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il Elen kralı Belgraddan 
ayrıldı 

BeJgrad, 18 (A.A) - Uü ıündenberi kral 
naibi Prens Polun miaafiri olarak Belınıdda 
bulunan Een kralı ikinci Jorj dün Uf&lll Ati
uya hareket etmiıtir. 

Suriye Başvekili Ankaraya Geliyor 
Türkiye -Suriye dostluğu Endişeli Raporlar 

Japonlar Hongkongun 
garbına asker çıkardı 

Geçirdiğmiz bu nazik günlerde 
llliJli bütçenin hassas yapısına ne ka
dar itina gösterilse yeri vardır. Her 
~Urddaı takdir eder ki bütçemizin 
8ağlam ve müvazeneli çehresi 
~adar milli. müdafaamızı yakından 
dgilendiren birşey daha düşünülerez. Bu hakikati her kesten eyi bi
cn hükümet buhran ve muvazene 
~crgiJerinde bütçe muvazenesine do-
Unınıyacak şekilde bazı tadiller 

iaPınağa imkan görüyorsa memle
b ~tte kalkınmamızın ne kndar esaslı 
hır §ekilde başladığını göstermek için 
b~ndan daha kuvvetli, daha güzel 
ır ınisal olamaz. Devlet gelirinin 

j1iiteınadiyen arttığını görüyor.Devt &elirinn artması demek o gelirin 
d "Ynaklarında hakiki bir canlılık var 

emektir. Halk kazanıyor, yurdda-
tırı öd' k b")' . d t)ı • eme n ı ıyetı artıyor e-
) C~tır. Davamız bugünkü vazi
.:.tı rnuhafaza değildir. Biz çok yük
~\.lcre. erişmek istiyen bir miJletiz. 
~~aldc refahı umumileştirmek su-

iç pazarda bugün mevcut 
.._ SONU IKtNCt SAHlFEDE -

SEVKET BiLGiN 

Mısır 
Kral Farukun bir 

• • • 
sıparışı 

On iki milyonlnk bir proje 
lzmir şehrinin dört senede modern 

bir şhir haline konması için 
belediyemizin hazırladığı projeler 

Neler yapmayı dü
şündüğünü bir mu
ho.rri rimize anlat
mıştır. En mühim 
mesele bu on üc • 
milyonu bulmak 
olacaktır. Belediye 
reisi buna muvaf-

fak olacağına 
emindir 
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Çin ordusu 
---•---

llongkonga doğru 
ricat ederse vazi
yet çok vahim ola
cağından karkulu
yor . 

.......................................... 
Londra, 18 (Ö.R) - Gazeteler Uzak 

Şark vaziyeti hakkında endişeli rapor
lar neşrinden geri kalmıyorlar. cDaily 
Telegraph> muhabirinin bildirdiğine gö
re Hong - Kong Ingiliz müstemlekesi 
otoriteleııinin fikrince bu mllstemleke
deki Ingiliz kuvvetleri şimdilik her ihti

male karşı koyabilecek mikdardadır. 
Ancak Çin .kuvvetleri cenuba doğru ric
ete devam ederek Hong • Kong Ingiliz 
müstemlekesi hududunu gcçmeğe te
~bbüs cttilderi takdirdeki müşkülat baş 
gösterebilir. Fakat şimdilik bu da Uzak 
bir ihtimal hududunu aşmamaktadır. 

Londra, 18 (Ö.R) - Hong - Kongtan 
bildirildiğine göre Hong - Kongun 170 

Çin o.ske1"leri 
mil garbında Pao - Şanga Japonlar as
ker çıkarmışlardır. Japon kumandanlığı 
buradan Kanton Uz.erine ileri hareketine 
başlamak truıevvurundadır. Fakat bU· 
yiik mikda.rda Çin askerl~rinin bunlan 
karşılamağa ve yollarını kesmeğe g<)n· 
derildikleri bildiriline ktedir. Çinliler in 
ark.asından ehenuniyetli 1ıakviye kuv· 
vetleri de scvkedihnektedir. 

maruz 

Paris. 18 (Ö.R) - Romadan bildiri- köprülerin ekserisinden gelip geçme 
llyor : ltalyan payitahtından geçen Tib- meoedilmlft1r. Suların daha ziyade ka· 
re nehrinin eeviyesi endişe verici bil' bannıyacağı tımit ediliyor . .Aıkai tak· 
,ek.ilde yübehnektedir. Tehlike işareti dirde nehr.in iki sahilinde olan mahal-
17 yükae.kliii elde e4miştir. Balçık ve lelein bir çoju sular altında kalacak .. 
türlü tilrlU enkaz yUklü olan coşgun tır. Şimdiden bazı ınıntakalarda nehrbı 

wlar payitaht köprillerinden bir çoğu- sulan etrafa yayılmak istidadım g&tef\o 
nun kemer tavan1an hizasına kadar ka- dilinden tehlikeye maruz olan ywler .. 
barm~ olup sular buradan etrafa da- de başlıca büyük caddelerden seyrüse-
ğılmak tehdidini göstenliğlnden bu fer menedi.lmi§t.ir. 

s 

Esrarlı bir • 
cınayet 

Üsküdarda bir adamı hem boğdular 
hem kafasına kurşun sıktılar 

Katil Gala talı Faka basmaz Zeki mi? 

Istanbul, 18 (Telefonla) - Bugün maz Zeki ve Kurba lıdereli A ... ) )a 

'O'Sküdarda esrarengiz bir cinayet olmuş- :ı.ısı vardır. 

tur. Oıuıik . ~ındıa ilıtiyar bir Enneni, Cinayet bili esrarı ı muhafaza et. 
oturduğu evde, ağzına blr mendil tıka- mektedir. Onn.i.kin oldUrUldüğü evde 
nara.k boğulmak ve kafasına blr kurşun bir kadın listiği bulunmuştur . 

Modern bir tehir yaratmak için lzmir 1_ d 
Belediye müeıaeaelerinden Çocuk 11uvaaı u1U1mak ıuretiyle öldilrillmu,tür. Bu Onnik evde yalnız ve kadınsız ~ .. 

s.m a verdiği izahatı dikkatle dinliyor ra lazım. Bu iti baoka tilrlü de yapabill- cinayetin ilm kl§i tarafından yapıldığı, dığmdan bu lAstiğin mevcudiyeti fÜP-
Lelcdiycainin haıında yedi yıldan beri ça· ve anlatıyor: riz. Evveli ilk kab yülue)tiriz. Billhan, btillerln a1nayet mahallinde ve blr ma- heleri uyandıl'Dll§, tahltlkat net •ı lls-
lııan belediye reiai Dr. Behçet Uz bele· c- Proje mükemmel. .. Fakat bu it daha 80.000 lira ıarfb'le ilüncl katı ça- M Uzerine bı.nıktıklan kliıttan amla§ıl- tik 88.hibi olarak blr kadın zan alt.ana 
diye fen müdürünün ıaraj eantıal hak- 1ciD par~a ibtlYacmuz ftl. 200.000 U. - SONU DORDVNCV SABJrFEDE - ......... Bu kQıtıla (.G.1atıalı Faka bu- - SONU OÇONCU SAHiFEDE _ 
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Kadınla erkek arasında 
... ŞEHiR HABERLERi. 

- - - --

Pasaport lzmir~ telefonları 

Halkçı 
hüküm etin 

Tem iz ve menfaatsiz bir Halka hediyesi 
------------------------------------------- -- BAŞT ARAFI BtRJNCl SAHtf'EDE .,. 
Arkadaşlık kabil mi? Harçlarını tadil Mukavele bugünlerde olan muvmanı birkaç katma çıka~· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı : 
i Bn. Nezahet s • • • • • • • • • • • • 

Sezer 
• ••••••••••• 

"Hayat yalnız yıl
dızlar altında se-
vişmekten ibaret 
değildir,, diyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Mnsum bir nrkada,lık) kelimesi 

üzerinde söylenecek ne kadar çok 
söz varmış. 
Her arkadaşlıkta mutlaka bir men

faat arayanlara sormak isterim : 

- Hayatlarmcla aaçlan kırlaıma
dan evvel, bir genç ktz veya bir genç 
kadınla arkada§ oldular mı } 

Eğer bu tecrübeyi yaprnnmişlarsa, 
sözleri bir fantaziden ibarettir. 

Böyle bir tecrübeyi yapmışlarsa, 
o kadar çabuk Don Juan olabilmiş
ler mi ) 

Bazı insanlar tanirim, Egoizmala
rinın tesiri altında tahsiyetlerinin 

hudutauz teshir kudretine inanırlar. 
Her kadınin kendilerine gönül vere
~i sanırlar. 

cCinaiyet ayrılıp dediğimiz şey, 
ıuura bu derece yer lxrakmıyan bir 
,ey midir~ Ben buna inanmıyorum. 

Ben, kendi heaalxma, tanıdığım 
bir çok gençlerle, kız arkadaşlarım 
gibi konuıuyorum, muhtelif mevzu
lar üzerinde münaka§alar yapıyo
rum .• Fakat, belki romantik olma
<lığun için, bu arkadatlığı daima bir 
çılgınlık yapbracak mahiyette gör

m iyorum. (Sevgi)yi çok takdis edi
lecek bir fCY tanıdığım için olacak, 

onun, bir miras yedi zevki ile ulu 
orta israf edileceğine kani deği
lim. 
Ve ben, kadın erkek arkadaşlığın'i, 

günün kafes arkasında muaşaka 
yapmaktan başka bir meşgalesi ol
mayan bahtsız insanları gibi düşün
meğe imkan görmiyorum. 

Emin olunuz ki, kadınlarla erkek-

d ı A • h mağa yardım edecek olan her tedbı• 
e en ayı a A k d 1 k re başvurmak lazımdır. Hükültlet 

Kamut.aydamUzakereedilen20Te§ri- n ara,. a ı•mza anaca işte bunu yapıyor. Köylerde kalkın .. 
nisani 1934 tarihli pasaport kanwıunun - maya hnzırlıyor. Hayatı ucuzlatın~ 
tadıline dair Iayıha şudur: ğa, küçük kazançlı yurddaşların ha· 

Madde 1 - 20 Teşrinisani 1934 tarihli S / l k k yat seviyesini yükseltmeğe ç.alı~ı· 
1 p:ısaport kruıununun on altıncı maddesi- atış mukave esini imza ama için şir etin yor. Hayvan vergisiyle birlikte ıno· 
nı değiştiren 21 mayıs 1934 tarih ve murahhasları Ankaraya gidiyorlar vazene ve buhran vergilerinde rııPı1~ ! 243" sayıla kanunun birinci maddesi- lacağı bildirilen tadilat bu kudret 

1 nin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş- Otomatik telefon şirketi umumi he-ı ve fen müdürü Mr. Rozzel şirkette na- hareketin bir başka misalidir. HülB.sa 
ı . 1 • . yeti yarın saat on dörtte, şirket binasın- fıa vekaletince mütahassıs olarak istih- ·• 1 ba d AT ATORK'üıt 
tır mışlır: d 1 k 1 f · k · · N f ' d d "l ki ·· · b teşru yt şın a .. k j (A _ Pasaport hJrcı 25 liradır. Mün- n top onara tc c on şır ctının a ıa I anı e ı ece er ve muessesenın aşın- milletine müjdelediği şeylerin,büytJ 

l •-t. -· ı . . hük" .. t tar f d ,·ekiıletince satın alınmasına ait muka- da kalacaklardır. icraatın birer birer tahakkuk yolon• ıasıran L<UU>I ıçın ume a m an ı · · 
gönderilenlerle talebe oldukları ve tahsil vclenameyi imza edecek iki mesul mu- N~fıa v~kalet~ posta, t.elgraf ve tel~- da olduğumuza artık bütün varlığı· 
maksndiyle seyahat ettikleri mahalli ına- rııhhas seçecektir. fon ıdare~ı, lzmır otomatık telefon tesı- mızla İnanabiliriz. 

1 ,~ ... ı .. 1··kı . f d tasdik l Bu murahhaslar seçilir seçilmez ya- satını genışlctmek tasavvurundadır. Şet .- 1 T BiLGiN aru n.uuur u erı tara ın an o u- . h .. l f h b l ŞEVKE 
1 k ' 1 rd h l y kın bir ihtimalle salı günü Ankaraya ha- rın enuı: le e on attı u unmıyan yN-
1 nan ımse e en yarı ar: a mır. a- . . . .. .. ._ !erinde yeni hatlar çekilecek ve telefon --------------
b:ıncı memleketlere gKleccı< olan amele- rt:ket edecekler ve şırketın hukumetı . . . . I r::r.7.7."LZZ7..ZZZZZ:TL'AT'LZJ~ 

1 . l . k I şcbekeat genışlıyccektır. 
nin pasaport harcı bir liradır. mızce satın n ınmn.sına aıt mu ave cna- . . . . . J"k d'" R b / 

. . . . . Manısa beledıyesının, otomatık tele- flSQ ı a er et 
11 il • t tk"kl _,:ıe bulurumık ve müsaba- meyı ımza edeceklerdır. Telefon şırketı- f .• 

mı C 
1 Cı~ on ı:ıı etrafında mevcut olan tasavvuru. 

kalara ış' lirak ebnek veyahut yabancı bir nin bu ay bnşından itibaren Nafıa Ve- . k ı· h "" k" ı· . . 1 • b 1 ez?...7..Z7.ZZ7.7.Z/.z7~1Z 
~ır e ın u ume ımızce ış emıye aıı a- • 

,- j <levletın mümasil teş~k~ül~ri ziyaret kiıletince işletilmesine başlanacaktır. rnıısından sonra tetkik edilecektir. T c:ai- Baılgarlstanın tütUn 
" .Ilı 

1 
veya onlar tarafından Tuı-kıyey.t: yapıl- Çok mevsuk olarak öğrendiğimize satın Mnnisaya kadar uzatılarak Mani- rekoltesi 

ler arasındaki arkadaşlığın tabii gö- mış ziyaretleri iade eylemek maksadiyle göre muk vcleyi imza için eczacı B. Fa- sanın da lzmir telefon şebekesine raplı B 1 . la 937 , 1 T "" t"' rekoiteSl 
··ı . h ı l s·ı~ ' u gar.ıs nın l ı 1 u Wl 

ru mesı, ma zur arını aza tır. ta- yabancı mcmleketfore gidecek olan mek- ikle şirket müdürü Mr. Rapp Ankaraya ve bu suretle lzmirle kolaylıkla muhabe- 33 milyon kilo tahmin edilmektedir. Ge-
kis onu daima bir tehlike işareti ile tep talebelerine, sporcu ve izcilere en~ gideceklerdir. Şirket müdürü Mr. Rapp ıc etmesi düşünülmektedir. 
karşıladığınız zaman kaprislere yol az be~ .k~ilik kafile halinde bulwımak 
açmış olursunuz. l ve mektep la1cbelcrile izciler mualliın

çen sene ile mukayesesinde beş milyon· 
luk bir azalma vardır. 

Cençler, severler ve sevilmek is- lcri ncuıretinde gitmek şartiyle altı ay
terlerse kendilerinden evvelki ne-' lık müşterek pa.<;aport verilir. Bu takdir
sillerin yaptıklarından başka bir şey ' de mualllmlerl de dahil olmak üzere 
mi yaparlar ? ı her birinden birer lira hare alınır. 

Bugünün gençleri daha şuurlu 
1 

Bu hükümden istifade ile yabancı 
davranmasını, varlıklarının kıyme- memleketlere gidenler bu var.iyetl~rini 

1 

tini daha iyi takdir etmesini bilirler. kay betlik teri takdirde umumi hüküoıle-
' Zannetmeyiniz ki onların biricik re liıhi olurlar. 

düşünceleri « Yıldızlar altında seviş- 1 Daimi surelte pasaport taştnıasını 
mekten:. ibarettir. Bugünün nesline 

1 
mecburi kılaıı ~·ab:ı.ncı memleketlerde 

başka düşünceler başka ~..azifeler 1 
tahsilde bulunan Türk tale-be ve rune-

' l · f B ' 'f l k d k • leye o memleketlen:len çtkış haUn<le u-
ve~·~ış '[' u v~d e er ~ al ar çow 1 mumi. hükümler talbik olunmak şartiyle 
va ı sar mı, o a ar ~o ça ışma~ı tahsil veya işiııin devamı müd<lctince 
icap ettiriyorlar ki, hayat karyerini bir lira hnrç mukabilinde daimi ftdi pa
yaprnağa koyulan gençlerin c:Aşkn 1 snporl verilmesi caizdir. 

ayırdıkları vakit onu sadece bir 1 !kinci, üçüncü maddeler aynen bırakıl-
« Tatlı rüya» olarak yaşatmaktan mışlır. 
ibarettir. Onun için hiç endişede ol-ı --=--
mayınız. (Rejim) imizin bize ba- (l S k Ş • { I~ 
ğışladığı imkanlardan, serbestilerden i • ıt l ~ erı ..:Jgeu 
istifade ederken aslci yolumuzu şa· Yurd içinde Hava ;kurumu şub(!Ierini 
şıracak değiliz. teftiş etmekte olan kurumun fahri mü-

Saygılarımla. . j fctti.,c;l Kastamoni mabusu bay Sıtkı Şe-
NEZAHET SEZER rif Ege-n dün şehrimize gelmiş ve bu-

Lik'in soııuncu Bulgaı-istanın, Tütün kanununun uı· oyunu 
' diU zımnında bir proje hazırlanınıştır. 

•• 
Uçok ve Doğanspor ta-
kınıları saat on beşte 

karşılaşıyor 
Doğanspora Fethi ve Fuat'ın da ilti
hakiyle kuvvetli bir şekilde çıkacak 

ilk devre §atııpiyonası üzerinde mU
es.slr o}an maçların sonuncusu bugün 
saat on beşte Alsancak stadında yapıla-

c.ı.ktır. Bu maçın, şimdiye kadar yapı
Uı:n -Oçok - Doğanspor müsabakalarının 

fevkinde bir ehemmiyet tıl§ıdığı şüphe 

götürmez bir hakikattir. 

ğe muvaffak olmuştur. Alsancak - ttçok 
~eraberlik maçından sonra iki takımın 
puvanlarmda tam bir benzerlik hakim 
olmuştur, bugün puvan adedini mulla
~a on dörde çı'ka.nnak kararındadır. 

Buna muvaffak olacak mı ? 

Projeye göre fi.deleri ınilnhasıran ınua>'· 
yen yerlerde devlet.hı tecrübe ista,çyorı· 
lnnda yetiştirilecektir. TiltUnün evsaf ırıl 

ıslah için tülün ziraati usulü tesbit edi
lecektir. Satış mevsimi sonuna kadar sa· 
tılmıyarak müstahsilin elinde kalan til· 
tünlcr, devlet antrepolarında muhafar.I 

edilecektir. Bwıun temini için, c1epod• 
muhafaza edilen tütilnlerden iharç cdi· 
!enlerden 20 santim resim alınacaktır· 
(Kilo başına). 

Kavasla tUtUncUlerlnlrı 

dlleklerl 
Kav.ala tütüncüleri bu ay başında bi.ı 

kongre halinde toplanarak tütün ınıJı• 
sulü için bazı tedbirler alınmasına ka

ı·ar vennişlel"dir. Tütün ekimin.in ~ 
mi, tütün ekilecek tarlaların lınzırlanıılB" 
sı, tütün tarlalarının ıslahı, tütün rnilS' 

tahsillerinin ailelerine yardun edilıneSl. 
kredi temini, tütilnlerin manipülasyorıU. ............................... __ a:al!m::ıı~~-------

/~f a.i ~e . teş~~latı . . j gün ödl!mişc. gitmiştir . 

Antrenmanlı ve kudretli bir vaziyet
te olan üÇOKUN bugün karşısına çı

karılacak Doğarupor taı.1<um, belki de 

Sual hakikaten yerindedir ve üzerin
de durıılması üızımdır. Bızim bu maç 
lıa:kkın<la elde bulundurduğumuz ölçü, 
şimdiye kadar yapılan maçlardu. tarafey
nin aldığı neticelerdir. Bugün belki ele 
antrerunanlı bir vaziyette Doğanspor 
kadrosunda yer alacak olan iki as oyun
cunun, fıaıkıının Ull\Ullll ahengi Üzerinde 
tesir yapması kuvvetle muhtemeldir .. 
Buna mukabil O'çok takunında, bugün 
ehemmiyclli bir noksan vardır. Sa.idın 

alivre satışlar, tütün enstitüsünün ıevsll 
kararlaşmış ve keyfiyet hükiimetc arı· 
cdilm~tir. 

.. 
Uzüm satısları 

O'züm satı§ları evvelki .. gün ve dün 
oldukça hararetl\ geçm~r. Fiatler nor
maldir. Almanyaya bilyük bir finna la
ı·afından yapılacak sevkiyat için borsa
<la bazı muameleler olmuştur. Önümüz
deki hafta içhıde fiatlerin bir mikdar 
yUksıelece~i tahmin ediliyor. 

Belcdıyenın ıtfoıye t~kıla tı, <lalulıye I Şarap ıma/afı artacak 
vekaletinin hazırladığı talimatnllncye j · . · · 

. . . . Ü'ztim kurumu önümiizdekı yıl ıçın-
uygun hır şekilde takvıye eclilecektır.. d "l · ikd--.J · ı et eg~e ; e mu um m cuua şarop ıma m 
Bunun projesi hazırlanmaktadır. Daha 

1 
kar.tt" vermiştır. Şimal m2mleketleri 

iki arazöz makinası get.:rtilecek ve mas- Türk şaraplarına taliptir ve fiatl~ri mü
ke noksanlan ilanJl cd.i.1ecektir. saitlır. HoUanda beş milyon kilo şarn-

~ ............................ __ fllm __ !!.Willlmll' ha taliptir. Yapılacak an1'aşınal:ıra göre 
~rap istihsalatı arttırılacaktır. Kurum, 
bu iş için tesisatım gC1'1~1ctmeğc karar Yılbaşı gecesi 1 

FUAR GAZiNOSU SALONLARINOA 
Senenin beklenen en muhtetem balosu 

Bu balo için Aurupadan bilha.•a getirtilen 

Ve Şdıir 
araları ••• 

Revü heyeti 
gazinosu artist ka.droıunun herkesçe beğenilen mı-

Dans, Kotiyen, eğlence, nete. lzmirde hiç 
ve ıürprizlcr. . • Salonların konforu için her 

' 
görülmemit dekor 
türlü tertibat alm-

-----------------.----# 

vermiştir. 

Kurumun bu yıl imal ettiği şaraplar 
piyusaya çıkmıştır. 
Çkıneau 

-=--
Mal istiyorlar 

Budapcştede bir fiıına pamuk, Roter
<lamda hir firma Haşhaş tohwnu, Nor
veçte üç Hnna zcyt.inyağı almak üzere 
Türkofise ıntiracaatta bulunmuşlındır. 

1 
Keyfiyetten tüccarlar haberdar edilmiş
tir. 

liklerdc yapılan maçların e:n enteresanı 
olacak V'.ıziyelledir. Ei,oer kulağımızn 

katlar gelen haberler dol:rru lse, ceza

lanan Doğo.nsporlu oyuncuların yerle
ri Ji'uat gibi, Fethi gibi as oyuncularla 
doldurulacaktır. Bu takdirde Doğan-

spor takımı, lildenie ve bu maçların ne-
ticesi üzerinde kuvvetli bir hareket ha
zırlamağa müsleitlir. 

Üçok takımı, Alsancak takımiyle be
raber liklerde karştSın:ı. çıkan takımla
rın hepsini de kolaylıkla mağlUp ebne-

Kömür on bir kuruş 

ayağı geç~ maçla yarakuunış ve İ-? gör
me kabiliyeti azılmışt.ır. Bununla be
raber takımda yer alacağı muhakkak
tır.. Bugün cidden enteresan hir maç 
seyrelmeıniz mü.mkün sayılabilir. 

S. N. 

lngllteredr yumurta 
lstlhUik• 

Körniir Iiatleri dün on'"bir kuruşa ka- Ingilteıx.'<ie yumurta istihlaki artmak-
dar çıkmıştır. H1lka 10 - 11 kuruşa sa- tadır. Bu sene Ingilterede 452 milyon 
tılan kömürler hem tozlu, hem de ıs- yumurta istihlak edilmiştir. Adam haşı
l.aktır. IlWla mukabil Orman müdürlü- na 913 senesinde 100 yumurta istihlak 
ğünün teshit elü[;ine göre son hafta edildiği hesap edilmiştir. Bu rakam 928 
içinde lzınire, şehrin bir aylık ihtiyacı- sent>Sinde 111, 936 senesinde de 150 yu
na fıe.k.abül edecek nisbette kömür gel- murtaya çıkmıştır. 
mişlıir. 

Kongre karaları, Yunan Başvekili ge-

neral Metnksa.sın evinde Ziraat, iktisllt 
ve Maliye nazırlarnın i§tirak. ettiği bit 

toplantıda ehemmiyetle müzakere edil· 
mişür. 

