik- ! Paris, 17 (ö.R) - Maliye nazırının ]ar. Şu halde Fransızlar vaziyeti nasıl an· 
tadır. Her ne kndar Amerıkan efkarı çe için ağır bir yük olarak gösterdiler. ten sonra kambiyo kontrolünü redetmiş mebusan meclisindeki nutku gazeteler lar, tasanuf sahipleri nosıl emniyet bes
umumiyesinde uzak şark meselesi hakkın Devletlerin rejimi ne olursa olsun normal 'e demiştir ki: tarafından iyi karşılanmıştır. B. Bonnet !er ve ecnebiler F ran~ıı.nın dirayetine na-
d<t derin bir ihtilaf mevcut ise de Yangı- şekilde para bulmak için vergi ve istik- KAMBiYO KONTROLO ne müfrit nikbinlik göstermiş, ne de bet- sıl itimat edebilirler?.> 
ze hadi=eleri her halde Ameriknda bü- razdan başka yol yoktur. 13. Paul Rey- YAPILMIYACAK hinliğe diişmüştür müşahedcsinden eon- Paris, 17 (ö.R) _ Mebusan meclisi 
yük bir tesir hasıl etmiştir. naud 19 38 senesinde istikraz suretiyle ı tn cOrdre~ gı:ızetesi diyor ki: cMaliye· Hitc;eyi 5 4 milyar varidat, ve bir milyon 

Daily Telgraf gazetesi Jngiliz milleti- elde edilmesi zaruri olacak rniktan 46 .:- Kambiyo kontrolü için postala· nazırı sadece şunu göstermiştir ki hangi frank daha noksan masrafla kabul et· 
nir. Tokyoya gönd ... rilmiş olan notad:ı milyar frank olnrak göstermiştir. Ben rın sansör altına alınması, hudutlardan partiye mensup olursa olsun bütün va- miştir. Maliye nazırı şubat nyındn haz.i
.lullnnılnn tabiratın kullanıldığı şekilde hunun 20 milyardan iboret olduğunu gelen geçenlerin araştırılması ve harici tıındaşlar llizımgelen gayreti yaparlar ve ne mü~kilatının başgöııtereceğini tekzip 
ve hatta daha şiddetli olmasına intizar söylerim ve bu miktarın tecavüz edilme· ticaretin monopol altına alınması zaru. icap eden fedakarlıkları kabul ederler• etmiş ve yeni seneye hazinenin 8 mil
ctmekte olduğunu yazmaktadır. lngiltere Eıİne asla razı olmıyacağım. Mazide ol- ıeti vardır. l lükümet bunu yapmıyacak· se mali vaziyeti ıslah için hükürnetçe ha- yar frank mevcutla gireceğini ve üç ay
hükümeıi büyük bir aa1mla ahvr:I ve duğu gibi istikbalde de butün taahhüt- tır. Zirıı bu Fransa • lngiltere ve Ame- zırlanan programın muvaffak olmama- lık taahhütlerinin şimdiden karııılanmış 
t.eraitin mahal göstermiyeceği derecede !erimizi yerine getiıeceğiz. ıika arasındaki Üç taraflı para anlaşma- sına sebep yoktur. Herkes vazifesini ya· olduğunu 11öyliyerek hazine buhranından 
ve sabırdan daha fazla bir tahammül cHazine meselesinin aleni olarak mü- 6lnm bozulması olur. Biz mali vaziyet paraa korkulacak bi~şey yoktur. Yok~a bahsedenlerin hakikatte bir kabine buh· 
aöstermiştir. zakeresinde mahzurlar vatdır. Hürriyet hakkında milleti uyutmak istemiyoruz. en kötü ihtimallerin· bıışa gelmesinden ram ümidiyle bu tavn takındıklarını .eÖy· 

Tokyo, 16 (A.A) :_ Hariciye nazırı memleketi ve demokrasi toprağı olan Bu vaziyetin JSlahı için çalıımak, nizıım korlrnlabilir.> )emiş ve aollar tarafından çok alluşlan· 

