
1 iLK KANUN ÇARŞAMBA 937,=== ™I\ 
,Scm,~4 

No. 9720 KIRK OÇONCO SENE 
tf 44 • GAZI ;UL VARI IZMIR • 44 

imtiyaz ıabibi: ŞEV KET BiLGiN 
1 Başnuharrir ve umum! neşriyat mUcilrO: 

~ HAKKI OCAKOCLU 
\ A BON E Ş E R A t T 1 
DEVAM MüDDETt Türkiye için 

Senelik • • • • • • • 1300 
Altı aylık . • . • • • 700 

---Hariç ıçın , 

2800 1 
1300 

T E L E F O N : 2697 

1 • 
ı Londradan dönüş 
1 

ı Londra, 30 (ö.R) - Fransız batvekili B. 
Cbautempı hariciye nazın B. Yvon Delboı 

saat 16.30 da Londradan Parise hareket et· 
mitlerdir. 

Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserin.inin BekçW, Sobahlon ÇıkaT SiJJad GazetediT YENi ASIR Matt..•eecla ·baı•J..nıbr. 

Hatay ha elerine göz yumamayız • 
1 

Halayda tam hürriyet istiyoruz 
Fransa, Cenevre itilafının ·emrettiği vecibeleri yap

mazsa onları tatbikten biz çekinecek değiliz 

1 

lstanbul, 30 ( Hur;uıi ) - Dün ' ••••• • • ••• .. 11 •• • u 11 • • .... •• ••• ......... vaziyeti dikkat ve hassasiyetle ta-
1..J t l l Halayda ana yasanın ilanı münase- F kip etmektedir. 
rJ Q ay f Q r beti ile Hataylı kardeşlerimizin kur- r an Sa Ya Ankara, 30 (Hususi) - Hatay 

tulut ıevjnçlerini meydana vurmalc hidiıeleri münuebetiyle hariciye 

1 maksadiyle büyük tezahüratlanna 1 Harici ye vekaleti- vekiletimizin bugün Franaaya bir 
';evinclerini izhar mani olunması bir çok hadiselerel • nota verdiği aöyleniyor. 

' sebebiyet vermi~tir. nın son Hatay ha- Ankara, 30 (Hususi) - Uluı 
edemediler Suriyeden ıırf kötü r.ınksatlarla diseferi hakkında gazetesi bugünkü başyazısını Hatay 

Hataya gönderilen azılı f esatçılann hadiselerine tahsis ederek diyor ki: 
----0:-- . . 1 çıkardıklan kanlı hadiselerde yara- bir nota verdiği « - Cenevre taahhütlerinin Ha-

Uluslar sosyetesı konscyınm ka- I T'· ki . kat'• · beli. tay Türklüğünü kendi yurdunda 
f .k lk' .. H ı anan ur enn ı sayısı ı A k -' Ö / rarına tev 1 an evve ı gun atay- , w• . . . n araaa s ~ en- hür, hikiın kılmak demek olan ruh 

da yeni rejim ilan edildi. Bu mü- dAegıldır. ~ımdıy~ ~a~~r ~elen ma- ve manasmın yerine getirilmediğini 
naacbctle bayram yapmak istiyen lumata gore on ıkı Turkun yaralan- mektedir • gören Türkiye, vazife ve meıuliyet-
kardeflerimiz aiJah kuvvetiyle da- dığı anlafılmaktadır. Köylerde te- lerinin gerektirdiği yeni bir hareket 
iuldılar. 1nşa ettirdikleri taklar jan- 1 cavüzler devam ediyor. Hatay istik- • Hata yd a aeçmek aerbestliğini elde eder. Bmıa 
darmalara yıktirıldı. Hür ve müsta- laline kar§ı yapılan bu 5on ıuikaıt sebep olmak ne Franaaya, ne Swi-
kil Türkiyede knrdes Hataylıların bütün memlekette pek haklı olarak yeye ve ne de ıulha hizmet etmek-
bavramı heyecanla kutlulamrken ! derin heyecanlar uyandınnı~br. Kanlı hadiseler de- · tir.» 
\ılJardan beri ıstırap içinde kıvranan 1 Ankara, 30 (Hususi) - Hatay- O •k • lstanbul, 30 (Hususi) _Bütün 
Hatay kurtuluş hamlesinin bayramı- . lı kardqlerimize kartı yapılan taz- Vam ediyor· nı l gazeteler bqyazılannı Hatay hadi-
nı ve bu bayramın sevincfni dışa yik ve tecavüzler bilhassa Ankara· Türk yaralandı. ıelerine tahsis etmiılerdir. Bu ha-
' urmaktan menedildi. Biz buna çok da derin bir teessür uyandırmış bu- raretli neıriyatta tebarüz ettirilen 
f~~la ehemmiye~ ve~miyoruz_. Çün-; lunuyor. Fransız delegesi B. Roje- Köy le re varıncıya en büyük hakikat Türk milletinin 
lcu haklarının hır gun teceJlı ede-

1 
nin bir müddetten beri devam eden kadar tecavüzler Hataya dair kararlarının tamamiy-

ceğinden emin olan kardeşlerimiz, maskeli politikası ıon hadiselerle le tatbikini görmek azminde bulun-
bugünü idra~ ~~?ebilme~ için. yıllar- ' patlak vermİ§tir. Roje asıl hüsnüni- yapılmaktadır• duğudur. Hatay hadiselerine göz 

Ycmılı genç kız Mukaddes Co§an Nehi1' 1uıatanede 

Çılgınca tecavüz 

Bn. Mukaddes Coşan 
nehir anlatıyor .. 

• 
ca ıstıraba gogus vermışlerdır. Yıl- ti h k t" • •w• b" .. d 11 111•••••••11••11•n••11111••••••••n• 
larca kan aölamışlar, gönu··uerinde yHe e larl e e m. fı.callp e. u_ıgı ır guhn de yumamayız. Halayda lam hürriyet ı 

;:. la ridini tekeffül etmi§ bulunuyorlar.. • · E F H · ·ıA 
Ankaraya karşı besledikleri itimadı 1' da ıkay ı anncakınb'ıa erlını en son n - H"kü' . • ·ıı 1 • ti' • ıstiyoruz. ğv ransa atay ılı a-

ı A 1 b' .. k d"l e ç ra ır yo tutmuıtur. u. metrmız mı et er cemıye nın hnın emrettigwi vecibeler yerine ge-

Tal ebesine musal-
lat olan mütecavi
zin ifadesi de genç 
kızın kendisini hiç 
tanımadığını gös
termiştir. 

Kadın hariciye 1'oiUfunun luıpİsİnda 
nöbet bekliycn hemlİre, önümUze çıka• 
ilk odanın .. ğ kö,eein<leki karyolayı gi)9. 

terdi: 
- İ§le burada dedi. 
Kar§ıyakada, fosafaız bir elin, kimhI· 

lir hangi hialet'e uyaıak, zene kadar dt• 
remeden sap1adığı biçagın acısıyle çır-. 
pınan m~ıum kız çaçuğu, ayak 11eSlerİRo! 
den ~üphclcnmi§ olacak ki, çchtcaini ör .. 
ten örtüyü açtı. Ziyaretimin aebebini alk 

as a sarsmamış ar, ır gun en ı e- 1 •• A . . .. .. . • . . . • 
1 

• • 
tinin kurtarılacağına inanarak bek- Cenevre ıtıl.afı mucıbınce dunden yüksek :qezareb nlb dııı ı a ecMrr:•• f""'•1rer• .... I<- ~ e!•m•?: "' da bu-
Jt;nıışlerd;r. Dün nası] beklemi~ler itibaren Türkiye ve Franr.a Halayın 1 bulunan bir itilafnameye aykın o"'_.... , an bu vecibeleri tatbik etmekten 
ise bugijn de yine bekliyebilirler~ 1 mülki tamruniyetini ve silahtan tec- rak bir Fransız ajanın ihdu ettiıs. ·ei.Z çekinecek değiliz. 

Fakat bizim ehemmiyet verdiği- •• ... 11011 • 111 •• 011110111 , ............ . 

ıniz nokta hala Fransanm vaziyeti 
kavnyamamnsı Türk - Fransız dost
luğuna kuvvet verecek olan fırsat
ları kaçırmakta bulunmasıdır. 

Bizi tam ve kamil bir şekilde tat
tnin etmemekle beraber, cihan ~uı
hunu korumak. banşa karşı olan 
•cvgimizi bir kene daha göstermiş 
bulunmak için uluslar sosyetesi 
konseyinin verdiği kararı kabul ey
lemiıtik. F ransanın bunun manası
nı anlaması JBz.ımdı . Bunu anlama
dı. Hatta verilmiş olan bu kararın 
•atbikinde de hüsnüniyet gösterme

Hayret! 
Suriye parlamento 
su fevkalade top 
lantı halinde Mil 

Konya vapurunda 
Bir kadına tecavüz 
edenler yakalandılar 

di. 
Fransa uluslar sosyetesinin kara

rına uyarak Hatayda tatbik edile
cek yeni rejimi ilan ederken hile 
bunu istemiye istemiye yaptığım 
göstermekte devam eyledi. 

letler Cemiyetinin 
HATAY istiklali 
hakkındaki kara 
rını reddetti Hatay 
istiklalini tanimı 

yarlar 
(3 Uncu 
haberler 
lunız,) 

sahife son 
kısmına ba-Yeni anlaşmanın bir maddesine 

RÖre F ransanm Suriyede mandası 
devam ettiği müddetçe yeni rejim 
bu mandaya uygun bir şekilde tat- •••11

••••••• 
11

"" '"'""'"""""""" ••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mütecavizler 

•••••••••••••••••• 
Kanunun himaye
sine sığınarak yal
nız seyahat eden 
bir kadına tecavüz-
ferinin cezasını gö
receklerdir. 

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

===== bik olunacaktır. Bundan dolayı 
Fransa I~kenderunda bir miimessiJ 
bulundurmaktadır. Belediye dün • re ısı • gitti 

Mümessil B. Roger Garo halkı 
Yeni rejime göre idare etmesi lazım 
Relirken tersine olarak ekalliyetleri 
Türk halkı aleyhine tahrike, onları 
«ilahlandırmağa tevessü) eylemiştir. 
Böyle bir zihniyetle işe başlıyan 
tnümessil, pek tabii olarak Türk 
halkın bayramını da içlerine ak1t-

Perşembe günü Ankarada bulunacak 
ve temaslarına başlıyacaktır 

tnalc: vazifesini fomnl edemezdi. B. •11111111111111111111
"

1
"

111
"

1111••••n•• rimize Istanbul ve Ankarada yapacağı ~ ... 
Rogerin hareketi sahsi ve mevzii de Dr • UZ temaslar hakkında ~ağıdaki beyanatta f,, 
değildir. Çiinkü Fransa devlet rad- bulunmuştur : f 
~oau bu hadiseyi bildirirken ekam- "" clzmir şehrine ve Izmirlilerin çok 
YetJer hukukunun muhafaza edi- /zmirde yapılacak yakın bir alaka ile benimsedikleri 938 

bl~ceği teminatını de veriyor. Buna cocuk hastanesine b.mir fuarına ait bir çok işlerimizi ta-
ır diyeceğim:Z yok. Öz beöz Türk , kip jçin Istanbul yoluyle Ankaraya gi-

01an Alevileri de ekalliyetler ara- Sıhhat vekaletinin diyorum. Yapacağım temasların şehrin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - SONU AL TiNCi SAHiFEDE -

Japonyaya ihracat 
ihtiyatlı hareket 
tavsiye ediliyor 

Tütün se1:tışları 
•• 

Bayındır - Odemiş ve 
Bergamada tütüncüler 
alıcıları bekliyo:rlar 

Tütün satışları yirmi b~ milyon ki
loyu bulduktan sonra, iki günden beri 
muhtelif mıntakalarda büyük bir dur
gunluk vardır. Tütün müstahsilleri se

ri tedbir alınmasına intizar ettiklerini 
alnkadnr makamlara bildirmişlerdir ... 
Torbalı ınıntakasında !intler 40 - 60 ku-

tında savmasına asla tahammül ede- imar ve istikbali bakımından hayırlı 
llıeyiz. • yardımını istiye- neticeler vereceğini ümit ederim.> 

. Bütün bu hareketler, hüsnüniye- cektir. clzmirin işleriyle çok yalondan ala- • 

.. ruş arasındadır. Fakat müstahsil, hem 
fiatlerin düşüklüğünden, hem de mua
melenin az.lığından şikayetçidir. 

~~ delifi sayılamaz. Fransa Suriyede 11111111111011......................... kadar olan hükümetimiz, bizi dalma 
:~tay rejimi aleyhine niimayişlere Reis Dr. B. Behçet Uz, dün akşam yüksek lütuflariyle scvin<lirmel..--tedir ... 
~o~ yumarken Hatayda Türk halkı- sarıt on altıda lzmir vapuruyle Istanbu- Vekaletlerle de temas edeceğim.> 
tıı ezmekte devam eyliyor. la hareket ebniştir. Oradan Ankaraya Muharririmizin bir sualine reis şu 
d Bunlnrdan anladığımız bir mana geçerek, 62 sahifeden ibaret olan fuar karşılığı vermiştir : 
daha vardır ki yeni rejimin tatbikin- raporunu Başvekil ' bay Celal Bayara cŞehir işleri hakk.mda yapacağımız 
lt: ~ransa elden gelen bütün müş- takdim. ed~cektir. Befo~iye re~i. vapur- t~mas~ar arası~da ~ramvay ve e:~kt.r ... ~ 
ulatı göstermekten geri kalmıya- <la vah, vılayet ve şehır mcclısı tizala- §ırketıyle su şırketı etrafında gıriştigı-

~ktır. .. . . ı rı .ve .d~stları tarafından hararetle teşyi miz te§ebbils te vardır. AlAkadar ma-
İttc bu nokta uzermde ehemmı- edılmıştır. kamlara bu hususta maruzatta buluna-

)ctlc durmağa mecburuz. Hatta bu- 'REısIN BEYANATI cağım. Bükümetimızin ne surette yar-
- SONU JKJNCI SAHiFEDE _ dım edeceğini §imdiden bllemem. Ben, 

HAKKI OCAKOOLU Belediye reisi, vapurda bir muharrl- - SONU DORDOlfCO 'SAHtf'EDE - Dr. Behçet V• 

Bayındır mıntakasmda vaziyet daha 
t'limdir. DUn Bnyındırdan bir çok im
zalarla aldığımız bir mektupta, mahsu
lün yüzde doksanının alıcı beklediği 

blldirilmiştir. 

ödemişte bir milyon kilo kadar tü
tün mevcuttur. Bergamn ve Seferihisar
da epeyce tiltün vardır. Gerek inhisar 
idaresi, gerek Türk Limited şirketi pi
yasada faydalı bir şekilde çalışmak ar
zusunu izhar etmekte iseler de, bugün
leroe yapılan muameleler köylüyü 

- SONU SEKIZlNCI SAHIFF.DE - Kötü vaziyete düşen Mfia tütünlerimi.ı 



• 

SORUYORUZ: ŞEHiR HABERLERi Hataylılar 

Kadınla erkek arasında Sevine/erini izhat • 
edemediler Kış başladı Arık başı 

Temiz ve menfaatsiz bir 
Arkadaşlık kabil mi? 

Kömiirfiatlerindebiiyiik 
İstasyonunda bir tren 

kazası oldu 

-BAŞT ARAFI BiRiNCi SAHIFEDE
nu endişe ile karşılamağa mecbu· 
ruz. Dün sevinemiyenlerin yarın 
sevineceklerinde şüphemiz yoktur. 

bir yükselme var 
Dün sabah ödemişe gitmek üzere iz· 

mirden hareket eden 1 3 1 l numaralı ka
tar, Ankhaşı istasyonu civarında bir ka
zaya sebebiyet vermiştir. Tren bu istas-

!ki günden beri soğukların başlaması 1 Bilhassa Manisa mıntakası or".'anla~ı yona yaklaştığı sırada, katarı~ önünde_n 
üzerine, evvelce işaret ettiğimiz gibl için o kadar fazla müsaade verilmıştır I Çırpıköyü !~rafına. geçmek_ ıstey~n. bır 
maalesef odun kömürü fiatlerinde bü- 1 ki, bu vaziyetin ihtiyacından kat kat adam. kucagındakı çocuguyle bırlıkte 
yük bir yükselme başlamıştır. Dün yu-

1 fazladır. Bu fazla kömürler kolaylıkla: trenin çarpması üzerine yere yuvarlan· 
karı mahnllclerde bazı kimseler kömür Izmire getirilecek ve piyasaya çıkacak- mı~. her iki~i de yaralanmı~ttr. 
bulamadığı için, fiatler sekiz buçuk ve 

1

. tır. Yapılan tahkikatta yaralının 30 yaş· 
dokuz kuruşa kadar çıkmıştır. ,Orman idaresi kat~yat müsaadesini ve- larında. Yusuf oğlu Mustafa Onay oldu-

Orman baş mühendisliğinden aldığı- rirken hir çok teshilat göstermektedir. ğu ve kucağındaki yedi yaşındaki oğlu 
mız malumata göre son ü-; gün içinde Fakat Izmir vilayeti içinde bir çok köy- Yuıufla köye gitmek üzere acele etliği 

kara yoluyle Izmire 608000 kilo kömür lüfer nedense arttırmalara iştirakten 1 anlaşılmıştır. 
ve deniz yoluyle de 1070 kent>! odun çekinmektedir. Taksitler dörde çıkarıl- j B. Mustafa Onay baldırından, ~üçük 
gelıni§tir. mıştır. Ilk taksitte kat'iyat tutarının J Yusuf ta vücudunun muhtelıf yerlerınden 

Orman idaresi kal'ıyat müsaadelerini yüzde onu, kömürler satılınca da üç hafifçe yaralanmıştır. 
vaklinde yetLılinnek için mühendisleri- müsavi taksitte kalan yüzde otuzarı ida- Katar, derhal durdurulmuş. yaralılar 

ni geceli gündüzlü çalıştırmaktadır. j reye ödenmektedir. vagona alınarak Bayındıra getirilmiştlr. 

Berberin doktorluğu 
Yarahlar BayındLT dispanserinde tedavl 
altına alınmışlardır. 

Çeşmede 

Lakin bu sevinç yolu nun Türk • 
Fransız dostluğunu rencide edecek 
~ekilde açılmasını a rzu etmiyoruz .. 
Bu arzumuzda ne kadar samimi ol· 
duğumuzu bir çok defala r ispat e t· 
tik. Lakin sabır ve tahammülün do 
bir haddi vardır. Fransadan açıklık 
ve samimiyet bekliyoruz. Eğer bu 
samimiyeti bulamıyacak ve göremi: 
yecek isek Türkiye Hatay davasını 
daha ciddi bir şekilde tekrar ele al• 
mak rnevkiindedir. 

HAKKI OCAKOöLU 
--<>--

Oda intihabatı 
Ticaret odası mecli! intihabatına ha• 

zırlık yapılma91 lktıııat V ekô.letinden vi· 
lilyete bildirilmiştir. Ticaret odası meclis 
intihabatında komiser olarak bulunacak 
zatı vilayet tayin edecektir. 

--0--

Bir otobüs 
Yemiş çarşısında bir 
komlsyo1'1cuya çarptı 

Bir zavallı yavrunun Elektlrl k fı brikası ile Dün yemit çarıısında bir kaza olmuı-
b eledlye arasındaki tur. Turgutludan 15 numaralı kamyonla 

ölümüne sebep oldu 
ihtilaf üzüm getiren şoför Hüseyin, diklı:.ataizlik 

Kemal Kamil Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cüretkar 

biri çocukları tedavi etmek üzere hasta 
evine çağmlmıştır. Hakikatte bu adam 
doktor değil, bir berberdi ve hususi su
rette tertip ettiği koca kan i!Açlarlyle 
guya hastalara şifa veriyordu. 

Çeşme kazasının, Çeşme belediyeslle neticesi Yemiş çarşısına gireceği ıırada 
elektirik ve un fabrikası arasındaki ihti- Gümrük komisyoncuıu B. Raufa kam• 
laf had bir şekil almıştır. Bu fabrikanın yonunu çarptırarak gökıünden yaralan• 
sahib i_ B. Kalami Ertan 8.mme hizmetine maeına sebebiyet vermiıtir, Yaralı har 
mahsus olan taahh.üdlerini ifa etmemekte taned e tedavi edilmektedir. Yarası e.iıt 

•••••••••••••••••• 

" Cinsiyet duyguları kültür, muhit, 
seciye ve ırk gibi tesirlerle 
şekillenmektedir.,, diyor. 

Doktor taslağının 

evinde bircok koca 
' 

karı ilaçları bu-
lundu. 

ısrar e ttiği için, belediye ile aralannda değil dir . 
ola n mukavelename mucibince fabrika .. --=--

Berber Osman iki çocuğu, kendi ta
daki motöre beled iyece vazıyed edil· 
miş tir. 

rafından tertip edilen bir ilaç vermiş ve Fakat bu muamelenin yapıldığı oırada 
bu ilaçla iyi olacaklarını söylemiştir... fabrika sahibi zabıta memurlarına halı:.a-

• Fakat ne kadar hazin neticedir ki, bir rette bulunmuf ve karşı gelmittir. Bu 

Tütün satışları 
- -BAŞT ARAFI BIRtNCI SAHiFEDE-
memnun edecek vaziyette değildir v• 
pek cüz'ldir. 

: buçuk yaşındaki küçük ismet i!Acı iç- d b b k ı ç1 • ••••••••• ••• •• •••• • ••••• • •••••••••• • •••• yÜz en ir za ıt vara ast tutu mut. su u Akhisardan gelen haberlere göre pa·. 
zar günU muameleler olmuştur. Ancak 
tütün ziraatiyle meşgul olan ınUstaiısll• 
den bazıları , bu yıl tUtiln ziraaUyle ~ 
tigal etmemek kararın.dadırlar. Buna 
sebep, tütün mahsulUnUn az .alıct bul• 
ması ve r ekoltenin zorlukla ttlkerunesl 
imiş. 

u Tabiatın bu ezen tılsımı mahl1etlnl kayb etllği gUn 
dünyada insanlık ~nemi paydos borusunu çalmıştır" 

Haber aldığınuza göre Bayındırda c'- tikten bir müddet sonra hayata ebedi- adliyeye verilmiftir. 
halet yüzünden müessif bir hadise ol- yen gözlerini yummuştur. Iş bununla -0--

muştur. Bayındırın Çırpı köyün.den kalmamış, ilacı içen diğer çocuk Yu- Şehı"r • 
- Genç kwarla delikanldar arcuında menfaat.iz, temiz bir 

arkadQflık kabil midir? 