Yunanlstanı~ 

elektriklenmesı 

Ywıanistanm cleklrik.lcndi..rilmcsi igİJI 
Alekaınon, Mornos ve Fideros nehirleri" 

nin sularından istifade edilmesine t# 
büs edilm~Lir. Yunan hükümeUyle A-
merikan Hagh Coopcr ve Chemical Cot" 
poration şirketleri arasın.da yapılan ıntı• 
kaveleye uyuhrak araştırmalara lıa§ltıl'" 
ınıştır. · . . 1, 

Mebzul elcktdk enerjisi i>--tihsalı 1
• 

Yunan madenlerinin ve demir sanaylİJliJS 
inki,...afı içn yapılan ar~ttrmalardan P 
diye kadar alınan neticeler müsbetUr· 

TAYYARE SiNEMASI 
Dün büyük tören yapıldı 
- BAŞT ARAFI BtRJNCt SAHiFEDE --1 &C1le tasarruf ruhunu ihlal edeccğl.t, c)e
ı-in Türkiycnin iktı.sadi yapısı hakıkm- mek değildir. Biz, bütün bir sene ~ 
da verdiği direktiflerin nasıl derin bir ruf sahasında yaptığımız hamlenin blll 
sad.akatla t.ılbik c<lıldiğini, hülün ulu- çosunu bu hafta içinde yapacağı~. ııcı 
sun Ulusal ekonomi davasını nasıl bir Bugün sona eren hafla içinde sızc aJ1' 
inançla tahakkuk ettirmeğe çalıştığını tarafta nutuk iradeden ve kon.fer ıııJ 
anlatmış ve çok alkı~lanınıştır. veren arkadaşlarını, haftanın nıan»\1• 

BUGONKO SEANSLARDAN tTfBAREN OÇ SAAT MOTEMADt ZEVK VE HE
YECAN iÇiNDE BIRAKACAK 1KI BOYOK FiLiM T AKDJM EDiYOR 

BEYAZ ZANBAK 
tÇTiMAI - AHLA.Ki - HiSSi DRAM 

KAY FRANCIS 
Tarafından temsil edilen bu filim: Şatafata aldanıp ta aşkını servetini ve beka
retini feda eden bir kadının ıstırabını ••. intikamım tahlil ve tasvir etmesi itiba
riyle herkesin görmeıi elzem olan bu mühim eser: Çinin cararlı muhitinde r;üzel 
(MANDALA Y) •ehrinin tabii c!ekcrları içtnde temsil edilmiştir .. 

AYRICA: 

KARYOKANIN UNUTULMAZ ARTiSTLERi FRED ASTAIRE -
CINGERS ROGERS TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN 

DALGALARI 
BAŞTANBAŞA ŞARKILI - DANSLI - V ARYETELI ÇOK ŞiRiN MUHTEŞEM FiLiM 

iLAVETEN PARAMOUNT JOURNAL 

. ._.. ...... eaatleri: BEYAZ ZANBAK 3 - 6 - 9.25 Je .. VALS DALGALAR/ 4.15 - 7.40 da .. Cr:marteıi, Pazar ıeanıları 1.15 de 
VALS DALCALARI ile !ıa,tar. - -. .. , ..... ~.. . ... . - . .,,.,. 

Erkek lisesi son sınıf talebesind~ B. çok saltihiyelle üade elmişlcrdir· B~~rii• 
IInşmet Akdoğan, bir hatip olgunluğu ra fazla bir şey ilfıve cbncği zail go 
ile güniin mevzuu hakkında güzel bir ~·on.ım. j.1'· 
h itabede bulunmuş ve nrttmnaıun bir Şimdi sekizinci. tasarruf yılunı~ı cJıl11 
millet için ne kı:ı.dar büyük bir ehemmi- mal etmiş ve dokuzuncu yıla yo.rııt ffC-
yet tn§ıdığıru ifade etmiştir. itibaren adım almış bulunuyoruz. iıi' 

VALiNiN SöYLEVr pimiz ekonomi alanında, yarındaı1 ge
barcn milletçe ve ferdçe iş başı.nıt 1ıııf· 
.çiyoruz, demekUr. C"xelecek sene ~ll tıc5i$ 
tayı idrak ettiğimiz zaman, hiç şu~ c>'tıı 
bugünkünden daha üstün bir net'.c 
kıarşıl-aşlığımızı görerek sevineceğttt.·)Jjl 

En son olarak kiirsüye gelen vali B. 
Fa:ı.H Giilcç aşağıda.ki sözlerle haftayı 
kapamıştır : 
Sayın yurddaşlarırn, 

Bugün Ulusal ekonomi ve Acttırma 
haftasını sona erdiriyoruz. Haftayı 

açarken verdiğim izahalt.a, ulusal eko
nomi haftnsının nasıl telakki edilmesi 
icap ettiğini anlatmıştım. O zaman de
miştim ki : Tasarruf demek ısrafa düş
meden eldeki mevcudu en iyi ve lil
zumlu bir şekilde kullamnaktır. Tasar-

ı ruI haf tası dernek, yalnız bu hafta için
d• tasanuf edeceğiz, fakat bütUn bir 

• • ş 

Bizim her alanda veçheınızı l~ 

eden ve bize istikamet veren yıoı• ctıı• 
Önder Atatürktür. Bizi yürüten c)e 

marlanmızdaki Türk kanıdır. 50ıı· 
Bu iki kuvvet bir araya geldik~" 

ra mağlUp olmaz ve olmıy.acakttr·' 0~ 
Valinin çok alkışlanan nul~1~9tı 

sonra, süel bandonwı çaldıl:;ı Ye~,,it' 
marşı dinlenmiş ve törene son ,, 
tir. 
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Türkiye - Suriye 
dostluğu 

Amerikanın harp ar arı 
- -BAŞT ARAFI BtRINCi SAHIFEDE.
rut gawlcleri hnbc:'ı veri) or. 

Paris, 18 (A.A) - Suriye b ~vekili 

B . Cemıl .Merdüm dün sabah P:ıristen 
hareket etmiştir. Cunil Merdi.im Ankn
rnya gitmektedir. -----------------------------

Reisicümhurun kararı ile değil ancak 
HATAYDA TAJffiIKAT 

Ist.:ınbul. 18 (Hususi) - Halayda tah
rıkiıt VC' taz~ ikler durmamıc;tır Reyha
nı~ e köyl<'rinde ist;klfıl bayramına iş

tim!~ <'den Türk köyltilerinin tevkifleri 
ve knrakollara sevkleri haltı devam 
ediyor. Delege Garonun direktifi ile ter
tip edilen toplantılarda, Hatay seçi
minde Türklere karşı müttehit hareket 
edilmesi için konfcr:mslar verilmekte

dir. 

Halkın reyi ile verilebilecek 
Vaşington, 18 (A.A) - Reisicumhu

rwı harbi ilan etmeden evvel reyifıma 
ınilrncaat etmesini derpi§ eden ve Bud
l<>v tarafından hazırlanmış olan karar 
ııuretini Ruzvelt temsili hükümetin 
p rensibine muhalif ofarnk tavsif eyle

ınektedir. 
Bu kanır iurelı son kanunda parla

mentoda müzakere edilecektir. 
• Harici) e nezareti ile matbuat harici 
mesailden reisicümhurun salaltlyetini 
aı.ifletecek ve Amerikanın harbe gir
mesini çok geciktirecek olan bu karar 
.Euretinc itiraz etmektedirler. 

Bazı kimseler büyi.ik bir ekseriyet 
haıp lehinde rey verse bile ı-eyiiıma mü-

racaat etmek usulünün memleketin bir
liğine halel getireceğini iddia ve dini 
cemiyetle.ı· karar suretinin kabulünü is
temektedirler. 

Vaşington, 18 (A.A) - Efkarıumu

miye Pancy hadisesinin fena bir tesa
düf eseri olmayıp mesul Japon maka.m
lan tarafından knsden ika edilmiş olun-

duğu hakkında reisieümhur ile hariciye 
nezareti tarafından izhar olumın kunn. -
te iştirak etmektedir. 

Sulh ve teceddüt lnrn.fları olan mah
f eller bile hükilmete hücum etmekten 

l"""f j'~ .. ~·~~i"'"'" . 
Amerikanın her 
hangi bir vaziyette 
harbe girmesini ge~ 
ciktireceği için ten
kit edilmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vaz geçmişlerdir. Efkarı umumiye Ja
ponya ıle silahlı bir ihtilafa müncer ola

bilecek maceralara mu~Jız bulunmakla 
beraber şimdiki milli ittihat hisleri geç-
mişteki ihtilfıflarla tezat teşkil etmekte
dir. 

Filhakika Panay Mıdisesi serbest se}'-

rüscferin haklarına bir tecavüz addedil
mekte ve hususi menfantleri plfuundan 

milli plaruı inkılfıp ebniş bulunnı.:"lktndır 
Sureti umumiycde t.annndildiğine gö

re Japon imparatonı. Japon ordu ve 

bahriycsınin şefi sıfatiyl1! Ruzvelte ta
lep edilen teminatı vermedikçe Ameri
ka hi.ıki.imeti tatmin t:<lilmı~ olmıyacak
tır. 

Fransada mali vaziyet 
dedikodu uy andırıyor 

N ''ynrı<. 13 (A.A) - Deniz. harc.'3tet.i 
şefi Amiral Leahy :reısicümhur Ruzvel
ti ziyaret ctt:kt<>n sonra demişt.i.r ki : 

P ~ruıyın bombardımanı hadisesi ne
ticesinde hfıs ıl olan vııziyette yeniden 
bir gcrginlık husule gelmiştir. Şimdiki 
halde orada zahiren bi1.c lfız.mı. olan 
m.ikdarda ~ ;:-mılerim iz mev::uttur. 
Vaşington 13 (.IU\) Deniz ınahfol-

lerındc Amerikan filosunun hazır bu
lunduğ~ tam bir emniyetle söylennv'ktc 
ve Japonya tamfından ittihaz edilecek 
larzı hareket icap ettirdıgi takdirde bü
yük Okyanustaki Amerikan fılosunun 
bir kaç saat zarfında h er ihtimal~ km-
şı koym_k üzere kafi teçhizatla Ç n su
larına gönderilebileceği ilave edilmek
tedir. Böyle bir nilma~ iş şahsi bir ma
hiyeU haiz olacaktır. Çünlü Ingiltere 
ile mi.iştcreken yapılacnk bir hareket bil
hassa cenubi Çin.deki menfaatleri Ame
rikanın mrnfaatlerindC'n ziyade tehdit 
altına ginniş gibi görünen lngilterıe hı

rafındnn t<'klif <'dildiği takdirde efkarı 
umumiyenin muhalefetin!? maruz ı;;aln

caktır. D niz mahfcllerinde söylendiği
ne göre Amerikan efkfırı umumiyesine 
Amerikanın Ingiliz menfaatleri için bir 
dama taşı gibi kullanıldığı hissinın vc
rılmemesi lfızımdır. 

Esrarlr bir 
cinayet 

.• BAŞT ARAFI BlRINCt SAHiFEDE -· 
alınmıştır. 

Katillerin bu cimıyeli hırsızlık mak
sadı ile yr.plıkları evde her tara!ı 111-
ti.ist etmel<'rinden ve bir çok eşya alıp 
götürmelerinden anlaşılmaktadır. Man
mafih ihtim. l telfıslarından Onnikin cıl
tınlarını alınağı unutarak gitınişlerd' r. 

Zabıtn ve adliye talık kata sıddctle de
vam etmektedir. 

B .. Delbos 
Yılbasından sonra .. 

J\!f oskovaya gidecek 
Bcrlin (ilk kanun) - cBerl iner Ta

r-ebliıt> gazetesi de Belgrad muhabirin
den aldığı Lir mektuba atfen Stoyndino-

Devlet hesaplarında viç'in güttüğü dış politikaya karşı çekos-
ıovakyanın menfi te,ehbüslere giriştiğini 

T. Liras 
bildiriyor \'(' bu maksnda alet olarak bir 
Belgrnd gazetesinin elde edildiğıni, bü 
l'ttZetenin sahıbınin Prng' a yaptığı bir se· 
~ ahatten sonra yalnız. iç poliukada değil, 

Tediye esasfdır dış politikada da birdenbire tam bir dö-

P:ırLc;. 18 (Ö.R) - Fransanın malt va- rice kaçırmağı tercih ettiklerini yaz- ANKARA, 17 (A.A) - Büyük Mil- nücı yaptığını ynz.mnkta olduğunu, fakat 
:r.iyeti Uıınamiyle emniyet venneklen makta ve bir kaç şahsın menfaatınin let Meclisinin bugünkü toplanhsındn bi- cı;asen re) bi olan Sırplar üz.C'rinde L ..ı 
hUIA uzaktır. Muhalifler:n hiicumların- millf'tin menfaatlerine üstün olmaması rinci miizakt"resi yapılan devlet hesap- ııcsriyatın hiç bir teı;ir bırakmadığını Y• • 

dan b~hseden cOuvre> ga:zetesı dıyor ki: için k. mbiyo kontrolünün tesisi husu- larında liranın esas ittihaz edilmesi hak- zıyor. 
«Maliye nazırınm haklı olarak söyledi- sunda sosy:ılistlcr namına ısrar eyle- kındaki .kJnun lfıyihası şudur : ( \Vestfolische Landeszeitung) gnze
ıltl gibi normal şekilde parn bulmak için mcktedir. Billımum vergi ve resimlerin tahnk- tesi Paris muhabirinden aldığı bir mek

devletin elinde vergi ve istikrazdan baş- cHomme L :bre> gazetesi de B. Paul kukuna \ e devlet borçlarının su bu tuna tuba atfen Delbosun imdiye kadar yaµ
luı yol ~oktur. Fakat vergı konulunca Reynaud tarafından tavsiyeedil<'n milli esas olan mikdar \•e n .sbetlct deg~e- makta olduuu se)ahntten sonl'a bu kış 
muhalifler memleketin <'konomik mii- ittifaka ljj<trctl<.' : Bunu kim iste- mek şartiyle hazinenin kabz ve tediye iQinde Moskonıyı da zıyaret et' ceğinin 
vaz.enesi bozuluyor diy<' haykırıyorlar. mez? Diyor. Fakat hakikat sahasına 1 muamel.fıt~nda v~ hesap kayıtlarında li: Quai d'Orsny mehafilinde söylendiğin!. 
lstikroz yapılınca da mıllct borca soku- geçilince p:ırtiler arasında hemen ayrı- ra es~s ıttihaz edilerek kuruş onun kesrı mumaileyhin Varşovaya ''e küçük itilaf 
luyor. Istikbnl ipotek altına alınıyor di-ı lıklar ha~ göstC'riyor. B. Reynaud bir itibar edilir. Tahakkuk, tahsil \'e tedi- devletleri merkez.lerıne yaptığı şimdiki 
ye feryat ediyorlar. Onların csa ten- bakısta so,,yal~st ve hau:ı komünistlerle yede yi1:ni para ve daha aşağı. kesirler seyahatinin bu yerlerin muayyen bir he
kitleri budur:. Çok is1ikraz yapıyorsu- kendisini (yani merkez partilerini) nıu- tay ve yırnu paradan fazla kesırlcr ku- yeti mecmua teşkil etmiş olınalarm
nuz. Bütl{c müvazencli değildir. Geltıcek tabık göreb;Jiyor. Bu milli ittifak prog- ru~a iblağ edilir. dan dolay ı seyahat programının bn~ınl\ 
sene iÇin icap edecek mılyarları nere- rannna verginin zenginlerden alınması- Bu kanun bır h:ıziran 1938 tarihinden konmuş olduğunu, Mo•kova seyahatinin 
den bulacaksınız? Şüphesiz, para bul- nı, ekonomik strüktürün değişmesini, muteberdir. Bu kanunun hükmünü ic- ı~at'i tarihi hakkında henüz resmi ma-
nıak için b~ka bir yol da kalıyor. Bu kambi)'o kontrolünii sokmak mümkün- raya Adliye vekili memurdur. kamlardan Lir ey sö) lenmediğini, buna 
dn enflasyondur. Fakat bunu istemedik- dür. Fakat acaba bay Reynaud'nun is- --=-- rağmen l\loskova sevahatinin lskandi

lerine de muhalifler yemin edip durmı- tediği gibi haftada ancak kırk saat iş Otobu··s Ja vaları navya hükumetleri m<·rkezlerine yapıl-
yorliır mı ? kanunundan fedakarlıkta bulunmağı ko- a~ mnsı mukam.·r seyahnte bağlı olması 

cPopulnire> gazetesi memleketin ih- münıstler kabul cdC'rler mi? l ttifak an- Bugünlerde muhtemel bulundu;:unu yazıyor. 
tiyaçları namına istikrazın zaruri oldu- cak bir ha)aldir. Bir fanliyct prensibi başfıyacaktır {stanbulda 
f:unu. fakat kap:talistlerin paralarını ha- değıldir ve olamal..> _ 

1st.ınbu1, 18 (Hususi) - Otobüs me- Sa·rıyerde üç ev yandı 

Cinayet mi? Kaza mı? 
T epeköyde Derviş Mehmedi 

neden vurdu? 
Tepeköy, (Hususi)" Kaznmız.a de elindeki tüfengi Mchmede çevirmiş-

bnğlı Çapak köyünde esrarengiz bir ya- t!r. 

talama hadisesi olmuştur. Bu ''nk'nnm Mehmet, kendisine çevrilen tüfengi 
ba~lnngıcı oldukça calibi dikkattir. Me- tuttuğu sırada ateş almııı ve Mehmet 

gcJe şudur: karnında ağır su~tte yaralanmıştır. 
Geçen gün Çapak köyünde birçok se· Hadiseye ndliyc d koymuştur. Yaralı 

nclcrdenberi gelip Tnhirin yanında ev- Mehmet, kendisini ağabeyi Dervişin ya
ladı manc\ i olarak oturan Manastır mu- raladığını ııöylcmiştir. 
hıı.cirlerinden lslam oğlu Derviş ile kar· lznıir memleket h astanesine gönderİ· 
deşi Mehmet beraber yaşıyorlardı. len Mehmet; yolda fa zla kan zayi etti · 

Tahir de kendilerine bir baba şefkati ğinden ölmüştür. Bu hadi~e ilçemizd e 
ile baktı, hatta Mehınedi resmi bir şe- türlü türh.i tefsir edilmekte ise de henüz 
kilde evladı manevi olarnk mirasına da• tenevvür etmiş Lir mesele yoktur. 

nail ettirmek istiyordu. iki kardeş arn· il 
sında hiçbir mi.ınaforet hissedilmiyor, 

bilnkis samimiyet hiıkim bulunuyordu. 
Tııhir, koylerde tütün alış ve satımiy

le meşgul bulunmakta, iki kardeş tc Ça
llak köyünde Tabirin nindl' ikamet et• 
l'rıckte idiler. 

lrlanda 
Milletler cemiyeti ve 
İtalya münasebatı 

Istanbul, 18 {Telefonla) - Bugün 
selesi yüzünden çıkan münakaşa muh
telif davaların açılmasına sebep olmuş-

saat sekiz buçukta Sarıyerde Rumclika
tur. Müddeiuınumiliğin Tan gazetesi .sa-

vağı cnddesirı~e doktor Rükııeddine ait 
hiplerindcn bay .Ahmet Emin Yalmanın 
aleyhinde "ref ve haysiyete nakise ve
recek mahi) ette bulduğu yazılardan 

dolayı açtığı davaya bugünlerde başla
nacaktır. Bay Ahmet Emin bugün de 
neşriyatına devanı ederek belediyeyi 
şiddetle tenkit etmiştir. Dişçi bay Avni 
Bayer bugün öglcye k<ıdar müddeiumu
milıge g{'lmemisti. 

Gaziantep 
Kurtaluş günü 

Anknm, 17 (A.A) - Gaziantep kur
tuluşunun 16 ncı yıldönüınii 2 5 birinci 
kanun cumartesi günü Caziantepte, An
kara ve lstanbul hıı.lkevlerinde Cazian· 
tepliler ve halk tarafından büyük tören
le kutlanacak ve bu müna!lebetle milli 

evin üst katından ynnuın çıkmış \'e ateş 
t>Üratle genişleyerek evi tamamen yak
tıktan ı;onra civnnnd. ki evlere de sira
yet ederek üç ev daha yakmıştır. 

Yangının zuhur sebebi tnhkık edıl

mektedir. 
7.7Z7..7//./..Z/77//,7.;~Z7/.////Z7..7~ 

~ Halkevi kösesi ~ 
' ~ ~'7./.7.:/..77//.Z72L7../ 7 Z7.J..7./.77Z '7,?,h 

1 - Dumlupınar, Şehıt Fadıl, Halit 
bey, Karat s, Keçeciler okulları ile ce
za evinde hiç okuyup, yazmak bilmi
ycnlerlc, ilk tahsilini ynpmıyan yurddn~
Iara mahsus halk der!:ihanelerı. 

2 - Dumlupınar okulunda Almanca, 
Ingilizce, Fransızca gibi yabancı dil 
kurslnrı. 

3 - Du.nlupımır okulunda Lise tah-
tarilıiıniLin Plevne, Çnnakkale. Sakarya silini tamamlıyamıyanb1·a mahsus ri
gibi şnnlı yapraklarından biri olan Cnz.i- yaziye kursları. 
ııntep müdafaasınn dair kahramanlıklar 4 - Halkevinde motör kurslıırı. 
anlatılncnktır. 5 - llalkevinrle bayan ve ba~lara 

Ayni günde Ankara radyosu da bu mahsus olmak ÜZCl'C daktilo, v~ yalnız 
me\Zu üzerinde n~riyatta bulunacak- bayanlara mahsus nakış ve dikiş kurs-
tır. ları nçılmı~iır. 

Bundan evvel. iki kardeşin yattığı evin 
meçhul şahıslar tarafından tnşlnndığını 
l!Ören \ e taşlanmadan kuşkulanan bu iki 

Dublin. 18 (A.A) - Sanıldığına s:ö- 6 - Halk dershaneleriyle, yab.ıncı dil 

rt: lrlanda serbest devletinin Roma elçi- So vyet Rusya kursları ikinci teşrıncle faaliyete geçli. 

l.:ardeş; bu meçhul şahısları tarassut et
mek ve tutmak için tertibat da almışlar
dı. 

Üç gün evvel, bu iki kardeş yattıkları 
•ırada ev yine taşlanmağa ba;ılanmış ve 
Oervişin malumatı olmadan evden çı
lan Mehmet; evin etrafını tarassuda baş
ladığı sırada, Derviş te dinde çifte tü
fe • ld rıgı o u~u halde, o dn evin a vlusun-
dıın tarassuda başlnm ı~t ı r. 

~i 1 şubatta vazifesine başlıyıı.caktır. 7 - Daktilo ve nakış kursları yılba-
Royterin salahiyettar bir menbad.ın Polonyayı protesto şında faaliyete geçecektir. 

cirendiğine göre Roma> a bir elçi gön- 8 - Motör. daktilo, nakış kursları 
derilmesi l.:ararı rlanda aerbe!'.t devleti- etti için Halkevinde, ;Riyaziye ve dıger ders-
nin Milletler Cemiyeti ııiyaaetine muha- ~l oskova, 18 (A.A) - Tas 11ıansı · ler ve kurslar iç~ de Dumlupınar baş-
lefet edeceğ i manasını ihtiv11 eylememek· nın bildirdiğine göre Varıova Sovyet öğretmenliğine mi.iral·aat edlniı. 
tedir. lrlanda ıerbcst devleti hükümcti konsoloıhane:1i 14 JIL..:kanunda Leh Sov- Sayın 3111rdda~lcır .. 
Millet ler Cemiyeti ve Jcollektif emniyet yet hudud unda '\'llkua gelen b ir h i d i- Gerek dershaneler ııe gerek ktırslar-
siyasetine sıkı surette bağlı bulunmalı:- ı.('yi Polonya hükümeti nezd inde prote~- da lzrııirin en tecriibelı L'e en kıymetli 
t d t • • öXretıııenl<?Ti va:i/e almı~larclır. Hemen a ır. c etmışt ı r. 11 >1 

lıalyıı. halını Habeıistıın imparatoru O tarihte Dolbonno~ye aitmelı t e ola"' koşıımız, yaıılınız. 

SAYFA 
SP .. ... ----= 

Varidatımız 40 milyon 
fazla/ık gösterecek 

Buhran ve müvazene vergileri 
üze:rindeki tetkikler il eı·i) emektedir 

Ankara, 18 (Hususi) - Maliye \'ekaletinde vergilerin tenzili hususunda 
tetkikler yapmakta olan iki komisyonun çalışmaları ilerlemiştir. Bu tetkik
ler, buhran .,,.e muvazene vergileri üzeıindedir. Hükümct, buhrnn \ 'e müvazc• 
ne vergilerinin te,·hidi ile elde edilect"k tenzil nisbetini 'c hayvan vergisjn· 
den yapılacak tadil haddini tesbit edecek, bunu bir kanun lüyıhası halinde 
Kamuta)a verecektir. Kanunun yeni mali yıldan evvel meclisten çıkması w. 
tatbika konulması çok muhtemeldir. Vuridatımızda in.ki,.af 'nrdır. 193 7 mali 
yılının sonunda, yani mayıs ayı nihnyetinde varidat fazlıılıi{ımızın 40 mil) on 
liraya yakın olacağı nnlnşılmaktadır . 