Diğer taraftan Fransa ve Çekoslovak~ 
ya ar<ısında hususi bir mi.izakere. mev• 
z.uu olabilecek hiç bir ihtilaf yoktur. · 
Fakat Çekoslovakya Fransa ile ticarl 
mübadelelerinde kendi aleyhinde beli .. 
ren açığı azaltmak arzusundadır. Bll 
itibarla B. Delbosun şahsında anlayışlı 
bir muhatap bulmuştur.· Zira · Fransıs 

hariciye nazırının bu seyaha~ haklın 
olan fikirlerden biri 4ost ve müttefik 
memleketlerle siyasi iş blrliğini eko
nomik menfaatlerin sıklaştırılması ilze
rine dayatmaktır. Aynl maksatla Çe
koslovak devlet adamları iki memleket 
arasında fikri münasebetlerin de inkl• 
şafını temenni etmişlerdir. 

MAZARJKIN KABRiNDE 

Bu sabah saat 9.30 da bay Delbos 
Pragdan hareket ederek kurtarıcı Ma• 
zarlkin mezarı önünde eğilmiş ve saat 
11.15 te Praga dönmüştür. Öğleye doğ.c 
nı Fransa sefaretinde başvekil B. Hod-ı 
zanın zjyaretini kabul etmiştir. öğlt 
yemeğini reisicüınhur bay Beneşle ba~"' 
başa yedikten· sonra öğlede.n sonra Fran• 
sız Ernest enstitüsünü zjyaret etmiş V( 

sa.at yirmide Fransa sefarethanesinde. 
elçi B. De Lacroi t.ırdından şerefine ve.c 
rilen ziyafotte ve bunu takip eden ka .. 
bul resminde hazır bulunarak davetli 
olan Çek devlet adamlariy~ uzun te-
maslarda bulunmuştur. 

TAM FIKIR MUTABAKATI 

Prag, 17 (Ö.R) -- B. Delbosla Çe• 
koslovakya başvekili bay Hodza arasm• 
da bugün yapılan görüş,meler umumi si .. 
yaset meseleleri hakkında iki hükümet 
arasındaki tam fikir birliğini gösterrnir 
tir. Bay Hodza bay Delbosla bilhassa 
Tuna vaclisinin teşki1atlanması mesele
si hakkında kendisi tarafından hazırla• 
nan plan üzerinde görüşmüştür. Bll 
plan üzerinde tekrar görüşmek niyetin· 
de olduğu da öğrenilmektedir. 

Çıkarılan bir haberde Çek hükfunt"' 
tinin ekaJliyetler meselesi hakkında bit 
muhtıra hazırlıyarak bunu Fransız ha
riciye nazırına vereceği ve lngiliz hli· 
kümetine <le bildinnesini rica edeceği 
bildirilmişti. Bu haberin şimdilik vakit· 
siz olduğu anla~ı]makta<lır. BB. Hodz& 
ve Krofta bu hususta Fransız harici}'6 

nazırına şifahi bir nota vermekle lkti1° 
ederek Çek tcıJni izah ettikleri öğrenil· 
mektedir. Bu da sırf bir dökümantss· 
yon (Hnber Vt'rme) mnhiyetindedir .• 
Esasen bay Delbosla Çek devlet ndaJJ'l" 
ları arasında hakiki müzakereler ancal$ 
öğleyin bay B ene§ tarafından verilc'fl 
ziyafetten sonra başlamıştır. Müzak ro 
mevzuları da eksilt değildir. 

Ekalliyetler meselesinden başka çe
koslova kyanm Macaristaııla ınü~sebe'~: 
]erinden bahsedilecektir. Asıl oğreJl 
mcsi lazım gelen mesele şudur : O# 
A vrupadaki vaziyet Almanya ile Gtıt9 
devletleri a:rosında bır yakınlaş.mnyı .k; 
layJaştıracak ve dolayısiyle sulhu ~ .. 
lamlaştımcak bir §ekil alabilecek 