Yusuf oğlu B. Mustafa kilimcinin iki suf ta ağır surette hastalanmıştır. gazJOOSU 
çocuğu bastalarunıştır. Bir buçuk yaşın- Suçlu, sahte doktor yakalanmış ve Şııhir Gazinosu ve lokantası tarafın-

daki ismetle altı yaşındaki Yusufun ifadesine müracaat edilıni§tir. dan Istanbulun garden barın.da çalışan - Buna bir mlini tcuavvur ediyor•anız bana ncuıl izale etmek 
hastalığının artma alaiıni göstermesi Berber B. Osmanın evinde usulen ar tistlerin mühim bir kısmı angaje edil-kabildir? 

Yukarıdaki ıuallerl ibtj va eden an
lketimlze cevap verenlerin her biri ken
di gö~ zaviyesinden meseleyi tahlil 
etmektedir. Hassas kadın gözleri bu ar
kadaşlığı fillen mevcut gördükleri hal
de erkek gö~lerinin tıiçin daha haşin, 
daha güveruılz olduğu sorulabilir? Bu 
erkeklerin alelı1mum kadınlara nazaran 
daha sert, daha hırpalayıc ı bir karakter 
sahibi olmalarından mı ileri geliyor ? .. 
Yoksa hayatı anlayışlarında, ekseriya 
orijinal görünmek iptilllanndan mı ? .. 
Anketimiz devam ettikçe gelen cevapla
rın mukayesesi bu bakımdan ayrıca bir 
kıymet taşıyacağına kaniiz. Anketimize 
cevap veren .kad ınlarımız bu davayı bir 
inkılap mevzuu olarak daha hassasiyet
le ele almışlardır. Bunlar inkılabın ken
dilerine bahşettiği yüksek haklara ne 
kadar liyakat kesbettiklerini anlatmak 
jçin cinsiyet farklarının en hararetli 
yaşlarında olan gençler arasında bile 
temiz, menfaatsiz bir arkadaşlığa m5ni 
olanuyacağı kanaatini besliyorlar. Ye
ni neslin bu kanaatle yetiştirilm~•inl, 

bu güvenin en sempatik ruhlara bile aşı
lanmasını istiyorlar. 

Bakınız eczacı Kemal Kamil Aktaş 
bu istekleri haklı , yerinde bulmakla be
raber kendi telukkisine göre cRealite
ci> görünmek iç.in fikirlerini başka la· 
raftan yürütüyor. 

. . . .. . . üzerine doktora müracaat mecburiyeti yaptırılan araştırmada bir çok cins ilaç- ıni§tir. Bayramın birinci gününden itl-
Cınsıyet psıkoloıısı etrafında bırçok hasıl olmuştur. • .'arla cerrahi Aletler bulunmuştur. Bun-1 haren varyete nwnaralarına başlana-

y.azılar yazmış olan bu sevimli muhar-1 Yine Bayındıra bağh Hasköyde, ı~~ı lar, doktorluk ilminin tanımadığı bas't caktır. 
rır arkadaşımız, cGenç kızlar veya de- lice doktorluk ettiği anlaşılan elli yaş- ilaçlardır. Osman hakkında takibat ya- 1 Bilhassa ailelerin gelebileceği şekilde 

Eğer bu habeı- doğru ise, :ı:lraatte ı>O' 
likültüre ehemmiyet verildiği fU gU.11' 
!erde karşılaşılan vaziyet iyi sayılamaz. 
Alakadar makamların yeni tedblrlerlııJI likanlılar> gibi bir tahsis yapmağa lü-

1
1 larında Hasan oğlu B. Osman namında! pılmaktadır. s~!onlar hazırianmıştır. 

zum görmeden alc!O.mum kadınla er- ------ --- ------ -----··-------~ ________ .. ___ .,.. _______ _ 
kek arasında cinsiyet duygularının kül- J • d LJ f 

intizar ediliyor. 

tür, muhit, muaş~ret, şahsi seciye ve zmır e naya Fob - Sif farkları ırk gibi tesirlerle şekillendiğini beyan Jeolojik tet kikler Son cıyda yüzde Uç 
edere)' diyor ki: cBana göre tabiat ka- yapıhyor Bahalı l aştı • 
d.ını pasif, erkeği aktif yaratmıştır. Bu 1 İzmir vilayetinde jeolojik tetkiklerde Malı.ye veka"' letı• yenı 
esaslı fark mevcut oldukça genç k'.z-

1 
bulunmak üzere davet edilen Ankara / Şehrimiz Ticaret odası, aylık hava· 

larla delikanlılar arasında tezatların bır- Ziraat enstitü.sil profesörlerinden Dr. yici zaruriye fiatlerini ıesbit ederek baş 
birini kovalaması kabilinden tabii .bir Salamon dün sabah refakatinde Ziraat vekalet i•tatistik umum müdurluğünel emı•r go•• nderdı· 
cazibeden başka bir duygunun hikim 

1 
ve Nafıa n1üdürleri bulunduğu halde göndermiştir. öğrendiğimize göre ilk ve 

olmasına imkan yoktur. Ve bunlar ara- ç 1 ı ·t · l dir p f ··r ... ı ------.....:~----~------. , . . . ı eşeme ı ıca arına gı mı.ş er · ro eso ikinci teşr in a ları arasında, havayici za.. . . 
sındakı arkadaşlığın mahıyetı hıç bır ılıca köyde yapılacak tesisatla ılıca su- . . . Y . • • • Fob - Sif farkları hakkında malıye mele yapılacaktır. 
zaman iki kadın veya iki erkek arasın- 1 

. . . f ·· al rurıye fıatlerınde yuzde 3 nısbetınde bır vekaletinden kambıyo müdürhigun· · eye- 1 - 2/7005 sayıl ı kararnamenin döl" ı !arını tetkik etınıştır. Pro esor B çuva 
daki ar~daşl'.k ve. ~imiyet kadar j ılıcalarını da tetkik etmiştir. Raporunu ı artma vardır. Bu artma. mahrukat liaıle- ni gelen bir emirde nasıl muamele ya- düncü maddesine tabi ülkelerden yapı• 
menfaatsız, sızın tabırınızle saf olamı- hafta sonunda vilayete takdim edecek-1 rinde rastlanan tereffüden ileri gelmek- pılacağı tasrih olunmaktadır. Ehemmi- lacak ithalatın fob bedellerinin bu ül• 
yacaklır. j tir. j tedir. yeti hasebiyle bu emri aynen neşred.i- kelere yapılacak ihracatın fob bedcllC' 

Aksine tabiat imkan vermemektir _ _ ·--- -ı yoruz : riyle ödenmesi. 
dorken, buradaki cinsiyet duygularının: rinin ortadan kalkmasına tabiatin mü- lam:amakta bulacaks:n:z. Tabiat~ ~u cTürk parası kıymetini koruma hak- 2 - Bu memleketlerden vaki olacal< 
mutlaka fiziyolojik bir maksatla takip saadesi yoktur. Beninı kafama göre ba· ezelı tılsımı mahıyetinı kaybettıgı gun kındaki on bir numaralı kararnamenin ithalat ve ihracat neticesinde taha;;.;UI 
edeceğini de söylemek istemiyorum .... 1 husus genç bır kadın ile genç bir erkek dünyada insanlık alemi paydos borusu- mülga otuz ikinci maddesine tabi olan edecek fob - cif farklannın Türk para>' 
Her hangi bir içtimai veya resmi vazi- arkadaşlarının müz.ahiri şeklini menfa· nu çalmc;lır. Güneş doğudan doğup ba- ve halen 15/7/1937 tarih ve 2/7005 nu- olarak cümhuriyet Merkez bankas10a 

fe manzarası bu cismani duyguları or-
1 atsızlık ve sizin tabirinizi kullanayun, tıda battıkça bu hisler istikametini kay- maralı genel it.halat kararnamesinin bloke ettirilerek alakadarlar tarafında!\ 

tad<ın kaldırabilir. Fakat yerine iki er-
1 
temizlik ile örtebilmeğe imkan vardır, betmiyecektir. dördüncü maddesi ahkamına tabi bulu- ayni rnenıleketlere munzam ihracat yal" 

keğin manzarasını da koyamaz. Mües-
1 
fakat bu inık1ln vaziyetin üstüne geril- ka nan memleketlerle yapılacak mübadela- mak suretiyle elde edilecek dövizleri• 

ı Kemal Kamil Aktaş bahsi bura.da · · •ıle-
sir bir duygudur. Diyebiliriz ki bu duy- 1 miş bir örtüdür. Bunu kaldırmağa im- tı ticariye neticesinde tahassül edecek bu farkların ödenmesi cihet.ine giu 

h ed •. paınış olduğunu işaret eder gibi kolon- bli l gu cemiyet ayalının ruhi bünyesini kan verirseniz altında benim d igım fob - cif farkları hakkındaki dövizler cektir. Tamiınen te "ğ o unur. 
kurm~tur. Bıraz önce söylediğim gibi 1 d uygular kültür, seciye, mizaç, muhit yalarından dem vurmağa ve soğuyan için aşağıdaki esaslar dahilinde mua- Maliye vel..-ili lf. 
kadın ile erkek arasında cinsiyet hisle- i hatta ırk gibi tesirler altında sizi se- kahvesini içmeğe koyuldu. ı -,::;;;;;;;;;;;;;:;;:=:.;;;;;;;;;;;:::=·;~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;g-;;iii;;; 
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EDEBi FIKRA: 

Robenson ve irade •• •• gucu 
~ 

ha· Yıllarca evvel okuduğum, fakat mev:ı:uunu .zaman .zaman oa 
tırladığun k üçük bir kitap vardır: «BIJYIJK ADAMLAR»· . 
terceme kitabın, numarasını unuttuğum bir sayfasında muhcırrırı 
aşağı yukarı şunları söylüyor: . sa 

( Roben•on ve ıssız ada, uydurulmuf güzel bir hilıôyedır. ti 
hikayede; tabiat kanunlarına karfı koyan ve tabiati mağlup sde 
uydurma Robenson, bize fU hakikati anlatmak için yaratıltPW 
tır : insan iradesinin ;yenilmez gücünü... fil 

Robenson bir örnektir. Sayınz zorluklarla çarpıfan bu ada 
1

'. 
sürekli çalıfma •onunda insan oğlunun ne büyük muvalfalııY" 
ler yaratabileceğine en canlı miıaldir ..• 

11 Y aıadıiunız cemiyet hayotında bir ı .. ı:r; ada ve bir Roben•0
1• 

kadar imkômızlıklar içinde miyiz? .• Hayır/ .• Binaenaleyh, ~ı· 
yetimizi ileri götürmiye, memlekete dalıa faydalı olmaya hat 

11
, 

1 
yacağımu yükaek enerjiye karfı koyacak hiçbir engel ıcuav" 
edilemez .• Y ster ki irade gücümüzii kullanalun! .• ) IJ' 

Ne kadar doğru değil mi? .. Roben•onu tabiatle bafbaf" bıt,,. 
kan büyiilı muharrir, yalnız in•an iradesinin :ı:alerini ilôn •""~,.; · 
le kalmamlf ayni zamanda inaan muhayyeleainin engin kudrelJıf 
de göstermiflİr. Mevzudaki yalnızlık, enerjinin, yüce Tanrı$ 
fÜphesiz: 

«Be,er de Allalı gibi yalnızken kudretlidir !n 
Y aratıcdığın insanda cscu olduğuna inanalım ... 

FUAT EDiP 



Hatayın Bayram Günü 
ile Türklere 
halka süngü 

Fransız Ajanının emri 
ateş açıldı. ZaptiY.eler 

takarak vahşetle hücum ettiler 

Londra 
Konuşmaları hak

kında tebliğ 
--0-

B. Chautemps matbuat mümessilleri
ni kabul etmiş ve onlara Londrn görüş
meleri hakkındaki tebliği okumuştur .• 
Bu tebliğin başlıca noktaları şunlardır: 

dngiliz ve Frnn'>ız nnz.ırları Lord Ha
lıfak.sııı Almanya seyahatinin hususi 

mahiyeti sebebi) le derhal bir netice 
'\"ermesi esasen beklenmemiş olmasına 

rai:rmen bazı anlaşmaz.hkları izaleye ve 
havayı aydınlatmağa yaradığını mem
nuniyetle müşahede etmişlerdir. Müs-

y k 1 y ' D • t emlekc meselesini hli tün safhaları için-
H ata y l ı} ar: aşasın Atatür . aşasın ana vatan. ıye de tetkik etmiş olan lngiliz ve Fransız 

bağtrarak göğüslerini süngü hücumlarma karşı gerdiler ;;''.:;~d~~ :,:;;:::·~=~il:::.~':: 
. • ......... ı • • • ı ••• .... , •• ............... K .· 2,l (A A) _ ?!J/ll/ 937 .. U gını ve esasen mes:!lenın dıger hır 1a.-

Ankara. 29 (A.A) - Uluı gazetesı- aysc.ıı, · · - gun k d ı ı · .J ı r k d ·•· · ·· 

P 
· H ·· · · ·· ·· 1... . ı ım ev et en ue a .ı a ar cttıgıru gor-

/U·n sureti ınahsusada Hatay hududuna t t yenı atay reJunmın ) urur uge gırnıe- un1 b '-- b 1 ro es O · ·· t.... • ] b d k" ll t hl müşle.rdir. Bun a erauer u mese e 
ıönderdiği muhabiri gazetesine ıu tel- .sı munasc~tıy e ura 8 ı a ay ar . · k b l . 

f dan H- "- . d b" t·· 1 1 hakkında tetkikat zarurctı a u edil-
arafı vermittir: 

Dündenberi büyük iıtiklal bayramına 
'ba,Jıyan Hatay dün gece denilebilir ki 
en qeiz tezahürata sahne olmuıtur. Bu
aün öileden evvel tören yapılacağı ilin 
ıtdlldiiinden Antakyada bulunmak '\·e 
~leden aonra 1skenderuna gitmek Üı.e-

. re hütü.n Jakenderunlular ve lürk lı:öy
lüleri İehre dolmuşlardı. Fakat haftalar-

. tlanberi iatiklil bayramına ausamıf olan 
Jiatay Türklerine hu bayram çok görül
'dü. Ve Hataylıların bayramına aed çe
~ildi. Zaten Sancaia geldiğindenberi 

acemi diplomat manevralariyle Hatay · 
:ı"ürklerinin aöı.ünü boyamak iste~n de
leee Roje Garonun ıon günlerinde 7a

rnirindeld suikastlar anlaşılmıştı. 
Delege bilhassa şu birkaç gün içinde 

Antakya hükümetinl sinsi bir engizisyon 
aahnesine döndürmüştü. Bu sabah bu va
!tiyct bütün çıplaklığıyle meydana dökül
dü. Sabahleyin binlerce Hataylı :fürk 
hdediyesinin önüne dolmuştu. Derken 
halk hükümet binası tarafından gelen si
lahlı zaptiyelerle dağıtılmaya başlandı. 

;Bu eınada mahalli hükümetin zaptiyele
ri ali komiser Kont Dö Martel gelmiye
cektir. Dağılın diye bağırıyordu. Fakat 
bu tehditlere rai(men halk dağılmıyor
du. Bütün bu kütleleri teşkil edenler bü
yülı: bir itidal içinde idiler. Türk vakar 
Ve ciddiyetini tafıyorlardı. Sonra herşey 
anlaıJdı. Mandalar idarcai bayrama iş

tirak etmiyqr. Rejimin tatbikini ilin için 

Antakyaya gelmesi beklenen Kont Dö 
Martel eelmiyordu. 

Saat dokuza doğru hala halkı dağıt
rnaia uirapn zaptiye ku,·vetlerinin kafi 
ıelmediii anlaıılmış olacak ki Halepten 
15 kamyonetle gelen kuvvetler halkı 

kordon altına aldı. Ve belediye binasının 
J>ençerelerinden uzanan silahlı aık.erler

le halka atef açılacağı tehdidi savruldu. 
Biraz aonra Antakya merkez karakol 

kumandanı halka bağırarak bayramın 
~alnız Türk mıntakaaına inhisar ettiği 

hildirildi. Bu esnada Türkler köprü tara
fındaki Y enigün matbaasına müteessir 
hir halde ilerlemeye başladı. 

Delege Roje Garonun bu gazeteyi de 
kapattığı anlaşılmıştı. Neşesi baltalanan 
Türklerin bu vakur ve sakin duruşları 
karıısmda halk mümessilleri Milletler 
cemiyetine, Türkiye ve Fransa cümhuri· 
)'etlerine vaziyeti telgrafla ve şiddetle 
Protesto etmişlerdir. 

Hadiseler esnasında Antakya baş kon
ıoloıu Halkevinde bulunuyordu. Ve Ha
taylıları itidale se\ kediyordu. Halk halk
evinin etrafını kuşatmış: 

- Yaşasın Atatürk, ) aşasın Anava
lan, ya~asın başkonsolos, diye bağınyor
du. 

Bu esnada caddelt;rde ve mahalleler
deki taklar resmi elbiseli sivil memurlar 
tarafından yıktırılıyordu. Bayram resmen 
lncnedilmiştir. işte bu anda süngülü zap
tiyeler halkın iizerine hücum ettiler. Ka
r19ıldık yarım saat kadar sürdü. Halep-

--0---

Hataylılar vaziyeti 
Milletler cemiyeti 
ne TürkiyeveFran 
sa cümhariyet hü 
kümetlerine telg -
raf la bildirerek ıid 
defle protestoda 
buludular 

Konsolosumuz 
• 

Halkevinde bir ta 
raf tan tebrikleri 
kabul ederken bir 
taraftan da halkı 
itidale sevkedi 
yordu 

tara ın aıAe\'ın c ır oren yapı - . . 
H ti. .. te b. 1 mışlır. 

mı~ ve ataya sempa gos ren ın er-
ce halk bu töreııtı ~tirak ebn~tir. clngiliz \'e Fransız ıuızırları merkezi 

Törende Hataylı gençler tarafından Avrupa meselelerini gözden geçinnifler 

yeni rejimin Hataya vaadettiği istikbal-' ve J\vrupanın ~u. kısmın~a su~hun mu
den bahseden konferanslar verilerek ye- hafaumna her ıkı devletın bagladıklan 
ni rejim ve Hataylılar 'lcutlulanmış \'e elhcmmiyeti mü~hede cylem~'l.erdir:. lıı-
b ···-k· H lk · · ro··· k panya ve Akdenız mesclelerının muzaunu mu""' ıp a evuıın ve ıgı on-

1 halk k 1. bi d keresi netice.inde de iki devlet nazırla-ser er ımıza ço neşe ı r gece a-
h tm t 

rı, tesadüf edilen bütün mü,1'ülata rai-
a Ya§a ışır. . . . . 
""'- 29 (A A) Erz . ınen 'karııymazlı.k aıyasetının tamamıyle LrLUrum, . - urum ) ır- • . . . 
· d k t · y·,. t · .. . hal:lı olducunu ve fılen beynelmılel ıh-

mı o uz son eşrın -.a ay ycnı reJımı-
tılatların iiniinü almıığa hizmet ettiğini 

nin nıer'iyete girmesi bayramını içten 
kaydetmiıler ve bu siyaseti tamamiyle 

gelen coşgun tnahüratla kutlulamıştır. 
Binlerce saıniin huzurunda Dörtyol Ha- müessir kılmak için icap eden her ~yi 

yapmak hususunda mutabık kalmışlar
tay erkin cemiyeti murahhası olan hay 
l.c;mel Yaksı Türk Halayın yeni rejimi- dır. 

cUzak Şark vaziyetini tetkik eden ln
ne kavuşmasının Suriyeli dostlarımız 

giliz ve Fransız nazırları vaziyetin va
tarafından da hoş görüleceğini tebarüz 

hametini tasdik etmiııler ve dünyanın bu 
ettirmiştir. 

kısmındaki menfaatlerini korumak '\'C 

taahhütlerini yerine getirmek için diğer 
nlakr.dıır devletlerle müştereken hareket 

Ismet Yaksıdan sonra kürsüye gelen 
Doğu gaz.ewsi muharrirlerinden Baha
dır Dulger de gençlik namına bir hita

etmck Hizumura tabi olmuşlardır. Na
bede bulunmuştur. Toplantıda b ir çok 

zırlar beynelmilel siyaııetin iki memleketi 
halk teşekkülleri de hazır bulunm1'slar-
dıı·. 

alakadar eden diğer safhalarını da kar

..... : ........................... _... .... T e. b1·i k telgrafları 
ten, Kırıkhandan ve bütün nahıye karıı- 1 k 

şılıklı bir emniyetle !!Özden geçirmişler 

ve beynelmilel iş birliği yolundan inhiraf 
etmeksi:r.in gNginliklerin :>atışması \ C" 

sulhun vikayesi hususunda iki memleket 
tarafından takip edilen diplomatik ve 
aulhçu müzakere yolunda de,·ama karar 

kollarından getirilen askeri kuvvetler An ara, 29 (A.A) - Bugün Hatay 
pek c;irkin küfürlerle Türk kütlelerinin rejiminin mer'iyete girmesi dolayısiylc 
üzerine yürüdü, 

Bütün bu vahşi hücumlara karşı halk 
göğsünü germiş. deldirmiştir. Bugünkü 
vak' alarda 1 2 kişi yaralanmıştır. 

la'kendenın, 29 (A.A) - Hataym 

Halaydan ve yurdun muhtelif ycrle...>in-
den C. H. PartLo;ine minnet ve şükran 
telgrafları gelmiştir. Bunlardan l>"r kıs-
mmı ne~red•yoruz : 

BEYLAN 

yeni rejimi için hıızırlanmıt bulunan tak- V.arlığınızla kavuljtuğumuz bugünü 
lar 28/ 11/937 saat 15 de Fransız de- kutlarken sonsuz minnetlerimizi suna

legesinin talebi üzerine müscllah kuv- rız. 

vetler tarafından yıktırılmış ve parçalan fü'ylan llalkcvi başkanı 
s. ucuz 

\'ermişlerdir. 

Pamuk ipliği f iatleri 
hakkınpa lktısat 

vekaletinin tebliği 
Ankara, 29 (A.A) - lktısat vekale

tinden: kışlaya nakledilmiştir. 

Halke.vine lskenderun Türk ve lran 
konsolosları gelerek tebrikatta bulun-

mu~lar ve muhtelif anasırdan birçokları 
bu tcbrikfıta iştirak etmişlerdir. 

KIRIKHAN Yeni pamuk İplii;:i fiaılerinin 22 ikinci 

Hatay davasındaki büyük himmeti' teşrin 19 3 7 tnrihindı-n itibar«"n mrriydl" 
şükranla anar \'e derin saygılarımızı su- girdiği ilan edilmişti . Halbuki bu husus 
narız. hakkında alakadarlara yapılan tamimde 

Yarınki ıalı günü Türk alevilerinin nü
mayişlerine mukabil Fransızlann teşviki 

Kırıkhan Halkevi başkanı 
KADRi NURSEL 

ile di8er anasır tarafından Suriye bay- F..MINöNü - ISTANBUL 

rağı isteriz ıeklinde bir nümayi§ hazırlan-1 Bugün Hatay bayramı münasebetiy-
dığı ayrıca haber alınmıştır. le cemiyetimiz merkezinde yapılan top-

Yurt icinde Hatay ı~~tıda . Hatayın isti~lali ~~in partinin 
t gostermış olduğu mcsaıye ~ukranlarımı-

ba y ramı zı sunmakla bahtiyarız. 
Antalya, 29 (A.A) - Halayda yeni 

rejimin yürürli.iğc geçtiği yirmi dokuz 
son teşrin 1937 pazartesi akşamı Antak
yada bulunan Hataylılar tarafından bir 
tören tertip olunm~ ve törene Antal
ya halkı da seve seve iştirak etmiştir. 