Gar o Beyruta gidiyor 
Türklere yapılan zulüm arttı 

lstanbul. 18 (Hususi) - Hatayda fesatçılar tahrikütlnrına devam edi· 
yorlar. Türkler, hükümc.t daireleri önünde dö\ ülmd:te Ye şikayetleri dinle
nilmemcktedir. 

Yeni rejimin ilanına rağmen Türkçe verilen i tidalar kabul edilmiyor. Mu
ameleler eskisi gibi Arapça 'e F rnn .. ıca cerc) an ediyor. Son hadiselerden 
sonra delege Roje Gnro Beyrute hareket etmiştir. Garo giderken beyana· 
tında. yüksele mahkemede reisin. müddeiumuminin \ ' C azanın Fransız ola· 
cağını, ikinci azalığa dn lskenderun müddeiumumisi Hıkmetin tn) in edilece
ğini söylemiştir. 

Roma, 18 (AA) - Antakya ve lskenderun hadiselerini me\ ı:uu bahse
den lıalyan gazeteleri Fransız delegesi Catonun yolsuz hnreketlerini tch;ı.

riiz eıtirmek1t-dirlcr. 

J ournal~ O' ltalianın neşrettıği bir telgrafta deniliyor ki: 
Sancaktaki vaziyet üzerine Fransız delegesi !ıiddetli tedbirler almıştır. Bi1-

tiin Türk mahnlleleri zabıta kuvvetleri tarafından i gal olunmuş 'e eknlli) et
lere ait dükkanlar açık olduğu hald<" Türklerin diıkkanları kapalı kı:ılmı,.tır. 

Ba7.ı keyfi tevkifat yapılarak me\'kuflar lskenderuna gönclcrilmislerdır. 

lngiliz kara ordusunda 
esaslı ıslahat yapıldı 

Loııdra, 18 (ö.H) - Wnr-OHice (lngili~ harbiye' nnareti) kara ordusu 
mevcudunu ihtiyaç d .. reccsine çıknrmıık için csnslı ıslahat ) apmı!\lır. Bunlar 
daha derin değişikliklere baslangıç teşkil etmektedir. Bu tedhirlcrin kara or
dusu mevcudu uzerinde hayırlı tes;rleri göriılmei:';c bnşlnmı tır. Kara ordu
sunun 1 haziran 1936 tarihinde, l liııdistandaki kuvvetler de d hil olduğu 
halde mevcuudu 208,375 zabit ve neferden ibaretti ve erkiını harbiyece luı 

2um gösterilen miktardan 24.824 noksandı. Bu açık gitgide azaltılmış H 

11.170 nefere indirilmiştir. Ru rakmnlıır içinde nir.ami kıt'olnrla miıstahfız.lnı 
dahildir. Gönüllü asker yazılmasını t- vik İçin kışlalardaki umumi ha) at şart~ 
lnrı ıslah edilmiş \'C azami yaş hnddi 2 s ten 28 e çıkarılmı tır. Bu tedbirlcrm 
tesirini sarih olarak göstermek imkansız olmalda beraber i) i neticeler alın
mış ve ordu me\cudundaki açık geçen mayısta 24834 zabit \e nefer ike'l 
sonteşrinde 1 1619 zabit ve nefere inmiştir. 

Hay/da yine bombalar patladı 
Kudiı!t, 18 (A.A) - Tulk f' rim ha"\alı•indc otuz kadar haydudun dola~ 

tığı bıldirilmış olduğundan lıiikı.imc t mııkaml.m bunlun yoknlamak üzı.-n 

askeri kıt' alarm ) nrdımiyle bi) ük n.ık) .. in hıırckcit ) apmağa kara:r vermiş· 
lerdir. 

Vukubulan bir çarp1şmn neticesinde üç Arnp ölmi.ıı: 'e bir İngiliz n!lkeı i 
hafifçe ynralanmışlır. 

Yafa civarında Hayfa \ e Kudüsün bir mahalle inde bombalar ntılm•q tır. 
Maddi hnsarat k.n dedilmemıı;tir. 

f ·art fabrikasında grev 
Çarpışmalar oldu. 80 

edildi 
amele 

tevkif 
Roma, 18 ( ö .R) - Ne\<yorkturı bildirildiğine göre F orcl fabrikalarında 

grev ilan eden ameleler 80 kamyonla fabrikaya nnkledılen grev harıci ve 
Bendikasız İ~çilere hücum etmişlerdir. Şiddetli bir çarpışma neticesinde bir 
çok yaralı ve ölii olmu~tur. 80 grevci te\. kif edilmiştir. 

Varşova, 18 (ö.R) - Sovyet hududunda bir şımendifer hiıdıse!li oldu
~undan SO\·yet hükümeti \'arşovayn Lir protesto notası gondererek bu hadı
senin iki memleket arasında ~imendifer munakalatının intız.nmını bozacak 
mahiyette olduğunu bildirmiştir. 

Mürteci basında 
Tardieu Milletler Cemiyetini 

ölmüs 
' 

sayıyor 

Paris, 18 ( ö.R) - c:Crinogoire» gn-1 hef>lemedigini i b t etmektedir. Halbuki 
zetesinde nt"şrctıiğı bir makalede eski 1 bu sırada B. Delbos uzun ve faydaaı:ı 
Fransız. başvekili B. Tnrdieu ltalyanın S"'yahdlerind dehini kaldırışında 
Milletler Cemiyetinden çekılmesinden Mılletler Cem dakat len b t-
bahsederken büyük A\'rupa dnvletleri nsıL ba , ek ılı 1Ji,, e 

arasında yalnız Fransnnm hain bu mü- ediyor: c:Ben de o ı n gibi ;>apmak ia
csseseye bağlılığını muhafaza etmekte· terdiııı Fakat bır olunun sıhhatinr. içme· 
dir. İngiltere bile Cenevreden soğumuş· ği bilmem \ ' e mc .ar b, ında n ıtuk söy-

tur. lngiliz parlamentosunda okunan km- !emeği de pek beceremem > 
im nutkunda ve Foreign-Office tarafın- Londrn. 18 ( ö.H) lr nda hukü· 
dan Fransız - lngili7. mı.ilakatları hakkın- met reisi B. de \ aln. t 1 kr 1 ve 
da neşr<'dilcn son tebliğde Milletl<>r Ce- ımparatoru > nezd nd f "k r el-

Tanı bu sırada Mehmet kapıdan ll:İr· 
trıif V e Deni~ le ha\ f ve hevet"an İçin-

olarak fiilen tanımak hukukıın tanımayı b ir Sovyet treni durdunılmu~ ·u trenin Hcılkeuiııin • izin içlıı 1ıazırladıi)ı 

kı11metli f ır"1tı kaçınna31ınız. 
bıı miyetinden hiç bahsedilmemesi lngılte- çi gönderccegi h d.ınd. k ıh Jl'c 'kNJ 

tazammu n etnıf'nıeJctedir. So\ ) et lcondo\törU le\ lt if edilmiıtir. n-nin bu müess~~·I.' artık hıç bir aHH.. )or,dan hC"nı.İz c,., ap alınaımalır 
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Gerek kalite, gerek kaııtite ltibariylo 
halka iyi ekmek yedirmek başlıca eme· 
limizdir. Bu fmnlnn satış ve pı~ırme 

mngajları olarak (Hususi servislerde) 

kullanmak mümkündür. 

1ş·~hi;· .. ;··ga;;rm~·i~;i·;~ . . ..................................................... 

lzmır şehrini dö t sened o Hastalar ve doktorlar 

bir şhir haline konması için 
belediyemizin hazırladığı projeler 

Ekmek fabrikası. belediye un fahri· 
kasının yanında yapılacağı için ve bu 
fabrikanın yanında buğday anhan, yanı 

batına kadar gelecek ııimendiferle de 
temin edilmi~ bulunduğundan buğdayın 
değirmene, unun ekmek fabrikasına geç

mesi için ara yerde zaruri olan masraf· 
lımn pek çoklarını yapmayarak otoma
tik surette idare edilecektir. 

DoktorJar halkın hasta , 

olmasına dua mı ederler 
- BAŞTARAFI BtRlNCt SAHlFEDE -
ltarbnz. Eser, cidden mükemmel olur.> 

Bu sırada, rei!lin odasına giren hasta 

bir adam dindeki kağıdı uzatıyor: 
- Aç kaldım, bana yardım ediniz. 
Reis kô.ğıda birıeyler yazıyor. 
Cenç bir kadın, gözleri iki çeşme: 
- Kocam askere gitti, iki çocuğumla 

yollarda kaldım. Diyor. Ve .. . Reis emre· 

diyor: 
- Bu kadını memlcletine gönderin. 
Bir ba§kaaı belediyeden yardım isti· 

yor. Reis bu talebi de yerine getirirken 

bize dönüyor: 

Belediyenin daimi kontrolü altında ve Kenlill'alLında, cYeni Asırın~ okuyu-
en küçük teferruatına kadar titiz bir sıh· cusu olduğunu söyliyen bir zat yanıma 

ı! hat kontrolünden geçecek olan bu ek- geldi: 

~ mekler. her itibarla bir şehir halkını ''e - Sizden bir ricam var, dedi. Evvelki 
ıı\ ıbu şehirle yakınen alakadar olan civarı gece çocuğum hastalandı. Doktor ara

dQ memnun etmemesine imkan yoktur. mağa çıktım. Serbest doktorluk yapan 

Fabrikadan kağıtlara sanlı olarak çıka· tanmm~ bir dahiliyecinin evine gittim. 

~illli"~.;io:: cak olan ekmekler kamyonlarla satış şu·, Kapısında on dakika kadar bekledikten 

.. 
~·,· .. ~(; __ , belerine tevzileSıO~elc.ekFtAirB. Rıv '\Si sonra, bir bayan maksadımı öğrenıneğe 
· J.~\ 1 rv- bile lüzum göm1eden balkondan seslen-

.., ':fC ~ di : 
1 Belediye şehir halkının temiz ve - Doktor, evde değil.. Ak~amdan bir 
sıhhi süt ihtiyacını temin İçin böyle bir hası.asına gitti, dedi. 

C:~f,Z:iiJ mÜe3Se!le vücuda getİrmeğj çok lüzumlu 

BIR DOKTORA GÖ~ 

Telefonda. tanınmış dahiliyeci doktor
lardan birini bularak okuyucumuzun P
kityetini bildirdim. Doktor şu cevabı 
verdi: 

- cHalkımızın doktorlar aleyhlıı' 
birleşen bir kanaati vardır. Doktor, hal• 
kın nazarında ticari bir zihniyetle hal"O" 
.ket eden, servet peşinde koşan, aparlı• 
man yaptıran, halkın hasta olması lçiıı 
dua ve niyazda bulunan birer büyUcU 

gibi telekki ediliyor. 

Hakikatte bu zihniyet çok y~ır. - Cörüyorsunuz. diyor, bütün be· 
lediye varidatını yardım faslına karşılık 
tutsak yine başa çıkamıyoruz. ihtiyaç o 
kadar büyük ki karoılamağa imkan yolt. 

Ç 
k b" b ka. .. .. .. .. bulmaktadır. Bu itibarla kurulacak mil-

oetı • vuvcısını n ır a§ gonmıı~ 1 essese bütün şehrin !!Üt, yoğurt. peynir, 

Naçar, başka bir doktor aramağa çık
tım. Ortalık zifiri karanlık içinde olduğu 
içln mUşkülatla bir b~ka doktorun evini 
buldum. Burada seslenen de olmadı. 

Hiç bir doktor arkadaşımın bir tUcc'll 
gibi diişUneceğini, doktorlµğu bir tlcare' 
mevzuu yapacağını tahmin edemem. 

Bu sırada bir dördüncü adam çekine

rek içeri giriyor: 

ycsinde Lıışarılan qlcre bakarak, bugün r,örmiyen, tabiat güzelliklerine hasr::t ı w .h . b" ld . 

b 
· 1 h 1 h 1- d w d" .. l . d h" tereyagı ı tıyac_ını ır e en tı~mın ve 

u proıe ere aya ma su u emege ı- /\vrupalılan kı~m en sert gun erın e ı- . d k • B d b" l Tam iki saat devam eden araştırmadan 
sonra nihayet, lzmire yeni geldiğini öğ
rendiğim bir doktoru eyime getinneğe 

Bahsettiğiniz hadise mUmkUndur .Ba9 
arkadaşlann gece vakti yapılan mUraı" 
caatlara icabet etmediklerini ben de işit-
tim. Buna biraz dıı hak vermeni.% lhıttı
Ufok tefek hastalıklar için yapılacak 
müracaaüerin, her şeyden önce belediye 

)
• I b .. .. k F ) • I '- ıdare c ece tır. u a otomo ıl erle tev-
ımiz varmıyor. c ugunıın on or any e cevap verece~ 

zi edilecektir. 
- Ben mütekait bir zabitim.. Yaşını 

büyük olduğu için ~ bulamıyorum. Ço
luk çocuğumu geçindirecek halde deği

lim. Bana bir İ.f ••• 
Reu C:lüıünüyor, buna müsbet bir ce· 

vap veriyor. 
HALKIN iSTEKLERi 

HALK ŞEHRi 

Belediye reısımiz şu kanaattedir ki, 
umumi ıehir hizmetlerinin tam ve kil· 
mil olarak belediyece görülmesi ve ta· 
hakkuk etmesi için, mutlaka varidat b:ı
kımından diri bir belediye yaratmak, 
halk için yapılacak :işlf'rİ, halktan ve halk 

Doktor Behçet Uz lzmir belediyesinin !hizmetlerinden menfaatlanmak suretiyle 
Laıına geldiği :r.aman belediyenin lş 'ban-

1 
bn~armak mümkündür. Ht'r şehir iş; ve 

kHına olan iki milyonluk borcundan her halk hizmeti, mutlaka belediye eliy
baılca bir alay borç içinde idi. Reis ev-ı lr: yapılacak ·ve başarı elde edilecektir. 
vel&. borç meselesini bir hal yoluna iko- Sehir iyi ekmek istiyor. Belediye ek· 
yaralc. belediye varidat ve tahsilahnı ınek fabrikası kuracaktır. 

ıutbnna yollarını aradL O zaman şehir,! Şehir iyi su istiyor. Belediye şehrin su 
birçok. ihtiyaçlarını en açık bir lisanlı\ t~kiliıtını eline alacaktır. 
ıeisin yuzunc haykırdı: Şehir iyi süt istiyor. Belediye süt fab-

- Yol isteriz! rikası kuracaktır. 
- Su İsteriz! Şehir tramvay istiyor. Belediye tram-

- Kaldırım iaterizl vay hatlarını tamamlıyacaktır. 
- icraat isteriz:! Şehir garaj istiyor, haııtane istiyor, hal 
Diye avaz avaz bağırıyordu. ihtiyaç- İstiyor. Belediye bunların hepsini kendi 

lar o kadar dağınık ki, ~ nereden ve 

1 

vıısıtalariyle meydana getirecektir. 
nasıl başlanacağı dü ünülemiyordu. Re- Halkın bilfiil alakadar olduğu her İş, 

İs İşe, belediyenin idart masraflannı 

1 

her umumi hizmet şehir ve belediyenin 
azaltmalda başladı. Kendi dar kadrosiy- kendi vasıtası olaro.k tahakkuk ve ida
le hamt randıman alacak sebepler ara~- re edilecektir. 
tırıldı. Cenç elemanlar belediye fen he· iKI PROGRAM 
yetinin başma getirildi. 

Belediye reisi, muvakkat bir zaman Bu i:; için lzmir belediyesinin tahnk-
için memurlarından feıagnt istiyor, ça· kukuna çalışacağı ik'i program vardır. 
ll§ma saatlerini Azami hadde çıkarıyor- ilk program bir buçuk milyon lira ile ta
du. Bundan maksat itleri yoluna koy- hııkkuk edecek: ikincisi 12 milyon lira
ın ltı. Nitekim kısa bir zaman içinde }ft mal olacaktır. 
belediye mekanizmaaı İyi randıman vere- RE.iSLE BAŞBAŞA 
~k şekilde çalışmağa başladı. 

NELER YAPILACAK 

Reis, Avrupa seyahatinden dönüş gÜ· 

nü ziyaretimizde bu: gazetecilere şu kı
sa beyanatta bulunmuştu: 

<- lzmiri herkesin beğenece~ ideal 
bir 1Chir haline getirmek için &zamt au
rette çalışılacaktır. Etüdlerimiz tamam
dır.> 

Fakat reis beyanatında madde tasrih 
etmiyor ve yapılacak ifler hakkında bi
re fazla bir şey söylemiyordu. Bundan 
anlaıılıyordu ki, başanlacak işler henüz 
programlanmı~ değildir. 

ANKARA DöNUŞO 

Sayın belediye reisimiz doktor Behçet 
Uz. bana belediyenin b~racağ1 işlcı i 
şöyle anlatıyor: 

- Son Avrupa seyahatimde kanaa· 
tim büsbütün kuvvetlendi ld, dünyada 
lı:mir kadar güzelliğe istidadı olan bir 
şehir ve bu güzellik içerisinde tnbiatin 
liitfettiği çeşitli mahsulleri kadar bilhas· 
sa kııın güneıini ve güzel havasını sata
rı:.k memlekete ayrı bir cepheden de dö-
viı temin edecek miistesna bir meziyet
te olan şehir pclc azdır. 

Şu halde lzmirin istikbalini iki cephe· 
de toplamak zarureti kendiliğinden çıkı· 

1
yor: 

ve istifade ettirecek lzmirdir. 
Çok yakınımızdaki komşu devletleri BlR BUÇUK MiL YON VARiDAT 

misııl olarak gösterecek olursak, mem• muvaffak oldum. Izmirde gece vakti has-
leketc ıayanı dikkat döviz temin edecek Garaj santral ve hal santralın in~asın· talanan bir insanın, doktor bulması için 
olan yeni bir tzmir olacaktır. elan sonra lzmir belediyesinin senevi va· galiba mutlaka hatırlı olınası, paralı ol-

NASIL OLACAK~ ! ridatı bir buçuk milyonu geçecektir ki 

1 

ması lwmgelecok. Çok eminim ki evin-· 
bu da ancak üç sene sonra mümkün ola· de bulunmadığı bildirilen doktor evinde 

Bunu nasıl temin ederiz> l caktır. O vakit bu paradan her ,ene 350 idi. Bunu Yeni Asara yazarsanız, sıhhat 
Run~n temini için ,Yega~~ yol ~eledi· I hin lirasını ,ehrin imar i~lcrine ayırmak f mü~ü~lüğii harekete gelir tabii ... 

)'e varıdatını her şeyden once y~kselt- ve müteakip yıllarda belediye varidatını Şıkiyet yapan zat Bay Hüsnü Uğur 
ın~ktir. lzmirin tekamülü. güzclle~meai, l "rttırncnk diğer m'üesseselerin de tamam· isiminde bir memudur. Sık sık tesadüf 
tabiatin lütuflnriyle dolu olan bu lehrin 1 d b l d" • • • ettiğim bu gibi sikayetler hakkında, sa-. • anmasın an ve e e ıyenın ıencvı varı- ~ 

istifade edebilmesi yalnız lzmirlilenn bir ı d 2 ·ı ı· b ld k d . atı mı yon ırayı u u tan ıonra a 
dnvası olmaktan çoktan çıkmıştır. lzmı· . • 1 • d 750 OOO ı· h 

ı. 1 ımıır ış erıne sene e . ııra arca· 
1in her iyiliğinden geniş bir hinterıand, 

1 
· h · d '-" h h · b. h 11 mak imkan dahiline girecektir. Bu para 

zmır şe rın eıu er angı ır ma a e· 

d d h { 1 ·· f" - 1 kt ı ilt- de şehrin en mühim ihtivac;ları ve 
en a a az a muste ıt o aca ır. · 

B 
· . • · k" b k lk İmar işleri nihayet 5 senede tamam· 

unun ıçın ıatıyoruz ı u a ınmayı I k 

hibi salahiyet bir zatın nazarı dikkatini 
celbetmek istedim. Bana verilen cevap 

şu oldu: 
- Belediye doktorları, günün ve ge

cenin her saatinde bu ~ibi müracaatlere 
cevap vermek Vazife!;iyle mükelleftir-

k b·ı ld w k d b k d . 1 enacn tır. a ı o ugu a ar ça u ve aıma pra• 
F. - h · h" · d ler. Knrakollara müracant edilirse be-

tik yollardan ynpal;ın. Oç sene "'onra b~- .ger angı ır vıu:ıyet veya yar U\1• • • 

1 d
. ı ·· · · b" b k ·ı ı· ı la her sene 3 milvon lira temin edil ehi ledıye doktorları derhal ıcabet ederler. 

e ıye >utçeııının ır uçu mı yon ır:ı-, J • - • ı . . . 
l 

"k" ·ı 1. lırse Jzmir irin çok Acil ve çolı: zaruri Serbest doktodara J::"t:!lınce: •Hıç bır dok-
ya ve a ıı sene sonra ı ·ı mı yon ıraya .. j •. • . 

k 
~ h · k h 1 · · t olrın bu ihtiyaçlar dört ııenede de ba tor arkadaşımıı.ın boy1e bır vazıyet ya-

çı acagını ta mm etme aya e ıstına l · · ı . . . . 
· b" · k" d ~ıınlnbilir Böylece de lzmir üzüm incir ratacagına ihtımal verılemez. Mesleken 

etmıyen ır ım ·un ır. · • . . . 
ŞEHiR FABRiKALARI ve tütün ve sair mahsuller gibi bol gü-j h~psı de !ıa.,ta davetınc ıcabet etmekle 

doktorlarına yapılma$ı ]azımdır. Eğef 
hasta ağırsa, hepimiz meslek haysiyeti 
için müracaatlere cevap verir, gece gUn4 

düzmüş gözetınedn gideriz.• 

BIR BA~KA DOKTORUN SöZLERl 
1 

- Hadisede anlaştlamıyan bir nokta 
vardır. Eğer ortada şayanı ehemm.iy~ 
bir hadise varsa lütfen isim bUdi.rsinlel"· 

Sıhhat müdUrlüğü bunu tahkik eder· 
Keyfiyeti Sıhhat vekaletine bildirir. E-ı 
tibba odası da alakadar o1ur. 

Heın bunu biz, meslek haysiyeti bakl" 
mından lüzumlu göriiyonı7- Bütün dok-. 
loı-lar, en ufak hadise öniinde şaibeler al'" 

tında kalıyorlar. Faraza beni bir hastaya 
çağırsalar, gece, gündüz demeden gide-o 
riın. Bazı varlıklı doktorların gitmedik .. 

leri, hasta müracaatlerini kabul ctnıC" 

dikleri ötcdenberi .söylenir. Bu suretla 1 neşini satmak ve asarıatikasını gö"'termt:k milkelleftırlc:. . . . . .. 

B 1 d
. • . 

1 
k . 

1 
. -

1 
""Uretiyle de bu milyonlnrı aürntle mem Madde ve ıslm tasrihı suretıyle mura- gidenler ve gitmiycnler meydana çık• 

e e ıye reısı yap\ acn ıs erı şoy ece • . . . . . . • 
hulasa ediyor: lcJ:ete iade etıncğe muktedir olur. caat etlılırse, bıttabı hadıse ıle ahıkadar malt ... 