Törene Halkcvi bandosunun çaldığı 

istiklal marşı ile başlanmış, Halayın ta
rihsel , coğrafi durumu üzerinde konfe
ranslar verilmiş. şiirler okunarak top
lantı sona ermiştir. 

Hataylılar bu mutlu günU yarat.an 
Büyük Önder Atatilrke, onun partisine 
ve Cümhuriyet hUkürnelinc olan sevgi 
ve minnet bağlılıklarını tel yazılariyle 
bildirmişlerdir. 

Hatay erkinlik cemiyeti merkez 
Başkanı 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK 

Urfa, 29 (A.A) - Yeni Hatay reji
minin yürürlüğe girmesinin başlangıcı 
olan bugün vilayet bölgesindeki Ha
taylı kardeşlerimiz.le yapılan büyük tö
rene on binlerce halk iştirak etmiş ve 

bu törende muhtelif hatipler tarafın
dan Hatay yeni rcjbıinin vadettiği istik
balden \'e Halayın tarih ve coğrafyasın
dan bahseden çok sevinçli ve heyecanlı 
sö~ }evler verilmiş ve bugünü yaratan, 
yaşatan Büyük Önder Atatürkün yüce 
adı minnet ve ş~kranla, saygı ve sevgi 
ile anılmıştır. 

tüccarların rinyf'te mecbur oldukları hü-
kümlere ait mevaddın bir fıkrasında ye
ni fiatlerin meriyet tarihi 22/ 10/ 937 
olarak gösterilmişti r. Bu tarihin doğrusu 
tamimin hııııında da i aret edildiği gibi 
22 Jkindte-srin 1937 dir. 

--0-

Reisicühmur 
teşekkür ediyor 

Ankara, 30 (A.A) - Riyaseticüm
hur umumi kfıt~pliğinden: 

Hatayda ) eni rejimin meriyete girme
si münasebetiyle Reisicümhur Atatürk 
yurdun içinden ve dışından vatandaşla
rın ve Hataylı ırkdaşların derin sevinç 
ve heyecanını bildiren birçok telgraflar 
almışlardır. 

Bundan çok mütehassis olan Atatürk 
te{!ekkürlerİ) le refah \ e saadet temenni
lerinin Anadolu ajansı vasıtasiyle ilan ve 
iblağını emir buyurmuşlardır. 

Başvekilin teşekkürü 

Yeni Belçika kabinesi \
7 ar§oı·aclaki Sovyet 
sefarethanesinde 

Ankara, 30 (AA) - Ba,vckil Ce
fıl Bayar J lataydan \e Hatay ahalİ.$in

dcn gelen 'e Türikyenin her yanından 
çekilen tebrik telgraflarına Anadolu 
ajansı va,.ıtnsiyle teşekkür eder. 

Parlamentoda programını izah etti araştırma yapılmış 
Varşova , 30 (Ö.R) - Bazı Leh gaze-

________ ...,..,.._.. teleri Moskovadan gelen Gepeu meUlur-

Brüksel, 30 (Ö.R) - Janson kabl- ile tam bir bağlıhk dahilinde sulh le- larının Sovyet selarethnneS.:nde ve ha

nesi parlamento huzuruna çıkmıştır... hinde yapıcı ve kurucu her gayrete jş- leen Moskovada bulunan sefirin evinde 

kabinenin beyannamesi başvekil Bay tirak edecektir. Bu da Belçikanın k~v- araştırmalar yaptıklarını ve ele geçir

Janson tarafından Fransızca ve maliye vetli olmasını lUzumlu kılar. Bu sebep- dikleri vesikaları Moskovaya gönder

Jlaıırı B. De Man tarafından Flamandça le askeri programın tatbikine devam diklerini iddia etmektedirler. 

--0-

Lik macları • 
Dün akşam İçtima eden lik hf"yeti, pa-

zar günü yapılacaf maçların hakemlerini 
tayin ctmi~tir. Oemirspor - Ateş maçını 

B. Mustafa Şenkal, Alsancak - Yaman
lar maçını B. Mustafa (Üçok), Doğan
spor - Üçok maçını B. Esat idare ede
c«"ktir. 

olarak okunmuştur. Bu beyanatta hü- edilecek ve bu program tanı olarak ta- - =--
k B D · aı · Ta,ıa yaralamı, 
Üınetin finans bakımından kuvvetli bir hakkuk ettirilecektir. • aranyı ırıacarıs- T' ed ır e Paşa mahallesinde Tekke so-
~ri~ etin daima müzaheret ettiği mü- Sosyal sahada hükümet halen 1atbik tana döndü kağında 13 sayılı evde oturan Ahmet, 

'\l'a~ene ~il asetine devam edeceğini bil- me\•kiinde olan kanunları islah etmek Budapeştt', 30 (ö.R 1 _ Krallık naibi ayni mahallede oturan Şerif Ali tara-

dirınektcdir. Harici siyaset hakkında veya tamamlamak yolunda hiç bir gay- amirnl Horty başvekil B. Daranyi ile fından taşla başından )aralanmıştır. 
~lçika tam bir istiklal siyaseti tatbiki- r~ti e.sirgemiyecektlr. Zahmetli ve sili- hariciye nazırı B. De Kanyayı kabul et- Bir kız kaçırma vakası 
:'devam edecektir ki bu da Belçikanın hati bozan işlerde çalışma müddetinin ıni§l~rdir. Iki nazır amirale Almanya Tirede bir kız kaçırma vak'a51 ol-

vrupadaki yazi.fesine U'-'gundur Mem- görilflneleri hakkında izahat vermişler- nıuştur. Tirenin Alacalı köviinden Veli 
~lı: J • haftada kırk saate indirilmesine çalı~ı- :r... J 

•tin emniyetini kuvvetlendirecek hiç dir. kızı Bayan Ganime. Mehmet oğlu Ah-
~. fırsat ihmal edilmiyecektir. Bu siya- lacaktır. IJÇilere ücretli tatil veriJecek B. De Kanya Budape~tede bulunan I met tarafından kaçırılmıştır. Her ikisi 
~ hod~in bir siyaset olduğu iddia edi- ve bu h~st.a tecrübeden alınan ders- ~avy~a reis. - .nazın §ereline bir çay j de zabıtaca yakalanmıştır. Hakhınnda 

•t. Zıra &lç.ika milletler ~miyeti" lerd~n ~tilade edileceıkür. :ııyafetı vermiştir. takibat yapılmakta.lır. 

SON HABER 
.. ~ 

Hatay rejimiôi 
tanımıyorlar 

Suriy eparlamentosu mil
letler cemiyetinin verdiği 

kararı reddetti 
Suriye Başvekil 

. . 
muavını 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suriye bayrağının Hataydan kalkmamaıı 

ıçın herşe yi yapacaklarını 

Resmen söylüyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l.stanbul, 30 (Telefonla) - Şamdan 

1 

de bir içtimada milletler cemiyeti tara· 
Anadolu ajansına bildiriliyor : fından Hatay hakkında verilen kararın 

Yeni Hatay njimhıin An tak.yadaki ı reddedilıneslni kararlaştırmıştır. Suriye 
Fransız kom.ise.ri tarafından ilinı üze-ı ba~ekil muavini Suriye bayrağının Ba
rine dün Şamda, Humsta, Hamada, Ha-, taydan kalkmaması için Suriye hükU. 
lepte protato nümayişleri yapılmıştır.. metinin elinden geleni yapacagını be. 
Suriye palamentosu, akdettiği fevkala- yan etmiştir. 

Hatay için 
_BaşvekiJ parti grubun
da hükümetin alacağı 

tedbirleri izah etti 
Vekiller heyeti toplandı. Müzakere 
akşam geç vakte kadar devam etti 
Ankara, 30 (Yeni Asır - Telcfonla)

Parti grubu bugün toplanarak Hatay 

meselesi hakkında müzakeratta bulun
muştur. llk ~ kürsüye gelen harjci

ye veltili Tevfik Rüştü Aras, Hatay me
~elcsinin son arzettiği vaziyet hakkmda 
izahat vermi§tir .. Bir çok hatipler söz 
alarak( grubun bu mesele üzerindeki 

hassasiyetini ızhar etmişlerdir. En son· 

ra söz alan başvekil B. Celal Bayar, hü· 
kümetin alacagı tedbirleri izah <'tmi tir 
Başvektl ' e hariciye .vekilinin söUerl 
sürekli alkış1ar1a karşılanmıştır. 

C. H. Parti grubundan soıır.a vekilleı 
heyeti toplanarak saat yirmiye kadar 
müzakeratta bulunmuştur. 

Istanbulda Y!_ğmurlar 
Kağıthane deresi taştı,köyü su bastı 

lıtanbul, 30 (Telefonla) - Trak) aya birkaç giindenberi ltar ~ağmakta• 

dır. E.dirnede kar durmuş İse de Çanakkalede de"am ediyor. lııtanbula is• 
fasılasız ya~mur yağmaktadır. l lavalar artık adamakıllı kıtlamıştır. Yağmur· 

lardan Kağıthanedercsi ta~mış. Kağıthane ko,>Ünu '~ Jandarma karakolunu 
au hasmı,tır. Kasıınpaşa dereQi. taşmış, İ ahtaknlcd e bir dükkan suların hü
cumu ile yıkılmıştır. Nüfuıça za) iat yoktur. 

Istanbul sanat ok'ulunda bir talebe 
mektebin 2 M. mf!~Vinini yaraladı 

lstanbul, 30 (Tddonla) - Bugün sanat mckıebindc bir hadise olmuş 
bir talebe mektebin iki miidür muavinini çakı ile yara1amıştır. Suçlu, mekte 
bin birinci sınıf teknik şubesinde okuyan Sedattır. Sedat bu işi derslerinder 
kırık not alması neticesi infiale kapılarak yapmı~tır. Y aralananlnr başmua' ir 
B. ihsanla ikinci muavin, elektrik şefi ve resim muallimi B. Sırrıdır. B. ihsan 
omuzundan B. Sırrı da bacağından yaralanmışlardır. Suçlu talebe polis "ası
tasiyle adliyeye teslim edilmiştir. Ehli) et cezaiyesi olup olmndığı tahkik edil
mektedir. Kültür bakanlığı da ayrıca tahkikat yaptırmaktadır. \ 'ak"a mckt~p 
muhitinde derin teessür uyandırmı!ttır. 

~--~-~~~-~-

General Lüdendorf ağır 
surette hastadır 

Berlin, 30 {ö.R) - Mar.eşal Lüdendorfun sıhhi \"azıydi Almanyada en· 
dişe ile takip edilmekte ve bütün gazeteler Mareşalın i.> ile!lmesini dilemek
tedir. } lasta geceyi sakin geçirmiştir. Doktorlar henüz ihtirazlı görünmekte 
ve yeni bir rapor neşredeceklerini bildirmektedirler. 
.... ,:.tmm ................................ I 

1 Bayram münasebetile 
IST AN BULUN NEFıS ŞEKERLER/ 

Abajoliye gelmiştir 
Fantezi kutularda hediyelik çikulataların her çefidini 

mağazamızda bulabilirsiniz.. 

NEFASET VE TENEVVU ••.• 

J. Abajoli - Saman iskelesinde 
Kardiçalı hanında 

1 - 3 (2155) 



IAWA: .. ,...___ 
8ağkk kORUfmal?rı: 
........................ ~··········· 

Sıhhatli yaşan1akta 
bağırsakların rolü 

- 1-
Ycu:can: Niyazi nh.4mf nll tedricen kısaltan bir uzuvdur. 

Bağırsaklarımızın yaşatıcı vasfını an

Bu yazı meslekle uğraşanlardan ziya- lamak kolaydır. Çünkü yediğimiz gıda
• ıenif halk kUtluine hitap etmek. için 1 tarın bu yolla vücuda girdiğini, kana ve 
[=tır. Hele memleketimizde şahsi 1 biııneticc bütün vücudumuza yayıldığını 

ılıhanın ne kadar ihmal edilm~ bilmiyen yoktur. Tabii bir vücut fazla 
olduğunu herkes bilir. Şüphesiz bu uzun 1 yenilince ~işmanlaı·, az yenilince zaifler. 
asırlardanberi alışılmış olan batıl itikat- Fakat karanlık olan nokta bağırsaklann 

T asçeşme cinayeti 

Katillerin yakalanması 
bir gün meselesidir 

- ··-··----u .. ç KiŞi 1 - Nereye gidiyorsun ? 
...... • 

11 
• ••' Cevap verdim. Fakat bu kamyonda, 

"T" hana sual soran adaını tanım1yorum. Bu 
Zan altında bulu- muhitte büyte birini simdiye kadar gör-

nuyor Jandarma memiştim .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
............ ~ CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT E .......... . . . 

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

ALTIN MiGFERLİ 

Casus Kadın 
en 

Marlh Rlchard'ın Hatıraları 

-15-
Kanıyoa durdu. hayretle: 

suçLuLAR KIM ? 
mız ve adliye cina- Esrarengiz meçhul adam yere athya-

rak : 
- Siz burada mısınız? 

• • 
1 • • • 

t • .. f d • B. Muharremin Hadesinde, hadisenin 
!arın neticesidir. Cumhuriyet hiikümeti- insan ömru üzerindeki hırpalayıcı tesi- ye l OY en per eyt - Taliiniz var! Dedi. Bu kafilenin 

belki ele Muhaı·reınc sual soran kam-

Dedi, sonra Llisiyi kolundan tutarak• 
müstehzi bir tavırla sordu : 

- Söyleyin bakayım güzelim, gitmek· mizin sosyal bakıma, binnetice bu kadro ridir. Meçinkof bunu güzel bir misalle şefi olan yilzbaşı, dostumdur. Bir defa 
Yırtmaaa uğrası yonda bulunanlarla alakalı olduğu his-

içinde şahsın hayatına ve silihatine gös- canlandırmak fstiyor: Kargalara bakı- o · ~ - onun hayatını kurtarmak saadetine nail 
si hakimdir. Hakikatte bu nokta şimdi- ten memnun musunuz? 

terdiği büyük ve yakın alAka her günkü nız diyor, bunlar kadar pis gıdalarla yor/ar. olmuştum. Bunun için bana karşı ken-
lik bir zandan ibarettir. 

faaliyetten kolaylıkla anlaşılır. Yazımız beslenen bir mahlCık var mıdır? Fakat 1 disıni biraz borçlu sayıyor. Sizi de kam-
Genç kız şiddetli blr hareketle onUll 

kolundan kurtularak: 
· ··•••••••••••••••11111•••••••••••••••••1' Y 1 t 1 k'k t M h . ·r bu noktayı göz önünde bulundurarak b · ı 1 b k kil af apı nn a 1 1 a ve u arremın 1 a- yona almağa razı oldu. Binaenaleyh bi- - Bırakın beni! dedi. Annemin nere-una ragmen yliz erce yı yaşıyan u ı Tire ·azasının beş . ometrc m:dsd e- desinde adı gecen kamyon arattırılarak 

herşeyden evvel ferdi alakadar eden ba- hayvanların ilerlemiş yaşlarında bile sindeki Taşç~me ınevkiindc, cı en • nehilirsiniz! de olduğunu söyleyin! 
ı bulunmuştur. 

ğırsak hıfzıssıhhasının vücut tizerindeki tüylerini parlak çevikliklerini olgun bu- feci sartlar icinde işlenen cinayetin talı-ı B' h 
11

. d .
1 1 .ı. - Fakat siz kimsiniz? diye sorduın. I - Bilmem .ki 1 

· l · · b · b' ·r d 1 lma 1 Ç" k .. k 1 b w kl k rk.k d · k d. T b l T. ıze ma a ın en verı en ma umata Bu k ak d ··ğ · · · ' T us" · hidd t· d ı·t · b. esle ba~ tesır erını asıt ır ı a e ve an aşı sı ursunuz. un u a ın agırsa arı yo - ı atı evam etme tc ır. or n ı. ı- .. öd . li r·· B 
0 1 0 

- nu pc Y ın a o rerursınız. 4 ı c m en ı nyen ır s 
1 b klld hlil 

w 1 ö . . • . . k . . gore cnu. şo or . sman a sına- t 1.. •• •• k f l b 1 w 1 w d 
ko ay ır şe e ta etmege çalışaca- tur. Vücutları zehirlenmiyor re ve cl emış zabıta te~kılatı ıb ışın n . . b Al' . ·r el 1 . eKJ·ar goruşmc ırsa mı u acagız. gır ı: 

. . . . · nın muavını llY mm 1 a e crı şayanı Kamyona binmeme \.•ardım etti, beni ı - Dikkat edin tnamen Von Krefelt ğız. Bu ıddıa aynı 7.amanda ılm1 metod-ı lngilizlcrin cGübre çukuru> Viktor olümiiyle netic !enen bu h~ıdisenin ay-
1 
d.kk t .. .. 1 üst" ş· d rk .. k. . ' ~o 

lara uygun fakat ilmi ıstılahatla yazılma- Puşenin cinsan öldüren kolon> olarak dmlanmasına yarıyacak unsuı-larm mey- I ı 4
\ g~r~ m ur. ım ı ı uç ışı selamladı ve kamyon hareket etti. Annemin baş belası olduğunuzu billY~ 

.ı k · · · ed b · f zan 8 tın a ır. Yol berbattı, kamyon sallanarak agwır rum. Fakat onu nereye gönde _,,,,_,_;..t nıış olan bu yazının, ilmi olarak tenkit isimlendirdigi kalın bagırsağa bu cürsu- uana çı ması ıçın uç gec en erı a-1 D " k kit h • tt f ra.ıg~ · ı· f k d.l '(} k · an a oıam gC"ç va ususı sure e agw ır ilC"rlıyordu. Nihayet Zuidkutun ilk t söylemezseniz, intikamımı alacağım! Sl• 
ve münakaşa edilemiyeceğini de ihtiva meler nasıl ve nereden giriyor?. Bunu a ıyct sar l'lıne t • 1 er. .ç . azanın 1a~- 1 c ~rendiğimize göre Ödemişli şoför Os-
elmektedir. anlamak kolaydır. Ve malumdur ki tabii darma komutanları da b.tdısenın tahkı- mania muav ni Alinin sözleri Muhane- evlerine vardık. Arabadan inip te, cBa- zi mahvedecek şeyler bildiğimi siz d4 

giriş kapıları burun, agız, şerç.. ve saire- katiyle uğr:ı ıyorlnr. 1ıkçı> nın beni karşı1amağa geldiğini gö1 takdir edersiniz! 
Insan gözUnün bağırsaklara çevirildiği 

1 

MüTEııırıılfıııır TAFSILAT min daha evvel!>:i sözlerini tutmadığı, rünce, hayretimden donakaldım! _ Hakikaten lüzumundan faz.la şeY'" 
rih · t ihi 1 b b b 1 D dir. Bilhassa çigi ve pis gıdalarla bu ko- •v.u.u ın b ·k· f d d b' ··b t 1 ta • ınsan ar Ye cra er aş ar. e- l1 ı ı 1 a e arasın a ır mu ayene 0 -, Ban3 biiyük bir ne7.nketle kolunu U• ler biliyorsunuz, dedi. Ve bu, size paha• 

ni!ebilir ki insan zcUsının iizerinde ilk laylıkla mümkün oluyor. Mikrop bir de- duğu söyleniyor. lıva nlal olabı'lı·rı. Fak"t her halde unut· Dünkü ayımızda da haber verdiği- zattı: ~ .. 
1 k · l a·ır.· h st lık h t · fada vücuda girdikten sonra ise inkisaf Muharrem, tekrar ifadesi alınmak üze- k b B l ik l b M ksl-o ara lŞ e ıı;ı a a • veya u gayrı -ı; miz gibi silah istimali suretiyle (Buldclll - SizC' refakat edeb:lir miyim? diye mayın i en, e ç' a ı yüz aşı a ..... 

tabülik bağırsaklardadır. Henüz da- etmelerine, üremelerine hiçbir mani kal- 12) kamyonu yol ortasında durdurul- re dün mahalline giindcrilıniş ve öde- sordu. Vanloywn. Yoksa .. 

h 1 h t c · 1 ·· b ~ k 1 · · mişli iki vförle miivaceheleri yapılmı.,i- ö 1 d ,_,, b . _ _. a mikrop deni en astahk fımili keş-ı mnmış ır. un m agırsa on ar ıçın en muş, sofôr Eminle muavini Ali tabanca K P~K BALIKLARI HEP ORADA Tc ı itıuır ir jest yaptı, sonra llWl" 

fedilmecfon ev\•el nesilden nesile intikal güzel ne vltnlima ııa1·tlarını hazırlaını-ş kurı:unlnriyle öldüriilmi.iş, makimı fa- tır. Yanyana yürüyorduk: Onun kim ol- sinsi bir tavırla devam etti: 
b J k•~a Ald - d ı Tnhkıknt safahatını işkal etmemic: eıl- ildiıı.·-• ed t "zl · b k ih 1 k u unma l4l ır. ıgıınız gı a arın po- aliyet }nlindeykeıı iki maktul rady.atiit ı< duğunu bir nn evvel öğrenmek istiyor- - Ihtiyar JHscnin kurşuna diz. alDI en a a so crı unu pe sar o ara 'mak için bu husuc;ta alacagımız resmi 

göstremekted, ir. Fnkat pastürlc haşlıyan saları mutad olan zamandan fazla kalın rün önüne getirilerek bırakılmıştı. Kar, dum. biliyor musunuz.? 
1 r mnlfımata intiznren bugün daha fazla 

bagırsakta ka ınca tahnnuni.ir başlar. sıdan bu vaziyeti tesadüf~ gören P\f4 . . -· - Hayatımı kurtardınız dedim, Bana,

1 

Lüsi alçak sesle cevap verdi: mikrobyoloji her an inki§af eden ve in
sanlann götleri önüne yeni yeni haki-

katleer ~el'J,>en bir .ışık olmuştur. Namına 
izafe edilen enst.itünUn prof~sörlerinde.t.1 
Metchmikoff'un dikkat nazarları. bağır
sak ve orada yaşıyan ni:ılyonlarca cil;su 
melerin faaliyetine ve onların ifrazı -

Toksf.n dediğimiz z~hirler Uzerine gele 
Jidenberidir ki bağırsak bize ~tk.ik mev
zuu o1rtıuş vt!'tl e~ll~ttlenberi gelı't\e'kte 
olan bağır~aJt hakkındaki kanaatlerin se 

hepleri tttil.Ştirı1m'işhr. Bu liususta bir 
çok makale!~ fennt büyük -cütlerle ki~ 
taplal' yaııhnıştır. Bu mesai hakikatlerin 
meydana çlkma&lna yardım etm'iştir. l 

Batırsak, vlicudwrmızun muhtaç ol<iu
gu gı~Y;l, alan k~.P~Pı:\., Fnk\lt.. d,almR 
höyl.e bir taraflı iş görmez. Mutazad ,olap 

iki vaafı beraber taşır. Yani bağl%ŞC\k 

hem insanı yaşatan ve hem insan ömrü-

l\ h · · ı h . 1 :ı: ızahnt v remıyeccgız. Suçluların ele • l 
fozır ta am.rnu ına sullerı husule ge- soförle muavininin ölü bulunduldanna . • . . .. i min\zl söy eınck istemez misiniz? - Hayır! 

l..r. 1 fnana'llazdı. ·~~~~sı·d'~e h,ıdıs mn aydınlanması gl\n Gülnıeğe başladı: Maksim onu kolundan tutarak pidelo 

C 1 .. h. f d 1 , ... l'se~r;:;;ı ır. k . ı l . . , ürsun e r urcr. z ır i rnz e er er. Şüphe ed lernez ki suçlular bu suret- -: Qo • miiteessirsinız. c sarstı: 
Bu iki netice vücut makanizmnsı üze- le hareket etmekte tah\tikatı ·isktıl ' et~ • •. --, Ç)lmrunai,'tt imkan var mı? - O~u siz ele verdiniz, öyle :nıi? 
rine f~na t sirl r :yapar. Aer uzuv bu fe- mek suretiyle zabıtayı yanlıs bir yola • Esra re l· - T~krar görtişınek fırsatını bulaca- - Hayır, size yemin ediyoruın ki. 
na tesirlerden hassac;iyetıtıe göre zarnra s --vltetmek i~tiyorlardı. Belki d~ liadi- ' 1 ğımızı zaten söylemiştim. · haberim yok. Fakat rica' eİ:lerlltı, anne~ 
uğrar.En başta hazım bozuklukları mey- 5eye, civardaki çobanlar'far.ıhndan İŞ'- •· Suc üstü yakalandı Evin clH metre yakınma' ğE?ldlğimiı nerede? 
dana çıkar. Inkıbaı - peklik dediğimiz l~nıniş alelade bir soygulı ,~ak'11sı :koJ 1 SilclJı;ı Refik na~unda bir sahsın son zam!ih hEintlen ayrıldı: - Ben nereden bileyim? Herenthagt 
bu halde iştiha kesilp1iştir. 'Dll ~aslı, ağır kusunu vermek istemi'?ler<li. -gUhlC"rde esrar ~atmakta olduğunu· ha- ~ Sizi' burada 1ı~rketti~im ıçın, affı- ve Strensstrnet oivannda dolaşmağa çıkı-
acı ve iıdesi kokuludur: Daltnt bir hal-1 ı JANDAR.1'.1:AMIZ K:ANUADl ı her ulan zabıta, bu ·.~ emmmiyet vc'r- titzı istirham ederim! Daha uzağa gide- mıştır. Almanlar orada zehirli gaz ~ 
sizlik ve neşesizlik bu marazi tabloyu 1 __;__ "' ·'I mis,' ba~ı ti?ı'tıbat nlarnk Tiefiği clirmü meın... cuınlarma başladılar da.. . 
tamamlar. Peklik neücesi zehirlenmiş 1 Ci.imhuriyet j:ındarm.ası, '1.rlliye tı:s\d~ I ıııcşhqt halihde yakaltımn~a muvaffak Eğildi, elimi öptü ve ilave etli: Lüsi yüzünü elleriyle kapıyar:ak ba~ 
ôlan' vüctltlar çabuk Üşi.idet. Bilhasca Jatının da .yardımiylc vak'a mahallinde qlmuştur. - Yalnız sunu bili11iz ki, köpek ba- ğırdı: 
bn gibilerin el, burun ve kulakları so- tetkiklerini tamamhıcjıkta.n spnra h~~i; 1 Znb}ta.- bµ ~urnaz esrarcıyı sugüstü lıkları hep oradalar! . .._ Zehirli gaı! Aman yarabbim! Ne 
ğtrktan fa7Ja müteessir olur. 1?enjn }ljr ~yguqdan ,zil(ade. phş_i..,iğ-1tyakalamak istediğinden bir p~'is' me- Ve heni bu anlaşılmaz sözYerin tevlit korkunç! Ne korkunç! 
ı Zhman'ından e:rvel saçlnrın beyazla.<;- birar nçticesi islenp1i~ ~ir, ciı~ay~t a!

1
d.u;;

1 
murunu sofor kıynfetine sokarak "Rerf.. ettiği f.'iıyrel için(İ(?. yalntz'bıt~lttı: Maksim genç kı~.a. bir defa daha teıı: 

rması. derınin bunı m:ısı ve bir kelime ğu netices·ne varım tır. Ancak, bu ·~a gc yollcıclış ve cu nartesi ~ünü S:iat 4 t~. Ev hır 'ölüm sükCltu içinde' görilnü'ybr- ditkar bir tavırla balttı ve: 
k "' b. } · ıl d ç · l'~ 1 

....J Lüzumundan fazla· ş·ey1er tltenl-
ile ihtiyarlığın crked gelmesındc yC'gane n:ı ır_ :~ '.~ın .. s.ay. ~~z ı . • lını,ü:lj~.i~eş~elikteki . e;lerde'ı'ı birihde · ·tı.~ı- ıfu. Bircok defalıırknpıyi·vıırduğum Hal- uıs 
mesul bagırsaklar tutulmaktadır. şofor, boyN şıHisı b'ır nöav~te? J&fl. zuıta .muarueles nm yapılm3$ı takarnu" de cevap· aln\adım. Endişe içinde, :ıc~ndi yorsunuz! cİedf. Size tekrar e<liyonuııf 

.-BITMEDI- ban gideb'lir, faknt muavi~i kurtulabi-
1 ctmiş~r. k~ndhnr. sçu-clum: ~LUsi acaba gitti mi? Sakının! · 

lirdi. · ·· ı Arni. gUnde saat hım <lörlte polis me- Genç kızın ifşaatını dinlemeden evvel Bu sözler iizerine dışarıya çıkHak ka .. 
Gazi b.ulvarındn cT~1e American To- muru ~·ine şoför kıyafeti ile ~arif .edl- git~c~i.vclim? Bu ifşaatın bir kıymeti ha- pıyı hiddetle itti. 

bncco> fırmasının Tıre ınmbkasından l lC'n cvın kapısını çalmış, Refık elınde iz olmadığını kim iddia edebilirdi? Ltisi heyecan ve ıstır~p içinde titriyeJI 
satın aldığı tütünleri taşımakta olan do· yarım kilo esrar olduğu halde kapıvı B'. 1 1 .. !. •• k . . . d l bir sesle kekeliyordu. 

1• • oy ece c ıışunur en, evın ıçın e ıa- D d uf 
kuz kamyondan biri olan (Buldnn 12) açınca : fıf b. .. "lt" d <l y '<l d h - uy unuz mu? Duydunuz :rta • 

Trakya köylerinde 
K •• ı •• f ı · t • b •• • • k h J • ı ı · uy ır şı e e apıyı vur um. u • . . ~ 

kamyonu, htıdise gcce<.i saat 20.30 su-1 - Ren polisiı'o, teslim ol.. b'. üu·kgurb. u ~ddut~l· ukm. enı endve aBa Annemi Strensstraet'e gönder~! ·Artdİ 
u tur a a ı ye 1 uyu 1 z a ı er 1 yor ' larında suyunu da kontrol ettikten son- Hıtabiyle ka:~ı]aşmıştır. o uıman defa Lüsinin S"'Si sordu: her.şey bitti, onu bir dalıa göremiyec 

ra Izınm• gelmek lizcre hareket elaıis aklı basına gelen Refik, memuru knpı- K. ? ğim. 
ak · - ım o . "-"• 

Tr ya lbriktepe, (Hususi) - Trak-ı bulunuyordu. Dıger kamyonlar <la sıra-ı dnn çıkarmak için ufrasmıstır. Gürül- B . 11.:~ t' Ç b k 1 Bir çocuk gibi hınçkırıyordu. vıa-
M . bo la b k b l . . . . . . ' • ·-· - enım ınar . .a u açın ver 

yanın erıç Y rına a an u güze -... sıyle, bundan evvel hareket ctmıslerdı.

1
tuden evın ıçınde bulunan Refıgın nb- B. b. k d·ı· t•t k - 1 elimden geldiği• kadar 1eselll ettiın 

ah' · d .ist ·ı b ., · ıraz sonra, ır an ı ın ı re ısıgıy a 
n ıyemıze e eru en ir şekilde tam (Buldan 12) kamyonundan e\•v~l ~ lası Su~da ile hemşiresinin on dört va- d 1 1 . . ü. • - Henüz herşey kaybolmuı değildir, 

k•ıA tl d b. Ik · • • ay ın anan sa ona gırmış m. 
te 1 a ı ıno em ır i okul } apılmış· reket eden kamyonun soförii B. Muhar- 1 şındaki kızı Saadet te aşağıya inmi'ilcr- G k b . k kl k b w rd dedim. Jakl şüphesiz sizi o koruyor. 

Ok ı b d rsh 
• r · rcnç ·ız em uca ıyara agı ı: .,,..,,..J. 

tır. u un eş e anell bir müze remin hadise hakkında verdiği şu ma· dır. Bunlar işe karışırken arkadan ge- Oh M rt' s· . .. kt k d · --DEVAM EDEC.c-~ 
od b. d ' - , a . ızı gorme en ne a ar 

ası ve ll' e öğretmenler odası var- lCımat manidardır : len memurlar da içeri girmişlerdir. o kadar ................................................ .. 
dır. Ayrıca milsait havalar olmadığı za- .MUH R öh"" ' . B tl memnun olduğumu bilseniz! • 

A REME G n.r.. un an sonrası malum .. Evde araş- korkuyordum ki... Beledı·ye reı·sı· gı•ttı 
manlarcla talebelerin teneffüs zamanla- • · •fırına yapılmış. bir sandık il;inde bulu- _ Benim gelmemden mi korkuyor-
rını geçirecek uzun ve gepiş bir de ko- cKatillerin kimler olaca~ım tahmin '1\3n ve 1bayah Suedaya ait olduğu siiy- dunuz? BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHtfEDE 
ridor da vardır. Okulun bulunduğu edemem. Hfıdisc günü ben .saat on .se· 1eneıı seksen 'l?cş lir,a oıw. beş kuruş jle _ Hayır! DöndÜğünüzii bana bir ta- Izmirin belediye reisi .sıfatiyle urnuınf 
mevki çok geniş bir l'erde Qlup etrafı 1 · d T' 1 11 K ] aı·ım kilo 1 R f'k h bde-

boşluktur. tlitün vardı. Bayındıra doğru giderken şiresi karakola giiti.lrülınüştür. - Bir tanıdığnız mı? Yii.zünde uara mizç bırakılmasına tarafü,ırım. Halktll 1
,ız c ırcc en ayn < ıın- aınyonumc o y esrnr a umuş. e ı - ve em- nıdı<-ın{ söylemişti. hizmetleri alakadar eden işlerin u 

Trakya köylerinde ve nnhiyelerinde Ak J( ı k .. d Ti d I · S 1 1 ·r d 1 · · dil ~ { le-
• O} un u mev ıın e, ır<.- en zırrı- uç u arın ı n r. erme mi.ıracaat e - izi bulu~an bir «Balıkçı• değil mi? belediyeden beklediği yüksek va:U ~ : .. 

ilk defa olarak bu kadar büyük bir okul Yeni yapılan mektebin küçül:: yavruları' re gelen mavi renkte, yeşil muşaınbnh miştir. · kt. d k d b Inıası ıç-
yapılmıştır. Bu okulu Ibriktepeliler h .. k k 1 Ü 1 cBalıkçı> kelımesini müstehzi bir ta- rın va ın c, a ·sama an aşarı . tl· 

u timet onağına mektebe ve yollara 937 modeli bir Ford makinasına rast- ~ suç u hadiseyi inkar etmişlerdir.. vırla telaffuz tem'iştim. varidatıınızın artmasına lüzum ve ih 
kendı sai gayretleriyle başarmışlardır. da elektrik tesisatı yapılacaktır. Gene- geldim. Bunda da tütün ·uüklü ... ·dü. Hfıdist! bundan ibarettir. Dün sorguları d 

K .. ~ ~ - Evet.. Onu pek yakında tanıyacak yaç var ır.> 
9yün güzelliğini getirecek :bir te· ral Kazım Dirik buraya an kovanlariyle Bu kamyonun şoförü makinamı gör- yapılcn suçlulardan Refiğin tevkifine ÇOCUK HASTA".,.Er.I 

bb.. d h sınız. Bu, bir dosttur. Hakiki bir dost! ı:~ " şe us a n vardır. Yeni vücuda geti- damızlık tavuk ve tavşanlar hediye et- düğü halde lambalarını söndürmemis- karar verilmiş, dig~erleri 'sebesl bırakıl-
·ı f • f - Siziq dostunuz mu, yoksa aruıeni- ' ,..J rı en un abrıkasından bütün köye ve mi.ştir. ti. Durarak bana sordu : ınıştır. H b beled. reı:ııı 