. olur ve tahklk ederiz.. ı 
- Bunlar gara) santral. hal santrnl. 12 MiL YONLUK PROJE 

ADNAN BILGET 

mezbahada yapılacak yeni tesisat. ekmf"_.k 1 
fabrikası, süt fabrik~sı, şehir oteli, gaz Bdc:d;ye reisine şıı suali 'Soruyorum~ ceğini anlıyoruz. 200 .. 000 lira sarfh I~ ı ulan Almanyaya ihracına teşebbiliı edile: 
depoları. sıı ve elektrik i~leri ki st'nevi 12 m"ıl'-•on lı" ·ı b l ~ b"l meydcma getirilecek şehir garajı iki 'katlı ~·ektir. Mezbaha civarında bir hayval\ 

- J ra ı e a~an acagı ı • , 
varidat tahminen 1.200.000 lira kadarldirilcn işler hangileridir? olacak ve ııehre gelen bütün kamyon, pazan kurulacak ve mülhakattnn gele--
tutacaktır. _ Evvela garaj santralı tamamlıva- otomobil ve otobüslerin toplantı yeri ola- cek hayvanat orada toplanarak satı..C, 

Bunun ü:rerin<- belediyenin diğer te-, <:.c.,l:ız. Sor.ra smısiyle hal santral. ek~ek caktır. Belediye programında, şehir hat· çıkarılacktır. 
;ıebbüslerimizle artmakta olan mütead· fabrikası, süt fabrikası, J 00 yataklı şe-1 larını tamamlamak için l 00 otobüs İş· HER iŞ BAŞARILIR 
dit varidatını da ilave edebiliriz ki ye· hiI" oteli, iki yerde gazino, belediye sa-1 letmek için hususi bir proje vardır ki bu-
k • b" . h · • · • d · B 1 1 un. ızım ta mınım~zı ııı~a geçer. u Irayı, lnciraltı plajı ve gn7:İno.,u, bir bu- ııun için icap eden tertibat alınmıştır. 
vnıyette, tutumlu bır belcdıye 750.000 çuk milyon liraya nı:ıl olacak ve yaptı· 
lirasını her sene hu şehrin imarına hnsre· rı1mBkta olan ,ehir kanalizasyonu, yeni 

MEZBAHA 

debileccktir ki, her sene 750.000 lira· d 1 b ki ld · aı· 
da

n on b .. !! senede 12 ·ı 1· 1 k . . ~nz epo arı, ata ı. arın ıkm ı, &«'y- Belediyenin mezbaha hakkında ha-
..... mı yon ıra ı ışı· )"b k db" . . . 1• . . d ı a 11 arşı te ır. lzmır ımar P anının ıırladığı tekamül projesi başvekalete 

nı ıtmam c er. "k 1. k h llA · · ı·L 1 
B 1 d

. "d . . . . I ı ma 1• yu arı ma a atta ıstım aJr. yap· diin gönderilmiştir 3 7000 lira aarfivle 
e e ıye varı at temını ıçın yapı a· k t" 1 l k · il h" · " 

k 
· 1 d k l ·· ··ı • 1 ma · ;gure ıy e açı aca }·enı yo ar, ~e ır ~·apılacak tckam;;Jden sonra mezbaha-

c.ıı ış er en en ·azanç ısı gorıı en garl\J •. d k. b 1 ll f 11 d 1 J .. 

l ıçm e ı aş ıca yo arın as a t an ırı ma- d k" k l · · · ·· ııııntral ve otobüı işlerine ba!!lanmış bu· k l k I I k I . a ı an ardan ıstıfade edılerek gubre • ı ı;ı, ış anın a dırı ması, koni\ tan ncır d . . . . 
lunuyor. Bunu hal santral ve ekmek fab· I k d f l b. dd . I 1 ın~y ana getırılecek, tutkal ımal edılc-

a tına a ar as a t ır ca enın açı ma- k h · · · rikası takip edecektir. Bu aralıkta su ve . . . . . 1 ce ve ve rın sucuk aıhyacına cevap ve· 
ı" ve leşcırı, lzmır şehrının tamamen ve ·ı ek · ·ı· k il · · · · · ·· · 

Belediye reiııinin çok kıymettar İZA4 

hntına teşekkür ederken reia bir nokt11~ 
ya işareti lüzumlu görüyor: 

- Göreceksiniz, diyor. Ne paha5ın._ 

olursa olsun, herkesin beğeı:e_ceği ideal 

bir şehir burada yükselecektir. Çok ..,. 

dinmeden çalışacağız. 1leri senelerd• 
l7mİre gelen bir ziyaretçi, mutlalı:a bt.( 

şehri beicncrek kendi ülkesi için nÜ' 

mune ittihazına çalııacaktır. l 
ADNAN BtLGET elektrik işleri için aynca teşebbüslere de· 1• I b' k"ld . . k h ıı ec tır . ut a ar ıçın ıyı hır mu~ten 

d·ı k . P an ı ır §e ı e le"lcırı, çocu a!'ltan~· 

vam e ı ece tır. · k b k l • h. d L ----------------------• EKMEK FABRtKASI sı. lço~~. oh ım yer en, hl'~ ı~ sta _ı . u-
pa ı yuzme avuzu ve ~e ır tıyatrosu ... 

1 - lhracatçı lzmir • Yani biitün mah· 
Belediye reisimiz, Ankara dönüoü bi· aııllerini en iyi, en ucuz bir şekilde Av· 1zınirde 147 fırın mevcuttur. Bu f,.J ŞEHiR GARAJI 

zc birçok müjdeler getirdi. Bu müjdeler ıupa pazarlarına göndererek memlekete unların son zamanlarda makinele~tiril· Belediye reiai İnJllSına haşlanmak Ü7c· 
nrasında, bize hayal gibi gelen büyük iş· azami döviz temin eden İzmirdir. mi§ olmasına rağmen çektiğimiz müşkü- ıe bulunan şehir garajı planını anlatırk~n 
ler bulunuyor. Fakat cümhuriyet Türki· 2 - Aylarca güneş ve mahtnp yüzii 15.t büyüktür. bunun büyük bir eser halinde yükscle-

T~~AZZ7T~../.("~.ı"-7'.lnQ"ZX/.,/77X7Z.o7../.X77L7.ZL7.XZJ'Z"/.?7_JY.U.:o:ZXJf%%/./7:7Z/~Z/ZYZ7-7I~/.7.f../~T../l 

BiR FELAKET H . . N BiR TORKO .. 

A_rsln·n· terbiyecisi.nin. muavini telaşla e r g u n ~ Aldı beni aldı heni 

b 
iki ka~ın arası 

er ıyecısı yanına gırdı. . N N Yaktı beni kül eyledi 
- Muşterilcrden birini .eı kek aralan -..C'LZZL/.ZIILZZ/"./Y/ZT_.i!IV..LZZZZ7/3:/:/""L7./.Z~ZLZ7J:Jflili&iiY./;ı'////,//.)(.:ZJ'::J Gözlerinin karası 

Yc:di. Ya .. Yazık. f Her gün bir karikatür ~~~~d~u:::iı~~o~ mu 

- Şimdi arıılan hast.ıılandı. kusuyor. 

- Eyvah .. Felaket. 

(MEVLANA)DAN BiR PARÇA 

Gece geçti. Benim ise ne geceden ne 

de gündüzde., haberim var. 

Gecelerim, gündüzlere ı(!ık veren o 

Je\·gilinin yiızii ile pürnurdur. 

Ey cecc! .. Sen o sevgiliden habersiL 

olduğun için böyle karanlıklar içinde 

kaldın. 

Ey gündüz!.. Sen de git o sevgilinin 

ciindü:zünden gündüz olnı ğı öğren l .. :t 

BiR MOB.\LACA 

- Bundan sonra artık sokakta hep sağ kaldırımdan yürüne· 
cek ... 

- Peki sol taraftaki kaldırımlar neye yarayacak? 

e!R KADIN SADAKATi MEVLANADAN BIR PARÇA: 

Adamcağız ölüyordu. Kıırısınn: cEy can Haberin var mı ki cananın 
-Bcın.ı yemin et ki, dedi, ben öldük- kimdı? Ey gönül :Farkında mısın kl 

- Anne. Dış kapının önünden eve h k d ? E l hl ten sonra Lokmanla ev!enmiy~ceksin. ıni manın im ir. ,y ten Tür Ü i e 
hdıır kocam n bir otobil çeçti. Kadın cevap verdi: ile kaçmwk yolunu nnoyrsun. Halbuki 

- O;:Ium. Sana bir milyon -kt"re ııöy- - Mt"rak etme .. Ben NaıJide söz ver· o seni çekiyor. Dikkat et seni nrıyan 
le1J1edim mi mübnliıca ynpma .dıyc. dim kimdir?> 

Güneş doğmuş güneş doğmu1 

O hanımın kö,k.üne 
Devlet konmut d~ .. ·lct konmu~ 
O hanımın başına 
Doldur doldur ver içeyim 
Yarim senin aşkımı 

BiR MANi 

Altın tabakta vişne 
Gel kuzum aı;ka düııme 
Bu a~kın sonu yoktur 
Nafile dile düşme 

BiR BiLMECE 

Ben bir karabıberim 
Kadın budu dideriın 
Patlıcan çıkınca 

Bırakıp ta giderim 

Cevnbı: Salıya 

Dünkü bilmecemiz: ckulab 

Hafızanız 
Kuvvetli mi? --------Bunu anlamak içitı 
şu tecrübelerı yap

mak lazım? 

cHafrzanız kuvntli mi?,. Bunu anlamak İçin aiu bazı tecriibder yapmr 
nızı tavsiye ctmiıtik. Bunlardan saydan İyi muhafaza eden hafızalar hakkın

daki tecrübeyi de buırün Yeriyoruz. 

Y apacağuıız §CY ıu: 

Ap.ğıdaki rakamlan dört kere okuyacaksınız. Sonra aynca verdiiimiz l.ist• 

içinde bu rakamlar var mı, yok mu diye bakacalmnız. Onlar araamda Dk bk1"' 
duklarımwn beıini bulamauanı:ı hefıunız orta ın1yeden aıatr, hepsini bo .. 
Juraanız hafı:tanıı çok kUYVetli demektir. 

Evvela okuyacağınız rakamlar ıunlardır: 

2616 - 9481 - 1243 - 4387 - 1343 - 2661 - 2556 - 3669. 
Bunlan dört kere sıra i1e okuduktan sonra a:azetenin burasını kapatı."1 ve 

ıu rakamlar içinde bunlan arayın. Bakalım kaç tanesini yukarda okuduğunu• 
zu hatll'.lıyacaksına: 

3596 - 3696 - 1334 - 1837 - 2616 - 9481 - 1669 - 4381 -
2661 - 1243 - 9418 - 2956 - 2596 - 9681 - 2316 - 1443 -
1343 - 4287 - 4738 - 6261 - 2143. 
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Y//J ADOLF 
MENJU 

Kırk yaşından sonra 
Hayatta muvaffak oluşunun sırrını hiç bir şeyden 
: ............... 37 .............. .. 
Yasında iken ha-.. 
yattan bıkmıştım. 
Senelerct~ adsız 
bir insan gibi ya
sadım. .. 

40 
Yasında ise bütün 

• 
güçlükleri yenmiş 
meşhur bir yıldız 
olmuştum. 

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

• 

Holivudun tanınmı~ s:ması AdolI 
Menju hayatını şöyle anlatıyor : 

c37 yaşında iken b:tkin bir adamdım. 
Bir ~ene sonra yen:d-:.-n dü!lyaya gel
m~ gibi oldum. 

Niçin mi'! 
Zira hayatta hiç bir ~eyden yıl narncık 

J3znn geldiğin} öğrendim. lnsan bilhas
sa kendi )'3 ından korkmamalıdır. Zira 
bir m!'anın ya~ı geçirdiği seneler :n ~a
ymna değil kendi kıymeti hakkında 

cdindiğl Jikr~ tabidir. !$an ve şöhret 

ıırkc:ısındc.n koşanların hepsi, daha mü
tevazi b;r t<ıbirle hayafüı bir şeye ınu

vaJJak olmak istiyenler kendi kendile
rine şunu sö~·lemt?lidirler : 

- Her geçen sene mU\·affakıyet ta
]iiml azaltmak şöyle dursun arttırıyor. 

Bu inan doğrudur. Zira insan yaşlan· 
dıkça tecrübeleriyle yapabilme kudreti
nin arttığım hi•setmektedir. 

yılmamakta bulduğunu söylüyor 

o·Ao l?HE MEN'JO\J ' 
Yaşını ezici bir handikap teUıkki ede- rak hiç bir şeyden ve bilhassa yaşım

rck her dakika muvaffakıyetsizliğini dan yılmamak jycap ettiğini anladığım 

mazur göstermek ister gibi çok yaşlı ol- gün hayat yeniden gözlerim önün<> açıl

d.tı~und~n bahsed~n adam. kendi kendi-, dı. Hayatım size izah ettiğim nazariye
smı bası!, ehemmıyetsız hır varlık ol- nin hakil<at olduğuna parlak bir mi-
mağa mahkum etmiştir. lnsan bulundu- ld' F b' b b ile Irl-- ~ ı b'ıt . sa ır. ran..ır;ız ır a a • d.LK.la ı 
ğu yaşı gunırla, onun kendisıne hah- _, d ğ if b' kt Al . anneaen o muş za ır çocu um. -
şettiği bilgi ve tecrübe zenginliğıne sa-

ramış, şahsiyetimin bir kat daha küçül
dilğünU duymu~tum. Hayata çok fena 
başlamıştım. Bir çok mesleklere girdik
ten son'"a sinema figüranı oldum. Sene
~ercc adsız hır iıısın gibi ya,..,.dım. Bir 
gün Holivudun bir lokantasında Şarli 

Şaplenin nazarı dikkatini celbettim. Ba
na ilk büyük rolümü o verdi. Woman 
Of Patis filminde oynadım. Bir kaç haf
ta ;çinde şöhretli yıldız oldum. Hatırı 

sayılır bir p;ra kazandım. I1k haftalığım 
yedi bin dolardı. Bugünkü tecrübemle 
vaziyeti daha ;yi anlıyorum. O zaman 

hem de bugünün bir çok gençleri gibi 
muva!fakıyeti sadece bir tfili sanıyor

dum. 
Yine sanıyordum ki hayatta her şeyi 

tayin eden talidir. O bir kerre insaruı 

güldil mü onu muhafaza ebnek için hiç 
bir gayret sarfına lüzum yoktur. Bu 
>.ehabımın kurbanı oldum. Muvaffak ol

dul<tan sonra oyunumu tekrara lilzum 
görmedim. Halle, sinema direktörleri bu
nu hissettiler. llk mukavelem hitam bu
lunca yenilemeğe lüzum görmediler .. 

Holivudda angajman.sız kaldım. Ancak 
Avrupada bir angajman bulabildim. 
Kudret ve kabiliyetime sonsuz bir iti
matla Holivuda tekrar döndüğüm gün 
kapılan kendime kapalı bulmuştum. Gö
rüyorsunuz ya otuz yedi yaşında haya
tı sönmüş, bitkin bir adam gibi idim. 
Bu yaşt<t insanın her ümitten el çelone
si ne kadar güçtür. 

Kendimi yeniden toplıyabildim. Ak· 
törlük hayatıma yeruden başlmnak icap 
ettiğiru anladım. Beş sene evvel beni 

alkışlıyan halk yine o halktı. Ben ona 
kendimi göst.!rebilirdim. Büyük filim 
müstahsillerinden lrving Talbergle bir 

görüşme yaptun. Kırka merdiven daya· 
ml§ bfr insan olmama rağmen yaşıma 

«Artistler ve modelleri» adlı filim ile yeni yıldtzlar arasında 
parlıyan Gail Patrick ayni zamanda çok sevimli ve çok fotojenik 
bir kızdır. 

Beyaz zan bak 
Çinin MandaJay ıehrinin tabii dekorları içinde çevrilen bu filim, esml'.'r 

güzeli Kay Fransiain en güzel filimlerinden birisidir. 
Geçenlerde gördüğünüz Beyaz Melek filminde kudreti eanatltArancsini gös

teren bu büyük artist bilhasaa trajedi filimlerinde İJ!İhar etmi§tİr. Bu hafta 
Tayyare sinemasında Vals Dalgaları filmiyle birlikte gösterilen bu fHmin 
mevzuunu kısaca anlatahm: 

Mari isminde bir kadın ne olduğu bcliraiz bir adamla münaecbct peyda 
etmiıtir. Aralarında derin bir sevgi vardır. Halbuki bu adam müthiş bir ka
çakçı ıebekesine dahildir. Kaçakçılar bu güzel kadının kendilerine teılimi 

ınukabilindc arzu ettiği ıerveti kendisine vereceklerini ıöylcrler. Teklifi ka
bul eden meçhul adam bir bardan batka bir ıey olmıyan bu batakhaneye ıev
gilisini teslim eder. Zavallı kız bin bir türlü fel&ketler geçirdikten aonra kur
tulmağa muvaffak olur. Mandalay ;ıehrine gitmek üzere bindiği vapurda ee.
bebi leli.keti olan adamla karıılaşır. Ve bundan güzel bir intikam almağı ta .. 
aarlar ve hazırladığı zehiri ~timal ehnek üzere davet edildiği çay ziyafetine 
gider. Hmıri Ford kırk yaşına varmadaı> {;n

ıe bir hiçti. Dünya endüstrisinin belli 
boşlı simelarından hiç biri.si bu l'aşa 

gelmeden ünce bugünkü muvaffakıyet
lerini temin etmekle övünemezler. S:
nemada ve diğer bütün mesleklerde ay· 
nl bal vfikldir. 

hip olduğuna inanarak taşımahdır. Ve 
hini hacette bulunduğu y>ştan bir 

dığım U!rbiye beni ürkek, çekingen yap
mıştı. Büyük anam beni çok seviyordu. merhamet edilmesini lstiyen bir adam I ""==----~,....=-------...,.-----------.._.._.._.._.,,.. __ ...,. 

luymcttar alu gibi bahscdebilmelidir. Fakat çocuk ruhiyatından anlamazdı .. 
Gençl:ğ;n geçıci avııntajkrından ziya- Beni daha güzelleştirmek arzustı ile ken

gibi değil bütün kabiliyetlerine sahip 

bir insan gibi onunla konuştum. Sinema 
alemini iyi tanıyan Talbergi iknaa mu
vaffak oldum. Böylece kırk yaşındoın 

sonra hayatım y<!niden başladı. 

de bu tecrübeye dayanmalıdır. 
Sinemada muvaffak olmıyanlar or· 

dusuna katılm~k tehlikesini göze ala-

di siyah seten elbiselerinden bir elbise 
yapmıştı. Bu elbise ile arkadaşlarım 

arasına katılınca onların alaylarına uğ-

Con Kravf ord hergün 
yeni bir elbise yaptırır 

Holivudda herkes bir §eysiyle meşhurdur: Marlen Ditrih bacaktariyle. Kla
ra Bov cinsi cazibesiyle, Greta GaTbo sihiriyle, Cari Kupcr gözlerinin tesi· 
riyle, Lafton gülüşüyle ..• Con Kıavford da bir ~eyi ile me~hurdur: Elbiseleri 

ve çıkardığı modalula ... 

Onun için kendisine cE>ünyanın en fazla kopya edilen kadını) hımini ve .. 
rirler. Bununla beraber, sinema dünyasında moda kraliçesi resmen Kay F ran· 

cii dir. T crzHer modellerini ilk e·vvc:);'i onun iizl!!'rine giydirirler ve her modayı 

resmen ortaya çıkaran odur. 

Fakat, Con Kravford moda kraliçesi ünvanını üzerine almaz. Bununla be
raber, her gôn yeni bir elbise yaptırır. Bundan maksadı, hiç bir suretle, orta .. 
ya moda çıkarmak değildir: clbi~elcrjni başka1arına göstermek için yapbr.
maz: Sırf kendi zevki için yaptırır. 

Bunun için huwsi bir terzisi vardır. Adrian ismindeki bu genç, her gün 
yı1dız1a görüşür. Con Kravford ona yeni yaptırmak istediği elbise hakkında 
fikirler verir: 

- Yapacağın elbise ıöyle olsun, böyle olaun, diye tavıiyelerde bulunur. 
Adrian onun hu:Yunu almıştır: Her istediği elbisenin bet dakikada mode .. 

lini çizer, yanında ça1ıoan diğer terzilere verir: Ertesi gün, elbise hazırdır. 

Con Kravfordun kendi zevki için yaphrdığı bu elbiaeler o kadar güzeldir 
lı.i, ilk defa 111tına giydiği zman, herkes beğenir ve diğer büyük terzi ve mo.

da müesseselerinin ortaya attıkları modalar gölgede kalrr. 

................................................ __ 

A. üç adını ta~ıyan ve Amerikada çevrjlen bir filim fantezi, 
ıarabet ve hafiflik bakımından timdiye kadar bu ayarda çevril
ınit olan filimlere benzememekte ve büyük rağbet görmektedir. 
~eıim bu filmin bir aahnesini göstermektedir. 

«Habanera» filminde kendini gösteren yeni bir Alman yıldızı 
Zarah Leander 

Tino Rossi de 
Holivuda gidiyor 

Fransanın bir çok sinema yıldızları 

gibi, Tino Rossi de, nihayet Holivud 

stüdyolan tarafından d.wet edihnış ve 

bundan üç gün ~vvel oraya hareket et

miştir. 

Aslen Korsi.kalı olan Tino Rossi, en 

kısa zamanda yıldızlığa yükselen artist

lerden biridir. 

Kuğu kuşunun 

ölümü 
Moris Şovaly~ boks 

yapacak 
Istirahat maksadiyle muvakkat bir 

müddet için sahneden çekilen Mori.5 

Şöval~ e meşhur boksör Al Bravnun bir 

boks maçı yapmak teklifini kabul et-
miştir. Yakında bir filim çevireceklerdir. 

Filhakika, daha bun~:.n t:~ ~-.ne ev- .. 
' Bundan bahseden Al Bravn gülerek şu 

ve! Tino Ro5'i P.risin küçük kabare-· sözleri söylemiştir : 

forinde şarkı söylerdi. Bir müddet son- _ Eğer Moris bu müsabakayı b:t.a

ra, müzikhollerde daha müsait bir iş bul- nırsa hakiki şövalye yani boks şövalye
du. Sesirun güzelliP,i yavaş yavaş alaka si o~araktır. 

uyandırmağa başladı. Ve radyo şirketi ır; 

kendisini davet etti. Fakat, ancak bun

dan sonradır ki, Tino Rossi, plaklarda 

söylediği şarkılarla seri bir şöhret ka

zandı. Bu şöhret ona sinema stüdyola

rının kapılarını açmakta gecikmedi. 

T;no Rossi, arka arkaya çevirdiği 

yarım düzine filimde gösterdiği muvaf

fakıyet üzerine şimdi de Holivuda gi

decek ve orada şüphesiz çok daha kar

lı angajmanlar bulacaktır. 

Aile pansiyonu 
Kin filmini çevirmek için Juanvildc 

çalışan ?-fark Alegre, stüdyoda hakiki 

bir aile pansiyonu vücuda getirmiştir. 

Parisin Monparnas mahallesinde, biı· 

çok ressamların, talebelerin yaşadıkları 

pansiyonlardan birinin aynin! yapmış
tır. 

Kin fHmlnin kahramanı Miııel Mor
gan, burada çalışacaktır. 

Marlen'in kızı 
Gazeteler son zamanlarda Marlen 

Ditrichin bir çok resimlerini neşrettiler. 
Bu resimlerin çağımda, sevimli ııan'at

kfırın yanında genç bir kız bulunuyordu. 
Her kes te bunu kendi kızı sanıyordu. 

Meğer bu kız Marlenin dostlarından 
birinin kızı .İmi§. Bu yanılmayı işiten 

sanatkar : 

- Asıl kızım , Lozanch Fransızca tah
sil ediyor : 

Demiş.. Fena hltir değil... ihtimal 
Marlen biraz sonra kızını, Ingilizce ve 

Almanca öğrerunek için Paris mektep
lerine gönderecek. 

Şikago bir daha 
yanacak 

Holivudda, 1871 de Şikagoyu harap 
eden yangına ait bir filim çevrilmeğe 

karar verilmiştir. Bu filim için altmıı1 

milyon frank sarfolunacaktır. Ve bu, 
şimdiye kadar yapılan filimlerin en pa• 
halısı olacaktır. 

Filmin ismi Eski Şikagodur. Sahne. 
lerden bir çoğu Benhür gibi filimlerdeıı 
daha muazzam olacaktır. 

Bu sebeple henüz tatilden dönmiyeıı 
Tyron Pover, Alis Fay, Don Ames, Ala 
Bradi ve daha bir çok tanınmış artistler 
acele Nevyorka davet olunmuştur. 

Adalar Şarkısı filminde 

Şarl Mulen ı·e Ketı 

Da!aııııı gii:tl bir po::ıı 



BÜYÜK VE TARİHİ MACERA TEFRİKAMIZ 
• 

Kadın korsanlar 
-14 - Y2zan : N. ERDAL 

Nakleden: A. öZYAMAN 

-14-

SAYFA. 6 • 

YAZAN : Vicki Bcıum NAKLEDEN : Meti1' Orba!I 

-6-

Projektörler yandı, makineler işledi 

nen emindi. Bununla beraber itirazı 
da bot görülüyordu. 

Sahne başladı. 
Operatörler çahııyor, F erdinıınd 

ve Pemberton kat'§ıbklı ve Ameri
kanvari ili"' llfk ediyorlardı. 

Tecrübe birkaç defa tekrarlandı. 
Sonuncu defa rol icabı F erdinand 

Pembertonu kollan arasında kaldır-

• 

- Ben! dedi. otobüse bineceğinı. 
Sonra arkaaına bile bakmadan 

uzakla§tı. 

Fuller, 
fon etti. 