zinki ~i? a er aldığımıza gbre ıyc U 
~~T/'".LZ,'r",,.,., . • h ft .,. . b • .... ·"-...,1·-~ada 'b • 
~~~~ -B~~! .. AM~n·~ubnımcy~! a a~p~~me~~~·~ ~~· 

Btl't PARA VE BtR HESAP H • • BiR lDOIA: Binaenaleyh size yalvarıovrum Mart lunacak ve temaslarına baş'l.ıyaca ıi• 

Doktor - ~lanttecssüf.., izite p:ıralaıı- ~ Amerikalılnrın yen; bir iddialan var.~ hiyanet ettiğimizi anlarsa.. pılacak çocuk hastanesine yardıın e r g U n ;...; · ondan hiç birşey saklamayı~, çünkii on~ Reis, sıhhat vekaleündcn, U.rrlird'e Ja. 
mı arttırmak mecburiyetindeyim. ı-.; ~ Tenbel insanlar çok ya<iar, çalışkan ve Sözünü bitirmedi. Fakat öyle hissettim 1 mesiui istiyecektir. 

Hasta - Fakat bunu bana daha C\'• ~ N spor yapanların ömrü kısa olurmuş. Bu ki genç kız, lngiliz casusuyla bir anlaş- .. ..... .. ... ........ . ... ........ ............ ..... . 

~("l !!Öylcseydiniz ona göre hareket eder- ~rT..7.T".L7..7.ZJ72P.7.7.77Y.27/7.7..z7.7/J!JZX7.ZZ7.7ILrLZZJmD.':7.Z7.L/././.7.ZXXJ't:J iddiayı ortaya alanlar hayvanları örnek ma yapmış ve bu anla.şmaya göre, Jaki, J • h acat 
dim. hay doktor. f Iergu·· n bı·r karı· kat u·· r almışlar. Hiç birşey yapmıyan kaplum- biitün sırların kendisine ifşa edilmesi a pon ya ya l. r 

Doktor_ Merak etmeyin. dostum! bnganın üç yi.iz sene, hantal bir hayvan~ şartiyle annesini koruyacağını ona vaad -B~TARAFI BIRtNCI SAHifEJ>&-
Fazla vizite p:ua ı almam sizin bütçenizi ....._., ofon (Fll) in yüz elli sene, etrafında olan etmişti. !

1 
de serbest dövizin harcanması~ı~· 500 

ar mı:>ncaktır. Çünkü, hastalığınızdan şeyleri utnm-lamıynn kuğu kuşunun yüz - J:ıkiyi bır an evvel tanımak ister- Japonya hali harpte olduğu ıçın 1• 
dola, ı. en aşağı bir ay. sadece 4j;orba ye- sene yaşamasına mukabil köpeklerin, dim! dt'dim. (aylarda yeyecek maddelerine ehe~:. 
rncnız icap edecek .• Böylelikle bana n- tavşanların ve hatta furelerin çok erken - Onu yarın göreceksiniz. Size nasıl yet venneğe başlamıştır. öğreniJdığ ile· 
receğıniz fazla parayı kapatmış olursu- ölmelctc olduklarını ·İl.eri sürilyorlarmı~. hareket etmek lazımgeldiğini izah ede-' göre It<ılyadan J.ııponyaya mühinl. J1l 

nur. 

BIR ŞAiRiN CEV AB!: 

lki şair konuşuyorlardı. ikisi d' genç
ti ve yC'ni yerşn;ıele:-dendi. 

Biri: 

- Aramızda bir fark var, dedi. Ben 
ıöhret için iir yazıyorum, sen para için. 

ö teki ce.vap verdi: 

- EveL !kimiz de noksanlarımızı ta
ınamlamnk için çall§ıyoruz. 

BiR ATA SöZO 

S.ilam ata çürük arpa dokunmaz. 

Al/edersiniz. .. Size yardım edebilir miyim? 
Evet .. Karımın yanında oturun, onu lala tutun .• 

BiR MANi 

Odalara kul oldum 
Sular gibi duruldum 
Güllü senden ayrıldım 
Başkasına vuruldum 

BiR BiLMECE 

Altı yeşil üıtü beyaz 
Dir;iye sünnet ölüye farz 

(Cevabı yann) 
Dünkü bilmecemizin halli: (KiRAZ) 

MAHKEMEDE: •. 

Hiıkiro :- (~hi~e) .. duyduğunu degil, 
gördi.iklerini söyli~ceksin. 

-Pekj .... 
- Şimdi söyle bakalım nerede 

dttn .. 
- ..... . 
- 'Niçin susuyorsun 1 
- Doğduğumu görmedim de 

bay hakim. 

BiR Sf'\RF MESELESI: 

- (Ben güzelim) dediğim zaman bu 
hal değil midir? · -

- Hayır' bayan öğretmen.. Mazidir. 

~ ce.ktir. 1 darda konserva ihraç edilınektedit· ti· 
O goec, uzun zamanla•danberi ilk defa j Japonya ile Tü•kiye a~d>~ıclit• 

olarak. rahat bir uyku uyudum. ~cari münasebetler, ötede_n berı ,;~ pa· 
Vazıfem son derece kolaylaşmıştı. Ar- Japonya memleketimizdt'n tuz ' ]dll' 

tık erkanı harbiyeyi, <Altın tolgalı sarı- 1 muk Uzerine büyükçe işler yn~ınııS()<i• 
şı> nın ve çetesinin hareketlerinden ha- 1 dır. Bilhassa tuzlarımızda J{ostık nla· 
berdar etmeme liizum yoktu. Çünkü En-1 maddesinin hakim bulunuşu, JapO talil' 
telijens Servis, bu casu:;ları yakından i rın Çamaltı tuzlası istihsalatına 
takip ediyordu. olmalarında başlıca amildir. JJlC" 

Artık, Jakinin talimatını beklemek- Iktısat vekaleti, Japonya ile ı.nuatı.ao 
ten başka yapılacak bir ~im yoktu. leye girişecC'k müesseselerin, jhraCllu.ıl• 

. sure ; 
MAKSIM ALMAN TEôMENI önce ihracat karşılığını teının .. .sil' 

• • JilUll 
ihtiyatlı hareket etıneler.iDl JaP"o· Kapıyı sarsan kuvvetli yumruklar, be

ni uykumdan uyandırdı. Açmak üzere 
ayağa kalktım, fakat Lüsi benden daha 
evvel · davrandL 

Maksim içeriye girdi. Beni &örünce 

görmektedir. Bununla beraber JJtisııa' 
ya, Türk.iye ithalltı için b~ı ib et• 
döviz müsaadeleri vereceğini ıasr 
miştlr. 
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Yenilen Favsta -Yazan : Ml,el Zevako 

' - 32-

Bizimkiler 
-VE-

irv:J On ı a rem 
Bir doğum 

P. WOLF 
- Metr, hayatımda çok ıstırap çek- 1 müdafaaya hazırlandı. 

tim. Tanrı beni affediyor. Bu kadar u-ı Klod bağırdı : Jinet, bir oifan doğurdu. Adı: lzidor. 
tun milddet ıstırap ve ümitsizlik içinde - Vaktiyle sizinle imzaladığımız bir Genç annenin bq ucundaki komido-
fuvarlandtktan sorua biraz neşe ve bir mukavele vardır. Bir sene müddetle nun üzerinde bir sürü tebrik telgraftan 
u saadete ulaşmak tabii hakkını değil Favsta namındaki kadını öldürtmek için ve mektuplan nr. 
Jn.ldir? birlikte çalışmağa bütün emirlerini7.J? Lohosa, doktorun tavsiyesi üzerine 

l 
2 

( .. Ara Sıra 

Veteriner 
Yazan: Eczacı KEMAL AKTAŞ 

Bazı öyle kelimeler vardır ki kulak
lara yabancılık verir. Bu az kullanıldı-

ğına delalet edr.ı. Mı-.sela baytar bun· 
lardan biridir. Doktor, avukat, kaptan, 
şoför çok söylenen ve çok geçen bir söz

dü de baytar o kadar ağızda dolaPı" 
bir kelime değildİr. Baytar kelimesini 
Türicçeleştirmek için enternasyonal adı

nı kabul ederek kullanmağa başladık. 
_ Evet bu kadar fenalıklara llet olan itaat etmeğe söz verdim. Bir senenin hi- ancak çok, pek çok samimi kimselerle, 

ıizi Tanrı affediyor, fakat hiç bir fenalık- tarnında da başınızı bana teslim etmek çok yakm dost ve akrabalan ile görü-
--' 1 Veteriner şimdilik baytardan ta bul11nm•muz olan beni ise affetmiyor. için siz taahhilt altına giı:uiniz. Ben sö- ıebilecek ... daha az 

-____...,. j (U---1Jah ) munistir. Dünvada istin.. kelime.iyle Beni yine beWı kibus içinde bırakıyor. sümü tuttum, size kölelik ettim. Ka- (Oh ... ) lar, (Ah ... ) lar.. ..~ •• ifade edilen bir medl<ll vardır, bunun 
Bunun adalet neresinde? rumla imzaladığım mukaveleyi yerine lar... (Allah baiıflum) lar.. odanm k d k 

1 
b kad b k ld 

ı a ar o ay, unun ar \;a u e e 
_ Anlıyorum sizin de kalbinizde tu- getirdim. Madam ki siz Favsta denilen içinde duyuluyor. d"l k b" d- il · Al 

-. 1 . _,_ _11 • e ı ece ır şey uş nemıyorum. ış· 
tu~n bir a•- var.Bu a+- sizi küfürlere kadınla yeniden dostluk tesis eylediniz, - Amanda fUDUD mınnac-. -..enne k t k tm kt k k 

1 1 ıır-• ""' ~ ma er e e en ço o ay o uyor .... 
sevkediyor. Fakat sözünüzü ikmal edi- ~inaennleyh bnşınızı ~~na teslim etme- bakındı... . .. • Çok tuhaf gibi, munis değil gibi kabul 
niz. Ne demek istiyorsunuz? ge mecbursunuz. Bugun ve bu saatte - Cozlerı ne kadar da guzel... ettiğimiz şeylerle bugün sarmaş dolaş 

- Söylemek istediğim gayet buit:Siz. emrime tabisiniz. . . - Allah bağıtlası~:: Pekte .t~nbulca .. olduk. (Saygılarımı sunarım) kelimesi 
gidiyorsunuz ... Ben ise burada kalıyo-f - Peki böyle hır hakka malık oldu- - Az kalsın geldıgı yere gidıyordu... • .. . k d d w · ı . 

w • • b • "'ld"" bil" · · H B --'- d k ılk $unlerde vetrıner a ar egı ıae 
rum. 1 gunuza gore enı o ure ırsınız. ay· I erel\et o tora.. de onun kadar tuhaf idi. Saygı kclimc-

Kardinal gözlerini a.,.cıağıya indirdi.Bir 1 dl cellatlık vazifenizi bir kerre daha 1 -Yahu.. Yavru daha uzun yo~culuğu- siyle hürmet, takdim ctıneğe sunmak 
kelinle aöylemedi. Klot içinden fışkıran yapınız. nun yorgunluğunu çıkarmadı, bıraz ra-ı l .. d w. • • 1 d" 

1 
.. 1 s· . h b ak yer cnnı egı tırmış er ır. hıçkır.ılclı bir sesle devam etti: . . .. ~ Monsen~-~~ yanı ıyorsunuz. .. ızı at ır m... Şimdi (Veteriner) kelimesini yumu-

- Ben kalıyorum ... Bana hıç bırşey oldurecek dcgılım. . . * . . şatmak gerektir. Şu kadarı var ki esa-
5Öylemiyecek misiniz.? Taptığun §U ço- - Ya :kimi ? Mısafırler, çok ~mımı,. ~dan dost sen baytar, doktor kadar geçer onun 

·-,_ Kı Niha t b · d la Fm·stayı ? olan misafirler rnerdıvenlerı anıyorlar.. . . 
Cua.... tw... ye enım e zım- - · . .. -· kadar ağızlarda dolnşır hır kelıme olma-
dır ..• Işte siz onunla gidiyorsunuz. Onu - Favstayı mı? Niçin heni değıl de - H~ç te guz~I değil... dığı için geç yumuşıyacak gibi görünü-
bend al V·-..:ı- b h ' - Kime ben:ı.ıyor dersm? . en ç ıyorsunuz. 11..'"'nuuz u U· onu · .. .. .. yor. Geç olsun da guç olmasın derler. 
susta size bi.qey emretmiyor mu? - Çünkü sizin yaşamanız lazımdır.. - Ben de onu ~u!unuyo.~. .. .. Veteriner de belki geç olacak fakat 

Kardinal hafü bir sesle mırıldandı· Favstayı öldüıürscm, aramızdaki mu- - Babası da bızım gı"bı du~unuyor .. 
1 

kt 
· guç o mıyaca ır. 

- Size ne diyebilirim? Istırabınızın kavelc yerina geliriLniş olacaktır. Bu mu acaba? 
ortağı isem de... 1 kadının öltimüne beraber karar verdik. 

Klot daha ziyade yalvarmağa koyul- Ve onu sizin göziinlizUn önünde öldi.'i- * - Kafasını görmedin mi... Sipsivri .• 
du; r~cegim. Siz sag kalacaksınız. 

- Ne diyorsunuz Monsenyör? Teselli - Ooh yllnn! .. Düşün<'t-lerinizi anh-

- Ya kuJaklannın kocamanhğı? 
- Hee büyüyünce pek çirkin birıey 

R,ad o . 
kaynağı olarak bulabildiğiniz sözler bun- yorum. olacak .. 
dan ibaret midir? Onu kucağıma alarak 1 - Birincı teşrinin yırmi birinci günü 
ölilmden kurtardığını dakikadan itiba- siz dini yüksek meclisin huzuruna çıka
ren onu sevmeğe başladım.Dünyada yal- 1 rılacaksınız. O gün papaslıktan kurtu
nızdını. O, benim için bir cihan oldu ... 1 ıacak, hürriyf'tiniz<' sahip olacaksınız-. 
Birçok zamanlar onun bir gülümsemeslll Ertesi günü Leonor ve Viyoletta ile 
bana günlerce saadet verdi. Ben artık birlikte Paristen ayrılat"aksınız. . Öy

tST ANBUL RADYOSU 

onu sevmiyordum, ona tapıyordum. Bu- le ise şimdi beni dinleyiniz .. 

* Merdivende 
ıırJar: 

yeni misafirlere ka"tla- Saat 

- Biz gidiyoruz, siı: geliyorsunuz .. 
- Evet .. Öyle .. Lohosa pasıl? 

. - Çok iyi .. 
- Ya küçük? 

Çıkınca görü~ünü:z: .. 

* Daha ıimdiden s::ıçLo.rı bile var. 
Evet l\ma .. San .. 

12.30 Plakln Tiırk mu ilmıi 
12.50 Havadis 
J 305 Plakla Türk musikisi 
13.30 Muhtelif plıik neşriyatı 

Akşam neşriyatt 

j I ~~ Plakla dans musikisi 
nun ne demek olduğunu anlıyor musu-j -. Birinci teşrinin yirmi birinci günü 
nuz? Şüphesiz bileceksiniz. Bana acıyı- 1 mecli.ıı toplanamıyacak. Favsta .sizi a1-
1u%! Kızımı elimden alarak ltalblml sö-

1 

dınnak üzere adam gönderdiği zaman 
küp atmağı neden i.!tiyorsunuz? burada kimseyi bulamıyacak .. Çünkü 

Klot bunları söylerken gözlerinden Favsta ölmüş olacaktır. Siz yine bir ba- - Tuh:.\f.. An:ııı da babaSt da esıner 
sel gibi yaşlar akıtıyordu. Kardinal mu-ı I şınıza kalacak sevdiğinizi ~e kızınızı halbuki .. 

19.00 Bimen Şen ve arkadıtşlan tarafın
dan Tiirk musikisi ve halk şarkı
)an 

19.10 Radyofonik. .komedi (Bir nk.a) 
19. 5 5 Borsa ha berini kabele etti: arıvacaksınız. Siz onları ararken ben - Ac:ıbR kimi dü~ünmÜf olacak ? 

.J 20.00 Mustafa ve arkadaşları tarafından - Sö,le Klot söyle! :Ben ne yapabi- de vattınnalarıma devam edeceğim.... - Ben biliyorum ama söylemem .. 
llrlın! Neler ilmlt c.tm~ neler tehayyUlJ Şuna iyi dikkat ediniz ki onJarı buldu
eylemlf~? -1 ğunuz gün .sizi de öldürmek hususun-

Türk musikisi ve halk şarkıları 

- Şu ıkadut biraz e.vvel s.i.zinlc konu...- daki ıakkımı kullanacağım. 

şurkea be ıunla,rı dilşilnınüştüm .. · Sa-ı Farn~t. iki diZı iltetine çökerek cel
ad~tin ai&i daha merhametli yapacağını lada ynlvnrmağa başladı : 
tahayyUl eylemi§tirn.Evet ben bir ~eelA- ..... Bana acıyınıl'!! 
dım fakJt l;>ir babayım, Vu·olettanın ba- - Siz bana acıyor mu!unuz ? 
baaıyıuı,.. Zamu:~tim ki b.izirtıle bera- - Evet.. 
ber ,el, aetl de saadet hisseni, al diye- - Demek ra:ı:i oluyorsunuz. 
cektiıılz.. ...._,. Evet razi oluyorum .. 
- Aall Metr! Aklını mı kaçırıyorilWl? - Şu halde birinci teşrininıyiımi bi-

Ne olduJuiıu unuttun mu?Se~ ~sıl o-

1 
rinci günü Favstaoın yanına be~aber gi

lur da kızımın yanında yaşatabilırım? deceğiz. Ertesi giin de ıtalyaya; beraber 
Klot derin bir ıstırap iniltisi çıkararak hareket edeceğiz? 

* ıo. 30 Ha,·ı;ı raporı.ı 
Lohosa ile yakın, en 'Salllİmİ ve ço1' 20. 3 3 Ömer Rı:ıa tarafından f~r p s5 • 

sıkı görüıen bir aılede: • J lev 

- Vaha .• Jinet dof:unnut-· Bir kere 20.45 ezıhe ve arkadasları t rafınd.ın 
gidemedik.. ı Türk musjkisi ve halk .atkıları 

- Adam sende.. (Saat ayarı) 

-· - Ayıp olmaz mı? 21. 15 San orkr..stras) rcf 1;r . 
- Sinema döniifü töyle bir uğranz. ;e Tüzün t{lr.afından 

Kimbilir ne biçimsiz bİl'Jey doğurmU§- 2 1.45 Oıkesıra 

tur. · ! 22. l 5 Ajans haberle1i 
22. 30 Plakla sololar 

1 ANKARA AADYO.:;u 
ı Öğle neşriyatı: Sabah çayı 

.... dri· 

9 

Bir arkadaşımız Ankara yakının~ 
cevap verdi: _ Bitme4i -

- MoMenyör, siz şimdi bana binlerce ' 
• daki köylerden birini d.olaşıyor.lhti- Saat 12.30 - 12.50 Muhtelif plak n~ş-

yarlardan birinin şikayeti var: riyatı 

S'A1TA r 1 

Manisa kız enstitüsü 
Birinci Kinun başında 
tedrisata başlıyacak 

Manisa, 30 (Hususi) - Yüz. yirmi 
bin liraya inşaatı tamamlanan cKız ens· 

mek üzere blrer otoray tem.in edilmlfı 
tir. 

Okul dikiş, nakış, modelcilik, ppb
cılık, yemek pişirme, çocuk bakımı P. risata bqlanacaktır. Okul direktörü ve 
bi ev ve aile hayatında lhım olan önemıı 

öğretmenleri ödevleri başına gelmişler- li bilgileri amell ve nazari olarak ço. 

titü.silnde> Birinci kanun başında ted-

dir. Okul bq sınıflıdır. Bu yıl birinci cuklarımıza vermeğe çalışacaktır. m. 
ve dördüncü sınıflarda derslere başla- miz, sinesinde böyle bir irfan yuvas .. 
nacak, gelecek yıl da diğer sınıflar açı- nın belirmesinden çok haklı olarak se. 

]acaktır. EnstitUye Akhisar, Turgutlu il- vinç duymakta ve okulun açılmasın~ 

çelerinden de talebe devam edebilecek- unutulmaz emekleri geçen büyUklerc 
tir. Bunun için sabah ve akşam işle- sevgi ve saygılarını tazclemekted.ir. -

' 

---
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Standard radyoları fennin bir ,ah eteridir. Kuvvetli ayırma 
kabiJiyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadini reğlajı, majik 
göz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle mevaimin en 
yükıek makineleridir. Bir defa «ST ANDARD.» ı görmeden rad
yo almayınız. 

Acenteai: lzmir, Saman iskelesi, /kinci Kordon Nu. 55/3, Hü-
seyin Hüanü /demen. 1-10 (2156) ' - , ............................................... 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Büy~k Eşya Piyangos 
ikramiye 15400 Lira 
ÇEKtLtŞ 18/12/937 BiR BiLET BiR LiRA 

Biletler: Cemiyet Merkez ve tuheleriyle yeni poıtane kartıa 
da Erzurum hanında ilin itleri büroıunda ve piyango bayilerind 
satılır. 1 5 -25-10-20-30-3-6 c65S3ıt (1845 • 
lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum 

Müdürlüğünden : 
30 !kinci tetrin 1330 tarihli kanun hükümleri daire.inde Tür

kiyede it yapmağa izinli bulunan müseccel ecnebi tirketlerden 
Singer Dikit Makinesi Kumpanyasıqın Türkiye umumi vekili 
haiz. olduğu ıali.hiyete binaen bu kere müracaatle tirketin İzmir 
vilayeti ve mülhakatı acenteliğine firket namına yapacağı itler
den doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen 
ve üçüncü tahıa sıfatlariyle hazır bulunmak üzere lzmirde mu
kim bay Milat T ekbataranı tayin eylediğini bildirmit ve lizllll 
gelen vesaiki vermittir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık 
olunur. 

göriilmüt olmakla ilin 
(2152/4225) 

defa ~r .e~ilqtlş pir şeyden b,ahsedi· 
vorsunuz. O, benim kim olduğumu bilir, 
böyle olduiu halde benden nefret etmez.. 

Fabrika ve ga
rajların nazarı 

dikkatine 

-Şimd~ik~ın~r~y~m~w )]2.~-1115~6k:Tu~mu~llilw -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~ 
tarlaya gitmiyorlar! 

- Ya ben, ben ...• Kızımın sana elini 
uıattığmı görünc:e utanmaktan öHtrüın.1 

- Monsenyör... Beni anlıyorsµnuz. 1 
Ben ne istiyorum7 Ylyolettanın yanında 1 

nu ya~ak jstiyorum? Onunla daiına' 

diz dize bulunmak mı istiyorum? Hay1r. 1 

liayır, i8tejim bu değil.. Benı yalnız 1 

aııin hizmetçiniz olmak arzusundaymı .. ! 
Sarayınızda yaşamıyacağım siz beni 
bahçıvanınız olarak kullanınız. Yemin : 
ederim ki gayet eyi bir bahçıvanım. U-I 
taktan uzağa arasıra kızımı göreyim; ba-

1 na yeter. Emin olunuz ki kendimi ona 

- Asla!.. 

Bir çok fedakarlıklarla Avrupaaan 
getirtmeğe muvaffak olduğum sey
yar son sistem elektrik kaynak ma
.kinası ve oksijen cihazı ile her tür
lü elektrik ve oksijen kaynak işle
ri garanti olarak yapılır. Her nevi 
buhar kazanları, kalorüer tesisatı 
tamirat ve islahı ve bunlara ait bil
mum soğuk demir ve çatı işleri 

içinde güvenerek müracaat edece
ğiniz yer atelyemizdir. 

ADRES 

göstermem. ı 

- Size yemin ederim ki ona bir tek Kazımpaşa caddesi No. 20 
kelime söylemem.. Kat'iyyen kendimi RECEP BENTORK 

fakat köy sabah çayı içtiği za-' 
man, Türkiye şeker fabrikalarmı'n 

halk şarkıları 
> 13.15 - 13.30 Dahili ve harici 

haberler 
bir iki misline ihtiyaç olduğunu h:l- Akşam neşriyatı: 
setmeye başlıyoruz. 

Kasabalardan her gün gelen ha- Saat 18.30 .. 19.00 Muhtclıf plak neşri
berleri işitiyorsunuz. elektriğe ka
vuşmak, akar suya kavuşmak! 

istanbulda adalara bile verilmesi 
mesele olan elektrik 1 Osmanlı payı
tahtının Türk ve rnüslüman kısmı
nın sokak çeşmeleri ile geçindiği se
nelerden de uzak değiliz. Bir şehrin 
küçük mümta~ sınıfının lüksü olan; 
nimetleri, cümhuriyetin medeniyet· 
çi hamlesi kasaba kasaba bütün 
memlekete yaydı : köylerin İstediği-

yatı 

> 19.00 • 19.30 Türk musikisi ve 
V<' halk şarkıları 

(Servet Adnan ve arka
daşları) 

> 19.30 • 19.45 Saat ayarı ve arapça 
ne§riyat 

> 19.45 • 20.15 Türk musikisi ve 
,. halk şarkıları 

(Haldun ve arka<laşlan) 
> >20.15 - 20.30 Konferans 

ni göreceğiz. > 20.30 - 21.00 Plak dans musikisi 
Davamızın milli ve insani yüksek > 21.00 - 21.15 Ajans haberleri 

iz mir Defterdarlığından : 
Satıf Nu. Lira K. 
1082 Şehitler 2 nci Altın Çıkmazı S. 19 taj Nu. h ey ıoo 00 
1086 Şehitler 2 nci Altın Çıkmazı perakende S. 15 taj 

Nu. lı ev 
1102 2 nci Karantina Selimi ye S. 616 M.2 1760 ada S 

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

Nu. harsa 
1122 Köprü Bayır sokak 10 Nu. 1ı ev 
1123 3 üncü Karataf Halil RıfatpafA C. 673,50 M.M. 

100 00 

150 00 
65 00 
5000 
6600 
75 00 

86 25 
45 00 

337.339.341.343.345.347 kapı Nu. lı arsa nakitle 303 08 
1126 Salhane Dokuz Eylul sokak 116 taj Nu. lı ev 50 00 
1134 Göztepe Tesadüf sokak 103,25 M.2 5 taj Nu. ana 48 30 göstermem. Onun saadetini görmek ba- 1 ı _ 13 (2070) 

na yeter. •••••••••ı•••••lli 
tarafı, her işte. vatan ve halk ölçüsü >21.15 • 21.55 Stüdyo salon orkestrası 
kullanmaktadır. Kendimizde olanın Avrupa istasyonlarından bu alqam 

1140 Süvari mahallesi Makara S. 25/2 taj Nu. lı 55 
M.2 arsa 22 00 - Metr Klod, bu düşüncelerden vaz ııwwwmm••••&l!!&Cll2.lt..!:/.LYZL'A"~ zevki ile.başkasının mahrumiyetin- dinlenebilecek seçme program ... 1141 Süvari mahallesi Makara S. çıkmazı 37 Nu. lı 
32 M.2 arsa geçiniz. Siz de takdir edersiniz ki Pari- lncı·r Ve u·· zu•• m 

sin sabık celladı, bir prenses Farnez ya-
nında yasıyaınıyacağı gibi hiı.nıetçileri 

arasında da bulunamaz. Yalnız size ya
Pabıleceğim ey her üç ayda bir mek
tupla Vıyolettanın hayatından haber 
Vermektir. 

- Dogru mu söyliyorsunuz ? 

- Namusum namına söz veriyorum. 
- Demek bana ayırdığınız hisse bu 

kadarcık o}·le mi ? 

- Ev t bu kadar. 
- Benim, onun; kızımın yanında ya

§aınaklığıma izin vermiyorsunuz de
~k? 

- Asl~ .. 
Ortalığı derin bir sükut kapladı. Kar

diııaı celladı kandırdığını sanıyordu .•.• 
l.&kin Metr Klod, kaşlarını çatmıs bir 
~Yler dilşünıiyordu. 

Nihayet yavaş yavaş kapıya doğru 
litti ve sürgüsünü sürdü. Farnezin ben
!'_.~ttı. Acı bir tebessüm dudaklarında 
-atı'di. CellAdm şimdi sözle değil han
~le harekete gelecegini hesaplıyarak 

Gümrük kartısında Ozüm 
Kurumu itletme hanında Tarif 
markalı nefiı İncir ve üzümle
rin toptan ve perakende a&bfı
na batlanml§tır. Fennin en son 
vuıtalariyle tertemiz iflenen 

bu incir ve üzümlerden herkes 
iatediji mikdarda satın alabilir. 

Siparif kabul olunur. Hediye 

için zarif amb.lijlar da vardır .• 
1ELEFON : 2512 
1 - 10 (2123) 

deki acılığı unutmayız. SENFON{LER 
Dünkü ilavemizdeki tarla kızları· 21 ,05 Prag: Çek - Yugoslav galası. 

nın fotografını görenler: HAFiF KONSERLER 
- Acaba bir macar gazetesinden 6,45 Paris kolonyal: Plak konseri, 7. 

~ mi aldınız? diyordu. l O Berlin kasa dalgası: Sabah musikisi 
u Bunlar bugünlük ziraatçi talebe (8. 1 S: devarnı) 9,20 Paris kolonya): 
fi kızlardır. Fakat sabah çayından son- Plak 9,45 Bcrlin kısa dalgası: Hafif mu-

ra, bozkır tarlalarında, tabii kadın siki, 1O,30 Paris kolonyal: Plak, 1 1, 30: 
grupları manzarası böyle olmakta Keza, 1 3: Keza, 1 3 BerJin kısa dalgası 
gecikmiyecek 1 .Eğlenceli musiki ( 14, 15 devamı) 13,1 O 

FATA Y - Ulus Bükreş: kristal orkestrası ( l 4.2S: deva

Satılacak • 
arazı 

mı) 14, 15 Paris kolonyal: Konser nakli 
1 5: Keza, 1 7 Berlin kısa dalgası: Büyük 
balet musikisi, 17,45 Berlin kısa dalgası: 

1142 Süvari mahaHesi Makara S. 25/3 taj Nu. lı 39 
M.2 araa 

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

l 144 Süvari Mahallesi Bardakçı S. 6/1 taj Nu. lı 83,50 

11 20 

ıs 60 

33 53 

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

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

1-10 4237/2147 

Denizlinin Şaınlı köyünde Men- Hafif musiki, 18,02 Bükreo: Romen mu· Halit musikisi. 

!
konseri (Haydn) 20 25 Bükreo: Piyano 

keman konseri, 21, 4 5 B«-rlin kıaa dalgaai 

isimli Balet musikisi, 22 \ar ova: Chhopin"in 

dres nehri kenannda çeltik ve pa- sikisi, 1850 Bertin kısa dalgası: Hafif OPERALAR OPERETLER 
muk ziraatine, kavaklık ve fidanhk musiki, 19 Moskon: Konser, 19, 1 O Var- 20,30 Pe te Ritterr Blaubart 
tesiaine elverifli 491 dönüm sulanır şova: Salon orlcestrası (Plakla) 20 Ber· I Bartok"un operası. 
tarla acele satılacaktır. Talip olan- lin kısa dalgası: Etıleneeli program, 20, ODA MUSIKlSt eserlerinden piyano lcoruıeri, 22.30 Ko· 

lar : 1 O Polonya: Leo Eyıo)d orkeatruı, 20, 18, l 5 Varıova: Yeni Leh oda musiki- lonya, Şarkılar (Haydn, Schubert, Bee--
Karııyakacla kurtulut sokak 28 25 Brüno, Praıı: ltarıoılc program~ 1 Var- ai. 19 Peıte: Salon kuarteti, 22.3 Berlin thoven) 23.20 l..a.>zig: Şarlcılar (Sopran 

numarada Rasih Tunaya. Denizlide fOva: Kanıık musiki 21.15: Rumenl luaa dalııuı: Oda musikisi (Piyano - ke- barirton, alto) ve enstrümantal k ı r 
Hihni Samanbya Ye Şunh köJihıdtt mu.ikim. 22 Bükreıı Koro konaeri man). DANS MUSIKlSJ 
Hafız A&ye mfinc:aatleri. 22, f S Moskova: Hafif musiki 22,.f5Bük1 RESiTALLER 23,35 Pqte: Caz triyosu. Brcslau, 'Ko-

1 - 5 (2140) S.I rq: Pik ve Rumen musikisi 23 Vartova 16 • .JO 8erlin kısa dalsuı: Viyolouel lonya.. 
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DOKTÔ
1
R 

QAHILIYE MUT AHASSISI 

Celal Yarkm 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili .Hutalıldar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehene: 2 inci Beyler 
aokak-ı No: 65. 

giin bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıklarııı en büyük 
yardımcısıdır. 

. •Vücudunuzun· grip, nezle, baş ve dit ağriıı, kırıklık 
ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

GB·iP-iIV 
1 

Telefon: 3956 . Ka~eleı:iyle korunmağa bu:Iün" her vakitten daha 
EYİ: Götepe tramvay cadde- . 
ai No: 1018. Telefon: 2545. 

fazla muhtaç oldu~unuzu unutmayınız ! 

.GB ı ··p ·ı N ••e--mil ... DIZ!Bfi iY MI') 

•p:;isTa'rJt:T:ren diplomah 

Diş tabipleri 
lı1emleket J,astanesi dış tabıbı 

Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GUNDE 3 KAŞE ALINABlLlR .. 

~f uzaffer Eroğul 
VE 

isim rJc markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

Keınal Çetindağ 
Hutafarını her gün aabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

1ZMIR SULH MAHKEMESiN
DEN: 

Tütün inhisar idaresi iznıir ha•
müdüriyetine izafetle vekili avu-
kat Süreyya tarafından eski mah
keme önünde 113 Nu. lı dükkin-
'da tütün bayii Talat aleyhine açı
lan 15 Hra 97 lcurus alacak davaaı
nın cari mahkemesinde: Müddei
aleyhin ikametgahı meçhul kal
dığından hukuk usul muhakeme
leri kanununun 141 inci maddesi
ne tevfikan ilanen tebligat icrası
nı davacı vekili talep etmiş ve ta-
lebi vaki muvaf ıkı kanun görül
ı - üş olmakla ilanen tebligat icra-
sına karar verilmiş olduğunda~ 
Talatın 28/12/937 tarihine müsa
dif Salı günü saat onda lzmirde 
Bahçeliler hanında üıt kattaki 
Sulh Hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil gönder
mesi lüzumu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

2149/4229 

IZMIR AMK.AMI SAHSIYE 
SULH HUKUK MAHKEMESiN
DEN: 

-Errılak ve Eytam Bankasından: 

H. it Gayri menl.ul 

1195 Manisada Dani,ment Halil Mah. Ulu Cami sokak 61 
Nu. hane 

949 lzmirde Kar,ıyakada Donanmacı Mah. Rayegim sokak 
l 1, 13 Nu. iki ev. 

248 lzmirde Kar,ıyakada Donanmacı Mah. Süleymaniye soka
ğında 41 Nu. ev. 

597 İzmirde Kar.ıyakada Soğukkuyu Mektep sokak 17 
Nu. lı ev. 

497 izmirde Karfıyakada Bahariye Mah. Hatem ıokak 
12 Nu. lı ev 

218 lzmirde Değirmendağı Fatih Mah. Tabur katibi ıokaiın
da eski 64 taj 56 Nu. ev 

235 lzmirde Dolaplıkuyu Kayaba,ı sokak S kapı 1 taj Nu. ev 
612 lzmirde Ahmet ağa mahalleıinin Keten ıokak 11, 13 Nu. 

ev ve dükkan 
278 lzmirde Cedit mahallesinin Be,yüzelli sokak 5 ve 7 

Nu. ev. 
135 lzmirdc Hükümet caddesinde ve hükümet konağı kar.ı

sında 30, 32, 34, 36 yeni Nu. dört mağaza ve üstlerinde 
13 oda. 

186 lzmirde Mersinlide Mürvet ve Yunus ef. sokak 2 - 4 Nu. ev 
217 izmirde Göztepe tramvay caddesinde 1079 Nu. ev 
220 İzmirde Karşıyakada Donanmacı mah. Çakıroğlu soka-

ğında eski 61 yeni 69 Nu. ev 
184 lzmirde Tepecikte Lale sokak 8,10 Nu. ev 
285 :» Göztepede Daniş.hey sokak 15/17 Nu. ev 
402 » Mahmudiye Mah. eski bahk pazarı yeni Büyük 

tuhafiyeciler çar,ııında 45 Nu. mağaza 
914 fzmirde Ahmet ağa Mah. Tuzhane sokak 15/6 Nu. 

mağaza 
340 lzmirde Şehitler Mah. Gazhane sokak 1 /2 vergi 3 taj 

Nu. ev. 
239 lzmirde Karantinada Cerrah Mehmet sokağında 20 taj 

Nu. ev. 
205 izmirde Hatuniye cedit Fettah mahallesi Fettah sokağın

da 5 Nu. ev. 
382 lzmirde iımetpaşa mahalleıinin birinci yüksek sokağın

da 21 Nu. ev 

Müzayede icra doıya 
tarihi Nu. 

9/12/937 37/3007 ..... 

10/12/937 37/3295 

10/12/937 37/1141 . 

11/12/937 37/1575 

11/12/937 37/1453 

13/12/937 37/1101 

13/12/937 37/1117 
14/12/937 37/1647 

14/12/937 37 /1169 

15/12/937 37/1035 

15/12/937 37/1089 
18/12/937 37/1093 
18/12/937 37/1125 

20/12/937 37/1083 
20/12/937 37/1199 
21/12/937 37 /1333 

21/12/937 37/2971 

21/12/937 37/1231 

27/12/937 37/Ü49 

'30/12/937 37/1091 

'30/12/937 37/1259 

İzmir Ikiçeşmelik Natırzade so
kağında 8 ıayıda mecnun Hasan 
T ahı inin hacrine ve kardefİ Nai
lenin vasi tayinine karar verildi-

Yukarıda yazılı gayri menkuller hizalarında gösterilen tarihlerde İcra dairesi içinde yapılacak açık 
artırma ile satılacaktır. Alıcılariyle mutabık kalındığı takdirde; bankamızca bu gayri menkullere ko
nulacak kıymetin nihayet yüzde ellisine kadar umumi fartlarımız dairesinde ikraz yapılabilir. 

(2145) 
ği ilan olunur. 2148/4233 

il IS O 

KEMALPAŞA iCRA MEMUR
LU~UNDAN: 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Nu. Yeri 

... 
Kemalpaıadan Kösehasan ka

rısı Habibeye 405 liraya borçlu 
Kemalpafadan yürük imam oğlu 
Hacı Hüseyin torunu Macide ve 
Çınarlı Mustafa kızı Ane ve Ha
dice ve Arifin Haziran 933 tarih 

A.255 Kar,ıyaka - Donanmacı Mah. «Çakıroğlu 
Dilaver sokak 

C. Nu. 

ve 30 numaralı tapu ile mutasarrıf 67 f evıi pata bulvan 
bulundukları Kemalpa,anın yeni 51 /1 Süleymaniye mahallesinde 
mahallesinde sağı Mustafa vere- 223 Fettah Mah. Değirmendağı sokak 
sesi hava muhacir nalbant Süley- 56/9 ikin Kordon 
man arkası ve cephesi tarik ile 56/5 Mimar Kemalettin caddesi 
mahdut ve küçük bir avlu bir oda 202 İstanbul hanı 
ve bir mutbak ile fevkani bir oda- l i8 Buca Yağhane sokak 

Nu. ıı Nevi 

Eski Yeni 

12 Ev 

1/10 
545 
175 
51 

7 
1 

28 

Depo 
Dükkan 
Ev 
Dükkan 
Mağaza 
Oda 
Ev 

Depozitoıu 
T.L. 

30.-

600.-
8.55 

28.80 
67.50 
67.50 
15.70 
18.90 

yı mü,temil bir hanedeki 125 lira 258/8 Karataf Tramvay caddesi 
muhammen kıymetli 60 da 30 his- 92 2nci Sultaniye Çukur Çeşme Hacı Mevlid "okak 

176 
47 
22 

Aile evinde 8. Nu. oda 
Ev 

7.20 
9.-

37.66 ıei •ayiaları: 189 Gazi Bulvarı 
Haziran 33 tarih ve 33 numaralı M A N 1 S A 

Mağaza 

tapu senediyle mutasarrıf bulun- 238/1 Saray mahallesi Şeftali sokak 33 Kahve 19.80 
14.04 
82.50 
50.05 
birde 

dukları çarşı içinde sağı semerci 128/1 Göktaşlı Mah. lplikpazarı sokak Ev 
Emin usta solu sahibi senet arka- 238 Menemen oteli Otel 
ıı ve önü yol ile mahdut bir bap 144/1 Gazipa~a Mah. Muammerbey sokak Ev 
dükk~nın arka~mdaki tam~ak~ İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 13/12/1937 pazartesi 
150 lıra kıymetlı 60 da 30 hısseı 1taliplerine ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 
şayıları: istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yalar arak 

günü saat on 

Ayni tarih ve 34 numaralı tapu 
ile mutasarrıfı bulundukları Köp-
lüce m:vkiinde s~rkan tapuda martesi günü ayni saatte yapıla
Y orgakı elyevm emın ve berber -cak ikinci arttırmasında teklif edi-
Rıza garbcn yol ,imalen Şerif lecck en son bedel muhammen 
Mehmet Giritli Hulu~sı' cenuben k · · ·· d · b · · 

1 ıymetının yuz e yetmış e,ını 
Y anyalı İsmail bağıy1e mahdut 9 ~ . .. .... 
dönüm geni,Jii;indeki harap bir l bulmadıgı takdırde satı, duşur~-
kıf a bağdaki 75 lira kıymeti mu- le.rek 2280 numaralı kanu.n muc!
h m r 60 da 30 h. . . bınce borç beş sene taksıte bag-

ı am eni ı k .. ı~.seı şadyıa- lanacaktır. 
arı satı ma uzere muzaye ~ye Al k . l · "h 1 k" 

·ı · t · ma ısteyen erın ı a e va ıt-
verı mış ır. l . d . d · · d ·· d 

7 /1 /38 tarihine müsadif cuma erın e ıcra aıreım e yuz e ye-
günü saat 11 de Kemalpa,a icra di buçuk niıbetinde teminat ak-

arttırmaya girmeleri 
1~9 2146/4238 

·~ . 
1?Ureşı 

Bayramın birinci ve ikinci günleri 
Aydının Erbeyli köyünde fakir ve kimsesiz çocuklar menfa

atine yapılacak güre'e arzu eden pehlivanlar i,tirakte serbesttir
ler. 

Bafa elli lira, ortaya 25 lira, ayağa 15 liraya ... 
1 - 3 (2154) 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban
daireıinde yapılacak birinci art- çesiyle hazır bulunmaları ve bu 
tırmaıında teklif edilecek Ledeli mülkler üzerinde bir güna hak ve 
muhammen kıymetinin . ı ()() de alacak iddiasında bulunanların 
yetmif befini bulduğu takdirde 20 gün zarfında vesikalariyle mü-
ihale ed.ilecektir. racaatleri aksi takdirde hakları kas 1 

Noksan bir bedel teklif edildiği tapu ıicilile sabit olmıyanlarm 
· takdirde müfterinin taahhüdü ba- paylatmadan hariç · kala~akla~ı 

lzmir şubesinden: 

ki kalmak faı:ti"yle arttırma 15 gün ilin olunur. Dosy!' nuınarası _: 
uzatılır: 937 /426 

?2/l/938 tarihine müıa:dif cu- (4231/2151) 

Bankamız •ube ve ajAnslarında münhal veznedarlıklar için 
hariçten veznedar alınacaktır. Taliplerin daha fazla malamat 
almak üzere tubemiz muhaıebeciliğine müracaatleri illn olu-
nur. 1-5 2150/4230 

l 
:::;g:;:z -==-= =s=: - - - . -

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler · de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Sazan en üstaCI doktorlarin bile sebep men~ini bula· 
madıkları bir haatalıiın, dit iltihabından ileri ıeldiii i>ek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde iiç clela Jiılainw lırçalıyaralt ve 'J~ma 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirainiz 

Çiftlik, Süthane ve bÜ· 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

• ELE M 1 
Krema makina1ar1 geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de ıütçülük aleminde büyük .o~· 
ret kazanmıt ve en verimli maki• 

ne olarak tanınmıttır · 
Son ıistem yeni modellerimi:ı 

gelmittir. 
"AYNI FABRIKANIN: lzmir umum satış Je,,o.u: 

MIELE BtStKLETI;ERl M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gazi Bulvarı Nu. 17 Telrraf: 

RI... KAUKI - IZMIR) 
MIELE ELEKTRlK SOPORGE- Telefon 3858 

LERI... # 

Istanbul Sıhhi müesseseler artirına 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan İ•: Bakırköy Emrazı Akliye ve Aaablye 
ha.ataneıinde yaptırılacak pavyön. 

Ketif bedeli: 43289 lira 44 kuru,. 
Muvakkat garanti: 3246 lira 71 kurut 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Aıabiye hastanesinde yaptırıl•'· 

cak olan pavyon kapalı zarfla eksiltmeye konulmu!tur. h 
1 - Ekıiltme 10/12/937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sı • 

hat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binaıında ,kurulu komiıyoıı· 
da yapılacaktır. t· 

2 - Mukavele bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni .. ~ 1 ları, proje ve ketif hulasaıiyle buna müteferri diğer evrak 2 
kurut bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. • 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret odası veıikalariyle bu ıf: 
benzer 30,000 liralık it yaQtığına dair nafıa vekaletinden alnı• 
olduğu müteahhitlik vesikaıiyle muvakkat garanti makbuz ~İ~:. 
banka mektubu ile birlikte ihale saatinden bir aaat evvel te 1 

• 

lerini havi mektuplarını komiıyona vermeleri. 7833. -' 
23-27-1-7 4102 l'l (2096) 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi. 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardi,'11f 
Yerll PamuAundan At, Tayyare, Köpek • vi 

Dejlrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi be~n~. 
Kabot beıi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı ıp 
mensucatına fa,ktir. 

Telefon No. 2211. ve 3097 
Td«ral adresi: Bayrak :~ 

Iktısat Vekaleti iç Ticaret Umuıt1 
Müdürlüğünden: . ,-ar· 

30 ikinci te.rin 1330 tarihli kanun hükümleri daire11nd~ defi 
kiyede i• yapmağa izinli bulunan müıeccel ecnebi •irk~!l~haiı 
Sinıer Diki• makinesi kumpanyaıının Türkiye umum ve 1 İJıale 
olduğu aali.hiyete binaen bu kere müracaatle tirketin Çana 111111a 
ve Balıkeıir vilayetleriyle mülhakatı acenteliğine •irket nd d•• 
yapacağı i,lerden doğacak davalarda bütün mahkemeler ke asr 
va eden, edilen ve üçüncü f&hıs ııf atlariyle hazır bulun~~ i bil• 
re lzmirde mukim bay Süleyman Karaka,ı tayin eyledııın 
dirmit ve li.zım ıelen vesaiki vermi,tir. --"l• iliJI 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık ıörülmüt olıu--14224 • 
olunur. 2152 ~ " 
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~~.dAXLJ6ZTJ:/17.z7.ZZZZZZ X~.1V.7-7"J..7.zT:J""L7...Jlt'XYY:P:ZZ7JTLr/.Zl!/;!T.LYDJ:Jd. W !UCi!I 

Satılık kadınla Siyasi partiler 
şalar yeniden 

arasında münaka
hararetlenmiştir 

Mezada 
çıkarılan 

Kızlar 

ltuy arkada, adam öru:le bir eve girdi
Jeı.. Burada genç kıza göz açtırmadan 
~aama blr yumruk vurarak hayıltlı-
1.t. 
&.pndın apiı bir çuval geçirdiler. 
8lr hamal bu çuv&lt aırtladt .. 
Salın .boyuna teldi. 
ltıbtamc:fa bir sandal hamak çuvalı ile 

-'çtltta demlrlt ,duraıı blr vapura götür
dü. 

\ra.pur kalkmak Uzere idi. 

Guveriede kıyafel:i dllzgün bir Çinli 
"-ınalı karşılach. 

- Nasıl bari ife yerar mıT 
I>lye &ordu. Hamal: 

l< - Ben yüdlnll pek g3nnedun ama 
U-çın getirdi. 

1 l>edl. GUvertıedeki adam : 
- Ku-çin getiı'dl be eyidir. 

İ>edikten 80nı'a çuvalı vapurun. b.-U-
1tlnde ta rttt. 

- 59 kilo .• Fena delil.. Çuval ve elbl
~ daraat çlıb.na M kilo kalır. Dört kilo 

~ Jol<t. kaybederse 50 kilo .. Deftere 50 
tlo Yum.alı. bml ne imiş! 
-Kuy .. 
Güvertedeki adam defterme kaydet

ti., 

- I<uy .. 50 kilo .. 
liamal çuvalt vapurun anbarlarından 

hıti.ne indirdi ve burada hulunan bı.r Av

~Palıya teslim etti. 

1 - Al bir daha .. Ve bu . on .. K aç tane 
Clıdu? 

- Dokuz .. 
- F!h. Bu efe.dik dokuz çuval ıle git. 

lıoi çuvalları gen get.irmeği unutma .. 

- Bakalım artık .. Boş mu gelir dolu 
!ıtu .. Orası baht ifi .. 

••• 
CüYertedek.i adam, Çinin mc~hur ka-

~tn ~ciri Kvan-çanÇang'dL Çuvallarda 
C Cinden Avrupaya göndcrılen bedbaht 
bın kıtları vardı. 

u tavallılar vapur kalktıktan sonra çu

;lltarı.ndan çıkarıldılar. Bağırsalar ça
t'1"8alar para etmez ve nihayet işi talile

lne hı.rakmağa mecbur olurlardı . 
••• 

k "-vrupaya böylece sevkedılen Çinli 
~1-rlQ satış piyasaları Londradır. 
~ranı.n denizciler ve Çinhlerle aa-

Genç kızı 
Kantara vurdular 

Çuval ve elbise darast 
hariç 50 kilo geldi 

Londra • 
ıya a ı 

Çinden gelen ve Çine gönderilen 
genç kızların satış merk~zidir. Bu 
ı·ada bu zavallılar k ilo ile 8atılırlar 

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

Bulgar Nasyonalizmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nasyonalist bir hükümetin 
siyasi, iktısadi ve sosyal pro
gramı ne olabileceği anlatı
lıyor. Bulgaristan · sanayii 
hareketini genişletiyor. 

• •aaa aW W9 a RWalla l aaWlala aawa•aaaa1aa11aa1aaa1aall8l8aaaaaaa 

Sofya (M H ) - Normnlizasyon keyfiyeti yine hararetli 