* Arfilmin rejiıörüne tele-

- Allo .. F ete. Sen muin .. Yahu §U 

delikanlıya bir tecrübe daha yapıve
rin. Ha. Anlamadım. 50 dolarbk fi• 
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Kemalettin Şükrü 76- Yazan: 
Fransayı heyecana veren 

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

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU oldiiriicü canavar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bardas Vasilin planını anlamıştı 
Serserinin planını bozacak, imparatorla beraber barba 
gitmiyecekti. Başvekil buna kat'i olarak karar v~r~işti 

Şimdi hapishanede kaattan yelpaze 

Bardas, Ba§vekilete gittikten son- Yoksa Batvekil hazretleri İmpara: lete zah hqmetanelerı teblıg buyur-
ta derin ve üzüntülü bir dütünceye torun emirlerine kartı gelmek mı mupunuz. 
daldı. arzusundadırlar. Yoksa İmparato- _ Evet .. itin aceleliğini dütün-

Hükümet erkini da onun gibi del- run kendilerini kabul etmemesi için düm de öyle hareket ettinı. Tabii sen 
!alların seslerini duymU§lar, bu ini bir sebep mi tevehhüm ediyorlar. er~ .:2t"hal lizımgelen tertibatı almıt-
ileiitikliiin sebebini anlamak için Bu ince iatibzah sözler Bardası ku- sındır. 
Bardasın yanma kotmut1ardı. Bu ne durttu. Maamafib büsbütün asabiye- Bardas burnundan solur gibi: 
demek, neden icap ediyordu. te kapılmamak en doğru hareket o- _ Evet, dedi. Bütün tertibat a-

Halk, asabiyetle araplarm üzerine !urdu. lmmt§tır. Ancak bu sefer hazırlığı 
ordu sevki için asker toplanmasını Homurdanır gibi dişleri arasın dolayuiyle size mühinı maruzatta 
alkıtlayor, inıparator için Ya§a&m dan: 
dualannı BiZ. ana Hakına yu"'---ltı'yor p k 1 ded' G' 'f . bulunacağım. aı ...., - e a a, ı. ıt, vazı enı yap. - Söyfebakahm maruzatın ne 
idi. V asil, doğruca üçüncü Miıelin 

Batvekil, hükümet erkinuıa im- yanına gitti. 
paratorun iradesini söyledi. Ordu, Bqvekil Bardasm geldiğini haber 
kuvvetli bir ordu meydana getirile- verdi. 

İmİf .. 
- Söyliyeceklerimin ehemmiyeti 

vardır. Onları yalnız sizin duymanızı 

yapıyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6 ıncı 
kurban 

·Genç ve güzel bir 
kız olan (Janin) i 
de katil boğduğu-

ölüsünü nu ve 
gömdüğünü itiraf 

cek ve araplann üzerine yürünecek- imparator: istiyorum. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tL - Acaba niçin geldi, diye sordu. Ve gözleri ile de Vasili İp.ret etti. : Paria, cana var Vaydmanın tüy-

etti. 

Erkin arasında uçuncü Mişelin - Bilmiyorum. Her halde çok lmprator, hayaima kastedeceğine ,!er ürpertici cinayetlerine ait ha-
nibayet zevkten, sefabetten ve eğ- asabi görünüyor. kani olalıdanberi Bardasla bqba§ll berlerle çalkanıyor. Efkarı umu-
lenceden memleket itlerine dönütü- _ Çağır bakalım. Fakat ne olur e yalnız kalmal-tan korkuyordu. !miye heyecan içindedir. Herkes, 
nü memnuniyetle kartılıyanlar ol- ne ohnıız sen yine yanımızdan ayrıl- v H 1 b .. b"yle 1...--n bir halde ona ayni adı vermekte ittifak et-

:ı.ı:::. d' e e ugun ° ou.oı;• ' • 'b'd' L d ·· ı duğu gibi bu ini deği§;..,;;i en l§C ma... ik lmıt gı ı ır: an ru 
ve korku ilıe de kartılıyanlar vardı. "t; e~aaa: ._ , Tahkikat ve isticvaplar devam 

Endiıe edenler timdiye kadar bü- 8q dakika sorıra Bardaa inıpara- V asil yabancı değil dedi. O- 1 ediyor: 
tün ümitlerini Bizansta m1ıtlak ha- torun yarımda bulunuyordu. da' h • .. İ· b'lir • 1 Geçen pazartesi günü, Vaydma-

ve hatıralar yazıyor 

Katilin evinde ve dol<ıbı~da zabıta cıra§tırnııı 11cıpıyor 

KAYBOLAN ISTRAZBURGLU beti içindir. 
KIZ CORUM ORTAKLARININ 

kim olarak tanıdıktan Bardaaa bağ- - Ne haber amca?. Dün verdi- nun yanın eı'fCYl soy ıye ı sı- nın otomobilinin tamirine çağır- Zabıta, Jan veyahut Janin is-
hyanı __ _._ • hab niz .. Beninı duyacaklarım. ı V asil. de 1dıg" 1 foför, otomobili çekmek İçin minde bir kızın da hüviyetini ar1L4- . . Amerı'kal• ıanıı. ğinı emri tatbik ettirdiğini mı er if k - R d Roge Mılıyonun • kukla d "ild' ld" duyabilir. O benım sadece te,r atlverilen İpin üzerinde taze beyin tır.ı.yordu. Bu ız, a!agı en e, d .. J d"' ' k 1 imparator bir eg ı. vermeğe ge m.. 'k' ansoz an 

0 
Kovenin açırı -

ROLO 

uıda Bardaa h dd . b il' ed nazırım değil, aynı zamanda mÜ§ll- parçaları gördüğünü ve bunların Mulhayın~a doğmu~tur ve ı ı ması hadisesinde istiraki olduğu 
Ve onun iateği kartıs Batvekil, i etıni e ı etm en virinıdir de .. Burada kalmasını fay-! hiç fÜphesiz yeni öldürülmüt bir aydanberı de kayıplara karı,mıf- tahakkuk etmittir •. Bunu kendisi 

gibi bir Baf vekil bile boyun eğerdi. cevap verdi: d . ld - .. 
1
.. tı Onun da Vaydmanın altıncı 

Bardas ta kendi taraftarları gibi _ ihtimal ki bana kartı itimat- dalı buluyorum. a ama aıt 0 ugunu soy uyor. ku. d - 1 ld de itiraf etmİf, ve kızın teyzesine 
BiTMEDi E • f" 1 il . rbanı ol ugu an ası ı. b' 

1
• f'd • • t. · şündü. sızlığlnızdan olacak. Emrinizi mil- - - ger fO or yanı mı yona, e erı- Kızcağız, gazeteİerin birinde ?'! ın ıra .~ ~eı necat vermeaı 

d • k tt' ni kirleten bu beyin parçalarının k d • b'r . •1• ına kapılarak ıçın yazılan ultımatom mektubu. Bu ütünce onu ısyana ıev e ı. ı---, 
0 

u u 
1 

ıt ı an 
- Vaydmanın son kurbanlarından u g b' f·· 1 .. d d'"' • " 1 Hayır, boyun eğmiyecekti. E ı • Ed • d Parise gitmiftİ. Bu ilande hafif ve n'! .ır 'tof odr e. gon .~r ıgVını sdoy e< uh_,_ı_._ Dr. g ı ırne e birinin kafasından çıktığı muhak- k ' b'r h'ızmet mukabili iyı· bir mı,tır. a esme gore, ay man imparatorun maksadı m ..........,. kakt o ay ı h.. .. • I h k • • y 

hayatına suikast etmekti. ır. aylık verileceği yazılıydı. O za- usnu nıyet e are et etmıttır. e< 
,. ___ .. ak • • bakika Cenaz~l~r.i kaldıran .~emur- mandanberi kızdan bir haber alı- ni aor~ularda daha batka_ haki• SuU....ı yapm ıstiyen t- !ardan bırısı, zabıtaya muracaat- Fak t V d katlerın meydana çıkacagı mu. 

te VasiJdi. lpıparatoru ilet yapmtfb. Ed • h • • • la bazı mümbim ihbaratta bulun- na.mdamıbthl. ab, ay mlanın hakkaktır v: ilin. b"tü ı· lannı bo cak ırne şe rının ımar B if d • .. evın e u unan azı efya arın · . .. . as u n P an za , . muştur. unun a esme gore, k d' . 't ld • n) ld Leblona gelınce: Damozıi, ca• İmparator!İt. beraber gitmiyecekti.Bu V d k" k'" .. - d k' en ısıne aı o ugu a a,ı ı. . k . • 'k' b' 
araba .~Y manın °' unun yanın a. 1 Katil de onu öldürdüğünü itiraf navara getirm~ ~çı? 1 1 '? 

karan verdikten sonra tekrar - pla""' fi} hazırlanıyor koşkte madam X ... adlı zengın tti' B retle c'nayetlerin sayısı franklık altın bıleziklı kol saati• aına bindi ve saraya gitti. 1 b' Al ··ı · · ak e • u su 1 • im 
ır man mu tecısı oturm tay- altıyı buldu. nı a ıttır. 

Bermutat kapıda yine te,rifat na- dı. Günün birinde bu kadın öldü. Mesele gittikçe meraklı b'r za- Canavara yataklık eden Jat\ 
zırt Vasil ile karfılaftı. Ona sert bir Edime 18 (Hususi)- Kendisini tanıyan _Vaydman, bıta romanı teklini alıyor. Yarın, , Blan da her teJİ itiraf e~it, 
sesle: Edime tehrinin müstıılt- c:enaze kaldıranlan çagırdı vece- daha neler çıkacak daha neler Vaydmana yardımda bulundugu. 

- imparator hazretlerini derhal bel imar planını hazırlı- sedin lsviçreye naklini teklif etti, görülecek belli değil. nu aöylemittir. 
gönnekliğim lazım. yacak olan tehircilik mü- fakat, memurlar vefat keyfiyetini CANAVAR HATIRALARINI (Amelo) sokağında bir lokan• 

Dedi. Vasi!, Bardaain kizgin oldu- tehusısı Profesör Ee;li damgalı bir kağıtla belediyeye y AZIYOR tada çalıtan Miliyonun babası 'da 
ğunu anlamıttı. Kurnaz serseri so- ıehrimize gelınit ve bu İf bildirmek lazımgeldiğini söyle- her feye vakıf bulunmaktadır. Bu 
ğukkanhl.ığuu muhafaza ederek: üurinde incelem•lerine yince vazgeçti. O zaman, Alman Altı ki i i öldüren bu canavar lokanta,. bir caniler yuvasından 

_ Bat üstüne Batvekil hazretle- batlamııtır. mültecisinin ölümünde bir ~ayri vicdan a:arından muztarip ola- batka bır ~ey değildir. (Leblon) rl• dedi. Biraz müsaade ediniz. Ken- Profesör Egli belediye 1 tabiilik olabileceği kimsenin batı- ak .. .. k · . k un katlinden beri vakayı herkes 
, c , gozune uy u gırmıyece yer- b'I' H • 1 k h' dl'lenn' e haber vereyım' • binasında meıgul olmak- rına gelmedi. d b'l"k' .. "ltü'd h t • ı ıyor. atta, o antanın sa ıple-

e, ı a ıs, guru en ra a sız oı- . • 
- imparator aynı zamanda be- ıad ... Edimenin imar pi&- Bu kadının bir şoförü vardı. duğunu, rahat uyuyamadığını söy- rı de teferruatına .. vak~ftılar. ':at• 

. ~ . dır' Mu"saadesiz onun nmın hazırlanmssı en kı- Madamın ölümünden sonra bir 1· k h . b • d b' ron, garsonlar, mu.tenler, hulasa nım yegenım • . d b' . a ıyere apıs ane cıvarın a ır h k J d" K ,. d' . 
• b'lirim' aa b .. zaman a ıtB' e- taksi otomobili satın aldı çalıo.. d k' 1 ak . t' ı er es an o oven ın cese ının 

yanma gıre ı • _
1
..,_ • y o a ıra am ıs ıyormuf.. S Kl"ddak' k"' k" d' B. ıf • le • eb'lin' cea..... maya batladı B 1 b b k k • .. en u ı o• un mer ıven ır amca s at~y gır• ı ı- Tel<irdağ 18 (Hususi) · ununa era er ço aa ın go- it .. "ld""" .. bT d 

niz. Fakat bir Batvekil sıfatı ile ken- Tak , L lk Bu toförün, o zamandanberi ne rünüyor, kağıttan yelpazeler ya- a ın~. gomu .~~n~ .'. ıyor u. 
r ya run "

11 

ınma oldug"u, nereye gittig"i anlatılama- pıyormuf. Vekillerinin talebı' ile ,CLoblon),, olduru.ldu.kten •.onr.a dl'lerın' e haber vermeden müsaadele- · d · G-eral K'''"' Dirik Trakya va!ileriy!e. k t ki 1 1 b 
' programı ıun en gıine .., "- mıt, kendisinden bir haber de alı- kendisine hokka kalem, kağıt ve- rızan em çıçe erı .. 1' ~me 1 ••• 1•1 rini almadan kinıse huzurlarına gire- biiyiik bir hızla tatbik edilmel<tedir. U- ile bir çok yerlerde olduğu gibi bur_ada t ·ı · t' B .. • 1 perdeye sarılmıt, Noyyıye golü< 

namamıs ı. rı mıt ır. unun uzenne ye paze- .. 
1 

.. f' p d · b b MT 
meBardz. "zl 1 y il rn\DDi Müfettit General Ki.zınt Diril<'in da halka, mekteplilere Trakya, Ege ma- Bir gece Tiez mezarlıg" ı civarın- leri bırakmıt, hatıralarını yazma- ru m~,t~· er eyı a a 1 ıyoıt 

aa, alet saçan go ere as e bu kalkınma hareketini ve timdiye kadar nevraları ile Trekyamızın kalkınma fa- da ensesine bir kurtun sıkılarak ğa batlamıttır. ve~~~~. 1' b I I d be • I ~~il, aynı soğukkanhlıkla devam batlanan ve b.,.nlan iıleri bütün Trak- aliyetlerini, htanbulda açılan biiyiil< Ta- öldürülen toför, Markofa pek çok Bunları yazarken arasıra göz- k : dn .~~~'..ay~ ~ak rı b'?' 
etti: ya ball<ma yakından tanıtmak mabadi- rih !<urumu kongre•ini ve İstanbul Lüle- benziyordu. Şoför ne oldu 7 Yok- !erinden iri damlalar dökülüyor- k ~n a a ~?""t' ;::r u. . a~ı'9 

-Aldıgun" emir bu. Zannederinı le meydana getirdiği filim atölyesinin İt- burgaz asfalt yolunun açılma töreni fi. sa onu da Vaydman mı öldürdü? muf. Canavar ağlıyor. Fakat bu ımb~I po 1t~e . a d veHrmlebyukı . 1' 
ban · · · .. ritmi' • B tahk'k t t' · d ı 1 d"k ..... .. 1 k b 1 na ı ege ırmıyor u. a ı za• İntparator hazretleri a bu emri lelilmeai Vebbi Kayaya tevdi edilmİftit. 1ıntlen go•te ııır. aku,t ı a ne ıcesın e an atı a- . ~ tüdg~·ıgob~ ~~bar~ kur d-:n.:_rı bıta, perde kumatının nereden 

sizin de yanınızda verdi. Vehbi Ka,.a millettifliğin •eyyar ıİnema31 G. Ş. Tunalı c ır. ıçın eın , ıç sup eaız en ı eu<I· alındığını öğrenmek için 
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den 

• niz kenarında buldum. Am .. şi~.l!ye "3- Yerden bir t.aş alarak nasıl attı ise ejder- reyim de göresin diye ağzını köpiirtüp fazla fabrikaya, çamaşırcıya mü-
dar bilmem ki sizi kim doğurdu. 1 hanın aklı başından gidip t.aş başın.. de- ateşler saçarak oğlana saldı=. racaat etmi,ti. HALK MASALLARI Bunlar ıki l:ardeş saçlarnu ~!arını 'ğer değmez olduğu yere düşer. Oğlana: Oğlan canını kurtarmak için ejderha- SARIŞIN KADIN KiM? 
yolarak: ı -Eokeksen bir daha vur. nın koluna sarılıp bir nara atarak kolu-

- Eyvah, bizim anamız sa~ ve çoban Derse de oğlan: nu öyle çeker ki kopardığı gibi yü.z adım Çetenin azaları arasında bir d, 
kulübesınde otursun da biz burabrda - Beni annem bir kerre doğurdu. öteye atar. de sarıtın kadın olduğu anlatıl< 
duralım. Deyip geçer gider. Ejderha da oracık- Ejderha ölmezse de hiç davranamaz. mıttır. Bunun her halde (üçler) 11 

Diye ağlaşıp haykırışırlar. ta geberir. Oğlan yine yolu bırakmayıp - Bizim canımızı yiyen malımızı da aruıra refakat eden ve ıahte pa• 

Evvel Zaman 
Karı koca her ne kadar çocukl.ırı avu- dumıaz gider. Gide gide ana.sının bir ge- ~sin... saport düzen Morisle dolap.11 

cezz7,,zırrrvr/3# lup sustururlarsa da oğlan : ce yattığı dere kenarına gelince: Diyerek yuvarlana yuvarlana gidip (Klot) olmadığı muhakkak .. 
- Ben dunnanı. Elbet varıp anamı - Şuracıkta bU"az oturayım.. bir dağ dibinde bir deliğe girer. Vaydmanın ceplerini dolduran 

içinde 
arayıp bulacağım. Diyerek bir ağacın dibine oturur. Yo- Oğlan: muhtelif pasaportları ve vesikala• 

Dedikte kız kard~iııi orada Lırakıp, la çtktığı zamandanberi edamakıllı bir A ba b d lıJd , rı tedarik eden Moristir. (Klot) un 
1 dan d ka "d 1 - ca u e ene var. 10 1 d b 1 k" k k ka e kapısın c;arı çı r gı er. dinlenmemiş ve o uzun zaman uyuma- . · yaf arın a U Unan uçü I• 

Durmayıp o kadar hızlı gıder ki sanki mııı olduğundan oturduğu yerde üzerine . D'.yerek delikten başını sok"." bakar zının ifadesinden bu kadının bu-
uçan k"'l'." .~!le yetişemez. Çünkiı .'.ü· 1

1 
bir ağırlık çöküp uykuya dalar. kı blr merdıven.. Hemen aşağı ıner. BU" lunabileceği ümit edilmektedir. 

yasında gordugu zaman annesı ona m ıe- Meğer 0 ölen ejderhanın bir kardeşl de ne görsün, büyük bir saray .. Içinde Sen zabıtasına Strazburg polisi 
de olduğunu söylemiş imış.. ı varmış. Onun öldüğünü habet' alarak yok yok.. tarafından gönderilen bir haber· 

Sözü kısa keselim, baş ağrılınıyalıın. ğ"- b 1 k . . d ,., __ .... 1 Oğlan bu sarayda öteyi beriyi gezip de, Mülhaymda kocasiyle beraber 
l o rdnt arayıp u ına ıçı.n a5ı.cn-t ~ arı 

Masallarda tez gelir, oğlan bir gün beş . 1 t k 1 ·'-- V •1 ldu"-· duruııken bir oda açar. Bu odada güzel ikamet eden Jan Bert Keler adlı . ın c ere yo a Çl.4dr. e og anın o 5 ..... 

-4 

Soluksuz ejderha 
·· ._. • k ı· s· d il d 1 kandinnak isterse de Lu iki kardeş o ge-yuz Kışıye arşt ge ır. ır e. masa ar a 

· ·· b ı ·· alarmda asıl ana! ırının oldut.u tez gelır. bunlar on dort on cı yaş anna t"e ruy _ ~ 
· · ·ı k •~ d ı oba kulu'"besiru gorüp C<•hanla ve an-geldıklerınde og an me tepte arııta a" a- Ç n -

· il ·· 1 da -öyleşirier Sabah-ıiyle oynaşırken çocuklar bunun pehli- nesL e ruya arln .3 • •• 

vanlıh hor oyunda üstün olmasını kıska- leyin uykudan kalktıklonnda ıki kardej 
n1rlar ve ona kızıp: 

- 1-laydi oradan anası babası belir
ıiı. piç .• Nereden geldin .. Sen o babanın 

rani Ahmet ağanın deniz kenarında bul
iuğu çocuk!iun. Demeleri ile oğlan bun-

gıin yol gider. Ne açlık ne korku tanır., r bir kızın bir taht üstünde oturduğunu bir kadının geçen eylul ayından· G .. ·· b. · d d 1 d 'd 1 yere ge ır. ı. k 
birbirlerine: unun ırm e ağ ar arasın a gı erconl . . . görür. Ve görmesi ile beraber can ve gö- ueri ayıp bulunduğu bildirilmit· - Ben bu gece bir duı g;irdiirn. önün.e yedı başlı bir e"derha ÇLkar. Her Baslıtı vakıt yerı zelzele gıbı sarstı· t' 

- Ben de gördüm. ııe kacl.ı.r korkmazsa d~ böyle bir hayvan l ğından oğlan uyanır bakar ki öldürdüğü nülden !Işık olduğu gibi yere duşer bayı- ırBu kadın, gazetelerden birine 
go.nnedı'ğı" ı"ç"ın acaba bu ned;• d "ıye şa- 1 ejderhanın ikisi kadar bir hayvan. Göre- lır. Kız da böyle bir yiğit şimdiye kadar 

- Seninki nasıl söyk. ~ bir ilan vererek Pariste bir it ara. 
- Be>n de öyle gördüm. şar kalır. nin ödü kopar. görmediği için o da fenalaşırsa da ejder- dığını yazmıt ve eylul sonlarına 
Dl.yerek ru""yal~rını anl,t.rlaı·. Bakar- B eı"derha hemen og·•lanın olunu ke Halbuki oğlan öyle olur olmaz gürül- haların öldüğünden haberi olmadığı için d - d . . . dan mahzun olup hemen anasının yanına ~ " u Y - Oıtru a oraya gıtmıftir. 

viderc·k ağlar ve çocul<ların kendisine !ar ki ikisinin de rüyaları bir, Bunun serek karşı durur. Oğl·an da evden çık-ı tülere pabuç bırakan takımdan olmadığı onların korkusu Üe eyvah .. Şimdi bu yi- Vaydmanla münasebette bu. 
piç dediklerini söyler. üzerine oğlan anlar ki çocuk'~rı~ söyle- tığı vaıkıl yanına silah almaın~tı. Hemen için yerinden kalkıp ejderhaya karşı gi- ğidı burada görecek olurlarsa işin ne ol- tundu mu? Bu muhakkak görülü. 

,\nası dikleri yalan değil, hemen babasma va- ejderhanın kendisine karşı geldığini gö- der. O da; dugunu anlamadan ikimizi de öldürür- vor. Çünkü zabıtanın, canavarın 
- Yok u~lunı. Oıılaı· so:o:ı yalaı. söy-ı rıp rüy.ısını söyler Adam da ne yap.sın: rünce anasının acısından kuvvetli bU" 1 - Benim kardeşimi öldüren sen ol- !er, der. kötkünde ele geçirdiği ena me-

leın~lcr falan dıye hır takım sözleri~ - Evet, çocuklarnn, del'. B~n sizi de- nara atıp dağ taş zangır zangır sallawr. malısın. Ben de seni bir ökli.lrilş öldü- -BITMEDI- yanında kadına ait bir pasaport 



ımı.ı. 

e rbı 
aponlar ilyon Ü uslu bir 

sahada ayrı bir hü .. me u uyorlar a ve ga 
çok içerilere çekerek baskınlarla yormak, Bu ·Çin taktiği Japonları sen' • 

JID modasına yine ha ·mdir 
Bcrlın, (l k kanun) 

(Bcrliner Lokal - An
r.cıgcr) gazetcs" Na.-ı

J.t ıı n sukutunun Çın
d ı bütün hnrp man
z rnsını dcğiştirecc

r, n ·, çünkü J, ponla
nn bu baş şehri nl
dıktan sonra Çine ar
tık «Vnhdctli b;r idrı
re) e t!ıbi bir devle+, 
d ye bnlrn11yacaklıırı

D!, Tokyo hük.Umeti
n·n de Çjn merkezi 
hıikümetini artık t. -
mmıyacağımı Pekinde 
muhakkak nazariyle 
bakıldığını. Çin.in Ja-

zaif düşürerek 

ponlar tarafından zapt Ye1.iden kuntlan kııklaT hii-
v~ işgal edilen bUiün kümetinin baslan Çinin ink1-
:mmtaknlarında-ki bu- lUptan evvelki imparatOTltık 
.r.ılar ccman yekfuı ba§vcıkili ve JaponlaTa sadık 
100 milyon nufusu ih- uir Çin gcneralı 

mağlup etn1ektiı· 

tı,·a etmektedir- muhtar hükümet te- şöyle tebnrüz ettirmiştir. nu ncşretmekt~ir. Bu 
şekküllc.-ri vücut bulmakta ve bu tcşek- POLlTlK ORGANİZASYON rildiğinc nazaran Amerikan efk:lrıumu-
küllcrin Japon makamlariyle müzake- m:yesinde Japonyanın sulh bozguncusu 
relere girişmekte oldu'klarını yazarak .Japonlar gen~ Çin ülkesine sür'atle sayılmakta ve emperyalist bir devlet 
<Çin hilkilmet mc:rıkezinin Çankinge girerek zaptcttiklerı yerlerin politik olarak başknlnnnın hesabına genişlemek 
nnkli dahi bu imparato:rıluğun Parçalan- organisza .. ~onunu da derhal yapmışlar- istediği ve kendisinden başkasının men
masına mani olamıyacalı:tır> diyor ve dır. Yukarı Mongolistanda ve Çin Tür- faatlerine itibar etmediği söylcnmekte
Çinde merkezi Mkimiyetin inhilfılinc kist.anındaki Sinkiyangda ve Vladivos- dir. 
r it bir teşhis koyuyor. tok sahil eyaletlerinde büyük mikdarda INSANLlK BORCU 
ŞARKİ ASYA PROBLEM! kıt'at ve malzeme iahşid etmiş ve lngil- Cıhanın biri mütecaviz, diğeri de-

\ tere ile Fransayı J a~ny:ya karşı ken-

1 

mok.rat ve sulhperver olarak iki kısma 

Nankinln Japonlru- tarafından znpt ve 1 dl tarafına çekmek ıstemış olan Rusya- ayrıldıgı fikri Uzak Şarkta kopan hnrp 
ıc:gnlinin Avrupa Uzerindc husule gc- nm plfmları Yukarı Mongolista.nın Jn- '!ile Amerikadn hayli revaç bulmuş olup 

ponlar tarafından sür'atle kapatılması .. . 
1irdiği tesirleri mütalaa eden cNachtau- . M 

1
. t d b" T d 1 t bumdaki kuvvetli politik teşekkullerın 

~gabe> dahi Almanyanın "arkı Asyndıı ve ıç ongo ıs an a ır ampon eve •W • 1 h' d 

Kürk, bu senenin modasına ha
kimdir. Hakikaten en sade elbiseler
de kullanılan ufak, ~hemmiyetsiz 
kürk parçaları onlara bir başka gü
zellik veriyor. 