münakaşalara yol açme.k ist1dadındadır. Bundan evvelki bül
tenimizde Adliye Vekili Cospodin Ügniyanof un makalesiyle 

ona cevap teşkil eden Mir gazetesinin yazısından bahserlil
mişti. Dugiin hiıki.ımetin orgnnlığım yapan «Dnes> gazetesi 

~Açık görü,elim» adlı bir başmakale neşrederek Bulı;nr mil
letınin hayati ve ruhi temayiıllerinin devlet idaresinde ha-

kiki bir demokrasinin tees0 üsünü icap ettirdiğini: otoriter 
bir devlet şekli kurm k i tiyenlerin bu cihetleri nazarı itıbare 

almadıkları için muvaffak olamadıklarını ve bugün yurdu 
normal bir duruma sokmak azminde bulunanların ise mem• 
lekett:: h kiki bir demokrasi nasyonalizm yorntmak istedik-

lerini kaydettikten sonnı: cMazideki fena itiyadlan n h ıl 

etliJ İ kötü bir kanaate göre demokrasi denilince mutlaka 
k in Chinatovıı mahallesinin bırçok evlc- i dır. partizanltk anlıı~ıldığınd an ve d aha ileri gidilerek ınemle-
rinin yer altı odaları birer se!-ahal.hanc Diyeceksiniz ki böyle kilo ile kız ~atıl-1 kette halkı sınıflara ayıran bir idare t ekil telakkisi hasıl ol-
merkezidir. makta ne maksat var .. Bu maksat mıqte- ı muı, bulunduğundan kelimeyi nasyonalizme tahvil etmek \a,. 

Çinden getirilen (satılık kızlar) bura- riden ziyade Çindeki kadın tacirleri ile zımdır.• demektedir. Gazeteye göre .:ayal - politik bir ilim Bttlga r kral ve 1-.-raLiçesi 

lı;.-da alıcıların hususi daveUerle , .... ıı.t- Londrada.ki kadın taciri arasında bir an- 1tfatile demokra5inin yerine kaim olan nasyonalizm, halkı k . ._ .. b-L d K d d _ _. t 'd . d L_ıı.; 
ıu· , , v"'6 ve e onomı .. şeraıtı anfe er. a ına ene ı arCMn e n-
rılmış seçme müşterılerin önünde Adeta laşmadır. sınıflara tefrik etmediği gibi icrai. tepii ve adli kuvvetlerin Yerir. · 

mezada Ç-'--rılırlar. Çinde: mukadderatına da meclis reylCl'inden doğacak olan aritme- t b ' b l L 1• d • L •-·•-t _ _ı ti 
IAa • w. • • • • • • • ~te ız un an yaprnas. eme ın eyu: Ye na .. as; Yaaye .,. 

1 k k - .ı ı_:ı 1 rak gön tik neticelere ve elı:.senyetlere deiil. idare kabılıyeüna ınkı- _L 
Ortada, sahne gibi hır yerde kızlar, - Fa an ız şu ıauar ıuıo 0 a - .. . . . . • . . . le Bulgar rea.liteai bunu icap ettirmcs:tedi.r. Biz. bu ciheti. 

derılmi .:tır. şaf ve tekemmul ettırccek k.abılıyetlı ve selaluyetlı ekseıayet-ı · 
tabii tuvaletleri yapılın~ bir halde çırıl -Y 1 d ' Lt d ' 8 . •1 • .L d ak . te e 

1 
yarm. parlamenter bir tdr.Je M>kmakla partiMı: bir tetri.l b,,.. 

Denilir. Eğer 0 ku; Loodraya geldiği u- ere tev ı etmea. e ır. maena. eyn; yap m ıa n n ey 
çıplak durdurulur. b d b d d'ktat ·· r1 ·· ı_ d t .t b" ' ela vet meydana getireceğiz. Bu kuvvet. milletin kendi kun-ec 

man kılosundan r.nk kaybetmiş ise sıh- u ur ve un a ne ı o u .. ve ne e o on er ır ı re 
Mezat memuru vazifesını goren~ r- me•cut olmadığından akıtılan timsab göz y&flan da fazladır. , tidir. · 

l d d d B hali bozuk ve btnaenaleyh 1"': .. dekl (va- STRt 
- işte ma ıııu7. n~y an a .. er. u ...,.... Halk gerek belediye ve gerek mebuı intihaplannda reylerini BULCARlST ANDA E.NOO 

güzel kızın Çınden Avrupaya kadar olan sıta) eyi cins ( ıııal) göndermem~ de- kullanacaktır. Bu. anayasa mucibince kendisinin hakkıdır .. 
seyahat masrafmt kim ödlyecek? .. meldir. F alr.at devlet ayni zamanda meıruti bir devlet olduğundan Bulgaristan geçen gün Bulgar endüstri.inin kuruluıun~ 

Olkıkat ediyorsunuz ya .. Ayni suretle Avrupadan birçok kızlar ve batında pek tabii olarak bir de hültümdar bulunduğundan yüzüncü yıl dönümünü ~ole parlak teubürlerle kutlaOllf~ 
- Bu km satıyoruz.. da Çine gönderilmekte ve Çin Derebey- devlet reisi adli ve icrai kuvvetleri tayin etmek hakkına ma· Bur.iin gelen gazeteler mevcut fabrikalara bir yenisinin dac 

I 
Demiyorlar .. Seyahat masrafını kim l.erine sıattlm.aktadır. lilt.tir. Bu cihette anayasaya tamamen uygundur. Hal bıiyle ı ha katıldığını ve yu~dun muh~~if yerlerinde yült.ıelı:n b~ 

ödiyecek diyorlar.. Avrupaya gelen Çinli kızların lkıbeti iken bu meselenin münakata yeri matb.uat. de~ildir. Bu hu-
1 
lann a~ak~ oldtatrunu ~dm~orla~. Bu k~~- teaa. eda~ 

Her hangi bir suretle kanunun pençe- ne oluyor? susta yazı yazmak iıtiyenlerin nuyonalı.zmın h ı r memlekete aç.alma torenı yapılan fabnka. Koc;lrınova koyundelu kiiı( 

sine düştükleri uıman kendilerini kur- Çine gonderileıı Avrupah kırlar nasıl yaptığı faydalardan bahsetmeleri hakiki vatan°cv~rli~ ola- fabrikasıdır. Bulgarlar 1929 senesinde •iaç ve tahta m~ 
tıannak için bu yola b~vururlar. bir hayat yaşıyorlar? 

Mezat, kılo üzeri.ne yapılmaktadır. Bunlar hir k.erre satıldıktan 90nra bir 

- Bu k.ızcağtz 50 kilodur. Kılosu bir daha geldüderi yere dönmedıkleri için 

lngillz lırası .. Artıran var mı?.. Akıbetleri hakkında malumat alınama-

Mezada çıkarılan (mal) hazan kilosu maktadır. 

beş lngiliz lirasına kadar yükselmekte- - SON -

cakttr. vaddı ile mukavva imaline mahaua olmak üoce kurduklaJi 
fabrikaya 19 36 1enesinde son ·8'.tem Ye modern bir kap( 

i fabrık.ası daha ilaYe etmiıfer ve bö,.ldikle Almanya klitl 
Gazete bundaa ıonra Bulgar naayonalizminin ın .v ede- fabrikalarının bir aynını meydana getirmi,lerdir. 1 

ceği programm kısa bir hulasasuu yapmaktadır: I YENt KAôlT F ABRlKASl : 
- Hükümet n&1yonalist bir hükümet olacaktı r. Çunkü; 

BULGAR NASYONAUZMtNlN PROCRAMl 

Konya vapurunda 
Bir kadına tecavüz 

nasyonalizm bugün asrım azın idare, sosyal ve politik saha- Yeni kağıt fabrikasc 2 4 nat zarfmda 16 • 18 ton ki.it\ 

lım:İa en uygun olan idare teklidir. Bu aayede millet kendi 

1 

imal edecek bir durumdadır. May11 ayındanberi. çaltımakta 
kendisinin efendili olacaktır: partilerin değil, kendi rnilleti- olan yeni kağtt fabrika• lı:arton, ambalaj lı:lğıdı ve gaze~ 
nin bir ferdi olduğunu hissedecektir. Nasyonalizm sayesin- kağıdı imal etmektedir. Müeneaede 400 itÇi vardır. Bunlat 
de mitli çalışmayı profesyonel kurullar halinde or~anize ede- için fabrika civarında sıhhi ve güzel meskenler yapılmlfbr •. 
rek bunlar arasında sıkı bir ahenk tesis etmek suretiyle milli Amele bu meskenlerde ücretsiz oturmaktadır. Cüzd bir ma• 
ekonomiye hız verec eğiz ve bu yüzden tahaddüı eden veya halle te.,kil eden bu lı:ötede güzel bic parlı:. çocuk bahçeli. 
etmiı bulunan sosyal anlaşmazlıkları bertaraf edeceğiz. Nas- ameleye maliyet fiati üzerinden satış yapan ve kooperatif 

d 1 k 1 d 1 yonalizm kapitali teıvik eder ve memlekette yaratmalı:. k.ud· telı:lini haiz bulunan büyük bir istiblü: maiazuc ile beklr e en er ya a an ) ar retini doğ~:ur· .. Pazarın sanıntılann•. karı•. kolle~tiviteyi işçiler için lokanta meydana getirilmi,tir. Burada ameley• 

--BAŞT ARAFI BtRlNCt SAHtFEDE-.- ı pur I.;tanbuldan hareket eder etmez, ~~rumak .ıçı~ :"udahale e~er: esnafa. zıraatçıye k.redı bulur; mahsus bir hastane ile bir de eczane yapılmı,tır. Bunlara 
meıniştir. Nihayet vapurda bir kavga 1 hepimiz ahbap olduk. Sofre. kurduk .... , :.ıccan. çtftçıyı ~e ameleyı hmıaye eder ve tek bar vatanda- timdi bir de ıinema ve tiyatro salonu ile okuma odll.ll ili.Ye 

çıkmış, kadın dövulınüş, iş kaptana ak- Çalgı çaldık, altın'§ altı oynadık. Va.kıl tın bile ekmekstz kalmasına, mağdur olmasına tahammial olunmaktadır. Bu haberleri veren «Dnes• gazetesi : cEliniı:de 
se~ ve v~pur liın~nıını~ demir atın- arkadaşımla bir münakaşa yaptılar, fa-1 edemez. Naıyona.l . devlet, köyü ekonomik bakımdan kuv- tuttuğunuz bu gazetenin kağıdı yeni fabrikamız tarafından 

' 

ca mutecavızlcr polıse teslıın olunmuş- k t 0 kadar büyük değil.. vetli ıYapan devlettır. Bunun temini için köye bütün kultürel yapılmııtır. :. diyor. 

tur. Mesele budur. Tecavüzü yapan IU- aMüşteki Mamhure : ------------;:-~;:::=============: 
ni ve Ismail nöbetçi mahkemeye veril- _.._..ı • d b n1 b ve mUJtekl tarafından. göslierilen şahit- - Bcğenduuz mi yaptığınız işi. .. Şu- fi J 

. .. . .. -Güve~e gez•yor wn, u ar a- hl (B·O -R S r.A.1 ınışlerdır. Mu:itekı Mahmure goz; yaş- lerin celplerine ve Uç, dört yaşındaki rasını i iniz: ki. bu memlekette kadın ~ 

tarı arasında başına gelen hadiseyi h e- na : çoculuyle Cilmhuriyet kanunlarına Sl- da. erkek te, büyük te küçük te büyük ....._ - - -
Yecanla anlatmış ve : - Fahişe burası dans salonu değil- bir iLimat içinde yalmz başma seyahat 

d . 1 ğuıarak kocaat nezdine gelen bir kadı-
- işte şu adam. göğsuıni.l tuttu. Bu ır.. edebileceklerdir. Yalıuz başına bir ka-

adam suratıma tokat vurdu .. Dediler, önümü kestiler .. Ve dövdü- na karşı bUyük bir itimauızltk telkin dın bulduk diye i§i zora bindirmenin 

Diye her birinin irtıkilp ett.ıkleri te- ler.. 
1 
ederce1ine yapılan hldisenia mahiyeti zamanı çoktan geçmiştir. Anladınız mt? 

cavüzU meydana koymuştur. Şahit olarak iki tayfa dınlendl. HA- itibariyle suçluların tevklflerio.e karar Suçlular, vapurdan çıkıp evlerine gi-
Suçlulardan Isınail : kin\ şu karan tefhim etti : verdi. decekleri yerde kendilerini ceza evinde 
- Buna yolculuk derler. Daha va- SuçluLmn sabıkalaruıın sorulmasına Kararı mütealup hlkiın : bulmuşlardır. 

iiiiii~7~P~il~o=n~g~e;n~çlk~ız~y~e~nn~· ~e~c~e~v~a~p~v~.e~rdiili:· :~~~:9Ha~y~diii~g~kl~el~i.rn~;arll~k.~. EB~itITiy;'.o;.rsun.=:uz~~m~iş~tL~Hff:ayd;d'.u~Uaru;~b~u:;n~u;n~Uurin=~·~e;,~b-:ıeıİkki 

O'ZOK 
253,Vzüm kurumu ı.z. 11.5( 
244 il. j. Taranto 14.15 19. ı 

198 !iro ıs. 18.H 

175 Albayl'tık 16. 18.5e 
108 K. Taneıır 15. 18.21 
50 &nal banbat 13.TS u.ıs 

45 Ş. Rize haleflerl U .50 15. 

Kırmızı - Sakallı 
- Evet hemen yola çıkacaklarınt aoy- ya ... Her şeyden evvel ve herşeyden üs- kendilerini el~ verir diifüncesiyle onu 

lediler .• Söylerler arıta yerlerin.den kı- tün olan gazete ve gazeteciliktir. öldürmüşlerdi. Andrikonun Biyankaya 
36 Vitel 14 so 16 -

ADAM ..... • 2 °"• 1 
ZABITA ROMANI 

-22-

Diva sukut et-ti 
kız gazeteci ile evlendi. Fakat bu 

hadisenin bütün esrarını da yalnız 
kendisi biliyordu 

te~ Gıdeliın artık.. Şöyle yakın bir işimiz de kalmadı demektir.Herifler çok
\.~~n de gazeteye telefon edip havadis tan hoğulmıqlardt.r. 
ille 1' Ilı. Akşam tab'ı için birinci sahife- Rene Biyankaya döndü. 

~~hazırlasınlar. _ Size jandarma dair sinde ne söy-
' 

0ınuzlarını .sılkti. l e-ciıler? Hemen yola 9ıkacaklarınt bil-
tı&asen bu n1da yapıl cak fad a bir . dimıediler mi' 

mıldanıncaya kadar da akşam olur. Ge- - NETICE- karşı bir mey{ı vardı. Genç kızın gazete 
çerken uğrıyalıın. Orılara hır saparta ve- Yapılan tahkikat kalpazanların dört muhbiri Ue olan sıkı arkad~lığmı da 
relim de günlerini bir görsünler.. kişi olduklarım meydana çıkannışt.ı. k k _ _, ıı. · • b. 

4
,. .,

1 
!t..: ku k 

ıs aıwı5ı ıçm ır _ a IA'I ş vurma 
Gözlerini Möı: nehrinin sularına dik- DördU de ölmüş olduklarından bu işe ist . öldı•rt•uıwı 0 öl"' .. U 

. L-t..L~ •-- • • • emış, u ı. 6 ... eveyronun usun 
rniş ve dalgın duran Biyanka nihayet ba- aıt 14.1uu-t evrakr ve dosya ıptal cdildı. 

Re~e ve Biy--'-- nışa· nland-'--. şüpheleri gazeteciye yli.klemek için o-şını çevirdı. ıuDL<t uac 
Genr kız avukatlı.le diplomasını alınca nun odasına götünnilştil. - Bay Pilon.. dedl. Jandannala.ı:ı . ...., 

evlenecekler.. F.tıer Andriko Biyankayı kaçınnamlJ haksız yere itham ediyorsunuz:, onların 
Polis milfetti•i .Piton ile Merit nikih olsa idi blpazanlann foyalanm meyda-hiç kabahatleri yok.. ,. 

töreninde 9ahi.t ve Deveyron'un katli hl- na çıkannalı:: belki de kabil ohmyacaktı. 
- Nasıl kabahatle ri vok ... 1 

disesine gelince .. Bu da zabıta ve adliye- Biyanlta, bir taraftan öldürülen baba-
- Evet .. Çünkü gidip haber verem~- ce sebebi meçhul cinayetler aru~ ka- sının intikamını almak isterken dijer ta-

dırn. tıklı. raftan da haydutların diri _olarak ele 
- Gitmediniz mi? Fak.at niçin ? Rene bile bu cinayetin ne sebeple ya- geQmelerini i.ateıniyordu. F.ier sağ yaka-
Biyank.ı gözlerini tekrar nehrin sula- pıldığını öğrenemedı. l.ansalardı babuının da kendilerinin suç 

r ma çevirdi. Onu bilen yalım tek bir kişi vardı. ortağt oldufunu söyliyecelderdi. 
- Çunku, dedı. Jandanna vaktında Biyanka: Biyanka bu hak.ikaUeri babası kayb-

yeti.şebılirdi. lmdat r.a.ınarunda gelebilir- o da bu sım ebediyen saldamata ka- olıduk.t.an 80nta evrakını araştı.muş ve 
dı ... Haydutlar kurtulabilır ve ben de rar venniftı.. öyle 6ğrenm~U. 

intikamanı almış olurdwn. Halbuki ye- Çünkü babasının kalpazanların suç Bu ağır sırrı kendinde sakladı. 
min etmiştim ... Şimdi artık müsterihim. ortağı oklutunu aıllamıftı.. U&un zaman O Ana kadar lekesiz bir şöhrel kazan-
Bclbaın mezarında rahat yatabilir. kalpazanlarla beraber çelıpn Deveyron mtf olan Deveyron ailesinin namusunu 

Bu sözleri uzun bir süıkut b.rfıladı. aoo günlerde haydutlara arilk namuslu korumuştu. 
Nıhayet B. Merit'ln .sesi ylibeldt: harita <tirunete karar verdft'n.l Wldir- -BITl'I-
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Büyük Ve T atihi Macera • Tefrikamız 

Dünya tarihinde •• un salmış meşhur ·······························: . . . . . . 
~ YAZAN: l 

Kadın Korsanla 
• . . 
• . 
• • • 

N. Erdal 
. 
• . . 
• • • • . . 

: ............................••. 

Yüzlerce Erkeği 
elpençe susta 

arşı arın -a 
d rta c 

', 

Bu korsan kadınlar, her biri ipten 
kazıktan kurtulmuş yüzlerce deniz 

kurduna kumanda ediyorlard1l 
• 

GÖZLERİ KANLI HAYDUTLAR 
Onların, bu kadın 

canlarını /eda, 
korsanların tek bir isaretle; i ile • 
kanlarını sebil· ediyorlardı 

ISVEÇ KRALiÇESi SIGFRID r&ber birc;ok ~orveclileri kendi tarafına verici macerala.nn tarihi haki.kah görül· 
çekt:. Oğlu ile de birleşti. müştür. 

On sekizinci asır 
kadın korsanları 

terk edildi. 
yediremiyen Sıgfrid 

Kocası tarafından Bunu kadınlık gru
almak ondaP. intikam 

Kuvvetli bir filo meydana getirdi. iki kadın ... 
Biı.uıt filonun başına geçti. Norveçe, Ayrı ayrı ve herbiri yüzlerce insana ... 

Norveç kralı Olofa meydan okudu. J Erir.eğe ... ipten kazıkdan kurtulmuı kurt- 1 
Bu hareketi erkek ve krallık iı.zeti !ara kumanda ediyor. Ellerinde yüılerce runa 

istedi ve bizzat meydana getirdiği filo ile Simal • 

nefs;ne ağır bulan Olof ta Norveç filo-
1 
mA.um k•-.. olan haydutlar bu kadınların (Mari Rid)in anası bir fahife. idi. rt· 

•unun başında denize açıldı. bir İf8rel, bir emri ile koca denizlerin or- Buna rağmen ve çok karakterıst~ t"b~ 
iki filo çarpıştı. tasında boğuşarak harp ediyorlar... !ar içinde namuslu temiz bir aiJenın 

denizine, şimal devletlerine duman attırdı Sııı:lrid, gemisine kralın gemisine ya- Ve bu kadınlar .. Erkekler içinde ya- denizci olan oğlu ile evlenmiftİ... oJ<' 
naşma kumandasını verdi. Ve .. Elinde \tayan ve erkekleri karşılarında susta dur- O devirde, evlenmek istiyenler g 

Dünkü sayımızda 
Kadın korsanların tarihte oynadıkları rollere umumi bir baktf 

oarJı. Kadın korsanların nasıl bir hükümdar ruhu tapdılıları be
lirti/mi,, bunlar, korsan ruhu taııyan kraliçelerle mukayese edi
lerek tarihten örnekler ııerilmişti. Büyük tarihi eıerimızın L.:r 
(Mukaddimesi) olan dünkü ve bugiinlıü •ayılarımızda kadınla
rın tarihte ve korsanlık tarihindeki rolleri kıaaca anlatılmıf ol
makta ııe aııl etere girilmektedir. 

Dün, lıveç kralının, karısı Sigfridi boşadığını ve karısının da 
bu vaziyet ağrına giderek kocasından intikam almağa lıallıı1tı
iını ya:ımı1tılı. Bugün Sig/ridin macerasını tamamlıyor ve on se
ki:zinci asudan ba1lamalı ıuretiyle (Kadın Kor•anlar) ın heye
can verici maceralarına baflıyoruz. 

Erik ifte böyle dü~ündü. ı mek emeli 
Sıgfrid ı.e yapacağım çok eyi düşün- istediler. 

ile güzel kadınla evlenmek 

müş ve taaarlaınıttı.. Sıgfrid bütün bunları reddetti. Hat!A 
- Eski kocam ıwııl bir kralsa.. Ben içlerinden kendine izdivaç teklifi için bi

de bir kraliçeyim. Kocamdan ayrılma1<- rini liyakatıız gördüğü için diri diri yak
lığım nilfuzumdan aynlmamı icap el- tırdı. 
mez. Beni sevenler benimle beraber ve Sıgfrid, evlenmek değil, hüküm sür-
bana tabi olsunlar.. mek,, Hükümran olmak istiyordu. Ayni 

Genç ve güzel Sıglride tabi olanlar zamanda kendisini arlık lüzumu kalma-
o kadar çoktu ki o bunlarla Erik'in kuv- mış bir eşey> gibi fırlatıp atan kocasın
vetine yakın bir kuvvet meydana getir- dan intikam alacaktı. 

....... 
di. Bu topraklarda evvelce bir takım kü-j Bu emeline muvaffak olamadı. 
çille kralcıkların mevcut olduğunu siiy- ÇünJtü Erik pek çabuk öldü ve yerine 

Jemiştik. 1 oğlu Olof geçti. 
1 Bunlar ayn ayn Sıgfride başvurdu- Olof, yalnız Erik'in değil, aynı :ıa- · 
ı lıar. Eski saltanatlarına tekrar kavuşa bil- manda Sıglridin de oğlu idi. 

p• .....,.::'.'V'e !konr aa oromouın.: 

Ona karşı açıktan açığa 

gösteremezdi. 

satırı, belinde kılıncı bizı.at harbeden duran bu kadınlar •ynı zamanda ve i.te· telere ıu mealde bir ilan verirlerdi: '• 
düc:manlJk I''' Sıgfrid kralın gemisine atladı. Etrafında dikleri zaman cinsiyetlerinin icap ettirdiği « Oldukça yaflı lakal :r.efl ·~I 

Analık hissi buna manidi. 
Aynı zamanda oğlunun saltanatına 

1 
yeni ülkeler ili.vesinj düşünüyordu. Bu 
mak>atla Norveç kralı ile anlaşmak iste
d:. 

in.san kellelerinden yollar açarak Olofa ihtiraslı zevkleri de unutmayorlar... bir adam, hayalının son gütıler•.,.. 
yaklaştı. * rahatça geçirebilmek, eıı gaile•;ıl' 

Krnl.. Zafer ümitlerini.~ kaybo!duğu- On sekizinci asnn bu kadın ko<sanla- den kurtulmalı, tatlı bir an Y11 ıl' 
nu ('.Örmüştü. nndan ıonra on dokuzuncu aaırda bir malı için kendiaine bir :ıeııce 1ıit 

E>tl- dü:ımekten ise öLnek isted:, Misten Çing, maceralan ile dünyayı hay- maktadır. istediği ne gerı~lı ıal• 
Kendini denize attı. rete diifürÜyor... ne de güzellik •• F alıal aradıtr1 ,,1 Garip tesadüf.. Norveç kralının ismi S gf "d' d · "ka } ld ltl 1ı • 

d 0 1 f • ı rı ın e ıntı mı a ınmış o u. (Coamio korsanlan), (Benito de Soto lı dil ııe sıcak karıdır, carı 1 ~ıJ 
e .o tu. Onunla lionuşmak için gitti. B ı·b· k d N ~ -o• 
N k l Ol f J u ga ı ıyetten sonra genç a ın, or- arkadqlan) n nihayet yirminci asırda sıhhattir. Bir ihtiyarın aogu..- ,,~ 

orveç ra ı o sveç kralı olan . .. .. " 
01 fi nl ' nç topraklarının hır kısmını oglunun Çin ve Hint denizlerini kuup kavuran başlamtf hayatına hararet ııereJı'lt' 

o a a aşmasını teklif eden Sıgfrid'i ,__ 1 bul d • 1 b' k d "h 
h . / "'"a un ugu sveçe ır ısmını a Makao'nun kadın korsanı methur Lay - kabiliyette olanlar tercı e 

ta kir elti. O kadarla da kalmadı, k '-- 1 ld • D · k ·1 
, . ocasının =• o ugu anımar aya ı · Ço'nun aerııüıettleri.. Kadm konaolan celıtir .. » (1) 

Hıddetıni yenemiyen kral, karşısında- hak etti. tarihinin belli bqlı ıöhretleri arasında- ·uır• 