Bu sene, kürkten yapılan yakala
ra, garnitürlere çok, pek çok ehem
miyet vermek, dikkat etmek lazım
dır. Zira, cinsleri o kadar mütenevvi 
o kadar mulıteliftir ki .. Sonra öyle 
hünerli, sanntlı yapılmış modeller 
var ki insan bunlara baktıkça şnşırı
yor, hangisini seçeciğini, hangisini 
yapacağını bilmiyor. 

Mantolarda ve tayyörlerde en zi
yade yakalara dikkat olunuyor. 

Binaenaleyh, hiç tereddüd etme
yiniz. Sandıkta, sepette sakladığınız 
en küçük parçalardan bile İstifade 
ediniz. Bu parçalardan çok güzel 
garnitürler yapabilirsiniz. 

Şüphesiz, bu parçaların nasıl ke
sildiği~i. birbirlerine nasıl eklendi
ğini biJirsiniz. Parçaları tüyleri alta 
gelmek şartile bir tahtanın veya ma
sanın üstüne gerersiniz, iyice gerer 
ve püneslerle tutturursunuz, bir te
beşirle modelinizin resmini çizersi
niz, keskin bir ustura ile kesersiniz, 
değil mi~ .. Parçaları, birbirine ekle
mek için sıkı ve muntazam bir (ek
leme diki~i) ile dikiniz. 

Y AKAN1N FORMASI - Haydi, 
kürkçüye gitmezden evvel dolapları 
ve sandıkları bir yoklıyalım. Bakınız 
işte güzel, bahriye biçimi bir yakanız 
var. Sandığın dibinde atılmış, kal
mış, bu sabahlık bir mantoya ne gü-
zel gider 1 Hele şu, dolabın alt gözün-

den çıkardığınız geniş pelerin ne ka· 
dar yumuşak, ne kadar düzgün l Yal• 
nız tüyleri biraz yatmış. Soğuğa kar• 
şı bundan iyi zırh mı olur? Y aJnız, 
kürkçüye vermek, tüylerini düzelt• 

tirmek ister. bu da biraz para ile o• 
lur. Meğer sizde neler 'Varmıs da far
kında değilsiniz. Şu şarpayi ne diye 

dolaba attınız. Güveden korumak 
için bir kağıda bile sarmamışsınır., 
küçük bir parça naftalini bile esirge· 
miş siniz .. 

. Halbuki ne kıymetli kürk bu: As
tağan. Bu senenin modası, herkesin 
arayıp ta bulamadığı şey. Yazık de· 
ğil mi ona!.. 

Soğuktan çok mu müteessir olu· 
~orsunuz? ensenizi rüzgardan sak
lamak mı istiyorsunuz? .. Mediçi mo• 
deli bir yaka yapınız. Bu yakalar, 
mantoya dik.ilir. iğreti"de j·apılır. 

İsterseniz boynunuza tilki bir boa 
sarınız. Pahalı gelirse, tavşan deri
sinden bir boa al~nız. Fakat, tüyleri· 

nin uzun olmasına dikkat ediniz.Bu, 
ucuz olmakla beraber hakiki tilki bo
alardan daha az güzel değildir. 

Güler yüzlü müsünüz.? Burnunuz 
biraz sivrice, bakışlarınız manalı mı? 
Kürkten kelebek şeklinde bir fiyan• 

go kullanabilirsiniz. Bel kısmı hafif. 
çe dar, klasik bir manto için bundan 
daha güzel bir garnitür mü olur?. 

Bronşitten, nezleden mi korku· 
yor sun uz? Mantonuzun yakasını 
gayet enli yapınız. Cep ağızlarmi 
da unutmayınız. Zira, kürksüz cep
ler boyasız dudaklara benzer .•• 

':.' k ı ü · cı·· .... 1 .. dıger dc\'lctleti de Japonya a ey ın e uru ması zerıne suya uşııru muc:-
tür.> .. kendi s.ıflnrına iltihak eltirmeğe çalış-nncak sulhun tesisinde alflka ve men· 

faati olduğunu Y-azarak Japonlarla Çin
lilerin blrblrjyle na.sıl anlaşacakları on-

ların kendilerinin bilecekleri bir mesc-
ledir diyor. Jngjltere ~e Fransanın ~ar
k! Asyada ekonomik ve politik menfa-

AMERlKADA JAPON ALEYH- tıklan görülüyor. Bunlar bu suretle 
TARLJCI aradaki ihtilafa Amerikan bcltımından 

cnha f::ııln bir ehemmiyet vermt'!k, bu-

(Berliner Tageblatt) gaıet.esi de Amc- nUJı fikri kıymetini arttırmak ve Ja
rikadaki antijaponizimden bahis oıa-1 ponynya karşı mücadeleyi bir «insanlık 
rak Ne:vyork :muhabirinin bir mektubu- ~tıorctı~ gibi göslerme'k ~stiyorlar.:ı> 

Yüzünüz kızarıyorsa ne 
yapmanız lizımgeli;r? 

;ıile.rinin milhim bir kısmını miidafaa 
etme-k mecburiyetinde olduklarını, oro
<laki vaziyet hakikaten ciddi bir tehli-

ke arz.edecek olursa bu mecburiyetin 
mübrem bir şekil alacağını, fakat ~im
dilik şark! Asya problemi karştsında 

ortaya nazari bazı meseleler atmakt.oı 
Jıiç blr. Avrupa devleti için mana olmıı
oığm1 yazarak diyor ki : 

AVRUPANIN NOFUZU 

•Japonların bir zaferinden sonra şar
;Ki kıyada - Londrada zan ve tahmin 

c-dildiği gibi - yeni değişiklikler vukuu 
halinde Avnıpanın omdaki ~üfuzu da
ha 7.iyade kınlncak ve bolşevizm tehli-

kesi baki kalncaktır. Bu tehlikeye kar
§ı ise Japonlar şarkta yegfüıc emniyetli 
bir faktördürleu 

ÇIN RlC'ATININ SEBEBLER! 

(Westdcutscher Beobachter) gazetesi 
Çınin tabiyesini mevzuubc'lhi.s ederek 
Çin mahafilfucc Çin muharip kuvvctlC
rinin ric'atlerinin Japon · kı{'atını daha 

--=--=---•w---·--------------------
Dünyada neler olu yor 
••IPl•••l•~ll&f~P•lllP•ll•••••••••&•aaaıaıaıtll•alllaall• 

ALMANY ADA ÇOCUKLARA GECE YARISINDAN SONRA 
KEMiK TOPLATIYORLAR TIYATflO 

Berlindcki mekteplerde çocukl:ırdan Gelecek rıy Pariste yeni bir ~"Y başlı-
evde yedikleri e'tlerın kemiklerini top-1 yor. Gece yarısı tiyatrosu. 

Leke cıkarmak 
' 

ne demektir? 
Bütün lekclNi çıkaracak Lir tek ma<I-

de yolt ur. Yağ lekelerini çıkaran mad
deler, mcselfı mürekkep lekesini çıkar-

]ayıp getirmeleri isteni~;or. ı Bu 1~y~Lroda tcmsilleıe gece yarısı~-
Bu harcketJn başında bir kız mektebi <la, yanı saat gece 12 de başlanacak. Nı.s

bulunmaktadır. Her mektepie tatbik c- betc1 kısa ve çnbuk hareketli piyf',:sler maz. Mürekkep lekesini çıknranlnr da 
dilen bu usulle, Tcşrinis:oni cyı zarfında tercih olunacak. Oyun, perde arası veril- ynğ lekesine kıuşı tesirsizdir. Bundan do
ll8.748 kilo kemik toplanmış, bu rakam meden, iki saat devam edecek ve saat 
bir ay cvvclisinc nazaran 40.000 kilo bir 2 de bitecek. 
fazlalık göstermektedir. Böyle gece yansı tiyatro oynatmağa 

Bundan başka halk ta kemikleri top- acaba niçin lüzum görmüşler'! Tiyatro 
}ayıp hükümctc vcrmcğe teşvik edilmek- müdürü bunu şöyle izah ediyor: 

layı her nevi lekeleri çıkaracak bir mad· 
de nramnyınız. Böyle bir maksadla ha
riçten d~ hiç bir ;ey satın al:nayınız. 

Ku~aşlardaki lekeleri çıkarmak için 
}alnı:- bir terkip kullanmak ta çok defa 

tcdır. Bunun için neşredilen beyanna.: - Bu suretle, gece 12 ye kndar d.ğer 
mede bildirildiğine göre bu kemikler tiyatrolarda çalışan en iyi aktörfori sah- :r.arnrlıdır. Çünkü bnzı maddeler vardır 
gliserin, olein, sabun, yağ, matbaa mü- nemize toplamak ka1 

:· olacak. ki pnmuk menıucaln tesir etmez, fak:ıt 
rekkebi, kimyevi ceza, yazı makinesi F:ransanın en büyük artistlerini gör- iplikleri tahrip eder. Bundan do]nyı bu 
şeridi, ve saire gibi birçok madd,.lcrin ınek için de elbette uy. ' ı· ı I: • e !c- hm:uslarda dikkatli olmak lazımdır. 

Yapılmasında işe yarıvacaktır. cek insanlar vardır. J Leke çıkarmnk ne demektir} ___ ... __ _ 
Leke çıkarr.1:-l· ~u mapalcrd'ln hirinc 

Kadınların en çok 
~ikayet rttikleri ~ey

lerden biri burunlrm
nın kızarmasıdır. Yüz 
tuvaletine ne kadar 
dikkat etseniz knmı
zı bir burun bütün 
güzelliğinizi mahve
<1t:cek bir şeydir. 

Burnun kızarmasına 
sebep en fozla !o
P,uk veya !loğuk rn 

ile yıkamaktır. Bun
dnn başkn, burun kı
:ı:armaııınn daha ziya
de kanı zaif veya kan 
dtvernnı muntazam 
olmıynn kimselerde 
rnstgelinir. 

Çare; Evvela, eo
ğuk hn\•alarda, tuva
letinizi y.ıpnrken yü
:.oünüzü sıcak . ııu ile 
yıkamak Hizımdır.Bu 

rnunuz yine kıror----o
AMERiKAN CUMHUR REISI 

DELİLER ARASINDA 

KARISININ öLüStiNCN CA1v1E
KANDA SAKLIYOR sclir: mnktn devam edi-

Amerikan Cumhur reisi B. Ruzvelt 
son günlerde hastalarunışu, ve yakında 
mniiliynt oltıcaktı. 

ı - Çnmur ı:;ibi bir mo:dc!~ r. - 1 n.l· yorsa bunun sebebini 

rnk kaldınlır. kanınızın \'eya kan 
2 - Lekenin rengi, ltullanıl:m mncJ- devranınızın znyıf ol-

ınasında aramak ia

ıiyade memleket içlerine çekmek sure
tiyle onların geri ile ~uvasalatlan~ı 
sahil UssUnden uzaklaştırıp güçleştir

mek ve ayni zamanda onları küçi!}t 
harplerle ''eyn baskınlarla zayıflatmak 
gıbi sebeplere istinat cttirlldiğ~i yaza
rak diyor ki : 

Fnknt, Amerikan <levlet adamı herşey
dcn faz.la, hükümct işlerinden uzak ka
lacağından müteessir. Diyormuş ki: 

Fransrunn Knn şehrinde tar;p bir Ba
ron vannış. Karısiyle beraber mesut 
bir hayat yaşadığı kö.şkünde yine, .şimdi 
ölmiiş bulunruı karıs"yle beraber ya~ı
yormuşl delerin tesiriyle, giderilir, renk görün

:ı:ımdır ki, o zaman bir aoı.;tora muraca ut etmehsınız. 
mez olur. 

JAPONLARIN YEN! HEDEFLERi 
- Hnric! siyaset geceleri uykumu ka

çırıyor. Günde on iki saat düıŞündüğüm 
oJuyor. 

•Bu taktikle istihdaf edilen maksada Ruzvelt
1 

bu işlerden baş alabildiği za-
uhışılıak mbmkün olup olmı'-·acağı c:üp-
h )

"eli J :ı man ekseriya, bir sergiye gider. bir mil-

Baron, karısı öldüğü ı.amr.n, onu kö~
künün bahçesine gömmek müs~adesini 
alıyor. Bunun üzerine, Baronesi mum
yalatıyor. Camdan bir 1abut y<ıpt)rıp i

çine koyuyor ve bahçede deri?? bir laht 
kazdırarak oraya bırakıyor. 

Sonra lfıhdın üzerine btiyi.ik bir abide 
diktiriyor. Fakat bu fıbide aslında bina-

3 - Lekeyi vücuda getiren ~ey, mc-

sela benzin ile muamele edilen yağ le-

kesi, benzin tarafından eritilmek ve bir 

kuma~ vaaıtal5ile r-ili~~ek suretiyle kal
dmlmış olur. 

Boyları kısa ve uzun 
olanlar nasıl giyinmeli 

e ı r. Çünkü Japonkır elyevm Jangsc- . . .. . 
nın bı"r t k ka d . 

1 
esseseyı gezer. Geçenlerde bır gun ti-

n ım ra ve cmıryo u ınu- . . . ~ d r Ve ı· ·ın· -1 a""' ·· ·ar 1 r B n • • marhnncyı Z'yaret etm.ş. KoıTuşları ge- 1 
• ç ue .,..nsor v aı · aro ' S ğ l / ? 

vru::a~alarının h:ıkimidirlcr. Memleketin zerken gülmeğ~ başlaınıc:. ., · 1 karısını görmek istediği zaman bu asan- 0 an naSl SO yu ur• 
1çfonne kadar ilerlemiş~olan Japon tay- 1 Sormuşlar: ~ sörle, kendisi aşağıya iniyor, karısı- Soğan soymadan şikayet drruyen ka-

Boyunuz kısaca mı, 11akın uzun görün
siin diye yübek şapka ko>·mayını7. 

Bu; boyunuzu yükseltecek yerde çeh-
~ nre taarruzları ise JapQJl· baş kuman- nı yukarıya çıkarıyor. Bu suretle, dın )·oktur. 
l ı .. - Neye güldünüz efendim? 

t :ın ıgının yalnız Nımkinin zaptını n:- . bahçede karısiyle beralıi?r :rin ... ~i ~ün- ıcnizi knbnlnştmr, çirkinleştirir. 
h i b h d f · . Cevap vermış: . - Ellerim çizik, çizik oldu, 

hetinizi biraı: uzunca yapınız; gece, siyah 
t.ı:ten bir eteklikle giyebilirsiniz. 

Bu sene kuşak çok moda. Bunlar! is• 

terseniz bizzat yapabilir:oıiniz. Bir fött 

pnrçnsı alınız. Üzerini renkli yünlerle i'• a ır e c ıttıhaz etmış olmayıp ta- , .. . . : lerıni yaşıyormuc:. Boyunuza göre şapkalar seçiniz, dnh.1 
' rruzu son derece şıddat ve si;r'atle de- - ) ıne boylc bır muesseseyı ,gezer- o Pnrmaklanm, çeteleye döndü, gi.izel görünürsünüz. Akşam şapkalarınız 
V"'ffi ettirmek istedıg· ini .. t . l ken başıma bir hadise gelmişti. ·Kapının ISTOK.HOLJ.ıJ..J_, >'. ~· ._ u • .., ZiYAFET! y k k 1 lf'yiniz. Fötrden çiçekler kesip üzerine 
• gos crryor.> 1 , . . . . . - n ·o ·usu " pek snde olmalıdır. Saçlalarınızm buk-

(D A If) t 
. d • önünde bir deli gördi.ım. Selfım verdi. Her sen~ Isvcç nıtademısının o yıl ıçm c·· l . d \ . - dikseniz de olur. Bunun her iki ucuna 

er ngr. gazc esı e Şlrki-As- I -· .. r. 1 oz enm ::1 aıınrme an 1 r scgan Jelerile a b k b" ·· ll"k -htıl~" . a;ı-· . . B n de selfım verd:m. Sonra bana dedi- vcrd.gı muk.ıfatları rı.lanbr t:>pı<:.nırb.r. 1 on aş a ır guze ı. vermege birer delik açınız. Bu deliklerden gec;İ• 
)'1 r • .ıının şım ı~ı vazıyetı hakkında ı B . 1 d d b N 1 .. k~f so)·amıyorum.. -·• K k ı b. · ı ·ı· · ·· 1 b" ., . rak b . Ier ki: cS lam verılecek nc1am deifildi o: ugun er e e u S?ne ! oe mu a atını rwışınız. ısa ııp n ara ır çıçc c ı ı!Jtı-
mucmc ır w. vır yapa • unu krokı- A k d"" d" . d li ~ k ı kazannnlar Isvcçln m"rkczin::le toplan-! Hok;katen soğan soyarken gözler yn- rebilirsiniz. ıeceğiniz ipek gnytnnln kuşl\ğı sıkıp gev• 
l rlc t~v7.ih etmiş ve politik durumu da 1 anızı c;n r orunu sız~ 1 n. çı ar- - şctebilirsiniz. clı' mış lmlunuyorlar. şımr. Parmaklar ciz.ılir. Kokusu da uzun Tüylerden, tuglardan vazgeçiniz.. 

E t ı t d N 
t l ··k~f t f ·ı 1 Rugan isknrpinleriniı.i parlatmak için 

~ ... __ ........ __ ...a....:ı,... .... =mı::a ...... 

bulunmuştur. Üzerinde resmi de 
vardır. 

Simdi, Vaydmanın bu kadını 
öldürüp, öldürmediği kö~kte bu
lunan kadın elbise!cr:nin buna ait 
olup olmadığı ara~tınlıyor. 

Diğer taraftan, eksperler, Jnn 
dö Koven'in boğulması iç;n b~l
lamlan haYlunun (Miliyon) a a"t 
olduğunu müstantii?e ~öy!emişler
dir. 

-=-- u op n ı a O;Je mu u 0 mı .zı {, rnüddrt elden çıkmaz. Oku)ucularıınıza Akşam eldivenleriniz kısaca, çantaln-
iOO KERRE BOYüTüLEN INSı\N kımya içtinrn:yat V;! ed_b'yat ~abasında bundan l.urtulmal::m için çok kolay bir rınız ufakça, elmaslannız da sadece ol- sütle yıkayınız. Kuruduktan son~a bir kn• 

al. nl r .diinyıuıın d:Jrt kös-11'ntl •n g. le- t d - · mnlıdır. dife parc;asile parl. tınız. Sarı iskarpin1e· 
Vi)•a nı d k p k · -oo , rey , . l\'t' e ecegız. 

n 1 o. tor ı ın'"am / Kerre r k birbırl riy! • t. nıı;mış olur \'e bera- • b z? bü.> iıltcn bir mıl,.roakcp ke~fetmi;:tir. Bu 1 b k l j Soğ~nı. i;i su dolu bir tencerede so- Uzunca bo) lulnr, uzun konçlu eldi- rinizi siyaha oynm k mı istiyor sunu 
"k k ) b' · b k ld - ı eBr J e~eaiyc:r er. k" l yunuz. ~onrn suyun içinde bir:ız sıkınız. ''enler, büyiikçe çantalar kullnnabilirler. Ondan kolay ne 'ar? Fildişi kınntıla1I 

mı ros op a ır ı;ısnna a 1 ıgı zaman u zı.} et, o s0 ne tıpta va ımyac a j 
hir kilometre uzunlugunda dnmı:ırları ka- kimler kazandı ise onlJrın h:ıkimiyeti Çık .. rınız. Şayet, eldiveniniz ) oksn i~i bi- I Kısaca hoylulnr. 4:prcnsen denilen } akınız, t'İynh tozlarını beyaz sirke i1o 
lın borular halinde görülmektedir. Ame-1 altındadır. Mes"'la bu s-neki zlyafrtte ıirdıkden sonra ellerinizi bir );mon kab11- roplan giymdidir. Bellerine bağlıyacnk- karıştırınız, suluca bir hamur haline ge• 
Jiynt olacak bir adam n hasta ofon uzvu hep vitaminli maddeler yrne::ek. Çünkii ~u ile snhunla oğ-uşl.lrunuz, güzelce yıka- lan kuşak kendılerinc daha iyi yakışır. tiriniz, küçük bir fırça ile iskarpinin ii:z.e• 

bu mikroskopla 700 l:crre bü) ük bir hal· I bu sene tıp ve kimy~ mükfıfatları ins..'l- yınız Parmaklarda çizgi olmaması için Sade olunuz, güzel görüneceğim diye rinc sürünüz. Anilinli boynlım kullnnına• 
de cürülec('k ''e doktorl:ua biiyük hir nın h:ıyatını gençleştıren maddeler iize- de bir az dikkat kafidir. Acele elmeyiniL kendinize ynkı§mıyan şeyleri yapmayınız. lyınız. Ayakkabılannızı çürütür. Haratl 
ko! vlıl; tenıi;ı edecektir. 

1 
rinde tetkikat yapmış fılirnlere verildL Yavaş ynvaş kesiniz. Ta,>yöıünüz siynh kadifeden İı;e cc- eder. 
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Kezban Teyzenin Armagan! 
Yazan: FUAT EDiP BAKSI 

Kezban teyze, orta boylu. irl yapıl1, esmer bir dul kadındı. T cmiz bir kalbi 
vardı. Çocuğu yoktu. fakat tatlı sözleri ve güler yüzü ile bütün mahalleye 
analık ediyordu. Hayatını çamaşır yık.ayarak kazanıyor, kimseye muhtaç ol

madan geçiniyordu. Kezban teyze. binbir felilkctini gördüğü ve yalnızlığının 
acıanı çektiii hayata karıı daiına neıeli ve lakayt görünürdü. Felsefesi ba
ıittiı cNe olacak, ölümlü dünya bu .. Derd çekmeye değer mih 

* Çok geçmeden kara günler çattı. Düşman, anayurdun en güzel yerlerine 
elini kolunu sallayarak giriyordu. Bu acı haberler Üzerine Kezban teyzenin 
ne1e9ioe yavq yaVAJ bir elem örtüJmeğe başladı. Metelik vermediği haya
tin her acısına katlanırdı ama, yurdun elinden gitmesine dayanamazdı. Bu

nunla berahcY her vakit olduğu gibi dört yana ümit ve teselli da~ıtmayı ih

mal ebniyordu. 

* ( ... ) yi de Framızlar i,gal etti. Caddelerde düıman çizmelerinin nalça 
sesleri, hava1a.rda cılız hançerelerin borizan gürültüleri yü~seliyordu. Evle· 
rine kapanan halk, felaketine ağlaııyor, ümitsiz çırpınıyordu. 

lıgal alr:p.mı Kezban teyze hasta yatıyordu. Kara haberi, duvardan &th· 
yarak gelen komıularından öğrendiği zaman. solgun gözlerinde toplanan ya,
lar, çizgili yanaklarına yuvarlandı. Fakat bu tees•Ür çok sürmedi. Eski nilc
binlii\ni yaratmıya çalııtı. 

Kezban teyze; ertesi gÜn yataktan lr.allctı, yukan odaya çıktı. Pençereyi 
açb, gördüğü manzara kendieini olduğu yere mıhladı: Bir gün önce hükümet 
ltoııaiının üıtüııde dalgalanan canım Türk bayrağının yerinde çeoitli renkle
rin karı11ğı büyük bir bez parçaoı sallanıyordu. Bir anda bütün nilcbinliğini 

kaybetti. Neden sonra ti. uzakta sallanan bez parçasını parçalamak. itter gibi 
ileri atıldı. bunun mümkün olmadığını anlayınca elini göğsüne attı ve yırt<ı.

madığı düfltlan bayrağının yerine gömleğini parçalamaya baıladı. 

* KezbaA teyze, uykusuz geçirdiği hir gecenin sabahını sevinçle yaptl. Bü .. 
tün ııece düfilndüğünli bulan bir bolıtiyardı. Çabuk çabulc giyindi, çar11y3 
çıktı. 

Çar,ıdan alacağını ald~ evine döneıek iJC bqladı. Her gün boı saatlerinde 
elindeki ifle ujrqıyor, yanık memleket türküleri çağırıyordu. Aylardan •on
ra bir lfÜıı, bqladıiit iti bitirdi. O gece, yakın lcomşulannı toplayarak bir 
meTlid okuttu. Kimseye birl"Y söylemiyor yalnız: cDün gece Mu•tafa Ke
ınall rüyamda gördüm; yakında muhakkak sizi lcurtaracağıml• müjdesini 
verdL Mevlidi bu eevinçle okutuyorum, diyordu. 

* Mustafa Kemal, çok geçmeden yurdu düşmandan temizledi. ( ... ) deki 
Franaıd.at da arabayı çekip gitmi~lcrdi. O gün kara yağız Türk süvarileri, 
çmar yepdı komutanlarının ardınd,, ( ... ) ye giriyorlardı. Bütün kalpler, çıl· 

ııın bir tevinç içinde bayram yapıyordu. 
Kezban teyze, koltuğunun altında taııdığı bohçası ıle meydanlığa doğru 

gelen atldann önilne çık.ti. Sevinçten hüngür hüngür ağlıyordu. Kahraman 
komutanın yanına yaklaıtı, atını tutarak: cOğul, dedi, eana bir armağanım 
varf» Heyecan •esini düğümledi. Kısa. bir duraklamadan sonra devam etti: 
cŞ... bohçadaki bayrağı, kendi elimle bugün için işledim. Türk ordusunun bu
günil yaratacalını biliyordum. Ne olur, adağımı yerine getirt Bayrağımı, hü· 
kümet konağına çekiver, dalganlandığını gözlerimle göreyim ... > 2 

............................ 
Yazan : Mlşel Zevako 
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Rövcni bu )'ÜZükten Pardayanı Papa-~ Dangolem Viyolcttanın ııerili bulun· 
nın gOndcrdiği murahhas zannetti ki bu Juğu salibin dibinde dermanatz yerlere 
ınurahhas gelince bir i,arct üzerine orada' yuvarlanmıştı. Pardayan salibin üzerine 

hazır bulunan heyet F av•tayı terk.ede .. - atıldı, kuvvetli kollariyle onu sarsmağa 
' c~klerdi. Bu yüzüğü Papa Pardayana ve yerinden çtltarmağa ç.alıştl. Bu esnada 
' Senrok tepesi değirmeninde yaptığı hiz.. bir ihtiyar aağelini havaya kaldırmıo gc· • 

mele mük&fatcn vermişti. Rövcni tekrar liyordu. Kardinaller, peıkoposlar daha 
etti: büyük bir hararetle Papaya mahs,,. ilahi 

- Emirleriniz dedi. •Öylemeğe koyuldular.Yalnız Fanta dim 
Favata telilı içinde bağırıyordu: lc1ikpuruyordu. Gözleri Sik.at Kentin göz .. 
- Bu adamı yak.alayınız:. RöveniJ lerine çarptı. ~apa üç parmağını kaldı-

Muhafızlar 1... Ne yapryoraunuz > Yoksa rarak F avstaya bağırdı: 
hepiniz hain mi kesildiniz} - Diz çök. kibirli kadın! 

Pardayan bir laf aöylemiı olmak için - Hayır, hayır bu baJ ancak cella-
Röveniye ıu cevabı verdi: dın baltası önünde eğilebi)ir. 

- Emrim, §İmdilik ıu kadının tevki- Bu sırada ıiddetle oallanılan oalip ye-
fidir. rinden çıkını~ yere yuvarlanmıştı. Kızca

ğızın ellerini ve ayaklarını bağlıyan ipler 

çözüldü. Şövalye elini Viyolettanın göğ
•Üne dayadı. Şarl Dangolem de yerlerde 
sürünerek Viyo1ettaya doğru geliyordu. 

Zavallı delikanlı ıevgilisinin öldüğünü 

unıyordu. Ve kendisinin de onun yanın
da öleceğini düıünüyordu. Parı:layan bir 
çıilık kopardı: 

- Yaşıyor dedi. 

F avsta sararmış ağzından köpükler 
saçıyor, ne yaptığını bilmez bir hale gel
miş bulunuyordu. Tabtından inerek Par
dayana doğru yürüdü. Bu sırada Kardi
ııaller bir ilahi olcumağa baıladdar. Kar
dinallerin sesi biraz evvel nuıl Farnezi 
korku içinde titretmiı iae bu dakikadıı 
F'avsta aynı vaziyete dü~müştü. Okunan 
ilahi papa\a.ra mahaus olanı idi. Gözle
rinden ate,Ier fırlıyan F avstayt kendi 
mııhafızlan tutuyor ve bu muhafız alayı· Şarl etrafına bakındı, ayaklan dibinde 
nın arkasında peskaposlann aes!eri yük- f L.eonoru, o k~a .. mantosuna bürünmüt 
seÜyordu. Bu canavar kadut hakimiyeti i olarak yata: gordu. Önce onu _tanıyama~ 
elden bırakmak istememekle beraber dı. Bu dakıkada o, anasını bıle tanıya· 
yeis ve ümitsizlik içinde bai'tnyordu: mıyacak bir halde idi. Fakat ölünün iize· 

- ihanet ettiler, ihanet.. rine eğilerek mantosunu aldı, onunla sev· 

Bu aırada sebze bahçcsin;rı a9ağlS1n- gilisini örttü. 
elan bir boru öttü. Otuz kiıiden ınürek- Kulağında çınlıyan cYaşıyor!• keli
kep bir müfreze göründü. Hrzlı adımlar- mesi idi. O kadar kendinden geçmişti 
la ilerliyorlardı. ki Pardayanı bW. unuttu. Kızı kolları 

Favata: 
- Dük dö Giz diye mır~dandı. 

clat imdat Dük dö Giz diye baiırdı. 
Kardinal Röveni İ9e : 

im-

- Kajeton l Cevabını verdi. l=>a.pa 

Silcsı Kent geliyor dedi. 
Favata gözlerini semalara dikti. için

den lanetler okuyordu. 
Muhafızlann birdenbire Fav•tayı ya

kalamağa koşmalarından hayrete dü,en 
Şövalyt- kılıncını kınına koydu. V c ken. 
di kendine söylendi: 

arasına alarak manastır reise.sinin dai
resine doğru koştu. Onun önüne hiçbir 
kimse çıkmadı. Gözleri sevgilisinin sa
rı çehresinden ayırmıyor, onun nefes 

almakta bulunmasını gönnekle heye
can duyuyordu. Büyük kapıya geldiği 

zaman kuvvetini kaybetlj. Gözlerinin 
önüne bir perde çekildi. Elleri büzül
dü Kızı tulm'lk lçtn çabalıyor, ayakla
rının ali ından sanki toprak kayıyordu. 
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45 00 

selden müfrez 4 parıel Nu. lı 67,75 M.M. arsa 30 49 
> 5 > 5 lt lt 91,25 » > > 41 06 
> 6 > 6 lt » 65175 lt > .. 29 59 
.. 7 .. 7 .. lt 71,50 > .. .. 32 18 
.. 8 " 8 .. .. 115,50 .. .. .. 51 98 
> 9 ll 9 » ,. 62,75 .. .. > 28 24 

1130 Köprü Şehit Nazım sokak 19 taj Nu. lı ev 350 00 
1137 3 üncü Karatat Mısırlı C. 154 taj Nu. lı ev 50 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine talip çıkmadıiından 
16/12/937 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bıra· 
kılmıfbr. ihalesi 27 /12/937 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. (2276) 

iz mir 
den: 

Liman işletme müdürlüğün-

1938 takvim yılı içinde limanımıza gelecek mazot veya kömür
le İfler vapurların yükleme, bof&ltma, aktarma amele itine ait 
eksiltme muamelesi 23/12/937 pertembe günü saat on bete bı· 
rakılmıttır. isteklilerin müracaatleri ilan olunur. 4455 (2277) 

1 LAN 
Bayındırl1k direktörlüğünden: 
(9996) lira (54) kurut acın tutarlı sanatlar okulu demirhane 

yapı11 15 rün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekli· 
!erin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat 
ve müteahhitlik belgeleri ile birlikte 30 birinci kanun 937 per
fembe günü saat 11 de lzmir Bayındırlık direktörlüğünde müte
tekkil komisyona batvurmaları.. 4414 (2283) 

L. HOMSI VE ŞOREK.i.SI ŞlR- 12/937 tarihine tesadüf eden pazar· 
KETt TAsftYE MEMURLUöUN- teıi günü ıaat on bet buçukta açı!C 
DAN : arttırma suretiyle yukanda yazıll 

Tasfiye edilmekte olan L. Hom- olan yerde satılacaktır. Bu arttırma 
ıi ve türekuı tirketine ait ve lz- 1 birinci arttırmadır Bu arttırmada 
mirde Mimar Kemaleddin caddesin- mallara verilecek bedel takdir olu· 
de Akseki bankası kartısında otuz kı t' ··zc1e ,_;. L •• ini 
dku 1 • d nan ymeınyu ye.....,~ 

o z numara ı magazanın epo- b im 'ki • ık arttırın 5/1 f 
unda bul "t dd't kal l . u azsa ı ncı aç a ı s unan mu ea ı ıp arı- . . .. 

le ve teferrüatiyle birlikte iki adet 9~ .~rih~e teaaduf eden çartamba 
çini yapmağa mahsus makina, kü- gunu aynı saatte yapılacaktır. Ve bu 
çük ve büyük, aynalı, aynasız lava· arttırmada mallar en çok bedel ile 
bo, on adet (Pisiuar) alafranga por- talip olanların uhdelerine ihale edi. 
ıelen hela tqı, büyük ve küçük mü- lecektir. Satıf peıin para iledir. Det. 
teaddit taban camları, mantarlı pas- !aliye resmi alıcıya ait olacaktır. Ja. 
pas, porselen ve nikel kağıtlık, ha- teldilerin malı'.imu olmak üzere ili.ıı 
sır fapka vesair menkul mallar 27 / olunur. (2275) j 

Komutan, bu kızıl bayrağı işleyen r.ıübarek elleri öptil, Ve bir süvari ko1 .. 

turarak Kezban teyzenin isteğini yerint- getirdi. Biraz sonra teyzenin bayrağı, 
ufuklara glilünuiyerek dalgalanıyordu. 

- Eğer şurada geçen şeylerdt"n bir 

~ey anlıyorsam Allah beni kahrı»ain.Pik 
Vik bize,;Viyolettayı pğ V< saliıın bulaca- #-... im!' ................................................. ~ 

O ııUn halk. bu büyük Türk !tadınını kollan liotünde taAıdı. Kezban tey
~enia adı. o eü.nden sonra cMemlckctin Ana!lı"t oldu. Kezban teyzeyi ak!!am 
evine ııetirdikleri zaman çok yorgundu. Sevinçten ha•talanmı~ gibiydi. Gı-

nif ve derin kalbine sığmıyan. ne,C3i, onu yatai'a serdi. \/c ne yazık ki 
{ ••• ) run kurtulu~an bir hafta kadar sonra güzlerini hayata kapadı. fa• 
kat kapanan bu ıözler, arkada lı:alrnamrşlardr. 

Kezban teyzeyi toprağa verirken, hükümet kon:ğı üzerinde dalgalanan 
bayraiı ailar gibi çırpınıyordu. Dönüıte kara ırünlerde işlenen bu sevinç yüz
lü. bayra.fı, cKezban teyzenin armıtianı> diye Büyijk Kurtarıcı Mustafa Ke· 
male gönderdiler ... 

FUAT EDiP BAKSI 

i!ımızı temin e:tınişti. 

lZMtR tKtNCt iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Eminin Emlak ve Eytam banka
sından ödünç a.ldığı paraya mukıt.
bil bankaya İpotek eylediği lzmirde 
Göztepe tramvay caddeainde 743 -
613 numaralı eve bahçe kapısından 
girilince dar bir medhalle evin ka
pısından içeri girildikte bir taılık 
üzerinde solda bir ve kar§ıda diğer 
bir oda ve yanında dar bir aralık ve 

tZMIR lKtNCt iCRA MEMUR
LUöUNDAN ı 

Abdurrahman zade Hüseyinin 
Emlik ve Eytam bankasından ödünç 

lzmir lnglllzce lisan 
t'carl muhabere 

Dershanesi 

ve mutbak ve tulumba ve hela ve yu· 
karı çıkıldılrta bahçeye nazır iki oda 
ve kartısında bir oda vardır. 3000 
lira kıymetinde olan bu evin geçen 

aldığı paraya mukabil bankaya ipo- CENDELI BtNASI, OST KAT Nu. 
tek eylediil lzmirde Mahmudiye BiRiNCi KORDON 

12 sene yapılan satl§ı 2280 sayılı ka· 
nuna göre geri bırakıldığı halde bi
rinci sene taksit borcu muayyen va
desinde ödenmediğinden bu hüküm 
ortadan kalkarak evin yeniden mül
kiyeti açık arttırma suretiyle ve 844 
numaralı Emlik ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya mah· 
ıua olmak tartiyle arttırması 16/2/ 
938 Ç&rf&Ill.ba günü aaat 14 te icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

caddesi eaki Balık pazarında 18 nu- Kültür direktörlüğünün re•mİ ruhsatı-
maralı maiazanın sağı 17 ve solu nr haizdir. · 
19 v~. a~kası .25 num~lı mağa~- lnııilizce lioan ve ticari muhabereyi 
larla onu sekiz metrelik sokak ıle halka en ucuz ıeraiıle öğretir. T edri-
mahduttur. Mağaza iki katlı İnfa .. 
ed

'lm" 'k ahh b' • . k sat erkekler ve kızlar ıçın ayrı ayrı ve 
ı ıt ı en mu ann ırıncı a- "d . 1 • .. . 1 d .. t'" d .L.. b" d • dah mu avım erın musaıt zaman arın a ya .. 

tın us un e -rP ır aıre a 1 
ili.ve edilmiftir. 900 lira kıymetinde pı 

1
" • • • 

olan bu mağazanın geçen sene yapı- T ahıillerını muvaffakıyetle ikmal 
lan salıtı 2280 sayılı ka.nuna göre edenlere kültür direktörlüğünden tll!

ııeri bırakıldığı halde birinci sene dikli diploma verilir. 
ta.kait borcu muayyen vadeainde Orta mektep ve lise imtihanına gire
ödenmediğinden bu hüküm ortadan cek olanları lngilizce deroinden hazırla
blbrak mağazanın yeniden mül- mak için sınıflar vardır. 
kiyeti açık arttırma suretiyle ve 844 Derslere yakında ba~lanacaktır. Kayıt 
numaralı Emlak ve Eytam bankası için Jimdiden müracaat edilmesi. 
kanunu mucibince bir defaya mah- h. 3 1 - -4 ( 2 2 7 4) 

ıua olmak fUtİyle arttırması 16/2 F.,'9:'~"!"~~~-~-.. -
938 çarfamba günü saat 14.30 da Kulak, Boğaz, Burun hastalık-
icra dairemiz içinde yapılmak üzere lan mütehassısı 
bir ay müddetle satılığa konuldu. Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: 

No: 36 

Birinci Beyler 

Telefon 2310 

Bu arttırma neticesinde aatl§ be
deli her ne olursa olsun · borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müıadif olması hasebiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
tıranın üzerinde ihaleai yapılacak
tır. Satl§ 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından ikinci arttırma 
yoktur. Satıt peıin para ile olup 
müıteriden yalnız yüzde iki buçuk 
delli.liye masrafı ahnır. 

Bu arttırma neticesinde satıf be
deli her ne olursa olaun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği · tarihten 
aonraya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
tıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satıt 844 numaralı Emli.k ve Ey
tam bankaaı kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından ikinci arttırma 
yoktur. Satl§ J>C§in para ile olup 
mü,teriden yalnız yüzde iki buçuk 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını itbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte me-

Evi: Göztepe tramvay cadde- muriyetimize bildirmeleri icap 

delli.liye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarlann ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki 
lıaklannı hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını iıbu ilin tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
raln miisbiteleriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder, 

Aksi halde h 

si 992. Telefon: 3668 eder. 
1-26 ( 481) Aksi halde hakları tapu sicilince 

..&:ı\&Af mo&.r malum olmadıkça paylatmadan ha-
malı'.inı olmadıkça payla§madan ha- riç kalırlar. 4/2/938 tarihinden iti
riç kalırlar. 3/2/938 tarihinden iti- baren tartname her kese açıktır. Ta
baren f&rtname her kese açıktır. Ta- lip olanların yüzde yedi buçuk te
lip olanların yüzde yedi buçuk te- minat akçesi veya milli bir banka 
minat akçesi veya milli bir banka itibar mektubu ve 37/1608 dosya 
itibar mektubu ve 37 /1168 dosya numarasiyle lzmir ikinci icra me· 
numarasiyle İzmir ikinci icra me-I murluğuna müracaatleri ilin olu
murluğuna müracaatleri ilin olu- nur. 638 

Kadın Fantazi Muşambalar 

Erkek Yağmurluk Gabardin 
sm ................. : ........................... .a .. • 

Pardesüler Gelmiştir 
Tasarruf Haftası Dolayısile , 

····••································ ~ ······································ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SÜMERBA 
YERLi MALLAR PAZARI 
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tZMIR TiCARET MAHKEME-

SiNDEN: 1 
öKSORENLERE VE 

GOcOS NEZLEU:RiNE KATRAN HAKKI EKREM 
Banka Komerçiyalc ltalyanaya 

İneıhun olup lstanbul Asliye birin-ı1 
ci hukuk mahkemesince satısına l::ı
rar verilen ve Alsancakta Devlet 1 
demiryolları binasında be§ numa
ralı ardiyede bulunan 40 milimlik t 
294 adet ve 32 milimlik 286 adet ı 

m ;z;:a::w:s a H ••w•c *C20 w 

. ve on milimlik 93 demet ve 12 mi
Umlik 39 demet ve 14 milimlik 1 7 
demet ve 16 milimlik bir adet ve 
20 milimlik 108 demet ve 25 mt

limlik 28 demet yuvar~ak çubuk de· 
mirler 22/12/937 çarşamba günü 
saat onda binniyabe naip huzurun- · 
da açık artt rrna suretiyle ve yüzde 
iki buçuk dellaliye rusumu mÜiteri
ye ait olmak üze:e satılacağından ta
lip olanların o gün ve saatte Alsan-

1 cakta Devlet demiryolları 5 numa
ralı ardiyede hazır bulunmalan ilan 1 
olunur. 

4456 {2278) 

IZMIR BIRJNCi iCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Emin Kuraklamn ölü Hüseyin 
varisleri Hasna, Sakize, Zeynep ve 
Öıncr zimmetindcİ.i alacağından do
layı tahtı hacze alman 133 ada 7. 8. 
9. 1 O parselde kayıtlı ~refp~ cad
desinde 592 ve 5~2/1 numaralı e\'-
velce iki dükkan iken bilahara or
tadaki duvarın kaldırılmasiyfc bir 

&P AU&Dicat_ &W dükkan haline ifrağ olunan ve ha
len içerisinde manifatura müsteciri 
bulunan bir bap dükkanm 2000 lira 
kıymeti muhammene ile 25/1 /938 

1ZMtR AHK.AMI ŞAHS1YE 
SULH HUKUK HAKIMLlötN
Df.N: 

Mahkemece terekesi tahrir \'e 
tarihine müsadif gafı günü saat on 

tesbit edilmekte olan ölü Lo!~antacı birde açık arttırma suretiyle satılı-
ğa çıkarılacaktır. Bu arttırmada sa- Süleymanı:l müt~am'f bulunduğu 
tış bedeli muhammen kıymetin yüz- Tuzcu mahallesi lkiçeşrnelik cadde-

sinde 347, 349 numaratajlı dültkrm de yetmiş beşini bulmadığı ta' ::füde , . 
1 

• • 

en çok arttıranın taahhiidü baI;i ka!- 1 ve se ız o :.ayı havı g<ı.yrı menkul 
mak şartiyle satış on bes gün daha 1 emvalin;u-ipoteldi bulunması doh
uzatılarak ikinci arltırme.ı;ı yısiyle mahkemem;.zce satılmasmn 

tarihine müsadif çarşan:ıba P,Ünü sa- karar vcrilmişt:r. B:r;nci c.rltmnatı 
at on birde yapılacaktır. Bu nrttır- , 24 kanunusani 938 tarihine müı!a
mada dahi satış bedeli muhammen I dif pazartesi günü saat on beşte 
kıymetin yüzde yetmİ§ beşini bul- mahkeme salonunda icra edilecektir. 
madığı takdirde en çok arthrana iha· Bu arttırmada yüzde yetmi~ be!İ 
le olunacaktır. nisbetinde bedel verildiği surette 

lıbu gayri menkul üzerinde her en cok artlırana ihale edilecek, ak.ti 
hangi bir şekilde hak talebinde bu- halde en çok nrttıranın taahhüdü ba-
lunanlar işbu ilanın tarihi neşrinden ki kalmak şartiyle ikinci arttırması 
itibaren yirmi gün zarfında ellerin- 8 şubat 938 tarihine müsadif saıl gü
deki vesaikle birlihte daireye rnüra
caatleri lazımdır. nü saat 15 te yine r.yn1 mahalde ic

ra kılınacaktır. Bu &-ayri menkUI 
üzerinde he.k talebinde bulunanlar 

Aksi takdirde haklan laou sici
liyle sabit olmıyanlar paraların pay
laJmasından hariç bıralulacaklardır. ellerindeki reımi vesaiki i!e birlikte 

5/1 /938 tarihinden itibaren !art- ve yirmi gün içinde mü:-acaatleri la
name her kese açık bulundurulacak- zımdır. Al.si halde haklıı.rı t:ıp':.I sici
tır. lince nıalfü:ı olmadıkça payla§ma-

Yüzde iki buçuk dellaliye mü,te
riye aittir. Sah§ peşin para ile olup 
taliplerin yüzde yedi buçuk pey ak· 
çesini veya milli bir bankanın itibar 
mektubunu hamil bulunmaları la
zımdır. 

Radyo Meraklı a·.- na 
GRAETZOR 

Markalı Radyoların 1938 modelleri göriinüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği • zarafet evsafını hep birden arzc

der. Radyo almadan -Bir defa :::örmek- dinlemek sonra kare.r ver
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık ~ramofonfo.:-ırnız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Ome~a ticarethane~i ittisalinde 
owa• •WMI 

Emlal( ve Eytan1 Bankasından: 
Esas Nu. Yeri 

11 •12 İzmir Karşıyaka Donanmacı 

Nu. sı Nevi Depozito 
T.L. 