kinin bir kadın olduğunu unutmuş ve * dır... (1) Abe de la Porte'nin « Jııgt .,,.. 
Sıgfridi tokatlamıştı bile: ktt•P"" 

T k ı Bu anlattığımız vakalar, niabeten sa- Y azdıiunız eoer ifte bunların macera- j mektupları> eseri: 214 üncü 1118 
o at anan genç kadın haykırdı: lann ~•eni~ 

- Bu hareketinle sen kendi ölüm ka- bile yalun denizlerde olmUJtur. ı ayn ayn anlatacaktır.. - Bı, ,,__ ,,.-
Şimdi tarihi birkaç asır daha aılıyalım.. 

1713 ,.,Jındayız... c l rarını verdin .• 

* tecavüz Sıgfrid için yeni bir intikam hedefi Otrekt muahedesin~en ~o"'."a.:. ı gınca 
lapanya muharebe., yem bi!mif.. t 

doğmu,tu, Saltanata hario ve gözü pek H ed ~-' b' ı__ •---------------------arp en uu tanı ta, ır ... ç oene .,. 
sevdalıları arasında (Suenon) adınada >·•• 

ıonra Yeniden hoiuımağa hazırlanmak· -BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE-, ye eczaneııine getirdiler. Panaııt1•" rJtf• 
üz dini • · ro• ere enıyor.. lattım. Yatağında doğrulmak istedi. Ba-, tılar. Sonra buraya hastaneye getı 1 Ot' 

Onunla evlendi. 1 t b d D -'-' d k ı "- e ı f e u ewe.. eıuuer e orsan ı,..n na, lütfen lava11ut eden hemıire, kıakanç Yaralayan adamı daha e'1'1 

biri vardı. 

Bilahara Danimarkanın en büy_ük J büt?" hızı ile remi azıya aldığı bir dev· bir ana gibi katlarını çatarak eeelendi: memit miydiniz) 
11

,,. 
krallarından biri olan ve memleketıne redır.. - işte bu olmaz, dedi. Hastalar, ya- - Hayır... Kendisini hiç. tanı;ı;yl• 
çok hizmetleri dokunan bu adamla be- Harp ıonu sefalete düıen insanlardan tarak konuıurlar. rum... Ben mektep taleb .. iyııtl· y•I' 

• . 
t 
' 1 

r 

59 -··o.•-

soygun vuramıyacaklanru anlıyan kara Hemşire bu defa bana döndü: bir adamı nereden tanıyabilirim) ~1~· 
haydutları aalıillerde İ§sizlikten hoı du- - Öyle değil mi, oiı.cc bir mahzur nız, biı halta evvel, yine mektep!<~ göt' 
ran gemileri yakaladıldan gibi denize, yok ya.. tığım zaman yol üzerinde kendisio• p.c•· 
açık deni.zJere açı1ıyorlar Avrupa ile müs-ı - Hayır, ben uzun uzadıya rahatsız düm. Fena, fena bakıyordu ban3 ·'_Je et• 

temlekeler arasında ifleyen ve mal reli- edecek değildim. ha birşey mi oldu diye merak bı 00, 
ren ticaret gemilerini vı:rrnağa çıkıyor- ZABITA RAPORUNA GöRE mı~tım, Acaba birine mi benzetiY0~ir:<Y 
!ardı. O akşam beni takip etti. fakat lı' bil 

Bir deniz ve ticaret memleketi olan Zabıta raporunda bu hidise şöyle ya- f.Öy]cmedi. Sonradan öğrendim 1 

lngiltere, korsanlık tarihinde rol alan zılıdır·. a<çı ç a- · · · ·• 

haydutl"':'n adeta bir yatağı olmuıtu. cKarşıyakada Alaybeyinde, Milliyet A .. m ifadesinde sizi .evdiğinı 
1 

) ır gı ımış... . ,o) 

Aılantıklerde.. Okyanuslarda !~bre! 
1 
sokağmda oturur, Karşıyaka Kız Mual- !emiş) .-,t<'' 

v~. de.bıet aalm~ korsanların ekserısı in- lim okulu talebesinden I 7 ya~ında Bn. - Deli mi bu adam ... Allah 10 

gihzdı. . . · · _ 1 Mukaddes Coşannehir, Asım ismindeki mesin... dtıllı 1 
Ve bu asrın ikı maruf kadın korsanı· işçi çırağının tecavüzüne uğrayarak 1101 Hasta bakıcının ikazı üzerine eor·ı) 

nın vatanı da yine !".'~tere idi. . . 1 baldırından •u•talı çakı ile yaralanmı§ ve - Bn. Mukaddes. nerelİ$iniz. 
1
:

1 
bil' 

Bu kadınlann bınnın adı Man Rıd, imdadı sıhhi otomobiliyle Memleket Seliinikliyim, ama ben or•• tırı"'' 
diğerinin de An Boney'dir. hastanesinde tedavi altına alınmıştır.» mem ki. .. Bu itibarla Jzmirli eB_.

11 
btt' 

ikisinin de ayni 115ır içinde ve batta Y ARALIY ANI TANIMIYORUM K d' · 1 b örd0 "'' ·r· . en 1mı an ayınca urasını 8 .. Jıfll' 
ayru <!evirde Y&§anuı ve ayn ayn deh· raAın1 sevdim. Hem de öz be oı 
fd aahnif olmaları çok §8yanı dikkattir. / Bn. Mukaddes Co~annehir, acısının liyim,, 

Hatti daha garibi var··· • nehir sulan gibi geçiciliğine beni inan· Anneniz, babanız var ını? rı" "" 
ı Bu iki kadm konan kuvvelerini ve la· dırmış olmak için, çehresindeki veca alA- Babam yok maalesef .•. AoıtC 
lil .. b' l . 1 erını ır eıtırertk beraber de çalışmq;· metlerini silerek tatlı tcbessüml:rle an- kard<"şlerim var. 
b~~ l ? attı: - Sizi ziyarete geldiler Jfll l\rılt 1~ 

Ean1arın çok meraklı safhalar arı.eden \'aJlahi, dedi. Bilmiyorum, na81] Çehresi, tertemiz ve ınasotrl pbiilct' 
kcru.n1:k. maceralarında da baıka bir anlatayım size .. B~ni neden yaraladı, bi- Jarla yanan mektepli kız, ba~ıfll ,e·•'? 
korsan, bir erkek korsan, kaptan Ra.1 linmez ki. .. k k . I b I k b" e;esle re • anca işıti e i ece ır 
kan adında bir deniz kurdu rol oynamıı· Ben kız muallim okulu dördüncü eı- verdi: ıd•' 
t r . . 1,.hat•' " 

• 
1 

• nıfındayım... Her akşam olduğu gibi - Annem gelmedı. bıraz ··tl't'ııs• 
İ Birçok tarihçiler, ge.rek Mari Rid ve 

1 
mektepten çıkmıştım. Karşıyakada kü- da ... Kardeşlerim geldi. Çok J11llr,.hYo' 

&erek An Boney hakkında ayn ayn e.ser- tüphaneye uğrayarak defter alacaktım. rim bu hadi~<"d<"n ..• N~ diye y:ttds.~ıı· 
ler yazmq:Jarsa da hunların ikisinin he- Yanımda Hadice ile Arife de vardı. beni ... Kimbilir bu hidıseye ar 
raber olan rnaceralan ve birleımeleri Her ~eyden bihaber, yolda giderken rım natıl bir mana verirler. 
hakkında bu yazdan eserlerde pekaz ma- arkadan birinin koştuğunu fark ettim * ,.ıol<•a' 
JUmata. raatlanmaktad.ır. 'Sonradan adını öğrendiğim A!um imİ§.~ Dün yapılan tahkikaıta, Bn· ıııırt cill 

Hakikat ancak lngiltere tarih arıivle- Elindeki aletle yaraladı,, desin Asımı hiç tanımadığı. A~ • .ı.Jetİ~ 
rinde mev~.ut v.eıikal~ lnrilllı tarihi) Bu o kadar çabuk oldu ki, ne olduğu- ifadesiyle anlaşılmışhr. Bn· Mu baıt•o<' 
vesikalar bültenınde netnnden sonra an-,mun farkında deg"ildim, Kan kaybetmek- hh .. 'd' O " kodar ı.ıif• sı atı ıyı ır. n gune ]ece 
lafdmi§tır. Ve ancak hundan sonradır ki le beraber, büyük bir acı hi .. etmiyor ve den çıkabilecek bir vaziyete :.~(;t1 
bir masal bir efsane zanıu veren hayret 

1 
hatta gülüyordum. Beni evvela beledi- ADNAN 



DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE · LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/ 11/ 937 de gelip 

HAMBURG, A. G. yilkünll tahliyeden sonra Burgaz, Var-
ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence için yük alacaktır. 

BREMEN TtBERtuS vapuru 27/11 de Rotter-
MACEDONIA vapuru 29 ikinci teş- dam, Amsterdam ve Hamburg Jimanla

rlnde bekleniyor. Rotterdanı, Hamburg rına hareket edecektir. 
Ve Bremen için yilk alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/ 12 de gelip 

MOREA 
1 

b" . ,,_._ da ylllcUnU tahliyeden sonra Burgas - Var-
vapuru ırıncuuuıun K"" limanla · · ük" ı 

b ki · A:n H mb liman na ve ostence rı ıçın y a a-e enıyor. vera ve a urg - kt 
!arından yük çıkaracaktır. ca ır. 

MANISSA va uru 13 birinciklnunda TtTUS vapuru 11/12 de ~tterdam 
b p Amsterdam ve Hamburg lımanlarına 
ekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve h k t d kt" B . are e e ece ır. 

remen ıçin yllk alacaktır. SVENSKA ORtENT L!NtEN 
AMERICAN EXPORT LINES ARAGON motörü 24/11 de Roller-

Tbe Export Steamship Corporation dam - Amsterdam ve Hamburg liman-
OGONTZ vapuru SO ikinci teşrinde !arına hareket edecektir. 

bekleniyor. Nevyork için ylllı: alacaktır. AASNE motörü 2/12 de Rottcrdam, 
EXPRESS vapuru 1 birinci ldnunda Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani

beklenlyor. Nevyork için yUk alacak- mark, limanları, şimali Norveç ve Bal-
tır. · tık limanlarına hareket edecektir. 

EXMOUTH vapuru 15 birinci kAnun- SERVtCE MAR!TlME ROUMAtN 
·da bekleniyor. Nevyork için yUk ala- ALBA JULlA vapuru 1/12 de Malta 
caktır. ve Marsilyaya hareket edecektir. 

STE ROY ALE HONGRISE 
DANUBE MARITIME 

SZEGED motöril 6 birinci kAnunda 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 

heklenlyor. Belgrade, Novisad, Buda- tlanlardakl hareket tarihleriyle nav
):ıeşte, Viyana ve Llnz için yük alacak- lunlardakl değişikliklerden acenla me-

1 
tır. suliyet kabul etmez. 

TISZA motörii 15 birinci kAnunda Daha faz.la tafsilat için !kinci Kordon- · 
bekleniyor. Iskenderlye için yük ala- ~- FratellidilınSperco _vapulr acentalığına 
akt muracaat e · esl rıca o unur. 

c ır. Telefon : 4111/ 4142/ 4221/2663 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 

BUCARl!ST 
BOURGAS vapuru 25 ikinci teşrln

ae geldi ve Por Salt ve lskenderlye 11-
nıanlanndan mal çıkardı. 

DUROS'l.'OR vapuru 22 blrlncikAnun
da Köstence için hareket edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA VLINjE 

OSLO 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık
tan mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulatçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

SAN JOSE motör(l 6 birinci kAnun
aa bekleniyor. Dleppe, Dilnkerk ve 
Norveç Jlmanlın lçln yük alacaktır. 

lllndakl hareket tarlh1erlyle nn-
luniardaki değiJlkllklerden acenta me- Evi: Göztepe tramvay cadde-
sullyet kabul etmez. ai 992. Telefon: 3668 

Daha fazla ta&illt almak için Birin- 1-26 ( 481) 

ci Kordonda V. F. Henry Van Derz .. I~===========:; ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra_lı 
caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

POLO vapuru 4 birinci kAnıında Lon
<ıra, Hull ve A:nversten gelip yllk çıka
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 

KALMlTtN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMlTlN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALM1TIN : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALM1T1N : Nezle arızalan-
için yllk alacaktır. nı defeden rahat uyku veren en 

TRENTINO vapuru birinci kAnun birinci ilaçtır. 

80nunda ve yahut ilı:incl kAnun iptida- •:=H~er;:y:erd=e=7~!~kuru~~ft~ur=·;::: 
8lnda Londra, Hull ve A:nversten gelip ..!. u ; " 8 = ıu = w 

Yilk çıkaracak w ayni zamanda Lond- G H ı t 1 

ra ve Hull için ylllı: alacaktır. o" l e 1 m 1 LESBIAN vapuru 1 birinci kAnunda 
Liverpoo! ve Svanseadan gellp yük çı
karacak ve ayni umanda Llverpool ve 
Giasgov için yilk alacaktır. MİTAT OREL 

THE GENERAL STEAM NAVIGA-
TION Co. LTD Adrea • Beyler Numan zade 

PHILOMEL vapuru 10 birinci k!- aokağı Ahenk matbaası yarun-
ıı. da da. Numara: 23 
un gelip Londra için ylllı: alacaktır. Muayene aaatleri 1 10-12, 

d Tarih ve navl~rdakl değiJlldlkler- ıs 30 - 17. Telefon: 3434 
en acenta mesullyet kabul etmez. lllllll!lllİI• l:m!lll!Z!Zlıı:z:z::ıım-m:ıııa-•" 

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

Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikuının Namdar 

ÇIKRIKLARINl ve bilcümle YEDEK AKSAMINl 
UMUM ACENTASINDAN bu ıene temin edebilirainiz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldal BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idareaiyle bütün Eg 
halkına kendiaini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki re.hah bu
lurlar. 

Birçok huıuaiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. . ~ 

Her işte ku1lanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

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

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

Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekolteainin bat mabaulil 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle aatılmaktadır. iki defa timikman ıüzülmüt 

tabeaer bir terbettir. 

Eczacı Kemal Aldat bu yağı batka hiçbir yere vermemittir ve 
vermiyecektir. 

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

Yapılıt itibariyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd· 
det yanmaaı ve bozulmaması bu fenerlerin töhretini arttırmıttır. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençbere ve her kese tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI ı 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 HiUnii. iJz iJdemifli .• 
l•tanbulda ı Talıtalıalecle Jalı Dekalo ve Ş•ı. 

lzmir sahil sıhhiye merkezi baş 
ta bibliğinden: 

Urla tahaffuzhaneainin ihtiyaci olup muhammen bedeli 1096 
lira 35 kurut kıymetindeki boya ampul ve muhtelif demir leva· 
zımı 26 ikinci tetrin 937 den 10 birinci ki.nun 937 tarihine ka
dar 15 gün müddetle açık ekailtmeye konulmuttur• 

Şerait ve liateyi görmek iateyenlerin İzmir Sahil Sıhhiye mer• 
kezine bqvunnaları, ekailtmeye gireceklerin yilzde 7.5 mikta-

11 nndaki 82 lira 23 kurut teminatı muvakkate akçeaini beraberin· 
"'""~•~' lllllilaır.ı.:zı+l!llJ&ll•--m:mıa!l!!!ll••••!ll!l•llD-•••!• de getirmeleri ilan olunur. 26-1~ 4177 (2119), 

Pettemalcılar, Evren aokalı: No. 3/1 
Singer dikit makinalarl kumpanyaaı kartısında 
Telefon: 2413 Poıta kutuau : 234 tZMtR 

~de ... , 
..._,"PERLOOENT: cllf -mıcununu 
~erc:llı' edeceksiniz. · • 

Zira •Dızın bllcOmte-•erBltl t;ılhl1eslnl 
halı olın bu macun difteri çOrAmekten 
korur, diş etlerini kuvvellendlrlr, nefeıl 
serınreıır. v~ insanın' gOrOn09 'ıtıalnl 

'artıMr. 

TURAN Fabrikaları mamullbdır. Aynı ıı:amında Turan 

tuvalet aabunluını, traf aabonu ve kremi lla gllzelllk kram· 

!erini kollanınıı. Her yerde .. tı1maktadır. Y almı toptan ıa· 

htlar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 

telik N ef'I Akyazılı ye j. C. Hemsi ye mDracaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Telefon a••e 

MEYVA TUZU 

En hoı meyYa tuıudur. lnkıbazı def eder. Mida, ba§'ıraak., 
karaci gerden mfitevellit rııhatsıılıkları llnler. Humı kolaylaıtırır. 

tn.ıriliz Kanzuk eczanesi Beyo.ırlu - Jıtanbul 

~·············~;~~-~~····~~~i·~-~~~i··············~ 

Norveçyanın halia Morina balıkyağıdır. lki 
defa aüzülmüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Bü,tik Salepçiotla Hanı kU'fumda Bııtdllrak - t-ır 

• • • • . . . 
• 

. . 
! . 
• • • ı . 

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



SA\7A: 10 

Fransız -
Fransız naz rları ral n 
ziyafetin e b 1 ndula •• 

n lmanya ve ita ya . C. kadros 
iş bir iğine çağır lacaklardır .•. 

r-....... Dü y Su hunu ......... ( 

. . . . --. . . -,, Alakadar eden bütün meseleler 
üzerinde görüşmeler olmuştur 
iki hükümet, Fransa ve lngil
terenin tesanüdü, Dünya su/hu
nun en esaslı bir unsuru oldu
ğuna kanaat getirmişlerdir. 

···································································~···•!11111111111• 1 ~ . 
I...ondra, 30 (ö.R) - Fransız ve lngi-ımihverini kırmak istediği ithamına kor- .. 

• b ekil h · · ı .. k _.:ı· i Ud-z eıı·-· 'b. p · Fransız Oa§tıekılı Ch.tıutcnıps .ız aşv ve arıcıye naz.ır arının go- şı enuın m waa ıgı gı ı, arıs - cak 

tti 
Japon ordusunun istili 

areketi durmamıştır 

--~ 

meri a Çine 250 m ·ıyon dola lık 
,, tikraz vereceğ · ni y lanlıyor 

1 . b gUn t b' d n1ha t j Lo d di 1 t'k h . . .. k etmek imkanı hasıl ola tır. 1 ~e en u saa on ır e ye n ra p oma ı cep esını çozme ISPANY A DAVASI 
bulmuştur. Fransız mahafilleri tam bir ümitlerinin de beyhude olduğu kabul Çinde milli miidafaa için kadınlar a$kerleşiyorlar 
~ma elde edildiğbıl ve artık yalnız edilmek icap eder. Her halde lngHtere . r L dr 1 
teferrUata alt noktalann hallinin kaldı- ve Fransa arasındaki bu iş birliği bay .. Lo;panya ~lesıne ge ınce 0~ •.• a Tokyo, -:30 (ö.R) - Japonlar Nan- dinde ilk miime~sili olmuştur. hükümetini tasdik etmekle Milletler Ce-

bild '-- II't.l 1 B M ı· · l anl k 1 muz.akerelermde uzun uı..adıya goru- ,_. · b d K T' k" · · ) T k 30 (ö R) M K b · · A 1 d'V d 1 1 b" ğını · irmektedir~r. Saat on ucşte ı er e ''e . usso mı i e aşma · ] ıunın cenu un a uan- ı mev ıını ışga o yo, . - anc;u- uo aş- mıyetı azuı o an ıger ev et ere ır re-. 

BB Cha D lbo B kingham · r, • d -·ıd· F in ·ı şillmemiş ve iki taraf devlet adam arı 
. utemps ve e s uc azmıne manı egı ır. rans.a ve gı • ı . .. h l . . . . l . etmişlcrdir. vekili halyanın Mançurinin istiklalini ve alist riyaset örneği vermiş olduğunu kay• 

. . . . ademı muda a e sıyasetının netice en- • 
sarayında kral George Vl tarafından tere gıbi serbest \'e kuveilı milletler 1 . . t.1 k ded k b. . k Tokyo, 30 ( ö.R) - Tokyo hükümeti Manc;u-Kuo hükümetini tasdikinden do- dediyor. • · · al id . . nı memnunıye e ay eri! ır arış-
verılene bır zıya!ette lıazır bulunmuş- Alm:mya ve It yayı nevm ane hır ın- 1 1 k . . . h f . tı· 1 tlkkA t 'h" d 't'b 1 1 . · · b'l<l' · R Roma, 30 (ö.R) __ Am•rı"'-a harı·c·ı· 

~- . . d _.:ı k maz ı sıyaselının mu a azası ıcap e ı- 1 anun an ın en ı ı aren genera ayı memnunıyetını ı ırmı~ ve oma ~ " 
}ardır. .uroıt sıyasetın e ısrar 1.-uece yerde her •. . . . . r· .. • • 

Lo dra d
. 1 Uk --'--.tlll . d ,__ ta ll . b' li-· . 1. . t' k gı noktasında ıttıfok etmişlerdır. Niluı- Frankoyu l!panyırnın en yuksek reısı ola- hükümeti hala Milletler Cemiyeti azası ye nazırı B. Cordell Hull Çine verilecek 

n ıp oma ııuınaı erın e ıwy- vası e ~ ır gı sıyase ıne 1§ ıra e . 
1 

. d k . b ' 1 
·· · · çal kl ' 'et Çın mese esı e r,c- uınumı ır şe- k t - k · t" t ) ld v "h tl b tasdı"kı"n b"r kat daha 2 5 O ·ı d 1 1 k b" · t'k Ame .. dedildi~e gore Parıs ve Londra ara- razı etmeğe ıştı :ın z.runan umumi -' ·ı .. •. .• •. .. •· . .. 1 ra anımaga arar vermış ır. spanyo o ugu cı e e u ı mı yon o ar ı ır ıs ı raza 

] . 1 1 u k 1 1 fkf: w• h"k"" d ] km J jdtı.de goruşulmuştur. Amerıkanın mu-lh"'k"" . • K b dk" b k .. ·ı· k 1" ld v •• 1 . t" 'k .• k d V• h kk d k" h b t Eınqa d.Ip oması yo uy e m za ere er e .U'ın vcrc::eeı u um en ''>r az ar. h l d . . b bcb" 
1 

in .
1 

u umetının .... o e c ı sa ı mume sı ı ıymet ı o ugunu soy emış ır. rı anın ıştırn e ecegı a ın a ı n e ' 
da a e en ıçtina ı sc ıy e gı tere 

1 ve Fransa uznk Şarktaki menfaatlerini I general Frnnkonun Japon hükümcti nez- cNişi-Niısi> gazetesi İtalyanın Mıınçuri leri tekzip etmi,tir. 

etki hükümetimiz tam manasiyle mu
mbıktırlar. Ve gittikçe daha ziyade şu
na kanidirler ki onların tesanüdü dün-
ya sulhunun ve karşılıklı emniyetleri
nin en esaslı bir unsurudur. 

Bu müşahc<lc Fransada umumi mem
nunlukla karşılnnncak ve tesirleri hu
dut.lnrın öte tarafında da hissedilecek
tir. lngiliz hükümeti Berlin - Romn 

tehdit eden vahim vaziyet karşısında 

~~;iret1i ılavranmağrı karar vermişler- orte ı·ze b·r 
BüTON MESELELER TETKIK 
EDILDI 

•• e go er ece 

· · dik · l d k' d • • ··ı bilir" l Jkı' hükurııct zaruretııu tas etmış ve ara arın a ·ı nın erecesııu o çc er. A''" 
görüşmeler de bu neticeye vannl§tır... mütesanit kalmışlar ve aratnrındıı . u 

t.1 ' teJO.lllıı 
Her ne kadar burada ve şurada bazıları rupanın bugiin en kuvve 1 rııılt' 

aldatıcı vaitlerle iki demokrasiden bi- olan antantı mulınfauıya karar ve e
iYj ıı 

rini kmıdilerine çekıncği ve aralarını lerdir. Londr.ıdn kaydedılcn en 
nçmağı wnmuşlarsa da bugün luıt.aları- tioc de budur. 