Mah Salih Pasa Caddesi 39 Taj Ev 900.-
lzahatı yukarıda yazıİı ga}Tİ menkul 25/12/937 Cumartesi gü

nü snat on birde talibine ihale edilmek üzere pe.in bedelle art
lırmava konulmustur. 

lst~kli olanları~ yevmi mezkiırda hizasında yazılı depozito 
akçesini veznemize yatırarak arthrmaya girmeleri ve yanların-
da birer fotocraf eetirmelcri. 9--.19 4310 (2206) 

4 *'L • , 
mı~~;~~ 

·5MAKiNA 
3WARiKA~~~~1 

?A.ttpCbd 
t:DEfı1• 

SATIŞ Yf.Ri: 
• , • .. "' # 

SAHiBiNiN SESJ - IZMJR 
------~•~a~"""""~---=~-~==_...•.,....wı_..,..,..~~w...,.... ... ---. -==----------

SAMAN lS'KELESi (Büyük Kardiçalı Han) 

~ ~~~ .. 
' ""'-"-..... ~ 

. -~~~.,I 
~~~ 

Böbrek, karaciğer ral1atsızlıkları-
na, haz!msızhğa karşl en jyi ve 

şifalı maden suyudu~~, 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yenı lznıir eczanesı TELEFON : 2067 -----·--· "~ ·-= ~, ........ . . 
i~ ... ·~ ·:> .. ·,_ .. ··~">"' "°O.: '~-; ~···:.-·!!r.._ __ ,·. · 

1 Z Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi .. 
Şitket:n Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyar~, Köpekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalar1m havi h~mevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mall!'rı Avrupanı!l ayni tip 
men!llcatına faıktir. 

'"re lef on No. 221 l ve .:J097. 
1\·lgrat adresi: Bayrak Jzıuir 

ew 

.. 

iCABINDA 

GONDE 3 KASE 

ALINABiLiR. 

isim ve markaya 

dikkat .. Taklitle-

rinden sakınınız. 

··--== ---
Kendinizi üşütünce .. 
Başvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır . 

G R 1P1 N· 
Soğuk algınlığına, baş nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı• 
ga, üşütmekten mütevellid bütün 

ıstıraplara karfı bilhassa 
müessirdir. 

GRIPIN 
En şiddetli baş ve diş ağrılarinı 

derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, sinir, romatizma ağrılarinda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

E -L E M • ı 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de sütçülük aleminde büyük şöh· 
ret kazanmış ve en verimli maki· 

ne olarak tanmm14tır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

AYNI FABRiKANIN: iz.mir umum satış deposu: 
MIELE BlStKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MlELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telgraf: 

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

&mm:m~LE•Ralm···sa • 

HOFHERR - SCHRANTZ - CLA YTON • SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makinaları fabrikası 
Mamulatından 

MAZOT TRAKTöRLERI 
Muaddel 25 ve 40 beygirlik son sistem mazot traktörlerimiz 

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

Satıf 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 

RAHMt KARADAVUT 
Halimağa Çar,.ısı No. 31 

tZMlR 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. 

Yapılış itibariyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd· 
det yanması "ve bozulmaması bu fenerlerin şöhretini artbrmıttır. 
Bekcilere, Polislere, bağcılara, rençl:>ere ve her kese tavsiye ede-
riz .. ~ UMUM DEPOLARI : . 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüınü lJ:z. lJdemi,li .. 
lstanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şıı. 

. ·. . , .......... 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins l.ömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktad1r. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

encümeninden 
lzmir ve mülhakatı ilk okulları için 200 ton sömikok kömürü 

17 /12/937 tarihinden itibaren on be• gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuttur. 

3/1 /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 4900 liradır. ilk teminatı 368 liradır. 

Bu ite ait tartname Kültür Direktörlüğünde her aün görülebi· 
lir. isteklilerin ihale tarihi olan 3/1/938 Pazartesi günü saat 9 dau 
12 ye kadar encümene müracaatleri. 

17-22-26-31 4401 (2260) 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE. LINIE Vapur Acentası 
G. m.b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN 
IONIA vapuru 21 birinci kanunda 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
Tlıe Export Steamship Corporation 
EXMOUTH vapuru 11 birinci kllnun

da bekleniyor Nevyork için yük alacak
tır. 

EXlRIA vapuru 24 birinci kanun
da bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

CARLTON vapuru 31 birinci kanun
da bekleniyor. Nevyork için yü alacak
tır. 

STE ROYALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

ROYAL NEERLANDAISE 
KUMPANYASI 

STELLA vapuru Elyevm limanımız-
1 

da olup Rotterdam - Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük almaktadır. 1 

TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 
1 beklenmekte olup Rotterdam • Amster-
ı 

dam ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 1 

HERMES vapuru 20 / 12 / 937 de 
beklenmekte olup yükünü tahliyeden I 
sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de j 
beklenmekte olup Hamburg - Gdynia
Dantzig - Danimark ve Baltık limanla-! 
rı için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 29 / 12 / 937 de 

TISZA motöril 13 blrincl k!nunda beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

Yolcu ve yük kabul eder. 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderiye limanları için yük alacaktır. 
limanlarına yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST Wlndaki hareket tarihleriyle navlun-

=-

• 

_.. n ..,_.,.._....,,u . ••·>..~ • t..A-;t!l---Jll:======~"'"""===:::===:::=::="'Jıı.. ___ -1 

YENIASIR 

RADYOLİN '; 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü
oef, tüphesiz, inci ditlerdir. L&
kin o ditlere can veren de, fÜp

lıesiz «RADYO L 1 N » dir. 

Siz 'de ayni güzelliği elde edebi
lirıriniz. Fakat banan için fart 

günde üç defa 

RADYOLİN ~ 

ile ıabah, öğle ve aktam her 
remekten ıonra gÜnde 3 defa 

ditlerinizi fırçalaymız. "" 

SAHiFE lf 

DUROSTOR vapuru 22 birinci k!- !ardaki değişikliklerden acenta mesuli- m•-ııı.::ı;m-m•lll!U:Z!EBlll!m!mEi!lllllllalı:ı!IEll••••-.ii 

nunda Köstence için hareket edecektir. 
JOHNSTON VARREN LINES LTD. 

yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için B R ı s T o L 
!kinci Kordonda Fratelli Sperco vapur 
acentalığına müracaat edilmesi İ-ica LIVERPOOL 

AVIEMORE vapuru Liverpool ve An- olunur. 
vers limanlarından yük çıkaracak ve 26 

birinci kAnunda Burgas, Vama ve Kös-
TELEFON : 4111/4142/2663/4221 

tence için hareket edecekür. 1 !!'----------•• 
DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

BAGBDAD motöril 14 ikinci k!nun
da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum 
llmanlarına yUlc alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 10 ikinci kanun 
938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) 

Hamburg ve Bremen için yük alacak
tır. 

llAndakl hareket tarihleriyle nav
lunlardakl değişikliklerden acenta me
sullyet kabul etmez. 

Dr. Operatör 

f ai~ i~ra~im 
Avdetle hastalarını öğleden 

evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında dit tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 - 13 (2206) 
Daha fazla tafsllAt almak için Birin-

ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee •••••-•ı ______ _, 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra-
caat edilmesi rica olunur. ~----=oo~K!!'!T~O!'!R!.lm ___ lll!. I 

TELEFON No. 2007/2008 DAHtUYE MOT AHASSISI 

Olivi Ve Şiire. 
L1MlTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL, 24.43 
Lllerman Lines Ltd. 

POLO vapuru 4 birinci kAnunda Lon· 
ftra, Hull ve Anversten gelip yük çıka
.racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yUlc alacaktır. 

TRENTINO vapuru blrlncl kAnun 

sonunda ve yahut ikinci k!nun iptida· 
ımda Londra, Hull ve Anversten gelip 
yilk çıkaracak ve ayni zamanda Lond
ra ve Hull için yUlc alacaktır. 

LESBIAN vapuru 7 birinci kanunda 
Llverpool ve Svanseadan gelip yUk çı-

1 karacak ve ayni zamanda Li verpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NAVIGA-

Celal Yar~ın 
lzmir Memleket haııtaneıi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay caddo
ıi No: 1018. Telefon: 2545-

KAVAKLIK 
yaptıracaklara 

Manisanın Mütevelli çiftliğin

de 120.000 ağaçlı kavaklıktan kül- · 
liyetli miktarda kavak fidanları 
satılacaktır. hteyenlerin Maniıa-

TION Co. LTD d y wlı k _ . d 
PHILOMEL vapuru ıo birinci ka· a ag ane so agı 23 numara a 

nunda gelip Lonılra için yük alacaktır. veya Mütevelli köyünde Nazmi 
Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- Tomaya müracaatleri.. 

den acenta mesuliyet kabul etme.. 1 - 5 
1 .......................... ____ n 

Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

• 

PLATT 
Fabrikasının Namdar t 

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

ADRES: 

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

c:,;nger dikit maki,nalari kumpanyası kartiıinda 
Telefon: 2413 Posta kutusu ı 234 IZMIR • 

Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri TürkiJ'enin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareaiJ'le bütün Eır 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

TU.RIN: 
TURAN Fabrikalan mamullbdır. Aynı zamanda Turan

tuvalet aabunlarını, traı eabunu ve kremi ile glllellik krem• 

lerini kullanınız. Her yerde ııablmaktadır. Yalnız toptan aa.' 
tıılar için lımlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acın!· 
telik Nef'i Akyazılı Te j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. az4 Telefon 34&15 
Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
lıtanbuldr1 bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde bul114urlar. . .. --~------------

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. lki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıuında 8afdurak • lzmir 

....•..•.••.. ~ ........•......••...............•...................... 

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle satılmaktadır. İki defa timikman süzülmüt 

faheaer bir ferbettir. 

Eczaci Kemal Aktaş bu yağı başka hiçbir yere vermemittir ve 
venoi.J'.,~tir. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
ILACl 

, 

o:oKJTOR JEMSitf 
En eski oaıırlan bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkanr. 

Umumi depoıu: lngiliz Kan:ı:uk ec:ı:anesi her eczanede buluııu •• 
Ciddi ve müessir bir nHır ilacıdır. 

r· ara: 
Dünyanın en büyük ve en muhtetem vapuru olan mavi korde

lanın ıahibi a: N O R M A N D l » nin salonlarını 
ıüıleyen OTOMATtK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo meraklılarının 

tapındıkları tatlı ve tabii aeai ile herkeıin ıratyolduğu bn rad
yoları görmeden batka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyolann belli batlı huıuaiyetlerinden 

biri de bunların 

olmalandır. 

Sattf yeri: 

OTOMATiK 
Diğer markaların hepıin'den üstün olutlarıni 

dünya tasdik etmittir. 
Mimar Kemalettin caddesi Na. 35 NiHAT KAR 

1 • 10 (2195) 
•• ... ~----•.a• ......................... ~i~ 
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U. Şarkta tehlikeler büvümektedir 
• • Tokyo Vaşingtonun notasına hala cevap vermemıştır 

• Yarı resmi 
..,.,.a afi 0 e 

Ame ikan Çinin yenı payitahtına 
a • v ehi.kesi aarruz rşı_ 

Amerika ük .. 
şiddetli ikinc · 

eti okyo nezd· de As e i maha il şimdilik böyle bir 

Vaşington, 18 (A.A) - Japon sefiri 
Saito hariciye nazırı Hull ile görüşmüş
tür. Bu mUlakntUın evvcl Saito reisi
cümhur Ruzveltin taleplerine Tokyonun 
cevabını getirmed.gıni fakat Hull ile 
sırf malfunat edinmek maksadiyle bir 
mülakat yapmak mcdığini söyremiştir. 

rotesto a u naca te li {enin olmadığına kani bulunuyor 

Sefirin ziyaretinden sonra Hull mü
lakat esnasında tefor.rüata ait mescleler
dm bahsedUruğini beyan etmiştir. 
Nazır Amerika protestosuna Japonya

nın ne zaman cevap vereceği hakkında 
malumat nhnndığmı söylemiştir. 

Vaşington, 18 (A.A) - Paney 1opçe
kerlııin batırılması Mdisesi etrafında 
hariciye nezaretine g<?len son malumat 
Vaşinglonda çok fena bir tesir haSJl et
miştir. Amerlkan hükümctinin Japon
yaya karşı daha <a.lmkar bir hattı ha
reket ittihnz edeceği nnlaşıhnaktadır. 
Diğer tamf'ruı Nankindeki .Aıru:rikan 

büyük elçiliğinin Japon askerleri tara
fından i§gal edildiğine dair gazetelerde 
çıkan haberler resmen teeyyüt edecek 
o1ursa Amerikan hükümetl Tokyo nez
dinde şiddetli ikinci bir protestoda da
ha bulunacakt1r. 

ç1rmıyacağını 

mc1ttedir. 

Nevyorktan b[r görünü~ 
kat'ın etle beyan eyle- ki Amerika lıükümeti komiseri tarafın· 

dan resmi bir t<ıhkikat icrasına ba~la-
Bu tccavUzler efkarmmumiyeye bil- nılmıştır. 

d:rilecok ve Amerikan menafiinin hlma- Londrn, 17 (A.A) - Da.ily Her<ıld 

yazılar : 
Japonlar hiç olmazsa şimdiki hald€ 

garp dı:.vlctlcriylC' k rışıklıklar çıkar
:ma.'lc .istemiyorlar.Japonya blbf ile cürct, 
sükCınct vcr:ci i::miliıat .,. " tahr:ipkfır 

<larbelcrl .. Jr.arışık bir siyasd t.:ıkiy ede· 

lek şrmd'y~ k:ıdnr sulhçu d<"vletforin I 
beynelmılel sulhun müdafaası için bir
lc.şmelcrine muni olmucıtur. 

Pııris, 17 (A.A) - Matbua• U.zak Şark 
mesel€s'.nden dolayı endişe fahır ctmrk
t _ devam etmektedir. Eko dö Paris ga
zetesi yazıyor : 

B.:ıncyc isabet eden bombalar Jngilte· 
r<.:nin haysiyetine de bir darbe indirmiş· 
lerdir. Yapı1acak şey nedir ? Uzak Şar· 

ka günrJcriJecek bir filo deniz kuvvetle
rinin müvazenesini mutlak~·etle idare 

c-dilcn devletlerin lehine olar .• 
caktır. 

Le Pcuplc yazıyor : 

L<ındr:ı:, 18 (ö.R) - Pekinden bildi
riliyor : Bazı mü~tlerin tahminlerine 
göre Çin hüktimetinin şimdilik yerleş
rni§ olduğu Hankeuya karşı şimalden 

inecek Jev>on kuvvetleri tarafından bir 
truı.ITUz yapılması korkusu henilz mev
cut değildir. Bu ta~ruz yapılacak olur
~a Peklıı - Hankcu dcmiryolu hattını 

takip etmesi icap edecektir. Japonlar 
cenubi Hunan eyaletind~ Ş:ıın - Tek 
mevldine varmışlarsa <h hafta:lardan be
ri bumda abloka • ltmdadırlar. D.iğer ta
raftan Şnnsi ~ynletinin payitahtı olan 
H:ıy - Ven - Fu şehrini işgal elmiş olan 
Japonlar evvelce işgal ettikleri bir çok 
mevkileri terke mecbur olduklarını iti· 
raf etnlt'ktedirler. Hatta Çinliler Pekine 
otuz kilometre mesafeye kadar sarkma
ğa muvdfa'k olmuşlardır. Japon askeri 
makamatı namına beyanatta bulunma
ğa sa1tıhiyettar olanlar bu otoritelerin 

elinde cenubi Şansi havalisini temiıliye
cek kadar asker bulunmadığını itiraf et
mektedirler. 

Hay - Ven - Fu şehrinin cenubunda 

'""""'""""""'"'-"~- -Çin kadınları a akeri talimler yapıyorlar 

i!ı yalnız San nehre kadar bile - sark- lan muhakkaktır. 
malnn imkansız bulunmaktadır. E&ı.sen Esasen son sekiz hafta içinde Japon 
Çinliler çekilirken dcmlryolunu yüz ki- baş kumandanlığının şimal cephcsiru:len 
lometre imtidadınca tahrip etmişlerdir. 70 bin asker çekerek Nanlcin cephesine 

göndermiş olmnsı da şimdilik şimaldeld 
kuvvetlerini cenuba doğru taarruza da· 
vam ettirmek niyetinde olmadığını gös
termektedir. 

Hankov, 17 (A.A) - Çin resmi teb• 
liği : 

Nnnkinin sukutundnıi sonra hnrp 
Kansu ve Anve.ide devam etmektedir. 
Jnponlnr Hsinpu büyük kanal ve Hus· 
yan boyunca şimale doğnı ilerlemeğe 
çal!§ıyorlar. Şimdi harp Buyi Yangsov 
Tnhishing ve Hosslen civarında vuku
bulma.ktadır. Japonlar Hangsov üzerine 
bir taarruz hazırlamaktadır. Ka.~g, Bu· 
&ing mm~larındaki Japon kuvvetleri 
milhim .surette takviye edHmiştir. Ge
neral Ha.nfuchu Sangtungu sonuna ka
dar mildafaa edeceğini bildinniştir. 

-ınıtmqrcuı tl'!:) - (lr o) L 1 • A'el{~tm§ 
dn çıkan haberlere göre Çin kıt'alarının 

Lo drad b
• .. _ .• Yangtzc hadiseleri üzerine verilen 

n an ır gorun~ b iki ' 
Efkünumumiyeye .istinat eden yan 1 ycsi hususundn knt'i teminat ve tarzi-ı 1aı:-ziyeler Japon ~lunlıklarına e Çang _ Kay _ Şek Çin kadınlan ndan taburlar foşkil ediyor 

• A rıik nhafil. Am ikan ! ,_ · cek · nihayet verecektir. Fakat bunların Ja-
:resrnı me an m ı er ın t yerrer istene tir. . .. Japonlar ru1.ık hiç bir taarruz yapma- Ve San nehrin arkasına çekilmcğe mee-
Ç~i umumi veya hususi menfaat- Şanghay, 17 (A.A) - Paney topçc-,ponlann. Çınc yerleşerek ec:ıebı men-lmakta ve müdafaa vazi etinde kalmak- bur kaldıkları bkdirde bu nehir üze-

Şanghay ve Voosungdnn çekildikleri ~a
mana kadar bu kıt•eıo:rın kumandanı 
bulunan general Yanghu geçenle:rôc 
Hankovdn kendisini Tüşvet ahnak" · :...e 
askert emirlerin tatbikinde muvaff akı· 
yetsiilik göstermekle ithnm eden Çang
K:tıy - Şckin emriyle kurşuna dizllrrdş· 
tir. 

lerme Japonlar tarafından vukubulncak keri.nc kıarşı yapılmış olan taarruz hak- faatlcrini kovmak hakkındakı arzusuna Y ~ 
tccavüz.llri red için hiç bir fırsatı ka-1 !kında Amerikanın Asya filosu nezdinde- karşı hiç tc bir tesiri olmıyacaktır. tadırlar. Bu sebeple cenuba dogru - hat- rinde ki büti.ln köprUle.ri de uçurtacak· 

General Ynnghu Koomingtangın en 
kıdemli tıznsı idi. 

B Delbos Parl·se do··nu··yor ~~~:ı:~,~~ii:d1~m;:r~in~;;~:~:a:l::~ı iSPANYA iÇ HARBi 
• · maksadi:l~ _Al~an ekalliyetleri. me~el.es~- ı 

inin hallı JÇın lazımgelen tedbırlen ıttı· T . I cı·varında mu·· hı·ı .... ıı/I 
Pra~ müzakereleri Orta 

teşkilatlandırılmasına 

haz etmeğe hnzır bulunduğunu söyle- erve .&• 

A vrupanın mi~~~""'· h ... b .. bu hu .. u•· ç.k •• ,.. bı·r harp başlamıştır 

••••••• B. Delbos ...... 
• 

Alman gazeteleri
nin neşriyatına 
rağmen. aldığı ne-

. ticeden cok , mem
nundur. Pragdan 
ayrılmadan evvel 
Fransız elçiliğinde 
bir ziya( et vermiş
tir. 

......... , ................ , ••••........ 
Pıag, 18 (ö.R) - B. Delbosun Çe

J~oslovnk) a z:} ar eti bugün bitecek '\'C 

Fransız hnrici:;: e nazın yarın Pmise git· 
mek üzere trene binecektir. B. Delbo
rnn riyaseti cümhur şatosunda verilen 
ogle ziynfetini müteakip cümhur reisi B. 
Bene le konuşması kat'i bir hudise ol
muştur. ç,.koslovak r~İı!icümhuru Fr:ın
•tz hariciye nazııiyle birlikte umumi va
~yeti gözden geçirmi~ i.•e iki memlekti 

yak hükümeti aşağıdaki şartlan koy-• tt • maktadır: a 1 ı.. 1 - Çekoslovakya devletinin birliği 

Bav Delbos ve Şotan 

oliıkadar eden bütün meseleler üzerindı: !nezdinde anlayı;ılı ve uy!al temayüller 
uzun uzadıya durmuşlardır. bulmuştur. Çekoslovakya hariciye nazırı 

BB. Dclbos ve Cautcmps
0

ın Londra B. Kroftn Çekoslovakyndaki Alman aka-
ınülakatlanndnn ileri gelen vaziyetle B. liyetlerinin vaziyeti meselesinin rnemlc
Delbosun Lehistan, Romanya ve Yu· keti için dahili bir mesele olmakla be
goslavya hükümct erkanıyle yaptığı te· raber umumi sulh davasında da sıkı ııı· 
maslar da aynen müzakere mevzuu ol- kıya bağlı olduğunu takdir etmiş ve Çe
rnuştur. Görüşmeler Lılhassa Tuna me· koslovak devletinin hükümraniyet hak
selelerinin hnlli, orta Avrupnnın teşki- loriyle telifi mümkün olan her türlü ta· 
Jatlandırılmaııı ve Çekoslovakynda1ci vizleri kabule hnzır olduğunu bildirmi,. 
mi1liyctlerin birle§m~i me\!Zuu üzerin- tir. 
de ehemmiyet kesbetmİştir. Prag, 16 (A.A) - Salahiyettar bir 

Bu son nokta hakkında, ayni zaman· menbadan bildiirldiğine göre B. Bene§ 
olan F .. ansız hariciye nazın muhataplan dün öğleden sonra Dclbosla Çek0tılovak 

muhafaza edilecektir. Bir federal devlet 
teşkili mevzuu bah!olamaz. 

2 - Çekoslovakya hükümeti mem
leketin dahili i~leri çerçevesi içinde tam 
l>ir istiklal ve hakimiyetle kararlar itti· 
haz edecektir. 

Bcrlin, 18 (ö.R) - Alman gazete
leri Fransız hariciye nazırı B. Delbosun 
merkezi Avrupa seyahatinin bitme!İ mü
nasebetiyle bu turnenin beynelmilel .,j. 

ynsctin bütün cephelerinde Frııma he· 
subına çok cılız neticeler verdiğini ve 
\icrsay muahedesinden istifade edenle· 
ıin Cenevre müttefikleri nezdindeki kuv
vetlerinin her sahada nzaldığını göster· 

eliğini kaydediyorlar. ltalyanın jesti bu 
müesseseye nğır bir darbe olmuştur. Hnt· 
tf4 küçük nnla~ma devletleri bile kum
hışta Cenevreye ve Fransaya bağlı ol· 
dukları halde şimdi buna aykırı temayül
ler göstermektedirler. Yalnız Çekoslo
vakya bir istisna te kil etmekte olup tn· 
mnmiy]e Frnnsanın kucnğında kalmıştır. 

Prng, 18 (A.A) - Delbos dün ak
şam Fransa sefarethanesinde Yugoslav· 
ya, Polonya, lngiltere ve Sovyetler bir· 
liğinin Prag dçilerini kabul etmiş ve ken
dilerine Çekoslovak devlet adamlariyle 
yaphğı görü~mcler hakkında malumat 
vermiştir. 

'Nazır .aat 2 O de F ranaız esfiri De-

Barselon, 18 (ö.R) - Yukarı Ara-
1 
cum imkfuıı verecek her hangi bir sev• 

gonda şiddetli kar yağmaktadır. Asiler l ~ülceyiş mcvkiini işgal etmiş oldukları 
küçük bir harekete teşebbüs etmişlerse haberini tekzip etmiştir. 
de neticesiz kalmıştır. Bir baskın yap- Salamanka, 18 (ö.R) -Tervel civa· 
mak için siperlerinden çıkan fro.ngist rında mühim harpler olmaktadır. Cüm· 
grupJ.aorı keş{edilmi~, r.ie'ate meebur huriyetçilerin şiddetli taan-w.u defe<UI· 
edilm~ ve bir çok ölülerle yaralılar bı- ntlştir. Şimdiki nasyonalistler mukabil 
rakmışlardır. Ist.ikşaf yapan cümhuri- taarruzda bulunmaktadırlar. HarekAt 
yet kuvvetleri bazı malzeme getinniş- normal bir şcldldc inkişnl ebnektedir. 
lerdir. Mütemadiyen knr ;ıGğıyor ve buz gibi 

Saragos cephesine mücavir köyler bir rlizgar esiyor. Ekseriyet iki taraf 
bo~ur. Asilerin yapmağa çalıştıkları arasında süngü süngüye muharebe ol· 
tahşid_t a~lcrimiz tarafından dağıtıl- maktadır. Muharebenin ne netice vere
maktadır. Asilerin yapmağa kalkıştıkla- ceğini şimdiden tahmin etmek imk!insız· 
rı tahkim işleri de bataryalarımız fara- dır. 
fından hemen tahrip edilmektedir. Cep- Tanca, 17 (Sidney adındaki Fransız 
henin bu kısmında hallanmıza sığınan vapurundan rullUlll bir telsizde vapurun 
düşman taraf kaçaklarının ,sayısı pek Ccbelüttarık açıklarında bu sabah bir 
çoktur. harp gemisinin taarruzuna Ubrra1111ş ol-

Sevilya, 18 (Ö.R) - Asi generallerin· duğu bildirilmektedir. Sidney vapuru 
den Kiepo de Pliano radyoda yaptığı Ceut.nya sığınmıştır. Vapur bir JngiliZ 
beyanatta hükümetçilcrin Tervele hü· torpilosunun yardımını istemi§tir. _ 

iacroix tarafından verilen nkşam yeme
ğine ve müsamereye iştirak etmiştir. 

Beneş, Hodza. Krofta ve bir çok Çe
koslovak ricali bu ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

Prag, 18 ( ö.R) - Pragdan bildiri· 
liyor: Prngdıın ayrılmazdan evvel Frnn· 
sız hariciye nazırı B. Delboa Çekoslo
vakya payıtahtında elde ettiği maddi 

ve manevi neticelerden dolayı memnu• 
niyetini bildirmi§tİr. Paris ve Prag hÜ· 
kümetleri otoritesinin artmasını ternen· 

· "ki · M·ıı 1 C . . bag"'lılık· nı cttı en ı et er emıyetıne 

larını teyit etmişlerdir. B. Delbos bu se: 
yahatinden Küçük Anlaşma devletle~ 
nr:uıı.;da birliğin her meselede ... kuvV~~ 
<•lduğu intibnile dönmekte :oldugunu 
clirmi~tir. 


